
มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 เมย.63 พค.63 หมายเหตุ  sur ped ob
1 นพ. จิรัฏฐ์  โตสิบพนม มข. เวชฯฉุกเฉิน *  * ปฏิบัติงาน ณ GP

                                                                                                                                                                                                                                                        2 พญ. อัญญ์  ปักเข็ม มข. ศัลย์ ** ORT EM GP   *   OB  ** ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
3 นพ. ปารเมศ เง้ียบงามศรี มข. อายุ ** *** [7] [7] [7] [11] [11] *[11] [11] [11] [11]      หัวใจ
4 นพ. รัชพล  วราพินิฐ์ มข. รังสี **** *  *** ปฏิบัติงาน ณ หน่วย
5 พญ. อภิชญา เกรียงวัฒนะศิริ วชิร กุมาร ** *      การุณรักษ์
6 นพ. ธนภูมิ  กานตอัมพร มข. ศัลย์ ** * **** ปฏิบัติงาน ณ ER 
7 พญ. อภันตรี  จิระประดิษฐา มศว. โสต ศอ * *
8 นพ. ชัยธวัช  มิตรธวัชชัย มข. อายุ ** *** *
9 พญ. พนิตา  ค้าขาย มข. จักษุ *  ภ.อายุรศาสตร์
10 นพ. อัครา  โอฬารวรวุฒิ วชิร วิสัญญี ** GP ORT EM *  ส่งแพทย์ปฏิบัติงานดังน้ี
11 พญ. วีรยา  จิรสุวรรณกุล มข. ศัลย์ ** MED [6] [6] [6] *  - ศูนย์หัวใจ 4 คน/เดือน
12 พญ. สุชญา  พานทองวิริยะกุล มข. รพ.ศรีนครินทร์ [15] [15] [15] * *  - ปฏิบัติงานท่ีคลังเลือดกลาง

13 นพ. ธีรพล  ตรีจิตรวัฒนากูล มข. อายุ ** *** *     8-9 เวร/เดือน
14 พญ. อรณิช  จันทร์ศิริวัฒนา มข. ศัลย์ ** *  - ออกหน่วยแพทย์พอ.สว.
15 นพ. นฤสรณ์  วัฒกวณิชย์ มข. ออร์โธ **** *    4-5 คร้ัง/ปี/3-4คน/คร้ัง
16 พญ. ภัทรพร หงส์ทองสกุล มข. อายุ *** ** EM GP ORT  - ออกหน่วยแพทย์
17 นพ. ธนภัทร เจริญกุล มศว. โสต ศอ [7] [7] [7] [10] *[10] [10] [10] * [10] [10]    พระราชทานสมเด็จ 
18 พญ. ศุภากร  เหล่าสุขสกุล มข. ศัลย์ ** *    พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
19 พญ. นภัสสร  ผลิตวานนท์ มข. รังสี ** *    5-6 คร้ัง/ปี 4-5คน/คร้ัง
20 พญ. ธัญธร  เอกพินิจพิทยา จุฬา สูติ * ***  - หน่วยการุณรักษ์ 12 คน/ปี
21 นพ. เมธาสิทธ์ิ  ฟุ้งรัตนตรัย มข. อายุ *** ** *  - หน่วยปฐมพยาบาล
22 นพ. วสุธร  วิโรจนกูฎ มข. จิตเวช ** *    และภาระกิจอ่ืนๆ กรณี
23 พญ. อภิชญา  เอนกวรกุล มข. กุมาร ** * ***    หน่วยงานต่างๆ ร้องขอมา
24 พญ. นันท์มนัส  ตระกูลวัฒนะกุล มข. ศัลย์ ** *
25 พญ. ภัทริกา  นวพัฒนพงศ์ ศิริราช จักษุ ORT EM GP *
26 นพ. วรชาติ  จิตราพิเนตร มข. รังสี [7] [7] [7] *  ห้องตรวจ GP
27 นพ. วิราช  กิตติวีรวงศ์ มข. อายุ ** * ***  ส่งแพทย์ปฏิบัติงานดังน้ี
28 พญ. เสาวภาคย์  ตรีสุธรรมมาศ มข. เวชฯฟ้ืนฟู GP ORT EM * *  - ห้องตรวจ VIP 1 คน/วัน
29 นพ. สิริภพ  ปรีดานนท์ มข. ศัลย์ [7]  [7] [7] ** *  - ศูนย์PCU มข. 1 คน/วัน
30 พญ. ธิดามาศ  อภิธรรมบัณฑิต มข. วิสัญญี MED * *  - ศูนย์PCU123 1 คน/วัน
31 นพ. ณัฐภัทร  นิยมรัตนกิจ วชิร ออร์โธ [16] [16] [16] *
32 พญ. ศรัณยา  ภัคพาณิชย์ มข. อายุ **
33 นพ. ศุภคม เช่ียวชาญวัฒนา มข. โสต ศอ * [11] [11] [11] [11] * [11] [11]  ภ.สูติ   ภ.กุมาร
34 พญ. ชมตะวัน  ล้ิมระวิกุล มข. ศัลย์ ** *     ส่งแพทย์ปฏิบัติงานดังน้ี
35 นพ. รณกร ดวงจันทร์โชติ มข. เวชฯฉุกเฉิน ****  - ปฏิบัติงานท่ีคลังเลือดกลาง

36 พญ. อภิสรา  สวัสดี มธ. จักษุ *     4-5  เวร/เดือน
37 พญ. ภัทรานิษฐ์  ทรงศรีชัยพัฒน์ มข. อายุ ** *** ****  - ออกหน่วยแพทย์พอ.สว.
38 นพ. ธนชัย  นิธิเสาวภาคย์ มข. กุมาร EM GP ORT ** ***    4-5 คร้ัง/ปี/2-3 คน/คร้ัง
39 นพ. จิรัสย์  สมัครราษฎร์ ศิริราช จิตเวช [7] [7] [7] *  - ออกหน่วยแพทย์
40 นพ. เอ้ือ  เอ้ือวิชญาแพทย์ มข. อายุ ** *** *    พระราชทานสมเด็จ 
41 พญ. พุ่ภัทรา  บูรพรัตน์ มข. ศัลย์ ** *    พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
42 พญ. สิริรัตน์  พิทักษ์วงษ์ มข. รังสี *    5-6 คร้ัง/ปี 2-3คน/คร้ัง
43 นพ. ธนภูมิ  เอ้ือพงศ์การุณ มข. เวชฯ ชุมชน *  - หน่วยการุณรักษ์ 6 คน/ปี
44 พญ. ฐิติชญา ลีสุรพงศ์ มข. กุมาร *** ** ORT EM GP  - ห้องตรวจ GP 2-3 คน/เดือน
45 นพ. พิศิษฐ์  กัณทะจิตร มข. ศัลย์   [11]  [11] * **  [7]  [7]  [7]
46 พญ. นัทธมน  สิริโชติกุล ศิริราช อายุ * *** **  - หน่วยปฐมพยาบาล
47 นพ. พัฒน์  วีรพงศ์ธงไชย มข. จักษุ ****    และภาระกิจอ่ืนๆ กรณี
48 นพ. กฤษฎา  อ้ึงอ าพร มข. ออร์โธ * **    หน่วยงานต่างๆ ร้องขอมา
49 พญ. จุฑามาศ  ทิวทอง มข. จิตเวช [11] [11] [11] [11]* **  ภ.ออร์โธ
50 พญ. สริตา  รักสุจริต มข. สูติ * *** MED GP ORT EM     ส่งแพทย์ปฏิบัติงานดังน้ี
51 พญ. ณิชกานต์  ลือชานิมิตจิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         มศว. วิสัญญี * [15] [15] [15]  [6] [6] [6]  - ปฏิบัติงานท่ีคลังเลือดกลาง

52 นพ. ภูชิสส์  สันตสว่าง ศิริราช ศัลย์ * **      3 เวร/เดือน
53 นพ. ณัฐสิทธ์ิ  ตระการศรีสุนันท์ มศว. อายุ * *** **  - ออกหน่วยแพทย์พอ.สว.
54 พญ. จิรัชญา  อุกะโชค มข. โสต ศอ * * **    4-5 คร้ัง/ปี/1-2 คน/คร้ัง
55 นพ. พัทธนันท์  หิตะวัน มข. รังสี * *  - ออกหน่วยแพทย์
56 นพ. ปุณณวิช  เล็กวรกุล รามา ออร์โธ EM GP ORT    พระราชทานสมเด็จ 
57 พญ. ศิรดา  หงษ์กาญจนพงษ์ มศว. อายุ [10] [10] [10] [10] *[10] [10] ** *** [7] [7]  [7]    พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
58 นพ. สรัล  ทัฬหรักษ์ มข. วิสัญญี * * **    5-6 คร้ัง/ปี 1-2 คน/คร้ัง
59 พญ. รวิสรา  โทนอ่อน มข. กุมาร *** * **  - หน่วยปฐมพยาบาล
60 นพ. ณัฐกิตต์ิ อนุรักษ์ฤานนท์ มข. ศัลย์ * **    และภาระกิจอ่ืนๆ กรณี
61 พญ. ฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย มข. จิตเวช *    หน่วยงานต่างๆ ร้องขอมา
62 นพ. ณัฐภัทร  หอมย่ิง มศว. รังสี *  ภ.ศัลย์
63 นพ. พนวัฒน์  เลิศพัมนพงศ์ มศว. รังสี *  **  ส่งแพทย์ปฏิบัติงานดังน้ี
64 นพ. พีรวุฒิ  ว่องวานิช ศิริราช อายุ * ORT EM GP *** MED **  - ห้องตรวจ GP 3 คน/เดือน
65 พญ. ศุภกานต์  พงศ์ธรวิวัฒน์ มข. สูติ *** *  [7] [7] [7] [16] [16] [16]
66 นพ. ธนโรจน์  อิงคนินันท์ มข. ออร์โธ * **
67 พญ. พลอยชมพู  วรธรากุล มข. วิสัญญี **** *
68 นพ. อธิบดี  บายศรี มข. ศัลย์ * **
69 พญ. อดิภา  โมลีเศรษฐ์ วชิร เวชฯฟ้ืนฟู * * GP ORT EM
70 พญ. ชุดาภา  นาป้อม รามา วิสัญญี * * [7] [7] [7] **
71 นพ. ธนวิชญ์  ชัยนันท์สมิตย์ มข. โสต ศอ * * **
72 นพ. ณภัทร  ศิลป์วิไลเลิศ จุฬา ศัลย์ * **
73 พญ. ชัญญา  กล่ันวารินทร์ มศว. ออร์โธ *
74 พญ. กฤชวรรณ  รัชตเวช ศิริราช กุมาร OB *** **
75 นพ. กัณวีร์  บุญช่ืนชม มข. จักษุ * [10] [10] [10] [10] [10] [10]
76 นพ. กิตติภัฎ  บุญญาวรกุล ม.บูรพา อายุ **** EM GP ORT **
77 พญ. บุษย์สปัญ  เสริมด ารงค์ศักด์ิ มธ. วิสัญญี * * [6] [6]  [6]
78 นพ. ชยุตม์  บัณฑิตชุติกุล มข. อายุ * ** ***
79 นพ. วรุช  สวรรยาวัฒน์ มข. ศัลย์ **** **
80 พญ. สมิตา  สีโท มข. สูติ *
81 พญ. อุสนา  อุ่นพิกุล มข. คลังเลือด **** **
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(ร่าง)  Block  Rotation  แพทย์ผู้ท าสัญญาปี  2563    
       (1 มิถุนายน 2563 - 31  พฤษภาคม 2564)          

รายช่ือ สังกัด

PED SUR


