เดือน
หน่วย

GEN 1

GEN 2

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

ต.ค.-63

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
4. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
5. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ
6. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
7. นพ.ดิน ตังคโณบล
8. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
4. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย
5. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ
6. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์
7. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์
8. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)
9. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
3. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
4. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง
5. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ
6. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ
7. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี
8. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
3. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
4. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
5. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว
6. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์
7. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
3. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
4. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
5. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
6. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์
7. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ
8. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์

1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
3. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
4. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
5. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่

พ.ย.-63

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
3. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
4. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
5. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
6. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
7. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว
8. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep) 8. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต
9. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep)
9. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep)

1. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
4. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
5. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์
6. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep) 6. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต
7. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep) 7. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

1. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
4. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย
5. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)
6. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep)

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
4. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง
5. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย
6. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย

ธ.ค.-63
1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
3. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
4. นพ.กฤติน ปิติเสรี
5. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย
6. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep)

ม.ค.-64
1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
4. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
5. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
6. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง
7. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
4. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว
5. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์
3. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
4. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
5. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์
6. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep) 6. นพ.ดิน ตังคโณบล
7. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep)
7. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)
8. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep)
8. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep)

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
4. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
5. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
6. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์
2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
4. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
5. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
6. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์
2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
4. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
5. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
6. นพ.ชอบธรรม ปองดี

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
2. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
3. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
4. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
5. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
2. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
3. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
4. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
5. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
6. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep) 6. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

7. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep)

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์
3. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
4. นพ.กฤติน ปิติเสรี
5. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง
6. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)
7. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep)

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
3. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
4. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ
5. นพ.ชอบธรรม ปองดี
6. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
3. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
4. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
4. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
5. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep) 5. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
6. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep) 6. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
4. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
5. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
3. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
4. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
5. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
3. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
4. นพ.กฤติน ปิติเสรี
5. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
3. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
4. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
5. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์

1. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
4. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง
5. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย
6. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย

1. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
4. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว
5. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว
6. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี

6. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep)
7. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep) 7. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep)

7. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep)

8. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep)

9. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep)
10. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep)

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
4. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
5. นพ.ชอบธรรม ปองดี

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

GEN 3

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
4. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
5. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
6. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์
7. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต

2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
4. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
5. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล
6. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย

2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
4. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
5. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
6. นพ.ดิน ตังคโณบล

GEN 4

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์
3. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
4. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
5. นพ.ชอบธรรม ปองดี
6. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)
7. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์
3. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
4. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
5. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์
6. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
3. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
4. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
3. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
4. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล

2. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
3. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
4. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
5. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่

1. นพ.ธนากร วรรณกุล
2. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
3. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ
4. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์
5. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep) 5. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep) 5. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ
6. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
2. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
3. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย
4. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์
5. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
4. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

1. นพ.ธนากร วรรณกุล
2. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
3. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
4. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
5. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
3. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
4. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
5. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์
6. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต
7. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)

7. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep)

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
4. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว
5. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ
6. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์
7. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์
8. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)
1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
3. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
4. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
3. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
4. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
5. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง
6. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
4. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
5. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์
6. นพ.ดิน ตังคโณบล
7. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep) 7. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
4. นพ.กฤติน ปิติเสรี
5. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง
6. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์
7. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep)

1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
2. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
3. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
4. นพ.ชอบธรรม ปองดี
5. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์
6. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)

8. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep)

Trauma

Vascular

1. นพ.ธนากร วรรณกุล
2. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
3. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
4. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
5. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล
6. นพ.รุจ กองสุข
7. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)

1. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
2. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
3. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
4. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม
5. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล
6. นพ.รุจ กองสุข
7. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
2. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
3. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
4. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์
5. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
6. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)

1. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
2. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
3. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
4. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์
5. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
6. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
7. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)

1. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
2. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
3. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
4. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์
5. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
6. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)
7. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
3. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
4. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์
5. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)
6. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1)

1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
2. นพ.กฤติน ปิติเสรี
3. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง
4. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1)

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
3. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
4. นพ.ชอบธรรม ปองดี
5. นพ.รุจ กองสุข

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
3. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
4. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
3. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
4. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม

6. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1)

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์
2. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
3. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
4. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
5. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์
6. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)
7. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)

1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
2. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
3. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล
4. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
5. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1) 5. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1) 5. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1)

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
3. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
4. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย
5. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว
6. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์
7. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)

1. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
2. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
3. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย
4. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว
5. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์
6. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
3. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
4. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์
5. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง
6. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
3. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
4. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์
5. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง
6. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)

1. นพ.ธนากร วรรณกุล
2. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
3. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
4. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์
5. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1)

1. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
2. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
3. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
4. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
5. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1)

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
2. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
3. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
4. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์
5. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์

1. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
2. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
3. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย

6. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1)

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
3. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
4. นพ.ชอบธรรม ปองดี
5. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์
6. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)
7. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)

1. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
2. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
3. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง
4. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1) 4. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์
2. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
3. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว
4. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว

เดือน
หน่วย

GEN
CVT1

NEURO

PED

ก.ค.-63

ส.ค.-63

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
4. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
5. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
6. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
7. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
8. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
3. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
5. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
6. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
7. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
3. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
4. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
5. นพ.อินทัช สพโชคชัย
6. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
7. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
8. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
9. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
1. นพ.ชนาธิป สายืน
2. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
3. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
3. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
4. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
5. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
6. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
7. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว

1. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
2. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
3. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
5. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
6. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
7. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
4. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
5. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
6. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
7. นพ.กฤติน ปิติเสรี
8. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
3. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
4. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
5. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
6. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
7. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
3. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
5. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
6. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
7. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ
8. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี

1. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
2. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
3. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
4. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
5. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
6. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
7. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
8. นพ.ดิน ตังคโณบล

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
3. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
4. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
5. นพ.อินทัช สพโชคชัย
6. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
7. นพ.ชุติเทพ ราชไทย

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
3. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
4. นพ.อินทัช สพโชคชัย
5. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย
6. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
7. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
8. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
3. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
4. นพ.อินทัช สพโชคชัย
5. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง
6. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
7. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ
8. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์

1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
2. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
3. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
4. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว
5. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
6. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
3. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
4. นพ.อินทัช สพโชคชัย
5. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
6. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
7. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต
8. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
3. นพ.อินทัช สพโชคชัย
4. นพ.กฤติน ปิติเสรี
5. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
6. นพ.รุจ กองสุข
7. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)

1. นพ.ชนาธิป สายืน
2. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
3. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย

1. นพ.ชนาธิป สายืน
2. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
3. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์

1. นพ.ชนาธิป สายืน
1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
2. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
2. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
3. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี 3. นพ.ดิน ตังคโณบล

1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
2. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้

1. นพ.ชนาธิป สายืน
2. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย

1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์
2. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

PLASTIC

1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
2. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร
3. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
4. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร 4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
5. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล 5. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
6. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ 6. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)
7. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์

ก.ย.-63

1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
4. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
5. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
6. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
7. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
8. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
9. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
10. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
3. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
4. นพ.อินทัช สพโชคชัย
5. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
6. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย
7. นพ.รุจ กองสุข

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
3. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
4. นพ.อินทัช สพโชคชัย
5. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
6. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
7. นพ.รุจ กองสุข

1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
2. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
3. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
4. นพ.อินทัช สพโชคชัย
5. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
6. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์
7. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
8. นพ.รุจ กองสุข

1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
2. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
3. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
4. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
5. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์
6. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
7. นพ.รุจ กองสุข
8. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี

1. นพ.ชนาธิป สายืน
2. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
2. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว

1. นพ.ชนาธิป สายืน
2. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
3. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ

1. นพ.ชนาธิป สายืน
2. นพ.กฤติน ปิติเสรี
3. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
3. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
4. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
5. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
6. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์
7. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
8. นพ.รุจ กองสุข
9. นพ.ดิน ตังคโณบล
1. นพ.ชนาธิป สายืน
2. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
3. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
4. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต

1. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
2. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย
1. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง 1. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว
1. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
2. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม 2. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล 2. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์ 2. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่

1. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์

1. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล

1. นพ.คามิน กุลกระจ่าง

1. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้

1. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย

1. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

1. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน 1. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล

1. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา

1. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ

1. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

1. นพ.กิติพนธ์ สงไทย

1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์

1. นพ.ชอบธรรม ปองดี

1. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม 1. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล 1. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์ 1. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่

1. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์

1. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่

1. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์

1. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์

1. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว

1. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย

1. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล

1. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์

1. นพ.คามิน กุลกระจ่าง

1. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้

1. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย

Endoscopy

1. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์

1. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย

1. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม

1. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี

Minor OR

1. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย

1. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว

1. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์ 1. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง

1. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง

1. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์ 1. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล

1. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

1. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว

1. นพ.วรรธนัย แพเกาะ

1. นพ.กฤติน ปิติเสรี

1. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์ 1. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล

1. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล

1. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ
1. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์

1. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์

1. นพ.รุจ กองสุข

1. นพ.รุจ กองสุข

1. นพ.ชุติเทพ ราชไทย

1. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต

1. นพ.ชุติเทพ ราชไทย

P ICU / ครึ่งเดือนแรก

1. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์

N ICU / ครึ่งเดือนหลัง

1. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์

S&E ICU + Burn Unit

1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์
2. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร 2. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย
3. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ 3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
4. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์ 4. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
5. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย
6. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์
7. นพ.ดิน ตังคโณบล

1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์
2. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
3. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย

4. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร
5. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
6. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
7. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
8. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี

1. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม

CVT ICU
NS ICU

1. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
2. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
3. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
4. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
5. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
6. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
7. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
8. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
9. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย

1. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
2. นพ.ชอบธรรม ปองดี

1. นพ.กฤติน ปิติเสรี

SICU

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
3. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
5. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย
6. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
7. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล

2. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร
3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
5. นพ.กฤติน ปิติเสรี

1. นพ.วรรธนัย แพเกาะ

S&E ICU

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
2. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
3. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ
4. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์
5. พญ.ศุภัช ทรงวศิน
6. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
7. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต

1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

1. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล
2. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว
3. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต

1. นพ.ชอบธรรม ปองดี

มิ.ย.-64

2. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
5. นพ.วรรธนัย แพเกาะ
6. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต

2. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
5. นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง
6. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ

1. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว

AE

พ.ค.-64

2. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร
3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
5. นพ.นันท์นภัส เกตุดาว

2. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร
3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล 3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล 3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ 4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ 4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
5. นพ.คามิน กุลกระจ่าง
5. นพ.วิสรรค์ แซ่ลี้
5. นพ.เกรียงศักดิ์ ค้าหลอย

1. นพ.กฤษฏิ์ รัตนรักษ์
1. นพ.วศิน ตั้งกิจเกียรติกุล
2. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์ 2. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง
3. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย
4. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์
1. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์ 1. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
1. นพ.จักริน ตันตยานนท์กุล

URO

เม.ย.-64

1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

2. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 2. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

1. นพ.กฤติน ปิติเสรี
1. พญ.ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์ 1. นพ.ธนภูมิ ลิ้มตระกูล
2. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์
2. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ
2. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย
3. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี 3. นพ.ดิน ตังคโณบล

มี.ค.-64

1. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี 1. นพ.ดิน ตังคโณบล

1. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย

เดือน
หน่วย
PATHO
(Gen ครึ่งเดือนแรก)

ก.ค.-63
1. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว

ANATOMY (Gen 1. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว
ครึ่งเดือนหลัง)
GEN 1
1. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย
ANESTH
X-Ray

ส.ค.-63

ก.ย.-63

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

1. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย

1. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง

1. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์ 1. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. นพ.ชอบธรรม ปองดี
1. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ 1. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
1. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
2. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1) 2. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล 2. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม

1. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์

1. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์

1. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย

1. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง

1. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์ 1. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. นพ.ชอบธรรม ปองดี

1. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์

1. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์

1. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์

1. นพ.รุจ กองสุข

1. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี 1. นพ.ไกรวิน รัตนรักษ์
2. นพ.ดิน ตังคโณบล
1. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ
1. พญ.ณัชชา ขันตีแก้ว
2. พญ.สุภาภรณ์ พิณพาทย์

1. พญ.อารดา วงศ์วัฒนชัย

1. นพ.อินทัช สพโชคชัย
2. นพ.พีรพงศ์ ซ้าคง

1. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล 1. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม 1. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่

1. พญ.ณภัทร สกลพงศ์ไพโรจน์ 1. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2) 2. นพ.ชยุตม์ ตัณศลารักษ์

1. นพ.ชอบธรรม ปองดี

1. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ
1. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต
2. นพ.ชุติเทพ ราชไทย
1. นพ.พันไมล์ จันทราพันธกุล 1. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ 1. พญ.ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
2. นพ.อติวิชญ์ อัศวชัยสุวิกรม

1. พญ.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์

Ortho รพ.ศรีฯ
OB-GYN รพ.ศรีฯ

1. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

OB-GYN รพ.ขอนแก่น
ORTHO
รพ.ขอนแก่น
Trauma รพ.ขอนแก่น
Vascular รพ.ขอนแก่น
KKH

1. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย

1. พญ.ญาณิศา อากาศวิภาต

1. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2) 1. นพ.พศวีร์ เกียรติก้องชูชัย

1. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย

1. นพ.ธีร์ธวัช เกียรติก้องชูชัย

1. พญ.ศุภัช ทรงวศิน

1. พญ.ญาดา จารุปราณีรัตน์
1. พญ.ศุภัช ทรงวศิน

1. พญ.ศุภัช ทรงวศิน

1. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1) 1. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1) 1. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1) 1. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1)

1. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
2. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
1. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
2. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย

ELECTIVE

1. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
2. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
4. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
5. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา

1. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
2. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
4. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
5. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

1. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
2. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
3. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
4. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
5. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

1. พญ.กาญจนพรรณ จิวรมณี 1. นพ.ดิน ตังคโณบล
1. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)
2. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)
1. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี 1. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

1. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1) 1. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1) 1. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1) 1. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1) 1. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1) 1. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1)

1. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
2. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์
3. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
4. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล
5. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1)

1. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
2. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
5. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
6. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
7. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน

1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
2. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
1. พญ.วีรินทร์ สว่างขจร
2. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
3. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
4. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
5. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ

1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
2. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
5. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
6. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep) 6. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา

1. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
2. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบูลย์ไทย
3. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
4. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์
5. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี
6. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
7. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep) 7. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

1. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
2. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
4. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
5. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
6. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
7. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

8. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1)

Vascular (ศิริราช)
Pulmonary Medicine (Chest)

1. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ

1. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

1. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
2. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
2. พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี
3. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
4. นพ.กิติพนธ์ สงไทย
5. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
6. พญ.วุฒนิ ี สูติชัยวรพงศ์ (F1)
7. นพ.สมชาย พันธ์สวัสดิ์สกุล (F1) 7. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)
8. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)
9. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep)

1. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์

1. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ

1. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ 1. นพ.กวิน ด้ารงค์ศิริ

1. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์

1. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

1. นพ.ธนานันต์ ไชยด้ารงค์ฤทธิ์

Neuro Medicine
X-Ray รามาฯ

1. พญ.ศรุตา ขุนช้านาญ

Neuro จุฬาฯ
Neuro ศิริราช
Neuro เชียงใหม่
Neuro ร้อยเอ็ด
Neuro บุรีรัมย์

1. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
2. นพ.วีรยุทธ ชัยน้้าอ้อม
1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์
3. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
4. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
5. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
6. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล

1. นพ.อรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ

Adult Cardiology (Med)

Pediatric Cardiology

1. นพ.ณภัทร ยอดพินิจ

1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

1. นพ.จิรัฏฐ์ กรีทวี

1. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

2. นพ.อินทัช สพโชคชัย

2. นพ.อินทัช สพโชคชัย

เดือน
หน่วย

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

ต.ค.-63

พ.ย.-63

PED ศิริราช

ธ.ค.-63

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

1. นพ.ชนาธิป สายืน

PED จุฬาฯ
PED รามาฯ
GEN 1
PED รพ.ขอนแก่น

ม.ค.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

1. นพ.ชนาธิป สายืน

PED รพ.เด็ก

1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

PED ม.เชียงใหม่

1. นพ.ชนาธิป สายืน

1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

PED รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
Plastic Hand (ภาคฯ ออร์โธ)

1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

1. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร
1. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร 1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

Maxillo ช่องปาก (คณะทันตฯ)

Plastic (รพ.ขอนแก่น)

1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

Plastic (รพ.รามาธิบดี)

1. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

1. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล

1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

Plastic (ม.จุฬาฯ)

1. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ

1. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร
1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

Plastic (รพ.ศิริราช)

1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

Plastic (1) อุดร
(2) อุตรดิตถ์ (3) บุรีรัมย์

1. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร
1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย (5)

1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์ (4)

1. นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์ (1)

Oncology รพ.ขก.
Upper GI จุฬาฯ
Upper GI ศิริราช

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)
1 ก.ย. - 16 ต.ค.63

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)
1 ก.ย. - 16 ต.ค.63
1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)
17 - 31 ต.ค.63

Breast รพ.พระมงกุฎฯ

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)

Breast รามาธิบดี

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)

Colorectal ศิริราช

1. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

Med-Oncology

1. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

รพ.วัฒโนสถ

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล (F2)

Endoscopy รพ.ราชวิถี
Reaearch

1. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

Neuro รพ.มหาราชโคราช
CVT รพ.มหาราชโคราช
NCI ศูนย์มะเร็งฯ

1. นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (F1)

1. นพ.กฤตธี ติยานุชิต (F2)
1. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ (Hep) 1. พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์ (Hep) 1. นพ.เลอพงศ์ บุตรส้าราญ (Hep) 1. นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์ (Hep)

1. พญ.ฐิติพร วรรณศรี (F1)

