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C1 พนิตนาฏ C2 รัชดา C3 ประอร
S1 พรรณธิป S2 พิริยา S3 ปฐวี
อดิศร์สุดา อ.ธวัชชัย อรวรรณ
พฤหัส สุรณัฐ สิจา ศศิกร
26
C1 ธนกร C2 ศิริรัตน์ C3 อัญญารัตน์
S1 พิมพ์ชนก S2 ปฐวี S3 วราพร
พนิดา**
ศุกร์
27
C1จุฑาทิพย์ C2จุฬาลักษณ์ C3ศศิกร

สมใจ

อุไรวรรณ

&

วรการ วริษฐา
กิติมาพร วิศรุต
ศศิกร ปฐวี

C1 ธัญลักษณ์ C2 ณัฐกาญจน์ C3 สิรวิชญ์
S1ศิรินภา
อ.ปิยรัชต์ (On call)
นณิสตา
ศศิวิมล ศศิกร ปฐวี

ทัศลาภา

C1 กันตวัฒน์ C2 พรนิภา C3 นันทิชา
S1 กันย์ S2 สิวโรจน์ S3 พักต์เพ็ญ
นัยนา ศิริลักษณ์
พุธ เสาวรส สุสิตา
25

ทัว่ ไป 13-16 น.
S1 ธิดารัตน์

C1 ณัฎฐิญา C2 อภิชาต C3 ศิรวิชญ์
S1 พิชญ์ภัคสินี
ทิตยา& พาณิภัค
อรสิริ ธนิสร์
ปัทมา ปิยรัตน์(R2)

ชูเกียรติ

C1 ธนัชญา C2 รชต C3 ชุติมา(R2)
S1 วิมาฆนี S2 นุชนาฏ S3 เอกมล
ทิตยา& ชนกานต์ จิณห์จฑุ า
อังคาร โสภิดา
24

7-10น. #

อรุโณทัย

ตรวจทัว่ ไป 9-12 น.
S1สมจิต S2 เบญจวรรณ S3วัชโรบล
วารุณี อ.ปิยรัชต์ ปราณี
จันทร์ พิมพ์ภัค ศิโรรัตน์ ทิตยา&
23

C1 วิชิดา C2 วิมลทิพย์ C3 สรีภรณ์
S1 ชัยวัฒน์
ทิตยา&
ธวัชชัย
สุภัทรี ศศิกร ปฐวี
C1 กานต์ชนก C2 สริตา C3 ชัยวโรตม์
S1จิรัชยา
พีรญา
อุษณกร
ศศิกร ปฐวี
C1 วรุณ C2 ฉันท์สินี C3 ณัชชา

หมายเหตุ: ** คือ แพทย์คัดกรองเคส refer
& คือ แพทย์ผู้ดูแล extern(นศพ.ปี6) และให้คาปรึกษาแพทย์ประจาบ้าน, # คือ แพทย์ออกตรวจ
S1-S3 คือตรวจ ARI ที่ OPD 203

Skin
ศรีศุภลักษณ์
วนิดา
นุชนาฎ ชนกานต์

Psychi
ศิริรัตน์
ถิรพร
CHC

โสภิดา เอกกมล

รัชดา

Allergy
Nutri
มุกดา ไพศาล
สุนทรี
ทัศลาภา กันย์ อรวรรณ สุรณัฐ
พาณิภัค
Psychi
สุสิตา พนิตนาฏ
ศิริรัตน์
เสาวรส
Skin
Nutri
ศรีศุภลักษณ์
สุนทรี อรวรรณ
สุรณัฐ
วนิดา นุชนาฎ
ชนกานต์
โสภิดา เอกกมล
Psychi
ปราณี ถิรพร
Hemato
วันดี
สมใจ
อรุโณทัย

Psychi
ถิรพร

คลินิกเฉพาะทาง 9-12 น.
Hemato
G&D
สมใจ
นัยนา ธันยพร
อรุโณทัย
ชุติมา ธนิสร์
อรสิริ
วิมลทิพย์

Endocrine
รตนาฎ
ช่อแก้ว พิริยา

CHC
รัชดา

คลินิกเฉพาะทาง 13-16 น.
Endocrine
ช่อแก้ว

G&D
Nephro
CHC
รัตโนทัย อดิศร์สุดา ชูเกียรติ อุไรวรรณ
นัยนา
ชุติมา ธนิสร์
Genetic
GI
อรสิริ วิมลทิพย์ สุทธิพงษ์ จุฬาลักษณ์ นิยะดา ศิริลักษณ์
สิวโรจน์ นพรัตน์
ภาวิณี
Endo
Neuro
G&D
NB
ช่อแก้ว พิริยา
สมจิต กุลเสฏฐ
สิจา
สมมนตร์
ศิโรรัตน์ รชต
ธันยพร
เปรมศักดิ์
จิณห์จฑุ า
ชุติมา ธนิสร์
ลลิตวดี
พรนิภา วัชโรบล
Cardiology
อรสิริ
นณิสตา วริษฐา
ชัยสิทธิ์ ธนะรัตน์ ธวัชชัย วรการ พิมพ์ภัค
วิมลทิพย์
ณัฎฐิญา
พรรณธิป ณัฐกานต์ สิรวิชญ์
Psychi
Allergy
Neuro
G&D
ปิยรัชต์
ปราณี
มุกดา
สมจิต กุลเสฏฐ
รัตโนทัย
ถิรพร
ทัศลาภา กันย์
ศิโรรัตน์ รชต
อรสิริ
พาณิภัค ทิตยา
จิณห์จฑุ า
วิมลทิพย์
Endo
เสาวรส
วัชโรบล
ชุติมา ธนิสร์
ช่อแก้ว
สสิตา พนิตนาฏ
พรนิภา
G&D
อดิศร์สุดา สิจา
อรสิริ วิมลทิพย์
ชุติมา ธนิสร์

ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก ตรวจ 8-12 น.
เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจ 8-12 น. จันทร์-พฤหัส

ENT ตรวจทุกเช้า
ฉีดยาลดเกร็งวันศุกร์

Nephro
ชูเกียรติ อุไรวรรณ
NB
มิรา ศุภวัชร
สรีภรณ์ อรากรณ์
ณัฐกาญจน์
Chest
สรศักดิ์ พนิดา
เฉลิมไทย ประวิทย์

Infection
ปิยรัชต์ วารุณี
ประอร พักต์เพ็ญ
พีรญา วรุณ
ณัชชา กานต์ชนก
ธนัชชา
Infection
ปิยรัชต์ วารุณี
ประอร พักต์เพ็ญ
พีรญา วรุณ
ณัชชา กานต์ชนก
ธนัชชา
CHC
ชุติมา(F1)

ธนัชญา นันทิชา
พิมพ์ชนก
จุฑาทิพย์
Tuberculosis
วารุณี ประอร พักต์เพ็ญ
ณัชชา
ธนัชชา
Continuity care

Eye ตรวจจันทร์, อังคาร, พุธ
OPD/ER จันทร์-ศุกร์ ประจาห้องฉุกเฉิน 215

