
ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ปีการศึกษา 2560
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 31  พฤษภาคม 2561

วัน เดือน ปี อายุรศาสตร์ ER ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา Elective GP วัน เดือน ปี
2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 1 เดือน

   1 มถิุนายน -     A1 - A6 A20 - A25 B27 - B32 B33 - B38   1 - 30 มิย. 60
 31 สิงหาคม 60 A1 - A19     A7 - A13 A20 - A38 A26 - A32 B33 - B38 B27 - B32   1 - 31 กค. 60
      A14 - A19  A33 - A38    B1 - B6 B7 - B13   1 - 31 สค. 60
   1 กันยายน -     A20 - A25 A1 - A7 B7 - B13 B1 - B6   1 - 30 กย. 60
1 พฤศจิกายน 60 A20 - A38     A26 - A32 A1 - A19 A8 - A13 B14 - B19 B20 - B26   1 - 31 ตค. 60
      A33 - A38  A14 - A19 B20 - B26 B14 - B19   1 - 30 พย. 60
   1 ธันวาคม 60 - B1 - B6 B20 - B25 A27 - A32 A33 - A38   1 - 31 ธค. 60
 28 กุมภาพันธ์ 61 B1 - B19 B7 - B13 B20 - B38 B26 - B32 A33 - A38 A27 - A32   1 - 31 มค. 61
  B14 - B19  B33 - B38 A1 - A6 A7 - A13   1 - 28 กพ. 61
   1 มีนาคม - B20 - B25 B1 - B6 A7 - A13 A1 - A6   1 - 31 มีค. 61
 31 พฤษภาคม 61 B20 - B38 B26 - B32 B1 - B20 B7 - B12 A14 - A19 A20 - A26   1 - 30 เมย. 61
  B33 - B38  B13 - B19 A20 - A26 A14 - A19   1 - 31 พค. 61

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

file : rotation พชท.60/สุภาพรรณ

A14 - A26 A27 - A38

A27 - A38 A1 - A13

วันที่  15  มีนาคม  2560

A1 - A13 A14 - A26

(ฉบับรับรอง)

B1 - B13 B14 - B26

B14 - B26 B27 - B38

B27 - B38 B1 - B13



รายชื่อแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ   ปีการศึกษา 2560
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                   ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 31  พฤษภาคม 2561

รหัส ชื่อ - สกุล  สถาบันที่จบ ต้นสังกัด รหัส ชื่อ - สกุล สถาบันที่จบ ต้นสังกัด
A1 พญ.ปิยนุช ทองเสมอ ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์ A20 พญ.ถิรดา ณ พัทลุง ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
A2 พญ.สุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ ม.สงขลานครินทร์  จักษุวิทยา A21 นพ.สหภูมิ เตมียะประดิษฐ์ ม.สงขลานครินทร์ พยาธิวิทยากายวิภาค
A3 นพ.ชนาธิป นิลกาฬ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ A22 พญ.รติกร เด่นยุกต์ ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์
A4 พญ.ชัญญา ดีเกียรติไพบูลย์ ม.นวมินทราธิราช  วิสัญญีวิทยา A23 นพ.วรโชติ เมืองไพศาล ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
A5 นพ.นิวัฒน์ สายเพ็ชร ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ A24 นพ.พลวัฒน์ เพ็ญสุข ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์
A6 พญ.น้ําทิพย์ บูรพเกียรติ ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว A25 นพ.สีชาด หนุนพระเดช ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
A7 พญ.เมทินี วีระธรรมโม จุฬาลงกรณ์  โสต ศอ นาสิกวิทยา A26 พญ.เหมวรรณ วิษณุศาสตรา ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์
A8 นพ.พศิน อัศวตรีรัตนกุล ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ A27 นพ.วรัท จันทร์ทักษิโณภาส ม.สงขลานครินทร์  รังสีวิทยาวินิจฉยั
A9 พญ.ชลิตา คีรีรัตน์ ม.สงขลานครินทร์  จิตเวชศาสตร์ A28 พญ.สโรชา เติมทอง ม.สงขลานครินทร์  วิสัญญีวิทยา
A10 พญ.ชุดาภา เสรีอภินันท์ ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ A29 นพ.ทรงธรรม งดงามทวีสุข ม.สงขลานครินทร์  ประสาทวิทยา
A11 พญ.อุมาพร แหยมอุบล ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์ A30 นพ.ณรากร พูลเกื้อ ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว
A12 นพ.ปิติกร ศรีอนรรฆวานชิ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ A31 นพ.ไกรสอง วัตตธรรม ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
A13 พญ.ไปรวิภา ณ สงขลา ม.นวมินทราธิราช  วิสัญญีวิทยา A32 นพ.จิรภัทร วงศ์หล่อ ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์
A14 นพ.เปรมอานันท์ มโนเรศ ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ A33 นพ.ณรัฐฐา หน่อพันธ์ ม.สงขลานครินทร์  จิตเวชศาสตร์
A15 พญ.มณิศา ศรเลิศล้ําวาณิช ม.สงขลานครนิทร์  รังสีวิทยาวินิจฉัย A34 พญ.ศศิกานต์ รุจิรไพบูลย์ ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์
A16 นพ.อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์ ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา A35 พญ.วิชชุดา วงศ์วิวัฒน์ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
A17 พญ.กีรติ ทรัพย์สมาน ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน A36 พญ.ชัญญา บุญพาล้ําเลิศ ม.สงขลานครินทร์  โสต ศอ นาสิกวิทยา
A18 นพ.นคเรศ ณ ระนอง ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ A37 นพ.สุรพงศ์ สัมฤทธิ์ทรัพย์ ศิริราชพยาบาล  อายุรศาสตร์
A19 นพ.สรวิชญ์ ชิตตระการ ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ A38 นพ.ชยุตม์ พงษ์พานิช ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รหัส A1 - A38



รหัส ชื่อ - สกุล  สถาบันที่จบ ต้นสังกัด รหัส ชื่อ - สกุล สถาบันที่จบ ต้นสังกัด
B1 นพ.พลกฤษณ์ เชี่ยววิทย์ ศิริราชพยาบาล  อายุรศาสตร์ B20 นพ.ภณรัตน์ น้อยเพิ่ม ม.สงขลานครินทร์ อายุรศาสตร์โรคเลือด
B2 พญ.กมลมาลย์ เจริญอาภารัศมี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  วิสัญญีวิทยา B21 นพ.ชนน ศุขเจริญ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
B3 นพ.กันตพงศ์ ธรรมเจริญศักดิ์ ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว B22 พญ.วรรณพร เฑียรทอง จุฬาลงกรณ์  จักษุวิทยา
B4 พญ.กมลนัทธ์ ปุยทอง ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน B23 นพ.ณิพิฐ ตั้งจิตนบ ม.นวมินทราธิราช  โสต ศอ นาสิกวิทยา
B5 พญ.พิชญา สถิตย์พัฒนพันธ์ จุฬาลงกรณ์  กุมารเวชศาสตร์ B24 นพ.สุรวิชญ์ สวธานนท์ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ 
B6 พญ.นันทมนต์ วงศ์หิรัญเดชา ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ B25 นพ.นภสิทธิ์ ขวัญแก้ว ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
B7 พญ.ชนม์นิภา ศิริอาชวะวัฒน์ ม.สงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิสก์ B26 พญ.ภัสธิมา ภคธีรเธียร ม.สงขลานครินทร์ กุมารเวชศาสตร์
B8 พญ.นันท์นภัส ไตรศิริพานิช ม.สงขลานครินทร์  รังสีวิทยาวินิจฉัย B27 พญ.วริศรา จุติดํารงพันธ์ ศิริราชพยาบาล  รังสีวิทยาวินิจฉัย
B9 พญ.อรชุดา ว่องวีรกิจ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ B28 นพ.สันติ อัญชลี ม.สงขลานครินทร์  วิสัญญีวิทยา
B10 พญ.รัญชนา ตั้งคํา ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว B29 นพ.คัมภีร์ ดํารงเกียรติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อายุรศาสตร์
B11 พญ.เบญจลักษณ์ เจริญพร ม.สงขลานครินทร์  วิสัญญีวิทยา B30 นพ.เอื้ออังกูร บูชา ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
B12 พญ.อัญชิษฐา สุรจันทรชาด ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา B31 นพ.ศุภกร เทพบํารุง ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
B13 พญ.พิจิตรา ต้นจิต ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์ B32 นพ.โกเมศ โฆษะวิวัฒน์ ม.สงขลานครินทร์  นิติเวชศาสตร์
B14 พญ.จารวี สุขมณี ม.สงขลานครินทร์  ระบาดวิทยา B33 พญ.ปรียานันท์ ตั้งเจตสกาว จุฬาลงกรณ์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
B15 พญ.กรกฏา อารยพิทักษ์ ม.สงขลานครินทร์  รังสีวิทยาวินิจฉัย B34 พญ.ณิชากร สี่หิรัญวงศ์ ม.สงขลานครินทร์  รังสีวิทยาวินิจฉัย
B16 นพ.ธีราธร เลิศอัศวรัตน์ จุฬาลงกรณ์  อายุรศาสตร์ B35 พญ.แพรวา โสภาคย์ ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์
B17 พญ.สุชาดา แสงรุ่ง ม.สงขลานครนิทร์  ประสาทศัลยศาสตร์ B36 พญ.วลัยภรณ์ คงคําสวน ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
B18 พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม จุฬาลงกรณ์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู B37 พญ.นภวดี นพรัตน์ จุฬาลงกรณ์  อายุรศาสตร์
B19 พญ.ชวิศา เจนจินดามัย รพ.รามาธิบดี กุมารเวชศาสตร์ B38 พญ.สุภัคค์ อุดมวิทยาภิบาล ม.สงขลานครินทร์  ประสาทศัลยศาสตร์

                  หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
                     วันที่ 6 มีนาคม  2560
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รหัส B1 -  B38


