
ตารางหมุนเวียนการปฏบิตัิงานของแพทย์เพ่ิมพูนทกัษะ  ปกีารศึกษา 2561
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - วันที่ 31  พฤษภาคม 2562

วัน เดือน ป ี อายุรศาสตร์ ER ศัลยศาสตร์ ออร์โธปดิิกส์ กุมารเวชศาสตร์ สูต-ินรีเวชวิทยา Elective GP วัน เดือน ปี

2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 1 เดือน

   1 มิถุนายน -     A1 - A7 A20 - A26 B27 - B33 B34 - B39   1 - 30 มิย. 61

 31 สิงหาคม 61 A1 - A19     A8 - A13 A20 - A38 A27 - A32 B34 - B39 B27 - B33   1 - 31 กค. 61

      A14 - A19  A33 - A38    B1 - B7 B8 - B13   1 - 31 สค. 61

   1 กันยายน -     A20 - A26 A1 - A7 B8 - B13 B1 - B7   1 - 30 กย. 61

1 พฤศจิกายน 61 A20 - A38     A27 - A32 A1 - A19 A8 - A13 B14 - B20 B21 - B26   1 - 31 ตค. 61

      A33 - A38  A14 - A19 B21 - B26 B14 - B20   1 - 30 พย. 61

   1 ธนัวาคม 61 - B1 - B7 B21 - B26 A27- A32 A33 - A38   1 - 31 ธค. 61

 28 กุมภาพนัธ ์62 B1 - B20 B8 - B14 B21 - B39 B27 - B33 A33 - A38 A27 - A32   1 - 31 มค. 62

  B15 - B20  B34 - B39 A1 - A7 A8 - A13   1 - 28 กพ. 62  

   1 มีนาคม - B21 - B26 B1 - B7 A8 - A13 A1 - A7   1 - 31 มีค. 62

 31 พฤษภาคม 62 B21 - B39 B27 - B33 B1 - B20 B8 - B14 A14 - A20 A21 - A26   1 - 30 เมย. 62

  B34 - B39  B15 - B20 A21 - A26 A14 - A20   1 - 31 พค. 62

หน่วยการศึกษาหลังปรญิญา

file : rotation พชท.61/สุภาพรรณ

(ฉบบัรับรอง)

B1 - B13 B14 - B26

B14 - B26 B27 - B39

วันที ่19  มีนาคม 2561

A1 - A13 A14 - A26

B27 - B39 B1 - B13

A14 - A26 A27 - A38

A27- A38 A1 - A13



รายชือ่แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ   ปกีารศึกษา 2561
ปฏบิตัิงาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                   ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - วันที่ 31  พฤษภาคม 2562  

รหัส ชือ่ - สกุล  สถาบันที่จบ ตน้สงักัด รหัส ชือ่ - สกุล สถาบันที่จบ ตน้สงักัด
A1 พญ.กลิุสรา วังวราวุธ ม.สงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์ A20 พญ.ศศบง ติยอมรวงศ์ ม.สงขลานครินทร์  กมุารศัลยศาสตร์
A2 พญ.ธีร์ชญาน์ นนท์บุญญาวัฒน์ ว. พระมงกฏุเกล้า  จกัษุวิทยา A21 นพ.ชษิณุพงศ์ กาญจนกนก ม.สงขลานครินทร์  อายรุศาสตร์
A3 นพ.ภวูนนท์ ศักด์ิศิริ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ A22 พญ.วรรธนันทน์ วัฒนสถติยน์ุกลู ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
A4 ม.สงขลานครินทร์  วิสัญญวีิทยา A23 พญ.ชฏากร รัตนบุรี ม.สงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์
A5 พญ.จตุทิพย์ กงัวานเวชกลุ ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว A24 พญ.วรมน ตีรณเสถยีรพันธ์ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
A6 พญ.ธนาภา ขวัญนุ้ย ม.สงขลานครินทร์  โสต ศอ นาสิกวิทยา A25 พญ.ศศธร เจริญรัตนวัฒน์ ม.สงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
A7 นพ.ภวินท์ วนาสิทธชยัวัฒน์ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ A26 พญ.พิมพ์พร พุทธวิบูลย์ ม.สงขลานครินทร์  รังสีวิทยาวินิจฉยั
A8 นพ.ภาคภมูิ มณีพงศ์เพิ่มพูน ม.สงขลานครินทร์  จติเวชศาสตร์ A27 พญ.จฑุามาศ โฆษิตพันธวงศ์ ม.สงขลานครินทร์  วิสัญญวีิทยา
A9 นพ.รัชพงษ์ เจตนาภริมย์ จฬุาลงกรณ์  อายรุศาสตร์ A28 นพ.มณฑล ศรีประดิษฐ์ ม.สงขลานครินทร์  ประสาทวิทยา
A10 นพ.จริะวัฒน์ พฤกษศรี ม.สงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์ A29 พญ.ณัฐนิช สุขานนท์สวัสด์ิ ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว
A11 นพ.พิสิษฐ์ แพนชยัภมูิ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ A30 นพ.พีรณัฐ ปึงพิพัฒน์ตระกลู จฬุาลงกรณ์  ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
A12 นพ.ธารา ตันติช านาญกลุ ม.นวมินทราธิราช  วิสัญญวีิทยา A31 นพ.จริายุ แซ่ชัน้ ม.สงขลานครินทร์  อายรุศาสตร์
A13 นพ.ภริูกร เฟื่องวรรธนะ ศิริราชพยาบาล  อายรุศาสตร์ A32 พญ.ปวริศา ชสุูข ม.สงขลานครินทร์  จติเวชศาสตร์
A14 นพ.ศิริชยั ไชยมงคล ม.เชยีงใหม่ อาชวีเวชศาสตร์ A33 พญ.กลุธิดา ใบงาม จฬุาลงกรณ์  กมุารเวชศาสตร์
A15 พญ.ภทัริกา บุณยพิพัฒน์ ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา A34 นพ.ศิวัฒน์ ตุนภรณ์ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
A16 นพ.อฐัพล เด็นเป็น ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ A35 นพ.โชติ พัฒนาปรีชากลุ ม.สงขลานครินทร์  โสต ศอ นาสิกวิทยา
A17 นพ.ณัฐพงศ์ ธรานุเวชช์ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ A36 พญ.ศิราพร จติต์สุรงค์ ม.สงขลานครินทร์  อายรุศาสตร์
A18 พญ.นันทิยา ธีระภคนันท์ ม.สงขลานครินทร์  อายรุศาสตร์ A37 พญ.ภทัรภา วัชรสินธุ ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
A19 นพ.ภวิศร์ชนม์ รุ่งรัชตเวช ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ A38 นพ.สหวิทย์ จนัทร์มณี ม.เชยีงใหม่  จติเวชศาสตร์

รหัส A1 - A38

นพ.บารมี  พรหมสาขา ณ สกลนคร

วนัที ่19 มีนาคม 2561



รหัส ชือ่ - สกุล  สถาบันที่จบ ตน้สงักัด รหัส ชือ่ - สกุล สถาบันที่จบ ตน้สงักัด
B1 นพ.ธนานันต์ โอภาวัฒนสิน ม.สงขลานครินทร์  อายรุศาสตร์ B21 นพ.ภาสุ สิริยรรยงวงศ์ จฬุาลงกรณ์ อายรุศสตร์
B2 พญ.ฐิตาพร แซ่ต้ัง ม.นวมินทราธิราช  วิสัญญวีิทยา B22 นพ.ชยตุม์ ทัศนสุนทรวงศ์ ศิริราชพยาบาล  จกัษุวิทยา
B3 พญ.ภาวิตา ล้ิมสมวงศ์ ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว B23 นพ.ธนิสร สุคนธบุษญ์ จฬุาลงกรณ์  โสต ศอ นาสิกวิทยา
B4 พญ.ปริษฐา ไทรงาม ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ B24 พญ.ทัชชา ฤกษ์รักษ์ ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ 
B5 พญ.ธนภรณ์ ตรังคานนท์ ม.สงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์ B25 พญ.ปวรา อตุรภรณ์ ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
B6 พญ.ชติุภา ศรีพงษ์พันธุก์ลุ ศิริราชพยาบาล  อายรุศาสตร์ B26 พญ.ตระการตา เอยีดประพาฬ ม.สงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์
B7 นพ.อานันท์ วิวัฒน์บวร จฬุาลงกรณ์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ B27 นพ.สันต์ภพ ชวีะธนรักษ์ จฬุาลงกรณ์  รังสีวิทยาวินิจฉยั

B8 นพ.เขตนที พุทธพิทักษ์ ม.สงขลานครินทร์  รังสีวิทยาวินิจฉยั B28 นพ.ณัฐพล นนทรีย์ ม.นวมินทราธิราช  วิสัญญวีิทยา
B9 นพ.ธนทัต องค์วิลาวัณน์ ศิริราชพยาบาล  ศัลยศาสตร์ B29 นพ.ธเนศ วงษ์ศุทธภากร ม.สงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์
B10 นพ.ภมีพล โชคชยัเพิ่มพูนผล ม.สงขลานครินทร์ พยาธิวิทยาคลินิก B30 พญ.ธัญมน กติติด าเกงิ ศิริราชพยาบาล  ศัลยศาสตร์
B11 พญ.กานต์ธิดา ทัศนพรสถติ ม.สงขลานครินทร์  วิสัญญวีิทยา B31 พญ.หัทญา พรัมรัตนพงศ์ ม.สงขลานครินทร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
B12 พญ.อรุณลักษณ์ ชสูม ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา B32 พญ.กลุปรียา สิริจ ารัสสกลุ ม.สงขลานครินทร์ กมุารศัลยศาสตร์
B13 นพ.ปกรณ์ เอกรัตน์ ม.สงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์ B33 นพ.พลกฤต ข าวิชา ม.สงขลานครินทร์ ระบาดวิทยา
B14 พญ.ภญิญดา ทองรมย์ รามาธิบดี  รังสีวิทยาวินิจฉยั B34 นพ.ธีร์ธวัช เจยีรศิริกลุ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  รังสีวิทยาวินิจฉยั
B15 นพ.ทรงยศ ราชบริรักษ์ ม.สงขลานครินทร์  ระบาดวิทยา B35 พญ.พลอยไพลิน ปรีชาเวชกลุ ม.สงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์
B16 นพ.กติติกร กติติรักษ์วรากร ม.สงขลานครินทร์  อายรุศาสตร์ B36 พญ.ชติุนันท์ ลีลารุจเิจริญ ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
B17 พญ.สิรีธร จบัปร่ัง ม.สงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ B37 นพ.กนต์ธีร์ วงษ์เสรี ศิริราชพยาบาล อายรุศาสตร์
B18 นพ.ชนิภทัร ไพรวัฒนานุพันธ์ วชริพยาบาล  เวชศาสตร์ฟื้นฟู B38 นพ.กฤษฏา บัวเกตุ ม.สงขลานครินทร์  ประสาทศัลยศาสตร์
B19 พญ.ศิรดา พืชน์ไพบูลย์ ศิริราชพยาบาล กมุารเวชศาสตร์ B39 นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข ม.สงขลานครินทร์ ชวีเวชศาสตร์
B20 นพ.นัทธพนธ์ วงศ์วรปัญญา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อายรุศาสตร์โรคเลือด

                  หน่วยการศึกษาหลงัปริญญา
                     วนัที่ 19  มีนาคม  2561
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รหัส B1 -  B38


