
วัน เดือน ปี อายรุศาสตร์ ER ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ สูต-ินรีเวชวิทยา Elective GP วัน เดือน ปี
2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 1 เดือน

A1 - A6 A18 - A23 B25 - B30 B31 - B35 1 - 30 มิ.ย. 62 
A7 - A12 A24 - A29 B31 - B35 B25 - B30 1 - 31 ก.ค. 62
A13 - A17 A30 - A34 B1 - B6 B7 - B12 1 - 31 ส.ค. 62
A18 - A23 A1 - A6 B7 - B12 B1 - B6 1 - 30 ก.ย. 62
A24 - A29 A7 - A12 B13 - B18 B19 - B24 1 - 31 ต.ค. 62
A30 - A34 A13 - A17 B19 - B24 B13 - B18 1 - 30 พ.ย. 62
B1 - B6 B19 - B24 A24 - A29 A30 - A34 1 - 31 ธ.ค. 62

B7 - B12 B25 - B30 A30 - A34 A24 - A29 1 - 31 ม.ค. 63
B13 - B18 B31 - B35 A1 - A6 A7 - A12 1 - 29 ก.พ. 63
B19 - B24 B1 - B6 A7 - A12 A1 - A6 1 - 31 มี.ค. 63
B25 - B30 B7 - B12 A13 - A17 A18 - A23 1 - 30 เม.ย. 63
B31 - B35 B13 - B18 A18 - A23 A13 - A17 1 - 31 พ.ค. 63

หน่วยการศึกษาหลังปรญิญา
วันที่ 13 มีนาคม 2562

1 มีนาคม -         
 31 พฤษภาคม 63

 B19 - B35  B1 - B18 
A1 - A12 

B1 - B12 

B13 - B24

 B25 - B35 

A1 - A12 

A13 - A23

 A24 - A34 

B13 - B24

 B25 - B35 

B1 - B12 

A13 - A23

 A24 - A34 

1 กนัยายน -        
1 พฤศจิกายน 62

A18 - A34 A1 - A17

1 ธันวาคม 62 -    
29 กมุภาพันธ์ 63

  B1 - B18   B19 - B35 

ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางหมุนเวียนการปฏบิัติงานของแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ปีการศึกษา 2562

A1 - A17
1 มิถุนายน -       
 31 สิงหาคม 62

A18 - A34



รหสั ชื่อ - สกุล สถาบนัที่จบ ต้นสังกัด รหสั ชื่อ-สกุล สถาบนัที่จบ ต้นสังกัด
A1 พญ.ฐิติพร          นาวกีาร  ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์ A18 นพ.นนทณัฐ      ต้องเซ่งกี่  ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์
A2 นพ.ญาณรินทร์    ปภสัสรศิริ  จุฬาลงกรณ์ฯ  จักษวุทิยา A19 พญ.กอแก้ว      ช่วยแก้ว  ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์
A3 พญ.ณิชกมล      ฮุ่นตระกูล  ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ A20 นพ.ชัยณรงค์     ติยาเดชาชัย  ม.ขอนแก่น  อายุรศาสตร์
A4 นพ.ชวนิ            กฤษณาสกุล  ม.ศรีนครินทร์วโิรฒ  ออร์โธปดิิกส์ A21 พญ.ก่อขวญั   วงศ์เทพบตุร  ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
A5 นพ.เกียรติพร     ศิริสัณฐิติ  ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา A22 พญ.ศุภรัสมิ์      จันทา  วชิรพยาบาล  วสัิญญีวทิยา
A6 นพ.สุวพชัญ์       พศิาลมงคล  จุฬาลงกรณ์ฯ  โสต ศอ นาสิกวทิยา A23 นพ.พชิัยยุทธ     นาคทองกุล  ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
A7 พญ.ลักษกิา       พทุธาธร  ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  รังสีวทิยาวนิิจฉัย A24 พญ.เวธกา        กฤษเจริญ  ม.สงขลานครินทร์  รังสีวทิยาวนิิจฉัย
A8 พญ.สวรส          สุดอ่อน  ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ A25 นพ.รัฐนันท ์     จันทร์ตระกูล  รพ.ศิริราชพยาบาล  อายุรศาสตร์
A9 พญ.ทกัษพร       แสงจันทร์  ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์ A26 พญ.ชยุดา        ศรีวรกร  ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์
A10 นพ.ปรัตถกร      ตันติวชิรฐากูร  ม.สงขลานครินทร์  จิตเวชศาสตร์ A27 นพ.ธรัีตม์         ศิริวงศ์  ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
A11 พญ.ณิจภฐัิทษา   ชุติจิรัฐิติกาล  ม.ธรรมศาสตร์  ศัลยศาสตร์ A28 นพ.ไตรศักด์ิ      กิ่งจันทร์  ม.สงขลานครินทร์  ออร์โธปดิิกส์
A12 นพ.ณัฐภทัร       สังขะกุล  ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ A29 พญ.ณิชชนา      สุวรรณพรินทร์  จุฬาลงกรณ์ฯ  โสต ศอ นาสิกวทิยา
A13 นพ.กฤติธ ี         ศักติวราวตัร์  ม.สงขลานครินทร์  ประสาทศัลยศาสตร์ A30 นพ.อภโิชติ        วหิะกะรัตน์  ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา
A14 นพ.นิพทัธ ์        พานิชนันโท  ว.พระมงกุฎ  ออร์โธปดิิกส์ A31 พญ.กษมพร       ทองพนัง  ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์
A15 พญ.เกศินี          กะตะเวที  ม.สงขลานครินทร์  ประสาทวทิยา A32 นพ.ธรรมปพน    ชัยศุจยากร  ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  กุมารเวชศาสตร์
A16 พญ.อัญชิสา       โอภาสเสถียร  จุฬาลงกรณ์ฯ  วสัิญญีวทิยา A33 นพ.ปราการ       จันทรมณี  ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
A17 นพ.ณัฏฐ์          บญุสะสมทรัพย์  ม.สงขลานครินทร์  รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา A34 พญ.กาลกนก      ไชยประสิทธิ์  ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว

รายชื่อแพทย์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ปีการศึกษา 2562
ปฏิบัตงิาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตั้งแตว่ันที ่1 มถุินายน 2562 - วันที ่31 พฤษภาคม 2563

รหัส A1 - A34



รหสั ชื่อ - สกุล สถาบนัที่จบ ต้นสังกัด รหสั ชื่อ-สกุล สถาบนัที่จบ ต้นสังกัด
B1 นพ.ภาม           พลังสินชุม  ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์ B19 นพ.ธนวตั         อนุกาญจนวรีะ  ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  รังสีวทิยาวนิิจฉัย
B2 นพ.อภนิันท ์      การะเกต  ม.สงขลานครินทร์  จิตเวชศาสตร์ B20 นพ.ธรีภทัร       บพุโพดม  ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์
B3 นพ.พงษร์ะพ ี     อธภิาส  จุฬาลงกรณ์ฯ  จักษวุทิยา B21 พญ.วรพมิล      เลิศรัศมีทศัน์  ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์
B4 นพ.วฒิุพงศ์       พทุธสอน  ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ B22 นพ.วรีพล         เส็นเด  ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
B5 พญ.บณุยาพร    วฒิุวรวนิชย์  ม.สงขลานครินทร์  ออร์โธปดิิกส์ B23 พญ.อัญชิษฐา    บญุยะมาน  ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  วสัิญญีวทิยา
B6 พญ.พชิญ์สินี     ยิ่งเจริญสมสุข  ม.บรูพา  วสัิญญีวทิยา B24 พญ.ญาณิศา      ถ้วยงาม  ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว
B7 นพ.ศุภกร        แย้มอุทยั  ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ B25 นพ.พงษพ์นัธ ์    เงินพรหม  ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา
B8 พญ.ปรานต์     รัตนอภริมยกิจ  ว.พระมงกุฎเกล้า  จิตเวชศาสตร์ B26 นพ.ธนพงษ ์      วงศ์รัตน์  ม.แม่ฟา้หลวง  อายุรศาสตร์
B9 พญ.ปานฝัน     วงศ์กิตติถาวร  ม.สงขลานครินทร์  สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา B27 นพ.วรวรรธน์     วฒันอาภรณ์ชัย  ม.สงขลานครินทร์  รังสีวทิยาวนิิจฉัย
B10 นพ.ฐิติเทพ       สุริยมณฑล  ม.สงขลานครินทร์  รังสีวทิยาวนิิจฉัย B28 พญ.อวกิา         ตระกูลพาณิชย์กิจ  ม.สงขลานครินทร์  ประสาทศัลยศาสตร์
B11 นพ.เมธสั         ต้ังเทยีนทอง  รพ.รามาธบิดี  อายุรศาสตร์ B29 พญ.วรรณกร     ขอพนัเลิศ  ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์มะเร็งวทิยา
B12 พญ.นิชานันท ์  จงฐิตินนท์  ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์ B30 นพ.พงศกร       ชูชื่น  ม.ธรรมศาสตร์  ชีวเวชศาสตร์
B13 นพ.ธนวฒัน์      สุวทิยะศิริ  จุฬาลงกรณ์ฯ  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน B31 พญ.ณิชา          สุกิตติวราพนัธุ์  ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  อายุรศาสตร์
B14 พญ.ปชูิดา       เพชรรัตน์  ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์ B32 นพ.สุชน          ตันติโสภณวนิช  ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว
B15 นพ.ปรีดาพล     กิตติรัต  ม.สงขลานครินทร์  อายุรศาสตร์ B33 พญ.ศศิกาญจน์  ประพนัธ์  ม.สงขลานครินทร์  ศัลยศาสตร์
B16 พญ.รดีวรรธน์   พทุธให้  ม.สงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู B34 นพ.ศุภทตั        จิรัฐติกาลวงศ์  ม.สงขลานครินทร์  ออร์โธปดิิกส์
B17 นพ.ภาณุพงศ์    วนโชติตระกูล  ม.สงขลานครินทร์  โสต ศอ นาสิกวทิยา B35 นพ.สถาพร      เกษมศรีพทิกัษ์  ม.สงขลานครินทร์  กุมารเวชศาสตร์
B18 พญ.นีนิษนา     รติปาณ  ศิริราชพยาบาล  สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา

หน่วยการศึกษาหลังปรญิญา
วันที่ 25 มีนาคม 2562

รหัส B1 - B35


