
รหัส ชื่อ - สกุล สถาบันที่จบ ต้นสังกัด รหัส ชื่อ-สกุล สถาบันที่จบ ต้นสังกัด

A1 นพ.ไชยสิทธิ ์เลิศกลุทานนท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออร์โธปิดิกส์ A19 นพ.ณัฐพล  วัฒนะธีระภาพวงศ์        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์

A2 พญ.ศุภศิริ  สัมพันธรัตน์               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์ A20 พญ.เรณุกา จนัทร์สุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์

A3 นพ.จกัรพล  สัมมาทิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จติเวชศาสตร์ A21 พญ.อัญมณี  วีระนรพานิช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

A4 พญ.กฤตพร อรุโณประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา A22 นพ.พัฒน์เกล้า  ธนวิรุฬห์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุฯ ออร์โธปิดิกส์

A5 พญ.จติติมา  ผาติวิทยาภรณ์   โครงการผลิตแพทยร่์วมกบัฯ ศัลยศาสตร์ A23 พญ.ภาพิมล  โสภาคย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์

A6 พญ.วิสสุตา อุปพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา A24 นพ.ธนภัทร  เลิศวิทยาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์

A7 นพ.รัชพงษ ์ทองขนุด า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ A25 พญ.ฐิตาพร  แซ่ซ้ือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

A8 พญ.ญานิกา  ยทุธยศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู A26 พญ.พรนิชา ชัยวิริยะวงศ์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์

A9 นพ.ธาวิน  ไขมุ่กด์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ อายรุศาสตร์ A27 นพ.ชนวีร์  ตันติกจิกลุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จติเวชศาสตร์

A10 พญ.กิง่กาญจน์   แกว้พรหมลัด       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์ A28 พญ.ณัฐณิชา  เทศอาเส็น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รังสีวิทยาวินิจฉยั

A11 นพ.สิทธิ  เมตตาสิทธิกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์ A29 นพ.ธิปก   รุจริะพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิสัญญีวิทยา

A12 พญ.รมิตา  ประทีปสว่างวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว A30 พญ.รัตติยาพร แท่นประมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว

A13 พญ.จารุพัทธ รักเอียด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ A31 พญ.อนินทิตา  ประดิษฐอุกฤษฎ์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์

A14 นพ.ธนเดช  เพ็งมาก                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์ A32 นพ.อนนต์ แซ่ล่ิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์

A15 พญ.อัจฉรา  สาอิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จติเวชศาสตร์ A33 พญ.ชญานิษฐ์ กฤตยป์ระชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โสต ศอ นาสิกวิทยา

A16 นพ.จณิณธรรม  อภิชาโต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา A34 พญ.ปริณดา  พินิจกจิอนันต์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จกัษุวิทยา

A17 พญ.อรินดา สนทราพรพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิสัญญีวิทยา A35 นพ.ธีรภัทร  คงรัตนประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อายรุศาสตร์

A18 พญ.วริษฐา มีเต็ม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุฯ วิศวกรรมชีวการแพทย์

(รับรอง) รายชือ่แพทย์ที่เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ปกีารศึกษา 2563

ปฏิบตังิาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัง้แตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2563 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รหัส A1 - A34



รหัส ชื่อ - สกุล สถาบันที่จบ ต้นสังกัด รหัส ชื่อ-สกุล สถาบันที่จบ ต้นสังกัด

B1 นพ.ภีศเดช  รัตนภาสุร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายรุศาสตร์มะเร็งวิทยา B19 นพ.ชาตินันท์ อยูสุ่ข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ

B2 พญ.พีรกานต์ ภู่พันธ์ตระกลู         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์ B20 นพ.ธีรภาพ การิกาญจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์

B3 พญ.มัชฌิมา ชีวะกลุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารศัลยศาสตร์ B21 พญ.นวพร เพชรรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

B4 นพ.อดิเทพ  ลีวัฒนานุกลู    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาทวิทยา B22 พญ.รมิดา ชื่นชวลิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกวิทยา

B5 พญ.ปฎิญญา  ปุญญะเพ็ชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา B23 นพ.ชยธร  อร่ามเจริญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายรุศาสตร์

B6 พญ.วสุนันท ์  อุ่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิสัญญีวิทยา B24 พญ.ธีรภัทรา  โอภาวัฒนสิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิสัญญีวิทยา

B7 นพ.จารุเดช  ดีประเสริฐกลุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออร์โธปิดิกส์ B25 พญ.มนัสชนก ภัทรเกยีรติเจริญ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์

B8 พญ.ฐิตาภา ก.ศรีสุวรรณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศัลยศาสตร์ B26 พญ.ชาลิสา  จติอุดมธรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จกัษุวิทยา

B9 นพ.ธนพล จวิานันต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รังสีวิทยาวินิจฉยั B27 นพ.พีรวิชญ์ ยนัเยีย่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พยาธิวิทยาคลินิก

B10 พญ.ธัญญลักษณ์ สัญพิบูลย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เวชศาสตร์ครอบครัว B28 พญ.ภัทรเนตร  ชี้เจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์

B11 พญ.วิชาภา  สถาพรปัญญา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุฯ เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ B29 นพ.ณัฐวุฒิ ท้าววิบูลย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์

B12 นพ.สรวิศ  รณภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์ B30 พญ.ปาริฉตัร  จนัทร์ปิ้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ

B13 พญ.วรรษมน  อุไรวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์โรคเลือด B31 นพ.ปิยณัฐ  บวรเรืองโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รังสีวิทยาวินิจฉยั

B14 นพ.ชนวีร์  ลีลาส าราญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา B32 พญ.แพรนภา ชัยทวีทรัพย ์             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์

B15 พญ.อริส  เหลืองวรัญญู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออร์โธปิดิกส์ B33 พญ.สุชาดา ทรัพยบ์ ารุง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาทศัลยศาสตร์

B16 พญ.นาธาร์ วจนะถาวรชัย              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กมุารเวชศาสตร์ B34 นพ.วรเชษฐ์   แซ่จงั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิสัญญีวิทยา

B17 พญ.ธนพร เอี่ยมบรรณพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รังสีวิทยาวินิจฉยั B35 นพ.พีระสิทธิ ์ แซ่ล้ิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์

B18 นพ.ศุภกร  ชัยวิริยะวงศ์                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

วันที่ 27 มีนาคม 2563

รหัส B1 - B35



วนั เดือน ปี อายรุศาสตร์ ER ศัลยศาสตร์ ออรโ์ธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ สูต-ินรเีวชวทิยา Elective GP วนั เดือน ปี
2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 1 เดือน

A1 - A6 A19 - A24 B25 - B30 B31 - B35 1 - 30 ม.ิย. 63
A7 - A12 A25 - A30 B31 - B35 B25 - B30 1 - 31 ก.ค. 63
A13 - A18 A31 - A35 B1 - B6 B7 - B12 1 - 31 ส.ค. 63
A19 - A24 A1 - A6 B7 - B12 B1 - B6 1 - 30 ก.ย. 63
A25 - A30 A7 - A12 B13 - B18 B19 - B24 1 - 31 ต.ค. 63
A31 - A35 A13 - A18 B19 - B24 B13 - B18 1 - 30 พ.ย. 63
B1 - B6 B19 - B24 A25 - A30 A31 - A35 1 - 31 ธ.ค. 63

B7 - B12 B25 - B30 A31 - A35 A25 - A30 1 - 31 ม.ค. 64
B13 - B18 B31 - B35 A1 - A6 A7 - A12 1 - 29 ก.พ. 64
B19 - B24 B1 - B6 A7 - A12 A1 - A6 1 - 31 ม.ีค. 64
B25 - B30 B7 - B12 A13 - A18 A19 - A24 1 - 30 เม.ย. 64
B31 - B35 B13 - B18 A19 - A24 A13 - A18 1 - 31 พ.ค. 64

หน่วยการศึกษาหลังปรญิญา
วันที่ 27 มีนาคม 2563

(รบัรอง) ตารางหมุนเวยีนการปฏบิัติงานของแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ปีการศึกษา 2563
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2563 - วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564

1 มิถนุายน -       
 31 สิงหาคม 63

A1 - A18 A19 - A35
B1 - B12 B13 - B24

B13 - B24  B25 - B35 
1 กนัยายน -        
1 พฤศจกิายน 63

A19 - A35 A1 - A18
 B25 - B35 B1 - B12 

A13 - A24  A25 - A35 
1 มีนาคม -         
 31 พฤษภาคม 64

 B19 - B35  B1 - B18 
 A25 - A35 A1 - A12 

1 ธนัวาคม 63 -    
29 กมุภาพัน์ 64

  B1 - B18   B19 - B35 
A1 - A12 A13 - A24


