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

A20 - A25 B25 - B30 B31 - B36 1 - 30 ม.ิย. 64
A26 - A31 B31 - B36 B25 - B30 1 - 31 ก.ค. 64
A32 - A37 B1 - B6 B7 - B12 1 - 31 ส.ค. 64
A1 - A6 B7 - B12 B1 - B6 1 - 30 ก.ย. 64
A7 - A12 B13 - B18 B19 - B24 1 - 31 ต.ค. 64
A13 - A19 B19 - B24 B13 - B18 1 - 30 พ.ย. 64
B19 - B24 A25 - A30 A31 - A37 1 - 31 ธ.ค. 64
B25 - B30 A31 - A37 A25 - A30 1 - 31 ม.ค. 65
B31 - B36 A1 - A6 A7 - A12 1 - 29 ก.พ. 65

B1 - B6 A7 - A12 A1 - A6 1 - 31 มี.ค. 65
B7 - B12 A13 - A18 A19 - A24 1 - 30 เม.ย. 65
B13 - B18 A19 - A24 A13 - A18 1 - 31 พ.ค. 65

หน่วยการศึกษาหลังปรญิญา

วันที่ 25 มีนาคม 2564

B19 - B36 

 B1 - B18 

1 กนัยายน -        
1 พฤศจิกายน 64

A20 - A37 A1 - A19

1 ธันวาคม 64 -    
29 กมุภาพัน์ 65

  B1 - B18   

1 มีนาคม -          
31 พฤษภาคม 65

 B19 - B36 

A13 - A24  A25 - A37 

 A25 - A37 A1 - A12 

B1 - B12 

B13 - B24  B25 - B36 

 B25 - B36 B1 - B12 

A1 - A12 A13 - A24

(ฉบับรับรอง) ตารางหมุนเวียนการปฏบิัติงานของแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ปีการศึกษา 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

1 มิถุนายน -        
31 สิงหาคม 64

A1 - A19 A20 - A37
B13 - B24



รหัส ชือ่ - สกุล สถาบนัทีจ่บ ตน้สงักัด รหัส ชือ่-สกุล สถาบนัทีจ่บ ตน้สงักัด

A1 พญ.กลุฟา้  สมพงศ์นวกจิ มหาวทิยาลัยบูรพา สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา A20 พญ.รชกร ปัญญศิริ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ประสาทศัลยศาสตร์

A2 พญ.ชิดจนัทร์  พรหมจรรย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ เวชศาสตร์ครอบครัว A21 พญ.กนกพรรณ  สมะลาภา มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ วศิวกรรมชีวการแพทย์

A3 นพ.พพิฒัน์ สมศักด์ิ มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ ศัลยศาสตร์ A22 นพ.พฤกษ์  ฐานิวฒันานนท์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ

A4 พญ.จนิต์จฑุา  จนัทนะ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์ A23 พญ.ณัฐวรา   ธนัตถเ์จริญกลุ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารเวชศาสตร์

A5 พญ.มนพร   อดุมรัตน์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารเวชศาสตร์ A24 นพ.ธนพล  กจิถาวร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์

A6 นพ.ศิรวทิย์ วยันิพฐิพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จกัษุวทิยา A25 พญ.ธนกร  ขาวสุวรรณ มหาวทิยาลัยบูรพา ประสาทวทิยา

A7 พญ.สุธนีี  ธรีาจารุวฒัน์ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า รังสีวทิยาวนิิจฉยั A26 พญ.นวนิดา  ดอนสกลุ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รังสีวทิยาวนิิจฉยั

A8 นพ.ธนกร  ปรีชาสุชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ออร์โธปิดิกส์ A27 นพ.ศุภวชิญ์ มณีนาคาฤทธิ์ จฬุาลงกรณ์ โครงการผลิตแพทยเ์พิม่ฯ อายรุศาสตร์

A9 พญ.ปุณชญา  วชิญกติติกร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วสัิญญีวทิยา A28 พญ.ปาณิศา พวงสุนทร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา

A10 พญ.ทิพสุคนธ ์ พงษ์บริบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี อายรุศาสตร์ A29 พญ.พรรณปพร  อศัวนภากาศ มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ ออร์โธปิดิกส์

A11 นพ.เกล้า  สงวนงาม มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ A30 นพ.จริเมธ เยี่ยมบุญยะ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์

A12 พญ.ลักษมณ มาลา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ A31 พญ.ปวรา ณ รังษี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ เวชศาสตร์ครอบครัว

A13 พญ.ปานรดา  สมิทธฐิิติ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จติเวชศาสตร์ A32 พญ.จรัิชญา  เลขาลาวณัย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา

A14 พญ.จรัิชญา เจนประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี โสต ศอ นาสิกวทิยา A33 นพ.กฤติธ ี ทับเทีย่ง มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โสต ศอ นาสิกวทิยา

A15 พญ.ณัฐณิชา  ส่ีหรัิญวงศ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ รังสีวทิยาวนิิจฉยั A34 พญ.ชวศิา  จติต์ประทุม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี จติเวชศาสตร์

A16 นพ.ชลทิตย ์รุ่งศิรประภา มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ ออร์โธปิดิกส์ A35 พญ.สุภชัชา   ปริชาตินนท์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารเวชศาสตร์

A17 นพ.ก าชัย   อธรัิตนชัย มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารเวชศาสตร์ A36 นพ.ศุภชัย  ไตรกศิยเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วสัิญญีวทิยา

A18 พญ.วชิยาภรณ์  ประกายเลิศลักษณ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์ A37 พญ.อรวรรณ เพชรสีทอง มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ อายรุศาสตร์

A19 พญ.นารดา  พรัิชวสุิทธิ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์

(ฉบบัรับรอง) รายชื่อแพทยท์ี่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ปกีารศึกษา 2564
ปฏิบตัิงาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2564 - วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัส A1 - A34



รหัส ชือ่ - สกุล สถาบนัทีจ่บ ตน้สงักัด รหัส ชือ่-สกุล สถาบนัทีจ่บ ตน้สงักัด

B1 พญ.กวนินาฏ  ทาตระกลู มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง อายรุศาสตร์ B19 พญ.ปทิตตา  จริถาวรกลุ มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ เวชศาสตร์ฟืน้ฟู

B2 นพ.ณัฐพล  คงเจริญ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ชีวเวชศาสตร์ B20 นพ.นรากร ผ่องพรรณแข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วสัิญญีวทิยา

B3 พญ.กชกร   พนิิจกจิไพศาล มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ กมุารเวชศาสตร์ B21 พญ.สราลี ธรีะกลุพศุิทธิ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จกัษุวทิยา

B4 พญ.นิลุบล  อดุมกริะทักษ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์ B22 พญ.สิริกร  เด่นศรีเสรีกลุ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์

B5 นพ.ภควตั  ดังวธันาวณิชย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา B23 พญ.พชิอร วธิเีจริญ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์

B6 พญ.จดิาภา  จติชาญวชิัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ประสาทศัลยศาสตร์ B24 นพ.กฤตนัย กนุทีกาญจน์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา

B7 นพ.ภมูิ  อนิทรียงค์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ รังสีวทิยาวนิิจฉยั B25 พญ.กมลดา  แกว้ประดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี เวชศาสตร์ครอบครัว

B8 นพ.สุทธภิทัร หวงัผลพฒันศิริ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วสัิญญีวทิยา B26 พญ.พชัรพร การะเจดีย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วสัิญญีวทิยา

B9 พญ.ชนากานต์  วฒิุประยรู มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์ B27 พญ.ภสัชา จนัทร์สุนทราพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายรุศาสตร์

B10 พญ.พรชนันท์ วฒิุศักดานนท์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ B28 นพ.กนัตพงศ์   มาเมือง มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารเวชศาสตร์

B11 พญ.ศรุตา  วชัรสินธุ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จติเวชศาสตร์ B29 นพ.ศุภกร สุนทราภรณ์ชัย วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า ศัลยศาสตร์

B12 พญ.อารยา   บุญกลู มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารเวชศาสตร์ B30 พญ.ศุภานัน  ชัยทอง มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ

B13 พญ.วริษฐา  ล้ิมศิริสวสัด์ิ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา B31 พญ.กญัญกร วทิยาคุณสกลุชัย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โสต ศอ นาสิกวทิยา

B14 พญ.นัจนันท์  จงฐิตินนท์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ B32 พญ.ญาณินท์  ต้ังเจริญไพศาล มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ ออร์โธปิดิกส์

B15 นพ.ชินวธุ  เสวี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายรุศาสตร์ B33 พญ.อภษิฎา  ศิริไพรวนั มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ รังสีวทิยาวนิิจฉยั

B16 พญ.นริศรา รัชพงษ์ไทย วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า วสัิญญีวทิยา B34 พญ.ตรีสุภคั   กา้วสมบูรณ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารเวชศาสตร์

B17 นพ.วรรณเทพ เทพนิมิตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ B35 นพ.นิพนธ ์พริญาณ์โสภณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี ศัลยศาสตร์

B18 พญ.ณิชนันทน์   หาญวฒันกลุ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ กมุารเวชศาสตร์ B36 นพ.ธนธรณ์  วอ่งวงศ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อายรุศาสตร์

หน่วยการศึกษาหลงัปรญิญา

วนัที ่25 มนีาคม 2564

รหัส B1 - B35


