
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 B27 - B33 B34 - B39 1 - 30 มิ.ย. 65
A26 - A32 B34 - B39 B27 - B33 1 - 31 ก.ค. 65
A33 - A39 B1 - B6  B7 - B13 1 - 31 ส.ค. 65
A1 - A6  B7 - B13 B1 - B6 1 - 30 ก.ย. 65
A7 - A12 B14 - B20 B21 - B26 1 - 31 ต.ค. 65
A13 - A19 B21 - B26 B14 - B20 1 - 30 พ.ย. 65
B20 - B25 A27 - A33 A34 - A39 1 - 31 ธ.ค. 65
B26 - B32 A34 - A39 A27 - A33 1 - 31 ม.ค. 66
B33 - B38 A1 - A6 A7 - A13 1 - 28 ก.พ. 66

B1 - B6 A7 - A13 A1 - A6 1 - 31 มี.ค. 66
B7 - B12 A14 - A20 A21 - A26 1 - 30 เม.ย. 66
B13 - B19 A21 - A26 A14 - A20 1 - 31 พ.ค. 66

งานการศึกษาหลงัปริญญา

23-พ.ค.-65

จันทร์รัตน์

หมายเหต ุระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัติงำนแพทย์เพิ่มพูนทักษะของ รหัส B39 แพทย์หญิงณิชำรีย์ มั่นคงพิทักษ์กุล (ทุนเจ้ำฟ้ำ)  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 – 31 ตุลำคม 2565 และ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2566 จนถึง 31 พฤษภำคม 2567

(ฉบับรับรอง) ตารางหมุนเวียนการปฏบิัติงานของแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน 2565 - วันที ่31 พฤษภาคม 2566

1 มิถุนำยน -        
31 สิงหำคม  65

A1 - A19 A20 - A39
B14 - B26

A14 - A26  A27 - A39 

 A27 - A39 A1 - A13 

B1 - B13 

B14 - B26  B27 - B39

 B27 - B39* B1 - B13 

A1 - A13 A14 - A26
B20 - B38

 B1 - B19 
1 มีนำคม -          
31 พฤษภำคม 66

 B20 - B38 

1 กนัยำยน -        
30 พฤศจิกำยน 65

A20 - A39 A1 - A19

1 ธันวำคม  65 -   
 28 กมุภำพันธ์ 66

  B1 - B19  



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

A1 นพ.ณพวฒัน์ ค ำดี ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล ออร์โธปิดิกส์ A20 พญ.ปัทมำภรณ์ สิงขรเขยีว ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล ออร์โธปิดิกส์

A2 พญ.ณัฐนรี  เดชพนัธ์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ กมุำรเวชศำสตร์ A21 พญ.พมิ ศรีเมฆำรัตน์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ เวชศำสตร์ครอบครัว

A3 พญ.สุภำวดี   อนิทุทรัพย์ มหำวทิยำลัยบูรพำ กมุำรเวชศำสตร์ A22 นพ.บุญวโิรจน์   จติวเิลิศรัตน์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ กมุำรเวชศำสตร์

A4 นพ.ธนนันท์ ศิโรเวฐน์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ เวชศำสตร์ครอบครัว A23 นพ.จฑุำธรณ์  หำญตระกลู มหำวทิยำลัยบูรพำ อำยรุศำสตร์

A5 นพ.กรวรำ จนิดำยะพำนิชย์ มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ ศัลยศำสตร์ A24 พญ.ชัชนก  ประทีปสวำ่งวงศ์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ โสต ศอ นำสิกวทิยำ

A6 พญ.ณัฐนิช  ปิตะปิลันธน์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ อำยรุศำสตร์มะเร็งวทิยำ A25 นพ.วชิย  ซุ้นสุวรรณ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ พยำธวิทิยำกำยวภิำค

A7 พญ.ปอรรัชช์  ช่วยพนัง มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ กมุำรเวชศำสตร์ A26 พญ.ศิริน ประสิทธเิมตต์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย จกัษุวทิยำ

A8 พญ.ขวญัพร  ไตรวรำนนท์ มหำวทิยำลัยนวมินทรำธริำช จติเวชศำสตร์ A27 นพ.จติุนันท์  กติติวรำพงศ์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ อำยรุศำสตร์

A9 นพ.สำรัช บัณฑิตเลิศรักษ์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ วสัิญญีวทิยำ A28 พญ.ปณำลี  กติติโสภำภรณ์ มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ วสัิญญีวทิยำ

A10 นพ.พรัิชย ์ เพช็รพรหม ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล อำยรุศำสตร์ A29 พญ.ปทิตตำ  จนัทร์หอม มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ จติเวชศำสตร์

A11 นพ.กนกพชิญ์ วฒันำไพบูลย์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ อำยรุศำสตร์ A30 นพ.กฤติน นิยมบัณฑิต มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ศัลยศำสตร์

A12 นพ.บริพตัร หรัิญแพทย์ โรงพยำบำลรำมำธบิดี มหำวทิยำลัยมหดิล รังสีวทิยำวนิิจฉยั A31 พญ.อรัชพร เพช็รศิรดำ ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล วสัิญญีวทิยำ

A13 พญ.แสงเทียน ธรีะกจิไพศำล มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ สูติศำสตร์และนรีเวชวทิยำ A32 นพ.ศุภกฤต  ศตำยกุลุ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ รังสีวทิยำวนิิจฉยั

A14 พญ.ณิชมน  เหรียญมหำสำร จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย โสต ศอ นำสิกวทิยำ A33 พญ.ชนิกำนต์  วริิยะสุมน จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย สูติศำสตร์และนรีเวชวทิยำ

A15 นพ.บุลวชัร์ สุรัฐชนำนนท์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ศัลยศำสตร์ A34 นพ.ชนำวร์ี โทห์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ วทิยำศำสตร์สุขภำพฯ

A16 พญ.ฉตัรภสัร์  วชัรพฒัน์เมธี มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ เวชศำสตร์ฉกุเฉนิ A35 พญ.สุกฤตำ  ปุณกบุตร โรงพยำบำลรำมำธบิดี มหำวทิยำลัยมหดิล อำยรุศำสตร์

A17 พญ.ธนัชชำ มำศมำลัย มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ กมุำรเวชศำสตร์ A36 พญ.พลอยชนก  เชิงววิฒัน์กจิ มหำวทิยำลัยศรีนครินทร์วโิรฒ โสต ศอ นำสิกวทิยำ

A18 นพ.ณัฐพงศ์  ช่วยพทิักษ์ ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล อำยรุศำสตร์ A37 นพ.กนต์ธร  กลูกจิพฒันำ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ศัลยศำสตร์ทรวงอก

A19 พญ.ขวญัวรินทร์ ส่งสอง มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ เวชศำสตร์ครอบครัว A38 พญ.สุภสัสร  ล่ิมปิยะกรณ์ ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล กมุำรเวชศำสตร์

A39 นพ.วฒิุโรจน์ แสงชโยสวสัด์ิ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ อำยรุศำสตร์

(ฉบบัรับรอง) รายชือ่แพทย์ที่เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมพูนทักษะ ปกีารศึกษา 2565
ปฏิบตังิาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัง้แตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2565 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รหัส A1 - A39



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

B1 นพ.สรำญ ม่ำนไขมุ่ก มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ ออร์โธปิดิกส์ B20 พญ.ศุภณัฐ  คมจกัรพนัธุ์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ อำยรุศำสตร์โรคเลือด

B2 พญ.รักชนก บุหงำชำติ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ เวชศำสตร์ฉกุเฉนิ B21 นพ.ธนภทัร จนิตโกศลวทิย์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ เวชศำสตร์ฉกุเฉนิ

B3 พญ.ณัชชำ คูหำชัยสกลุ ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล สูติศำสตร์และนรีเวชวทิยำ B22 พญ.เจตสุภำ  พฤกษ์ธนำกลุ โรงพยำบำลรำมำธบิดี มหำวทิยำลัยมหดิล วสัิญญีวทิยำ

B4 พญ.ณัฐณิชำ  ชูออ่งสกลุ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ศัลยศำสตร์ B23 พญ.ชุติกำญจน์ ทวชีัย มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ศัลยศำสตร์

B5 นพ.เอกเฉลิม  เอกพณิชย์ มหำวทิยำลัยแม่ฟำ้หลวง กมุำรเวชศำสตร์ B24 นพ.สันติกร  กอ่สกลุ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย สูติศำสตร์และนรีเวชวทิยำ

B6 นพ.ธำรินทร์ เคำรพพนัธุ์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ออร์โธปิดิกส์ B25 นพ.ทวรัิศม์  จุ่งรุ่งเรือง ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล วศิวกรรมชีวกำรแพทย์

B7 พญ.ธนัยพร ไพรคณะรัตน์ ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล จกัษุวทิยำ B26 พญ.นันทัชพร  ทะนนท์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ เวชศำสตร์ฟืน้ฟู

B8 นพ.วรัชญ์  เสตสุบรรณ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ รังสีวทิยำวนิิจฉยั B27 นพ.ศรัญวสัส์ ทองสมบัติ มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ ออร์โธปิดิกส์

B9 นพ.พรีณัฐ กจิกำรเจริญสิน วทิยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกฎุเกล้ำ ออร์โธปิดิกส์ B28 พญ.กมลลักษณ์ เทพเอื้อตระกลู มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ กมุำรเวชศำสตร์

B10 พญ.ณิชมน  ลีลำรุจเิจริญ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ วสัิญญีวทิยำ B29 นพ.รุ่งโรจน์ นันทประเวชภณัฑ์ คณะแพทยศำสตร์พระมงกฎุเกล้ำ จติเวชศำสตร์

B11 นพ.ตะวนั  หลิมอมรรัตน์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ อำยรุศำสตร์ B30 พญ.อริศรำ   อำรีพงศ์ธรรม มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ กมุำรเวชศำสตร์

B12 พญ.จำรุพรรณ สุขบท มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ จติเวชศำสตร์ B31 พญ.เกวลิน จโิรจน์มนตรี มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ รังสีวทิยำวนิิจฉยั

B13 นพ.นพวชิญ์ ล่ิมวฒันำเลิศ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ประสำทศัลยศำสตร์ B32 นพ.ชลณัฏฐ์  พชืน์ไพบูลย์ ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล อำยรุศำสตร์

B14 นพ.ฐิติศักด์ิ    วำณิชยป์กรณ์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ สูติศำสตร์และนรีเวชวทิยำ B33 พญ.รวมพร ฆำรไสว มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ อำยรุศำสตร์

B15 นพ.ธชัทฤต ศักดำอโุฆษกลุ โรงพยำบำลรำมำธบิดี มหำวทิยำลัยมหดิล ศัลยศำสตร์ B34 นพ.ปรมินทร์  คีรีรักษ์ มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสำทศัลยศำสตร์

B16 พญ.พชิญำภรณ์  ศรแผลง มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ ประสำทวทิยำ B35 พญ.ณัฐนิช  ฤทธรัิกษำ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ วสัิญญีวทิยำ

B17 นพ.อรรถวฒิุ  เฉลิมวฒุำนนท์ ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล อำยรุศำสตร์ B36 พญ.หทัยำ  ชุติพมิล มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ อำยรุศำสตร์

B18 พญ.พภคั  วรีะจติต์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ กมุำรเวชศำสตร์ B37 นพ.ศุภณัฐ  เสรีอภนิันท์ โรงพยำบำลรำมำธบิดี มหำวทิยำลัยมหดิล อำยรุศำสตร์

B19 นพ.ศุภณัฐ  ศิริเศรษฐ์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย อำยรุศำสตร์ B38 นพ.อรุณสวสัด์ิ  เจริญวกิกยั มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ สูติศำสตร์และนรีเวชวทิยำ

B39* พญ.ณิชำรีย์ มัน่คงพทิักษ์กลุ* ศิริรำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล จกัษุวทิยำ

จนัทร์รัตน์

หมายเหตุ ระยะเวลำกำรฝึกปฏบิัติงำนแพทยเ์พิม่พนูทักษะของ รหสั B39 แพทยห์ญิงณิชำรีย ์มัน่คงพทิักษ์กลุ (ทุนเจำ้ฟำ้)  ต้ังแต่วนัที ่1 มิถนุำยน 2565 – 31 ตุลำคม 2565 และ ต้ังแต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2566 จนถงึ 31 พฤษภำคม 2567

รหัส B1 - B39


