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พฤ. 1 พ.ย. สุชาดา  - ธัญญา อนุพงศ์  - คมสัน

ศ. 2 -"- ตรัยธันว์  - วรวัช อิศริศ อภิวิชญ์  -

ส. 3 -"- สุภัคค์ คณิศร ฆนัฐพล อิศริศ  - คมสัน

อา. 4 -"- สุชาดา/ตรัยธันว์  - ธัญญา อิศริศ อภิวิชญ์ คมสัน

จ. 5 -"- สุภัคค์ คณิศร วรวัช อิศริศ  - อุกฤษ

อ. 6 -"- สุชาดา  - ธัญญา อิศริศ  - อุกฤษ

พ. 7 -"- ตรัยธันว์ คณิศร ฆนัฐพล อิศริศ อภิวิชญ์  -

พฤ. 8 -"- สุชาดา  - วรวัช อิศริศ  - อุกฤษ

ศ. 9 -"- สุภัคค์ คณิศร ธัญญา อนุพงศ์  - อุกฤษ

ส. 10 -"- ตรัยธันว์ ฆนัฐพล วรวัช อนุพงศ์ อภิวิชญ์ อุกฤษ

อา. 11 -"- สุภัคค์ คณิศร ธัญญา อนุพงศ์  - อุกฤษ

จ. 12 -"- สุชาดา  - วรวัช อนุพงศ์ อภิวิชญ์ คมสัน

อ. 13 -"- สุภัคค/์ตรัยธันว์  - ธัญญา อนุพงศ์  - คมสัน

พ. 14 -"- สุชาดา คณิศร ฆนัฐพล อนุพงศ์ อภิวิชญ์ คมสัน

พฤ. 15 -"- ตรัยธันว์ ธัญญา วรวัช อนุพงศ์  - คมสัน

ศ. 16 -"- สุชาดา  - ฆนัฐพล อิศริศ  - คมสัน

ส. 17 -"- สุภัคค์ คณิศร วรวัช อิศริศ อภิวิชญ์  -

อา. 18 -"- สุชาดา/ตรัยธันว์  - ฆนัฐพล อิศริศ  - คมสัน

จ. 19 -"- สุภัคค์  - วรวัช อิศริศ อภิวิชญ์ อุกฤษ

อ. 20 -"-  - คณิศร ฆนัฐพล อิศริศ  - อุกฤษ

พ. 21 -"- สุภัคค/์ตรัยธันว์  - วรวัช อิศริศ อภิวิชญ์  -

พฤ. 22 -"- สุชาดา คณิศร ธัญญา อิศริศ  - อุกฤษ

ศ. 23 -"- สุภัคค์ ฆนัฐพล วรวัช อนุพงศ์  - อุกฤษ

ส. 24 -"- สุชาดา คณิศร ธัญญา อนุพงศ์ อภิวิชญ์ อุกฤษ

อา. 25 -"- ตรัยธันว์ ฆนัฐพล วรวัช อนุพงศ์  - อุกฤษ

จ. 26 -"- สุภัคค์ คณิศร ฆนัฐพล อนุพงศ์ อภิวิชญ์ คมสัน

อ. 27 -"- สุชาดา/ตรัยธันว์  - ธัญญา อนุพงศ์  - คมสัน

พ. 28 -"- สุภัคค์ คณิศร ฆนัฐพล อนุพงศ์ อภิวิชญ์ คมสัน

พฤ. 29 -"- สุชาดา ธัญญา วรวัช อิศริศ  - คมสัน

ศ. 30 -"- สุภัคค์  - ฆนัฐพล อิศริศ อภิวิชญ์  -

ตารางเวรนอกเวลาราชการปกติ (แพทย์ใช้ทุน Neuro / Uro)

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
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