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พฤ. 1 พ.ย. บารมี ธนาภา ภวินท์ เอื้ออังกูร ชนม์พิสิฐ ศุภมงคล  - เถกิง ปัทมาพร  -  - อุกฤษฏ์

ศ. 2 -"- ทัชชา รัชพงษ์ ภูวนนท์ วิชชุดา ธนืท วศิน  - ธนชัย นฤเทพ  - ชมพูนุท ศุภพัฒน์

ส. 3 -"- จตุทิพย์ พิศิษฐ์ ภูริกร ณัฐพล กัญจนิน อัคเดช  - ปัทมาพร วงศกร จักกพุฒิ ชมพูนุท กิตติพศ

อา. 4 -"- ธารา จิระวัฒน์ กุลิสรา อรชุดา อุกฤษฏ์ วิสนีย์  - ธนชัย ปรินทร์ ศศิธร  - นวพร

จ. 5 -"- ธีร์ชญาน์ ธนาภา รัชพงษ์ ณัฐพล ธนืท นพพล  - เถกิง วงศกร จักกพุฒิ ชมพูนุท ศุภพัฒน์

อ. 6 -"- ทัชชา ภาคภูมิ จตุทิพย์ สีชาด พิชญา วิสนีย์  - นฤเทพ ปัทมาพร ศศิธร ชมพูนุท ปิติกร

พ. 7 -"- กุลิสรา ภูวนนท์ ธารา ณัฐพล ชิดชนก วศิน  - ธนชัย วงศกร จักกพุฒิ  - นวพร

พฤ. 8 -"- พิศิษฐ์ ภูริกร ธีร์ชญาน์ ชนาธิป ชนม์พิสิฐ ศุภมงคล อัคเดช ปัทมาพร ปรินทร์ ศศิธร  - กิตติพศ

ศ. 9 -"- จิระวัฒน์ จตุทิพย์ ภาคภูมิ เอื้ออังกูร พิชญา กวินนุช  - วงศกร เถกิง จักกพุฒิ  - ปิติกร

ส. 10 -"- บารมี รัชพงษ์ ภวินท์ สีชาด ธนืท วศิน สุกฤตา เถกิง นฤเทพ ศศิธร ชมพูนุท ศุภพัฒน์

อา. 11 -"- ธีร์ชญาน์ ทัชชา พิศิษฐ์ ณัฐพล ชนม์พิสิฐ นพพล  - ปรินทร์ ปัทมาพร  -  - สุรวิชญ์

จ. 12 -"- บารมี ภูวนนท์ ธารา นวพร วนัชพร สรสิช กวินนุช นฤเทพ ธนชัย จักกพุฒิ ชมพูนุท พิชญา

อ. 13 -"- รัชพงษ์ จิระวัฒน์ ทัชชา ชนาธิป ชิดชนก อัคเดช  - วงศกร ปรินทร์  - ชมพูนุท สุรวิชญ์

พ. 14 -"- พิศิษฐ์ ภวินท์ ภาคภูมิ เอื้ออังกูร กัญจนิน กวินนุช วิสนีย์ ธนชัย ปัทมาพร จักกพุฒิ  - ปิติกร

พฤ. 15 -"- ธารา บารมี ธนาภา สีชาด ชนม์พิสิฐ วศิน  - ปรินทร์ วงศกร ศศิธร  - วิชชุดา

ศ. 16 -"- ภูวนนท์ ธีร์ชญาน์ จิระวัฒน์ อรชุดา อุกฤษฏ์ อัคเดช  - ปัทมาพร นฤเทพ  -  - สุรวิชญ์

ส. 17 -"- กุลิสรา ภาคภูมิ รัชพงษ์ เอ้ืออังกูร ธนืท สุกฤตา นพพล วงศกร ปรินทร์ จักกพุฒิ ชมพูนุท ศุภพัฒน์

อา. 18 -"- ธนาภา ภูริกร จตุทิพย์ ชนาธิป วนัชพร ศุภมงคล สรสิช นฤเทพ เถกิง ศศิธร  - ปิติกร

จ. 19 -"- พิศิษฐ์ ธารา บารมี อรชุดา ชิดชนก อัคเดช  - วงศกร ธนชัย จักกพุฒิ ชมพูนุท ศุภพัฒน์

อ. 20 -"- ภวินท์ ทัชชา ภาคภูมิ วิชชุดา พิชญา ศุภมงคล วศิน นฤเทพ ปรินทร์ ศศิธร ชมพูนุท วนัชพร

พ. 21 -"- จิระวัฒน์ ธีร์ชญาน์ ภูริกร สีชาด กัญจนิน วิสนีย์  - ปัทมาพร ธนชัย จักกพุฒิ  - กิตติพศ

พฤ. 22 -"- จตุทิพย์ กุลิสรา ภูวนนท์ อรชุดา อุกฤษฏ์ สุกฤตา  - ปรินทร์ นฤเทพ ศศิธร  - นวพร

ศ. 23 -"- ภาคภูมิ ธนาภา พิศิษฐ์ วิชชุดา วนัชพร ศุภมงคล  - ธนชัย ปัทมาพร ศศิธร  - กัญจนิน

ส. 24 -"- ภวินท์ บารมี ทัชชา สุรวิชญ์ พิชญา กวินนุช  - นฤเทพ เถกิง จักกพุฒิ ชมพูนุท ปิติกร

อา. 25 -"- ภูวนนท์ ธารา ธีร์ชญาน์ กิตติพศ ชิดชนก สรสิช  - ปรินทร์ ธนชัย ศศิธร  - วิชชุดา

จ. 26 -"- ธนาภา พิศิษฐ์ จิระวัฒน์ ชนาธิป กัญจนิน นพพล  - เถกิง นฤเทพ จักกพุฒิ ชมพูนุท ศุภพัฒน์

อ. 27 -"- รัชพงษ์ จตุทิพย์ กุลิสรา เอื้ออังกูร วนัชพร กวินนุช  - วงศกร ปัทมาพร ศศิธร ชมพูนุท ปิติกร

พ. 28 -"- ภาคภูมิ ภวินท์ บารมี ชนาธิป ชนม์พิสิฐ สรสิช  - ธนชัย เถกิง จักกพุฒิ  - นวพร

พฤ. 29 -"- ภูริกร ภูวนนท์ ธนาภา สีชาด ชิดชนก วิสนีย์  - ปัทมาพร วงศกร  -  - กิตติพศ

ศ. 30 -"- ทัชชา กุลิสรา จิระวัฒน์ อรชุดา อุกฤษฏ์ สุกฤตา  - เถกิง ธนชัย ศศิธร  - สุรวิชญ์

ทัชชา *70 473 ภูริกร *70 833 ภวินท์ *70 637
พิศิษฐ์ *70 497 รัชพงษ์ *70 886 ธีร์ชญาน์ *70 379
ภูวนนท์ *70 496 ธารา *70 684 กุลิสรา *70 254
จิระวัฒน์ *70 184 บารมี *70 552 จตุทิพย์ *70 317
ภาคภูมิ *70 321 ธนาภา *70 352

หมายเหตุ อุกฤษฏ์ = นพ.อุกฤษฏ์  โสโน

วัน เดือน ปี

ตารางเวรนอกเวลาราชการปกติ ของแพทย์ใช้ทุน  ภาควิชาศัลยศาสตร์  

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561


