
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร ์ ตามเวร Refer Case ติดต่อ Dent 3

อาทิตย์ ตามเวร Refer Case ติดต่อ Dent 3

Fellow บุรุษ

Hand Trauma Hand Trauma Hand Trauma พยาบาล

ศุกร์ที่ 1 อ.วรีศักด์ิ O5 พ.เมธสั พ.ทศพล พ.ภควสั พ.กวไีกร พ.สมเจตน์ พ.พาทิศ พ.พนพล กฤษณ์

เสารท์ี่ 2 อ.สีหธัช O2 พ.ทศพร พ.กวิน พ.คณพัฒน์ พ.ชิตภูมิ ประเสรฐิ

อาทิตย์ที่ 3 อ.ธนะเทพ O2 พ.นิคม พ.กวิน พ.ภควัส พ.คณพัฒน์ พ.สมเจตน์ พ.ชิตภูมิ พ.พนพล กฤษณ์

จันทร์ที่ 4 อ.ชินดนัย O1 พ.เทอดพงษ์ พ.ณัฐวฒิุ พ.ศุภชีพ พ.คณาพงษ์ พ.พชิญาภา สุรเชษฐ์

อังคารที่ 5 อ.พงศ์ศักด์ิ O2 พ.ทศพร พ.กวนิ พ.ภควสั พ.คณพฒัน์ พ.สมเจตน์ พ.ชิตภูมิ พ.พนพล พ.พชิญาภา ประเสริฐ

พธุที่ 6 อ.กวี O3 พ.ธรีฉัตต์ พ.ณพล พ.กิตติธชั พ.นน พ.ณรัฐ พ.ณัฐพฒัน์ พ.ชญานิน พเิชษฐ์

พฤหัสบดีที่ 7 อ.วชัระ O4 พ.โชติตะวนัณ พ.เตชวทิย์ พ.ภควสั พ.เสาวภัค พ.สมเจตน์ พ.วรเมธ พ.พนพล บุญส่ง

ศุกร์ที่ 8 อ.วรีศักด์ิ O5 พ.เมธสั พ.ทศพล พ.กวไีกร พ.พาทิศ พ.พชิญาภา เสมอ

เสารท์ี่ 9 อ.วรวรรธน์ O3 พ.ธีรฉัตต์ พ.ณพล พ.ภควัส พ.นน พ.สมเจตน์ พ.ณัฐพัฒน์ พ.พนพล พ.พิชญาภา สุรเชษฐ์

อาทิตย์ที่ 10 อ.ภพ O3 พ.ธีรฉัตต์ พ.ณพล พ.นน พ.ณัฐพัฒน์ วิชิต

จันทร์ที่ 11 อ.ทวชีัย O1 พ.อิศรา พ.ณัฐวฒิุ พ.ภควสั พ.ศุภชีพ พ.สมเจตน์ พ.คณาพงษ์ พ.พนพล พ.พชิญาภา ประเสริฐ

อังคารที่ 12 อ.อารี O2 พ.นิคม พ.กวนิ พ.คณพฒัน์ พ.ชิตภูมิ พ.พชิญาภา บุญส่ง

พธุที่ 13 อ.ศรัณย์ O3 พ.ธรีฉัตต์ พ.ณพล พ.ภควสั พ.กิตติธชั พ.นน พ.สมเจตน์ พ.ณรัฐ พ.ณัฐพฒัน์ พ.พนพล พ.ชญานิน พเิชษฐ์

พฤหัสบดีที่ 14 อ.ณพชาติ O4 พ.ธญัธรีา พ.เตชวทิย์ พ.เสาวภัค พ.วรเมธ กฤษณ์

ศุกร์ที่ 15 อ.นรา O5 พ.เมธสั พ.ทศพล พ.ภควสั พ.กวไีกร พ.สมเจตน์ พ.พาทิศ พ.พนพล สุรเชษฐ์

เสารท์ี่ 16 อ.วัชระ O4 พ.โชติตะวันณ พ.เตชวิทย์ พ.เสาวภัค พ.วรเมธ ประเสรฐิ

อาทิตย์ที่ 17 อ.ณพชาติ O4 พ.ธัญธีรา พ.เตชวิทย์ พ.ภควัส พ.เสาวภัค พ.สมเจตน์ พ.วรเมธ พ.พนพล กฤษณ์

จันทร์ที่ 18 อ.สมศักด์ิ O1 พ.เทอดพงษ์ พ.ณัฐวฒิุ พ.ศุภชีพ พ.คณาพงษ์ พ.สิต์กมล วชิิต

อังคารที่ 19 อ.สีหธชั O2 พ.ทศพร พ.กวนิ พ.ภควสั พ.คณพฒัน์ พ.สมเจตน์ พ.ชิตภูมิ พ.พนพล พ.สิต์กมล พเิชษฐ์

พธุที่ 20 อ.ชวรินทร์ O3 พ.ธรีฉัตต์ พ.ณพล พ.กิตติธชั พ.นน พ.ณรัฐ พ.ณัฐพฒัน์ พ.ชญานิน บุญส่ง

พฤหัสบดีที่ 21 อ.วชัระ O4 พ.โชติตะวนัณ พ.เตชวทิย์ พ.ภควสั พ.เสาวภัค พ.สมเจตน์ พ.วรเมธ พ.พนพล พ.สิต์กมล เสมอ

ศุกร์ที่ 22 อ.วรีศักด์ิ O5 พ.เมธสั พ.ทศพล พ.กวไีกร พ.พาทิศ สุรเชษฐ์

เสารท์ี่ 23 อ.นรา O5 พ.เมธัส พ.ทศพล พ.ภควัส พ.กวีไกร พ.สมเจตน์ พ.พาทิศ พ.พนพล พ.สิต์กมล วิชิต

อาทิตย์ที่ 24 อ.วีรศักดิ์ O5 พ.เมธัส พ.ทศพล พ.กวีไกร พ.พาทิศ พิเชษฐ์

จันทร์ที่ 25 อ.จิรันดร์ O1 พ.อิศรา พ.ณัฐวฒิุ พ.ภควสั พ.ศุภชีพ พ.สมเจตน์ พ.คณาพงษ์ พ.พนพล พ.สิต์กมล ประเสริฐ

อังคารที่ 26 อ.ธนะเทพ O2 พ.นิคม พ.กวนิ พ.คณพฒัน์ พ.ชิตภูมิ พ.สิต์กมล บุญส่ง

พธุที่ 27 อ.ประวทิย์ O3 พ.ธรีฉัตต์ พ.ณพล พ.ภควสั พ.กิตติธชั พ.นน พ.สมเจตน์ พ.ณรัฐ พ.ณัฐพฒัน์ พ.พนพล พ.ชญานิน พเิชษฐ์

พฤหัสบดีที่ 28 อ.ณพชาติ O4 พ.ธญัธรีา พ.เตชวทิย์ พ.เสาวภัค พ.วรเมธ กฤษณ์

ศุกร์ที่ 29 อ.นรา O5 พ.เมธสั พ.ทศพล พ.ภควสั พ.กวไีกร พ.สมเจตน์ พ.พาทิศ พ.พนพล สุรเชษฐ์

เสารท์ี่ 30 อ.กฤษณ์ O1 พ.เทอดพงษ์ พ.ณัฐวุฒิ พ.ศุภชีพ พ.คณาพงษ์ พิเชษฐ์

อาทิตย์ที่ 31 อ.ชินดนัย O1 พ.อิศรา พ.ณัฐวุฒิ พ.ภควัส พ.ศุภชีพ พ.สมเจตน์ พ.คณาพงษ์ พ.พนพล เสมอ

พ.อุ้มรัก

พ.สุพิชญ์กานต์

พ.สุพิชญ์กานต์

ปี 4

พ.อุ้มรัก

พ.ดนัยเทพ

พ.ดนัยเทพ

พ.พพิฒัน์

พ.อุ้มรัก

       ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
       ตารางเวรนอกเวลาราชการ

      ประจ าเดือน มีนาคม  2562

วนัที่ อาจารย์ สาย
แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้าน ปี 3 แพทย์ประจ าบ้าน ปี 2 แพทย์ประจ าบ้าน ปี 1 

O2 O3

O3 O4

O4 O5

  เวลาเชา้ 8.00-12.00 น. หลงัเวลา 12.00-8.00 ของวนัรุ่งข้ึน

O5 O1

O1 O2

พ.อุ้มรัก

พ.อุ้มรัก

พ.อุ้มรัก

พ.พพิฒัน์

พ.อุ้มรัก

พ.ดนัยเทพ

พ.อุ้มรกั

พ.สุพชิญ์กานต์

พ.พิพัฒน์

พ.อุ้มรกั

พ.ดนัยเทพ

พ.อุ้มรกั

พ.สุพชิญ์กานต์

พ.พิพัฒน์

พ.พพิฒัน์

พ.อุ้มรัก

พ.อุ้มรกั

พ.ดนัยเทพ

พ.สุพชิญ์กานต์

พ.สุพชิญ์กานต์

พ.อุ้มรัก

พ.พพิฒัน์

พ.ดนัยเทพ


