
หลกัหา้
8.00-21.0013.00-21.00 8.00-21.0016.00-21.007.00-15.00 23.00-7.00 1st Med 2nd Med Round med Surgery OB&Gyn Ped 07.00-12.00

อาทติย์ 1 พ.ค. 59 ภารุจ ชนกิา พลอยไพลนิ อรณชิา ผอ่งเพ็ญ ชาตชิาย ทพิาพร ชนกิา ชาตชิาย จฑุาภรณ์ พัชรี ธญัญนันท์ ชยัชนะ จฑุาภรณ์

จนัทร ์ 2 พ.ค. 59 อนุพันธ์ จดิาภา ธัญวรรณ ปรวิรรต กรชิ สริยิาภรณ์ กฤษณ์ ธญัญนันท์ สพุชิามณฑ์ ธญัญนันท์

องัคาร 3 พ.ค. 59 ทพิาพร จฑุามาศ อรณชิา ภัทรสทิธิ์ ปณุณวชิ นารนีาฏ สชุาดา ณัฐกติติ์ ปรวิรรต ภารุจ ชนกิา ณัฐกติติ์

พธุ 4 พ.ค. 59 อนุพันธ์ พจนีย์ กฤษณ์ ธญัญนันท์ ธัญชนก ศภัิทร์ จฑุาภรณ์ พัชรี สพุชิามณฑ์ ธัญวรรณ ชยัชนะ พัชรี
พฤหสับดี 5 พ.ค. 59 กรชิ จดิาภา สริยิาภรณ์ จฑุามาศ ธัญวรรณ สลลิทพิย์ กรชิ จดิาภา สลลิทพิย์ สชุาดา ธญัญนันท์ กรชิ
ศกุร ์ 6 พ.ค. 59 สริยิาภรณ์ จฑุามาศ ศภัิทร์ ทพิาพร จดิาภา กรชิ สลลิทพิย์ ชนกิา กรชิ จฑุาภรณ์ ณัฐกติติ์ สชุาดา สลลิทพิย์

เสาร ์ 7 พ.ค. 59 ชนกิา จฑุามาศ ธัญวรรณ กรชิ ศภัิทร์ ทพิาพร ชนกิา จฑุามาศ ทพิาพร กฤษณ์ ณัฐกติติ์ สชุาดา สริยิาภรณ์ จฑุามาศ

อาทติย์ 8 พ.ค. 59 นารนีาฏ ธัญวรรณ ศภัิทร์ กฤษณ์ จฑุามาศ อรณชิา ทพิาพร ธัญวรรณ อรณชิา จฑุาภรณ์ ธญัญนันท์ สชุาดา ชนกิา ทพิาพร

จนัทร ์ 9 พ.ค. 59 ภารุจ ธัญชนก อนุพันธ์ อรณชิา นารนีาฏ จฑุามาศ ภารุจ ธัญชนก จฑุามาศ สชุาดา ธญัญนันท์ ภารุจ
องัคาร 10 พ.ค. 59 สริยิาภรณ์ กรชิ จดิาภา พัชรี สลลิทพิย์ สพุชิามณฑ์ กฤษณ์ ปณุณวชิ นารนีาฏ ธัญวรรณ ปณุณวชิ

พธุ 11 พ.ค. 59 อนุพันธ์ พจนีย์ สมติา สริยิาภรณ์ จฑุามาศ ศภัิทร์ จฑุาภรณ์ ณัฐกติติ์ ปรวิรรต ภารุจ ชยัชนะ สริยิาภรณ์

พฤหสับดี 12 พ.ค. 59 อนุพันธ์ อรณชิา ทพิาพร ภัทรสทิธิ์ กฤษณ์ ธัญวรรณ สชุาดา พัชรี สพุชิามณฑ์ ชนกิา สริยิาภรณ์ สชุาดา

ศกุร ์ 13 พ.ค. 59 สมติา พจนีย์ นารนีาฏ ปณุณวชิ ชยัชนะ ปรวิรรต จฑุาภรณ์ ธญัญนันท์ ธัญชนก อรณชิา ชยัชนะ

เสาร ์ 14 พ.ค. 59 สพุชิมณฑ์ สมติา ทพิาพร ธัญชนก ชนกิา ศภัิทร์ สมติา ภารุจ ศภัิทร์ กฤษณ์ สลลิทพิย์ ชยัชนะ อรณชิา ภารุจ สมติา
อาทติย์ 15 พ.ค. 59 ธัญชนก อรณชิา ธัญวรรณ ศภัิทร์ ทพิาพร สมติา สลลิทพิย์ อรณชิา สมติา ภารุจ ปณุณวชิ ชนกิา ศภัิทร์

จนัทร ์ 16 พ.ค. 59 อนุพันธ์ จฑุามาศ สริยิาภรณ์ กรชิ จดิาภา นารนีาฏ กฤษณ์ ณัฐกติติ์ กฤษณ์

องัคาร 17 พ.ค. 59 ทพิาพร พจนีย์ อรณชิา สมติา ชยัชนะ ศภัิทร์ จฑุาภรณ์ สชุาดา ธัญชนก ภารุจ ชนกิา จฑุาภรณ์

พธุ 18 พ.ค. 59 อนุพันธ์ ชนกิา สลลิทพิย์ กรชิ จดิาภา ทพิาพร พัชรี ปณุณวชิ ธัญวรรณ ชยัชนะ ชนกิา
พฤหสับดี 19 พ.ค. 59 อนุพันธ์ พจนีย์ ศภัิทร์ ภัทรสทิธิ์ ธัญชนก สมติา ณัฐกติติ์ ธญัญนันท์ นารนีาฏ สริยิาภรณ์ ณัฐกติติ์

ศกุร ์ 20 พ.ค. 59 จดิาภา สลลิทพิย์ กรชิ นารนีาฏ ชยัชนะ ธัญชนก สลลิทพิย์ จดิาภา ธัญชนก กฤษณ์ ปณุณวชิ จดิาภา

เสาร ์ 21 พ.ค. 59 ธัญวรรณ นารนีาฏ อนุพันธ์ ชยัชนะ จดิาภา สริยิาภรณ์ กรชิ ธัญวรรณ สริยิาภรณ์ จฑุาภรณ์ ปณุณวชิ ชนกิา กรชิ ธัญวรรณ

อาทติย์ 22 พ.ค. 59 ธัญวรรณ สลลิทพิย์ อนุพันธ์ สริยิาภรณ์ ธัญชนก ภารุจ สลลิทพิย์ ธัญวรรณ ภารุจ กฤษณ์ พัชรี ชยัชนะ พัชรี
จนัทร ์ 23 พ.ค. 59 อนุพันธ์ ชนกิา จฑุามาศ ภัทรสทิธิ์ สลลิทพิย์ อรณชิา จฑุาภรณ์ staff ธัญชนก ชนกิา
องัคาร 24 พ.ค. 59 พจนีย์ กฤษณ์ ภารุจ พัชรี จฑุามาศ สริยิาภรณ์ ปณุณวชิ staff ธัญวรรณ ชนกิา จฑุามาศ

พธุ 25 พ.ค. 59 อนุพันธ์ อรณชิา จดิาภา จฑุาภรณ์ กรชิ นารนีาฏ พัชรี staff ธัญชนก ภารุจ ชยัชนะ อรณชิา

พฤหสับดี 26 พ.ค. 59 อนุพันธ์ จฑุามาศ สลลิทพิย์ ภัทรสทิธิ์ ธัญวรรณ ชนกิา กฤษณ์ staff ธัญชนก สริยิาภรณ์ ธัญวรรณ

ศกุร ์ 27 พ.ค. 59 พจนีย์ ชยัชนะ นารนีาฏ ปณุณวชิ จดิาภา กรชิ จฑุาภรณ์ staff ภารุจ ปณุณวชิ

เสาร ์ 28 พ.ค. 59 พจนีย์ จฑุามาศ อนุพันธ์ กรชิ ชยัชนะ อรณชิา จดิาภา จฑุามาศ อรณชิา กฤษณ์ staff สริยิาภรณ์ ภารุจ จดิาภา จฑุามาศ

อาทติย์ 29 พ.ค. 59 นารนีาฏ ภารุจ อนุพันธ์ อรณชิา ธัญวรรณ ชยัชนะ ภารุจ นารนีาฏ ชยัชนะ จฑุาภรณ์ staff สริยิาภรณ์ นารนีาฏ

จนัทร ์ 30 พ.ค. 59 อนุพันธ์ กรชิ จฑุามาศ ภัทรสทิธิ์ สลลิทพิย์ ธัญชนก ปณุณวชิ staff ชนกิา กรชิ
องัคาร 31 พ.ค. 59 พจนีย์ ธัญวรรณ อรณชิา พัชรี สริยิาภรณ์ จดิาภา กฤษณ์ staff นารนีาฏ ภารุจ สริยิาภรณ์

16.00-21.00 15.00-23.00

หมายเหต ุรบกวนนอ้งๆชว่ยตรวจสอบตารางเวรดว้ยนะครับ ถา้เกดิการซ ้าซอ้นหรอืตดิธรุะ แนะน าแลกเปลีย่นเวรกับเพือ่นตามความเหมาะสม 

ตารางเวรแพทย ์เดอืน พฤษภาคม 2559

DAY/DATE
OPD Banphaeo Banphaeo 2 ER Banphaeo IPD

Check up SKIN ชนัสตูร
7.00-12.00


