
1 จ สุรศิษฏ ปุญญาภัค ทิพวัลย กัลยาณี ณพล ณพล ณพล โชตกิา สิทธิกร ศิครินทร ศิครินทร ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

2 อ ทิพวัลย ทิพวัลย สุรศิษฏ โชติกา ประภาภรณ ณพล ณพล กัลยาณี อดิศักดิ์ ประกิจ สิทธิกร ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

3 พ ปุญญาภัค สุรศิษฏ ปุญญาภัค กัลยาณี ณพล โชตกิา โชติกา ประภาภรณ สังวร อดิศักดิ์ ประกิจ ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

4 พฤ

5 ศ

6 ส

7 อา

8 จ สุรศิษฏ ปุญญาภัค ทิพวัลย กัลยาณี ณพล ณพล ณพล โชตกิา สิทธิกร ศิครินทร ศิครินทร ครองแกว/วิรดา/ดารณี กฤษฏา ชุติมันต

9 อ ปุญญาภัค ทิพวัลย สุรศิษฏ โชติกา ณพล ณพล กัลยาณี อดิศักดิ์ ประกิจ สิทธิกร ครองแกว/วิรดา/ดารณี กฤษฏา ชุติมันต

10 พ ทิพวัลย สุรศิษฏ ปุญญาภัค กัลยาณี ณพล โชติกา โชติกา โชติกา สังวร อดิศักดิ์ ประกิจ ครองแกว/วิรดา/ดารณี กฤษฏา ชุติมันต

11 พฤ ปุญญาภัค ทิพวัลย สุรศิษฏ โชติกา กัลยาณี กัลยาณี กัลยาณี ณพล ประกิจ ศิครินทร อดิศักดิ์ กฤษฏา ชุติมันต

12 ศ ทิพวัลย สุรศิษฏ ปุญญาภัค โชติกา ณพล กัลยาณี กัลยาณี ณพล ศิครินทร สิทธิกร อดิศักดิ์ ครองแกว/วิรดา/ดารณี กฤษฏา ชุติมันต

13 ส

14 อา

15 จ ปุญญาภัค ปุญญาภัค ทิพวัลย กัลยาณี โชติกา โชติกา โชติกา สิทธิกร สิทธิกร ศิครินทร ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

16 อ สุรศิษฏ ทิพวัลย สุรศิษฏ โชติกา ประภาภรณ กัลยาณี กัลยาณี กัลยาณี อดิศักดิ์ ประกิจ สิทธิกร ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

17 พ

18 พฤ ปุญญาภัค ทิพวัลย สุรศิษฏ โชติกา กัลยาณี กัลยาณี กัลยาณี ณพล ประกิจ สังวร อดศิักดิ์ ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

19 ศ ทิพวัลย สุรศิษฏ ปุญญาภัค โชติกา ณพล กัลยาณี กัลยาณี กัลยาณี ศิครินทร สิทธิกร สังวร ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

20 ส

21 อา

22 จ สุรศิษฏ ปุญญาภัค ทิพวัลย กัลยาณี ณพล ณพล ณพล โชตกิา สิทธิกร สิทธิกร สังวร ครองแกว/วิรดา/ดารณี กฤษฏา ชุติมันต

23 อ ปุญญาภัค ทิพวัลย สุรศิษฏ โชติกา ประภาภรณ ณพล ณพล กัลยาณี อดิศักดิ์ ประกิจ สิทธิกร ครองแกว/วิรดา/ดารณี กฤษฏา ชุติมันต

24 พ ทิพวัลย สุรศิษฏ สุรศิษฏ กัลยาณี ณพล โชตกิา โชติกา ประภาภรณ สังวร อดิศักดิ์ ประกิจ ครองแกว/วิรดา/ดารณี กฤษฏา ชุติมันต

25 พฤ สุรศิษฏ ทิพวัลย ทิพวัลย โชตกิา โชติกา โชติกา ณพล ประกิจ สังวร อดิศักดิ์ กฤษฏา ชุติมันต

26 ศ ทิพวัลย สุรศิษฏ สุรศิษฏ โชตกิา ณพล ณพล ณพล โชติกา สิทธิกร สิทธิกร สังวร ครองแกว/วิรดา/ดารณี กฤษฏา ชุติมันต

27 ส

28 อา

29 จ สุรศิษฏ ทิพวัลย ทิพวัลย กัลยาณี ณพล ณพล ณพล โชติกา สิทธิกร สังวร ประกิจ ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

30 อ ทิพวัลย สุรศิษฏ สุรศิษฏ โชตกิา ประภาภรณ ณพล ณพล กัลยาณี อดิศักดิ์ ประกิจ สิทธิกร ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

31 พ สุรศิษฏ ทิพวัลย ทิพวัลย กัลยาณี ณพล โชติกา โชติกา ประภาภรณ สังวร อดิศักดิ์ ประกิจ ครองแกว/วิรดา/ดารณี ชุติมันต กฤษฏา

 ตารางเวรในเวลาราชการ (แพทยเฉพาะทาง) ประจําเดือน พฤษภาคม 2566

วัน วันที่

สูติ - นารีเวช ออรโธปดิกส

วิสัญญี
Consult 

ภายนอก +ER+

ราวน COVID-

สิทธิกร9

Consult OROPD
Consult ในรพ. 

 NICU หองคลอด
OPD 1

 ผูตรวจสอบ 

กมุารเวช 

OPD 2 OR

รังสี

(นายอดิศักดิ์ ประวิทยธนา)

CT

รองภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

LR

ประธานองคกรแพทย

รองผูอํานวยการฝายการแพทย

OPD

หมายเหตุ

  ผูอนุมัติ

(นางประภาภรณ  เพชรมาก)

Consult

ผูจัดทํา

( นายประกิจ  เชื้อชม )

 นายแพทยชํานาญการพิเศษ

US+Consult 

+ivp



OAE

คลินิก

1 จ สุวิทย สุวิทย พนัสบดี ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ศิริวรรณ ศันสนีย วฤณพร

2 อ สุวิทย/พนัสบดี วิลพงษ ภัทรดศิ - นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ วฤณพร

3 พ ภัทรดศิ พนัสบดี สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐริา ณัฏฐิรา ศันสนีย วฤณพร

4 พฤ

5 ศ

6 ส

7 อา

8 จ สุวิทย สุวิทย ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

9 อ สุวิทย วิลพงษ ภัทรดิศ - นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ถิรพร ถิรพร ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

10 พ ภัทรดศิ ภัทรดิศ สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ศันสนีย ศันสนีย ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

11 พฤ วิลพงษ/ภัทรดิศ ภัทรดศิ - สุวิทย นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ศิริวรรณ ถิรพร ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

12 ศ สุวิทย สุวิทย วิลพงษ พนัสบดี นิศาวร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ ถิรพร จิตเขมณิชช ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

13 ส

14 อา

15 จ สุวิทย สุวิทย พนัสบดี ภัทรดศิ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

16 อ สุวิทย/พนัสบดี วิลพงษ ภัทรดศิ - นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ศิริวรรณ ถิรพร ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

17 พ

18 พฤ วิลพงษ/ภัทรดิศ ภัทรดศิ - สุวิทย นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ถิรพร ถิรพร ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

19 ศ สุวิทย สุวิทย วิลพงษ พนัสบดี นิศาวร ถิรพร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ จิตเขมณิชช จิตเขมณิชช ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

20 ส

21 อา

22 จ สุวิทย สุวิทย พนัสบดี ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

23 อ สุวิทย/พนัสบดี วิลพงษ ภัทรดศิ - นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ถิรพร ถิรพร ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

24 พ ภัทรดศิ พนัสบดี สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ ศันสนีย ศันสนีย ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

25 พฤ วิลพงษ/ภัทรดิศ พนัสบดี - สุวิทย นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ศิริวรรณ ถิรพร ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

26 ศ สุวิทย ภัทรดศิ วิลพงษ พนัสบดี นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ถิรพร ศิริวรรณ จิตเขมณิชช วฤณพร

27 ส

28 อา

29 จ สุวิทย สุวิทย พนัสบดี ภัทรดศิ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

30 อ สุวิทย/พนัสบดี วิลพงษ ภัทรดศิ - นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ถิรพร ถิรพร ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

31 พ ภัทรดศิ ภัทรดิศ สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐิรา ณัฏฐริา ศันสนีย ณัฏฐิณีพร/วฤณพร

 ตารางเวรในเวลาราชการ (แพทยเฉพาะทาง) ประจําเดือน พฤษภาคม 2566 (ตอ)

ตา

OR
หมายเหตุ

OPD Consult
วัน วันท่ี

OR OPD
Consult

บาย

หู คอ จมูก

ESWL/ 

Consult
OPD  

หมายเหตุ : 

รองผูอํานวยการฝายการแพทย

ผูจัดทํา

เวชศาสตรฉุกเฉิน 

(ER)

 นายแพทยชํานาญการพิเศษ

ศลัยกรรมทางเดินปสสาวะ

OROR

ศลัยกรรมทั่วไป

Scope
OPD + 

Consult

Consult

เชา

  OPD  

+ F/U 

( นายประกิจ  เชื้อชม )

ประธานองคกรแพทย

  ผูอนุมัติ

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

 ผูตรวจสอบ 

(นายอดิศักดิ์ ประวิทยธนา) (นางประภาภรณ  เพชรมาก)



24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00

1 จ ปุญญาภัค ทิพวัลย โชติกา ประภาภรณ สังวร ศิครินทร ดารณี วิรดา กฤษฏา กฤษฏา

2 อ ทิพวัลย ปุญญาภัค ประภาภรณ ณพล ศิครินทร ประกิจ วิรดา ดารณี กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

3 พ ปุญญาภัค สุรศษิฏ ณพล โชติกา ประกิจ อดิศักดิ์ ดารณี ดารณี กฤษฏา ชุติมันต เอกภาพ

4 พฤ สุรศษิฏ ปุญญาภัค ปุญญาภัค โชติกา กัลยาณี กัลยาณี อดิศักดิ์ สังวร สังวร ดารณี วิรดา วิรดา ชุติมันต ชุติมันต ชุติมันต เอกภาพ เอกภาพ

5 ศ ปุญญาภัค ทิพวัลย ทิพวัลย กัลยาณี ณพล ณพล สงัวร สิทธิกร สทิธิกร วิรดา จุฑารัตน จุฑารัตน ชุติมันต ชุติมันต ชุติมันต เอกภาพ

6 ส ทิพวัลย สุรศษิฏ สุรศิษฏ ณพล กัลยาณี กัลยาณี สิทธิกร ศิครินทร ศิครินทร จุฑารัตน จุฑารัตน จุฑารัตน ชุติมันต ชุติมันต ชุติมันต เอกภาพ เอกภาพ

7 อา สุรศษิฏ ปุญญาภัค ปุญญาภัค กัลยาณี ณพล ณพล ศิครินทร ศิครินทร ศคิรินทร จุฑารัตน จุฑารัตน จุฑารัตน ชุติมันต ชุติมันต ชุติมันต เอกภาพ

8 จ ปุญญาภัค ทิพวัลย ณพล โชติกา ศิครินทร ศคิรินทร จุฑารัตน วิรดา วิรดา ชุติมันต กฤษฏา เอกภาพ

9 อ ทิพวัลย ปุญญาภัค โชติกา กัลยาณี ศิครินทร ประกิจ วิรดา ดารณี ดารณี กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

10 พ ปุญญาภัค สุรศษิฏ กัลยาณี ณพล ประกิจ อดิศักดิ์ ดารณี ดารณี กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

11 พฤ สุรศษิฏ ปุญญาภัค ณพล โชติกา อดิศักดิ์ ศิครินทร ดารณี จุฑารัตน กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

12 ศ ปุญญาภัค สุรศษิฏ โชติกา กัลยาณี ศิครินทร สิทธิกร จุฑารัตน กรองแกว กฤษฏา ชุติมันต เอกภาพ

13 ส สุรศษิฏ ปุญญาภัค ปุญญาภัค กัลยาณี กัลยาณี กัลยาณี สิทธิกร สทิธิกร สิทธิกร กรองแกว กรองแกว กรองแกว ชุติมันต กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

14 อา ปุญญาภัค ทิพวัลย ทิพวัลย กัลยาณี โชติกา โชตกิา สิทธิกร สทิธิกร สิทธิกร กรองแกว กรองแกว กรองแกว กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ เอกภาพ

15 จ ทิพวัลย ปุญญาภัค โชติกา ประภาภรณ สิทธิกร สิทธิกร กรองแกว วิรดา กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

16 อ ปุญญาภัค ทิพวัลย ประภาภรณ กัลยาณี สิทธิกร ประกิจ วิรดา ดารณี กฤษฏา กฤษฏา

17 พ ทิพวัลย สุรศษิฏ สุรศิษฏ กัลยาณี โชติกา โชตกิา ประกิจ อดิศักดิ์ ดารณี วิรดา วิรดา กฤษฏา กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ เอกภาพ

18 พฤ สุรศษิฏ ปุญญาภัค โชติกา กัลยาณี อดิศักดิ์ สังวร วิรดา จุฑารัตน กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

19 ศ ปุญญาภัค ทิพวัลย กัลยาณี ณพล สังวร สิทธิกร จุฑารัตน ดารณี กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

20 ส ทิพวัลย สุรศษิฏ สุรศิษฏ ณพล ณพล ณพล สิทธิกร สังวร สังวร ดารณี ดารณี ดารณี กฤษฏา ชุติมันต ชุติมันต เอกภาพ

21 อา สุรศษิฏ ปุญญาภัค ปุญญาภัค ณพล กัลยาณี กัลยาณี สังวร สังวร สังวร ดารณี ดารณี ดารณี ชุติมันต ชุติมันต ชุติมันต เอกภาพ เอกภาพ

22 จ ปุญญาภัค ทิพวัลย กัลยาณี โชติกา สังวร สิทธิกร ดารณี วิรดา ชุติมันต กฤษฏา เอกภาพ

23 อ ทิพวัลย ปุญญาภัค โชติกา กัลยาณี สิทธิกร ประกิจ วิรดา กรองแกว กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

24 พ ปุญญาภัค ทิพวัลย กัลยาณี ณพล ประกิจ อดิศักดิ์ กรองแกว ดารณี กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

25 พฤ ทิพวัลย สรุศิษฏ ณพล ประภาภรณ อดิศักดิ์ สังวร ดารณี วิรดา กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

26 ศ สุรศษิฏ ทิพวัลย ประภาภรณ โชติกา สังวร สิทธิกร วิรดา ดารณี กฤษฏา ชุติมันต เอกภาพ

27 ส ทิพวัลย สุรศษิฏ สุรศิษฏ โชติกา ณพล ณพล สิทธิกร ประกิจ ประกิจ ดารณี กรองแกว กรองแกว ชุติมันต กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ เอกภาพ

28 อา สุรศษิฏ ทิพวัลย ทิพวัลย ณพล โชติกา โชตกิา ประกิจ ประกิจ ประกิจ กรองแกว กรองแกว กรองแกว กฤษฏา กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

29 จ ทิพวัลย สรุศิษฏ โชติกา กัลยาณี ประกิจ สังวร กรองแกว วิรดา กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

30 อ สุรศษิฏ ทิพวัลย กัลยาณี ณพล สังวร ประกิจ วิรดา ดารณี กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

31 พ ทิพวัลย สรุศิษฏ ณพล โชติกา ประกิจ อดิศักดิ์ ดารณี ดารณี กฤษฏา กฤษฏา เอกภาพ

 ตารางเวรนอกเวลาราชการ (แพทยเฉพาะทาง) ประจําเดือน พฤษภาคม 2566

วัน
กุมาร สูติฯ ออรโธปดิกส วิสัญญี ตจวิทยา

วันที่
รังสี

หมายเหตุ
  ผูอนุมัติ

รองผูอํานวยการฝายการแพทย นายแพทยชํานาญการพิเศษ

ประธานองคกรแพทย

ผูจดัทํา ผูตรวจสอบ 

รองภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

( นายประกิจ  เชื้อชม ) (นายอดิศักดิ์ ประวิทยธนา) (นางประภาภรณ  เพชรมาก)



24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00

1 จ ภัทรดิศ สุวิทย นิศาวร นศิาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ

2 อ สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ

3 พ วิลพงษ พนัสบดี นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ วฤณพร

4 พฤ พนัสบดี พนัสบดี พนัสบดี นิศาวร นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ศิริวรรณ วฤณพร*

5 ศ พนัสบดี ภัทรดิศ ภัทรดิศ นิศาวร - - ศิริวรรณ ถิรพร ถิรพร

6 ส ภัทรดิศ สุวิทย สุวิทย - - - ถิรพร ถิรพร ถิรพร

7 อา สุวิทย ภัทรดิศ ภัทรดิศ - - นิศาวร ถิรพร ถิรพร ถิรพร วฤณพร วฤณพร

8 จ ภัทรดิศ สุวิทย นิศาวร นศิาวร ถิรพร ศิริวรรณ วฤณพร* วฤณพร

9 อ สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ถิรพร วฤณพร* ณัฏฐิณีพร

10 พ วิลพงษ ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ศิริวรรณ ณัฏฐิณพีร* วฤณพร

11 พฤ ภัทรดิศ ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ วฤณพร* ณัฏฐิณีพร

12 ศ ภัทรดิศ สุวิทย นิศาวร นศิาวร ศิริวรรณ ถิรพร ณัฏฐิณพีร* วฤณพร

13 ส สุวิทย สุวิทย สุวิทย นิศาวร นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ถิรพร วฤณพร* ณัฏฐิณีพร ณัฏฐิณีพร

14 อา สุวิทย ภัทรดิศ ภัทรดิศ นิศาวร - นิศาวร ถิรพร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐิณพีร*

15 จ ภัทรดิศ สุวิทย นิศาวร นศิาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐิณีพร

16 อ สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐิณพีร* วฤณพร

17 พ วิลพงษ ภัทรดิศ ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ถิรพร ถิรพร วฤณพร* ณัฏฐิณีพร ณัฏฐิณีพร

18 พฤ ภัทรดิศ ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ณัฏฐิณพีร*

19 ศ ภัทรดิศ สุวิทย นิศาวร นศิาวร ถิรพร ถิรพร ณัฏฐิณีพร

20 ส สุวิทย สุวิทย สุวิทย นิศาวร นิศาวร นิศาวร ถิรพร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐิณพีร* ณัฏฐิณีพร

21 อา สุวิทย ภัทรดิศ ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ศิริวรรณ วฤณพร วฤณพร

22 จ ภัทรดิศ สุวิทย นิศาวร นศิาวร ศิริวรรณ ถิรพร วฤณพร* ณัฏฐิณีพร

23 อ สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ณัฏฐิณพีร* ณัฏฐิณีพร

24 พ วิลพงษ พนัสบดี นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ณัฏฐิณพีร* วฤณพร

25 พฤ พนัสบดี พนัสบดี นิศาวร นิศาวร ถิรพร ศิริวรรณ วฤณพร* ณัฏฐิณีพร

26 ศ พนัสบดี ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ศิริวรรณ ณัฏฐิณพีร* วฤณพร

27 ส ภัทรดิศ สุวิทย สุวิทย นิศาวร นิศาวร นิศาวร ศิริวรรณ ถิรพร ถิรพร วฤณพร*

28 อา สุวิทย ภัทรดิศ ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร ถิรพร

29 จ ภัทรดิศ สุวิทย นิศาวร นศิาวร ถิรพร ถิรพร วฤณพร

30 อ สุวิทย วิลพงษ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ถิรพร วฤณพร* ณัฏฐิณีพร

31 พ วิลพงษ ภัทรดิศ นิศาวร นิศาวร ถิรพร ศิริวรรณ ณัฏฐิณพีร* วฤณพร

 ตารางเวรนอกเวลาราชการ (แพทยเฉพาะทาง) ประจําเดือน พฤษภาคม 2566   (ตอ)

วัน วันท่ี
ศัลยกรรม ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ หู คอ จมูก ตา เวชศาสตรฉุกเฉิน

หมายเหตุ

ผูจัดทํา

 นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ประธานองคกรแพทย

  ผูอนมุัติ

หมายเหตุ  

รองผูอํานวยการฝายการแพทย

ผูตรวจสอบ 

รองภารกิจดานบรกิารทุติยภูมิและตติยภูมิ
( นายประกิจ  เชื้อชม ) (นายอดิศกัดิ์ ประวิทยธนา) (นางประภาภรณ  เพชรมาก)



consult consult consult consult

ธิติมา บัณฑิตา สายทิพย สิริอร ศิริพรรณ อภิวรรณ เอกภาพ โตไท ธารารัตน พิชามญุ r-TPA   ER+รพช. นอกแผนก OPDGP 24.00-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00

1 จ MED TB MED ลาพักผอน ลา TB/WW MED สิริอร สายทิพย สิริอร บัณฑิตา สิริอร สายทิพย

2 อ ลาพักผอน Warfarin Broncho kidney bx ลาพักผอน ลา Warfarin Warfar/WW สายทิพย อภิวรรณ สิริอร สายทิพย สายทิพย อภิวรรณ

3 พ ลาพักผอน MED MED SKIN ลา MED/WW MED สิริอร ศิริพรรณ ศิริพรรณ อภิวรรณ อภิวรรณ ศริิพรรณ

4 พฤ ศริิพรรณ สิริอร สิรอิร

5 ศ สิริอร อภิวรรณ อภิวรรณ

6 ส อภิวรรณ ศริิพรรณ ศริิพรรณ

7 อา ศริิพรรณ สายทิพย สายทิพย

8 จ ประชุมHA MED TB SKIN ลา MED TB/WW ธิติมา ศิริพรรณ สายทิพย อภิวรรณ สายทิพย ศิริพรรณ

9 อ ประชุมHA Warfarin Broncho SKIN ลา Warfarin/WW Warfarin สายทิพย สิริอร บัณฑิตา สายทิพย ศริิพรรณ สิริอร

10 พ MED CAPD SKIN CAPD/WW MED MED สิริอร สายทิพย ศิริพรรณ ธิติมา สิริอร สายทิพย

11 พฤ Round  HD MED MED CHEST SKIN MED MED CHEST/WW ธิติมา ศิริพรรณ อภิวรรณ สิริอร สายทิพย ศิริพรรณ

12 ศ CKD ARV Asthma CKD SKIN CKD ARV/WW CKD บัณฑิตา บัณฑติา ธิติมา ศิริพรรณ ศริิพรรณ บัณฑติา

13 ส บัณฑติา สายทิพย สายทิพย

14 อา สายทิพย บัณฑติา บัณฑิตา

15 จ MED TB SKIN MED TB MED/WW สายทิพย สิริอร สายทิพย ธิติมา บัณฑติา สิริอร

16 อ CAPD HF Broncho SKIN CAPD/WW HF HF สิริอร อภิวรรณ สิริอร สายทิพย สิริอร บัณฑติา

17 พ บัณฑติา ศริิพรรณ ศริิพรรณ

18 พฤ MED SKIN MED WW MED ธิติมา สิริอร ธิติมา ศิริพรรณ ศริิพรรณ สิริอร

19 ศ CKD ARV SKIN CKD ARV CKD/WW สายทิพย สายทิพย บัณฑิตา สิริอร สิริอร สายทิพย

20 ส สายทิพย สุกฤษ สุกฤษ

21 อา สุกฤษ บัณฑติา บัณฑิตา

22 จ MED TB SKIN MED/WW MED TB บัณฑิตา สิริอร ธิติมา สายทิพย บัณฑติา สายทิพย

23 อ CAPD Warfarin Broncho Round HD SKIN CAPD/WW Warfarin Warfarin สายทิพย สายทิพย บัณฑิตา อภิวรรณ สายทิพย สิริอร

24 พ MED SKIN MED MED WW ธิติมา อภิวรรณ สายทิพย สิริอร สิริอร อภิวรรณ

25 พฤ HD MED CHEST SKIN MED/WW CHEST MED บัณฑิตา บัณฑติา อภิวรรณ ศิริพรรณ อภิวรรณ บัณฑติา

26 ศ ลาประชมุ ลาพักผอน ลาพักผอน CKD SKIN CKD WW CKD สิริอร สิริอร บัณฑิตา บัณฑติา บัณฑติา สิริอร

27 ส ประชุม สิริอร อภิวรรณ อภิวรรณ

28 อา ประชุม อภิวรรณ บัณฑติา บัณฑิตา

29 จ ลาพักผอน MED TB kidney bx SKIN TB/WW MED MED บัณฑิตา ศิริพรรณ อภิวรรณ ธิติมา บัณฑติา ศริิพรรณ

30 อ ลาพักผอน Warfarin Broncho SKIN Wararin Warfarin WW ธิติมา อภิวรรณ ธิติมา บัณฑิตา ศริิพรรณ อภิวรรณ

31 พ MED ลาพักผอน ลาพักผอน SKIN MED WW MED บัณฑิตา บัณฑติา ศิริพรรณ อภิวรรณ อภิวรรณ ธิติมา

ผูจัดทํา

รองผูอํานวยการภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ   นายแพทยชํานาญการพิเศษ

ประธานองคกรแพทย

ตารางเวร สาขา อายุรกรรม เดือนพฤษภาคม 2566

อายุรกรรม

ผูตรวจสอบ

(นายอดิศักดิ์ ประวิทยธนา)

ในเวลาราชการ
วัน วันที่

หมายเหตุ

OPD

   ( นายประกิจ  เชื้อชม )

ผูอนุมัติ

 (นางประภาภรณ  เพชรมาก)                                                                 
รองผูอํานวยการฝายการแพทย 



OPD SMC คลินิคผูสูงอายุ

16.00 - 20.00 น. 08.00-16.00 น. 24.00-08.00 น. 08.00-16.00 น. 16.00-24.00 น. 24.00-08.00 น. 08.00-16.00 น. 16.00-24.00 น.

1 จ ณัฐิกา กรกช สาริสา ภูวณ พิชามณชุ

2 อ ณัฐิกา สาริสา กรกช พิชามณชุ ภูวณ

3 พ อรรณพ กรกช สุทธินี ภูวณ ณัฐิกา

4 พฤ สุทธินี ณัฐิกา ณัฐิกา ณัฐิกา อรรณพ อรรณพ

5 ศ ณัฐิกา ณัฐิกา ณัฐิกา อรรณพ สุทธินี สุทธินี

6 ส ณัฐิกา พิชามณชุ พิชามณชุ สุทธินี ณัฐิกา ณัฐิกา

7 อา กรกช พิชามณชุ อรรณพ อรรณพ ณัฐิกา กรกช

8 จ อรรณพ อรรณพ สาริสา กรกช พิชามณชุ

9 อ อรรณพ สาริสา สุทธินี พิชามณชุ ภูวณ

10 พ ณัฐิกา สุทธินี ภูวณ ภูวณ กรกช

11 พฤ ณัฐิกา ภูวณ สาริสา กรกช อรรณพ

12 ศ อรรณพ สาริสา สุทธินี อรรณพ พิชามณชุ

13 ส สุทธินี กรกช กรกช พิชามณชุ พิชามณชุ พิชามณชุ

14 อา สุทธินี กรกช อรรณพ อรรณพ พิชามณชุ สุทธินี

15 จ อรรณพ อรรณพ ภูวณ สุทธินี ณัฐิกา

16 อ อรรณพ ภูวณ ณัฐิกา ณัฐิกา กรกช

17 พ ณัฐิกา พิชามณชุ พิชามณชุ กรกช ภูวณ ภูวณ

18 พฤ ณัฐิกา พิชามณชุ อรรณพ ภูวณ พิชามณชุ

19 ศ ณัฐิกา อรรณพ ภูวณ พิชามณชุ อรรณพ

20 ส ภูวณ ณัฐิกา ณัฐิกา อรรณพ สุทธินี สุทธินี

21 อา ณัฐิกา ณัฐิกา พิชามณชุ พิชามณชุ สุทธินี ณัฐิกา

22 จ ณัฐิกา พิชามณชุ ภูวณ ณัฐิกา พิชามณชุ

23 อ อรรณพ ภูวณ สุทธินี พิชามณชุ ณัฐิกา

24 พ ณัฐิกา สุทธินี สาริสา ณัฐิกา อรรณพ

25 พฤ อรรณพ สาริสา ภูวณ อรรณพ สทุธินี

26 ศ อรรณพ ภูวณ สาริสา สุทธินี กรกช

27 ส สาริสา อรรณพ อรรณพ กรกช ภูวณ ภูวณ

28 อา อรรณพ อรรณพ กรกช กรกช ภูวณ อรรณพ

29 จ อรรณพ กรกช สุทธินี อรรณพ กรกช

30 อ อรรณพ สุทธินี ภูวณ กรกช สุทธินี

31 พ ณัฐิกา ภูวณ สาริสา สุทธินี กรกช

     Consult นอกเวลาราชการเวชศาสตร

ครอบครัว    รพ.สต.

Consult นอกเวลาราชการเวชศาสตร

ครอบครัว   รพร.เดช & Covid-19

 ตารางเวรนอกเวลาราชการแพทยเวชศาสตรครอบครัว ประจําเดือน พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ :

วันท่ี วัน

ผูตรวจสอบ

(นายประกิจ  เชื้อชม)
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบรกิารปฐมภูมิ

ผูจัดทํา

นายอรรณพ  ศุภสุข
นายแพทยชํานาญการ

ผูอนุมัติ

(นางประภาภรณ  เพชรมาก)
รองผูอํานวยการฝายการแพทย





นพ.อรรณพ พญ.สุทธินี นพ.ภูวณ นพ.กรกช พญ.พิชามญชุ พญ.สาริสา พญ.ณัฐิกา

1 จ PCUแขมเจริญ/เยี่ยมบาน NCD แขมเจริญ เย่ียมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน PCUกลาง/เยี่ยมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน หนองเงินฮอย/PCUนาสวง แขมเจริญ หนองเงินฮอย

2 อ แขมเจริญ/PCUแขมเจริญ PCUเสาเลา/เย่ียมบาน PCUแกง/เย่ียมบาน Tele PCUกลาง/เยี่ยมบาน นากระแซง/PCUนาทุง PCUนาสวง/เย่ียมบาน แขมเจริญ นากระแซง

3 พ สวนฝาย/PCUแขมเจริญ แขมเจริญ/PCUเสาเลา PCUแกง/เย่ียมบาน OPD palli บัวงาม/PCUกลาง PCUนาทุง/เย่ียมบาน นาสวง/PCUนาสวง ลากิจ นาสวง

4 พฤ

5 ศ

6 ส

7 อา

8 จ รับนิเทศนสสจ. NCD แขมเจริญ แกง/PCUแกง PCUนาทุง/เย่ียมบาน เย่ียมบาน คํากลาง/PCUนาทุง ลา แกง คํากลาง

9 อ รับนิเทศนสสจ. PCUเสาเลา/เย่ียมบาน ทาโพธ์ิศรี/PCUแกง เม็กนอย/PCUนาทุง แขมเจริญ/PCUกลาง Tele ลา ทาโพธิ์ศรี เม็กนอย

10 พ PCUแขมเจริญ/เยี่ยมบาน แกง/PCUเสาเลา แขมเจริญ/PCUแกง OPD palli PCUกลาง/เยี่ยมบาน นาเจริญ/PCUทุงเทิง PCUนาสวง/เย่ียมบาน OPD palli แกง

11 พฤ แขมเจริญ/PCUแขมเจริญ เสาเลา/PCUเสาเลา PCUแกง/เย่ียมบาน เย่ียมบานpalli โคกเถื่อนชาง/PCUกลาง ทุงเทิง/PCUทุงเทิง PCUนาสวง/เย่ียมบาน โคกเถ่ือนชาง ทุงเทิง

12 ศ NCDแขมเจริญ PCUเสาเลา/เย่ียมบาน มวง/PCUแกง PCUนาทุง/เย่ียมบาน PCUกลาง/เยี่ยมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน หนองยาว/PCUนาสวง หนองยาว มวง

13 ส

14 อา

15 จ PCUแขมเจริญ/เยี่ยมบาน NCD แขมเจริญ PCUแกง/เย่ียมบาน โนนกอย/PCUนาทุง PCUกลาง/เยี่ยมบาน เย่ียมบาน นาสวง/PCUนาสวง นาสวง โนนกอย

16 อ ประชุม PCUเสาเลา/เย่ียมบาน Tele หนองสนม/PCUนาทุง นาทุง/PCUกลาง แขมเจริญ/PCUทุงเทิง PCUนาสวง/เย่ียมบาน หนองสนม นาทุง

17 พ

18 พฤ เย่ียมบาน ทาโพธ์ิศร/ีPCUเสาเลา โพนดวล/PCUแกง แขมเจรญิ/PCUนาทุง PCUกลาง/เยี่ยมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน PCUนาสวง/เย่ียมบาน ทาโพธิ์ศรี โพนดวน

19 ศ ประเมินSS PCUเสาเลา/เย่ียมบาน NCDแขมเจริญ PCUนาทุง/เย่ียมบาน โคกเถื่อนชาง/PCUกลาง PCUนาทุง/เย่ียมบาน คลินิกกัญชา แขมเจริญ โคกเถ่ือนชาง

20 ส

21 อา

22 จ ลา PCUเสาเลา/เย่ียมบาน NCDแขมเจริญ PCUนาทุง/เย่ียมบาน PCUกลาง/เยี่ยมบาน ปาโมง/PCUทุงเทิง เย่ียมบาน ปาโมง แขมเจริญ

23 อ PCUแขมเจริญ/เยี่ยมบาน แขมเจริญ/PCUเสาเลา ใหมพัฒนา/PCUแกง คําคร่ัง/PCUนาทุง PCUกลาง/เยี่ยมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน Tele คําครั่ง ใหมพัฒนา

24 พ แขมเจริญ/PCUแขมเจริญ โนนแคน/PCUเสาเลา PCUแกง/เย่ียมบาน OPD palli บัวงาม/PCUกลาง PCUนาทุง/เย่ียมบาน PCUนาสวง/เย่ียมบาน บัวงาม โนนแคน

25 พฤ PCUแขมเจริญ/เยี่ยมบาน PCUเสาเลา/เย่ียมบาน แขมเจริญ/PCUแกง เย่ียมบานpalli บัวเจรญิ/PCUกลาง เทศบาล/PCUทุงเทิง PCUนาสวง/เย่ียมบาน บัวเจริญ เทศบาล

26 ศ NCDแขมเจริญ PCUเสาเลา/เย่ียมบาน PCUแกง/เย่ียมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน กลาง/PCUกลาง PCUนาทุง/เย่ียมบาน ลา กลาง แขมเจริย

27 ส

28 อา

29 จ NCDแขมเจริญ เย่ียมบาน PCUแกง/เย่ียมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน PCUกลาง/เยี่ยมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน PCUนาสวง/เย่ียมบาน เย่ียมบาน NCDแขมเจริญ

30 อ PCUแขมเจริญ/เยี่ยมบาน Tele PCUแกง/เย่ียมบาน PCUนาทุง/เย่ียมบาน แขมเจริญ/Pcuกลาง PCUนาทุง/เย่ียมบาน PCUนาสวง/เย่ียมบาน SDL แขมเจริญ

31 พ PCUแขมเจริญ/เยี่ยมบาน PCUเสาเลา/เย่ียมบาน PCUแกง/เย่ียมบาน OPD palli PCUกลาง/เยี่ยมบาน แขมเจริญ/PCUทุงเทิง PCUนาสวง/เย่ียมบาน OPD palli แขมเจริญ

 ตารางเวรในเวลาราชการ ( แพทยเวชศาสตรครอบครัว ) ประจําเดือน เมษายน 2566

หมายเหตุ :

วันที่ วัน
Zone A Zone B

IS
Zone C

intern

ผูตรวจสอบ

(นายประกิจ  เชื้อชม)
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ

ผูจัดทํา

นายอรรณพ  ศุภสุข
นายแพทยชํานาญการ

ผูอนุมัติ

(นางประภาภรณ  เพชรมาก)
รองผูอํานวยการฝายการแพทย



NCD1 NCD2
1 จ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

2 อ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

3 พ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

4 พฤ

5 ศ

6 ส

7 อา

8 จ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

9 อ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

10 พ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

11 พฤ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

12 ศ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

13 ส

14 อา

15 จ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

16 อ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

17 พ

18 พฤ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

19 ศ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

20 ส

21 อา

22 จ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

23 อ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

24 พ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

25 พฤ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

26 ศ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

27 ส

28 อา

29 จ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

30 อ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

31 พ ธนัชชา พิพัฒน พีรกานต แพรวพรรณ สุรัตนดา ชลิตา ศุภกร พันธิตรา สริตา

หมายเหตุ พญ.สุรัตนดา ลากิจ 15-19 พ.ค.

Opd4Opd2 Opd3Opd1วันท่ี วัน ER 1 ER2
หองตรวจ OPD คลินิกเฉพาะโรค 

ARICRM+Cohort (ตึกพลอยไพลิน)

 ตารางเวรในเวลาราชการ (แพทย GP) ประจําเดือน พฤษภาคม  2566

นพ.โตไท

ผูตรวจสอบ

นายอดิศักด์ิ  ประวิทยธนา
หัวหนากลุมภารกิจดานบริการทุติยภมูิและตติยภูมิ

ผูจัดทํา

นายอรรณพ  ศุภสุข
นายแพทยชํานาญการ

ผูอนุมัติ

นางประภาภรณ  เพชรมาก
ผูอาํนวยการฝายการแพทย



วันท่ี วัน

ER สูติ-นารีเวช ออรโธปดิกส ศัลยกรรมทั่วไป

OPD Consult พิชามญชุ ธารารัตน

1 จ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

2 อ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

3 พ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

4 พฤ

5 ศ

6 ส

7 อา

8 จ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

9 อ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

10 พ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

11 พฤ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

12 ศ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

13 ส

14 อา

15 จ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

16 อ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

17 พ

18 พฤ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

19 ศ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

20 ส

21 อา

22 จ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

23 อ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

24 พ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

25 พฤ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

26 ศ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

27 ส

28 อา

29 จ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

30 อ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

31 พ ศรุต ฌณัญวัฒน อภิรักษ ชนิตา ธิติวัฒน ชุตนิันท/อรณัญช ธนโชติ

ตารางเวรในเวลาราชการ ( แพทยเพิ่มพูนทักษะ ) ประจําเดือน  พฤษภาคม  2566

กุมารเวชกรรม อายุรกรรม

หองตรวจ

หมายเหตุ :

รพร.เดช

ผูตรวจสอบ

นายอดิศักด์ิ  ประวิทยธนา
หัวหนากลุมภารกิจดานบริการทุติยภมูิและตติยภูมิ

ผูจัดทํา

นายอรรณพ  ศุภสุข
นายแพทยชํานาญการ

ผูอนุมัติ

นางประภาภรณ  เพชรมาก
รองผูอาํนวยการฝายการแพทย



OPD 

 ตารางเวรนอกเวลาราชการ (แพทย GP) ประจําเดือน  พฤษภาคม   2566

วันท่ี วัน

AMBULATARY ER 5 ( med)ER 1 ER 2 AMBULATARY ER 4 (non med)ER 3

นอกเวลา

08.00 -12.00 น.

1 จ พันธิตรา ชลติา ฌณัญวัฒน อภิรักษ สุรัตนดา อรณัญช อรณญัช แพรวพรรณ แพรวพรรณ

2 อ สริตา ธนัชชา ชนิตา พันธิตรา พิพัฒน ธนโชติ ธนโชติ พีรกานต พีรกานต

3 พ สุรัตนดา สริตา อรณัญช ธารารัตน ศรุต ศรุต ชุตินันท ชุตินันท

4 พฤ สุรัตนดา แพรวพรรณ พิพัฒน อภิรักษ ธนโชติ อรณญัช ธนัชชา ชลิตา ชนิตา ชนิตา ชนิตา พิชามญชุ พิชามญชุ พิชามญชุ แพรวพรรณ

5 ศ ชลติา ธนัชชา ชลิตา ศรุต อภิรักษ ชุตินันท สริตา สริตา ธารารัตน ธารารัตน ธารารัตน ธนโชติ ธนโชติ ธนโชติ พีรกานต

6 ส สริตา พิพัฒน แพรวพรรณ พิชามญชุ ธารารัตน ชนิตา แพรวพรรณ พีรกานต อภิรักษ อภิรักษ อภิรักษ ศรุต ศรุต ศรุต สุรัตนดา

7 อา พีรกานต สริตา พีรกานต ชุตนิันท ธิติวัฒน ศรุต ธนโชติ ธนโชติ ธนโชติ อรณญัช อรณัญช อรณัญช พิพัฒน

8 จ ชลติา พิพัฒน พิชามญชุ สุรัตนดา ชนิตา ชนิตา ฌณัญวัฒน ฌณัญวัฒน

9 อ วิไลพร โตไท ชติุนันท อภิรักษ ศรุต ศรุต พันธิตรา พันธิตรา

10 พ สุรัตนดา พีรกานต ฌณัญวัฒน สริตา ธารารัตน ธารารัตน ศุภกร ศุภกร

11 พฤ พันธิตรา แพรวพรรณ อภิรักษ ชลิตา พิชามญชุ พิชามญชุ พิพัฒน พิพัฒน

12 ศ วิไลพร สุรัตนดา ธารารัตน โตไท ธนโชติ ธนโชติ ธิติวัฒน ธิติวัฒน

13 ส พิพัฒน ศุภกร พันธิตรา อภิรักษ ชุตินันท ธนโชติ อรณัญช อรณญัช อรณัญช ฌณัญวัฒน ฌณัญวัฒน ฌณัญวัฒน ชลติา

14 อา ศุภกร โตไท ศุภกร ธิติวัฒน อรณัญช ธารารัตน พีรกานต ชลิตา ชุตนิันท ชุตินนัท ชุตินันท อภิรักษ อภิรักษ อภิรักษ พันธิตรา

15 จ วิไลพร พีรกานต ธิตวิัฒน แพรวพรรณ ชนิตา ชนิตา ศรุต ศรุต

16 อ ธนัชชา พันธิตรา พิชามญชุ ชลติา อภิรักษ อภิรักษ สริตา สริตา

17 พ ศุภกร วิไลพร ธนัชชา ธนโชติ อภิรักษ ฌณัญวัฒน ธิติวัฒน ธิติวัฒน ธิติวัฒน ธารารัตน ธารารัตน ธารารัตน ธนัชชา

18 พฤ ศุภกร โตไท ชนิตา อรณัญช พันธิตรา ชุตินนัท ชุตินันท พิชามญชุ พิชามญชุ

19 ศ พีรกานต สริตา ศรุต ธิติวัฒน ฌณัญวัฒน ฌณัญวัฒน ธนัชชา ธนัชชา

20 ส พันธิตรา โตไท พันธิตรา ธารารัตน ฌณัญวัฒน พิชามญชุ พีรกานต ศรุต ศรุต ศรุต ชนิตา ชนิตา ชนิตา โตไท

21 อา โตไท ธนัชชา สริตา ฌณัญวัฒน ชนิตา ศรุต ธิติวัฒน ธิติวัฒน ธิติวัฒน ธารารัตน ธารารัตน ธารารัตน สริตา

22 จ พีรกานต ศุภกร พิชามญชุ ธนัชชา ธนโชติ ธนโชติ สุรัตนดา สุรัตนดา

23 อ วิไลพร แพรวพรรณ ชุตนิันท พิชามญชุ อรณัญช อรณัญช ชนิตา ชนิตา

24 พ ศุภกร โตไท ธารารัตน ธิติวัฒน อภิรักษ อภิรักษ ชลิตา ชลิตา

25 พฤ สริตา ธนัชชา ธนโชติ สุรัตนดา ศรุต ศรุต อรณัญช อรณญัช

26 ศ พิพัฒน พีรกานต ชติุนันท ชนิตา ธิติวัฒน ธิติวัฒน ฌณัญวัฒน ฌณัญวัฒน

27 ส แพรวพรรณ วิไลพร พิพัฒน อรณัญช ธิติวัฒน ธนโชติ สรุัตนดา ศุภกร ฌณัญวัฒน ฌณัญวัฒน ฌณัญวัฒน ชุตนิันท ชุตินันท ชุตินันท โตไท

28 อา โตไท พิพัฒน สุรัตนดา ชนิตา ศรุต ชุตินันท ธนัชชา แพรวพรรณ พิชามญชุ พิชามญชุ พิชามญชุ ธิติวัฒน ธิติวัฒน ธิติวัฒน ศุภกร

29 จ ธนัชชา ศุภกร ฌณัญวัฒน ชลติา ธารารัตน ธารารัตน อภิรักษ อภิรักษ

30 อ โตไท พิพัฒน อรณญัช ฌณัญวัฒน ชุตนิันท ชุตินันท ธนโชติ ธนโชติ

31 พ แพรวพรรณ ศุภกร สุรัตนดา พิชามญชุ พิชามญชุ โตไท โตไท

วันท่ี วัน
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หมายเหตุ :
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ผูตรวจสอบ

นายอดศิักด์ิ  ประวิทยธนา
หัวหนากลุมภารกิจดานบริการทุติยภมูิและตติยภมูิ

ผูจัดทํา

นายอรรณพ  ศภุสุข
นายแพทยชํานาญการ

ผูอนุมัติ

นางประภาภรณ  เพชรมาก
รองผูอํานวยการฝายการแพทย


