ตารางการปฏิบัติงานภาคเช้ าของภาควิชาจักษุวิทยา ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วัน

OPD

Treatment

No35

GVF

ศุภวรรณ ศรายุธ ทวีวัฒน์

MAJOR OR
อ.ภฤศ อ.วสุ อ.วฎาการ
อ.บุญทิพย์ อ.ธารินี
วิมลวรรณ วรภา รวิ

NEURO-OPH

จิรัฏฐ์

อ.วริ นทร อ.พรชัย ส
จิรัฏฐ์ วชิรา อ.วิชัย

อ.พิศิษฐ์

ปริ ญญ์

ปริ ญญ์

อ.วริ นทร

อ.ธาริกานต์ ณิชาบูล ปุณยนุช นันทินี
ศศิกานต์ channy
อ.เกวลิน อ.กิติกุล
อ.ชัยวัฒน์ อ.อาภัทรสา อ.ดวงเนตร
อ.มานะชัย อ.พรชัย ม อ.ภัศรา อ.กวิน

NEURO-OPH

W.1 อ.ปนิษฐาW.2-4 อ.พิศษิ ฐ์

จิรัฏฐ์ ปริญญ์ ลินดารา ธัญญรัตน์ พันธราภรณ์

อ.ภฤศ อ.วสุ อ.วฎาการ
อ.บุญทิพย์ อ.โสฬส อ.ทวีกิจ
วิมลวรรณ

พงศ์เทพ

นภัส

นภัส

อ.บุญยดา

ผกาพร ณัฐวัฒน์

ณิชาบูล ปุณยนุช นันทินี

พรภัทรา ศตวรรษ

ศศิกานต์ channy

อ.อนุชิต อ.วีรวรรณ
อ.ธาริกานต์ อ.ญาณิน อ.ทัศนีย์

อ.ชัยวัฒน์ อ.อาภัทรสา
อ.ดวงเนตร อ.กวิน ศุภวรรณ

ภูริชญ์ ธิติพร จิรัฏฐ์ ปริ ญญ์

ผกาพร ณัฐวัฒน์

IOL

ธนิดนย์

Measurement

เชาว์

ธนิดนย์ อ.เกวลิน อ.ภฤศ
เชาว์

อ.ภัศรา อ.วสุ

ธนัชพร

ศรายุธ อ.วฎาการ

เบญจมาภรณ์
อ.ทัศนีย์

อ.บุญทิพย์
อ.ธาริ นี อ.ชัยวัฒน์

ลินดารา ธัญญรั ตน์ พันธราภรณ์
อ.พรชัย ส อ.วิชัย อ.วริ นทร
ศรายุธ อ.อาภัทรสา อ.โสมศิริ

ณิชาบูล
ปุณยนุช ณิชาบูล

อ.ดวงเนตร วชิรา รวิ

ธนิดนย์ เชาว์ ธนัชพร เบญจมาภรณ์

นันทินี
ศศิกานต์ Channy

อ.ภัศรา
อ.กวิน

นันทินี

ศตวรรษ
IOL

กษมน นภัส พงศ์เทพ อรรถสิทธิ์

อ.กิติกุล อ.พรชัย ม.อ.เกวลิน
อ.วีรวรรณ อ.บุญยดา ศรายุธ วิมลวรรณ วรภา

ณิชาบูล ปุณยนุช นันทินี ศศิกานต์ channy
ณัฐวัฒน์

พรภัทรา ศตวรรษ
อ.อนุชิต อ.ธาริกานต์ อ.ญาณิน
อ.ทวีกิจ อ.บุญเทียม
วรภา ธัญญทัต ภูริชญ์
จิรัฏฐ์ ปริ ญญ์ ลินดารา
ธัญญรัตน์ พันธราภรณ์

อ.ทัศนีย์ อ.อนุชิต

อ.พรชัย ส อ.วิชัย อ.วริ นทร

ผกาพร

อ.โสมศิริ

ทวีวัฒน์ ธิติพร

อ.โสมศิริ อ.ภัศรา อ.มานะชัย
กษมน นภัส พงศ์เทพ อรรถสิทธิ์

พรภัทรา

อ.ญาณิน

ธนิดนย์ เชาว์ ธนัชพร เบญจมาภรณ์

Measurement

ศตวรรษ

ธนัชพร เบญจมาภรณ์

ศุภวรรณ ศรายุธ ทวีวัฒน์

ศศิกานต์

พันธราภรณ์

ธนิดนย์ เชาว์

อ.เกวลิน

ธิติพร

จิรัฏฐ์ ปริญญ์ ลินดารา ธัญญรัตน์

อ.บุญยดา อ.วีรวรรณ
อ.พฤทธิ์ อ.ณัษฐา

กษมน

พฤหัส อ.กิตกิ ุล อ.พรชัย ม.อ.เกวลิน อ.บุญยดา
วชิรา วิมลวรรณ ทวีวัฒน์

ผกาพร ณัฐวัฒน์ พรภัทรา
ศุกร์ อ.ภฤศ อ.วสุ อ.วฎาการ อ.บุญทิพย์
ศุภวรรณ รวิ

อ.กิติกุล อ.พรชัย ม อ.เกวลิน

กษมน

อรรถสิทธิ์

ธนัชพร

MINOR OR

กษมน นภัส

กษมน นภัส พงศ์เทพ อรรถสิทธิ์
ณิชาบูล ปุณยนุช นันทินี channy

สอน
น.ศ.พ.

ธัญญรัตน์ พันธราภรณ์

วรภา ธัญญทัต ภูริชญ์ ธิติพร

พุธ

Laser Excimer

ลินดารา

อังคาร อ.อนุชิต อ.วีรวรรณ อ.ธาริ กานต์ อ.ญาณิน

ธนิดนย์ เชาว์ เบญจมาภรณ์
อ.พรชัย ส อ.วิชัย อ.วริ นทร อ.โสมศิริ
วชิรา รวิ

REFRAC &
U/S

Measurement

จันทร์ อ.ชัยวัฒน์ อ.อาภัทรสา อ.ดวงเนตร
อ.ภัศรา อ.กวิน
ผกาพร ณัฐวัฒน์ พรภัทรา ศตวรรษ
กษมน นภัส พงศ์เทพ อรรถสิทธิ์

IOL
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