
IOL สอน

Measurement น.ศ.พ.
จนัทร์ อ.ชัยวัฒน์ อ.อาภัทรสา อ.ดวงเนตร อ.วรินทร อ.พรชัย ส  อ.ภฤศ  อ.วสุ  อ.วฎาการ อ.กิติกุล อ.พรชัย ม อ.เกวลิน 

อ.ภัศรา อ.กวิน NEURO-OPH วชิรา อ.วิชัย  อ.บุญทพิย์ อ.ธารินี อ.บุญยดา อ.วีรวรรณ 

ศุภวรรณ  รวิ ธิตพิร ศรายุธ อ.พิศิษฐ์ อ.วรินทร วิมลวรรณ วรภา ทวีวัฒน์ ภูริชญ์ อ.พฤทธ์ิ อ.ณัษฐา

จิรัฏฐ์ เชาว์ นนัทินี เบญจมาภรณ์ ศศิกานต์ ศตวรรษ อรรถสทิธ์ิ นภสั อ.ธาริกานต์ ณิชาบลู ปริญญ์ พรภทัรา กษมน พทุธิญา ลินดารา

ปณุยนชุ ผณินทร  วิมพ์วิภา ธัญญรัตน์ ณฐัวฒัน์ พนัธราภรณ์ channy ธนชัพร พงศ์เทพ

อังคาร อ.อนุชิต อ.วีรวรรณ  อ.ธาริกานต์ อ.ญาณิน NEURO-OPH อ.เกวลิน อ.กิติกุล อ.ชัยวัฒน์ อ.อาภัทรสา อ.ดวงเนตร อ.ภฤศ  อ.วสุ อ.วฎาการ

วรภา ธัญญทตั    ทวีวัฒน์ W.1 อ.ปนิษฐาW.2-4 อ.พิศษิฐ์ อ.พรชัย ม อ.ภัศรา อ.กวิน อ.บุญทพิย์  อ.โสฬส อ.ทวีกิจ

วิมพ์วิภา ศตวรรษ วิมพ์วิภา อ.เกวลิน ศุภวรรณ    รวิ  ธิติพร ศรายุธ วิมลวรรณ  ภูริชญ์

ธนิดนย์ ผกาพร ณฐัวฒัน์ นภสั อรรถสิทธ์ิ พงศ์เทพ ศตวรรษ ธัญญรัตน์ อ.บุญยดา จิรัฏฐ์ เชาว์ นนัทินี ณิชาบลู ปริญญ์ พรภทัรา

กษมน พทุธิญา ลนิดารา   ธนชัพร ธัญญรัตน์  เบญจมาภรณ์ ศศิกานต์ พนัธราภรณ์ channy

พุธ อ.พรชัย ส  อ.วิชัย อ.วรินทร อ.โสมศริิ IOL อ.เกวลิน อ.ภฤศ อ.อนุชิต อ.วีรวรรณ อ.ชัยวัฒน์ อ.อาภัทรสา

   ธิตพิร วชิรา Measurement พทุธิญา อ.ภัศรา อ.วสุ อ.ธาริกานต์ อ.ญาณิน อ.ทศันีย์  อ.ดวงเนตร อ.กวิน  ศุภวรรณ

ปณุยนชุ ผณินทร  วิมพ์วิภา ธัญญรัตน์ ศตวรรษ ธนชัพร ศรายุธ อ.วฎาการ  ทวีวัฒน์  ธัญญทตั ธนิดนย์ ผกาพร จิรัฏฐ์ เชาว์ นนัทินี 

ณิชาบลู ปริญญ์ พรภทัรา  พนัธราภรณ์ channy พงษ์เทพ ลินดารา อ.บญุทิพย์  ณฐัวฒัน์ นภสั อรรถสิทธ์ิ  เบญจมาภรณ์ ศศิกานต์

พฤหสั อ.กิตกุิล  อ.พรชัย ม.อ.เกวลิน อ.บุญยดา อ.ทศันีย์ อ.ธารินี อ.ชัยวัฒน์ อ.พรชัย ส  อ.วิชัย อ.วรินทร อ.อนุชิต อ.ธาริกานต์ อ.ญาณิน

 วิมลวรรณ  รวิ ศรายุธ อ.อาภัทรสา  อ.โสมศิริ อ.ทวีกิจ อ.บุญเทยีม

ปริญญ์ อ.ดวงเนตร   ธิติพร วชิรา วรภา ธัญญทตั 

กษมน พทุธิญา ลินดารา ธนชัพร พงศ์เทพ  ศศกิานต์ พรภทัรา พนัธราภรณ์ อ.ภัศรา ปณุยนชุ ผณินทร  วิมพ์วิภา ธนิดนย์ ผกาพร ณฐัวฒัน์

จิรัฏฐ์ เชาว์ นนัทนีิ เบญจมาภรณ์  Channy อ.กวิน ธัญญรัตน์ ศตวรรษ  นภสั อรรถสิทธ์ิ

ศุกร์ อ.ภฤศ  อ.วสุ อ.วฎาการ อ.บุญทพิย์ IOL อ.ทศันีย์ อ.อนุชิต อ.กิติกุล  อ.พรชัย ม.อ.เกวลิน อ.พรชัย ส  อ.วิชัย อ.วรินทร 

 ศุภวรรณ   ทวีวัฒน์ ภูริชญ์ Measurement เชาว์ อ.วีรวรรณ อ.บุญยดา วิมลวรรณ วรภา อ.โสมศิริ อ.ภัศรา 

ณิชาบลู ปริญญ์ พรภทัรา พนัธราภรณ์ channy นันทินี อ.โสมศิริ  รวิ  ศรายุธ กษมน พทุธิญา ปณุยนชุ ผณินทร  วิมพ์วิภา

ธนิดนย์ ผกาพร ณฐัวฒัน์ นภสั อรรถสทิธ์ิ เบญจมาภรณ์ ศศิกานต์ อ.ญาณิน  ลินดารา ธนชัพร พงศ์เทพ  ธัญญรัตน์ ศตวรรษ

MINOR OR

ตารางการปฏิบัติงานภาคเช้าของภาควิชาจักษุวิทยา ประจ าเดือนมิถุนายน 2561

วัน OPD Treatment No35 GVF
REFRAC &  

U/S
Laser Excimer MAJOR OR


