
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.กวิน NEURO-OPH ปุณยนุช อ.วิชัย  อ.ธารินี อ.ธัญญทตั อ.วีรวรรณ 

ลินดารา รจพร อ.พิศิษฐ์ อ.วรินทร  วิมลวรรณ ชววัฒก์ อ.พฤทธ์ิ อ.ณัษฐา

เชาว์ พทุธิญา ธัญญรัตน์ ชนิกานต์ ปวรุตม์ พรภทัรา อ.ธาริกานต์ ปริญญ์ วิมพ์วิภา ณฐัวฒัน์ นนัทินี อรรถสิทธ์ิ

นภสั พนัธราภรณ์ ศศิกานต์ ปรมาภรณ์ ชณุหกาญจน์ ศิรภา พงศ์เทพ ศตวรรษ อ.ภูริชญ์  ธนชัพร เบญจมาภรณ์ ศศินทร์  Channy ธนพร วีรภทัร

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

วิมลวรรณ ศิรินทร์ จิรัฏฐ์ ธิติพร W.1 อ.ปนิษฐาW.2-4 อ.พิศษิฐ์ ปุณยนุช อ.พรชัย ม  อ.กวิน อ.ธัญญทตั อ.โสฬส อ.ทวีกิจ

อ.เกวลิน ลินดารา รจพร ชววัฒก์

พรภทัรา ศตวรรษ พงศ์เทพ ศิรภา ชณุหกานต์ นภสั เชาว์ พทุธิญา ธัญญรัตน์ ปริญญ์ วิมพ์วิภา ธนชัพร 

ณัฐวฒัน์ นนัทนีิ อรรถสทิธ์ิ Channy  วีรภทัร ธนพร ปรมาภรณ์ พนัธราภรณ์ ศศิกานต์  ชนิกานต์ ปวรุตม์  เบญจมาภรณ์ ศศินทร์

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

อ.ภูริชญ์ ลินดารา  ปุณยนุช Measurement ณฐัวฒัน์ อ.วสุ อ.ธาริกานต์ อ.ญาณิน อ.ทศันีย์  อ.ดวงเนตร อ.กวิน   รจพร

นภสั พนัธราภรณ์ ศศิกานต์ ชณุหกาญจน์ ปรมาภรณ์ วีรภทัร นนัทินี ศรายุธ อ.วฎาการ ศิรินทร์ จิรัฏฐ์  ธิติพร วิมลวรรณ เชาว์ พทุธิญา ธัญญรัตน์

ปริญญ์ วิมพ์วิภา ธนชัพร เบญจมาภรณ์  ศศนิทร์ ธนพร อรรถสิทธ์ิ Channy อ.ธัญญทตั พรภทัรา ศตวรรษ พงศ์เทพ ศิรภา  ชนิกานต์ ปวรุตม์

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

ชววัฒก์ ธิตพิร ศรายุธ อ.อาภัทรสา  อ.โสมศิริ อ.ภูริชญ์ อ.ทวีกิจ อ.บุญเทยีม

ปริญญ์ อ.ดวงเนตร ลินดารา ปุณยนุช ศิรินทร์ จิรัฏฐ์ 

ณฐัวฒัน์ นนัทินี อรรถสิทธ์ิ Channy ธนพร วีรภทัร ศศินทร์ ธนชัพร วมิพ์วภิา อ.ภัศรา นภสั พนัธราภรณ์ ศศิกานต์ พรภทัรา ศตวรรษ พงศ์เทพ ศิรภา

เชาว์ พทุธิญา ธัญญรัตน์  ปวรุตม์ ชนิกานต์ เบญจมาภรณ์ อ.กวิน ชณุหกาญจน์ ปรมาภรณ์

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

Measurement เชาว์ อ.วีรวรรณ ธิติพร  ศรายุธ อ.โสมศิริ อ.ภูริชญ์ 

ปริญญ์ วิมพ์วิภา ธนชัพร เบญจมาภรณ์ ศศินทร์ ศริภา (หลกั) ธัญญรัตน์ พทุธิญา อ.โสมศิริ ณฐัวฒัน์ นนัทินี อรรถสิทธ์ิ วิมลวรรณ  ชววัฒก์ นภสั พนัธราภรณ์

พรภทัรา ศตวรรษ พงศ์เทพ ชนิกานต์ (ช่วย) ปวรุตน์ อ.ญาณิน  Channy ธนพร วีรภทัร  ศศิกานต์ ชณุหกาญจน์ ปรมาภรณ์

หมายเหต ุวนัที่ 3-14 กย.61 พ.นนัทนีิ ไปฝึกปฏิบตังิาน รพ.พหลพลพยหุเสนา วนัที่ 17-28 กย.61 พ.ณัฐวฒัน์ ไปฝึกอบรม รพ.บรีุรัมย์ วนัที่ 3-14 กย.61 พ.ธนชัพร ไปฝึกอบรม KUPM

วนัที่ 10-21 กย.61 พ.พนัธราภรณ์ ไปฝึกอบรม KPUM วนัที่ 24 กย.-5 ตค.61 พ.วิมพ์วิภาไปฝึกอบรม รพ.บรีุรัมย์

MINOR OR

ตารางการปฏิบัติงานภาคเช้าของภาควิชาจักษุวิทยา ประจ าเดือนกันยายน 2561

วัน OPD Treatment No35 GVF
REFRAC &  

U/S
Laser Excimer MAJOR OR


