
DM HT TB CKD Heart
onco 
clinic

Neuro CAPD warfarin
onco 
clinic

COPD ARV Neuro GP

นูไรมี ฟารินดา
ธนพล อารีฟนี

ซาฟารี/นูไรมี ซาฟารี

สิริมา อรุณลักษณ์

3 ศ *อรุณลักษณ์ **ธนพล ชติุมณฑน์ สุธา นวรัตน์ ฟารินดา นุชนันท์ สุธา
4 ส
5 อา

ซาฟารี
ศุภเชษฐ

ดวงฤทัย
ชุติมณฑน์

นูไรมี ฟารินดา

ณัฐกานต์ สิริมา

ซาฟารี/นูไรมี ซาฟารี

ศุภเชษฐ อรุณลักษณ์

10 ศ *อรุณลักษณ์ สิริมา **ณัฐกานต์ สุธา นวรัตน์ ฟารินดา ชุติมณฑน์ สุธา
11 ส
12 อา

ธรรศปวีณ

ชติุมณฑน์
ดวงฤทัย
นุชนันท์

นูไรมี ฟารินดา

อารีฟีน ศุภเชษฐ
ซาฟารี/นูไรมี ซาฟารี

ธนพล อรุณลักษณ์

17 ศ *อรุณลักษณ์ สิริมา **อารีฟีน สุธา นวรัตน์ ฟารินดา ณัฐกานต์ สุธา

ณฐมน อารีฟีน ธรรศปวีณ สุธาดวงฤทัยสุธา

ธรรศปวณี ชติุมณฑน์ สุธา

16 พฤ *พิพัฒน์ ศุภเชษฐ **ชุติมณฑน์

สุธา พิพัฒน์ เพียงเทพ

สุธา

15 พ *อารดา **ณัฐกานต์ นุชนันท์

ดวงฤทัย สิริมาพิพัฒน์ *อรุณลักษณ์ ณฐมน14 อ ศุภเชษฐ **ธนพล ณัฐกานต์ สุธา นวรัตน์

ซาฟารี ธนพล สุธาฟารินดา ณฐมน อารดา ณฐมนนุชนันท์ สุธา

ณฐมน นุชนันท์ ธรรศปวีณ สุธา

13 จ เพียงเทพ *นูไรมี **สิริมา

ดวงฤทัยสุธา

ธรรศปวณี อารีฟีน สุธา

9 พฤ *พิพัฒน์ ธนพล **อารีฟีน

สุธา พิพัฒน์ เพียงเทพ

ณัฐกานต์ สุธา

8 พ *อารดา อารีฟีน **นุชนันท์

ดวงฤทัยพิพัฒน์ *อรุณลักษณ์ ณฐมน

สุธา

7 อ **ศุภเชษฐ ธนพล นุชนันท์ สุธา นวรัตน์

ณฐมน ซาฟารี ธนพลฟารินดา ณฐมน อารดา

สุธา

6 จ *เพียงเทพ นูไรมี สิริมา **ชุติมณฑน์ สุธา

ณฐมน ณัฐกานต์ ธรรศปวีณดวงฤทัย**ศุภเชษฐ อารีฟีน นุชนันท์ สุธา

สุธาชติุมณฑน์ สุธา พิพัฒน์ เพียงเทพ

2 พฤ

พ *อารดา **สิริมา ณัฐกานต์ ธรรศปวณี ศุภเชษฐ

*พิพัฒน์

ตารางเวรแพทย์ตรวจ   OPD  อายุรกรรม   ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน  2560

วันที่ วนั
Gen Med Gen Med

8.30 - 12.00  น. 13.30 - 16.30  น.

1



DM HT TB CKD Heart
onco 
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Neuro CAPD warfarin
onco 
clinic

COPD ARV Neuro GP

ตารางเวรแพทย์ตรวจ   OPD  อายุรกรรม   ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน  2560

วันที่ วนั
Gen Med Gen Med

8.30 - 12.00  น. 13.30 - 16.30  น.
18 ส
19 อา

ซาฟารี
นุชนันท์

ดวงฤทัย
สิริมา

นูไรมี ฟารินดา

ชติุมณฑน์ ธนพล

ซาฟารี/นูไรมี ซาฟารี
ณัฐกานต์ อรุณลักษณ์

24 ศ *อรุณลักษณ์ **สิริมา ธนพล สุธา นวรัตน์ ฟารินดา ณัฐกานต์ สุธา

25 ส
26 อา

ธรรศปวณี

สิริมา
ดวงฤทัย
ศุภเชษฐ

นูไรมี ฟารินดา
นุชนันท์ ณัฐกานต์

ซาฟารี/นูไรมี ซาฟารี
อารีฟีน อรุณลักษณ์

หมายเหต ุ     *  คือ รับ Consult  Intern ทีอ่อก OPD และ Case OPD ตา่งแผนก 9.00 - 12.00 น.

                  ** คือ รับตรวจ case ห้องแยกทางเดนิหายใจ

                  วนัทีไ่ม่มี *  ให้ Consult  Staff  เวร On  Call 

อารีฟีน

พิพัฒน์

*พิพัฒน์ **สิริมา ธนพล ณัฐกานต์ สุธา

ธรรศปวณี ชติุมณฑน์ สุธา29

สุธา

สุธา เพียงเทพ

23

พ *อารดา อารีฟีน **ศุภเชษฐ สิริมา

ณฐมน อารีฟีน ธรรศปวีณดวงฤทัย

ดวงฤทัย

สุธา

ณฐมน

ซาฟารี สิริมา สุธา20

พฤ *พิพัฒน์ ศุภเชษฐ **ชุติมณฑน์

ณฐมน อารดา ณฐมนฟารินดา

สุธา

จ *เพียงเทพ นูไรมี **ธนพล อารีฟีน สุธา

ดวงฤทัยพิพัฒน์ *อรุณลักษณ์ ณฐมน28 อ ธนพล **ณัฐกานต์ ชติุมณฑน์ นุชนันท์ สุธา นวรัตน์

ซาฟารี ธนพล สุธาฟารินดา ณฐมน อารดา ณฐมน**นุชนันท์ สุธา

ธรรศปวณี ศุภเชษฐ สุธา

27 จ เพียงเทพ *นูไรมี ชติุมณฑน์

สุธา พิพัฒน์ เพียงเทพ22 พ *อารดา ณัฐกานต์ **นุชนันท์

ดวงฤทัย ชติุมณฑน์ สุธาณฐมนสุธา นวรัตน์ พิพัฒน์ *อรุณลักษณ์21 อ ศุภเชษฐ **อารีฟีน นุชนันท์

30 ศุภเชษฐพฤ ธรรศปวีณ สุธา


