ตารางปฏิบ ัติงานภาควิชาจ ักษุวท
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ศุกร์

จิรน ันท์*
ณัฐดน ัย,Tra
ปกรณ์กจ
ิ ,Mod*
เบญญาภา*
ภาษิตา

อ.พญ.วราภรณ์
รศ.พญ.ม ัญชิมา
ผศ.นพ.ณวพล

ธว ัชช ัย*
อ ัยรฎา
ปกรณ์กจ
ิ ,Mod
หท ัย*
ประธาน*
เบญญาภา

Retina ผศ.นพ.ณวพล
ธว ัชช ัย
ลิสา
ประธาน

LASIK อ.วรนาถ
Cornea รศ.นพ.โกศล
รณิภา
ณัฐดน ัย,Tra
ภิว ัฒก์

วิชาการภาควิชา

ธว ัชช ัย
จิรน ันท์

อ ัยรฎา

หท ัย
ปกรณ์กจ
ิ ,Mod

พรมพร
ธว ัชช ัย

อ ัยรฎา
พรมพร

รศ.นพ.ศ ักดิช
์ ัย
ผศ.นพ.กิตติช ัย
อ.นพ.วรนาถ
ผศ.นพ.ไพบูลย์
อ.นพ.ดวงมนตรี
ผศ.นพ.ณวพล

Ward

รณิภา

Ped-Oph รศ.นพ.ศ ักดิช
์ ัย
พฤห ัสบดี

รณิภา

Retina ผศ.นพ.กิตติช ัย
รณิภา, ประธาน

cornea clinic ผศ.พญ.วิมลวรรณ
ิ า
อ ัยรฎา, หท ัย, ก ัญญ์ชส
Retina ผศ.นพ.กิตติช ัย
พรมพร, รณิภา,
ณัฐดน ัย,Tra, ยงยศ,
ประธาน, ภาษิตา
Retina ผศ.นพ.ณวพล
ธว ัชช ัย, จิรน ันท์, พรมพร,
Mod, ยงยศ, ลิสา, ปกรณ์กจ
ิ ,
ประธาน, เบญญาภา, ภิว ัฒก์
OPRC อ.นพ.ดวงมนตรี
รณิภา, ณัฐดน ัย,Tra, ภาษิตา
Muscle/Neuro อ.สุนทรี
รณิภา, ณัฐดน ัย,Tra, ภาษิตา

จิรน ันท์

พรมพร*
หท ัย
ยงยศ*
ภาษิตา
ิ า*
ก ัญญ์ชส

Glaucoma รศ.พญ.ม ัญชิมา
อ.นพ.อนุว ัชร์,อ.พญ.ทิพย์นภา
ลิสา, เบญญาภา

ณัฐดน ัย,Tra

รศ.นพ.โกศล
อ.พญ.วราภรณ์
ผศ.นพ.ณัฐพล
ผศ.พญ.วิมลวรรณ
ผศ.นพ.กิตติช ัย
รศ.พญ.ม ัญชิมา

Refraction ผศ.นพ.วิช ัย
จิรน ันท์, ปกรณ์กจ
ิ ,Mod
พรมพร, ภิว ัฒก์
Retina clinic ผศ.นพ.ไพบูลย์
ยงยศ, ภาษิตา
ERG อ.ณวพล & Low Vision อ.นพ.ณัฐพล
รณิภา, ณัฐดน ัย,Tra, ประธาน
Glaucoma รศ.พญ.ม ัญชิมา
ธว ัชช ัย, ลิสา, เบญญาภา

ยงยศ

รณิภา*
ณัฐดน ัย,Tra*
ยงยศ
ภิว ัฒก์*
ประธาน

เบญญาภา

ผศ.นพ.วิช ัย
ผศ.นพ.ไพบูลย์
ผศ.พญ.สุพน
ิ ดา
อ.นพ.อนุว ัชร์
อ.พญ.ทิพย์นภา

Uveitis ผศ.พญ.สุพน
ิ ดา
ิ า
ก ัญญ์ชส
รพ.หนองเสือ รศ.นพ.ศ ักดิช
์ ัย
อ ัยรฎา, หท ัย
ิ า
ก ัญญ์ชส

Laser/DR Refract RX

ภาษิตา

พรมพร*
จิรน ันท์
ลิสา*
ยงยศ
ภาษิตา*

Specialty Clinic
13.00-16.00 น.
Retina ผศ.นพ.ณัฐพล
จิรน ันท์, ปกรณ์กจ
ิ ,Mod,
ยงยศ, ภิว ัฒก์
Cornea อ.นพ.วรนาถ
ธว ัชช ัย, พรมพร, ลิสา, เบญญาภา, ภาษิตา
Uveitis ผศ.พญ.สุพน
ิ ดา
ิ า
อ ัยรฎา, หท ัย, ก ัญญ์ชส

ลิสา

พุธ

ผศ.พญ.สุพน
ิ ดา
อ.นพ.อนุว ัชร์
อ.พญ.ทิพย์นภา
อ.นพ.ดวงมนตรี
อ.พญ.สุนทรี
ผศ.นพ.ณัฐพล

Specialty Clinic
9.30-12.00 น.
Retina ผศ.นพ.ณัฐพล
ปกรณ์กจ
ิ ,Mod,
ภิว ัฒก์

ประธาน

อ ังคาร

OPD หล ัก
9.30-12.00 น.

ภิว ัฒก์

จ ันทร์

OPD หล ัก
9.30-12.00 น.

ิ า
ก ัญญ์ชส

ว ัน

OR
อ.พญ.วราภรณ์
ผศ.นพ.กิตติช ัย
อ.นพ.วรนาถ
รณิภา
ณัฐดน ัย,Tra
ประธาน
รศ.พญ.ม ัญชิมา
ผศ.นพ.ณวพล
ผศ.พญ.วิมลวรรณ
ธว ัชช ัย
ลิสา
เบญญาภา

คลินก
ิ พิเศษ (VIP)
16.30-19.30 น.
อ.นพ.อนุว ัชร์
ทุกส ัปดาห์
ผศ.นพ.ณัฐพล
ส ัปดาห์ท ่ี 1,3,5
อ.นพ.วรนาถ
ส ัปดาห์ท ่ี 2,4

ผศ.นพ.ณัฐพล
ทุกส ัปดาห์

ผศ.พญ.วิมลวรรณ
ทุกส ัปดาห์

ผศ.นพ.วิช ัย
ผศ.นพ.ไพบูลย์
อ.พญ.ณฐมน
จิรน ันท์
ปกรณ์กจ
ิ ,Mod
ภิว ัฒก์

ผศ.นพ.โกศล
ส ัปดาห์ท ่ี 1,3,5
อ.พญ.สุพน
ิ ดา
ส ัปดาห์ท ่ี 2,4
อ.นพ.วรนาถ
ส ัปดาห์ท ่ี 1,3,5
อ.พญ.สุนทรี
ส ัปดาห์ท ่ี 2,4

รศ.นพ.โกศล
ผศ.นพ.ณัฐพล
ผศ.พญ.สุพน
ิ ดา

รศ.นพ.ศ ักดิช
์ ัย
ทุกส ัปดาห์
ผศ.นพ.กิตติช ัย
ส ัปดาห์ท ่ี 2,4
อ.นพ.ดวงมนตรี
ส ัปดาห์ท ี่ 1,3,5

อ ัยรฎา
หท ัย
ิ า
ก ัญญ์ชส

รศ.นพ.ศ ักดิช
์ ัย
อ.นพ. ดวงมนตรี
อ.นพ.อนุว ัชร์
พรมพร
ยงยศ
ภาษิตา

ผศ.นพ.ณวพล
ทุกส ัปดาห์
อ.นพ.วรนาถ
ส ัปดาห์ท ี่ 1,3,5
อ.พญ.สุนทรี
ส ัปดาห์ท ี่ 2,4

