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ตารางแพทย์ออกตรวจประจาวัน
ตารางแพทย์ออกตรวจประจาวัน : โรคอายุรศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจประจาวัน : โรคหู คอ จมูก
ตารางแพทย์ออกตรวจประจาวัน : โรคจักษุ
ตารางแพทย์ออกตรวจประจาวัน : โรคศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
ตารางแพทย์ออกตรวจประจาวัน : โรคศัลยศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจประจาวัน : โรคเด็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจประจาวัน : โรคสูติ-นรีเวชกรรม

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 โดย กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ตารางแพทย์ออกตรวจ ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ
เวลา 8.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

ห้องตรวจอายุรกรรม โซนบี
เช้า นพ.ชัยวิวฒ
ั น์ ,นพ.วิศลั ย์ (โรคระบบประสาท)
พญ.นพวรรณ (โรคทางเดินอาหาร) นพ.บัญชา (โรคหัวใจ) / พญ.ครองกมล (โรคมะเร็ง)
นพ.นิ รุธ (โรคไต)
บ่าย นพ.สมชาย (โรคทางเดินอาหาร)
พญ.กนกอร (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.วราภรณ์ (โรคไต) / นพ.ถิรชาติ (โรคระบบการหายใจ)
นพ.บัญชา (โรคหัวใจ)
พญ.อนุ ตตรี (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.จุรี (โรคเลือด)
นพ.ธานิ นทร์ (โรคหัวใจ)
นพ.อุดมศักดิ์ (โรคหัวใจ)
พญ.เฉลิมพร (โภชนวิทยา)
นพ.ณัฐวรรธน์ (โรคระบบการหายใจ)

พญ.วราภรณ์ (โรคไต)
พฤหัสบดี นพ.พินิจ (โรคหัวใจ)
นพ.สิวะยศ (โรคหัวใจ)

ศุกร์

นพ.สุชาติ (โรคไต)
นพ.ถิรชาติ (โรคระบบการหายใจ)
นพ.พาวุฒิ (โรคระบบประสาท)
พญ.รัฐกานต์ (โรคติดเชื้ อ)

เช้า พญ.ดรุณี (โรคไขข้อ)/ นพ.พินิจ (โรคหัวใจ)
พญ.วิลาวัณย์ ,พญ.สุจี, พญ.รัฐกานต์, นพ.ศิริชยั (โรคติดเชื้ อ)
บ่าย นพ.นิ รุธ (โรคไต)
พญ.นพวรรณ(โรคทางเดินอาหาร)/ นพ.ธนากรณ์ (โรคระบบการหายใจ)
เช้า พญ.พรรณทิพย์,พญ.รุง่ นภา (โรคต่อมไร้ท่อ)
นพ.ศุภกร (โรคทางเดินอาหาร) / นพ.พินิศจัย (โรคหัวใจ)
บ่าย นพ.พาวุฒิ (โรคระบบประสาท) / นพ.ปิ ยภัทร (โรคหัวใจ)
พญ.ลัดดาพร (โรคไต) / พญ.วัชรินทร์ (โรคเลือด)

ห้องตรวจอายุรกรรม โซนซี
พญ.พรรณทิพย์ (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.นภัทร (โรคระบบการหายใจ)
นพ.พินิศจัย / นพ.กิตติพงษ์ (โรคหัวใจ)
นพ.ศิริชยั (โรคติดเชื้ อ) /พญ.ขวัญฤทัย (โรคไขข้อ)

พญ.นพนันท์

นพ.วทัญญู (โรคไต) / นพ.ปิ ยภัทร(โรคหัวใจ)
นพ.ชัยวิวฒ
ั น์ (โรคระบบประสาท)
นพ.ศุภกร (โรคทางเดินอาหาร)พญ.จิราวดี (โรคเลือด)
นพ.อนุ ชิต (โรคระบบการหายใจ)

พญ.กาญจนา

นพ.สุรินทร์ (โรคระบบประสาท)
พญ.วิลาวัลย์ (โรคติดเชื้ อ) / พญ.ดรุณี (โรคไขข้อ)
พญ.ครองกมล (โรคมะเร็ง) / นพ.อธิคม

เช้า นพ.วทัญญู (โรคไต) / พญ.จุรี (โรคเลือด)
นพ.ฤทธิ์ทา, พญ.พรรณทิพย์, พญ.อนุ ตตรี (โรคต่อมไร้ท่อ)
บ่าย พญ.นภัทร (โรคระบบการหายใจ)
พญ.สุจิณา, นพ.ปิ ติ, นพ.กิตติพงษ์, พ.อุดมศักดิ์ (โรคหัวใจ)

นพ.ธนากรณ์ (โรคระบบการหายใจ)
พญ.เฉลิมพร (โภชนวิทยา) / พญ.สุจี (โรคติดเชื้ อ)
พญ.รุง่ นภา (โรคต่อมไร้ท่อ) / พญ.วัชรินทร์ (โรคเลือด)
นพ.วิศลั ย์, นพ.วสุนนท์ (โรคระบบประสาท)

เช้า นพ.ธานิ นทร์ (โรคหัวใจ)
พญ.จิราวดี (โรคเลือด)
นพ.วสุนนท์ (โรคระบบประสาท)

นพ.ฤทธิ์ทา (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.ลัดดาพร (โรคไต)
นพ.วีรพันธ์ , นพ.ปิ ติ (โรคหัวใจ)
นพ.สมชาย (โรคทางเดินอาหาร)
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โรคผิวหนัง

พญ.นิ ศา

พญ.นพนันท์
(เช้า)
พญ.นิ ศา (บ่าย)

พญ.กาญจนา
(เช้า)

โรคหู คอ จมูก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการ
ที่เกี่ยวกับหู คอ และจมูกทุกชนิด รวมทั้งภูมิแพ้ในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่
การให้คาปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านหู คอ จมูก

การให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 8.00 – 16.00 น.
ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ

ตารางแพทย์
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

รายชื่อแพทย์
พญ.เพ็ญพรรณ บุญประสาทสุข
นพ.ลิขิต ขัตติยวิทยากุล
พญ.เบญวรรณ สาราญวานิช
พญ.มัลลิกา แสงวารี
นพ.ไพรัช ช่างประหยัด
พญ.ชุติมา โรจนศิริพงษ์
นพ.ดุสิต วินัยชาติศักดิ์
พญ.ณภรณ์ สุกแสงปัญญา
เช้า นพ.กิร์ดนัย อัศวกุล
นพ.ณัฐพล ผลประดับเพ็ชร์
บ่าย นพ.ณัฐพล ผลประดับเพ็ชร์
นพ.ลิขิต ขัตติยวิทยากุล
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 เอกซเรย์ ตรวจเลือด บริการที่ ชั้น 1 ผู้ป่วยที่มีนัดเอกซเรย์ ตรวจเลือด
กรุณาดาเนินการก่อนพบแพทย์ สาหรับผู้ป่วยที่ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
กรุณาติดต่อที่ห้องฉีดยา-สังเกตอาการและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชั้น 2 อาคาร
ผู้ป่วยนอกฯ
 จ่ายยา ผู้ป่วยแผนกหู คอ จมูก (ในเวลาราชการ) รับยาที่ห้องจ่ายยาชั้น 1
โดยไม่ต้องถือเอกสารไปยื่นที่ห้องจ่ายยา สาหรับคิวรับยานั้น จะได้รับจากห้อง
ตรวจพร้อมใบนัด ให้รอเรียกตามคิวเพื่อรับยา และชาระเงิน
สอบถามเพิ่มเติม
 ห้องตรวจหู คอ จมูก โทร. 0 4423 2255
 ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 4423 2100

ตารางแพทย์ออกตรวจโรคตา วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 8.00 – 16.00 น. ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ
ตารางตรวจโรคตา โดยจักษุแพทย์
เวลา 8.00 -16.00 น.
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

พญ.ศิริรัตน์
เตโชเรืองวิวัฒน์
แพทย์เวร
นพ.รุ่งรวิน
ขัตติยวิทยากุล
แพทย์เวร
พญ.สิทธิณี
มณีแสง
แพทย์เวร
แพทย์เวร
นพ.รัชฎพงษ์ นิธิอภิญญาสกุล
พญ.พัชราวรรณ ศิริสวัสดิ์

ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่สังกัดโรงพยาบาลอื่น

กรุณาแนบใบส่งตัวจาก

โรงพยาบาลต้นสังกัดพร้อมใบนัด
ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แนบใบส่งตัวทุกครั้งที่เข้ารับ

การรักษา
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ขั้นตอนบริการ
1. ผู้ป่วยติดต่อจุดคัดกรองและรับบัตรคิวที่ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกฯ
2. ผูป้ ่วยใหม่ติดต่องานเวชระเบียน ชั้น 1 พร้อมยื่นหนังสือส่งตัว (ถ้ามี) เพื่อ
ทาบัตรโรงพยาบาล
3. ผู้ป่วยที่มีใบนัด / ผู้ป่วยเก่ายื่นบัตรคิวที่ได้รับจากเวชระเบียนพร้อม
เอกสารประจาตัวที่จุดยื่นเอกสาร หน้าห้องตรวจตา
4. ชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิต ณ จุดบริการ
5. รอเรียกซักประวัติ/ วัดสายตาที่ห้องตรวจ
6. พบแพทย์
7. รับใบสั่งยา/ไปรับบริการจุดอื่น/นัดตรวจอื่นๆ
เอกซเรย์ ตรวจเลือด บริการที่ ชั้น 1 ผู้ป่วยที่มีนัดเอกซเรย์ / ตรวจเลือด กรุณา

ดาเนินการก่อนพบแพทย์ สาหรับผู้ป่วยที่ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) กรุณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องตรวจตา
จ่ายยา ผู้ป่วยแผนกตา รับยาที่ห้องจ่ายยาชั้น 3

ตารางแพทย์ออกตรวจโรคกระดูกและข้อ
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ
ขั้นตอนบริการ
1. ผู้ป่วยที่มีนัด นาใบนัดติดต่อหน้าห้องตรวจเพื่อลงทะเบียน กรุณาตรวจสอบเวลานัดว่า
นัดตรวจช่วงเช้า หรือ ช่วงบ่าย
2. ผู้ป่วยไม่มีนัด หรือ ผู้ป่วยใหม่ ติดต่อจุดคัดกรองเพื่อนซักประวัติและรับบัตรคิว นาบัตร
คิวพร้อมบัตรโรงพยาบาล หรือบัตรประชาชน พร้อมหนังสือส่งตัว ติดต่อที่ยื่นเอกสาร
หน้าห้องตรวจ
3. ชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิต ณ จุดบริการ
4. รอเรียกซักประวัติหน้าห้องตรวจ
5. พบแพทย์
6. รับใบสั่งยา/ไปรับบริการจุดอื่น/นัดตรวจพิเศษอื่นๆ

วัน
จันทร์

อังคาร

จ่ายยา
ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ (ในเวลา
ราชการ) รับยาที่ห้องจ่ายยา ชั้น 1
อาคารผู้ป่วยนอกฯ โดยผู้ป่วยไม่ต้องถือ
เอกสารไปยื่นที่ห้องจ่ายยา สาหรับคิวรับ
ยานั้น จะได้รับจากห้องตรวจกระดูกฯ
(จุดหลังตรวจพร้อมใบนัด) ให้รอเรียก
ตามคิวเพื่อรับยา และชาระเงินได้เลย
ตัวอย่าง
ใบนัดครั้งต่อไปพร้อมคิวรับยา
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 โดย กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เวลา 8.00 - 16.00 น.
นพ.สัจจา
พญ.มานิตา
นพ.คงธัช
นพ.ศุภศักดิ์
นพ.อดิศร
นพ.วัชระ
นพ.สุพจน์
นพ.วีระ
นพ.อุรวิศ
นพ.ธีรภัทร์
นพ.ธนัท
นพ.มนูญ
นพ.ณัฐกุล
นพ.ศรุต
นพ.พาชิน
นพ.นฤพล

เทอดไพรสันต์
ติระตระกูลวิชยา
ชูวงศ์โกมล
สาทรพานิชย์
จงหมื่นไวย์
กระแสร์ตานนท์
ศิลปพันธุ์
สุดประเสริฐ
ปิยะพรมดี
นครน้อย
ทิพย์พิมานชัย
เลียวนรเศรษฐ์
แย้มประเสริฐ
จงกิจธนกุล
ถนอมสิงห์
เรืองศิลปานันท์

แพทย์เวร

นพ.ยิ่งยง สุขเสถียร
พญ.ศุภมาศ ลิ่วศิริรัตน์
นพ.จิธายุทธ เสือจุ้ย
พญ.วรินธร อดุลยานุโกศล
นพ.ธน
รัตนกิจโกศล
นพ.เทอดพงษ์ ธนาวิริยะชัย

ตารางแพทย์ออกตรวจโรคทางศัลยกรรม
ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
คลินิกศัลยกรรม
วัน

เวลา
9.00 – 12.00 น.
จันทร์ 9.00 – 12.00 น.
10.30 - 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
อังคาร 9.00 – 12.00 น.
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
9.00 – 12.00 น.
พุธ
9.00 – 12.00 น.
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
9.00 – 12.00 น.
ศุกร์
9.00 – 16.00 น.

รายชื่อแพทย์
ศัลยกรรมตกแต่ง นพ.ธนา / นพ.เอกบุตร
ศัลยกรรมเด็ก
นพ.ชัยยศ ขาเพ็ง
ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด นพ.ธีระ เหมรุ่งโรจน์
ศัลยกรรมประสาท พญ. ภิญญดา วงศ์ใหญ่
ศัลยกรรมเด็ก
พญ.อรดา สงวนตระกูล
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ นพ.สหชาติ /นพ.นิพนธ์/นพ.ธนาธร
ศัลยกรรมตกแต่ง นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
ศัลยกรรมประสาท นพ.พงปพันธ์ นามวิชัยศิริกุล
ศัลยกรรมเด็ก
พญ.จุฬาทิพย์ นาคาเริงฤทธิ์
ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด นพ.ดาริ เศรษฐจินดา
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ นพ.คธาวุฒิ
ศัลยกรรมประสาท นพ.กิตติกร ประสาทพรเวโรจน์
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ นพ.สหชาติ /นพ.ธนาธร
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ นพ.นิพนธ์
ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด นพ.วิชญุตร์ ธีระภิญโญ
ศัลยกรรมประสาท นพ.เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย
ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด นพ.ดาริ เศรษฐจินดา
ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด นพ.คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์
นพ.นิสิต พูนธนะนันท์
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ศัลยกรรมทั่วไป
วัน

เวลา
รายชื่อแพทย์
10.00 – 12.00 น. นพ.ปริญญา
9.00 - 16.00 น. นพ.ทวีชัย / นพ.กีรศักดิ์ / นพ.วัชระ
นพ.รัตน์พล / นพ.เศรษฐบุตร/ นพ.ภคภณ
จันทร์
9.00 – 12.00 น. Trauma นพ.บวร / นพ.กองศิลป์
9.00 - 16.00 น. Trauma นพ.ณัฐพงศ์ แซ่โง้ว
9.00 – 16.00 น. นพ.ณัฏฐ์ / นพ.โกวิท / นพ.วีระ / นพ.พัชร /
นพ.นพดล / นพ.วรุตม์ / พญ.โชติมา
อังคาร
9.00 – 16.00 น. Trauma พญ.อารยา
10.00 – 12.00 น. นพ.ปริญญา
พุธ
9.00 – 16.00 น. นพ.ทวีชัย / นพ.กีรศักดิ์ / นพ.วัชระ
นพ.รัตน์พล / นพ.เศรษฐบุตร
9.00 – 16.00 น. นพ.ณัฏฐ์ / นพ.โกวิท / นพ.วีระ /
นพ.นพดล / นพ.วรุตม์ / พญ.โชติมา
พฤหัสบดี
9.00 – 16.00 น. Trauma นพ.พฤฒิพงศ์ / นพ.บดินทร์
9.00 – 16.00 น. นพ.เจษฎ์ / นพ.กองศิลป์ / พญ.อารยา
นพ.ณัฐพงศ์ (แซ่โง้ว) / นพ.บดินทร์
นพ.จิรัฏฐ์
ศุกร์
9.00 – 12.00 น. นพ.พฤฒิพงศ์

ตารางแพทย์หอ้ งตรวจคลินิกกุมารเวชกรรม
เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ภาคเช้า 8.30 - 12.00 น.
**รับเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่มีนัดเท่านั้น**
โรคหัวใจ นพ.ประภัสร์, พญ.จิตรวี
โรคเลือด พญ.นิตยา, นพ.สุรพันธ์, พญ.อังคณา ,พญ.พิมพ์สิริ
ทารกแรกเกิด นพ.ชูเกียรติ, พญ.วิชุลดา, พญ.พิชญา, พญ.พัชรินทร์
คลินิกสุขภาพเด็กดี / ฉีดวัคซีน
โรคผิวหนังเด็ก พญ.กิตติกัญญา
จิตเวชเด็ก นพ.มนตรี
โรคเลือด พญ.นิตยา, นพ.สุรพันธ์, พญ.อังคณา, พญ.พิมพ์สิริ
โรคระบบทางเดินอาหาร พญ.ลีลา
กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม พญ.ปิยวรรณ
โรคระบบประสาท พญ.วิชญาภรณ์
โรคต่อมไร้ท่อ พญ.ศิริลักษณ์, พญ.คุรุศาสตร์
โภชนาการเด็ก พญ.จีรพรรณ
โรคระบบประสาท พญ.วิชญาภรณ์
พัฒนาการเด็ก พญ.ปิยวรรณ
โรคไต พญ.กุลฤดี, พญ.พรรณทิพา,พญ. ศรวัณ
โรคภูมิแพ้ พญ.วิจิตรา
ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น.
โรคทรวงอก พญ.ปวีณา, นพ.จิรรุจน์, พญ.ศิระประภา
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจากมารดา /โรคติดเชื้อ นพ.อนุชา, พญ.สาธิดา
กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม พญ.ปิยวรรณ
ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อย พญ.วิชุลดา, พญ.พิชญา, พญ.พัชรินทร์
โรคต่อมไร้ท่อ พญ.ศิริลักษณ์, พญ.คุรุศาสตร์
พัฒนาการเด็ก พญ.ปิยวรรณ
โรคไต พญ.กุลฤดี , พญ.พรรณทิพา, พญ.ศรวัณ
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ณ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
จันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 16.00 น.
ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ
ห้องตรวจโรคเฉพาะสตรี ชั้น 4
วัน

เช้า
พญ.ศรีวรรณ เสมาชัย
จันทร์
นพ.สุวิทย์ จิตภักดีบดินทร์
พญ.อุไรวรรณ แซ่จึง
พญ.กนกพร อิทธิวิศวกุล
อังคาร
พญ.อมรรัตน์ ปาริจฉัตต์
พญ.อาภาพรรณ กิตตรงค์
นพ.ฉัตรชัย จันทร์ทวีทิพย์
นพ.อุดม วงศ์วฒ
ั นฤกษ์
พุธ
พญ.ดวงพร รัตนลาภไพบูลย์
พญ.ฐิตินันท์ สมุทรไชยกิจ
นพ.สัญญา ปราบริปตู ลุง
นพ.จารัส สกุลไพศาล
พฤหัสบดี
พญ.สิรยา กิติโยดม
พญ.วีรพร โรจน์ลคั นาวงศ์
นพ.พิชิต เผื่อนงูเหลือม
พญ.อรพรรณ อัศวกุล
ศุกร์
นพ.สุรสิทธิ์ ฉัตรพัฒนศิริ
พญ.พัทธวรรณ์ นาคาภรณ์ธรรม

ห้องตรวจฝากครรภ์ ชั้น 4

บ่าย
พญ.ราตรี วรุณปิ ติกุล
พญ.กษมา ศาสตรวาหา
แพทย์เวร

แพทย์เวร

แพทย์เวร

วัน

เช้า
นพ.อุดม วงศ์วฒ
ั นฤกษ์
จันทร์ นพ.พิชิต เผื่อนงูเหลือม
นพ.สุรสิทธิ์ ฉัตรพัฒนศิริ
พญ.ศรีวรรณ เสมาชัย
อังคาร
นพ.สุวิทย์ จิตภักดีบดินทร์
พญ.อุไรวรรณ แซ่จึง
พุธ
พญ.กนกพร อิทธิวิศวกุล
พญ.อาภาพรรณ กิตตรงค์
พฤหัสบดี นพ.ฉัตรชัย จันทร์ทวีทิพย์
นพ.สัญญา ปราบริปตู ลุง
ศุกร์
นพ.จารัส สกุลไพศาล

บ่าย
แพทย์เวร

แพทย์เวร
แพทย์เวร

แพทย์เวร
แพทย์เวร

 กรณี แพทย์สั ่งเอกซเรย์ และเจาะเลือด ผูป้ ่ วยต้องดาเนิ นการก่อนพบแพทย์
แพทย์เวร
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เอกซเรย์และเจาะเลือดให้บริการที่ ชั้น 1 อาคารผูป้ ่ วยนอกฯ
 ผูป้ ่ วยสิทธิประกันสังคมทีส่ งั กัดโรงพยาบาลอื่น
กรุณาแนบใบส่งตัวจาก
โรงพยาบาลต้นสังกัด พร้อมใบนัด
 ผูป้ ่ วยสิทธิบตั รประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กรุณาแนบใบส่งตัวทุกครั้ง

ห้องตรวจคลินิกมะเร็งนรีเวช

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์










พญ.กนกพร อิทธิวศิ วกุล (เคมีบาบัด)
พญ.อาภาพรรณ กิตตรงค์ (เคมีบาบัด)
พญ.พัทธวรรณ์ นาคาภรณ์ธรรม
พญ. กษมา ศาสตรวาหา
พญ.กนกพร อิทธิวศิ วกุล
พญ.อาภาพรรณ กิตตรงค์
พญ.ดวงพร รัตนลาภไพบูลย์
พญ.วีรพร โรจน์ ลัคนาวงศ์
ห้องตรวจวางแผนครอบครัว / ตรวจหลังคลอด

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน
อังคาร
ศุกร์






นพ.อุดม วงศ์วฒ
ั นฤกษ์
นพ.พิชิต เผื่อนงูเหลือม
พญ.ศรีวรรณ เสมาชัย
นพ.สุวทิ ย์ จิตภักดีบดินทร์







พญ.อุไรวรรณ แซ่จึง
พญ.กนกพร อิทธิวิศวกุล
พญ.อาภาพรรณ กิตตรงค์
นพ.ฉัตรชัย จันทร์ทวีทิพย์
พญ.สิรยา กิติโยดม
คลินิกมีบุตรยาก/วัยทอง
 พญ.ราตรี วรุณปิ ติกุล
 พญ.สิรยา กิติโยดม
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