ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.
และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์

โรคอายุรกรรม
(2106)
ชั้น 2

โรคกระดูก
ชั้น 1
โรคศัลยกรรม ชั้น 4
โรคเฉพาะสตรี ชั้น 4

โรคเด็ก ชั้น 4
โรคตา ชั้น 3
โรคหูคอจมูก ชั้น 2

วันอังคาร

พญ.นพวรรณ (โรคทางเดินอาหาร)
นพ.นิรุธ (โรคไต)
นพ.ชวศักดิ์ (โรคไต)
นพ.วทัญญู (โรคไต)
นพ.ปิติ (โรคหัวใจ)
นพ.ธานินทร์ (โรคหัวใจ)
นพ.ธนากรณ์ (โรคระบบการหายใจ)
พญ.ปิยภัทร (โรคหัวใจ)
พญ.พรรณทิพย์ (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.สลิลทิพย์ (โรคระบบประสาท) พญ.ขวัญฤทัย (โรคไขข้อ)
พญ.นภัทร (โรคระบบการหายใจ) พญ.เฉลิมพร** (โภชนาการ)
พญ.พรรณทิพย์ (โรคต่อมไร้ท่อ) **เฉพาะอังคารที่ 1 และสุดท้าย**
พญ.จิราวดี (โรคเลือด)
พญ.วิลาวัณย์ (โรคติดเชื้อ)
พญ.กนกอร (อายุรกรรมทั่วไป)
นพ.วัชระ (ศัลยกรรมตกแต่งข้อ) นพ.ณัฐกุล (มือ)
นพ.ธน
พญ.มานิตา(มือ)(อ.ที1่ และ 3)
นพ.ศรุต(กระดูกสันหลัง)
นพ.พาชิน
พญ.อาภาพรรณ กิตติรงค์
พญ.ดวงพร (มะเร็งนรีเวช)
พญ.ศิริลักษณ์ (โรคอ้วนเด็ก)
พญ.จีรพรรณ (โภชนาการเด็ก)
พญ.ปวีณา (โรคทรวงอกเด็ก)
พญ.นารีรัตน์ (ตกแต่งเบ้าตา) นพ.รุ่งรวิน (จอประสาทตา)
นพ.ณัฐพล ผลประดับเพ็ชร์
นพ.ดุสิต วินัยชาติศักดิ์

วันพุธ
พญ.ชวนพิศ (โรคทางเดินอาหาร)
นพ.ศรัณย์ (โรคทางเดินอาหาร)
นพ.บัญชา (โรคหัวใจ)
นพ.โกวิทย์ (โรคหัวใจ)
นพ.พาวุฒิ (โรคระบบประสาท)
นพ.ถิรชาติ (โรคระบบการหายใจ)
พญ.รุ่งนภา (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.วัชรินทร์ (โรคเลือด)
นพ.คณิน (โรคไต)

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นพ.สุนทร (โรคทางเดินอาหาร)
นพ.ศุภกร (โรคทางเดินอาหาร)
พญ.ลัดดาพร (โรคไต)พฤ.ที่ 1,3,5
นพ.สุชาติ (โรคไต)
นพ.พินิจ (โรคหัวใจ)
พญ.ดารารัตน์ (โรคระบบการ
นพ.วีรพันธ์ (โรคหัวใจ) พฤที่ 1,2,3 หายใจ) ศ.ที่ 2 และ 4
นพ.อนุชิต (โรคระบบการหายใจ)
พญ.อนุตตรี (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.ครองกมล (โรคมะเร็ง)
นพ.ทวี (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

นพ.ไพรัตน์ (กระดูกสันหลัง)
นพ.สัจจา (กระดูกสันหลัง)
นพ.นฤพล พฤ.ที่1 และ 3
นพ.ธน
นพ.ศุภศักดิ(์ บาดเจ็บจากเล่นกีฬา) พฤ.ที่ 2,4
นพ.กองศิลป์ (ศัลยกรรมทั่วไป) นพ.สุระชัย (ระบบทางเดินปัสสาวะ)
พญ.สิรยา (ภาวะมีบุตรยาก/วัยทอง)
พญ.ราตรี (ภาวะมีบุตรยาก)
พญ.ปิยวรรณ (พัฒนาการเด็ก)
นพ.สุรพันธ์ (โรคเลือดเด็ก)
พญ.พรรณทิพา (โรคไตเด็ก)
พญ.วิจิตรา (โรคภูมิแพ้เด็ก)
พญ.กรวิภา (จอประสาทตา) พญ.สิทธินี (จอประสาทตา)
พญ.เขมฤทัย (กระจกตา)
นพ.กิร์ดนัย อัศวกุล
นพ.ณัฐพล ผลประดับเพ็ชร์
นพ.ดุสิต วินัยชาติศักดิ์
นพ.อุรวิศ (กระดูกสันหลัง)
นพ.ประกฤต (มะเร็งกระดูก)

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-4792649

วันเสาร์

วันอาทิตย์

นพ.พาวุฒิ (โรคระบบประสาท) เสาร์ที่ 1-3-5
พญ.พรรณทิพย์ (โรคต่อมไร้ท่อ)
นพ.ชวศักดิ์ (โรคไต)
พญ.อนุตตรี (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.ดารารัตน์ (โรคระบบการหายใจ) อาทิตย์ที่ 2 และ 4
นพ.พิภพ (เวชศาสตร์ครอบครัว)
โรคกระดูก นพ.วีระ (กระดูกสันหลัง)
นพ.มนูญ (กระดูกสันหลัง,เข่า,บาดเจ็บจากเล่นกีฬา)
นพ.คงธัช (กระดูกสันหลัง)
นพ.วีระ (กระดูกสันหลัง)
ชั้น 1
โรคเฉพาะสตรี พญ.ดวงพร (มะเร็งนรีเวช)
ชั้น 4
พญ.ฐิตินันท์ (เวชศาสตร์มารดาและทารกฯ)
โรคหูคอจมูก ชั้น 2 นพ.ดุสิต วินัยชาติศักดิ์
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559
ผลิตและเผยแพร่โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 9/2559

โรคอายุรกรรม
(2106)
ชั้น 2

คลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ
บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยแพทย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.
และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ

ชั้น 1 ตรวจโรคกระดูกและข้อ , เอกซเรย์
และตรวจเลือด
ชั้น 2 ตรวจโรคอายุรกรรม, โรคหูคอจมูก
และรับยา/ชาระเงิน
ชั้น 3 ตรวจโรคตา และ ห้องผ่าตัดเล็ก
ชั้น 4 ตรวจโรคเด็ก โรคเฉพาะสตรี และ
โรคศัลยกรรม

ขั้นตอนรับบริการ
1. ยื่นบัตรโรงพยาบาล / บัตรประชาชน หรือใบนัดที่
จุดบริการประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารผู้ป่วยนอกฯ
2. ติดต่อเวชระเบียนเพื่อลงทะเบียน หากมีตรวจเลือด
หรือ เอกซเรย์ กรุณาติดต่อก่อนไปห้องตรวจโรค
3. ชั่งน้าหนัก / วัดความดันโลหิต และ ซักประวัติ
4. รอพบแพทย์
5. รับใบสั่งยาและใบนัดตรวจครั้งต่อไป
6. ชาระเงินและรับยาที่ชั้น 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 4423 2100 – 01
นัดพบแพทย์ล่วงหน้า ได้ที่ผู้ประสานงาน
คลินิกฯ โทร. 08 5479 2649 หรือ 0 4423 5831

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0 4423 5000
0 4423 2000

