
ตารางแพทย์คลินิกโรคเฉพาะทาง อาคารผู ้ป่วยนอก วันจันทร-์ วันศุกร์  เวลา 8.30 - 16.00 น.  เว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  

  
 
 

   เวลา 

วัน 

ภาคเชา  8.30 - 12.00 น. 

คลินิกศัลยกรรม   หองตรวจโรค หมายเลข 9  คลินิกกุมารเวชกรรม   หองตรวจโรค หมายเลข 5 คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร 

            

จันทร 

ศัลยกรรมตกแตง  นพ.สมศักดิ์  /  ศัลยกรรมเด็ก นพ.ชัยยศ  

ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด  นพ.ธีระ  

โรคหัวใจ  นพ.ประภัสร, พญ.จิตรวี, นพ.สรนนท 

โรคเลือด   พญ.นิตยา, นพ.สุรพันธ, พญ.อังคณา 
นพ.บุญนํา  ล้ิมมงคล 

อังคาร 
ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ   นพ.สหชาต,ิ นพ.นิพนธ, นพ.ธนาธร 

ศัลยกรรมตกแตง  นพ.ธนา    /   ศัลยกรรมประสาท  พญ. ภิญญดา 

ทารกแรกเกิด  นพ.ชเูกียรติ, พญ.วิชุลดา, พญ.พิชญา, พญ.พัชรินทร          

โรคระบบประสาท พญ.วิชญาภรณ   / คลินิกสุขภาพเด็กด ี, ฉีดวัคซีนเด็ก 
พญ.อุษา วชิรธาราภาดร     (เลเซอร) 

พุธ 

ศัลยกรรมตกแตง   นพ.พินัย 

ศัลยกรรมเด็ก   พญ.จุฬาทิพย 

โรคเลือด    พญ.นิตยา,  นพ.สุรพันธ,  พญ.อังคณา, พญ.พิมพสิริ 

โรคระบบทางเดินอาหาร   นพ.นิพัทธ  

โรคผิวหนังเด็ก   พญ.กิตติกัญญา 

พญ.นิศา  พฤฒิกุล 

พฤหัสบด ี

ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ   นพ.สุระชัย,  นพ.คธาวุฒิ 

 

โรคตอมไรทอ  นพ.วิฑูร, พญ.ศิริลักษณ      โภชนาการเด็ก พญ.จีรพรรณ 

 จิตเวชเด็ก  นพ.มนตรี 

โรคระบบประสาท  พญ.วิชญาภรณ    

นพ.บุญนํา  ล้ิมมงคล 

ศุกร 

ศัลยกรรมตกแตง  นพ.ณัฐพงศ    

ศัลยกรรมประสาท   นพ.เชิดศักดิ์  

ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด  นพ.ดําริ,  นพ.คมกฤษณ,  นพ.นิสิต  

โรคไต   พญ.กุลฤด,ี  พญ.พรรณทิพา,  พญ.ศรวัณ      

โรคภูมิแพ   นพ.โยธี,  พญ.วิจิตรา  พญ.อุษา 

 ภาคบาย  13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
ศัลยกรรมเด็ก   นพ.ชัยยศ      

ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด   นพ.ธีระ 

โรคทรวงอก  พญ.ปวีณา,   นพ.จิรรุจน  

อังคาร ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ   นพ.สหชาต,ิ นพ.นิพนธ, นพ.ธนาธร   พญ.อุษา  วชิรธาราภาดร      

พุธ 

ศัลยกรรมเดก็  พญ.จุฬาทิพย  

ศัลยกรรมประสาท  นพ.พงปพันธ 

โรคติดเช้ือ  นพ.อนุชา  /   โรคเลือด  พญ.พิมพสิริ 

กลุมอาการดาวนซินโดรม  พญ.ปยวรรณ 

ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย   พญ.วิชุลดา, พญ.พิชญา, พญ.พัชรินทร 

พญ.นิศา พฤฒิกุล   (เลเซอร) 

พฤหัสบด ี
ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ   นพ.สุระชัย,  นพ.คธาวุฒ ิ

ศัลยกรรมประสาท   นพ.กิตติกร 

โรคตอมไรทอ  นพ.วิทูร , พญ.ศิริลักษณ / พัฒนาการเด็ก  พญ.ปยวรรณ 

โรคทรวงอก  นพ.จิรรุจน  /  โภชนาการเด็ก พญ.จีรพรรณ 
พญ.นิศา  พฤฒิกุล 

ศุกร ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด  นพ.ดําริ, นพ.คมกฤษณ, นพ.นิสิต  โรคไต  พญ.กุลฤดี , พญ.พรรณทิพา, พญ.ศรวัณ       พญ.อุษา  วชิรธาราภาดร      

 

หมายเหต ุ:  ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง    สอบถามเพ่ิมเติมไดที.่..ฝายประชาสัมพันธ  โทร. 0-4423-5051, 0-4423-5778                                                                                                                      ขอมูล : พฤษภาคม  2559 



 

             ข้ันตอนการขอรับบริการคลินิกโรคเฉพาะทาง

 

 
 

1.  ผูรับบริการยื่นใบนัดพบแพทยที่หองตรวจตามใบนัด 
2.  หากตองเจาะเลือด เอ็กซเรย ใหไปดําเนินการกอนไปหองตรวจโรค 
3.  ใหผูปวยชั่งนํ้าหนัก วัดความดันโลหิต รอการเรียกซักประวัติการ
รักษาจากเจาหนาที่หนาหองตรวจโรคและแจงมีเจาะเลือดและ
เอ็กซเรย 
4. รอพบแพทยตามลําดับคิวที่หนาหองตรวจโรค 
5. กรณีเจาะเลือด เอ็กซเรย ตองรอผลกอน จึงจะไดรับการตรวจโรค 
                 

                                  เงื่อนไขการขอรับบริการ 
 

 
 ผูปวยที่รับบริการหองตรวจเฉพาะทางอายุรกรรม                          

จะตองมีใบนัดพบแพทยที่คลินิกเฉพาะทาง 
     อายุรกรรมเทาน้ัน  
 ผูปวยที่ตองการพบแพทยเฉพาะทางโรคผิวหนัง    

           รับผูปวยไมเกินวันละ 10 ราย 
 สําหรับหองตรวจคลินิกโรคเฉพาะทางอ่ืน ๆ สามารถ  
     รับบริการไดตามปกติ 

    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทุกวันจันทร-วันศุกร    
เวลา 8.00-16.00 น. ไดที่หองตรวจโรค อาคารผูปวยนอก 

+ คลินิกอายุรกรรม  โทร. 044-235048  
+ คลินิกศัลยกรรม   โทร. 044-235120 
+ คลินิกเด็ก           โทร. 044-235057 
 
 

 
 

  
 

 
 

  

 

     

 

  
       
 

    
 

 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
เลขที่ 49  ถนนชางเผือก  ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท 0-4423-5000 
โทรสาร 0-4424-6389 
www.mnrh.go.th 

 

เวลา 

วัน 

คลินิกพิเศษสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว   

หองตรวจโรค หมายเลข 13 

ภาคเชา 8.00 – 12.00 น. 

จันทร คลินิกมะเร็งเฉพาะสตร ี พญ. พัทธวรรณ  นาคาภรณธรรม 

อังคาร คลินิกมะเร็งเฉพาะสตร ี  พญ. กษมา  ศาสตรวาหา 

พุธ คลินิกมะเร็งเฉพาะสตร ี  พญ.กนกพร  อิทธิวิศวกุล 

พฤหัสบด ี คลินิกมะเร็งเฉพาะสตร ี  นพ.ฉัตรชัย จันทรทวีทิพย 

                               พญ.ดวงพร รัตนลาภไพบูลย 

ศุกร 

คลินิกมะเร็งเฉพาะสตร ี พญ.วีรพร โรจนลัคนาวงศ 

คลินิกมีบุตรยาก นพ.จํารัส สกุลไพศาล/พญ.สิรยา กิติโยดม                     

คลินิกวัยทอง      พญ.สิรยา  กิติโยดม 

วางแผนครอบครัว  ตรวจหลังคลอด 

ใหบริการทุกวันจันทร – ศุกร 8.00–12.00น. (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 

คลินิกเฉพาะทางนรีเวช  โทร. 044-235059 

 

หนวยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ   
 หองตรวจโรค หมายเลข 16 

ใหบริการเวลา 8.00–12.00น. 

 

 
 
 
 

 

 

จันทร พญ.อรพรรณ        อัศวกุล 

อังคาร นพ.พรศักดิ์           สถาพรธีระ 

พุธ พญ.อมรรัตน         ปาริจฉัตต 

พฤหัสบด ี พญ.ฐิตินันท          สมุทรไชยกิจ 

ศุกร แพทยเวร 

 

 

 ผลิต-เผยแพร่ โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 
 โทร. 044-235051, 044-235778 
     พิมพ์ครังที 4 : พฤษภาคม  2559 
           จ ํานวน 500 แผ่น  

ตารางแพทย์ตารางแพทย์  
ตรวจโรคเฉพาะทางตรวจโรคเฉพาะทาง  
อาคารผู ้ ป่วยนอกอาคารผู ้ ป่วยนอก  
เวลาเวลา  88..30 30 --  1616..0000  นน..  


