
อายยรกรรมทททวไป

นพ. กระสสนธยธ รยรงทองศรร จ-ศ 13-17 น.

นพ. กสตสพทฒนธ วทฒนาวงศธ อา 13-15 น. / พฤ 17-19 น.

พญ. นาฎวสภา ยวงตระกกล ส 9-16 น.

นพ. ประสสทธสธ เจรยรกยล

ศ 9-16 น,17-20 น./ ส 13-15 น./

จ-พฤ 9-16 น.,20-22 น./

อา 10-12 น., 13-15 น.

นพ. ปรรชา อทงคณานยพงศธ จ-ศ 7-16 น. / ส-อา 9-16 น.

พญ. ภททรจสต ภททโรดม ศ 17-21 น.

นพ. มงคล สมพรรทตนพทนธธ ส 17-20 น. *ส 2 ของเดดอน

พญ. วนสดา อสนทรหนองไผร ส 8-18 น./ อา 8-12 น.

นพ. วยฒสไกร เมฆทอง จ-ศ 9-16 น.

พญ. สมจสตร ประภาพทนธธ  จ-ศ9 -16น/อา9.30-14น/พฤ,ศ17-20น

นพ. สยรพล วรไตร จ,อ 14-20 น.

พญ. สยรรยธ สมประดรกยล พ 18-20 น.

อายยรกรรมทททวไป จ-ศ 18-24 น.

ประสาทวสทยา

พญ. จสราพร สยจจานทนทธ จ9-15น/พ 9-15น,17-20น/อ,ศ9-12น/ส9-13น

นพ. เจษฎา ทวรโภคสมบกรณธ พ 10-12 น./ อา 13-15 น.

นพ. โชตสพทฒนธ ดรานชทยวสจสตร เฉพาะแพทยธนทด

พญ. ทสพยธลดา บยญชทย พฤ, อา 17-21 น.

พญ. นาราพร ประยกรวสวทฒนธ จ 18-20 น.

นพ. นสพนธธ พวงวรสนทรธ จ,พฤ 9-12 น./ ส,อา 8-12 น.

นพ. ประจทกษธ ศทกดสธศรร จ,พ,ศ9-13น./อ17-20น./อา8-14น.

นพ. ปทญญ บยรณศสรส อ 14.30-16 น ส 8-11 น./ พฤ 13-14.30 น.

นพ. ปรตส เนตยารทกษธ จ 8-16 น./ อ,พ,พฤ 9-16 น.

นพ. พงศธร เรดองรองหสรทญญา จ 17-21 น./ อา 8-16 น.

นพ. พรรคพร ประภาพทนธธ อา,พ 8-12 น. / อ 17-20 น. / พฤ 

8-12 น.,17-20 น. / ศ 16-20 น.

นพ. ยงชทย นสละนนทธ อา 7-10 น. *อา 1,3,5 ของเดดอน

นพ. รทงสรรคธ ชทยเสวสกยล อา 9-16 น.

นพ. รยรงนสรทนดรธ ประดสษฐสยวรรณ พ 19-21 น. / ส 8-14 น.

นพ. วทฒนชทย โชตสนทยวทตรกยล พ 17-19 น.

นพ. สงคราม โชตสกอนยช สต ส 8-11 น. *ส 2,4 ของเดดอน

นพ. สมศทกดสธ ลทพธสกยลธรรม อ,พ,ศ 18.30-21 น.

พญ. สยภารทตนธ วสนสจปรรชากยล พฤ 17-19น./ ส 10-12น.,13-16น.

นพ. สยรพล สยขสาคร ส 16-21 น.

นพ. อทครเชฎฐธ พสนสจบรรเจสดกยล  อ -ศ9-16น./ส9-11น.*ส2,4ของเดดอน

นพ. อยดม วงศาสยลทกษณธ  จ-ศ 

10-12.30 น., 13.30-16.30 น./

ส 10-12.30 น., 13.30-16.30 น. *

ส 1,3/ ส 10-12น. *ส 2,4,5

โรคตรอมไร รทรอ (เบาหวาน,ธทยรอยดธ,ตรอมหมวกไต)

พญ. จสนตนทนทธ จทงศสร สพรปกรณธ จ,ส 17-20 น./ อา 9-12 น.

พญ. ฉทนทนสจ ลรลมสทงสวทสดสธ จ-ศ  8-15 น.

นพ. ธวทชชทย พรรพทฒนธดสษฐธ อ,พฤ 20-22 น. / อา 13-16.30 น.

พญ. เพพญพทนธยธ ภกรสปทญโญ จ-ศ 9-14 น.

นพ. สาธสต วรรณแสง พ,อา 17-20 น.

นพ. สยทสน ศรรอทษฏาพร อา 6.30-11 น.

นพ. อภสชาตส วสชญาณรทตนธ จ-ศ 17-18.30 น. / ส 9-12 น.

ตรอมธทยรอยดธ เต รานม (ศทลยกรรม)

นพ. กรสช โพธสสยวรรณ อ 13-18 น. / พ 14.30-18.30 น.

นพ. พงษธเทพ พสศาลธยรกสจ ส 17-20 น.

นพ. พรชทย โอเจรสญรทตนธ จ,พฤ17-20 น./ ส 15-18 น. *ส 

1,3,5/ อา 14-17 น. *อา 1,3,5

พญ. วราภรณธ อสทมฤททยเจรสญโชค พ 18-20 น.

พญ. วทนเฉลสม นทนทธวสฑสตพงศธ ศ 17-19 น. / อา 14-16 น.

นพ. สดบวงศธ จยฑาภสส สทธสธ พฤ 17-19 น.

นพ. อดยลยธ รทตนวสจสตราศสลปธ ส 8.30-12 น.

โรคหทวใจ

นพ. กฤตยธวสกรม ดยรงคธพสศสษฏธกยล เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ฉทตรกนก ทยมวสภาต ส 17-20 น. / อา 9-12 น.

นพ. ชาญ ศรรรทตนสถาวร อ 19-21 น.

นพ. ณทฐวยฒส วงษธประภารทตนธ จ 17.30-19.30 น.

นพ. เดโช จทกราพานสชกยล พฤ 17-19 น. / อา 9-12 น.

นพ. ทองดร วสยธารา จ-ศ 9-17 น. / ส 9-11 น.

พญ. ธนทญญา บยณยศสรสนทนทธ ศ 17.30-19.30 น.

.

นพ. นราธสป ชยณหะมณรวทฒนธ อ 17-20 น./ อา 9-12 น.

นพ. นสททศนธ วสศวชทยพทนธธ เฉพาะแพทยธนทด

พญ. นสธสมา รทตนสสทธสธ พ18.30-20.30(เฉพาะแพทยธนทด)

นพ. ประดสษฐธ ปทญจวรณสน พ 16.30-21 น./** ส 8.30-14 น.

นพ. พยงคธ จกฑา อ-ศ,อา 9-12 น.

นพ. วรวสทยธ อรสยประยกร จ-ศ 8-17 น.

นพ. วสเชรยร ทองแตง อ,พฤ 16.30-20 น. / ส 8.30-12 น.

พญ. ศรรสกยล จสรกาญจนากร เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สมบทตส วงศธภททรนนทธ จ-ศ 8-17 น. / ส 13-16 น.

นพ. สมบกรณธ จสรภททรธธารง อา 12-16 น. * อา 2,4 ของเดดอน

นพ. สทชชนะ พยรมพฤกษธ อา 9-12 น.

นพ. สยทธสพงษธ สสรสนทรธวราวงศธ จ,อ,พฤ,ศ 9-12 น.

นพ. อภสส สทธสธ ลรทดธารงวทฒนากยล ส 9-16 น., 16-20 น.

พญ. อรสศรา สยวรรณกกล พ 17-20 น.

แพทยธโรคหทวใจ จ-พฤ 18-22 น.

โรคปอด

นพ. กสตตสพงศธ มณรโชตสสยวรรณ พฤ,ส 17-20 น.

นพ. แจรมศทกดสธ ไชยคยนา อ 17.30-20 น. / ส 13-16 น.

นพ. ชทยวทฒนธ ลสมปวยฒสวรานนทธ จ-ศ 9-16 น.

นพ. ไชยรทตนธ เพสทมพสกยล อ 18.30-19.30 น.

นพ. ฐสตสสทนตธ ปาลกะวงศธ ณ อยยธยา อ17-21น./ส16-20น./อา17-20น.

นพ. ณรงคธศทกดสธ ภสญโญภททรกยล จ-ศ9-16น./ส9-11น./จ,อ,พ17-20น

พญ. นธลาเพชร กอวทฒนา จ-ศ 9-16 น.

นพ. พกนทรทพยธ วงศธสยรเกรยรตสธ พฤ 17-20 น. / ส 13-17 น.

นพ. รทงสรรคธ ปยษปาคม พ 17-20 น. / อา 10.30-17 น.

พญ. วาสนา ไทยพสสยทธสกยล ส 9-13 น.

พญ. วสภาวร ภกรรทก เฉพาะแพทยธนทด

นพ. วสวทฒนธ ภสยโยดสลกชทย เฉพาะแพทยธนทด

โรคทางเดสนอาหาร

นพ. กสตสศทกดสธ เศรยรสวทสดสธ อ18-20น/ ส8-12น/พ18-20น*พ2,4ของเดดอน

นพ. จรสนทรธ โรจนธบวรวสทยา จ,พ,ศ 17-20น/อ,พฤ9-12น/อา9-15น

พญ. จสรทชยา วณสชานยวทตร จ-ศ 8-17 น./ ส 15-18 น./ อา 

13-17 น. *อา 1,3,5ของเดดอน

นพ. ชยมพล แย รมเจรสญ จ-ศ 9-17น./ส 9-13น./อา 9-16น.

นพ. ทวรศทกดสธ แทนวทนดร จ 17.30-19 น./ อา 7-12 น.

นพ. พกลชทย  จรทสเจรสญวสทยา พ 17-20 น.

พญ. มณฑสรา มณรรทตนะพร พ 18-20 น.

นพ. ราชสน ไพบกลยธพร อ 18-20 น.

นพ. เรวทฒนธ บยญอนยวทฒนธ งดคลสนสคชททวคราว

นพ. วรายย ปรทชญกยล พฤ 18-20 น.

นพ. ศทกดสธชทย สยคนธมาน จ-ศ 8-17 น./ ส,อา 8-12น.

นพ. สมชทย สทมพทนธธเวชกยล จ9-20น /อ-ศ 9-17 น./ส 12.30-14.30 น.

นพ. สมชาย ลรลากยศลวงศธ พฤ 17-20 น./ ส 10-13 น.

นพ. สยาม ศสรสนธรปทญญา พ,พฤ 17-20 น.

นพ. สยพจนธ นสทมอนงคธ งดคลสนสคชททวคราว

นพ. สยรพล ชดทนรทตนกยล จ,พ9-12 น. อ,ศ 17.30-20 น./ส,อา 9-12 น.

นพ. อยดม คชสนทร งดคลสนสคชททวคราว

โรคไต

นพ. เกรรยงศทกดสธ วารรแสงทสพยธ อา 17-20 น./ศ 17-20 น.

พญ. ธทญญารทตนธ ธรรพรเลสศรทฐ ส 13-15 น.

นพ. นทฐสสทธสธ ลาภปรสสยทธส พฤ 18-20 น.

พญ. มสทงขวทญ สยรสยทนตธ จ-ศ 9-16 น.

พญ. รดรวทนตธ ไตรสถสตวร จ-ศ 9-16 น.

นพ. สงรา นสลวรางกกร เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สมเกรยรตส วสยวทฏฏกยล จ 18-20 น.

นพ. สยกสจ รทกษาสยข งดคลสนสคชททวคราว

นพ. อรรถพงศธ วงศธว สวทฒนธ เฉพาะแพทยธนทด

โรคทางเดสนปทสสาวะ

นพ. ไชยยงคธ นวลยง จ 16-18 น. / ส 8-12 น.

นพ. ธงชทย พรรณลาภ อา 9-11 น.

นพ. ธวทชชทย ทวรมททนคงทรทพยธ อ 17-18 น.

นพ. ธรระพล อมรเวชสยกสจ ส 17-19 น.

นพ. บรรณสสทธสธ ไชยประสสทธสธ พ 17-20 น.

นพ. พสชทย ศยจสจทนทรรทตนธ ศ 14-18 น./อ 14-17 น.

.

นพ. ภทคพล บธารยงพดช อ 18-20 น./ ส 13-17 น.

นพ. สกลรทฐ ทสตอรราม พฤ 17-20 น.

นพ. สสทธสพร ศรรนวลนทด พฤ 16-18 น.

นพ. สยนทย ลรวทนแสงทอง เฉพาะแพทยธนทด

นพ. อนยพทนธธ ตทนตสวงศธ  พ17-18น. เฉพาะพยธสยดท รายของเดดอน

โรคไขข รอ

พญ. มณรรทตนธ ธนกสตสว สรยฬ อ-ศ 8-16 น. / จ 13-16น.

พญ. เลพก ปรสว สสยทธสธ อ,ศ 17-21 น.

นพ. สกงชทย อทงธารารทกษธ อ,ส 17-20 น.

โรคเลดอด

นพ. ธรระ ฤชยตระกกล ศ 18-20 น. / อา 8-12 น.

นพ. วทนชทย วนะชสวนาวสน พ,ส 17-20 น.

นพ. วสโรจนธ จงกลวทฒนา จ,พฤ 17-20 น. / ส 8-12 น.

นพ. สนททน วสสยทธสศทกดสธชทย อา 15-19 น.

นพ. สยททศนธ ฟกร เจรสญ พ 18-20 น. / อา 8-12 น.

นพ. สยรพล อสสรไกรศรล จ-อ 18-20 น. / ส 9-12 น.

นพ. อนยชา ก รองมณรรทตนธ ส 15-18 น.

นพ. เอกพทนธธ ครยพงศธ พฤ 17-20 น./ อา 14-17 น.

โรคตสดเชดลอ

พญ. ฐสตสรทตนธ ตท ลงกรอสกยล อา 10.30-16.30 น.

พญ. ณสสกาญจนธ อทงคเศกวสนทย เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ธทนดร งามประเสรสฐชทย จ-ศ 9-16 น./ จ,พ 17-20 น.

พญ. ภสญโญ  รทตนาอทมพวทลยธ ส 15-17 น. *ส 1 ของเดดอน

นพ. มนตรร กอบกสจเจรสญ จ-ศ 9-16 น.

นพ. เมธร  ชยะกยลครรร อ 18-20 น.

นพ. สยรพล กอบวรรธนะกยล จ-ศ 18-20 น. / ส 8.30-12 น.

นพ. สยรพล สยวรรณกกล ส,อา 8.30-10.30 น.

อายยรกรรมโภชนาการ

พญ. ปรรยานยช แย รมวงษธ จ,พฤ 18-20 น. / ส 9-12 น.

นพ. พรพจนธ  เปรมโยธสน ศ 17-20 น.

มะเรพง

พญ. จารยวรรณ เอกวทลลภ พ 17-20 น.

นพ. นพดล โสภารทตนาไพศาล จ 17-19 น.

นพ. ไพโรจนธ สสนลารทตนธ จ,อ,พฤ,ส 9-12 น.

ศทลยกรรมทททวไป

นพ. ณทฐกสตตสธ นสรมสตศรรชทย จ-ศ 8-17 น.

นพ. จตยรวสช ครองวรกยล จ-ศ 8-17 น.

นพ. ชทยณรงคธ พลานยส สตเทพา อ 17.30-19 น.

นพ. ชกเกรยรตส อทศวาณสชยธ จ-ศ 10-12 น. / ส 11-13 น.

นพ. ณรงคธ เลสศอรรฆยมณร งดคลสนสคชททวคราว

นพ. ดรสนทรธ โลรหธส สร สวทฒนธ พฤ 16.30-19 น. / อา 8.30-10.30 

น. *อา 1,3 ของเดดอน

นพ. ธวทชชทย อทครวสพยธ อา8.30-9.30น.*อา2,4,5ของเดดอน

นพ. ธทญเดช นสมมานวยฒสพงษธ พ 13-16 น.

นพ. ธรระ พงศธประสบชทย จ-ศ 8-17 น.

นพ. ไพโรจนธ อาจแย รมสรวล อา 13-15 น.

นพ. มรกต ไทยทองหลาง จ-ศ 8-17 น.

พญ. รยรงรวร  อรพสนทรธ จ-ศ 7-17 น.

นพ. วชสรบยณยธ ศาสตระรยจส จ-ศ 8-17 น.

นพ. วสทกร ชสนสวรางวทฒนกยล งดคลสนสคชททวคราว

นพ. อทษฏา เมธเศรษฐ เฉพาะแพทยธนทด

แพทยธศทลยกรรมทททวไป จ-ศ 18-22 น.

ศทลยกรรมกระดกก

นพ. กมลชนก ประภาศรรสยข พฤ 18-20 น.

นพ. กรกฎ พานสช จ 17-21 น./ อา 13-19 น.

นพ. กฤตธร โคละททต จ,พ17-19น/พฤ14-17น/ส15-19น.

นพ. ก รองเขต เหรรยญสยวรรณ อา 9-13 น.

นพ. จตยพร โชตสกวณสชยธ อ 18-19 น.

พญ. จทนทนรทศมธ จทนทนยสทงยง เฉพาะแพทยธนทด

นพ. จสธายยทธ เสดอจย รย ส 18-22 น.

นพ. ชนสนทรธ  ลธทาซธา อา 9-13 น. / พ 18-20 น.

นพ. ชลเวช ชวศสรส จ 17-19 น.

นพ. ชทยเวช ฤตสวรางคธกกร พ17-20น./ส 8-12 น./อา 16-20น.

.

นพ. ฐสตสณทฐ ดสลกหทตถาการ อา 8.30-11.30 น.

นพ. ตรอพล วทฒนา พฤ 17-20 น. *พฤ 1,3,5 ของเดดอน

นพ. ทศ หาญรยรงโรจนธ อ 17-21 น./ ส 14-21 น.

นพ. ธนพงษธ ไวทยะวสญญก อา 9-12 น.

นพ. ธเนศ อรสยะวทตรกยล พ 18-21 น.

นพ. ธรรวยฒส ธรรมวสบกลยธศรร พฤ 18-19.30 น.

นพ. นวพทนธธ วอกลาง ส 17-20 น. *ส 2,4 ของเดดอน

นพ. บรรจง มไหสวรสยะ จ 18-19 น.

นพ. ปณต เลดทอมสธาราญ จ,อ,พ 9-17น./ ศ 9-16น.

นพ. ปณทย เลาหประสสทธสพร จ,พ 17-20 น.

นพ. ประสสทธสธ กองเกตยใหญร อ 19-21 น./ส 11-17น./ศ 11-13 น.

นพ. ปทญญา ลทกษณะพฤกษา พฤ,ส 18-20 น.

นพ. พสเชฐ โชตสจยฬางกกร จ-ศ 8-14 น.

นพ. พสส สฎฐธ เลสศวานสช ส 13.30-15 น.

นพ. โพชฌงคธ โชตสญาณวงษธ ศ 17-22 น./ ส 9-13 น.

นพ. ภานยพทนธธ ทรงเจรสญ อ 16.30-18 น.

นพ. ภกวรสนทรธ บยนนาค อ10-15,17- 19จ,พ10-15/อา13-17/พฤ20-22

นพ. มนตธชทย เรดองชทยนสคม อ 17-20 น., ส 9-11 น.

นพ. มนตรร วทฒนาแก รวศรรเพพชร ศ 17-20 น.

นพ. ระพสนทรธ พสมลศานตสธ ศ 17-19 น.

นพ. รยรงศทกดสธ ลสทมทองแทรง เฉพาะแพทยธนทด

นพ. วรสสทธสธ สยททศนธวรวยฒส พ 18-22 น.

นพ. วสทเชษฐ พสชทยศทกดสธ เฉพาะแพทยธนทด

นพ. วสศสษฏธ วามวาณสชยธ จ,พฤ 18.30-20 น./ ส 13-15 น.

นพ. ศยภฤกษธ คยณตสสยข พ,พฤ 8-14 น./ ศ,ส 8-12 น.

นพ. สมยศ วรรณสสนธพ จ,พ 17-19 น./ ส 13-15 น.

นพ. สรฤทธสธ สรรระศรรฤทธสธ งดคลสนสคชททวคราว

พญ. สายชล วรองตระกกล พ19-19.30 น.

นพ. สารเนตรธ ไวคกยล เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สยททศนธ จจงธรรพานสช  อา8.30 -12น.*ยกเว รนอาทสตยธทรท4ของเดดอน

นพ. สยธร ทวรพทนธยธสานตธ อา 13-16 น.

นพ. สยรสนทรธ ธนพสพทฒนศสรส อา 17-18 น.

นพ. อภสชาตส อทศวมงคลกยล พ 18.30-20 น.

นพ. อาศสส อยนนะนทนทนธ อ 17-18 น./ ส 11-15 น.

นพ. อธานวย อยนนะนทนทนธ จ-อา 10-14 น.

นพ. เอกวสทยธ เกยยราพทนธยธ อ 19.30-20 น.

แพทยธศทลยกรรมกระดกก จ-อา 18-22 น.

ศทลยกรรมประสาท

นพ. จธาเรรยง ตทณฑวรรธนะ จ 17-18 น.

นพ. ประจทกษธ ศรรรพรพทฒนธ พฤ 17-18 น.

นพ. มานสต สยชาตานนทธ พฤ 12-13 น.

นพ. ศรทณยธ นทนทอารร อา 14-18 น.

ศทลยกรรมหลอดเลดอด

นพ. จยมพล วสลาศรทศมร งดคลสนสคชททวคราว

นพ. เฉนรยน เรดองเศรษฐกสจ พฤ 18-20 น. *1วทน / อา 8-12 น.

นพ. ประมยข มยทสรางกกร จ 17-19 น.

นพ. ระวร พสมลศานตสธ อ 17-20 น./ ส 11-13 น.*1วทน

นพ. สยททศนธ ฮ รอศสร สมานนทธ อา 17-18 น. *อา 1,3 ของเดดอน

ศทลยกรรมตกแตรง

พญ. กยลกานตธ  อมรพทฒนา จ,ศ 13-16 น.

นพ. จทกรรสนทรธ บรรจงกสจ งดคลสนสคชททวคราว

นพ. ธารา วงศธว สร สยางกกร อ 17-18 น.

นพ. พรรศทกดสธ ฉอตระการกสจ พฤ 17-20 น.

พญ. เลพก กาญจนโกมยท ส 8.30-12 น. / อา 10-14 น.

นพ. สมศทกดสธ มาสมบกรณธ จ,ศ 17-19 น.

นพ. อภสรทกษธ ชรวงสยวนสช ส 8-8.30 น.

ศทลยกรรมเดพก

นพ. ชนา สาทรกสจ เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ไพบกลยธ สยทธสวรรณ เฉพาะแพทยธนทด

นพ. มงคล เลาหเพพญแสง เฉพาะแพทยธนทด

นพ. มนวทฒนธ  เงสนฉธทา เฉพาะแพทยธนทด
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ศทลยกรรมเดพก

นพ. รวสศ เรดองตระกกล เฉพาะแพทยธนทด

สกตสนรรเวชกรรม

นพ. โกวสท พสมลพทนธยธ ศ 17-20 น.

นพ. คมสทน ชสนะผา จ,อ,พฤ 8-12 น.

นพ. ชยวทฒนธ ผาตสหทตถกร พฤ 16.30-18.30 น.

นพ. ชาญชทย วทนทนาศสรส จ 17-20 น.

พญ. ณทฐฐสณร ศรรสทนตสโรจนธ งดคลสนสคชททวคราว

พญ. ดาราภา มาโนช จ,พ,ศ 10-12 น.

นพ. ทวรพงษธ สยวรรณโคต อา 13-15 น.

พญ. ธทนยารทตนธ วงศธวนานยรทกษธ อา 13-16 น.

พญ. นทนทอร วงศธเจรสญเกรยรตส   อ,พฤ ,ศ 8-12/จ9-16/พ 12-16/ส8.30-13

พญ. นสดา จารรมสตร ศ 17-20 น. *ศ 1,3 ของเดดอน

นพ. บยญเลสศ วสรสยะภาค อา 9-12 น.

พญ. บกรยา พทฒนจสนดากยล เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ประสงคธ ตทนมหาสมยทร พ 18.30-20 น.

พญ. ปททมา  เชาวธโพธสธทอง พ 17-19 น.

นพ. ปสยวทฒนธ  เลาวหยตานนทธ พฤ 17-20 น.

นพ. พงษธศทกดสธ ชทยศสลปธ วทฒนา พ17-20/ส13.30-15.30/พฤ17-20

พญ. พรพสมล เรดองวยฒสเลสศ อา 13-15 น. (เฉพาะแพทยธนทด)

นพ. พสชทย ลรระศสรส จ 18-19 น.

นพ. พรรพงศธ อสนทศร ศ 17-19 น.

นพ. มงคล เบญจาภสบาล อ 17-19 น.

พญ. มณร รทตนไชยานนทธ อ 18-19 น.

นพ. มานพชทย ธรรมคทนโธ อา 13-17 น.

นพ. วรรศทกดสธ วงศธถสรพร ส 14-16.30 น.

พญ. ศนสตรา อนยวยฒสนาวสน อ 17-20 น.

พญ.ศศสมาศ รยจสราวงศธ จ9-14,18-20น อ,พฤ9-12น/อา15-19น*อา1,3ของด

พญ.ศยภางคธเชวงเศรษฐกยล จ,พ8-12อ ,พฤ,ศ12-16อา9-13*1,2,3ของเดดอน

นพ. สมบกรณธ คยณาธสคม เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สมศทกดสธ อธสมตสชทยกยล จ,พ,ศ 8-12 น./อ,พฤ 12-16 น.

พญ. สายฝน ชวาลไพบกลยธ ส 13-19 น.

พญ. สาวสนร บยญสยข อา 9-12 น.

นพ. สสงหธเพพชร สยขสมปอง จ 18-20 น.

พญ. สยจรรา ไหลเวชพสทยา ส 9-11.30 น.

นพ. สยภทกดร จยลวสจสตรพงษธ พฤ 18-20 น.

นพ. สยรศทกดสธ อทงสยวทฒนา อา 9-12 น.

พญ. สยวนสตยธ ธรระศทกดสธว สชยา พ 17-20 น. (เฉพาะแพทยธนทด)

นพ. อนยวทตร รยรงพสสยทธสพงษธ ศ 16.30-19 น.

นพ. อรรถพล ใจชดทน จ 17-19 น.

นพ. อทมพทน เฉลสมโชคเจรสญกสจ ส 17-20 น.

พญ. อยรนใจ แววศร อา 17-20 น.

โรคเดพก

นพ. กวรวรรณ ลสลมประยกร อ 18-20 น.

นพ. กรรตส ประเสรสฐผล อ 17-21น. *อ 1,3,5 ของเดดอน

พญ. ขนสษฐา คกศสว สไลสธ อา 17-20น. *อา 1,3,5 ของเดดอน

พญ. จารยพสมพธ สกงสวราง พ 17-20 น. / อา 9-12 น.

พญ. จสนดา สสรสนทรธวราวงศธ จ,อ,พฤ,ศ 8-16 น.

พญ. ดวงมณร เลาหประสสทธสพร เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ธนสนทรธ เวชชาภสนทนทธ จ,พ 17.30-20 น./ ศ 18-20 น.

นพ. ธราธสป โคละททต พ 17.30-20 น. / ส 9-12 น. * 1 วทน

พญ. นวลอนงคธ วสศสษฏสยนทร อ 17-19.30 น. / ส 9-12 น.

นพ. ประพทนธธ อรานเปรดทอง ศ 17-20 น. / อา 9-12 น.

นพ. ปทญญา กลรอมฤททย   (ทารกแรก เกสด)อ12.30-17น./ศ 8.30-12.30น.

พญ. พรรณราย วสสยทธสศทกดสธชทย จ-ศ 8-17 น. / จ 18-20 น.

พญ. พสมล วงศธศสรสเดช จ 18-20 น. * จ 1,3 ของเดดอน

พญ. พสระดา เลดทอมสธาราญ จ-ศ 8-17 น.

พญ. รตนาฎ รทกษธพลเมดอง อ-ศ 8-17 น.

พญ. วรพร ตทนตสจทตตานนทธ อา14.30-17.30*อา1,2,3ของเดดอน

พญ. วาณร วสสยทธสธเสรรวงศธ จ 17-20 น. / ส 10-13 น.

นพ. วสบกล สยนทรพจนธ อ,พฤ 17-20 น./ส,อา 9-12 น.*1วทน

พญ. วสไล จทนทรธสกยล พฤ,ส,อา 17-21 น.

.

พญ. สรทญญา อรรถไพศาลศรยดร อ 17-20 น. / อา 9-12 น.

นพ. สทญญา ผลสตกรรม จ-อ 9.30-12.30 น.

นพ. สยนทร สยนทรชาตส พฤ 18-20 น.

พญ. สยนสสา ศยภเลสศมงคลชทย ส 8-14 น.

นพ. สยพล จงพาณสชยธกยลธร อ,พฤ 17-20 น.

พญ. สยพทตรา รยรงไมตรร ศ 17-20 น.

พญ. สยภาวดร ลสขสตมาศกยล ศ 17.30-19.30 น.

นพ. สยรชทย ลสขสสทธสธวทฒนกยล เฉพาะแพทยธนทด

นพ. เหลดอพร ปยณณกทนตธ พ 17-19 น. *พ 1 ของเดดอน

พญ. อมรรทตนธ  ตรรทสพยธรทตนธ พฤ 18-20 น.

พญ. อรยณ วงษธจสราษฎรธ พ 18-20 น./ ส,อา 14-17 น.

จทกษย

พญ. กนกนาถ ระงทบภทย จ-ศ 8-17 น./ อา 9-12 น.

พญ. ขวทญฤททย ธนกสตสธรรม งดคลสนสคชททวคราว

พญ. คณทสปณา กล ราณรงคธราญ จ 18-19.30 น.

พญ. งามแข เรดองวรเวทยธ ส 14-17 น.

พญ. ชารรนทนทธ จสรภาไพศาล งดคลสนสคชททวคราว

พญ. ชยตสมา วงศสวะโรจนธ จ 10-12 น.

นพ. ณทฐวทชร ฤกษธรทตนวราพร อา 14-16 น.

นพ. ธรรมนกญ สยรชาตสกธาธรกยล อ 16.30-20 น.

พญ. ธสดารทตนธ ตท ลงกสจ ศ 17-19.30 น.

พญ. นภางคธ เกษโกวสท ส 13-17 น.

พญ. พนสดา โกสรยรทกษธวงศธ พ 13-17 น.

พญ. พนสดา จสนดาทรทพยธ เฉพาะแพทยธนทด

พญ. พทนทสวา สสนรทชตานทนทธ อา 9-12 น.

พญ. มสทงขวทญ จธาเรสญดารารทศมร เฉพาะแพทยธนทด

พญ. ลกกจทนทรธ เหรรยญสยวรรณ อา 9-12 น.

พญ. วงศธศสรส ทวรบรรจงสสน งดคลสนสคชททวคราว

พญ. วณสชา ชดทนกองแก รว พฤ 17-19 น.

พญ. วธกกานตธ รยรงภกวภททร ส 9-12 น.

พญ. วสไลลทกษณธ ลสมปวยฒสวรานนทธ จ-ศ 9-16 น.

พญ. สกาวรทตนธ เพพชรธยสลม เฉพาะแพทยธนทด

พญ. สยกมล คกหาสวทสดสธ พ 17-20 น.

นพ. สยกสจ นสทมนวลวทฒนา อ 17-20 น.

พญ. สยมาลร หวทงวรรวงศธ จ 17-19 น.

นพ. อดสศทกดสธ ตรรนวรทตนธ ส 9-12 น.

พญ. อนสตา มนทสสากร อา 13-16 น.

แพทยธจทกษย จ-ศ 20-24 น./ ส-อา 17-24 น.

หก คอ จมกก และนอนกรน

พญ. จรระสยข จงกลวทฒนา พ 18-20 น.

พญ. ฉทนทสชา โชตสกวณสชยธ พ 17.30-19.30 น.

นพ. ชาญยยทธ อสทมอยดม จ,อ,พ,ศ 9-13 น. / พฤ 9-12 น.

นพ. โชคชทย เมธรไตรรทตนธ พฤ,ศ 17-19.30 น.

นพ. ธนา อทงสยวรทงษร อ 16-19 น.

นพ. ธรรพงศธ ทยวสรทตนธ จ-ศ 13-16.30 น./ พฤ 17-19 น.

พญ. ปสตสยา ปสยะนยช จ 17.30-19 น./ อา 9-12 น.

นพ. พรเอก อภสพทนธธ ส 8.30-11 น./ อ 17-19 น.

นพ. ภาวสน เกษกยล ส,อา 9-12 น.

พญ. ฤททยรทตนธ สยพฤกษธทวรชทย งดคลสนสคชททวคราว

นพ. วรยตมธ พงศาพสชญธ เฉพาะแพทยธนทด

นพ. วสชญธ บรรณหสรทญ ศ 17-18.30 น.

นพ. ศสรส ดธารงศทกดสธ ส 13-15 น.

นพ. อนทญญธ เพฑวณสช จ 17.30-19.30 น.

นพ. อยททย ประภามณฑล อา 13.30-16 น./ อ 17.30-19 น.

แพทยธหกคอจมกก จ-อา 19.30-24 น.

ผสวหนทง (เลเซอรธ)

พญ. กนกวรรณ กาญจนะวสชทย ณ อยยธ ยา ส 9-12 น.

พญ. เบพญจธสชรวธ ปททมดสลก จ 17-19 น.

นพ. ปร วน สยทธสพสนสจธรรม ส 9-14น./ จ,พ 17-20น.

พญ. พจนร ประดสษฐสยวรรณ จ-ศ 9.30-14 น.

พญ. พรรณแข มไหสวรสยะ อ 17-19 น.

พญ. ยยพสน ไทยพสสยทธสกยล พฤ 17-19 น.

.

นพ. รทฐพล ตวงทอง เฉพาะแพทยธนทด

พญ. วรรณจรทส รยรงพสสยทธสพงษธ อา 8-12 น.

พญ. ศศสมา เอรทยมพทนธยธ งดคลสนสคชททวคราว

พญ. สสนร เวศยธชวลสต ส 13-18 น.

พญ. สสรสลทกษณธ อสนทโสตถส  พ,พฤ 17.30-21/อา9.30-11.30

พญ. สยหททยา อทงสยวรทงษร จ-ศ 9-11 น. , 13-15 น.

พญ. อยไรวรรณ ยงใจยยทธ จ,พ-ศ 14-24 น.

จสตเวช

พญ. กสตสกานตธ ธนะอยดม พ 17-20 น.

พญ. ฑสฆทมพร รสลวธงชทย เฉพาะแพทยธนทด

พญ. ณทฏฐา สายเสวย งดคลสนสคชททวคราว

นพ. พนม เกตยมาน ศ 17-20 น. / ส 9-12 น.

นพ. เธรยรชทย งามทสพยธวทฒนา เฉพาะแพทยธนทด

นพ. วสศรทชตธ พฤฒสถาวร จ,ศ 16.30-20 น.

นพ. ศยภโชค สสงหกทนตธ ส 13-16 น. *ส 2,3,4 ของเดดอน

พญ. อมรรทตนธ ภททรวรธรรม(เดพก) พ8- 12น./อา8-14น.*อา1,3/

อา14.30-17น.*อา2,4(เฉพาะนทด)

พญ. อรพรรณ ทองแตง อ,พฤ 17.30-21 น.

รทงสรรทกษา

นพ. ไพรทช เทพมงคล พ 13-17 น./ อา 9-12 น.

นพ. โรจนธรยรง สยวรรณสยทธส เฉพาะแพทยธนทด

พญ. วยฒสศสรส วรรสาร  จ 17-19 น. (เฉพาะจทนทรธสยดท รายของเดดอน)

พญ. สยพทตรา แสงรยจส จ 10-12 น. *จ 1,3 ของเดดอน

เวชศาสตรธฟดลนฟก

พญ. กมลทสพยธ หาญผดยงกสจ อ,ศ 16-18 น.

นพ. ฉกาจ ผรองอทกษร จ,พ 17-19 น.

พญ. ชยาภรณธ  โชตสญาณวงษธ พฤ 16.30-18.30 น.

พญ. มณฑลร สยทธสธรรม จ-ศ 8-17 น./ ส 14-16.30 น.

นพ. วรธรรธ เดชารทกษธ อา 13-17 น.

นพ. สทนตส อทศวพลทงชทย ส 9-11.30 น.

นพ. อนยวทฒนธ ดวงประทรป พฤ 17-19 น. / อา 10-12 น.

แพทยธเวชศาสตรธฟดลนฟก จ-ศ 18-22 น./ ส-อา 13-17 น.

เวชปฏสบทตสทททวไป

พญ. สยณร ศรรยศชาตส จ-ศ 8-12 น.

ศกนยธตรวจสยขภาพ

นพ. นภเกตส  ตสลกเลสศ จ-ศ 8-17 น.

นพ. บยรสนทรธ สยขรยามานนทธ จ-อ 8-17 น. / พ-ศ  8-20 น.

นพ. ปรทชญา ศรรสวราง จ-ศ 8-17 น.

นพ. ปรตส เนตยารทกษธ ส 9-12 น.

นพ. วสชทย ทสพยธใจเอดลอ จ-ศ 8-17 น.

นพ. อทครเชฏฐธ พสนสจบรรเจสดกยล อา 9-12 น. *อา 2,4 ของเดดอน

แพทยธเวชปฏสบทตส ส-อา 8-16 น./ อา 17-20 น.

อายยรกรรมและเวชศาสตรธผก รสกงอายย

นพ. ประเสรสฐ อทสสทนตชทย จ 20-22 น. / อา 13-17 น.

นพ. รยรงนสรทนดรธ  ประดสษฐสยวรรณ พ 19-21 น. / ส 9.30-14 น.

นพ. อภสรทตส พกลสวทสดสธ พฤ 17-20 น.

นสตสเวช

นพ. วรวรรธ ไวยวยฒส ส 9-10 น.

ศทลยกรรมหทวใจ

นพ. สมชาย ศรรยศชาตส ศ 17-19 น.

คลรนสคระงทบความปวด

นพ. ปราโมทยธ เอดลอโสภณ อ 16.30-19.30 น.

อายยรกรรมโรคความดทนโลหสต

นพ. พรระ บกรณะกสจเจรสญ ศ 17-20 น./ ส 16-19.30 น.

ททนตกรรม

กรยณานทดหมายกรอนพบททนตแพทยธ

คลรนสคแก รไขการพกด

คยณ กาญจนา ประเสรสฐดรงาม พฤ 9-11 น.

ดร. ศรรวสมล มโนเชรทยวพสนสจ อ 9-11 น. (เฉพาะOPDเทรานท ลน)

34/1 ถ.ออสรภาพ ซอย 44 บางกอกนนอย

ตารางการออกตรวจของแพทยย 

คคคครณธรรม เลอศลลลาดนวยบรอการ

โทร. 1645 หรรอ 0-2487-2000 ตคอ 2005-7

สอบถามววนและเวลานวดหมายแพทยย

มาตรฐานนลาครณภาพ

หมายเหตย       * นทดลรวงหน รา (วทน)

*** UPDATE 01/03/2560 ***

D0032-1(P1/2)

เฉพาะนทด : หมายถจงเฉพาะทรทแพทยธนธาผก รปร วยมา

ตรวจเองเทรานท ลน

** งดตรวจ วทนอาทสตยธ ทรท 4 ของ ทยกเดดอน

โรงพยาบาลธนบรรร


