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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจโรคทั่วไป   

วัน 08.00 – 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

จันทร์ โรคทั่วไป  
นพ. เสรีย์ อ่ืนสุวรรณ   
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

โรคทั่วไป  
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

อังคาร โรคทั่วไป  
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ  
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

โรคทั่วไป  
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ ์
โรคบาดเจ็บจากการท างาน  
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  

พุธ โรคทั่วไป  
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ  
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

โรคทั่วไป  
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ  
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

พฤหัสบดี โรคทั่วไป  
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ  
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

โรคทั่วไป  
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

ศุกร์ โรคทั่วไป  
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ  
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

โรคทั่วไป  
นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  
นพ.อนุวัฒน์  จารุธานีวงศ์ 

  หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่  1 
       เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4102-4103   
       ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจโรคท่ัวไป (นอกเวลาราชการ)  
วัน 8.00 – 16.00 น. 16.00 - 20.00 น. 

จันทร์ - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
อังคาร - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พุธ - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
พฤหัสบดี - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ศุกร์ - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
เสาร์ โรคทั่วไป (1 ห้องตรวจเช้า), (1 ห้องตรวจบ่าย) 

  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

อาทิตย์ โรคทั่วไป (1 ห้องตรวจเช้า), (1 ห้องตรวจบ่าย) 
  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 

โรคทั่วไป (2 ห้องตรวจเช้า), (1 ห้องตรวจบ่าย)  
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

   
  หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่  1 
       เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4102-4103   
       ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม 
วัน 07.00 – 08.00 น. 08.00 – 16.00 น. 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร์ โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ (เวลา 
10.30 -16.00) 
(นพ. สุรศักดิ์ อ่่าแก้ว) 
คลินิกโรคเลือด 
(พญ. ณิชา  พงศ์ทิพากร) 
คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง 
(พญ. แพรวพรรณ  เรืองเอกวิทย์) 
คลินิกโรคไต 
(นพ.วีรยุทธ  ศิลากุล /นพ.ธรีพันธ์  บุญสยมภู) 
คลินิกระบบประสาท 
(พญ.ศุภร  ดาราวนิชกุล) 

คลินิกเบาหวาน / GDM 
คลินิกภาวะน  าตาลในเลือดสูงขณะตั งครรภ์ 
/ ผู้ป่วยเบาหวานตั งครรภ์ 
(พญ.ปรียาภัสสร์  ฉัตรเที่ยง) 
คลินิกโรคหัวใจ 
 (พญ. ฤดีกร อื้อเศรษฐ์ศักดิ์) 
คลินิกโบท็อก  
*(ทุก 3 เดือน แพทย์ระบบประสาท) 

 

อังคาร โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
 

โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคทางเดินหายใจ 
(นพ. นรินทร์ จินดาเวช)  
คลินิกโรคเลือด  
(พญ. ณิชา  พงศ์ทิพากร) 
คลินิกโรคไต เวลา 10.00-16.00 น. 
(นพ. ชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์) 
คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง 
(นพ.ไพฑรูย์  บุญศรีรัมย์) 

คลินิกโรคผิวหนัง 
(พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์) 
คลินิกโรคไต 
(นพ. กมลทรรศน์  ชัยมะเริง) 
เวลา 10.30-12.00น. 
คลินิกต่อมไร้ท่อ 
(พญ.ปรียาภัสสร์  ฉัตรเที่ยง) 
คลินิกเบาหวาน  
(พญ.พรทิพย์  ธีระวิทย์) 
 

คลินิกโรคหัวใจ 
(นพ. ศักดา  รุ่งอร่ามศิลป์) 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม (ต่อ) 
วัน 07.00 – 8.00 น. 08.00 – 16.00 น. 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
พุธ 
 

โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคข้อ 
(พญ. นนทพร  วงศ์เทวา) 
คลินิกโรคทางเดินหายใจ 
(นพ.  ธัญญวุฒิ  เศรณีปราการ) 
คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง 
(พญ.อรนุช  ก่าเนิดทอง) 

คลินิกโรคผิวหนัง 
(พญ. พัทธ์ธีรา  ภัทรไพศาลสิน) 
คลินิกโรคหัวใจ 
(นพ.คีตะพงค์  พงศ์ทิพากร) 
คลินิกเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ 
*พุธท่ี 3 ของเดือน 
(นพ.คีตะพงศ์  พงศ์ทิพากร) 
คลินิกพิษวิทยา เวลา 8.00-14.00น. 
(นพ.ปุณณพัฒน์  ดาราสว่าง) 

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ 
(พญ. น้่าทิพย์ อารยะสกลุวงศ์) 
คลินิกโรคหัวใจ 
(นพ. ภัทรพงษ์ พีรวงศ์) 
 

พฤหัสบด ี โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคหอบหืดและปอดอุดกั นเรื อรัง (นพ. 
นรินทร์  จินดาเวช) 
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท 
(พญ. ลิสา กองเงิน)  
(นพ.  วิทรู  มิตรานันท์) 
คลินิกโรคไต  (เวลา 10.00-16.00 น.) 
(นพ. ชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์) 
(นพ.กมลทรรศน์  ชัยมะเริง) 
(นพ.ธีรพันธ์  บุญสยมภู) 

คลินิกโรคไต 
(นพ. กมลทรรศน์  ชัยมะเริง) 
คลินิกโรคผิวหนัง 
(พญ.กวินา  อิงคไพโรจน์) 
คลินิกโรคหัวใจ  
 (นพ. นิธิศ  เทียนเจษฎา) 
(นพ.โกวิทย์  ศรีรัตนวิรยิะกลุ 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม (ต่อ) 
 

วัน 07.00 – 8.00 น. 08.00 – 16.00 น. 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
ศุกร์ 

 
โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคอายุรกรรมทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคไต 
(นพ.วีรยุทธ  ศิลากุล) 

คลินิกสูงอายุ 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคข้อ 
(นพ.นนทพร  วงศ์เทวา) 
คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว 
(พญ. ฤดีกร  อื้อเศรษฐศักดิ์) 
คลินิกโรคหัวใจ  
(นพ. พัษดี  น่าชม) 
 

- 

 
 หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 3 
      เบอร์โทรติดต่ออายุรกรรม โทร 044 – 615002 ต่อ 4304  ,คลินิกเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง โทร. 044 – 615002 ต่อ 4318    
      - คลินิกพิเศษเฉพาะสาขา ต้องผ่านการตรวจอายุรกรรมทั่วไปก่อน จึงจะสามารถส่งเข้าคลินิกเฉพาะสาขาได้ ยกเว้นคลินิกผิวหนัง ,คลินิกสูงอายุ 
      ข้อมูล  ณ  15  กันยายน  2565 
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 คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลาราชการ SMC 
วัน 16.30 – 20.30 น. 

จันทร์ - คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ  
- คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาท   
 

อังคาร - คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจ  
 - คลินิกอายุรกรรมโรคข้อ   
 - คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง   
 - คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท   

- คลินิกโรคหัวใจ 
 

พุธ - คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื อ 
- คลินิกโรคหัวใจ 
- คลินิกโรคไต 
- คลินิกโรคมะเร็ง 
- คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ 
 

 
 หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 3 
      ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง   
      ข้อมูล  ณ  15  กันยายน  2565 
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คลินิกพิเศษอายุรกรรมงานเอดสแ์ละวัณโรค (อาคาร 16) 
วัน 08.00 – 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

จันทร์ คลินิกเด็กส่งสริมสุขภาพ 
(พญ. วรรณี  ตันติประสิทธ์) 

ท ากลุ่ม couselling ก่อนเริ่มยา ARV 
(พยาบาลประจ่าคลินิก) 

 
อังคาร คลินิกรวมเพื่อน 

(พญ.ธนัชนันท์  ทดทะศรี) 
คลินิกผู้สัมผัสวัณโรค (ผู้ใหญ่) 
(นพ. ธัญญวุฒิ  เศรณีปราการ) 

 
พุธ คลินิกรวมเพื่อน 

(พญ. ภาวินี  วงศ์ประสิทธิ์) 
 

พฤหัสบดี คลินิกรวมเพื่อน 
(นพ. ธีรวัฒน์  นาคสนวน) 

 
ศุกร์ คลินิกรักษ์ปอด 

(นพ. ธัญญวุฒิ  เศรณีปราการ) 
 

 
  หมายเหตุ  อาคาร 16 ชั้น 2 
                เบอร์โทรติดต่อ  โทร. 044 – 615002  ต่อ 3603 ,3629   
         ข้อมูล  ณ  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 

วัน 8.00 – 16.00 น. 8.00 – 12.00 น. สถานที ่ หมายเหตุ 
จันทร์ โรคเด็กทั่วไป 

(แพทย์ออกตรวจตาม
ตารางเวร) 

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ (รับยาต้านไวรัส) (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์) 
คลินิกป้องกันการติดเชื อจากแม่สู่ลูก (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์) 
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก (พญ. จีรชยา อังกลมเกลียว) 
คลินิกลูกรัก ติดตามทารกคลอดก่อนก่าหนด  (พญ.เคียงขวัญ  อัมไพพันธ์) 
คลินิกตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด  เวลา 08.00-16.00 น. 
(พญ.เคียงขวัญ  อัมไพพันธ์) 
คลินิกศัลยกรรมเด็ก  (พญ.จ่าเรียง  คุ้มจันอัด) 
 
คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก  (พญ.นัทกานต์  สังฆะ) 

อาคาร 16 ชั้น 2 
อาคาร 16 ชั้น 2 
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2  
(ห้องตรวจศัลยกรรม) 
อาคารนวยการเก่า ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อังคาร โรคเด็กทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตาม
ตารางเวร) 

คลินิกโรคติดเชื อในเด็ก (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์) 
คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้เด็ก  (<5 ปี, รายใหม่)  
(พญ. จีรชยา อังกลมเกลียว) 
คลินิกภูมิแพ้เด็ก  (พญ. ลลิตา  เตียประเสริฐ) *คัดกรองรายใหม่ 
คลินิกสุขภาพเด็กดี Well baby เวลา 8.00-14.00 น.  
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
 
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
 

 
 

พุธ โรคเด็กทั่วไป 
 

คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้เด็กโต (>5 ปี)  (นพ. ณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร) 
คลินิกติดตามทารกภาวะเสี่ยง High Risk NICU  
(พญ.พัชชาพร  ศิริเลขมงคลขจร) 
คลินิกคัดกรองการได้ยินกลุ่มเสี่ยง  (รับ refer จาก รพช.) 
คลินิกโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย  เวลา 08.00-16.00 น. 
(พญ.นัทกานต์  สังฆะ)  โทร  3215  
คลินิกจิตเวชเด็ก (อายุ 6-15 ปี)  (พญ.วันรวี  พิมพ์รัตน์) 
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ (พยาบาลพัฒนาการเด็ก) เวลา 08.00-16.00 น. 
คลินิกโภชนาการเด็กและภาวะไธรอยด์ผิดปกติ   
(พญ.ณมนต์  ศานติวรวงศ์) 

อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
 
อาคารนวยการเก่า ชั้น 2 
 
อาคารรักษ์ใจ 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
อาคารนวยการเก่า ชั้น 2 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (ต่อ) 

วัน 8.00 – 16.00 น. 8.00 – 12.00 น. สถานที ่ 16.30 – 20.30 น.  
พฤหัสบดี โรคเด็กทั่วไป 

(แพทย์ออกตรวจ
ตามตารางเวร) 

คลินิกโรคไต (นพ. วรวุฒิ โอฬารวณิช) 
คลินิกโรคเบาหวาน (พญ. อรพรรณ  อื่นสุวรรณ) 
คลินิกหัตถการภูมิแพ้  Skin test (เฉพาะ case นัด) 
(พญ.ลลิตา  เตียประเสริฐ) 
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ  และคลินิกฝึกพูด   
(พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์) 
คลินิกเด็กน่ารัก (ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด, กลุ่มอาการดาวน์, ภาวะปาก
แหว่งเพดานโหว่, ภาวะแขนขาพิการแต่ก่าเนิด, โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน)  
(พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์) 
คลินิกโรคพร่องไธรอยด์ในเด็ก 
(พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์) 
คลินิกจิตเวชเด็ก  (อายุ 6-15 ปี)  (พญ. วันรวี  พิพม์รัตน์) 
 

อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
 
 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 
 
อาคารรักษ์ใจ 
 

SMC 
-คลินิกโรคทางเดิน
หายใจ  
(ค่าบริการ  300 บาท/
คร้ัง) 
 

ศุกร์ โรคเด็กทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจ
ตามตารางเวร) 

คลินิกโรคลมชักเด็ก (พญ. เพียงออ  วัชรกุลดิลก) 
คลินิกโรคหัวใจเด็ก และ Echo เด็ก  (พญ.เกตน์นิภา  สินสุพรรณ์) 
คลินิกเด็กออทิสติก,  เด็กสมาธิสั น  (พญ.กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์) 

อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
อาคารอ่านวยการ (เก่า)  ชั้น 2 
อาคารเด็กดีชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก) 

 
 

หมายเหตุ  อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2 
    - ในเวลาราชการ Case HIV เด็ก รับ Refer วันจันทร์, Case TB เด็ก รับ Refer วันอังคาร  เวลา 8.00-12.00 น. 
    - ในเวลาราชการติดต่อได้ที่ คุณยมนา, (พยาบาล OPD เด็ก)  โทร. 044 – 615002  ต่อ 3215 ,2164 ,3606  
    - อาคารเด็กด ี โทร. 044 – 615002 ต่อ 3559   
      ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม 
วัน 08.00–12.00 น. 13.00-16.00 น. 

จันทร์ โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  
คลินิกคัดกรองมะเร็งนรีเวช  (พญ.สุทธิวรรณ  ทองยศ) 
 

โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  
 

อังคาร โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกผู้มีบุตรยาก / คลินิกวัยทอง (พญ.สิริเพ็ญ  อึงพินิจพงษ์) 
 

โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
 

พุธ โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
 

โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
 

พฤหัสบดี โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกผู้มีบุตรยาก / คลินิกวัยทอง (พญ.ณัฐพร  ภู่ไพบูลย์) 
คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนตั งครรภ์  
(นพ.วิศิษฐ์  โตศิริ / นพ.นวกร  อิงคไพโรจน์) 
 

โรคสูตินรีเวชทั่วไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
 

ศุกร์ โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกคัดกรองมะเร็งนรีเวช (พญ. สุทธิวรรณ ทองยศ) 
 

โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกคัดกรองมะเร็งนรีเวช (พญ. สุทธิวรรณ ทองยศ) 
 

                              
     หมายเหต ุ (คลินิกวัยทองปิดบริการ  สามารถส่งผู้ป่วยตรวจได้ท่ีห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ได้ทุกวัน) 
          อาคารอ่านวยการ (เก่า)  ชั้น  2 
          เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ  3210-3213   
          ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กนัยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกฝากครรภ์  วางแผนครอบครัว  คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

วัน 08.00 – 16.00 น. 
จันทร์ คลินิกฝากครรภ์  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  อาคาร 9 ชั้น 1 อาคารแม่และเด็ก   

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  (พญ. ศิรประภา  ตันเตชสาธิต)  อาคาร 4 ข้างห้องคลอด โทร 2214   
 *(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) 
 

อังคาร คลินิกฝากครรภ์  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  อาคาร 9 ชั้น 1 อาคารแม่และเด็ก   
คลินิกมารดาหลังคลอด / วางแผนครอบครัว  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) อาคาร 9 ชั้น 1 
 

พุธ คลินิกฝากครรภ์  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  อาคาร 9 ชั้น 1 อาคารแม่และเด็ก   
 

พฤหัสบดี คลินิกฝากครรภ์  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  อาคาร 9 ชั้น 1 อาคารแม่และเด็ก   
คลินิกวางแผนครอบครัว / มารดาหลังคลอด  อาคาร 9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตางรางเวร) 
 

ศุกร์ คลินิกฝากครรภ์  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  อาคาร 9 ชั้น 1 อาคารแม่และเด็ก   
 

  
หมายเหตุ  (ฝากครรภ์รายใหม่รับทุกวัน  เวลา 08.00-14.00 น.) 
     อาคารแม่และเด็ก  คลินิกฝากครรภ์ / วางแผนครอบครัว  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 2106  / 2107 
     อาคาร 4  ข้างห้องคลอด  คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 2214 
     ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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คลินิกห้องตรวจบริการสตรีวัยเจริญพันธ ์

วัน   เวลา  08.00 - 16.00 น. 
จันทร์ คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 

คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 
อังคาร คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 

คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 

พุธ คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 

คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 

พฤหัสบดี คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเดก็ ชั้น 5 

คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 

ศุกร์ คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 

คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 

  
 หมายเหตุ  - อาคารแม่และเด็ก  ชั้น 5 
        คลินิกวัยรุ่น  เบอร์โทรตดิต่อ 044 – 615002 ต่อ 1009   
      - อาคารแม่และเด็ก  ชั้น 1 
        คลินิกนมแม่  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 3551-3552 
        ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรมทัว่ไป 
วัน 7.00 – 8.00 น. 8.00 – 16.00 น. 

จันทร์  
- 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. นิเดช กฤตสิน / พญ. อุริษา วิทยาวราพงษ์) 
โรคศัลยกรรมทั่วไป  เวลา 10.00-12.00 น.  (นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์) 
คลินิกศัลยกรรมเด็ก  (พญ. จ่าเรียง คุ้มจันอัด) 
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท  (พญ. ชุติมา ชัยช่วงโชติ) 
คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (พญ. ศุภางค์  ศรีทอง) 

อังคาร คลินิกรุ่งอรุณ 
ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
(พญ. สุภางค์  ศรีทอง) 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. ชาญณรงค์ สวนสวรรค์ / นพ. เพียรเลิศ  มูลวิริยกิจ) 
โรคศัลยกรรมทั่วไป  เวลา 11.00-12.00 น.  (นพ. ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์) 
คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (นพ. ไพโรจน์ จึงอนุวัตร / นพ. อุดมศักดิ์  วิจิตรเศรษฐกุล) 
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (นพ. วัชระ บุรพลกุล)  
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (พญ.รวีนุช  เบี่ยงกลาง) 
คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  (นพ.กานต์  ศูนย์กลาง) 

พุธ 
- 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์ / พญ.อุมาพร  สีหะวงษ์ / นพ.ธนชัย  อมรเพชรสถาพร) 
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. วุฒินันท์ พันธะเสน) 
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง  (นพ. คชา  อริยะธุกันต์) 

พฤหัสบดี คลินิกรุ่งอรุณ 
ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
(พญ. สุภางค์  ศรีทอง) 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. กิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์ / นพ.จิระพล ดารีศักดิ์ / นพ.ธีรวุฒิ รักชอบ) 
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (นพ. เปรมศักดิ์  ศักรินพาณิชกุล) 
คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (นพ. เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ / นพ. อุดมศักดิ์ วิจิตรเศรษฐกุล) 
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. ธนภณ งามมณี) 
คลินิกศัลยกรรมมะเร็ง  (นพ.ธีรวุฒิ  รักชอบ) 
คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  (นพ.ธนานันต์  ไชยด่ารงฤทธิ์) 

ศุกร์ - โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. กิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์) 
คลินิกหลอดเลือดสมองแตก (นพ. วุฒิชัย มัดจุปะ) 
คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  (นพ.วรัทญ์  ทักษิณาเจนกิจ) 

หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 2 
     เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4202 - 4203  
     ข้อมูล  ณ วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรมออร์โธปิดิกส ์(กระดูก) 
วัน 09.00 – 12.00 น. 13.00-16.00 น. 16.30-20.30 

จันทร์ นพ. ไกรวุฒิ สุขสนิท  / นพ.วุฒิชัย  บุญไชยะ 
นพ. ณัฐพงศ์  ผลประดับเพ็ชร์ 
นพ. ทรงไทย  มูลวงศ์ 

นพ.วุฒิชัย  บุญไชยะ 
นพ. ณัฐพงศ์  ผลประดับเพ็ชร์ 
นพ. ทรงไทย  มูลวงศ์ 

- 

อังคาร น.พ. ไพรัช  ไพรลือชา 
นพ. วิญญู  ทองทิพยเนตร 
คลินิกข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม 
น.พ. ชนดล  ปรีฐนัทธ์  
นพ. นพดล  เอกัคคตาจิต   

น.พ. ไพรัช  ไพรลือชา 
นพ. วิญญู  ทองทิพยเนตร 

- 

พุธ น.พ. ชนดล  ปรีฐนัทธ์ 
นพ. นพดล  เอกัคคตาจิต   

น.พ. ชนดล  ปรีฐนัทธ์ 
นพ. นพดล  เอกัคคตาจิต   

SMC  ศัลยกรรมกระดูก  
(ค่าบริการ 300บาท/ครั้ง) 

พฤหัสบดี น.พ. ไพรัช  ไพรลือชา (วันคู่) 
นพ. ปริศักดิ์  ภู่เงิน  (วันคี่) 
คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา  
นพ.ไกรวุฒิ  สุขสนิท 
นพ. วิญญู  ทองทิพยเนตร 
นพ. ทรงไทย  มูลวงศ์ 
คลินิกศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า  
นพ. ณัฐพงศ์  ผลประดับเพ็ชร์ 
คลินิกกระดูกและข้อในเด็ก  
นพ. วุฒิชัย  บุญไชยะ 
คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง 
นพ.ปิติ  สุรเนาวรัตน์ 

น.พ. ไพรัช  ไพรลือชา (วันคู่) 
นพ. ปริศักดิ์  ภู่เงิน  (วันคี่) 

- 

ศุกร์ นพ.ปริศักดิ์  ภู่เงิน 
นพ.ปิติ  สุรเนาวรัตน์ 

นพ.ปริศักดิ์  ภู่เงิน 
นพ.ปิติ  สุรเนาวรัตน์ 

- 

  หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 2 
       เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  4212        ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชศาสตรฟ์ื้นฟู 
วัน 08.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร์ โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
พญ. วิภัสรา  สวัสดี 
 

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
พญ. วิภัสรา  สวัสด ี
 

อังคาร โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
พญ. ภัคภร ปรีฐนัทธ์ 
 

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
พญ. ภัคภร ปรีฐนัทธ ์

พุธ โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
พญ. วิภัสรา  สวัสดี 
 

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
พญ. วิภัสรา  สวัสด ี
 

พฤหัสบดี โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ ์
 

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์ 

ศุกร์ โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์ 
 

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 
นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์ 

   
 *พญ.อนัญญา  อุทิศสัมพันธ์กุล  ศึกษาต่อที่ใต้หวัน  6  เดือน  ก.ค.-ม.ค.66 
  หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2  เมษายน 2558 ชั้น 2 
       เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  4215   
       ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจตา  
 

  หมายเหตุ  อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้นที่  4 
          เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  3412  
          ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
  

วัน 08.00 – 16.00 น. หมายเหตุ 
จันทร์ โรคตาทั่วไป 

นพ. ธงทอง  ภาระพรหมราช 
พญ. ปวีณนุช  กาญจนการุณ 
นพ. ธนิต  ศิริเลขอนันต์ 

- 

อังคาร โรคตาทั่วไป 
พญ. วรรษพร  พรวัฒนเจริญ 
พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช  
พญ. รวิปภารัศมิ์  พูลนิติพร 
 

SMC  เวลา 16.30-20.30 น. 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรคตาทั่วไป 
ค่าบริการ  300  บาท/ครั้ง 
โทร 044-615002 ต่อ 3412 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พุธ โรคตาทั่วไป 
พญ. ปวีณนุช  กาญจนการุณ 
นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ 
นพ. ธงทอง  ภาระพรหมราช 
 

SMC  เวลา 16.30-20.30 น. 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรคตาทั่วไป 
ค่าบริการ  300  บาท/ครั้ง 
โทร  044-615002 ต่อ 3412 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พฤหัสบดี โรคตาทั่วไป 
พญ. รวิปภารัศมิ์  พูลนิติพร 
นพ. ธนิต  ศิริเลขอนันต์ 

SMC  เวลา 16.30-20.30 น. 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรคตาทั่วไป 
ค่าบริการ  300  บาท/ครั้ง 
โทร  044-615002 ต่อ 3412 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ศุกร์ โรคตาทั่วไป 
นพ. นิธิดล  อารยะสกุลวงศ์ 
พญ. วรรษพร  พรวัฒนเจริญ 
พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช  

- 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจ ห ูคอ จมูก 
วัน 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.30 – 20.30 น. 

จันทร์ โรค หู คอ จมูก 
พญ. วลัยพร พลอยเทศ 
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์ 

โรค หู คอ จมูก 
พญ. วลัยพร พลอยเทศ 
 

- 

อังคาร โรค หู คอ จมูก 
นพ. ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์ 
พญ.กรภัทร์  เอกัคคตาจิต   

โรค หู คอ จมูก 
นพ. ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์ 

 

SMC 
โรค หู คอ จมูก 
ค่าบริการ 300  บาท/ครั้ง 
 

พุธ โรค หู คอ จมูก 
นพ. บรรลือ อูรณการ 
พญ. วลัยพร พลอยเทศ 

โรค หู คอ จมูก 
นพ. บรรลือ อูรณการ 
 

- 

พฤหัสบดี โรค หู คอ จมูก 
พญ.กรภัทร์  เอกัคคตาจิต  
นพ. บรรลือ อูรณการ 
 

โรค หู คอ จมูก 
พญ.กรภัทร์  เอกัคคตาจิต   
 

- 
 

ศุกร์ โรค หู คอ จมูก 
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์ 
นพ. ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์ 
 

โรค หู คอ จมูก 
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์ 
 

- 
 

  
หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 4 
     เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  4411   
     ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจทันตกรรม 
วัน 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 20.00 น. 

จันทร์ ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก  
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน และทันตกรรมเฉพาะทาง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

อังคาร ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน และทันตกรรมเฉพาะทาง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พุธ ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน และทันตกรรมเฉพาะทาง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พฤหัสบดี ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก(แพทย์ออก
ตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน และทันตกรรมเฉพาะทาง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ศุกร์ ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ประชุม ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ทันตกรรมเฉพาะทาง อาคารอ านวยการ ชั น 3  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  3313 ,3305 
1. ทันตกรรมประดิษฐ์   2.  ทันตกรรมส่าหรับเด็ก     3.  วิทยาเอ็นโดดอนต์  
2. ทันตกรรมสาธารณสุข  5.  คลินิกการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มทส.   

หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 ชั้น 4   
     (รับเฉพาะตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน ,คลินิกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล ,ทันตกรรมบริทันตวิทยา ,ทันตกรรมรากเทียม , 
ทันตกรรมหัตถการ ,ทันตกรรมจัดฟัน) 
     เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  4412      
     ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกรักษ์ใจ (จติเวช) 
วัน 08.00 – 12.00 น. 16.30 – 20.30 น. 

จันทร์ คลินิกรักษ์ใจทั่วไป จิตเวชผู้ใหญ่ (นพ.ภาณุพงศ์  เพชรเลิศ / พญ.วิลาสินี  แพงวงษ์) 
คลินิกรักษ์ใจเด็กและวัยรุ่น 15-17 ปี (พญ.คณิตา  ชาญมหาพน) 
คลินิกฟ้าใส เลิกบุหรี่ 
คลินิกอดสุรา 
คลินิกสีขาว บ่าบัดยาเสพติด  (พญ.ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์)  

SMC 
คลินิกรักษ์ใจทั่วไป  
 (ค่าบริการ 300บาท/ครั้ง)  
โทร 044 – 615002  ต่อ  2104 , 2082   

อังคาร คลินิกรักษ์ใจทั่วไป จิตเวชผู้ใหญ่  (นพ.ภาณุพงศ์  เพชรเลิศ / พญ.วิลาสินี  แพงวงษ์) 
คลินิกรักษ์ใจเด็กและวัยรุ่น อายุ 15-17 ปี (พญ.วันรวี  พิมพ์รัตน์) 
คลินิกฟ้าใส (เลิกบุหรี่) 
คลินิกอดสุรา 
คลินิกสีขาว (บ่าบัดยาเสพติด )    

SMC 
คลินิกรักษ์ใจทั่วไป  
 (ค่าบริการ 300บาท/ครั้ง)   
โทร 044 – 615002  ต่อ  2104 , 2082   

พุธ คลินิกรักษ์ใจทั่วไป จิตเวชผู้ใหญ่  (นพ.ภาณุพงศ์  เพชรเลิศ / พญ.ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์) 
คลินิกรักษ์ใจเด็กและวัยรุ่น อายุ 6-14 ปี (พญ. วันรวี พิมพ์รัตน์ /พญ.คณิตา  ชาญมหาพน)  
คลินิกสีขาว (บ่าบัดยาเสพติด )    

SMC 
คลินิกรักษ์ใจทั่วไป  
 (ค่าบริการ 300บาท/ครั้ง)   
โทร 044 – 615002  ต่อ  2104 , 2082   

พฤหัสบดี คลินิกรักษ์ใจทั่วไป จิตเวชผู้ใหญ่  (พญ.วิลาสินี  แพงวงษ์/ พญ.ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์) 
คลินิกรักษ์ใจเด็กและวัยรุ่น อายุ 6-14 ปี (พญ. วันรวี พิมพ์รัตน์ /พญ.คณิตา  ชาญมหาพน) 
คลินิกสีขาว (บ่าบัดยาเสพติด )    

- 

ศุกร์ คลินิกรับยาตามนัด 
คลินิกรับยาไปรษณีย์ 
คลินิก VDO Tele รักษ์ใจ / เรือนจ า / สถานพินิจ 
คลินิกสีขาว (บ่าบัดยาเสพติด )    

- 

  
 หมายเหตุ  อาคารรักษ์ใจ  ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาล 
      เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  2104 , 2082   
      ข้อมูล  ณ  วันที่  13  กันยายน  2565 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกฝังเข็มและแพทย์แผนไทย 
วัน 09.00 - 12.00 น. 08.00 – 16.00 น. 16.00 – 20.00 น. 

จันทร์ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
(แพทย์แผนไทย) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั น  6 
เวลา 09.30 - 15.00 น. 

ฝังเข็ม (นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์) 
คลินิกเวชกรรมไทย (แพทย์แผนไทย) 
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 
 

คลินิกเวชกรรมไทย นอกเวลา (พท.ป อรพรรณ  เอ่ียมวิริยาวัฒน์) 
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 

อังคาร  คลินิกเวชกรรมไทย (แพทย์แผนไทย) 
นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) 

คลินิกเวชกรรมไทย นอกเวลา (พท. นิศารัตน์  สังคะรัมย์) 
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 

พุธ คลินิกเวชกรรมไทย opd คู่ขนาน 
(พท. นิศารัตน์  สังคะรัมย์) 
ห้องตรวจ 317 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3                                                                                

คลินิกเวชกรรมไทย (แพทย์แผนไทย) 
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 
 

คลินิกเวชกรรมไทย นอกเวลา (พท. รัชนีภรณ์  นิลนนท์) 
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 

พฤหัสบดี  คลินิกเวชกรรมไทย (แพทย์แผนไทย) 
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 

คลินิกแพทย์แผนไทย นอกเวลา  
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 

ศุกร์ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
(แพทย์แผนไทย) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั น  6 
เวลา 09.30 - 15.00 น. 

คลินิกเวชกรรมไทย (แพทย์แผนไทย) 
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทย) 

คลินิกแพทย์แผนไทย  นอกเวลา 
นวดแผนไทย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 
 
 
 

 คลินิกเวชกรรมไทย opd คู่ขนาน 
(พท.ป อรพรรณ  เอ่ียมวิริยาวัฒน์) 
ห้องตรวจ 317 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 

  
  หมายเหตุ  อาคารแพทย์แผนไทย  ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาล 
                 เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  2105  
          ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565 


