พญ. มสงท ขวทญ สยรย
ส ทนตธ

จ-ศ 9-16 น.

นพ. กระสสนธยธ รยงร ทองศรร

จ-ศ 13-17 น.

นพ. กฤตยธวก
ส รม ดยรงคธพศ
ส ษ
ย
ส ฏธกล

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. รดรวทนตธ ไตรสถสตวร

จ-ศ 9-16 น.

นพ. กมลชนก ประภาศรรสข
ย

พฤ 18-20 น.

นพ. กสตพ
ส ทฒนธ วทฒนาวงศธ

อา 13-15 น. / พฤ 17-19 น.

นพ. ฉท ตรกนก ทยมวสภาต

ส 17-20 น. / อา 9-12 น.

พญ. ศทนสนรย ธ ทศศสร ส

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. กรกฎ พานสช

จ 17-22 น./ อา 13-19 น.

นพ. ณรงคธศก
ท ดสด ภสญโญภททรกยล

จ,อ,พ 17-19 น. / ส 9-12 น.

นพ. ชาญ ศรรรทตนสถาวร

อ 19-21 น.

นพ. สงรา นสลวรางกบร, นพ.อรรถพงศธ

วงศธววส ทฒนธ เฉพาะแพทยธนทด

นพ. กฤตธร โคละททต

จ,พ17-19น/พฤ14-18น/ส15-19น.

นพ. ประสสทธสด เจรยรกยล
พ,ศ9-11น.,15-16.30น./ศ17-20น.
นพ. ปรรชา อทงคณานยพงศธ

จ,อ,พฤ 9-16 น.,20-22 น./
ส13-15 น./อา10-12 น.,13-15 น.
จ-ศ 7-16 น. / ส-อา 9-16 น.

นพ. ณท ฐวยฒ ส วงษธประภารทตนธ

จ 17.30-19.30 น.

นพ. สมเกรยรตส วสยวทฏฏกยล

จ 17-19 น.

นพ. ก กองเขต เหรรยญสยวรรณ

อา 9-13 น.

นพ. เดโช จทกราพานสชกยล

พฤ 17-19 น. / อา 9-12 น.

นพ. สยกจส รทกษาสยข

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. คณสนทรธ กรรตสพงคธไพบบลยธ

พฤ 18-22 น.

นพ. ทองดร วสยธารา

จ-ศ 9-17 น. / ส 9-11 น.

นพ. คธนาวงศธ สายสมร จ,อ,พ8-17น.

พฤ-ศ9-12น./ส8-17น./อ17-20น.

พญ. ภททรจสต ภททโรดม

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

พญ. ธนทญญา บยณยศสรน
ส ทนทธ

ศ 17.30-19.30 น.

นพ. ไชยยงคธ นวลยง

จ 16-18 น. / ส 8-12 น.

นพ. จตยพร โชตสกวณสชยธ

อ 18-19 น.

พญ. วนสดา อสนทรหนองไผร

ส 8-18 น./ อา 8-12 น.

นพ. นรเชษฐธ รรวมพรภาณย

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ฐสตภ
ส ทท หาญสมวงศธ

ส 14-19 น.

นพ. จตยรงคธ พรรทตนมณรวงศธ

นพ. วยฒไส กร เมฆทอง

จ-ศ 9-16 น.

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. นราธสป ชยณหะมณรวทฒนธ

อ 17-20 น./ อา 9-12 น.

นพ. ธนบดร ชธานาญสงเคราะหธ

อา 10-14 น.

พญ. จทนทนรทศมธ จทนทนยสงท ยง

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ศสวะนทฎ กนกณท ฐศสวทฒนา

จ-ศ 8-17 น.

นพ.นสททศนธ วสศวชทยพทนธธ,พญ.ศรรสกยล

จสรกาญจนากร เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ธวทชชทย ทวรมทนคงทรทพยธ

อ 17-18 น.

นพ. ชนสนทรธ ลธาท ซธา

อา 9-13 น. / พฤ 17-20 น.

พญ. สมจสตร ประภาพทนธธ

จ-ศ9-16น.อา9.30-14น/พฤ,ศ17-20น

พญ. นสธม
ส า รทตนสสทธสด

พ18.30-20.30(เฉพาะแพทยธนทด)

นพ. ธรระพล อมรเวชสยกจส

จ 17-19 น.

จ,อ 14-20 น.

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. ชลเวช ชวศสร ส

นพ. สยรพล วรไตร

นพ. ประดสษฐธ ปท ญจวรณน
ส **ส

พ 16-18 น./ ส 8.30-14 น.

นพ. บรรณสสทธสด ไชยประสสทธสด

พ 16.30-20 น.

นพ. ชทยเวช ฤตสวรางคธกรบ

พ17-20น./ส 8-12น./อา 16-22น.

นพ. พชระ ฐานะสถสรกยล

จ-ศ 8-17 น./ ศ 17-20 น.

นพ. พสชย
ส ทนทรรทตนธ
ท ศยจจ

ศ 14-18 น./อ 14-17 น.

นพ. ฐสตณ
ส ท ฐ ดสลกหทตถาการ

อา 8.30-11.30 น.

นพ. พยงคธ จบฑา

อ-ศ,อา 9-12 น.

นพ. ภทคพล บธารยงพดช

อ 17-19.30 น./ ส 13-16 น.

นพ. ดสเรก ตทนตสเกตย

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. วรวสทยธ อรสยประยบร

จ-ศ 8-17 น.

นพ. สกลรทฐ ทสตอรราม

พฤ 16-19 น. / อา 9-11 น.

นพ. ตรอพล วทฒนา

พฤ 17-20 น.

นพ. วสเชรยร ทองแตง

อ,พฤ 16.30-20 น. / ส 8.30-12 น.

นพ. สสทธสพร ศรรนวลนทด

พฤ 17-19 น.

นพ. ทศ หาญรยงร โรจนธ

อ 17-22 น./ ส 14-21 น.

นพ. สมบทต ส วงศธภททรนนทธ

จ-ศ 8-17 น. / ส 13-16 น.

นพ. อนยพทนธธ ตทนตสวงศธ

พ17-18น. เฉพาะพยธสยดท กายของเดดอน

นพ. ธนพงษธ ไวทยะวสญญบ

อา 9-12 น., 14-16 น.

นพ. สมบบรณธ จสรภททรธธารง

อา 8-11 น.

นพ. ธเนศ อรสยะวทตรกยล

พ 16-18 น.*พ 1,3 ของเดดอน

นพ. สทชชนะ พยม
ร พฤกษธ

อา 9-12 น.

นพ. ปฐมพงษธ อองน ประเสรสฐ

จ 17-20 น.

นพ. ธรรเดช จทนทระ จ-อ 9-16น.

นพ. สสรช
ส ย
ท จธานงประสาทพร

จ 17-20 น.

พญ. มณรรทตนธ ธนกสตวส รส ฬ
ย

อ-ศ 8-16 น. / จ 13-16น.

พ9-16,17-20น./
พฤ,ส13-17น./ศ9-12น.
พฤ 18-19.30 น.

โรคหทวใจ

อายยรกรรมทททวไป จ-อา 18-24 น.

ประสาทวสทยา
พญ. จสราพร จสตประไพกยลศาล

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. จสราพร สยจจานทนทธ

จ,พ 9-15น/ ศ,ส 9-12 น.

นพ. เจษฎา ทวรโภคสมบบรณธ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. ณท ฐพล รทตนธรรมสกยล

อ,พฤ 17-20 น.

พญ. ธนรรญา วงศธสน
ส
ร ล

ส 16-20น. / อา 9-16 น.

พญ. ธนสตา แสงเปรท ยมสยข

จ-อ 9-17 น. / พฤ 13-20 น.

พญ. นาราพร ประยบรวสวทฒนธ

จ 18-20 น.

นพ. นสพนธธ พวงวรสนทรธ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. ประจทกษธ ศทกดสศ
ด รร

จ,พ,ศ9-13น/อ17-19.30น/อา8-14น

นพ. ปท ญญ บยรณศสร ส

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

โรคทางเดสนปท สสาวะ

โรคไขข กอ

นพ. สยทธสพงษธ สสรน
ส ทรธวราวงศธ

จ,อ,พฤ-อา 9-12 น.

พญ. เลพก ปรสวส
ส ท
ย ธสด

อ,ศ 17-21 น.

นพ. อภสสท
ท ธารงวทฒนากยล
ส ธสด ลรด

ส 9-16 น.

นพ. สบงชทย อทงธารารทกษธ

อ,ส 17-19.30 น.

พญ. อรททย กยลพรพทนธธ

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. อรสศรา สยวรรณกบล

พ 17-20 น.

พญ. กสตตสมา ศยภดสเรกกยล

อายยรแพทยธโรคหทวใจ

จ-พฤ 18-22 น.

นพ. ธรระ ฤชยตระกบล

ศทลยกรรมกระดบก

นพ. ธรรวยฒ ส ธรรมวสบล
บ ยธศรร
นพ. นวพทนธธ วอกลาง

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. บรรจง มไหสวรสยะ

จ 18-19 น.

จ-ศ 9-16 น./พ 17-20 น.

นพ. ปฏสเวช งามวสจต
ส วงศธ

พฤ 18-20 น.

ศ 18-20 น. / อา 8-12 น.

นพ. ปณต เลดอ
ท มสธาราญ

จ-ศ 9-17 น.

นพ. พงษธเทพ วสทยาวทชรสนทรธ

ศ 17-20 น.

นพ. ปณท ย เลาหประสสทธสพร

พ 17-20 น./ อา 9-11 น.

โรคเลดอด

นพ. ปร ตส เนตยารทกษธ

จ 8-16 น./ พ,พฤ 9-16 น.

นพ.พรรคพร ประภาพทนธธ อา,พ,8-12น

อ,พฤ 8-12น,17-20น/ศ16-20น

นพ. ยงชทย นสละนนทธ

อา 7-10 น. *อา 1,3,5 ของเดดอน

นพ. รทงสรรคธ ชทยเสวสกล
ย ***

อา 9-16 น.

นพ. กสตตสพงศธ มณรโชตสสวย รรณ

พฤ,ส 17-20 น.

นพ. วทนชทย วนะชสวนาวสน

พ,ส 17-20 น.

นพ. ประสสทธสด กองเกตยใหญร

อ 18-20 น./ส 11-17น./ศ 11-13 น.

นพ. รยงร นสรทนดรธ ประดสษฐสยวรรณ

พ 18.30-20.30 น. / ส 8-14 น.

นพ. แจรมศทกดสด ไชยคยนา

อ 17.30-20 น. / ส 13-16 น.

นพ. วสโรจนธ จงกลวทฒนา

จ,พฤ 17-20 น. / ส 8-12 น.

นพ. ปท ญจพล วสทต
ส วโรดม

อ 16-21 น. / ศ 16-22 น.

นพ. วงศธพท
ส ทกษธ เทพพรพสททกษธ

จ-พฤ 8-17 น.

นพ. ชทยวทฒนธ ลสมปวยฒวส รานนทธ

จ-ศ 9-16 น.

นพ. สนททน วสสท
ย ธสศก
ด ย
ท ดสช
ท

อา 15-19 น.

นพ. ปท ญญา ลทกษณะพฤกษา

ส 17-20 น.

นพ. วทฒนชทย โชตสนทยวทตรกยล

พ 17-19 น.

นพ. ไชยรทตนธ เพสม
ท พสกล
ย

อ 18.30-19.30 น.

นพ. สยททศนธ ฟบร เจรสญ

พ 18-20 น. / อา 8-12 น.

นพ. พสเชฐ โชตสจฬ
ย างกบร

จ-ศ 8-14 น.

นพ. วสกรม วรทญญบวงศธ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

อ17-21น./ส16-20น./อา17-20น.

นพ. สยรพล อสสรไกรศรล

จ-อ 18-20 น. / ส 9-12 น.

นพ. พสสฎ
ส ฐธ เลสศวานสช

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สงคราม โชตสกอนยชต
ส

ส 8-11 น. *ส 2,4 ของเดดอน

นพ. ฐสตส
ส น
ท ตธ ปาลกะวงศธ ณ อยยธยา
พญ. นธน าเพชร กอวทฒนา

จ-ศ 9-16 น.

นพ. อนยชา ก กองมณรรทตนธ

ส 15-18 น./ อ 17-20 น.

นพ. โพชฌงคธ โชตสญาณวงษธ

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สมชาย โตวณะบยตร

พฤ 9-12 น.

พญ. เปรท ยมลาภ แสงสายทณหธ

นพ. เอกพทนธธ ครยพงศธ

พฤ 17-20 น./ อา 14-17 น.

นพ. ภานยพทนธธ ทรงเจรสญ

อ 16.30-18 น. / ศ 13.30-15 น.

นพ. สมศทกดสด ลทพธสกล
ย ธรรม

นพ. พบนทรทพยธ วงศธสรย เกรยรตสด

พฤ 17-20 น. / ส 13-17 น.

นพ. ภบวรสนทรธ บยนนาค

จ-อ,ศ10-15/อา13-17 น.

พญ. สยภารทตนธ วสนจ
ส ปรรชากยล

อ,พ,ศ18.30-21น./จ,
พฤ9-11น./ส9-12 น.
พฤ 17-18น./ ส 9-12น.,13-16น.

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. รทงสรรคธ ปยษปาคม

พ 17-20 น. / อา 10.30-17 น.

นพ. ธทนดร งามประเสรสฐชทย

ส 13-15 น. / อา 9-15 น.

นพ. มนตธชย
ท เรดองชทยนสคม

อ 17-19 น., ส 9-11 น.

นพ. สยรพล สยขสาคร

ส 16-21 น.

พญ. วาสนา ไทยพสสท
ย ธสกล
ย

ส 9-13 น.

พญ. ภสญโญ รทตนาอทมพวทลยธ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. มนตรร วทฒนาแก กวศรรเพพชร

ศ 17-20 น.

นพ. เหรรยญชทย จบฬาวสเศษกยล

พฤ 17-21 / อา 17-20 น.

พญ. วสภาวร ภบรร ทก

พฤ 17-20 น./ส 10-15 น.

นพ. มนตรร กอบกสจเจรสญ

จ-ศ 6.15-15.15 น.

นพ. ระพสนทรธ พสมลศานตสด

อ 18-19 น.

นพ. อรรคพล พสนจ
ส จสนดาทรทพยธ

จ,อ,ศ 8-17 น. / พฤ 8-13 น.

นพ. วสวทฒนธ ภสยโยดสลกชทย

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. เมธร ชยะกยลครรร

อ 18-20 น.

นพ.รยงร ศทกดสด ลสม
ท ทองแทรง ,นพ.วสทเชษฐ

พสชย
ท ศทกดสด เฉพาะแพทยธนทด

พญ. สยรย
ร ธ สมประดรกล
ย

พ 18-20 น.

นพ. สยรพล กอบวรรธนะกยล

จ-ศ 18-20 น. / ส 8.30-12 น.

นพ. วรวยฒ ส กรส
ท ข
ย พทนธธ จ9-12 น.

นพ. สยรพล สยวรรณกบล

ส,อา 8.30-10.30 น.

นพ. วรสสทธสด สยททศนธวรวยฒ ส

อ-พฤ9-16 น./ศ 9-12,16-20 น./อา
14-20 น.
พ 18-22 น.

นพ. อทครเชฎฐธ พสนจ
ส บรรเจสดกยล

อ-ศ8-17น./ส9-11น.*ส2,4ของเดดอน

พญ. อสนทสพร เมธาสสทธสด

จ 18-21 น.

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

ดร. ศรรวม
ส ล มโนเชรย
ส
ท วพสนจ

โรคทางเดสนอาหาร

โรคตสดเชดอ
น

อายยรกรรมโภชนาการ

พญ. กานตธ ภบษณสยวรรณศรร

จ 17-20 น.

นพ. กสตศ
ส ก
ท ดสด เศรยรสวทสดสด

อ18-20น./ส9-12น./พ17.30-20น.

พญ. ปรรยานยช แย กมวงษธ

จ,พฤ 18-20 น. / ส 9-12 น.

นพ. จรสนทรธ โรจนธบวรวสทยา

จ,พ,ศ17-20น/อ,พฤ9-12น/อา9-15น

นพ. พรพจนธ เปรมโยธสน

ศ 17-20 น.

พฤ 9-15 น.

พญ. จสรทชยา วณสชานยวทตร

จ-ศ8-17น./ส13-18น./อา13-17น.

อ 9-11 น. (เฉพาะOPDเทรานทน
น )

นพ. ชยมพล แย กมเจรสญ

จ-ศ 9-17น./ส 9-13น./อา 9-16น.

พญ. จารยวรรณ เอกวทลลภ

พ 17-20 น.

นพ. ทวรศก
ท ดสด แทนวทนดร

จ 17.30-19 น./ อา 7-12 น.

นพ. ธนพทฒนธ อสงคกยล

อ-ศ 8-17 น. /อ,พฤ 17-20 น.

พญ. พรรธนธชญมน ชสนรทตนโรจนธ

ศ 17-21 น.

นพ. นพดล โสภารทตนาไพศาล

จ 17-19 น.
พ 13-17 น. / อา 9-12 น.

คลรนค
ส แก กไขการพบด
คยณ กาญจนา ประเสรสฐดรงาม

โรคปอด

โรคตรอมไร กทรอ (เบาหวาน,ธทยรอยดธ,ตรอมหมวกไต)

มะเรพง

พญ.จสนตนทนทธ จทงศสรพ
ส รปกรณธจ,ส17-

20น./อา9-12น.*ส,อา 1,3,5ของเดดอน

พญ. ฉท นทนสจ ลรม
น งสท สวทสดสด

จ-ศ 8-15 น.

นพ. พบลชทย จรทสเจรสญวสทยา

พ 17-20 น.

นพ. ไพรทช เทพมงคล

นพ. ธวทชชทย พรรพทฒนธดษ
ส ฐธ

อ,พฤ 20-22 น. / อา 13-16.30 น.

พญ. มณฑสรา มณรรทตนะพร

พ 17.30-19.30 น.

นพ. ไพโรจนธ สสนลารทตนธ

พญ. เพพญพทนธยธ ภบรป
ส ท ญโญ

จ-ศ 9-14 น.

นพ. ราชสน ไพบบลยธพร

อ 18-20 น.

พญ. เพพญสยภา เทพรทกษธ

จ-ศ 8-17 น.

นพ. วรายย ปรทชญกยล

พฤ 17-20 น.

พญ. เรชมา จาวลา

อา 10-14 น.

นพ.ศทกดสช
ด ย
ท สยคนธมาน จ-พ8-17น.

นพ. สาธสต วรรณแสง

พ,อา 17-20 น.

นพ. สมชทย สทมพทนธธเวชกยล จ 9-20น.

นพ. สยทน
ส ศรรอษ
ท ฏาพร

อา 6.30-11 น.

นพ. สมชาย ลรลากยศลวงศธ

นพ. อภสชาตส วสชญาณรทตนธ

จ-ศ 17-18.30 น. / ส 9-12 น.
20น. อา9-12น*ส,อา2,4ของเดดอน

นพ.เอกสสทธสด วาณสชเจรสญกยล

,ส17-

ตรอมธทยรอยดธ เต กานม (ศทลยกรรม)

ศ,ส8-12น/อ9-14 น*2,4ของเดดอน

นพ. สมยศ วรรณสสนธพ

พ 17-19น./ ส 13-16น.

นพ. สรฤทธสด สรรระศรรฤทธสด

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. สายชล วรองตระกบล

นพ.สารเนตรธ ไวคกยล เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สสทธานตธ อสม
ท ประสสทธสชย
ท

ศ 16-20 น. / ส 15-22 น.
เฉพาะแพทยธนทด

อ,พฤ,ส 9-12 น.

นพ. สยธ ร ทวรพทนธยส
ธ านตธ

อา 12-15 น.

นพ. สยรน
ส ทรธ ธนพสพทฒนศสร ส

อา 17-18 น.

นพ. จตยรวสช ครองวรกยล

จ-ศ 8-17 น.

นพ. อภสชาตส อทศวมงคลกยล

พ 18.30-20 น.

พฤ8-17น./ศ8-17น./ส,อา8-12น.

นพ. เฉลสมพล ชนะพบล

จ-ศ 8-17 น.

นพ. อรรถกร จารยศรรวรรณา

อา 8-13 น.

/อ-ศ 9-17 น./ส 12.30-14.30 น.

นพ. ชทยณรงคธ พลานยสต
ส เทพา

อ 16-17 น.

นพ. อาศสส อยนนะนทนทนธ

อ 17-18 น./ ส 11.30-16 น.

พฤ 17-20 น./ ส 10-13 น.

นพ. ชบเกรยรตส อทศวาณสชยธ

จ-ศ 10-12 น. / ส 11-13 น.

นพ. อธานวย อยนนะนทนทนธ

จ-อา 10-14 น.

นพ. สยาม ศสรน
ส ธรปท ญญา

พ,พฤ 17-20 น.

นพ. ณรงคธ เลสศอรรฆยมณร ,นพ.วสทรบ

ชสนสวรางวทฒนกยล งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. เอกเกษม วาณสชเจรสญกยล

จ-อ 17-20 น.

นพ. สยพจนธ นสม
ท อนงคธ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. ณท ฐกสตตสด นสรมสตศรรชย
ท

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. เอกวสทยธ เกยยราพทนธยธ

อ 19.30-20 น.

นพ. สยรพล ชดน
ท รทตนกยล จ,พ9-12น.

อ,ศ17.30-20น./ส,อา9-12 น.

นพ. ดรสนทรธ โลรหส
ธ รส วส ทฒนธ พฤ16.30-19

อา8.30-10.30*อา1,3ของเดดอน

ศทลยกรรมทททวไป จ-ศ 18-22 น.

นพ. กรสช โพธสสวย รรณ อ13-18น.

พ14.30-18.30น.*พยธทร2
ท 13-16น.

พญ. อาภาพร จสตชทยนา จ 8-20น./

อ-พฤ8-16น./ศ8-12น./ส8-11น.

นพ. ธวทชชทย อทครวสพธ
ย

อา8.30-9.30น.*อา2,4,5ของเดดอน

ศ 18-20 น.

นพ. อยดม คชสนทร

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. ธทญเดช นสมมานวยฒพ
ส งษธ

พ 17-19 น.

นพ. ธรระ พงศธประสบชทย

จ-ศ 8-17น.

ส 15-17 น.

พฤ18.30-20/ส13-15/จ18.30-20

นพ. สยททศนธ จองธรรพานสช

นพ. ประดสษฐธ รทชตามยขยนทนตธ
นพ. พงษธเทพ พสศาลธยรกสจ

นพ.วสศษ
ส ฏธ วามวาณสชยธ
นพ. ศยภฤกษธ คยณตสสข
ย พ,พฤ 8-14 น.

โรคไต
งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. ไพโรจนธ อาจแย กมสรวล

อา 11-17 น.

นพ. มงคล บยญศรรพท
ส ยานนทธ

อา 9-12 น.

พญ. กรชนก วารรแสงทสพยธ

พญ. วราภรณธ อสม
ท ฤททยเจรสญโชค

พ 18-20 น.

นพ. เกรรยงศทกดสด วารรแสงทสพยธ

ศ,อา 17-20 น

นพ. มรกต ไทยทองหลาง

จ-ศ 8-17 น.

พญ. วทนเฉลสม นทนทธวฑ
ส ต
ส พงศธ

ศ 17-19 น. / อา 14-16 น.

นพ. ชวลสต โชตสเรดองนภา

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

พญ. รยงร รวร อรพสนทรธ

จ-ศ 7-17 น.

นพ. สดบวงศธ จยฑาภสสท
ส ธสด

จ,พฤ 17-19 น.

พญ. ธทญญารทตนธ ธรรพรเลสศรทฐ

ส 12-15 น.

นพ. วชสรบยณยธ ศาสตระรยจ ส

จ-ศ 8-17 น.

นพ. อดยลยธ รทตนวสจต
ส ราศสลปธ

ส 9-12 น.

นพ. นทฐสสทธสด ลาภปรสสท
ย ธส
.

พฤ 18-20 น.

นพ. อทษฏา เมธเศรษฐ
.

เฉพาะแพทยธนทด

ศทลยกรรมประสาท
นพ. จธาเรรยง ตทณฑวรรธนะ

จ 17-18 น.

นพ. ประจทกษธ ศรรรพรพทฒนธ

พฤ 17-19 น. / ส 13-16 น.

นพ. มานสต สยชาตานนทธ

พฤ 12-13 น.

นพ. ศรทณยธ นทนทอารร

อา 14-18 น.
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นพ. ชาญยยทธ อสม
ท อยดม

จ,อ,พ,ศ 9-13 น. / พฤ 9-12 น.

นพ. เกรยรตสศทกดสด หงษธ คบ

ส 15-18 น.

นพ. กวรวรรณ ลสม
น ประยบร

อ 18-20 น.

นพ. โชคชทย เมธรไตรรทตนธ

จ 17-19 น. / พฤ,ศ 17-19.30 น.

นพ. จยมพล วสลาศรทศมร

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. กรรตส ประเสรสฐผล

อ 17-21น. *อ 1,3,5 ของเดดอน

นพ. ธรรพงศธ ทยวรส ทตนธ

จ-ศ13-16.30น. พฤ17-19 น.

นพ. เฉนรยน เรดองเศรษฐกสจ

พฤ 18-20 น. *1วทน / อา 8-12 น.

พญ. ขนสษฐา คบศวส ไส ลสธ

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. ปส ตย
ส า ปส ยะนยช

อา 9-12 น.

นพ. ชยมพล วรองวานสช

ศ 18-20 น.

พญ. จารยพม
ส พธ สบงสวราง

พ 17-20 น. / อา 9-12 น.

นพ. พรเอก อภสพทนธธ

อ 17-19 น. / ส 8.30-11 น.

นพ. ณท ฐวยฒ พรวงพทนธยงธ าม

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. จสนดา สสรน
ส ทรธวราวงศธ

จ,อ,พฤ,ศ 8-16 น.

นพ. ภาวสน เกษกยล

ส,อา 9-12 น.

นพ. ทศพล ประภทสโร

อา 15-18 น.

นพ. เฉลสมพล สสรชทยรทตนธ

จ-ศ 8-17 น.

นพ. วรยตมธ พงศาพสชญธ

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ประมยข มยทรส างกบร

จ 16.30-18.30 น.

พญ. ดวงมณร เลาหประสสทธสพร

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. วสชญธ บรรณหสรทญ

ศ 17-18.30 น.

นพ. ระวร พสมลศานตสด

อ 12-13 น./ ส 12-14 น.*1วทน

นพ. ธนสนทรธ เวชชาภสนทนทธ

จ,พ 17.30-19 น.

นพ. อนท ญญธ เพฑวณสช

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สยททศนธ ฮ กอศสรม
ส านนทธ

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ธราธสป โคละททต

พ 17.30-20 น. / ส 9-12 น. * 1 วทน

นพ. อยททย ประภามณฑล

อา 13.30-16 น.

นพ. สยธค
ร ณสต หทถพรสวรรคธ

พ 17-20 น.

พญ. นวลอนงคธ วสศษ
ส ฏสยนทร

อ 17-19.30 น. / ส 9-12 น.

นพ. ประพทนธธ อรานเปรดอ
ท ง

ศ 17-20 น. / อา 10-12 น.

พญ. กนกวรรณ กาญจนะวสชย
ท ณ อยยธยา

ส 9-12 น.

โรคเดพก

ศทลยกรรมหลอดเลดอด

ศทลยกรรมตกแตรง

ผสวหนทง (เลเซอรธ)

พญ. กยลกานตธ อมรพทฒนา

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ปท ญญา กลรอมฤททย (ทารกแรกเกสด)

อ12.30-17น./ศ9-13น.

พญ. เบพญจธสชรว ธ ปท ทมดสลก

จ 17-19 น.

นพ. จทกรรสนทรธ บรรจงกสจ

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. พรรณราย วสสท
ย ธสศทกดสช
ด ย
ท

จ-ศ 8-17 น.

นพ. ปร วน สยทธสพน
ส จ
ส ธรรม

ส 9-14น./ จ,พ,ศ 17-20น.

นพ. ชสตพงศธ ศสรท
ส องถาวร

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. พสชญธญาดา ผดยงพงษธ

ส,อา 9-16 น. *2,4 ของเดดอน

พญ. พจนร ประดสษฐสยวรรณ

จ-ศ 10-14.30 น.

นพ. ณท ฐวยฒ ส อทครานยชาต

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. พสมล วงศธศรส เส ดช

จ 18-20 น. * จ 1 ของเดดอน

พญ. พรรณแข มไหสวรสยะ

อ 16-19 น.

นพ. ธารา วงศธวรส ย
ส างกบร

อ 17-18 น.

พญ. พสระดา เลดอ
ท มสธาราญ

จ-ศ 8-17 น.

พญ. ยยพน
ส ไทยพสสท
ย ธสกล
ย

พฤ 17-19 น.

นพ. พรรศทกดสด ฉอตระการกสจ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

พญ. ภททราพร เปรมประพทนธธ (ทารก

แรกเกสด) ส,อา 17-20 น.

นพ. รทฐพล ตวงทอง

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. เลพก กาญจนโกมยท

ส 8.30-12 น. / อา 10-14 น.

นพ. มงคล ชาญวณสชตระกบล

พฤ2,4 17-20 น. / ส1,3 17-20 น.

พญ. ศศสมา เอรย
ท มพทนธยธ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

นพ. สมศทกดสด มาสมบบรณธ

จ,ศ 17-19 น.

พญ. รตนาฎ รทกษธ พลเมดอง

อ-ศ 8-17น./ส 8-12น.*ส 2,4 ของเดดอน

พญ. สสนร เวศยธชวลสต

ส 13-17 น.

นพ. อภสรทกษธ ชรวงสยวนสช

ส 8-8.30 น.

พ,พฤ17.30-21/อา9.30-11.30

ศทลยกรรมเดพก

พญ. วทนขวทญ อรรฆยกยล

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. สสรล
ส ทกษณธ อสนทโสตถส

พญ. วาณร วสสท
ย ธสเด สรรวงศธ

จ 17-20 น. / ส 10-13 น.

พญ. สยหททยา อทงสยวรทงษร

จ-ศ 9-11 น. , 13-15 น.

พญ. อยไรวรรณ ยงใจยยทธ

จ,พ-ศ 14-24 น.

นพ.ชนา สาทรกสจ,

นพ.ไพบบลยธ สยทธสวรรณ เฉพาะแพทยธนทด

นพ. วสบล
บ สยนทรพจนธ

อ,พฤ 17-20 น./ส,อา 9-12 น.*1วทน

นพ. มงคล เลาหเพพญแสง

อา 8-9 น.

พญ. วสไล จทนทรธสกยล

พฤ,ส,อา 17-21 น.

นพ. มนวทฒนธ เงสนฉธท า

นพ.รวสศ เรดองตระกบล เฉพาะแพทยธนทด

พญ. ศสวพร ไชยอธาพร

จ,อ,พ,ส,อา 8-17 น.

พญ. ฑสฆม
ท พร รสวน ธงชทย,นพ. เธรยรชทย

งามทสพยธวทฒนา เฉพาะแพทยธนทด

พญ. สรทญญา อรรถไพศาลศรยด ร

จ 17-20 น. / อา 9-12 น.

นพ. พนม เกตยมาน

ศ 17-20 น. / ส 9-12 น.
พ 17-20 น./ อา 13.30-19 น.

สบตน
ส รรเวชกรรม
พญ. กตสกา นวพทนธยธ

จ 17-20 น.

นพ. สทญญา ผลสตกรรม

จ 9.30-12.30 น.

พญ. วทนเพพญ ธยรกสตตธวทณณการ

ศ 17-20 น.

นพ. สยนทร สยนทรชาตส

พฤ 18-20 น.

นพ. วสศรทชตธ พฤฒสถาวร

จ,ศ 16.30-20 น.

นพ. ชยวทฒนธ ผาตสหทตถกร

พฤ 16.30-18.30 น.

พญ. สยนส
ส า ศยภเลสศมงคลชทย

ส 8-14 น.

นพ. ศยภโชค สสงหกทนตธ

ส 13-16 น. *ส 2,3,4 ของเดดอน

นพ.ชาญชทย วทนทนาศสร,ส พญ.บบรยา

พทฒนจสนดากยล เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สยพล จงพาณสชยธกล
ย ธร

อ,พฤ 17-20 น.

นพ. สยวท
ส ยธ เจรสญศทกดสด

อา 9-11 น.

พญ. ดาราภา มาโนช

จ,พ,ศ 10-12 น.

พญ. สยพทตรา รยงร ไมตรร

ศ 17-20 น.

พญ. อมรรทตนธ ภททรวรธรรม(เดพก)

พ8-12น/อา8-14น(เฉพาะนท ดหมาย)

นพ. ทวรพงษธ สยวรรณโคต

อา 13-15 น.

พญ. สยภาพร ธนกรสสรเส ลสศ

ส 9-16 น. *1,3,5 ของเดดอน

พญ. อรพรรณ ทองแตง

อ,พฤ 17.30-21 น.

พญ. ธทนยารทตนธ วงศธวนานยรทกษธ

อา 13-16 น.

พญ. สยภาวดร ลสขต
ส มาศกยล

ศ 17.30-19.30 น.

พญ.นท นทอร วงศธเจรสญเกรยรตส
จ,พ9-16น.

อ,พฤ,ศ8-14น./ส8-16น

นพ. สยรชทย ลสขสสทธสวด ทฒนกยล

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. ไพรทช เทพมงคล

พญ. สยวลรพร พสณโกศล

จ-ศ 8-17 น.

นพ. โรจนธรงยร สยวรรณสยทธส

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. บยญเลสศ วสรย
ส ะภาค

อา 9-12 น.

นพ. เหลดอพร ปยณณกทนตธ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

จ17-19น เฉพาะจทนทรธสด
ย ท กายของเดดอน

นพ. ประสงคธ ตทนมหาสมยทร

พ 18.30-20 น.

พญ. วยฒศ
ส รส ส วรรสาร

พญ. อมรรทตนธ ตรรทพ
ส ยธรทตนธ

พฤ 18-20 น.

พญ. สยพทตรา แสงรยจ ส

จ 10-12 น. *จ 1,3 ของเดดอน

พญ. ปท ทมา เชาวธโพธสท
ด อง

พ 17-19 น.

พญ. อรยณ วงษธ จรส าษฎรธ

พ 18-20 น./ ส,อา 14-17 น.

พญ. ปานหนองท อยดมสสนกยล

พฤ 17-20 น. / ส 15-20 น.

อ,ศ 16-18 น.

พฤ 17-20 น.

พญ. กมลทสพยธ หาญผดยงกสจ

นพ. ปส ยวทฒนธ เลาวหยตานนทธ

พญ. กนกนาถ ระงทบภทย

จ 9-16 น./ อ 9-12 น./ พฤ 9-16.30 น.

จ,พ 17-19 น.

นพ. พงษธ ศทกดสด ชทยศสลปธ วทฒนา

พ,พฤ 17-20น./ส9-12 น.

นพ. ฉกาจ ผรองอทกษร

พญ. กทณฐรทตนธ สยคนธมาน

ส 13-16 น. / อา 9-12 น.

-16น/ศ8-16,18-20น/อา9-12น

อา 13-15 น. (เฉพาะแพทยธนทด)

พญ.ธนสศรา เรดองพทฒนาวสวทฒนธ พ,พฤ8

พญ. พรพสมล เรดองวยฒเส ลสศ

พญ. ขวทญฤททย ธนกสตธส รรม

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

พญ. มณฑลร สยทธสธรรม จ.8-20น.

อ,พ 8-16น./พฤ 14-18น/ส12-20น

พญ. พททยา เฮงรทศมร

พฤ 17-19 น.

พญ. คณท สปณา กล กาณรงคธราญ

จ 18-19.30 น.

ส 9-11.30 น.

นพ. พสชย
ท ลรระศสร ส

จ 18-19 น.

นพ. สทนตส อทศวพลทงชทย

พญ. งามแข เรดองวรเวทยธ

ส 14-17 น.

อ,พฤ 13.30-16 น.

นพ. พสสท
ย ธสด ศรรชย
ท กยล

พฤ 17-20 น./ ส 9-12 น.

นพ. อนยวทฒนธ ดวงประทรป

นพ. จตยพล โชคบยญเปรท ยม

ส 9-12 น.

นพ. พรรพงศธ อสนทศร

ศ 17-19 น.

พญ. ชยตม
ส า วงศสวะโรจนธ

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. มงคล เบญจาภสบาล

อ 17-19 น.

นพ. ณท ฐวทชร ฤกษธ รทตนวราพร

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

พญ. มณร รทตนไชยานนทธ

อ 18-19 น.

นพ. เตชะวสชญธ ลสขต
ส กรณธ

จ,อ,ศ 8-20 น./ พ 8-12 น.

อา 13-17 น.

จ-ศ 8-17 น.

นพ. มานพชทย ธรรมคทนโธ

นพ. เตชทส กยลอองน

นพ. ธรรมนบญ สยรชาตสกธาธรกยล

อ 16.30-20 น.

พ13-17น/อ,พฤ,ส8-12น./ศ13-20น.

นพ. นภเกตส ตสลกเลสศ

เฉพาะแพทยธนทด

พญ.วาณร ฐานะสถสรกยล จ13-16น.

พญ. ธสดารทตนธ ตทงน กสจ

อ 17-19 น.

ส 14-16.30 น.

จ-อ 8-17 น. / พ-ศ 8-20 น.

นพ. วรรศทกดสด วงศธถรส พร

นพ. บยรน
ส ทรธ สยขย
ร ามานนทธ

พญ. นภางคธ เกษโกวสท

ส 13-17 น.

อ 17-19 น.

นพ. ปรทชญา ศรรสวราง

จ-ศ 8-17 น.

พญ. ศนสตรา อนยวฒ
ย น
ส าวสน

พญ. พนสดา โกสรยรทกษธ วงศธ

ส 9-12 น.

อ,พ9-12น/อา15-19น*อา1,3ของเดดอน

ส 9-12 น.

พญ.ศศสมาศ รยจรส าวงศธ จ.9-14,18-20น.

นพ. ปร ตส เนตยารทกษธ

พญ. พนสดา จสนดาทรทพยธ ,พญ.มสงท ขวทญ

จธาเรสญดารารทศมร เฉพาะแพทยธนทด

นพ. วสชย
น
ท ทสพยธใจเอดอ

จ-ศ 8-17 น.

www.thonburihospital.com
ตารางการออกตรวจของแพทยย

นพ. อทครเชฏฐธ พสนจ
ส บรรเจสดกยล

อา 9-12 น. *อา 2,4 ของเดดอน

พ 13-17 น./ อา 9-12 น.

เวชศาสตรธฟดนนฟบ

เวชปฏสบต
ท ท
ส ทวไป
พญ. สยณร ศรรยศชาตส

เฉพาะนท ดหมาย

ศบนยธตรวจสยขภาพ แพทยธเวชปฏสบต
ท ส ส-อา9-16น.,17-20น.

พญ.ศยภางคธ เชวงเศรษฐกยล จ,พ8-12อ

พฤ,ศ9.30-16อา9-13*1,2,3ของเดดอน

พญ. พทนทสวา สสนรทชตานท นทธ

อา 9-10 น.

เฉพาะแพทยธนทด

พญ. เพชรลดา ภสญโญเศรษฐธ

อา 9-16 น.

นพ. สมศทกดสด อธสมตสชย
ท กยล

จ,พ,ศ 8-12 น./อ,พฤ 12-16 น.

พญ. ลบกจทนทรธ เหรรยญสยวรรณ

อา 9-12 น.

นพ. ประเสรสฐ อทสสทนตชทย

จ 20-22 น. / อา 13-17 น.

อายยรกรรมและเวชศาสตรธผบ กสบงอายย

พญ. สายฝน ชวาลไพบบลยธ

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

พญ. วงศธศรส ส ทวรบรรจงสสน

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

อา 9-12 น.

นพ. รยงร นสรทนดรธ ประดสษฐสยวรรณ

พ 18.30-20.30 น. / ส 9.30-14 น.

พญ. สาวสนร บยญสยข

พญ. วณสชา ชดน
ท กองแก กว

พฤ 17-19 น.

จ 18-20 น.

จ-พ,ศ 7-17 น. / พฤ 7-12 น.

นพ. สสงหธเพพชร สยขสมปอง

นพ. อภสนทนทนธ อภสวทฒนท นตธ

พญ. วธบกานตธ รยงร ภบวภททร

ส 9-11 น.

พญ. สสรก
ส าญจนธ ทองใหมร

อา 14-17 น.

นพ. อภสรทต ส พบลสวทสดสด

งดคลสนค
ส ชทวท คราว

พญ. วสไลลทกษณธ ลสมปวยฒวส รานนทธ

จ-ศ 9-16 น.

นพ. สยภทกดร จยลวสจต
ส รพงษธ

พฤ 18-20 น.

พญ. สกาวรทตนธ เพพชรธยม
สน

เฉพาะแพทยธนทด

นพ. สยรศทกดสด อทงสยวทฒนา

อา 9-12 น.

พญ. สยกมล คบหาสวทสดสด ,นพ.สยกจส

นสม
ท นวลวทฒนา งดคลสนค
ส ชทวท คราว

พญ. สยวนสตยธ ธรระศทกดสวด ช
ส ยา

*พ 17-20 น. (เฉพาะนท ดหมาย)

พญ. สยมาลร หวทงวรรวงศธ

จ 17-19 น.

นพ. อนยวทตร รยงร พสสท
ย ธสพงษธ

ศ 16.30-19 น.

นพ. อดสศก
ท ดสด ตรรนวรทตนธ

ส 9-12 น.

นพ. อรรถพล ใจชดน
ท

จ 17-19 น. *จ 1,3 ของเดดอน

พญ. อนสตา มนท สสากร

อา 13-16 น.

นพ. อทมพทน เฉลสมโชคเจรสญกสจ

ส 17-20 น.

พญ. อยน
ร ใจ แววศร

อา 17-20 น.

.

กรร งเทพฯ 10700

รทงสรรทกษา

นพ. สมบบรณธ คยณาธสคม

หบ คอ จมบกและนอนกรน

34/1 ถ.ออสรภาพ ซอย 44 บางกอกนน อย

จสตเวช

นพ. โกวสท พสมลพทนธยธ

จทกษย จ-อา 17-24 น.

โรงพยาบาลธนบรรร

นสตเส วช
นพ. วรวรรธ ไวยวยฒ ส

ศ 17-19 น.

คลรนค
ส ระงทบความปวด
นพ. นท นตสรณธ สสญจนธบณ
ย ยะกยล

คคคครณธรรม เลอศลลาล ดน วยบรอการ
สอบถามววนและเวลานวดหมายแพทยย
โทร. 1645 หรรอ 0-2487-2000 ตค อ 2005-7
*** UPDATE 01/08/2562 ***
หมายเหตย

* นทดลรวงหน กา (วทน)

เฉพาะนทด : หมายถองเฉพาะทรแ
ท พทยธนธาผบ กปร วยมา
ตรวจเองเทรานทน
น

ส 9-10 น.

ศทลยกรรมหทวใจ
นพ. สมชาย ศรรยศชาตส

มาตรฐานนลาครณภาพ

จ 16.30-18 น.*1,3,5 ของเดดอน

** งดตรวจ วทนอาทสตยธ ทรท 4 ของ ทยกเดดอน
*** งดตรวจวทนอาทสตยธสด
ย ท กายของเดดอน

แพทยธหค
บ อจมบก จ-อา19.30-24 น.

พญ. จรระสยข จงกลวทฒนา

พ 18-20 น.

พญ. ฉท นทสชา โชตสกวณสชยธ

พ 17.30-19.30 น.

D0032-1(P1/2)

