
อายยรกรรมท ททวไป จ-อา 18-24 น.

นพ. กระสสนธธธ รธรงทองศรร งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. กสตสพชฒนธ วชฒนาวงศธ อา 13-15 น. / พฤ 17-19 น.

นพ. ณรงคธศชกดสด ภสญโญภชทรกธล ส 9-12 น.

นพ. ประสสทธสด เจรยรกธล

จ,พ,ศ 10-11.30,14-16น.

ศ17-20 / อา10-12,13-14 น.

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

พญ. ภชทรจสต ภชทโรดม งดคลสนสคชชชวคราว

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

นพ. วธฒสไกร เมฆทอง จ-ศ 9-16 น.

นพ. ศสวะนชฎ กนกณชฐศสวชฒนา จ-ศ 8-17 น.

พญ. สมจสตร ประภาพชนธธ จ-ศ9-16น./อา9.30-14น./

พฤ17-20น.

นพ. สธรพล วรไตร งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. เอกพล อชจฉรสยะประสสทธสด อา 9-12 น.

ประสาทววทยา

พญ. จสราพร จสตประไพกธลศาล เฉพาะแพทยธนชด

พญ. จสราพร สธจจานชนทธ จ,ศ 9-12 น. /พ 9-15 น. /ส 8-13 

น.

นพ. จสรายธทธ ชชสธทธสด อ-พ,ศ 8-14 น. / พฤ 8-18 น.

นพ. ณชฐพล รชตนธรรมสกธล งดคลสนสคชชชวคราว

พญ. ธนรรญา วงศธสรนสล ส 16-20น. / อา 9-16 น.

พญ. ธนสตา แสงเปรชยมสธข จ-อ9-17น./ พ13-20น./ อา8-17น.

พญ. นาราพร ประยชรวสวชฒนธ จ 18-20 น.

นพ. ประจชกษธ ศชกดสดศรร พ,ศ9-13น./ อา8-14น.

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

นพ.พรรคพร ประภาพชนธธ  อา,พ,8-12น อ,พฤ 8-12น,17-20น/ศ16-20น

นพ. ยงชชย นสละนนทธ อา 7-10 น. *อา 1 ของเดดอน

พญ. ยธวดร ทองเชดชอม อ,พ,ส 8-15 น.

นพ. รชงสรรคธ ชชยเสวสกธล *** อา 9-16 น.

นพ. รธรงนสรชนดรธ ประดสษฐสธวรรณ พ 17-20 น. / ส 8-14 น.

นพ. วงศธพสทชกษธ เทพพรพสทชกษธ ส 13-18 น.

นพ. วชฒนชชย โชตสนชยวชตรกธล พ 17-19 น.

นพ. วสกรม วรชญญชวงศธ งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. วสญญช คชรว สมล ศ 16-20 น.

นพ. วรรวชฒนธ แสงภชทราชชย จ 17-20 น.

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

นพ. สมชาย โตวณะบธตร พฤ 9-12 น.

นพ. สมศชกดสด ลชพธสกธลธรรม อ,ศ 17-20น./จ,พฤ,ส 9-12น.

พญ. สธภารชตนธ วสนสจปรรชากธล จ 16-19น. / ส 9-12น.,13-16น.

นพ. สธรพล สธขสาคร ส 16-20 น.

นพ. อรรคพล พสนสจจสนดาทรชพยธ จ,อ,ศ 8-17 น. / พฤ 8-13 น.

นพ. อชครเชฎฐธ พสนสจบรรเจสดกธล 

อ-ศ8-17น.

ส9-11น.*ส2,4ของเดดอน /อา 9-12 

น.   

*อา 2,4 ของเดดอน

พญ. อสนทสพร เมธาสสทธสด พฤ 17-20 น.

นพ. อธดม วงศาสธลชกษณธ  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

คลลนวคแกกไขการพพด

คธณ กาญจนา ประเสรสฐดรงาม พฤ 9-15 น.

ดร. ศรรวสมล มโนเชรชยวพสนสจ อ 9-11 น. (เฉพาะOPDเทรานช นน)

โรคตตอมไรกทตอ (เบาหวาน,ธ ทยรอยดด,ตตอมหมวกไต)

พญ.จสนตนชนทธ จชงศสรสพรปกรณธ งดคลสนสคชชชวคราว

พญ. ฉชนทนสจ ลรนม สชงสวชสดสด จ-ศ  8-15 น.

นพ. ธวชชชชย พรรพชฒนธดสษฐธ อ 17-19.30 น. / อา 13-16.30 น.

พญ. เพพญพชนธธธ ภชรสปชญโญ อ,พฤ 9-14 น.

พญ. เพพญสธภา เทพรชกษธ จ-ศ 8-17 น.

พญ. เรชมา จาวลา อา 10-14 น.

นพ. สาธสต วรรณแสง พ,อา 17-20 น.

นพ. สธทสน ศรรอชษฏาพร อา 6.30-11 น.

นพ. อภสชาตส วสชญาณรชตนธ จ,พ,ศ 17-18.30 น. / ส 9-12 น.

พญ. อสสรรยธ หาญอธทชยรชศมร จ,พฤ 17-20 น.

นพ.เอกสสทธสด วาณสชเจรสญกธล งดคลสนสคชชชวคราว

ตตอมธ ทยรอยดด เตกานม (ศ ทลยกรรม)

นพ.กรสช โพธสสธวรรณ อ13-18 น.

นพ. ประดสษฐธ รชชตามธขยนชนตธ ศ 18-20 น.

นพ. พงษธเทพ พสศาลธธรกสจ ส 15-17 น.

นพ. มงคล บธญศรรพสทยานนทธ อา 9-12 น.

พญ. วราภรณธ อสชมฤทชยเจรสญโชค พ 18-20 น.

พญ. วชนเฉลสม นชนทธวสฑสตพงศธ ศ 17-19 น. / อา 14-16 น.

นพ. สดบวงศธ จธฑาภสส สทธสด พฤ 17-19 น.

นพ. อดธลยธ รชตนวสจสตราศสลป

.

ส 9-12 น.

โรคห ทวใจ

นพ. กฤตยธวสกรม ดธรงคธพสศสษฏธกธล เฉพาะแพทยธนชด

นพ. ฉชตรกนก ทธมวสภาต ส 17-20 น. / อา 9-12 น.

นพ. ชาญ ศรรรชตนสถาวร จ 18-19 น.

นพ. ณชฐวธฒส วงษธประภารชตนธ จ 17.30-19.30 น.

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

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

พญ. ธนชญญา บธณยศสรสนชนทธ ส 17-20 น.

นพ. นรเชษฐธ รรวมพรภาณธ อา 12-16 น.

นพ. นราธสป ชธณหะมณรวชฒนธ อา 9-12 น.

นพ.นสทชศนธ วสศวชชยพชนธธ,พญ.ศรรสกธล จสรกาญจนากร เฉพาะแพทยธนชด

นพ. ประดสษฐธ ปชญจวรณสน **ส พ 16-18 น./ ส 8.30-12 น.

นพ. พชระ ฐานะสถสรกธล จ-ศ 8-17 น./ ศ 17-20 น.

นพ. พยงคธ จชฑา อ-ศ,อา 9-12 น.

นพ. วรวสทยธ อรสยประยชร จ-ศ 8-17 น.

นพ. วสเชรยร ทองแตง อ,พฤ 15.30-17 น. / ส 8.30-12 น.

นพ. สมบชตส วงศธภชทรนนทธ จ-ศ 8-17 น. / ส 13-15 น.

นพ. สมบชรณธ จสรภชทรธธารง อา 8-11 น.

นพ. สชชชนะ พธรมพฤกษธ อา 9-12 น.

นพ. สสรสชชย จธานงประสาทพร จ 17-20 น.

นพ. สธทธสพงษธ สสรสนทรธวราวงศธ งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. อภสสสทธสด ลรชดธารงวชฒนากธล ส 9-12 น.

พญ. อรทชย กธลพรพชนธธ เฉพาะแพทยธนชด

พญ. อรสศรา สธวรรณกชล พ 17-20 น.

อายธรแพทยธโรคหชวใจ จ-พฤ  18-22 น.

โรคปอด

พญ. กมลทสพยธ กธลวสภากร ศ 17-20 น.

นพ. กสตตสพงศธ มณรโชตสสธวรรณ พฤ,ส 17-19 น.

นพ. แจรมศชกดสด ไชยคธนา อ 17.30-20 น. / ส 13-16 น.

นพ. ชชยวชฒนธ ลสมปวธฒสวรานนทธ จ-ศ 6.30-15.30 น.

นพ. ไชยรชตนธ เพสชมพสกธล อ 18.30-19.30 น.

นพ. ฐสตสสชนตธ ปาลกะวงศธ ณ อยธธยา อ17-21น./ส16-20น./อา17-20น.

พญ. นธนาเพชร กอวชฒนา จ-ศ 9-16 น.

พญ. เปรชยมลาภ แสงสายชณหธ งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. พชนทรชพยธ วงศธสธรเกรยรตสด พฤ 17-20 น. / ส 13-17 น.

นพ. รชงสรรคธ ปธษปาคม พ 17-20 น. / อา 10.30-17 น.

พญ. วาสนา ไทยพสสธทธสกธล งดคลสนสคชชชวคราว

พญ. วสภาวร ภชรรชก ส 10-15 น.

นพ. วสวชฒนธ  ภสยโยดสลกชชย เฉพาะแพทยธนชด

พญ. สธรรยธ สมประดรกธล พ 18-20 น.

โรคทางเดวนอาหาร

พญ. กานตธ ภชษณสธวรรณศรร จ 17-20 น.

นพ. กสตสศชกดสด เศรยรสวชสดสด อ 17-20 น. / อา 9-12 น.

นพ. จรสนทรธ โรจนธบวรวสทยา อา9-15น. จ,พ,ศ17-20น/อ,พฤ9-12น

พญ. จสรชชยา วณสชานธวชตร จ-ศ8-17น./ส13-18น./อา13-17น.

นพ. ชธมพล แย ยมเจรสญ จ-ศ 9-17น./ส 9-13น./อา 9-16น.

นพ. ต ยองลชกษณธ ธรรศานตสพชนธธ อ-พ 8-17 น. / พฤ-ศ 8-20 น.

นพ. ทวรศชกดสด แทนวชนดร จ 17.30-19 น. / อา 7-12 น.

นพ. พชลชชย  จรชสเจรสญวสทยา พ 17-20 น.

พญ. มณฑสรา มณรรชตนะพร พ 17.30-19.30 น.

นพ. ราชสน ไพบชลยธพร งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. วรายธ ปรชชญกธล พฤ 17-20 น.

นพ.ศชกดสดชชย สธคนธมาน จ-พฤ 8-16น./ศ-อา 8-12น.

นพ. สมชชย สชมพชนธธเวชกธล จ 9-20น. /อ-ศ 9-17 น./ส 12.30-14.30 น.

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

นพ. สยาม ศสรสนธรปชญญา พ,พฤ 17-20 น.

นพ. สรฉชตร นสลธวชช พ 16-20 น.

นพ. สธพจนธ นสชมอนงคธ งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. สธรพล ชดชนรชตนกธล  จ,พ9-12น. อ,ศ17.30-20น./ส,อา9-12 น.

พญ. อาภาพร จสตชชยนา  จ 8-20น./ อ-พฤ 8-16น./ศ 8-12น./ส 8-11น.

นพ. อธดม คชสนทร งดคลสนสคชชชวคราว

โรคไต

พญ. กรชนก วารรแสงทสพยธ งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. เกรรยงศชกดสด วารรแสงทสพยธ ศ,อา 17-20 น

นพ. ชวลสต  โชตสเรดองนภา งดคลสนสคชชชวคราว

พญ. ธชญญารชตนธ ธรรพรเลสศรชฐ ส 12-15 น.

นพ. นชฐสสทธสด ลาภปรสสธทธส พฤ 18-20 น.

พญ. มสชงขวชญ สธรสยชนตธ จ-ศ 9-16 น.

พญ. รดรวชนตธ ไตรสถสตวร จ-ศ 9-16 น.

พญ. ศชนสนรยธ ทศศสรส เฉพาะแพทยธนชด

นพ. สงรา นสลวรางกชร, นพ.อรรถพงศธ วงศธวสวชฒนธ เฉพาะแพทยธนชด

นพ. สมเกรยรตส วสธวชฏฏกธล จ 16.30-18 น.

นพ. สธกสจ รชกษาสธข งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. โสฬส จาตธรพสศานธกชล

.

อา 9-12 น.

โรคทางเดวนปทสสาวะ

นพ. ไชยยงคธ นวลยง จ 15-17 น. / ส 8-12 น.

นพ. ฐสตสภชท หาญสมวงศธ ส 15.30-19 น.

นพ. ณภชทร อมรรชตนานนทธ พ 17-20 น. / อา 14-19 น.

นพ. ธนบดร ชธานาญสงเคราะหธ อา 10-14 น.

นพ. ธวชชชชย ทวรมชชนคงทรชพยธ อ 17-18 น.

นพ. ธรระพล อมรเวชสธกสจ งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. บรรณสสทธสด ไชยประสสทธสด พ 15-17 น.

นพ. พสชชย ศธจสจชนทรรชตนธ ศ 14-18 น./อ 14-17 น.

นพ. ภชคพล บธารธงพดช อ 17-19.30 น./ ส 13-16 น.

นพ. ภชทรธ ศชกดสดศสรสสชมพชนธธ จ 17-20 น.

นพ. สกลรชฐ ทสตอรราม พฤ 15-18 น. / อา 9-12 น.

นพ. สสทธสพร ศรรนวลนชด ศ 17-18.30 น.

นพ. อนธพชนธธ ตชนตสวงศธ  พ17-18น. เฉพาะพธธสธดท ยายของเดดอน

นพ. อรรคพล เลาหพชนธธธ จ-ศ 8-17 น.

โรคไขขกอ

พญ. มณรรชตนธ ธนกสตสวสรธฬ อ-ศ 8-16 น. / จ 13-16น.

พญ. เลพก ปรสวสสธทธสด อ,ศ 17-21 น.

นพ. สชงชชย อชงธารารชกษธ อ,ส 17-19.30 น.

นพ. อรรณพ อรวงศธไพศาล จ 17-20 น.

โรคเลลอด

พญ. กสตตสมา ศธภดสเรกกธล จ-ศ 9-16 น.

พญ. เจนจสรา กสตตสวรภชทร พฤ 17-20 น.

พญ. ณชฐธสดา สธคนธสสงหธ จ 17-20 น.

นพ. ธรระ ฤชธตระกชล ศ 17-18.30 น. / อา 8-12 น.

นพ. พงษธเทพ วสทยาวชชรสนทรธ ศ 17-20 น.

นพ. วชนชชย วนะชสวนาวสน พ,ส 17-20 น.

นพ. วสโรจนธ จงกลวชฒนา ส 8-12 น.

นพ. สนชชน วสสธทธสศชกดสดชชย อา 15-19 น.

นพ. สธทชศนธ ฟชร เจรสญ พ 18-20 น. / อา 8-12 น.

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

นพ. อนธชา ก ยองมณรรชตนธ ส 15-18 น./ อ 17-20 น.

นพ. เอกพล อชจฉรสยะประสสทธสด อา 9-12 น.

นพ. เอกพชนธธ ครธพงศธ พฤ 17-20 น./ อา 14-17 น.

โรคตวดเชลชอ

นพ. ธชนดร งามประเสรสฐชชย อา 9-10 น.

พญ. ภสญโญ  รชตนาอชมพวชลยธ งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. มนตรร กอบกสจเจรสญ จ-ศ 6.15-15.15 น.

นพ. เมธร  ชยะกธลครรร อ 18-20 น.

นพ. สธรพล กอบวรรธนะกธล จ,พ,ศ 18-20 น. / ส 8.30-12 น.

นพ. สธรพล สธวรรณกชล ส,อา 8.30-10.30 น.

มะเรรง

พญ. จารธวรรณ เอกวชลลภ พ 17-20 น.

นพ. ธนพชฒนธ อสงคกธล อ-ศ 8-17 น. /อ,พฤ 17-20 น.

นพ. นพดล โสภารชตนาไพศาล จ 17-19 น.

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

นพ. ไพโรจนธ สสนลารชตนธ อ,พฤ,ส 9-12 น.

ศ ทลยกรรมท ททวไป จ-ศ 18-22 น.

นพ. กสตสนชทธธ ทสมอธดม อา 16-18 น.

นพ. จตธรวสช ครองวรกธล จ-ศ 8-17 น.

นพ. เฉลสมพล ชนะพชล จ-ศ 8-17 น.

นพ. ชชยณรงคธ พลานธส สตเทพา อ 16-17 น.

นพ. ชชเกรยรตส อชศวาณสชยธ อ,พฤ 10-12 น. / ส 11-13 น.

นพ. ณรงคธ เลสศอรรฆยมณร ,นพ.วสทชร ช สนสวรางวชฒนกธล งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. ดรสนทรธ โลรหธส สรสวชฒนธ พฤ14-15 อา8.30-10.30*อา1,3ของเดดอน

นพ. ธรรมวชฒนธ ปรคนธรรพธ จ 17-19 น.

นพ. ธวชชชชย อชครวสพธธ อา8.30-9.30น.*อา2,4,5ของเดดอน

นพ. ธชญเดช นสมมานวธฒสพงษธ พ 17-19 น.

นพ. ธรระ พงศธประสบชชย จ-ศ 8-17น.

นพ. ไพโรจนธ อาจแย ยมสรวล อา 11-17 น.

นพ. มรกต ไทยทองหลาง จ-ศ 8-17 น.

พญ. รธรงรวร  อรพสนทรธ จ-ศ 7-17 น.

นพ. วชสรบธณยธ ศาสตระรธจส จ-ศ 8-17 น.

พญ. ศสรสลชกษณธ ประภาศรรวรกธล งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. อชษฏา เมธเศรษฐ ส 13-15 น.

ศ ทลยกรรมกระดพก

นพ. กมลชนก ประภาศรรสธข พฤ 18-20 น.

นพ. กรกฎ พานสช จ 17-22 น./ อา 13-19 น.

นพ. กฤตธร โคละทชต จ,พ16-19 น. / ส 14-18 น.

นพ. ก ยองเขต เหรรยญสธวรรณ อา 9-12 น.

นพ. คณสนทรธ กรรตสพงคธไพบชลยธ พฤ 18-22 น.

นพ. คธนาวงศธ สายสมร จ-พฤ8-16น. อ17-20น./ศ8-12น./ส8-16น.

นพ. จตธพร โชตสกวณสชยธ อ 16.30-17.30 น.

นพ. ชนสนทรธ  ลธชาซธา

.

อ 17-20 น. / อา 8-13 น.

นพ. ชลเวช ชวศสรส จ 19-20 น.

นพ. ชชยเวช ฤตสวรางคธกชร พ17-20น./ส8.30-14น./อา 

15-22น.

นพ. ฐสตสณชฐ ดสลกหชตถาการ อา 8.30-11.30 น.

นพ. ตรอพล วชฒนา พฤ 18-20 น.

นพ. ทศ หาญรธรงโรจนธ พ 17-20 น. / ส 14-19 น.

นพ. ธนพงษธ ไวทยะวสญญช อา 9-12 น., 14-16 น.

นพ. ธเนศ อรสยะวชตรกธล พ 16-17 น.*พ 1,3 ของเดดอน

นพ. ธรรเดช จชนทระ จ-พฤ9-16น. พ17-20น./ศ9-12น./ส13-17น.

นพ. ธรรวธฒส ธรรมวสบชลยธศรร พฤ 17-19.30 น.

นพ. บรรจง มไหสวรสยะ จ 18-19 น.

นพ. ปฏสเวช งามวสจสตวงศธ พฤ 18-20 น.

นพ. ปณต เลดชอมสธาราญ จ-ศ 9-17 น.

นพ. ปณชย เลาหประสสทธสพร อา 9-11 น.

นพ. ประสสทธสด กองเกตธใหญร อ18-20 น./ส11-17น./ศ 12-13 น.

นพ. ปชญจพล วสทสตวโรดม อ 16-21 น. / ศ 16-22 น.

นพ. ปชญญา ลชกษณะพฤกษา ส 16-19 น.

นพ. พสเชฐ โชตสจธฬางกชร จ-ศ 8-12 น.

นพ. โพชฌงคธ โชตสญาณวงษธ ส 8.30-11.30 น.

นพ. ภานธพชนธธ ทรงเจรสญ อ 16.30-18 น. / ศ 13.30-15 น.

นพ. ภชวรสนทรธ บธนนาค จ-อ,ศ12-15/อา13-16 น.

นพ. มนตธชชย เรดองชชยนสคม อ 17-19 น., ส 9-11 น.

นพ. มนตรร วชฒนาแก ยวศรรเพพชร ศ 17-20 น.

นพ. ระพสนทรธ พสมลศานตสด พฤ 18-19 น.

นพ. วรวธฒส กรชสธขพชนธธ จ-พฤ9-16น. จ17-20น./ศ9-12น./อา14-20น.

นพ. วรสสทธสด สธทชศนธวรวธฒส พ 17-22 น. / ส 16-22

นพ. วสศสษฏธ วามวาณสชยธ จ,พฤ 18-19 น. / ส 14-16 น.

นพ. ศธภฤกษธ คธณตสสธข พ,พฤ 8-14 น. / ส 8-12 น.

นพ. สมยศ วรรณสสนธพ พ 16-18 น. / ส 13-16 น.

นพ. สสทธานตธ อสชมประสสทธสชชย ศ 16-20 น. / ส 15-20 น.

นพ. สธธร ทวรพชนธธธสานตธ อา 12-15 น.

นพ. สธรสนทรธ ธนพสพชฒนศสรส อา 16-18 น.

นพ. อภสชาตส อชศวมงคลกธล อ 18.30-20 น.

นพ. อรรถกร จารธศรรวรรณา อา 9-13 น.

นพ. อาศสส อธนนะนชนทนธ ศ 17-18 น. / ส 11.30-16 น.

นพ. อธานวย อธนนะนชนทนธ จ-อา 12-14 น.

นพ. เอกเกษม วาณสชเจรสญกธล จ 17-20 น. / อ 17-22 น.

นพ. เอกวสทยธ เกยธราพชนธธธ อ 18.45-19.30 น.

ศ ทลยกรรมประสาท

นพ. จธาเรรยง ตชณฑวรรธนะ จ 14-15 น.

นพ. โชตสวชฒนธ ตชนศสรสส สทธสกธล พ 17-19 น.

นพ. ประจชกษธ ศรรรพรพชฒนธ พฤ 17-19 น. / ส 13-16 น.

นพ. ศรชณยธ นชนทอารร อา 14-18 น.

พญ. อสนธสรา ขชมภลสขสต จ 17-19 น.

ศ ทลยกรรมหลอดเลลอด

นพ. เกรยรตสศชกดสด หงษธคช เฉพาะแพทยธนชด

นพ. จธมพล วสลาศรชศมร เฉพาะแพทยธนชด

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

นพ. ชธมพล วรองวานสช งดคลสนสคชชชวคราว

นพ. ณชฐวธฒ พรวงพชนธธธงาม อา 14-17 น.

นพ. ทศพล ประภชสโร เฉพาะแพทยธนชด

นพ. ประมธข มธทสรางกชร จ 16-17 น.

นพ. ระวร พสมลศานตสด อ 11-12 น. / ส 12-14 น.

นพ. สธทชศนธ ฮ ยอศสรสมานนทธ เฉพาะแพทยธนชด

นพ. สธธรคณสต หชถพรสวรรคธ พ 17-20 น.

ศ ทลยกรรมตกแตตง

นพ. จชกรรสนทรธ บรรจงกสจ เฉพาะแพทยธนชด

นพ. ชสตพงศธ ศสรสทองถาวร เฉพาะแพทยธนชด

นพ. ณชฐวธฒส อชครานธชาต พ 18-19.30 น.

นพ. ธารา วงศธวสรสยางกชร งดคลสนสคชชชวคราว

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

นพ. สมศชกดสด มาสมบชรณธ ศ 17-18 น.

นพ. อภสรชกษธ ชรวงสธวนสช ส 8-8.30 น.
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ศ ทลยกรรมเดรก

นพ.ไพบชลยธ สธทธสวรรณ เฉพาะแพทยธนชดนพ.ชนา สาทรกสจ,

อา 8-9 น.นพ. มงคล เลาหเพพญแสง

นพ.รวสศ เรดองตระกชล เฉพาะแพทยธนชดนพ. มนวชฒนธ เงสนฉธชา

สพต วนรลเวชกรรม

จ 17-20 น.พญ. กตสกา นวพชนธธธ

ศ 17-20 น.นพ. โกวสท พสมลพชนธธธ

อา 11-15 น.พญ. ชมพชนธช จชนทรกระวร

อ,พฤ 16-18.30 น.นพ. ชยวชฒนธ ผาตสหชตถกร

พชฒนจสนดากธล เฉพาะแพทยธนชดนพ.ชาญชชย วชนทนาศสรส,พญ.บชรยา

จ,พ,ศ 10-12 น.พญ. ดาราภา มาโนช

อา 13-15 น.นพ. ทวรพงษธ สธวรรณโคต

อา 13-16 น.พญ. ธชนยารชตนธ วงศธวนานธรชกษธ

อ,พฤ,ศ8-14น./ส8-16นพญ.นชนทอร วงศธเจรสญเกรยรตส จ,พ9-16น.

อา 9.30-12 น.นพ. บธญเลสศ วสรสยะภาค

พ 16.30-18.30 น.นพ. ประสงคธ ตชนมหาสมธทร

จ-พ,ศ 9-15 น. / พฤ 9-17 น.พญ. ปวรณา สารการโกศล

พ 17-19 น.พญ. ปชทมา  เชาวธโพธสดทอง

ส 15-20 น.พญ. ปานหนนชง อธดมสสนกธล

พฤ 17-20 น.นพ. ปสยวชฒนธ  เลาวหธตานนทธ

พ,พฤ 17-20น./ส9-12 น.นพ. พงษธศชกดสด ชชยศสลปธ วชฒนา

อา 13-15 น.*1,3,5 ของเดดอนพญ. พรพสมล เรดองวธฒสเลสศ

พฤ 17-19 น.พญ. พชทยา เฮงรชศมร

จ 18-19 น.นพ. พสชชย ลรระศสรส

พฤ 17-20 น./ ส 9-12 น.นพ. พสสธทธสด ศรรชชยกธล

ศ 17-19 น.นพ. พรรพงศธ อสนทศร

อ 17-19 น.นพ. มงคล เบญจาภสบาล

อ 18-19 น.พญ. มณร รชตนไชยานนทธ

อา 13-17 น.นพ. มานพชชย ธรรมคชนโธ

พ13-17น/อ,พฤ,ส8-12น./ศ13-20น.พญ.วาณร ฐานะสถสรกธล จ13-16น.

ส 14-16.30 น.นพ. วรรศชกดสด วงศธถสรพร

อ 17-19 น.พญ. ศนสตรา อนธวธฒสนาวสน

อ,พ9-12น/อา15-19น*อา1,3ของเดดอนพญ.ศศสมาศ รธจสราวงศธ จ.9-14,17-19น.

พฤ,ศ9.30-16อา9-13*1,2,3ของเดดอนพญ.ศธภางคธ เชวงเศรษฐกธล จ,พ8-12อ

เฉพาะแพทยธนชดนพ. สมบชรณธ คธณาธสคม

จ,พ,ศ 8-12 น./อ,พฤ 12-16 น.นพ. สมศชกดสด อธสมตสชชยกธล

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. สายฝน ชวาลไพบชลยธ

อา 9-12 น.พญ. สาวสนร บธญสธข

จ 18-20 น.นพ. สสงหธเพพชร สธขสมปอง

อา 14-17 น.พญ. สสรสกาญจนธ ทองใหมร

อ 10-12 น.นพ. สธภชกดร จธลวสจสตรพงษธ

อา 9-12 น.นพ. สธรศชกดสด อชงสธวชฒนา

*พ 17-20 น. (เฉพาะนชดหมาย)พญ. สธวนสตยธ ธรระศชกดสดว สชยา

ศ 16.30-19 น.นพ. อนธวชตร รธรงพสสธทธสพงษธ

จ 17-19 น. *จ 1,3 ของเดดอนนพ. อรรถพล ใจชดชน

ส 15-18 น.นพ. อชมพชน เฉลสมโชคเจรสญกสจ

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. อธรนใจ แววศร

โรคเดรก

อ 18-20 น.นพ. กวรวรรณ ลสนมประยชร

ศ17-20น./อ16-20น.*อ 1,3พญ. กสชงแก ยว ปาจรรยธ

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

เฉพาะแพทยธนชดพญ. ขนสษฐา คชศสวสไลสธ

พ 17-20 น. / อา 9-12 น.พญ. จารธพสมพธ สชงสวราง

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

จ-ศ 8-17 น.นพ. เฉลสมพล สสรชชยรชตนธ

เฉพาะแพทยธนชดพญ. ดวงมณร เลาหประสสทธสพร

จ,พ 17.30-19 น.นพ. ธนสนทรธ เวชชาภสนชนทธ

พ17.30-19.30น. /ส9-12น.*1วชนนพ. ธราธสป โคละทชต

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

อา 10-12 น.นพ. ประพชนธธ อรานเปรดชอง

อ12.30-17น./ศ9-13น./

ส 13-17*ส1,3,5 ของเดดอน

นพ.ปชญญา กลรอมฤทชย(ทารกแรกเกสด)

จ-ศ 8-17 น.พญ. พรรณราย วสสธทธสศชกดสดชชย

ส,อา 9-16 น. *2,4 ของเดดอนพญ. พสชญธญาดา  ผดธงพงษธ

จ 18-20 น. * จ 1 ของเดดอนพญ. พสมล วงศธศสรสเดช

จ-ศ 8-17 น.พญ. พสระดา เลดชอมสธาราญ

แรกเกสด) ส 17-20 น.พญ. ภชทราพร เปรมประพชนธธ (ทารก

พฤ2,4 17-20 น. / ส1,3 17-20 น.นพ. มงคล ชาญวณสชตระกชล

อ-ศ8-17น./ส8-12น.*ส 2,4 ของเดดอนพญ. รตนาฎ รชกษธพลเมดอง

เฉพาะแพทยธนชดพญ. วชนขวชญ  อรรฆยกธล

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

17-20 น./ส,อา 9-12 น.*1วชนนพ. วสบชล สธนทรพจนธ อ,พฤ

พฤ,ส,อา 17-20 น.พญ. วสไล จชนทรธสกธล

.

จ,อ,พ,ส,อา 8-17 น.พญ. ศสวพร ไชยอธาพร

จ 17-20 น. / อา 9-12 น.พญ. สรชญญา อรรถไพศาลศรธดร

จ 9.30-12.30 น.นพ. สชญญา ผลสตกรรม

พฤ 18-20 น.นพ. สธนทร สธนทรชาตส

ส 8-14 น.พญ. สธนสสา ศธภเลสศมงคลชชย

อ,พฤ 17-20 น.นพ. สธพล จงพาณสชยธกธลธร

ศ 17-20 น.พญ. สธพชตรา รธรงไมตรร

ส,อา 9-16 น. *1,3,5 ของเดดอนพญ. สธภาพร ธนกรสสรสเลสศ

ศ 17-19 น.พญ. สธภาวดร ลสขสตมาศกธล

เฉพาะแพทยธนชดนพ. สธรชชย  ลสขสสทธสดวชฒนกธล

จ,พ-ศ 8-17 น.พญ. สธวลรพร พสณโกศล

งดคลสนสคชชชวคราวนพ. เหลดอพร ปธณณกชนตธ

พฤ 17-20 น.พญ. อมรรชตนธ  ตรรทสพยธรชตนธ

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

จ ทกษย จ-อา 17-24 น.

พ 9-12 น.*2,4 ของเดดอนพญ. กนกนาถ ระงชบภชย

พฤ-ศ 9-12 น./ส13-16 น./อา 9-12 น.พญ. กชณฐรชตนธ สธคนธมาน

จ 18-19.30 น.พญ. คณชสปณา กล ยาณรงคธราญ

ส 14-17 น.พญ. งามแข เรดองวรเวทยธ

ส 9-12 น.นพ. จตธพล โชคบธญเปรชยม

จ 10-12 น.พญ. ชธตสมา วงศสวะโรจนธ

งดคลสนสคชชชวคราวนพ. ณชฐวชชร ฤกษธรชตนวราพร

จ,พ,ศ8-17น.อา12-16น.พ8-12น.*พ4นพ. เตชะวสชญธ ลสขสตกรณธ อ8-20น.

ส 9-12 น.นพ. เตชสษฐธ มรระเสน

อ 16.30-20 น.นพ. ธรรมนชญ สธรชาตสกธาธรกธล

อ 17-19 น.พญ. ธสดารชตนธ ตช นงกสจ

อา 9-12 น.นพ. นพคธณ ปชญญายสชงยง

ส 13-17 น.พญ. นภางคธ เกษโกวสท

จ 17-19 น.นพ. นสพนธธ จสรภาไพศาล

ส 9-12 น.พญ. บรภาค อสศราธรรม

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. ปรสยา จารธจสนดา

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. พนสดา โกสรยรชกษธวงศธ

จธาเรสญดารารชศมร  เฉพาะแพทยธนชดพญ. พนสดา จสนดาทรชพยธ ,พญ.มสชงขวชญ

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. พชนทสวา สสนรชชตานชนทธ

อา 9-16 น.พญ. เพชรลดา ภสญโญเศรษฐธ

จ-พ 8-14 น.นพ. ยลรวร ปสยะคมนธ

อา 9-12 น.พญ. ลชกจชนทรธ เหรรยญสธวรรณ

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. วงศธศสรส ทวรบรรจงสสน

พฤ 17-19 น.พญ. วณสชา ชดชนกองแก ยว

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. วธชกานตธ รธรงภชวภชทร

จ-ศ 9-16 น.พญ. วสไลลชกษณธ ลสมปวธฒสวรานนทธ

ศ 8-12 น.นพ. ศธภสสทธสด วสรสยะกรอกสจกธล

เฉพาะแพทยธนชดพญ. สกาวรชตนธ เพพชรธย สนม

จ 17-19 น.พญ. สธมาลร หวชงวรรวงศธ

ส 9-12 น.นพ. อดสศชกดสด ตรรนวรชตนธ

อา 13-16 น.พญ. อนสตา มนชสสากร

จ ทกษยคลวนวกตาเหลต (เดรก)

เฉพาะแพทยธนชดพญ. ปธณยวรรธ นชนทานสช

หพ คอ จมพกและนอนกรน  แพทยดหพคอจมพก จ-อา19.30-24 น.

พ 18-20 น.พญ. จรระสธข จงกลวชฒนา

พ 17.30-19.30 น.พญ. ฉชนทสชา โชตสกวณสชยธ

จ,อ,พ,ศ 9-13 น. / พฤ 9-12 น.นพ. ชาญยธทธ อสชมอธดม

จ 17-19 น. / พฤ,ศ 17-19.30 น.นพ. โชคชชย เมธรไตรรชตนธ

จ-ศ13-16.30น. พฤ17-19 น.นพ. ธรรพงศธ ทธวสรชตนธ

อา 9-12 น.พญ. ปสตสยา ปสยะนธช

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

ส,อา 9-12 น.นพ. ภาวสน เกษกธล

ศ 17-18.30 น.นพ. วสชญธ บรรณหสรชญ

อา 13.30-16 น.นพ. อธทชย ประภามณฑล

ผววหน ทง (เลเซอรด)

ส 9-12 น.พญ.กนกวรรณ กาญจนะวสชชย ณ อยธธยา

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. เบพญจธสชรวธ ปชทมดสลก

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

จ-ศ 10-14.30 น.พญ. พจนร ประดสษฐสธวรรณ

อ 16-19 น.พญ. พรรณแข มไหสวรสยะ

พฤ 17-19 น.พญ. ยธพสน ไทยพสสธทธสกธล

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. รธจสกาญจนธ สธลชญชธปกร

พ,พฤ,ส 8-17น./ศ8-16น./อา8-18 น.นพ. วรสชญธ กอบวรรธนะกธล

จ 18-20 น.พญ. วรธณยธพชนธธธ ลรนเจรสญ

ส 13-17 น.พญ. สสนร เวศยธชวลสต

พ,พฤ17-20/อา9.30-11.30พญ. สสรสลชกษณธ อสนทโสตถส

จ-ศ 9-11 น. , 13-15 น.พญ. สธหชทยา อชงสธวรชงษร

จ-พฤ,อา 8-17 น.พญ. อลสสา วาณสชเจรสญกธล

จ,พ-ศ 15-22 น.พญ. อธไรวรรณ ยงใจยธทธ

.

จวตเวช

ส14-17น.*ส 2,4 ของเดดอนพญ. กชนตธกมล จชยส สน พฤ17-20น./

จ 16.30-19.30 น.พญ. กสตสกานตธ ธนะอธดม

อ 17.30-20 น.พญ. กรรตส พชฒนเสรร

ส 8-12 น.พญ. จสนสส สรหธรา (เดพกและวชยรธรน)

ส 14-17 น. *ส 1,3,5 ของเดดอนพญ. จธฑาวดร หลรอตระกชล

งามทสพยธวชฒนา เฉพาะแพทยธนชดพญ. ฑสฆชมพร รสนวธงชชย,นพ. เธรยรชชย

ศ 17-20 น. / ส 9-12 น.นพ. พนม เกตธมาน

พ 17-20 น./ อา 13.30-19 น.พญ. วชนเพพญ ธธรกสตตธวชณณการ

จ,ศ 16.30-20 น.นพ. วสศรชชตธ พฤฒสถาวร

อา 9-11 น.นพ. สธวสทยธ เจรสญศชกดสด

พ,อา8-12น.*พ1,2ของเดดอน(นชดหมาย)พญ. อมรรชตนธ ภชทรวรธรรม(เดพก)

งดคลสนสคชชชวคราวพญ. อรพรรณ ทองแตง

ร ทงสลร ทกษา

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

เฉพาะแพทยธนชดนพ. โรจนธรธรง สธวรรณสธทธส

จ17-19น เฉพาะจชนทรธสธดท ยายของเดดอนพญ. วธฒสศสรส วรรสาร

จ 10-12 น. *จ 1,3 ของเดดอนพญ. สธพชตรา แสงรธจส

เวชศาสตรดฟลช นฟพ

อ,ศ 16-18 น.พญ. กมลทสพยธ หาญผดธงกสจ

จ,พ 17-19 น.นพ. ฉกาจ ผรองอชกษร

-16น/ศ8-16,18-20น/อา9-15นพญ.ธนสศรา เรดองพชฒนาวสวชฒนธ พ,พฤ8

อ,พ 8-16น./พฤ 14-18น/ส12-20นพญ. มณฑลร สธทธสธรรม จ.8-20น.

ส 9-11.30 น.นพ. สชนตส อชศวพลชงชชย

อ,ศ 13.30-16 น.นพ. อนธวชฒนธ ดวงประทรป

เวชปฏวบ ทต วท ททวไป

เฉพาะนชดหมายพญ. สธณร ศรรยศชาตส

ศพนยดตรวจสยขภาพ แพทยดเวชปฏวบ ทต ว ส-อา9-16น.,17-20น.

จ-ศ 8-17 น.พญ. จสตรฟยา หรชรธรงโรจนธ

จ-ศ 8-17 น.นพ. เตชชส กธลอนนง

เฉพาะแพทยธนชดนพ. นภเกตส ตสลกเลสศ

จ-อ 8-17 น. / พ-ศ  8-20 น.นพ. บธรสนทรธ สธขรยามานนทธ

จ-ศ 8-17 น.นพ. ปรชชญา ศรรสวราง

ส 9-12 น.นพ. ปรตส เนตยารชกษธ

จ-ศ 8-17 น.นพ. วสชชย ทสพยธใจเอดนอ

อา 9-12 น. *อา 2,4 ของเดดอนนพ. อชครเชฏฐธ พสนสจบรรเจสดกธล

อายยรกรรมและเวชศาสตรดผพ กสพงอายย

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

พ 17-20 น. / ส 8-14 น.นพ. รธรงนสรชนดรธ  ประดสษฐสธวรรณ

จ-พ,ศ 7-17 น./พฤ7-12 น./ส12-16 น.นพ. อภสนชนทนธ อภสวชฒนชนตธ

งดคลสนสคชชชวคราวนพ. อภสรชตส พชลสวชสดสด

นวต วเวช

ส 9-10 น.นพ. วรวรรธ ไวยวธฒส

อ,พฤ 17-19 น.นพ. วสจารณธ วชสรวงศากร

ศ ทลยกรรมห ทวใจ

จ 16-17 น.นพ. สมชาย ศรรยศชาตส

คลลนวคระง ทบความปวด

จ 16.30-18 น.*1,3 ของเดดอนนพ. นชนตสรณธ สสญจนธบธณยะกธล

อ 16.30-19.30 น.นพ. ปราโมทยธ เอดนอโสภณ

อายยรกรรมโรคความด ทนโลหวต

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

อายยรกรรมโภชนาการ

จ,พฤ 18-20 น. / ส 9-12 น.พญ. ปรรยานธช แย ยมวงษธ

ศ 17-20 น.นพ. พรพจนธ  เปรมโยธสน

คลวนวกว ทคซลนและเวชศาสตรดการเดวนทางและทตองเทลทยว

จ-ศ 8-17 น.พญ. จสตรฟยา หรชรธรงโรจนธ

ท ทนตกรรม   กรยณาน ทดหมายกตอนพบท ทนตแพทยด

.-

www.thonburihospital.com 
กรรงเทพฯ 10700

34/1 ถ.ออสรภาพ ซอย 44 บางกอกนนอย

ตารางการออกตรวจของแพทยย 

คคคครณธรรม เลอศลลลาดนวยบรอการ

โทร. 1645 หรรอ 0-2487-2000 ตคอ 2005-7

สอบถามววนและเวลานวดหมายแพทยย

มาตรฐานนลาครณภาพ

หมายเหตธ       * นชดลรวงหน ยา (วชน)

*** UPDATE 01/02/2564 ***
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เฉพาะนชด : หมายถนงเฉพาะทรชแพทยธนธาผช ยปร วยมา

ตรวจเองเทรานช นน

 ** งดตรวจ วชนอาทสตยธ ทรช 4 ของ ทธกเดดอน

โรงพยาบาลธนบรรร

     *** งดตรวจวชนอาทสตยธสธดท ยายของเดดอน 

*กรรณาตอดตคอจรดนวดกคอนมาพบแพทยย*


