
อายยรกรรมท ททวไป จ-อา 18-24 น.

นพ. กกตกพพฒนน วพฒนาวงศน อา 13-15 น.

นพ. ณรงคนศพกดกด ภกญโญภพทรกกล จ,พ,ศ,ส 9-11 น.

นพ. ณพฐพงษน เดชบกญทววสกข จ-ศ 8-17 น. /ส 9-15 น.

นพ. ประสกทธกด เจวยรกกล

จ,พ,ศ 10-11.30,14-16น.

ศ17-20 / อา10-12,13-14 น.

นพ. ปรวชา อพงคณานกพงศน จ-ศ 7-16 น. / ส-อา 9-15 น.

พญ. วนกดา อกนทรหนองไผผ ส 8-18 น./ อา 8-12 น.

นพ. วกฒกไกร เมฆทอง จ-ศ 9-16 น.

นพ. ศกวะนพฎ กนกณพฐศกวพฒนา จ-ศ 9-17 น.

พญ. สมจกตร ประภาพพนธน จ-ศ9-16น./อา9.30-14น./

พฤ17-20น.

นพ. สกรพล วรไตร งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. เอกพล อพจฉรกยะประสกทธกด อา 9-12 น. *อา 2,4,5 ของเดดอน

ประสาทววทยา

พญ. จกราพร จกตประไพกกลศาล เฉพาะแพทยนนพด

พญ. จกราพร สกจจานพนทน จ,พ,ศ 9-12 น. /ส 8-13 น.

นพ. จกรายกทธ ชชสกทธกด อ-พ,ศ 8-14 น./พฤ 8-17 น./อา 

15-18 น.

นพ. ณพฐพล รพตนธรรมสกกล งดคลกนกคชพชวคราว

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

พญ. ธนกตา แสงเปวชยมสกข งดคลกนกคชพชวคราว

พญ. นาราพร ประยชรวกวพฒนน จ 18-19 น.

นพ. ประจพกษน ศพกดกดศรว พ,ศ9-13น./ อา8-13น.

นพ. ปวตก เนตยารพกษน จ,พ,พฤ 9-16 น.

นพ.พรรคพร ประภาพพนธน  อา,พ,8-12น อ8-12น,17-20น/

พฤ8-12น/ศ16-20น

พญ. เพชรรพตนน ตพ ตงวพชรพงศน จ,พฤ 17-20 น.

นพ. ยงชพย นกละนนทน งดคลกนกคชพชวคราว

พญ. ยกวดว ทองเชดชอม จ,อ,พ,ส 8-15 น.

นพ. รพงสรรคน ชพยเสวกกกล *** อา 9-16 น.

นพ. รกผงนกรพนดรน ประดกษฐสกวรรณ พ 18-20 น. / ส 9-15 น.

นพ. วงศนพกทพกษน เทพพรพกทพกษน ส 13-18 น.

นพ. วพฒนชพย โชตกนพยวพตรกกล พ 17.30-19 น.

นพ. วกญญช คชผว กมล จ18-7น./ศ 8-19น./ส7-18น./

อา8-18น.

นพ. ววรวพฒนน แสงภพทราชพย เฉพาะแพทยนนพด

นพ. สงคราม โชตกกอนกช กต ส 15-18 น.

นพ. สมชาย โตวณะบกตร พฤ 9-12.30 น.

นพ. สมศพกดกด ลพพธกกกลธรรม อ,ศ 17-20น./จ,พฤ,ส 9-12น.

พญ. สกภารพตนน วกนกจปรวชากกล จ,พ 16-19น. / ส 9-12น.,13-16น.

นพ. สกรพล สกขสาคร ส 16-20 น.

นพ. อรรคพล พกนกจจกนดาทรพพยน จ,อ,ศ 10-17 น. / พฤ 10-12 น.

นพ. อพครเชฎฐน พกนกจบรรเจกดกกล 

อ-ศ8-16น.

ส9-12น.*ส2,4ของเดดอน /อา 9-12 

น.*อา 2,4 ของเดดอน

พญ. อกนทกพร เมธาสกทธกด งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. อกดม วงศาสกลพกษณน  จ-ศ 

10-12.30 น., 13.30-17.30 น./

ส 10-12.30 น., 13.30-17น. *ส 

1,3/ ส 10-12น. *ส 2,4,5

คลลนวคแกกไขการพพด

คกณ กาญจนา ประเสรกฐดวงาม พฤ 9-15 น.

ดร. ศรววกมล มโนเชวชยวพกนกจ อ 9-11 น. (เฉพาะOPDเทผานพ ตน)

โรคตตอมไรกทตอ (เบาหวาน,ธ ทยรอยดด,ตตอมหมวกไต)

พญ.จกนตนพนทน จพงศกรกพรปกรณน งดคลกนกคชพชวคราว

พญ. ฉพนทนกจ ลวตม กชงสวพสดกด จ-ศ  9-14 น.

นพ. ธวพชชพย พวรพพฒนนดกษฐน อ 17-19.30 น. / อา 13-16.30 น.

พญ. เพพญพพนธกน ภชรกปพญโญ อ,พฤ 9-12 น.

พญ. เพพญสกภา เทพรพกษน จ-ศ 9-16 น.

พญ. เรชมา จาวลา อา 10-14 น.

นพ. สาธกต วรรณแสง พ,อา 17-20 น.

นพ. สกทกน ศรวอพษฏาพร อา 8-13 น.

นพ. อภกชาตก วกชญาณรพตนน จ,พ,ศ 17-18.30 น. / ส 9-13 น.

พญ. อกสรวยน หาญอกทพยรพศมว จ 17-20 น.

ตตอมธ ทยรอยดด เตกานม (ศ ทลยกรรม)

นพ.กรกช โพธกสกวรรณ อ 12-16 น./ ***พ 13.30-16 น.

นพ. ประดกษฐน รพชตามกขยนพนตน ศ 18-20 น.

นพ. พงษนเทพ พกศาลธกรกกจ ส 15-17 น.

นพ. มงคล บกญศรวพกทยานนทน อา 9-12 น.

พญ. วราภรณน อกชมฤทพยเจรกญโชค พ 17.30-19.30 น.

พญ. วพนเฉลกม นพนทนวกฑกตพงศน ศ 17-19 น. / อา 14-15.30 น.

นพ. สดบวงศน จกฑาภกส กทธกด จ 16-18 น.

นพ. อดกลยน รพตนวกจกตราศกลป ส 9-12 น.

โรคห ทวใจ

นพ. กฤตยนวกกรม ดกรงคนพกศกษฏนกกล เฉพาะแพทยนนพด

นพ. ฉพตรกนก ทกมวกภาต

.

ส 17-19 น. / อา 9-12 น.

นพ. ชาญ ศรวรพตนสถาวร จ 18-20 น.

นพ. ณพฐวกฒก วงษนประภารพตนน จ17.30-19.30น. *1,3 ของเดดอน

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

นพ. ทองดว วสกธารา จ-ศ 9-16 น. / ส 9-11 น.

พญ. ธนพญญา บกณยศกรกนพนทน ส 17-19 น.

นพ. นรเชษฐน รผวมพรภาณก งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. นราธกป ชกณหะมณววพฒนน อา 10-12 น.

นพ. ประดกษฐน ปพญจววณกน **ส จ 9-10.30 น./ ส 9-12 น.

นพ. พชระ ฐานะสถกรกกล จ-ศ 9-16 น./ ศ 17-20 น.

นพ. พยงคน จชฑา อ-ศ,อา 9-12 น.

นพ. วรวกทยน อรกยประยชร จ-ศ 9-16 น.

นพ. วกเชวยร ทองแตง อ,พฤ 13-13.30 น. / ส 8.30-12 น.

นพ. สมบพตก วงศนภพทรนนทน จ-ศ 9-16 น. / ส 13-15 น.

นพ. สมบชรณน จกรภพทรธธารง อา 8-11 น.

นพ. สพชชนะ พกผมพฤกษน อา 9-12 น.

นพ. สกรกชพย จธานงประสาทพร จ 17-20 น.

นพ. สกทธกพงษน สกรกนทรนวราวงศน อ 9-12 น. / ส 9-14 น.

นพ. อภกสกทธกด ลวชดธารงวพฒนากกล ส 9-12 น.

พญ. อรกศรา สกวรรณกชล พ17-20น. *1,3 ของเดดอน

อายกรแพทยนโรคหพวใจ จ-พฤ  18-22 น.

โรคปอด

พญ. กมลทกพยน กกลวกภากร ศ 17-20 น.

นพ. กกตตกพงศน มณวโชตกสกวรรณ พฤ,ส 17-19 น.

นพ. แจผมศพกดกด ไชยคกนา อ 17.30-20 น. / ส 13-16 น.

นพ. ชพยวพฒนน ลกมปวกฒกวรานนทน จ-ศ 8.30-14.30 น.

นพ. ไชยรพตนน เพกชมพกกกล อ 18.30-19.30 น.

นพ. ฐกตกสพนตน ปาลกะวงศน ณ อยกธยา อ,อา17-20น./ส16-20น.

พญ. นธตาเพชร กอวพฒนา จ-ศ 9-15 น.

พญ. นกรดา ลกชมสกนทรากกล จ-ศ 8-17 น.

นพ. พชนทรพพยน วงศนสกรเกวยรตกด พฤ 17-20 น. / ส 13-17 น.

นพ. รพงสรรคน ปกษปาคม พ 17-20 น. / อา 10.30-17 น.

พญ. วกภาวว ภชผรพก ส 10-15 น.

นพ. วกวพฒนน  ภกยโยดกลกชพย เฉพาะแพทยนนพด

พญ. สกรวยน สมประดวกกล พ 18-20 น.

โรคทางเดวนอาหาร

พญ. กานตน ภชษณสกวรรณศรว จ 17-20 น.

นพ. กกตกศพกดกด เศวยรสวพสดกด ส 9-12 น. *ส 1,3 ของเดดอน

นพ. จรกนทรน โรจนนบวรวกทยา อา9-15น. จ,พ,ศ17-20น/อ,พฤ9-12น

พญ. จกรพชยา วณกชานกวพตร จ-ศ9-17น./ส13-18น./อา13-17น.

นพ. ชกมพล แย ยมเจรกญ จ-ศ 9-17น./ส 9-13น./อา 9-16น.

นพ. ต ยองลพกษณน ธวรศานตกพพนธน อ,พฤ 8-20 น. / พ 8-17 น. / ศ 

8-16 น.

นพ. ทววศพกดกด แทนวพนดว จ 16-18 น. / อา 7-12 น.

นพ. พชลชพย  จรพสเจรกญวกทยา งดคลกนกคชพชวคราว

พญ. มณฑกรา มณวรพตนะพร พ 16.30-18.30 น.

นพ. วรายก ปรพชญกกล พฤ 17-20 น.

นพ.ศพกดกดชพย สกคนธมาน จ-พฤ 8-16น./ศ-อา 8-12น.

นพ. สมชพย สพมพพนธนเวชกกล จ 9-20น. /อ-ศ 9-17 น./ส 12.30-14.30 น.

นพ. สมชาย ลวลากกศลวงศน พฤ 17-20 น. / ส 10-15 น.

นพ. สยาม ศกรกนธรปพญญา พ,พฤ 17-20 น.

นพ. สรฉพตร นกลธวพช พ 16-20 น.

นพ. สกรพล ชดชนรพตนกกล จ,พ,ส,อา 9-12 น.

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

โรคไต

พญ. กรชนก วารวแสงทกพยน งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. เกรวยงศพกดกด วารวแสงทกพยน ศ,อา 17-20 น

นพ. ชวลกต  โชตกเรดองนภา งดคลกนกคชพชวคราว

พญ. ธพญญารพตนน ธวรพรเลกศรพฐ ส 12-15 น.

นพ. นพฐสกทธกด ลาภปรกสกทธก พฤ 18-20 น.

พญ. มกชงขวพญ สกรกยพนตน จ-ศ 9-14 น.

พญ. รดววพนตน ไตรสถกตวร จ-ศ 9-15 น.

พญ. ศพนสนวยน ทศศกรก เฉพาะแพทยนนพด

นพ. สงผา นกลวรางกชร, นพ.อรรถพงศน วงศนวกวพฒนน เฉพาะแพทยนนพด

นพ. สมเกวยรตก วสกวพฏฏกกล จ 16.30-18 น.

นพ. สกกกจ รพกษาสกข งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. โสฬส จาตกรพกศานกกชล อา 9-12 น.

โรคทางเดวนปทสสาวะ

พญ. ชลพยรพชฎน สกขอวยชพย เฉพาะแพทยนนพด

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

นพ. ฐกตกภพท หาญสมวงศน ส 15.30-19 น.

นพ. ณภพทร อมรรพตนานนทน พ 17-20 น. / อา 14-19 น.

นพ. ธนบดว ชธานาญสงเคราะหน อา 10-14 น.

นพ. ธวพชชพย ทววมพชนคงทรพพยน อ 17-18 น.

นพ. ธวพชชพย มพชนคงศรวสกข

.

เฉพาะแพทยนนพด

นพ. บรรณสกทธกด ไชยประสกทธกด พ 15-17 น.

นพ. พกชพย ศกจกจพนทรรพตนน ศ 14-18 น./อ 14-17 น.

นพ. ภพคพล บธารกงพดช อ 17-19.30 น./ ส 13-16 น.

นพ. ภพทรน ศพกดกดศกรกสพมพพนธน จ 17-20 น.

นพ. สกลรพฐ ทกตอรผาม พฤ 15-18 น. / อา 9-12 น.

นพ. สกทธกพร ศรวนวลนพด ศ 16-18 น.

นพ. อนกพพนธน ตพนตกวงศน งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. อรรคพล เลาหพพนธกน จ-ศ 8-17 น.

โรคไขขกอ

พญ. มณวรพตนน ธนกกตกวกรกฬ อ-ศ 8-12 น. / จ 13-14 น.

พญ. เลพก ปรกวกสกทธกด อ,ศ 17-20 น.

นพ. สชงชพย อพงธารารพกษน อ,ส 17-20 น.

นพ. อรรณพ อรวงศนไพศาล จ 17-20 น.

โรคเลลอด

พญ. กกตตกมา ศกภดกเรกกกล จ-ศ 9-16 น.

พญ. เจนจกรา กกตตกวรภพทร พฤ 17-20 น.

นพ. ธวระ ฤชกตระกชล ศ 17-18.30 น. / อา 9-12 น.

นพ. พงษนเทพ วกทยาวพชรกนทรน ศ 17-20 น.

นพ. วพนชพย วนะชกวนาวกน พ,ส 17-20.30 น.

นพ. วกโรจนน จงกลวพฒนา ส 8-12 น.

นพ. สนพชน วกสกทธกศพกดกดชพย อา15-19น.*อา 1,3,5 ของเดดอน

นพ. สกทพศนน ฟชผ เจรกญ อา 9-11 น.

นพ. สกรพล อกสรไกรศวล จ 18-20 น. / ส 9-12 น.

นพ. อนกชา ก ยองมณวรพตนน ส 15-18 น./ อ 17-20 น.

นพ. เอกพล อพจฉรกยะประสกทธกด อา 9-12 น. *อา 2,4,5 ของเดดอน

นพ. เอกพพนธน ครกพงศน อา 14-17 น.

โรคตวดเชลชอ

นพ. ธพนดร งามประเสรกฐชพย อา 9-13 น.

พญ. ภกญโญ  รพตนาอพมพวพลยน งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. มนตรว กอบกกจเจรกญ จ-ศ 9-15 น.

นพ. เมธว  ชยะกกลควรว พฤ 17-18 น.

นพ. สกรพล กอบวรรธนะกกล จ,พ,ศ 18-20 น. / ส 8.30-13 น.

นพ. สกรพล สกวรรณกชล ส,อา 8.30-10.30 น.

มะเรรง

พญ. จารกวรรณ เอกวพลลภ พ 17-20 น.

นพ. ธนพพฒนน อกงคกกล อ-ศ8-17น./อ,

พฤ17-20น./ส9-11น.

นพ. นพดล โสภารพตนาไพศาล จ 17-19 น.

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

นพ. ไพโรจนน สกนลารพตนน จ 8-10 น.

ศ ทลยกรรมท ททวไป จ-ศ 18-22 น.

นพ. กกตกนพทธน ทกมอกดม อา 16-18 น.

นพ. จตกรวกช ครองวรกกล จ-ศ 8-17 น.

นพ. เฉลกมพล ชนะพชล จ-ศ 8-17 น.

นพ. ชพยณรงคน พลานกส กตเทพา อ 16-17 น.

นพ. ชชเกวยรตก อพศวาณกชยน อ,พฤ,ส 10-12 น.

นพ. ณรงคน เลกศอรรฆยมณว ,นพ.วกทชร ช กนสวผางวพฒนกกล งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. ดรกนทรน โลผหนส กรกวพฒนน พฤ14-15 อา8.30-10.30*อา1,3ของเดดอน

นพ. ธรรมวพฒนน ปรคนธรรพน จ 16.30-18 น.

นพ. ธวพชชพย อพครวกพกธ อา8.30-9.30น.*อา2,4,5ของเดดอน

นพ. ธพญเดช นกมมานวกฒกพงษน พ 17-19 น.

นพ. ธวระ พงศนประสบชพย จ-ศ 8-17น.

นพ. ไพโรจนน อาจแย ยมสรวล อา 11-17 น.

นพ. มรกต ไทยทองหลาง จ-ศ 8-17 น.

พญ. รกผงรวว  อรพกนทรน จ-ศ 8-17 น.

นพ. วชกรบกณยน ศาสตระรกจก จ-ศ 9-17 น.

พญ. ศกรกลพกษณน ประภาศรววรกกล งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. อพษฏา เมธเศรษฐ งดคลกนกคชพชวคราว

ศ ทลยกรรมกระดพก

นพ. กมลชนก ประภาศรวสกข พฤ 18-20 น.

นพ. กรกฎ พานก. จ 17-20.30 น./ อา 13-18 น.

นพ. กฤตธว โคละทพต จ,พ16-19 น. / ส 14-18 น.

นพ. ก ยองเขต เหรวยญสกวรรณ อา 9-12 น.

นพ. คณกนทรน กวรตกพงคนไพบชลยน พฤ 18-21 น.

นพ. คธตาวงศน สายสมร จ-พฤ8-15น. จ-

พฤ,ส8-15น./อ17-20น./ศ8-12น.

นพ. จตกพร โชตกกวณกชยน อ 16.30-17.30 น.

พญ. จกดาภา วผองเจรกญวพฒนา พ17-20 น. *พ2,4,5 ของเดดอน

นพ. จกรฐกตมน อนกศกษฏนวกวพฒนน พ 17-20 น.

นพ. ชนกนทรน  ลธชาซธา อ 17-20 น. / อา 8-13 น.

นพ. ชลเวช ชวศกรก จ 18-19 น.

นพ. ชพยเวช ฤตกวรางคนกชร พฤ16-20น./ส8.30-14น./อา 

15-21น.

นพ. ฐกตกณพฐ ดกลกหพตถาการ

.

อา 9-11 น.

นพ. ตผอพล วพฒนา พฤ 18-19 น.

นพ. ทศ หาญรกผงโรจนน พ 17-20 น. / ส 14-17 น.

นพ. ธนพงษน ไวทยะวกญญช อา 9-12 น., 14-16.30 น.

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

นพ. ธวรเดช จพนทระ จ-พฤ10-16น. พ17-20น./ศ10-11น./ส13-16น.

นพ. ธวรวกฒก ธรรมวกบชลยนศรว พฤ 17-18.30 น.

นพ. บรรจง มไหสวรกยะ จ 18-19 น.

นพ. ปฏกเวช งามวกจกตวงศน พฤ 18-20 น.

นพ. ปณต เลดชอมสธาราญ จ-ศ 9-17 น.

นพ. ปณพย เลาหประสกทธกพร อา 9-11 น.

นพ. ประสกทธกด กองเกตกใหญผ อ18-20 น./ส11-16น./ศ 12-13 น.

นพ. ประสกทธกด ลพกษณสมบชรณน พ 8-12 น. / ศ 12-16 น.

นพ. ปพญจพล วกทกตวโรดม อ,ศ 16-21 น.

นพ. ปพญญา ลพกษณะพฤกษา ส 16-18 น.

นพ. พกเชฐ โชตกจกฬางกชร จ-ศ 8-12 น.

นพ. โพชฌงคน โชตกญาณวงษน ส 8.30-11 น.

นพ. ภานกพพนธน ทรงเจรกญ อ 16.30-18 น. / ศ 13.30-15 น.

นพ. ภชวรกนทรน บกนนาค จ-อ,ศ12-15/อา13-16 น.

นพ. มนตนชพย เรดองชพยนกคม อ 17-19 น., ส 9-11 น.

นพ. มนตรว วพฒนาแก ยวศรวเพพชร ศ 17-20 น.

นพ. ระพกนทรน พกมลศานตกด พฤ 18-19 น.

นพ. วรวกฒก กวชสกขพพนธน จ-พฤ9-16น. จ17-18น./ศ9-12น./อา14-17น.

นพ. วรสกทธกด สกทพศนนวรวกฒก พ 17-21 น. / ส 16-21

นพ. วกศกษฏน วามวาณกชยน จ,พฤ 18-19 น. / ส 14-16 น.

นพ. ศกภฤกษน คกณตกสกข พ,พฤ 8-14 น. / ส 8-12 น.

นพ. สมยศ วรรณสกนธพ พ 16-18.30 น. / ส 13-17 น.

นพ. สกทธานตน อกชมประสกทธกชพย ศ 16-20 น. / ส 15-19 น.

นพ. สกทธกชพย เหลดองกกตตกก ยอง อา 8.30-11 น.

นพ. สกธว ทววพพนธกนสานตน อา 12-15 น.

นพ. สกรกนทรน ธนพกพพฒนศกรก อา 14.30-16 น.

นพ. อภกชาตก อพศวมงคลกกล อ 18.30-20 น.

นพ. อรรถกร จารกศรววรรณา อา 10-13 น.

นพ. อาศกส อกนนะนพนทนน ศ 16.30-18 น. / ส 12-15.30 น.

นพ. อธานวย อกนนะนพนทนน เฉพาะแพทยนนพด

นพ. เอกเกษม วาณกชเจรกญกกล จ 17-20 น. / อ 17-21 น.

นพ. เอกวกทยน เกยกราพพนธกน อ 18.30-19.30 น.

ศ ทลยกรรมประสาท

นพ. จธาเรวยง ตพณฑวรรธนะ เฉพาะแพทยนนพด

นพ. โชตกวพฒนน ตพนศกรกส กทธกกกล พ 17-19 น.

นพ. ประจพกษน ศรวรพวพพฒนน พฤ 17-19 น. / ส 13-16 น.

นพ. ศรพณยน นพนทอารว อา 14-18.30 น.

พญ. อกนธกรา ขพมภลกขกต จ 17-19 น.

ศ ทลยกรรมหลอดเลลอด

นพ. เกวยรตกศพกดกด หงษนคช เฉพาะแพทยนนพด

นพ. จกมพล วกลาศรพศมว เฉพาะแพทยนนพด

นพ. เฉนวยน เรดองเศรษฐกกจ พฤ 18-20 น. / อา 7-12 น.

นพ. ชกมพล วผองวานกช งดคลกนกคชพชวคราว

นพ. ณพฐวกฒ พผวงพพนธกนงาม ส 9-12 น.

นพ. ทศพล ประภพสโร เฉพาะแพทยนนพด

นพ. ประมกข มกทกรางกชร จ 15-17 น.

นพ. ระวว พกมลศานตกด อ 11-12 น. / ส 12-14 น.

นพ. วรรณชพย ชกนฉลองพร ศ 18-20 น.

นพ. สกทพศนน ฮ ยอศกรกมานนทน เฉพาะแพทยนนพด

นพ. สกธวคณกต หพถพรสวรรคน พ 17-20 น.

ศ ทลยกรรมตกแตตง

นพ. จพกรรกนทรน บรรจงกกจ เฉพาะแพทยนนพด

นพ. ชกตพงศน ศกรกทองถาวร เฉพาะแพทยนนพด

นพ. ณพฐวกฒก อพครานกชาต พ 18-19.30 น.

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

นพ. สมศพกดกด มาสมบชรณน ศ 17-18 น.

นพ. อภกรพกษน ชผวงสกวนกช ส 8-8.15 น.

ศ ทลยกรรมเดรก

นพ.ชนา สาทรกกจ, นพ.ไพบชลยน สกทธกวรรณ เฉพาะ

แพทยนนพด

นพ. มงคล เลาหเพพญแสง อา 8-9 น.

นพ. มนวพฒนน เงกนฉธชา นพ.รวกศ เรดองตระกชล เฉพาะแพทยน

นพด

สพต วนรลเวชกรรม

พญ. กตกกา นวพพนธกน จ 16.30-18 น.

นพ. โกวกท พกมลพพนธกน ศ 17-20 น.

พญ. เขมณพฏฐน เขมวรพงศน พฤ 17-20 น.
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สพต วนรลเวชกรรม

อา 11-15 น.พญ. ชมพชนกช จพนทรกระวว

อ,พฤ 15-17.30 น.นพ. ชยวพฒนน ผาตกหพตถกร

พพฒนจกนดากกล เฉพาะแพทยนนพดนพ.ชาญชพย วพนทนาศกรก,พญ.บชรยา

จ,พ 10-12 น. / ศ 10-11 น.พญ. ดาราภา มาโนช

อา 13-15 น.นพ. ทววพงษน สกวรรณโคต

อา 13-16 น.พญ. ธพนยารพตนน วงศนวนานกรพกษน

อ,พฤ,ศ8-14น./ส8-16นพญ.นพนทอร วงศนเจรกญเกวยรตก จ,พ9-16น.

อา 10-12 น.นพ. บกญเลกศ วกรกยะภาค

พ 16.30-18.30 น.นพ. ประสงคน ตพนมหาสมกทร

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

พ 17-19 น.พญ. ปพทมา  เชาวนโพธกดทอง

ส 15-20 น.พญ. ปานหนนชง อกดมสกนกกล

งดคลกนกคชพชวคราวนพ. ปกยวพฒนน  เลาวหกตานนทน

พ,พฤ 17-20น./ส9-12 น.นพ. พงษนศพกดกด ชพยศกลปน วพฒนา

อา 13-15 น.*1,3,5 ของเดดอนพญ. พรพกมล เรดองวกฒกเลกศ

พฤ 17-19 น.พญ. พพทยา เฮงรพศมว

จ 18-19 น.นพ. พกชพย ลวระศกรก

ศ 17-20 น. / ส 9-12 น.นพ. พกสกทธกด ศรวชพยกกล

ศ 17-18 น.นพ. พวรพงศน อกนทศร

อ 17-19 น.นพ. มงคล เบญจาภกบาล

พฤ 17-19 น.พญ. มณว รพตนไชยานนทน

อา 13-17 น.นพ. มานพชพย ธรรมคพนโธ

จ,พ13-17น/อ,

พฤ8-12น./ศ13-20น./ส9-12น.

พญ.วาณว ฐานะสถกรกกล

ส 14-16.30 น.นพ. ววรศพกดกด วงศนถกรพร

อ 17-19 น.พญ. ศนกตรา อนกวกฒกนาวกน

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

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

เฉพาะแพทยนนพดนพ. สมบชรณน คกณาธกคม

จ,พ,ศ 8-12 น./อ,พฤ 12-16 น.นพ. สมศพกดกด อธกมตกชพยกกล

อา 9-12 น.พญ. สาวกนว บกญสกข

จ 18-20 น.นพ. สกงหนเพพชร สกขสมปอง

เฉพาะแพทยนนพดพญ. สกรกกาญจนน ทองใหมผ

อ 10-12 น.นพ. สกภพกดว จกลวกจกตรพงษน

อา 9-12 น.นพ. สกรศพกดกด อพงสกวพฒนา

*พ 17-20 น. (เฉพาะนพดหมาย)พญ. สกวนกตยน ธวระศพกดกดว กชยา

ศ 16.30-19 น.นพ. อนกวพตร รกผงพกสกทธกพงษน

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

ส 15-18 น.นพ. อพมพพน เฉลกมโชคเจรกญกกจ

โรคเดรก

อ 18-20 น.นพ. กวววรรณ ลกตมประยชร

ศ16-19น./พฤ16-20น.*พฤ 1,3พญ. กกชงแก ยว ปาจรวยน

อ 17-20 น. *อ 1,3,5 ของเดดอนนพ. กวรตก ประเสรกฐผล

เฉพาะแพทยนนพดพญ. ขนกษฐา คชศกวกไลสน

พ 17-20 น. / อา 9-12 น.พญ. จารกพกมพน สชงสวผาง

จ-ศ 8-17 น.นพ. เฉลกมพล สกรชพยรพตนน

เฉพาะแพทยนนพดพญ. ดวงมณว เลาหประสกทธกพร

จ,พ 17.30-19 น.นพ. ธนกนทรน เวชชาภกนพนทน

พ 17.30-20 น. /ส 9-12 น.นพ. ธราธกป โคละทพต

อ 17-19.30 น. / ส 9-12 น.พญ. นวลอนงคน วกศกษฏสกนทร

อา 10-12 น.นพ. ประพพนธน อผานเปรดชอง

อ12.30-17น./ศ9-13น./

ส 13-17*ส1,3,5 ของเดดอน

นพ.ปพญญา กลผอมฤทพย(ทารกแรกเกกด)

จ8-12.30น./อ-พ8-17.30น./

พฤ7.30-15.3น./ศ8.30-17น.

พญ. พรรณราย วกสกทธกศพกดกดชพย

ส,อา 9-16 น. *2,4 ของเดดอนพญ. พกชญนญาดา  ผดกงพงษน

จ 18-20 น. * จ 1 ของเดดอนพญ. พกมล วงศนศกรกเดช

/อ9-12.30น./พ,ศ8.30-15น./

พฤ9.30-12.30น.

พญ. พกระดา เลดชอมสธาราญ จ14-17.30

แรกเกกด) ส 17-20 น.พญ. ภพทราพร เปรมประพพนธน (ทารก

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

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

จ 17-20 น. / ส 10-13 น.พญ. วาณว วกสกทธกดเสรววงศน

17-20 น./ส,อา 9-12 น.*1วพนนพ. วกบชล สกนทรพจนน อ,พฤ

พฤ,ส,อา 17-20 น.พญ. วกไล จพนทรนสกกล

จ8.30-17.30น./อ9-17.30น./พ8-15น./

ส-อา7-16น.

พญ. ศกวพร ไชยอธาพร

จ 17-20 น. / อา 9-12 น.พญ. สรพญญา อรรถไพศาลศรกดว

จ 9.30-12.30 น.นพ. สพญญา ผลกตกรรม

พฤ 18-20 น.นพ. สกนทร สกนทรชาตก

ส 8-14 น.พญ. สกนกสา ศกภเลกศมงคลชพย

อ,พฤ 17-20 น.นพ. สกพล จงพาณกชยนกกลธร

ศ 17-20 น.พญ. สกพพตรา รกผงไมตรว

ส,อา 9-16 น. *1,3,5 ของเดดอนพญ. สกภาพร ธนกรสกรกเลกศ

ศ 17-19 น.พญ. สกภาวดว ลกขกตมาศกกล

เฉพาะแพทยนนพดนพ. สกรชพย  ลกขสกทธกดวพฒนกกล

จ8.30-11.30น./พ7.30-8.30น./

พฤ-ศ12.30-15น.

พญ. สกวลวพร พกณโกศล

พฤ 17-20 น. / อา 12-16 น.พญ. อมรรพตนน  ตรวทกพยนรพตนน

พ18-20น./ส14-17น./อา14-16น.พญ. อรกณ วงษนจกราษฎรน

จ ทกษย จ-อา 17-24 น.

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

พฤ-ศ,อา 9-12 น./ส13-16 น.พญ. กพณฐรพตนน สกคนธมาน

จ 18-20 น.พญ. คณพสปณา กล ยาณรงคนราญ

ส 14-16 น.พญ. งามแข เรดองวรเวทยน

ส 9-12 น.นพ. จตกพล โชคบกญเปวชยม

จ 10-12 น.พญ. ชกตกมา วงศกวะโรจนน

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

ส 9-12 น.นพ. เตชกษฐน มวระเสน

อ 16.30-20.30 น.นพ. ธรรมนชญ สกรชาตกกธาธรกกล

อ 17-19 น.พญ. ธกดารพตนน ตพ ตงกกจ

อา 9-12 น.นพ. นพคกณ ปพญญายกชงยง

พ 17-19 น.นพ. นกพนธน จกรภาไพศาล

ส 9-12 น.พญ. บรภาค อกศราธรรม

งดคลกนกคชพชวคราวพญ. พนกดา โกสวยรพกษนวงศน

จธาเรกญดารารพศมว  เฉพาะแพทยนนพดพญ. พนกดา จกนดาทรพพยน ,พญ.มกชงขวพญ

งดคลกนกคชพชวคราวพญ. พพนทกวา สกนรพชตานพนทน

อา 9-16 น.พญ. เพชรลดา ภกญโญเศรษฐน

จ-พ 8-14 น. / พฤ 17-20 น.นพ. ยลรวว ปกยะคมนน

อา 9-12 น.พญ. ลชกจพนทรน เหรวยญสกวรรณ

พฤ 17-19 น.พญ. วณกชา ชดชนกองแก ยว

จ-ศ 9-15.30 น.พญ. วกไลลพกษณน ลกมปวกฒกวรานนทน

ศ 8-12 น.นพ. ศกภสกทธกด วกรกยะกผอกกจกกล

เฉพาะแพทยนนพดพญ. สกาวรพตนน เพพชรนย กตม

จ 15-16 น.พญ. สกมาลว หวพงววรวงศน

ส 9-12 น.นพ. อดกศพกดกด ตรวนวรพตนน

อา 13-16 น.พญ. อนกตา มนพสสากร

จ ทกษยคลวนวกตาเหลต (เดรก)

เฉพาะแพทยนนพดพญ. ปกณยววรน นพนทานกช

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

พ 18-20 น.พญ. จวระสกข จงกลวพฒนา

พ 17.30-19.30 น.พญ. ฉพนทกชา โชตกกวณกชยน

จ,อ,พ,ศ 9-13 น. / พฤ 9-12 น.นพ. ชาญยกทธ อกชมอกดม

จ,พฤ,ศ 17-19 น.นพ. โชคชพย เมธวไตรรพตนน

จ-ศ13-16.30น. พฤ17-19 น.นพ. ธวรพงศน ทกวกรพตนน

อา 9-11 น.พญ. ปกตกยา ปกยะนกช

อ 17-19 น. / ส 8.30-10 น.นพ. พรเอก อภกพพนธน

ส,อา 9.30-12 น.นพ. ภาวกน เกษกกล

จ 7-21 น. / อ-พ 7-17 น. / พฤ 7-18 น.พญ. ลลกตา พระธานว

ศ 17-18.30 น.นพ. วกชญน บรรณหกรพญ

อา 13.30-15.30 น.นพ. อกทพย ประภามณฑล

ผววหน ทง (เลเซอรด)

ส 9-12 น.พญ.กนกวรรณ กาญจนะวกชพย ณ อยกธยา

จ,พ 17-20 น./ ส 9-14 น.นพ. ปผ วน สกทธกพกนกจธรรม

จ-ศ 10-14 น.พญ. พจนว ประดกษฐสกวรรณ

อ 16-19 น.พญ. พรรณแข มไหสวรกยะ

พฤ 17-19 น.พญ. ยกพกน ไทยพกสกทธกกกล

พ,พฤ,ส 8-17น./ศ8-16น./อา8-18 น.นพ. วรกชญน กอบวรรธนะกกล

จ 18-20 น.พญ. วรกณยนพพนธกน ลวตเจรกญ

ส 13-17 น.พญ. สกนว เวศยนชวลกต

พ,พฤ17-20/อา9.30-11.30พญ. สกรกลพกษณน อกนทโสตถก

จ-ศ 9-11 น. , 13-15 น.พญ. สกหพทยา อพงสกวรพงษว

จ-พฤ,อา 8-17 น.พญ. อลกสา วาณกชเจรกญกกล

งดคลกนกคชพชวคราวพญ. อกไรวรรณ ยงใจยกทธ

จวตเวช

ส14-17น.*ส 2,4 ของเดดอนพญ. กพนตนกมล จพยส กน พฤ17-20น./

อ 17.30-20 น.*อ 1,3,5 ของเดดอนพญ. กวรตก พพฒนเสรว

ส 8-12 น.พญ. จกนกส สวหนรา (เดพกและวพยรกผน)

ส 14-17 น. *ส 1,3,5 ของเดดอนพญ. จกฑาวดว หลผอตระกชล

ศ 17-21 น. / ส 9-13 น.นพ. พนม เกตกมาน

พ 17-20 น./ อา 13.30-20.30 น.พญ. วพนเพพญ ธกรกกตตนวพณณการ

จ,ศ 16.30-20 น.นพ. วกศรพชตน พฤฒกถาวร

พ,อา8-12น.*พ1,2ของเดดอน(นพดหมาย)พญ. อมรรพตนน ภพทรวรธรรม(เดพก)

ร ทงสลร ทกษา

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

เฉพาะแพทยนนพดนพ. โรจนนรกผง สกวรรณสกทธก

จ17-19น เฉพาะจพนทรนสกดท ยายของเดดอนพญ. วกฒกศกรก ววรสาร

จ 10-12 น. *จ 1,3 ของเดดอนพญ. สกพพตรา แสงรกจก

.

เวชศาสตรดฟลช นฟพ

อ,ศ 16-18 น.พญ. กมลทกพยน หาญผดกงกกจ

พฤ 17-20 น.นพ. กฤษณะ เกวยรตกโชควกวพฒนน

จ,พ 17-19 น.นพ. ฉกาจ ผผองอพกษร

อ 17-20 น.นพ. ชกนะโชตก ลกขกตสมบชรณน

พ,พฤ,อา8-15น./ศ8-20น.พญ.ธนกศรา เรดองพพฒนาวกวพฒนน

ส 17-20 น.พญ. พรพรรณ พานเพวยรศกลปน

อา 17-20 น.พญ. ภพทราภา แย ยมดว

จ,ส8-20/อ,พ8-16น./พฤ8-18นพญ. มณฑลว สกทธกธรรม

ส 9-11.30 น.นพ. สพนตก อพศวพลพงชพย

จ-อ 13-15 น.นพ. อนกวพฒนน ดวงประทวป

เวชปฏวบ ทต วท ททวไป

เฉพาะนพดหมายพญ. สกณว ศรวยศชาตก

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

จ-ศ 8-17 น.นพ. เตชพส กกลอนตง

เฉพาะแพทยนนพดนพ. นภเกตก ตกลกเลกศ

จ-อ 8-17 น. / พ-ศ  8-20 น.นพ. บกรกนทรน สกขวยามานนทน

จ-ศ 8-17 น.นพ. ปรพชญา ศรวสวผาง

ส 9-12 น.นพ. ปวตก เนตยารพกษน

จ-ศ 8-17 น.นพ. วกชพย ทกพยนใจเอดตอ

อา 9-12 น. *อา 2,4 ของเดดอนนพ. อพครเชฏฐน พกนกจบรรเจกดกกล

อายยรกรรมและเวชศาสตรดผพ กสพงอายย

จ 20-22 น./ อา 13-17 น.นพ. ประเสรกฐ อพสสพนตชพย

พ 17-20 น. / ส 8-14 น.นพ. รกผงนกรพนดรน  ประดกษฐสกวรรณ

จ-พ,ศ 7-17 น./พฤ7-12 น./ส12-16 น.นพ. อภกนพนทนน อภกวพฒนพนตน

งดคลกนกคชพชวคราวนพ. อภกรพตก พชลสวพสดกด

นวต วเวช

ส 9-10 น.นพ. วรววรน ไวยวกฒก

อ,พฤ 17-19 น.นพ. วกจารณน วชกรวงศากร

ศ ทลยกรรมห ทวใจ

เฉพาะแพทยนนพดนพ. ปรพญญา สากกยลพกษณน

จ 16-17 น.นพ. สมชาย ศรวยศชาตก

คลลนวคระง ทบความปวด

จ 16.30-18 น.*1,3 ของเดดอนนพ. นพนตสรณน สกญจนนบกณยะกกล

อ 16.30-19.30 น.นพ. ปราโมทยน เอดตอโสภณ

อายยรกรรมโรคความด ทนโลหวต

ศ 17-19.30 น./ ส 16-19.30 น.นพ. พวระ บชรณะกกจเจรกญ

อายยรกรรมโภชนาการ

จ,พฤ 18-20 น. / ส 9-12 น.พญ. ปรวยานกช แย ยมวงษน

ศ 17-20 น.นพ. พรพจนน  เปรมโยธกน

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

หมายเหตก       * นพดลผวงหน ยา (วพน)
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เฉพาะนพด : หมายถนงเฉพาะทวชแพทยนนธาผช ยปผ วยมา

ตรวจเองเทผานพ ตน

 ** งดตรวจ วพนอาทกตยน ทวช 4 ของ ทกกเดดอน

โรงพยาบาลธนบรรร

     *** งดตรวจวพนอาทกตยนสกดท ยายของเดดอน 

*กรรณาตอดตคอจรดนวดกคอนมาพบแพทยย*


