ตารางแพทย์ออกตรวจ SMC คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ( 17.00 - 21.00 น. )
วัน

จันทร์

ห้องตรวจ1
นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล(Med)
ทุกสัปดาห์ 17.00 น.-21.00 น.

อังคาร

นพ.จิราวุธ พันธชาติ (Surg)
อังคารวันที่คี่ 18.00-20.00 น.
พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู (Med)
ออกสลับสัปดาห์ที่ พ.จิราวุธไม่ออก
17.00-21.00 น.

พุธ

นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล (Med)
ทุกสัปดาห์ 17.00 น.-21.00 น.

ห้องตรวจ2

ห้องตรวจ3

ห้องตรวจ4

พญ.เยาวลักษณ์ คานวน (Surg กุมาร)
สัปดาห์ที่ 1,3,5 ( 17.30-21.00น. )

นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร (Ortho)
(16.30 น.-18.00น.) จากัด 15 คน

นพ.สรไกร วงศ์ไพบูลย์วัฒน์ (Med)
สัปดาห์ที่ 1,3,5 (17.00-21.00น.)

พญ.ศรุตา วัฒนพลอย (Surg)
พญ.มัลลิกา บุญแทน (กุมาร)
สัปดาห์ที่ 2,4 (17.00-21.00 น.)
18.00-21.00 น.
นพ.ธิติพนธ์ ชาญจนะกิจสกูล (Med)
พญ.วาสนา คาผิวมา (Surg)
17.00-21.00น. สัปดาห์ที่1,3,5 จากัด10ราย
(17.00 น. -18.00 น.)
นพ.ณัฐวัฒน์ จันทรังษี (Chest MED)
พญ.ธนวรรณ ปรีพูล (MED Nephro)
สัปดาห์ที่ 2,4 (17.00-19.00น.)
สัปดาห์ที่ 1,3,5 (19.00-20.00 น.)
จากัด10คน
จากัด 10 คน รับ walk in ได้
นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร สัปดาห์ที่ 1,3
17.00-21.00น. (จากัด10ราย)
พญ.หฤทยา กัสยานันท์ (Onco med)
สัปดาห์ท่ี 2,4 ( 17.00-21.00 )
นพ.ธิติพนธ์ ชาญจนะกิจสกูล(Med)
สัปดาห์ที่ 2,4 ( 17.00-21.00 น. )

พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู (Med)
สัปดาห์ที่ 1,3,5 (17.00-21.00 น.)

พญ.มีนา เพิ่มไทย (Ortho)
16.30-18.00 น. จากัด 10 คน

นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข (Med)
สัปดาห์ที่ 4 (17.00-21.00น.)

พญ.นาทิพย์ อินทับ (กุมารแพทย์)
18.00-21.00 น.

นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล (Med)
ทุกสัปดาห์ (17.00 น. -21.00 น.)

พญ.ศรุตา วัฒนพลอย (Surg)
(17.00-21.00 น.)

พฤหัสบดี

ศุกร์

พญ.ศุทธินี คาปิวทา (MED EN)
สัปดาห์ที่ 2,4 (17.00-21.00 น.) จากัด10คน
พญ.มัลลิกา บุญแทน (กุมาร)
สัปดาห์ที่ 1,3,5 (17.00-21.00 น.)
พญ.ภาวิตา จงสุขศิริ (จิตเวชเด็ก)
อังคารที่ 2 ของเดือน (16.30-19.00 น.)
นพ.ชยดล นาเอกลาภ (Chest Med)
17.00-21.00 น.
พญ.สุกัญญา (Psychi)สัปดาห์ที่ 1 (16.30-19.00น.)

นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร (กุมาร)
17.00-21.00 น.

พญ.ขจีวรรณ (Psychi)สัปดาห์ที่ 2 (16.30-19.00น.)
พญ.ติยารัชต์ (Psychi)สัปดาห์ที่ 3 (16.30-19.00น.)
พญ.รุ่งแสง (Psychi)สัปดาห์ที่ 4 (17.00-20.00น.)

พญ.นฤชยา พัฒนา (Onco med)
(17.00-21.00)

กาลังดาเนินการติดต่อประสานแพทย์
อายุรกรรมระบบไต

หมายเหตุ ตารางอาจมีการปรับแก้ตามความเหมาะสม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-2650200 , 061-2650313 หรือ 055-270300 ต่อ 14140

แผนกจักษุ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

รายชื่อแพทย์แผนกจักษุ ให้การรักษาที่ OPD เดิม
พญ.วิภาวี มหัทธนะตระกูล (Ratina จอตาและนาวุ้นตา)

16.30 – 20.30 น.

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์ (Glaucoma ต้อหิน)

16.30 – 20.30 น.

พญ.เพชรลดา ภิญโญเศรษฐ์
(Cornea กระจกตาและการแก้ไขสายตา)

16.30 – 20.30 น.

ให้บริการ ณ ห้องตรวจตา ชัน 3 อาคารผู้ป่วยนอก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-270300 ต่อ15315-16

ตารางแพทย์ออกตรวจ SMC คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ( 17.00 - 21.00 น. )
วัน

แพทย์ที่ออกตรวจ

แผนก

จันทร์

นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
นพ.สรไกร วงศ์ไพบูลย์วัฒน์
พญ.ศุทธินี คาปิวทา
พญ.เยาวลักษณ์ คานวน
พญ.ศรุตา วัฒนพลอย
นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร
พญ.มัลลิกา บุญแทน

อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรมระบบต่อมไร้ท่อ
ศัลยกรรมเด็ก
ศัลยกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กุมารเวชกรรม

อังคาร

นพ.จิราวุธ พันธชาติ
พญ.วาสนา คาผิวมา
พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู
นพ.ธิติพนธ์ ชาญจนะกิจสกูล
นพ.ณัฐวัฒน์ จันทรังษี
พญ.ธนวรรณ ปรีพูล
พญ.มัลลิกา บุญแทน
พญ.ภาวิตา จงสุขศิริ

ศัลยกรรมเต้านม
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ
อายุรกรรมระบบไต
กุมารเวชกรรม
จิตเวชเด็ก

พุธ

นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล (Med)
นพ.ธิติพนธ์ ชาญจนะกิจสกูล
นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร
พญ.หฤทยา กัสยานันท์
นพ.ชยดล นาเอกลาภ

อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรมระบบไต
มะเร็งวิทยา
อายุรกรรม

วัน

แพทย์ที่ออกตรวจ

แผนก

พฤหัสบดี

พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู
พญ.มีนา เพิ่มไทย
นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร
พญ.นาทิพย์ อินทับ
นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข
พญ.สุกัญญา
พญ.ขจีวรรณ
พญ.ติยารัชต์
พญ.รุ่งแสง

อายุรกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กุมารเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
จิตเวช
จิตเวช
จิตเวช
จิตเวช

ศุกร์

นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
พญ.ศรุตา วัฒนพลอย
พญ.นฤชยา พัฒนา

อายุรกรรม
ศัลยกรรม
มะเร็งวิทยา

หมายเหตุ ตารางอาจมีการปรับแก้ตามความเหมาะสม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-2650200 , 061-2650313 หรือ 055-270300 ต่อ 14140

