ตารางแพทยออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
วัน
จันทร์

หองตรวจ1

พุธ

พฤหัสบดี

หองตรวจ4

หองตรวจ5
นพ.สมบูรณ์ ต ันสุภสว ัสดิกล
ุ

ิ ธิวิเศษ
พญ.พ ัชราวรรณ ประสท

นพ.วิบล
ู ย์ วาณิชย์เจริญพร

พญ.วาสนา คําผิวมา

ั
(ศลยกรรม)
ร ับ walk in

(กระดูก)

ั ฯทางเดินปัสสาวะ)
(ศลย์

(อายุรกรรมโรคห ัวใจ)

(อายุรกรรม)

ส ัปดาห์เว้นส ัปดาห์ 17.00-20.00น.

16.30-18.00น. จําก ัด 12 คน

17.30-19.00น.

17.00-20.00น.

17.00-21.00น.

พญ.ศรุตา ว ัฒนพลอย

พญ.รุง
่ แสง กนกวุฒ ิ

ั
(ศลยกรรมท
วไป)
ั

(จิตเวช)

ส ัปดาห์เว้นส ัปดาห์ 17.00-20.00น.

18.30-20.00น.จําก ัด 10 คน

พญ.ธนวรรณ ปรีพูล

พญ.ประพาฬร ัตน์ แก้วชมภู

พญ.ภิรดี จ ันทร์มณฑล

(อายุรกรรมทางเดินหายใจ)

(มะเร็ งวิทยา)

(อายุรกรรมโรคไต)

(อายุรกรรม)

(หู คอ จมูก)

(16.30-17.30 น.) จําก ัด5คน

(17.00-21.00 น.)จําก ัด10คน

ส ัปดาห์ 1 17.00-18.00น.

17.00-20.00น.

17.00-20.00น.

พญ.นฤชยา พ ัฒนา

นพ.ชยดล นําเอกลาภ

นพ.บุรน
ิ ทร์ สุทธภ ักติ

นพ.วีรภ ัทร นิมเกียรติขจร

นพ.อเนชา พูลสว ัสดิ

นพ.สมบูรณ์ ต ันสุภสว ัสดิกล
ุ

(อายุรกรรมทางเดินหายใจ)

ั
(กระดูก) สปดาห์
1,3,5

(อายุรกรรมโรคไต) จําก ัด5คน

ั ฯประสาท)
(ศลย์

(อายุรกรรม)

ส ัปดาห์ 1,3,5 17.00-21.00น.

16.30-18.00น. จําก ัด 10 คน

ส ัปดาห์ท ี 1,3 (17.00-21.00น.)

เริมตรวจ 18.00 น.

17.00-21.00น.

นพ.วรพล บูรณโชคไพศาล

ิ ธิ
นพ.อาทิตย์ กรมประสท

พญ.หฤทยา ก ัสยาน ันท์

(อายุรกรรมไต) จําก ัด10คน

ั
(กระดูก) สปดาห์
2,4

(โลหิตวิทยา)

ส ัปดาห์ 2,4,5 เริมตรวจ 17.00น.

16.30-17.30น. จําก ัด 10 คน

17.00-21.00น. จําก ัด 5 คน

พญ.มีนา เพิมไทย

นพ.วิบล
ู ย์ วาณิชย์เจริญพร

พญ.สุก ัญญา ร ักษ์ขจีกล
ุ

นพ.ธนกร บูรณะชนอาภา

พญ.พิมลพิมพ์ ปิ นอินทร์

(กระดูก)

(กระดูก)

(จิตแพทย์)

ั ฯทางเดินปัสสาวะ)
(ศลย์

(หู คอ จมูก)

16.30-18.00น. จําก ัด 10 คน

16.30-18.00น. จําก ัด 12 คน

ส ัปดาห์ 1,3 16.30-19.00น.

เริมตรวจ 17.00 น.

18.30-20.00 น.

พญ.ขจีวรรณ ศวิ ะมาศ

ั ัฒน์ เหลืองวิเชย
ี รพร
นพ.ชยว

(อายุรกรรมโรคไต)

(อายุรกรรมทางเดินอาหารและต ับ)

(จิตแพทย์)

(กุมารแพทย์ดา้ นโลหิตวิทยา)

ส ัปดาห์ 3,4,5 17.00-20.00น.

18.00-20.00น. จําก ัด15คน

ส ัปดาห์ 2 16.30-19.00น.

17.00-20.00 น.

ิ ธิวิเศษ
พญ.พ ัชราวรรณ ประสท

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

นพ.ขจร สุนทราภิว ัฒน์

พญ.ญาธิป มุกดาลอย

นพ.สมบูรณ์ ต ันสุภสว ัสดิกล
ุ

ั
(ศลยกรรม)
ร ับ walk in

(กระดูก)

(อายุรกรรมทางเดินหายใจ)

(อายุรกรรมโรคไต)

(อายุรกรรม)

17.00-20.00น.ส ัปดาห์เว้นส ัปดาห์

16.30-18.00น. จําก ัด 10 คน

(16.30-17.30 น.) จําก ัด5คน

17.00-20.00น.

17.00-21.00น.

พญ.ญาธิป มุกดาลอย

ศ ุกร์

หองตรวจ3

ั
นพ.สุรพ ันธ์ พนมศกดิ

นพ.ขจร สุนทราภิว ัฒน์

อังคาร

หองตรวจ2

พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์

พญ.ศรุตา ว ัฒนพลอย

พญ.ศุทธิน ี คําปิ วทา

ั
(ศลยกรรมท
วไป)
ั

(อายุรกรรมต่อมไร้ทอ
่ )

17.00-21.00น.ส ัปดาห์เว้นส ัปดาห์

18.00-21.00น. จําก ัด10คน

หมายเหตุ : ตารางอาจมีการปร ับแก้ตามความเหมาะสม ติดต่อสอบถามเพิมเติม ได้ท ี 061-2650200 , 061-2650313 หรือ 055-270300 ต่อ 15301-02

หองTreatment

ตารางแพทยออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ แผนกจักษุ รพ.พุทธชินราชฯ
วัน

รายชื่อแพทยแผนกจักษุ

เวลา

จันทร
อังคาร
ศุกร

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท (Glaucoma ตอหิน)

16.30 - 20.30 น.

พญ.ชรัญญา แกวไกรสร (กระจกตาและการแกไขสายตาผิดปกติ)

16.30 - 20.30 น.

ทุกสัปดาห
ทุกสัปดาห

ให ้บริการ ณ ห ้องตรวจตา ชัน 3 อาคารผู ้ป่ วยนอก ติดต่อสอบถามเพิมเติมได ้ที 055-270300 ต่อ 15315-16 หรือ 061-2650200 , 061-2650313

ตารางแพทยออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ แผนกสูต-ิ นรีเวชกรรม รพ.พุทธชินราชฯ

วัน

รายชื่อแพทยแผนกสูติ-นรีเวชกรรม
พญ.พรสวรรค วาสิงหนท (นรีเวชกรรม)
เนื้องอกมดลูก รังไขและมะเร็ง คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปรึกษาวัยทองหญิง ตรวจรักษาผาตัดโรคทางนรีเวช

พญ.อรพรรณ แกวเชื้อ (นรีเวชกรรม)
จันทร

เนื้องอกมดลูก รังไขและมะเร็ง คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปรึกษาคุมกําเนิด วางแผนครอบครัว ตรวจรักษาโรคผาตัดทางนรีเวช

พญ.ลดาพร วงษกัณหา (สูติกรรม)
ฝากครรภ ตั้งครรภ และอัลตราซาวน

พุธ

เวลา
16.30 – 20.30 น.
สัปดาหที่ 1,3,5 ของเดือน

16.30 – 20.30 น.
สัปดาหที่ 2,4 ของเดือน

16.30 – 20.30 น.
ทุกสัปดาห

พญ.มณีนิล มณีนิล (Uro-Gyne)เวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซอมเสริม

16.30 – 20.30 น.

อวัยวะอุงเชิงกรานหยอน ปสสาวะผิดปกติ โรคทั่วไปทางนรีเวช ปรีกษาคุมกําเนิด ตรวจครรภ ตรวจหลังคลอด

สัปดาหที่ 2,4 ของเดือน

พญ.มนวณี เมืองชาง (นรีเวชกรรม)
เนื้องอกมดลูก รังไขและมะเร็ง คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปรึกษาคุมกําเนิด วางแผนครอบครัว ตรวจรักษาผาตัดโรคทางนรีเวช

16.30 – 20.30 น.
ทุกสัปดาห

ให ้บริการ ณ ห ้องตรวจสูต-ิ นรีเวชกรรม ชัน 3 อาคารผู ้ป่ วยนอก ติดต่อสอบถามเพิมเติมได ้ที 055-270300 ต่อ 15321(นรีเวช) , 15325(สูตก
ิ รรม)
หรือ 061-2650200 , 061-2650313

