รายชื่อคลินกิ เครือขายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ป 2565
ใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
1 คลินิกวสันต - สอางคการแพทย
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา : สูติ - นรีเวชฯ
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยวสันต-แพทยสอางค
สาขา : กุมารเวชกรรม
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยหญิงสุนี
สาขา : อายุรกรรม
เวลาทําการ:
คลินิกยุทธนาการแพทย
สาขา : ศัลยกรรมกระดูก
เวลาทําการ:
คลินิกนายแพทยวิรัช
สาขา : อายุรกรรม
เวลาทําการ:
คลินิกนายแพทยดนัย
สาขา : สูติ - นรีเวชฯ
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยจิรนันท – สันติ
สาขา : กุมารเวช/ศัลยกรรมกระดูก เวลาทําการ:
คลินิกแพทยพัลลภ / นุสรา
สาขา : สูติ-นรีเวชฯ/กุมารเวช เวลาทําการ:
คลินิกแพทยชาติชาย-วรรณา
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยหญิงพิริยา
สาขา : สูติ - นรีเวชฯ
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยหญิงฐิติกาญจน
สาขา : เวชศาสตรครอบครัว เวลาทําการ:
คลินิกแพทยสาวิตรี
สาขา : เวชศาสตรครอบครัว เวลาทําการ:
สี่แยกคลินิกการแพทย (แพทยทรงยศ)
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยสุจรี
สาขา : เวชศาสตรครอบครัว เวลาทําการ:
คลินิกแพทยวิบูล
สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยหญิงกาญจรวี
สาขา : กุมารเวชกรรม
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยภูมินทร
สาขา : เวชศาสตรครอบครัว เวลาทําการ:
คลินิกแพทยไกลตา
สาขา : กุมารเวชกรรม
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยศรัญญา
สาขา : กุมารเวชกรรม
เวลาทําการ:
คลินิกแพทยหญิงธิติมา
เวลาทําการ:

สาขา: สูติ - นรีเวชฯ/กุมารเวชกรรม

10
11
12
13

สาขา : ศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ

14
15
16
17
18
19
20

3

ตรงขามไนทบารซา

เบอรโทร 055-252927

จ-ศ 11.00-13.00 น. , 17.30-20.00น. , ส. 9.00-13.00 น. , 17.00-20.00น. ปดวันอาทิตย
ถนนสิงหวัฒน ปากซอย7 กอนถึงตลาดบานคลอง
เบอรโทร 055-242138

จ-ส 12.00 - 20.00 น. ปดวันอาทิตย

ถนนหนาพิพธิ ภัณฑพ้นื บานจาทวี

เบอรโทร 055-301715

จ-ศ 17.30-20.30น. , ส. 9.30-13.00 น. ปดวันอาทิตย

เยื้องอาคารลิไท

เบอรโทร 055-225055

จ-ศ 12.00-13.00 น , 17.30-20.00 น. , ส. 9.30-12.00 น. , 17.30-20.00 น.

วงเวียนหอนาฬิกา

เบอรโทร 055-258439

จ-ศ 7.30-8.30 น. , 12.00-13.00 , 18.00-20.00 น. , ส-อ 8.30-12.00 น. , 18.00-20.00 น.

สี่แยกไฟแดงสุรสีห
เบอรโทร 055-225133
จ-ศ 17.30-20.30 น. , ส. 9.00-12.00 น. และ 17.30 - 20.00 น.
สามแยก รร.สาธิต มน.
เบอรโทร 055-210764
จ-ศ 17.30-20.00 น. , ส. 09.00-12.00 น. , 17.30-20.00 น. , อา 9.00-12.00 น.

หาแยกสุรสีห
เบอรโทร 062-7402511
จ-ศ 12.00-13.00 น. , 17.30-20.30 น. , ส-อ 9.00-13.30น.
ทางไปแม็คโครใกลอาคาร D-TAC
เบอรโทร 055-218231
วันธรรมดา 7.30-8.30 น. 12.00-13.00 น. , 17.30-20.30 น. ส-อ 9.00-13.00 น.

หาแยกสุรสีห
เบอรโทร 055-232266
จ-ศ ,อาทิตย 18.00-20.00 น. , เสาร 10.00-13.00 น.
ทางไปวัดสระไมแดง
เบอรโทร 081-5330783
จันทร- อาทิตย 17.30-19.30 น.
หาแยกสุรสีห
เบอรโทร 089-8583618
จันทร - ศุกร 17.00-20.00 น.
สี่แยกวัดจันทรตะวันตก
เบอรโทร 055-230956
วันราชการ 17.00-20.00น. , วันหยุดราชการ 9.00 - 12.00 น.
หมูบานอําพรแลนด เขาทางตลาดเสือลากหาง อ.วังทอง เบอรโทร 081-6513721
จันทร - อาทิตย 18.00-20.00 น.
อําเภอวัดโบสถ
เบอรโทร 055-361102
จ-ศ 17.00 - 18.00 น. , เสาร - อาทิตย 17.00 - 18.00 น.
อยูเยื้อง ธ.กรุงไทย.สาขาพรหมพิราม อ.พรหมพิราม
เบอรโทร 081-2573757
จ-ศ 17.00-20.00 น. , ส. 08.30-12.30น.
ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ(กอนถึงแยกบายพาสแสงดาว)

เบอรโทร 089-4376190

จันทร - เสาร 18.00-20.00 น.
ถนนบรมไตรโลกนารถ
เบอรโทร 055-252676, 089-7036724
จ-ศ 17.00-20.00 น. , ส. 9.00 - 20.00 น. ปดวันอาทิตย
ถนนสีหราชเดโชชัย
เบอรโทร 055-216889
จ-ศ 7.00-8.00 น. , 17.00 - 20.00 น. , เสาร - อาทิตย 9.00-20.00 น.
99/55 หมู 8 ตําบลบึงพระ
เบอรโทร 084-9758733
จันทร-อาทิตย 17.00-20.00 น.

