08.30-12.00
นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นพ.ฉลองชัย ทุนดี

13.00-16.00
นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร ิ

08.30-12.00
ั ชาติกจ
นพ.พิชย
ิ อนันต์
นพ.บัณฑิต ธนบุญสมบัต ิ

ตารางปฏิบ ัติงานแพทย์ออกตรวจ OPD โรงพยาบาลสุรน
ิ ทร์
พุธ
13.00-16.00
08.30-12.00
13.00-16.00
ั ชาติกจ
นพ.พิชย
ิ อนันต์
นพ.บัณฑิต ธนบุญสมบัต ิ
นพ.บัณฑิต ธนบุญสมบัต ิ
ื
พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด
นพ.ถาวร ชูชนกลิ
น
พญ.มุกดา สุดงาม

นพ.กฤตนันท์ ส่งเสริม

นพ.ฉลองชัย ทุนดี

พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด

พญ.ดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์

พญ.มุกดา สุดงาม

นพ.บรรยส ศรีอภิรักษา

ั สนีย ์
พญ.ปิ นหยก ศรีสน

นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร

่ สูงเนิน
นพ.ทศพล ชุม

่ สูงเนิน
นพ.ทศพล ชุม

นพ.สมชัย อัศวรัศมี

นพ.เผด็จ หนูพันธ์(GI)

นพ.เผด็จ หนูพันธ์(GI)

ั สนีย(์ โรค
พญ.ปิ นหยก ศรีสน
ข ้อ)
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร(ิ HT)

ว ัน
คลินก
ิ
อายุรกรรม

จ ันทร์

อ ังคาร

พญ.เบญญาพัชร์ เอียมธนะสิน พญ.เบญญาพัชร์ เอียมธนะสิน พญ.ดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์
ชัย
ชัย
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร(ิ DM)
นพ.วรชาติ อินสุวรรโณ
นพ.บรรยส ศรีอภิรักษา
นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร

ั สนีย ์
พญ.ปิ นหยก ศรีสน

โรคผิวหนัง

นพ.สุรเชษฐ เอียมธนะสินชัย

นพ.สุรเชษฐ เอียมธนะสินชัย

พญ.สุชาดา ตรีวบ
ิ ล
ู ย์วณิชย์

คลินก
ิ มะเร็งอ.16ชัน1

คลินก
ิ พิเศษ

ั ชาติกจ
นพ.พิชย
ิ อนันต์

พญ.สุชาดา ตรีวบ
ิ ล
ู ย์วณิชย์

นพ.ประพันธ์ ยอดนพเกล ้า
(10-11)
พญ.สุชาดา ตรีวบ
ิ ล
ู ย์วณิชย์
คลินก
ิ Leprosyสัปดาห์สด
ุ ท ้าย
ของเดือน พญ.สุชาดา

พญ.กุสม
ุ า สามารถ

นพ.สนิทพงษ์ ฟองจันทร์สม

นพ.วรชาติ อินสุวรรโณ

นพ.กฤตนันท์ ส่งเสริม
(Hemato+ทัวไป)

นพ.กฤตนันท์ ส่งเสริม

พญ.กุสม
ุ า สามารถ
Botoxสัปดาห์ท4ของเดื
ี
อน

พญ.สุชาดา ตรีวบ
ิ ล
ู ย์วณิชย์

พญ.สุชาดา ตรีวบ
ิ ล
ู ย์วณิชย์

พญ.สุชาดา ตรีวบ
ิ ล
ู ย์วณิชย์
พญ.ศราวัณ พอกเพิมดี

พญ.สุชาดา ตรีวบ
ิ ล
ู ย์วณิชย์

พญ.วัชรี เลอมานกุล

นพ.กฤตนันท์ ส่งเสริม
(oncohemato)

นพ.กฤตนันท์ ส่งเสริม
(oncohemato)

นพ.ชวลิต ชยางศุ
นพ.ชวลิต ชยางศุ
นพ.ชวลิต ชยางศุ
พญ.เบญญาพัชร์ เอียมธนะสิน พญ.เบญญาพัชร์ เอียมธนะสิน
ชัย
ชัย
นพ.สมชัย อัศวรัศมี(TB)
พญ.สุนย
ี ์ ชยางศุ (HIV)

นพ.ชวลิต ชยางศุ
พญ.สุนย
ี ์ ชยางศุ (HIV)

นพ.บรรยส ศรีอภิรักษา(DM)

พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด(ไต)

นพ.บรรยส ศรีอภิรักษา(HIV)

นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร (HIV)

่ สูงเนิน(DM)
นพ.ทศพล ชุม

นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร(HIV)

พญ.ดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์

ั ประเสริฐ
พญ.สุวรรณา พิชญ์ชย

นพ.ณั ฐ สัตตมัย(HIVเด็ก
wk1,3)

พญ.วรรณพัชร พิศวงศ์

นพ.สมชัย อัศวรัศมี(COPD)

นพ.วรชาติ อินสุวรรโณ

พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด(COPD)

นพ.ฉลองชัย ทุนดี
ื
นพ.ถาวร ชูชนกลิ
น
นพ.วัลลภ แสงสันติ
นพ.ฐิตพ
ิ งศ์ เศรษฐลิขต
ิ
นพ.ชนินทร์ อังคสิทธิ(CVT)

นพ.วัลลภ แสงสันติ
นพ.ฐิตพ
ิ งศ์ เศรษฐลิขต
ิ

นพ.ชนินทร์ อังคสิทธิ(CVT)
นพ.วินัย อึงพินจ
ิ พงศ์
นพ.พงศกร ศรีจันทร์

นพ.สุรย
ิ ะ อุยตระการ
นพ.ฉลองชัย ทุนดี(เฉพาะ
คนไข ้HF)
นพ.พงศกร ศรีจันทร์

นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข
นพ.วัลลภ แสงสันติ

นพ.วรชาติ อินสุวรรโณ(DM)

มุกดา สุดงาม
นพ.สนิทพงษ์ ฟองจันทร์สม
นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข

นพ.ยศ ยุนยะสิทธิ (CVT)
นพ.วินัย อึงพินจ
ิ พงศ์
นพ.นาวิน ขันธรักษา

นพ.วินัย อึงพินจ
ิ พงศ์
นพ.นาวิน ขันธรักษา

CVT
นพ.ฉัตรชัย รัตรสาร
นพ.ยศ ยุนยะสิทธิ
ศุกร์ท1,3,5
ี
นพ.วินัย อึงพินจ
ิ พงศ์
นพ.นาวิน ขันธรักษา
นพ.พงศกร ศรีจันทร์
ศุกร์ท2,4
ี
นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข
นพ.วัลลภ แสงสันติ
นพ.ฐิตพ
ิ งศ์ เศรษฐลิขต
ิ

ศุกร์ท1,3,5
ี
วินัย อึงพินจ
ิ พงศ์
นาวิน ขันธรักษา
พงศกร ศรีจันทร์
ศุกร์ท2,4
ี
นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข
นพ.วัลลภ แสงสันติ
นพ.ฐิตพ
ิ งศ์ เศรษฐลิขต
ิ

นพ.พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย
นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข
นพ.ดํารงค์ธรรม โอฬาระชิน

ศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ นพ.มีชย
ั

แซ่ลม
ิ
นพ.ศรัณย์ ลิมปิ วรรณ

นพ.ทรงพล ตระกูลเงินไทย
(arthroplasty)
นพ.วิรย
ิ ะ เหล่าบรรเทา
ั แซ่ลม
นพ.มีชย
ิ
นพ.ศรัณย์ ลิมปิ วรรณ

พญ.ยุพน
ิ พระไวย์
นพ.อังคาร ตรีนต
ิ ิ

นพ.นาวิน ขันธรักษา
นพ.พรรณกิจ วนแสงสกุล

นพ.นาวิน ขันธรักษา
นพ.พรรณกิจ วนแสงสกุล

นพ.ฐิตพ
ิ งศ์ เศรษฐลิขต
ิ
นพ.ทรงพล ตระกูลเงินไทย

นพ.พงศกร ศรีจันทร์
นพ.ทรงพล ตระกูลเงินไทย

นพ.วิโรจน์ ณั ฐรังษี

นพ.วิโรจน์ ณั ฐรังษี
นพ.ชาดุลย์ เลอมานกุล
(arthroplasty)
ิ ธิ พานิชวิทต
นพ.ชูสท
ิ กุล

นพ.พิพัฒน์ แกล ้วกล ้า

นพ.พิพัฒน์ แกล ้วกล ้า

นพ.ณกร ดลเสมอ
นพ.ศรัณย์ ลิมปิ วรรณ

นพ.ณกร ดลเสมอ
นพ.ศรัณย์ ลิมปิ วรรณ

ิ ธิ พานิชวิทต
นพ.ชูสท
ิ กุล
นพ.วิเชษฐ์ ฉั ตรวิรย
ิ ะเจริญ
พญ.ปทุมเทพ แอกทอง

ศัลย์สมองและระบบประสาท
สูต-ิ นรีเวชกรรม

นพ.สุรเชษฐ เอียมธนะสินชัย

นพ.สุรย
ิ ะ อุยตระการ

นพ.สุรย
ิ ะ อุยตระการ(HT)

นพ.วิรย
ิ ะ เหล่าบรรเทา

ศัลยกรรมเด็ก

นพ.เผด็จ หนูพันธ์(GI)
่ สูงเนิน(GI)
นพ.ทศพล ชุม
พญ.กุสม
ุ า สามารถ

่ สูงเนิน(GI)
นพ.ทศพล ชุม

นพ.สุรย
ิ ะ อุยตระการ

นพ.บรรยส ศรีอภิรักษา

ศัลยกรรมตกแต่ง

ศัลยกรรมกระดูก

นพ.สมชัย อัศวรัศมี(ทรวงอก
,ทัวไป)
ั สนีย(์ โรค
พญ.ปิ นหยก ศรีสน
ข ้อ)
นพ.เผด็จ หนูพันธ์(GI)

นพ.บัณฑิต ธนบุญสมบัต ิ

นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร(DM)

ศัลย์มะเร็ง

นพ.สุรเชษฐ เอียมธนะสินชัย

พญ.ดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์

ศุกร์
08.30-12.00
13.00-16.00
พญ.สุนย
ี ์ ชยางศุ
พญ.สุนย
ี ์ ชยางศุ
ั ประเสริฐ พญ.สุวรรณา พิชญ์ชย
ั ประเสริฐ
พญ.สุวรรณา พิชญ์ชย

พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงษ์
(HT)
พญ.มุกดา สุดงาม(HT)

คลินก
ิ หัวใจ

ศัลยกรรมทัวไป

นพ.ประพันธ์ ยอดนพเกล ้า

13.00-16.00
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร ิ
พญ.วรรณพัชร พิศวงศ์

พญ.วัชรี เลอมานกุล

ั ประเสริฐ
พญ.สุวรรณา พิชญ์ชย
(ต่อมไร ้ท่อ)
อายุรกรรมประสาท

พฤห ัสบดี
08.30-12.00
ั ชาติกจ
นพ.พิชย
ิ อนันต์
พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงษ์

พญ.ยุพน
ิ พระไวย์

นพ.สมชาย แต่งประกอบ
พญ.เพียงฤทัย ริรัตนพงษ์

นพ.ชาดุลย์ เลอมานกุล

นพ.ชาดุลย์ เลอมานกุล

นพ.ภูมช
ิ าย สุวรักษ์สกุล

นพ.ภูมช
ิ าย สุวรักษ์ สกุล

นพ.ภุชงค์ กุลรัตน์
นพ.ภูมช
ิ าย สุวรักษ์ สกุล
(spine)
ั แซ่ลม
นพ.มีชย
ิ

นพ.ภุชงค์ กุลรัตน์

ั เหลืองกิตติก ้อง
นพ.สิทธิชย

ั เหลืองกิตติก ้อง
สิทธิชย

ั แซ่ลม
นพ.มีชย
ิ

นพ.ณกร ดลเสมอ
ิ ธิ พานิชวิทต
นพ.ชูสท
ิ กุล

นพ.ณกร ดลเสมอ

พญ.อาจรีย ์ เส ้นทอง
พญ.ดวงพร หรรษาวงศ์สกุล

พญ.อาจรีย ์ เส ้นทอง
พญ.ศรีหมืนไวย เอกสิทธิ
ไพศาล

พญ.อาจรีย ์ เส ้นทอง
พญ.ศรีหมืนไวย เอกสิทธิ
ไพศาล

พญ.ปทุมเทพ แอกทอง
พญ.เพียงฤทัย ริรัตนพงษ์

นพ.พงษ์นเรศ โพธิโยธิน
นพ.อังคาร ตรีนต
ิ ิ
นพ.สมชาย แต่งประกอบ

นพ.อังคาร ตรีนต
ิ ิ
พญ.อาจรีย ์ เส ้นทอง

พญ.อาจรีย ์ เส ้นทอง
พญ.ดวงพร หรรษาวงศ์สกุล

ว ัน
คลินก
ิ ฝากครรภ์

จ ันทร์
พญ.เพียงฤทัย ริรัตนพงษ์

อ ังคาร
นพ.อังคาร ตรีนต
ิ ิ

พญ.ดวงพร หรรษาวงศ์สกุล

พญ.ปิ ยรัตน์ อุดมวรรณ

กุมารเวชกรรม

นอกเวลา(จันทร์-ศุกร์)
16.00-20.00 น.

นอกเวลา(เสาร์)
08.30-12.00 น.

นอกเวลา(อาทิตย์)
08.30-12.00 น.

จิตเวช

เวชกรรมฟื นฟู

ฝั งเข็ม

พญ.ศรีหมืนไวย เอกสิทธิ
ไพศาล
พญ.ปิ ยรัตน์ อุดมวรรณ

พญ.ศรีหมืนไวย เอกสิทธิ
ไพศาล

พญ.ศรีหมืนไวย เอกสิทธิ
ไพศาล

พญ.ปิ ยรัตน์(เจาะนํ าครํา)

พญ.ปิ ยรัตน์

พญ.ดุจดาว วิรบุญชัย
พญ.อัจฉรา มิตรปราสาท

พญ.ดุจดาว วิรบุญชัย
พญ.อัจฉรา มิตรปราสาท

พญ.อัจฉรา มิตรปราสาท
พญ.นวรัตน์ จงเจษฎ์

พญ.สุขม
ุ าล สิรพ
ิ ันธนะ

นพ.ศรายุทธ ทองหล่อ
ศิรวิ รรณ จิตต์ไชยวัฒน์

นพ.ศรายุทธ ทองหล่อ
พญ.ศิรวิ รรณ จิตต์ไชยวัฒน์

พญ.สิรก
ิ ล
ุ ทุนเทพย์

พญ.สิรก
ิ ล
ุ ทุนเทพย์

พญ.สิรก
ิ านดา สมัญญา

พญ.สิรก
ิ านดา สมัญญา

พญ.สิรก
ิ านดา สมัญญา

พญ.ภิญญดา แก ้วปลัง

นฤวรรณ เนินทอง

พญ.นฤวรรณ เนินทอง

พญ.นวรัตน์ จงเจษฎ์

นวรัตน์ จงเจษฎ์(ไต)

นพ.ภูวนาท รัตนนิเวศน์

พญ.ณั ฐ สัตตมัย(เด็กติดเชิอ)
พญ.เก๋ พงศ์วช
ั ราภรณ์(ระบบ
ประสาท)
นพ.ภูวนาท รัตนนิเวศน์

นพ.สุชาติ เริงกมล

พญ.วิศรา ศรีสวุ รรณวัฒนา

พญ.ภิญญดา แก ้วปลัง
พญ.ภิญญดา แก ้วปลัง
(ทางเดินอาหาร)
นพ.ศรายุทธ ทองหล่อ(ภูมแ
ิ พ ้) นพ.เอกฤทธิ พาณิชศิลปกิจ
นพ.เอกฤทธิ พาณิชศิลปกิจ
(ทุพโภชนาการ)
พญ.วิศรา ศรีสวุ รรณวัฒนา

พญ.พิรณ
ุ รัตน์ เจียรักสุวรรณ

นพ.ธีรยุทธ จงสืบสิทธิ

นพ.ธีรยุทธ จงสืบสิทธิ
เวชศาสตร์นวิ เคลียร์

พญ.ดวงพร หรรษาวงศ์สกุล

พญ.เก๋ พงศ์วช
ั ราภรณ์
พญ.สุขม
ุ าล สิรพ
ิ ันธนะ

พญ.มันตาภรณ์ อิฐรัตน์

หู คอ จมูก

พญ.ดวงพร หรรษาวงศ์สกุล

พฤห ัสบดี
พญ.ยุพน
ิ พระไวย์
พญ.ศรีหมืนไวย เอกสิทธิ
ไพศาล

พญ.เก๋ พงศ์วช
ั ราภรณ์
พญ.สุขม
ุ าล สิรพ
ิ ันธนะ

พญ.สมศักดิ เลิศวีระวัฒน์
(หัวใจ)

จักษุ (ตา)

พุธ

นพ.สุชาติ เริงกมล

พญ.จุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์
(กระตุ ้นพัฒนการ)
พญ.พิรณ
ุ รัตน์ เจียรักสุวรรณ

นพ.เอกฤทธิ พาณิชศิลปกิจ
พญ.พิรณ
ุ รัตน์ เจียรักสุวรรณ

นพ.ภูวนาท รัตนนิเวศน์

นพ.สุชาติ เริงกมล

พญ.อัญชนา รักษ์ คด
ิ

นพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล

นพ.สมศักดิ เลิศวีระวัฒน์
(หัวใจ)
นพ.เอกฤทธิ พาณิชศิลปกิจ
(โภชนาการเกิน)
พญ.มันตาภรณ์ อิฐรัตน์

ศุกร์
นพ.สมชาย แต่งประกอบ
พญ.ยุพน
ิ พระไวย์

พญ.ยุพน
ิ พระไวย์

พญ.เพียงฤทัย ริรัตนพงษ์
(ความดัน)
พญ.ผการัตน์ แสงกล ้า
พญ.จุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์

พญ.ผการัตน์ แสงกล ้า
พญ.จุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์

นพ.ณั ฐ สัตตมัย
พญ.ดุจดาว วิรบุญชัย(ธาลัสซี
เมีย)
พญ.ศิรวิ รรณ จิตต์ไชยวัฒน์
(โรคทรวงอก)

พญ.มันตาภรณ์ อิฐรัตน์

wk1.พิรณ
ุ รัตน์ เจียรักสุวรรณ

wk1.พิรณ
ุ รัตน์ เจียรักสุวรรณ

พญ.วิศรา ศรีสวุ รรณวัฒนา

wk2.นพ.ภูวนาท รัตนนิเวศน์

wk2.นพ.ภูวนาท รัตนนิเวศน์
wk3.วิศรา ศรีสวุ รรณวัฒนา
wk4.มันตาภรณ์ อิฐรัตน์
wk5.หมุนเวียน

นพ.สุชาติ เริงกมล

wk3.วิศรา ศรีสวุ รรณวัฒนา
wk4.มันตาภรณ์ อิฐรัตน์
wk5.หมุนเวียน
wk2,3,4(เฉพาะน ัด)
พิรณ
ุ รัตน์ เจียรักสุวรรณ
นพ.สุชาติ เริงกมล

นพ.อัญชนา รักษ์ คด
ิ

พญ.อัญชนา รักษ์คด
ิ

นพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล

นพ.อัญชนา รักษ์ คด
ิ

นพ.ธีรยุทธ จงสืบสิทธิ

พญ.กฤษณา ร ้อยศรีสลับออก
ตรวจกับพญ.สรรพัชญ์ไพรี
พินาศ คนละสัปดาห์
พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตร์
สาทร
นพ.เผด็จ หนูพันธ์

นพ.เผด็จ หนูพันธ์

พญ.มุกดา สุดงาม

พญ.กฤษณา ร ้อยศรี

กฤษณา ร ้อยศรี

พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด

พญ.กฤษณา ร ้อยศรี

นพ.สนิทพงษ์ ฟองจันทร์สม

ั สนีย ์
ปิ นหยก ศรีสน

พญ.ดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์
นพ.วรชาติ อินสุวรรโณ

่ สูงเนิน
นพ.ทศพล ชุม
พญ.พิรณ
ุ รัตน์ เจียรักสุวรรณ

นพ.ยุทธนศักดิ ทองดี
นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร

พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตร์
สาทร
พญ.กฤษณา ร ้อยศรี
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร ิ
ั สนีย ์
พญ.ปิ นหยก ศรีสน
นพ.วรชาติ อินสุวรรโณ
พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตร์
สาทร
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร ิ
พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด
นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร
นพ.ศรัณย์ กรองทอง
นพ.กิตติศักดิ สุรพงษ์ พวิ ฒ
ั นะ

พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตร์
สาทร
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร ิ
พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด
นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร
นพ.ศรัณย์ กรองทอง
นพ.เอกลักษณ์ แสงศิรริ ักษ์

พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตร์
สาทร
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร ิ
พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด
นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร
นพ.ศรัณย์ กรองทอง
พญ.ชนกานต์ นิยมทอง

พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตร์
สาทร
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร ิ
พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด
นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร
นพ.ศรัณย์ กรองทอง
นพ.กิตติศักดิ สุรพงษ์ พวิ ฒ
ั นะ

พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตร์
สาทร
พญ.ภัสสร สือยรรยงศิร ิ
พญ.จีราวัฒน์ แก ้ววินัด
นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร
นพ.ศรัณย์ กรองทอง
นพ.กิตติศักดิ สุรพงษ์ พวิ ฒ
ั นะ

พญ.ชนกานต์ นิยมทอง
พญ.จันทิรา หงส์รพิพัฒน์
พญ.พรรณทิพย์ มูลศา
สตรสาทร
นพ.กิตติศักดิ เชือสกุลวนิช

นส.สุทธิลักษณ์ มะลิซ ้อน
ทพญ.สายสมร จันทร์โท
หมายเหตุ
ทพญ.รัชนีวรรณ มูลศาสตร์
กิจกรรมอืนนอกเหนือจากOPDทพ.เฉลิมศักดิ จินดาดํารงเวช
เวชกรรมแผนไทย
ทันตกรรม

เป็ นงานทันตกรรมเฉพาะทาง
ทพญ.วราภรณ์

สาแก ้ว
ทพญ.เบญอาภา สืบสายอ่อน

พญ.จันทิรา หงส์รพิพัฒน์
พญ.พรรณทิพย์ มูลศา
สตรสาทร
นพ.กิตติศักดิ เชือสกุลวนิช

พญ.จันทิรา หงส์รพิพัฒน์
นพ.กวี อนันตนับ

พญ.จันทิรา หงส์รพิพัฒน์
นพ.กวี อนันตนับ

พญ.พรรณวดี สารวนากูร
นพ.กวี อนันตนับ

พญ.พรรณวดี สารวนากูร
นพ.กวี อนันตนับ

พรรณวดี สารวนากูร
นพ.กวี อนันตนับ

พรรณวดี สารวนากูร
นพ.กวี อนันตนับ

นพ.กิตติศักดิ เชือสกุลวนิช

นพ.กิตติศักดิ เชือสกุลวนิช

นพ.กิตติศักดิ เชือสกุลวนิช

นพ.กิตติศักดิ เชือสกุลวนิช

นส.สุทธิลักษณ์ มะลิซ ้อน

นส.วราธิปติ พุม
่ อินทร์
ทพญ.สายสมร จันทร์โท
ทพญ.รัชนีวรรณ มูลศาสตร์
ทพ.เฉลิมศักดิ จินดาดํารงเวช

พญ.พรรณทิพย์ มูลศา
สตรสาทร
นส.วราธิปติ พุม
่ อินทร์

นส.วราธิปติ พุม
่ อินทร์
ทพญ.สายสมร จันทร์โท
ทพญ.รัชนีวรรณ มูลศาสตร์
ทพ.เฉลิมศักดิ จินดาดํารงเวช

นส.วราธิปติ พุม
่ อินทร์

นส.พิสท
ุ ธิลักษณ์ มะลิซ ้อน
ทพญ.สายสมร จันทร์โท
ทพญ.รัชนีวรรณ มูลศาสตร์
ทพ.เฉลิมศักดิ จินดาดํารงเวช

พญ.พรรณทิพย์ มูลศา
สตรสาทร
นส.พิสท
ุ ธิลักษณ์ มะลิซ ้อน

ทพญ.วราภรณ์ สาแก ้ว
ทพญ.เบญอาภา สืบสายอ่อน

ทพญ.วราภรณ์ สาแก ้ว
ทพญ.เบญอาภา สืบสายอ่อน

นพ.ณั ฐ สัตตมัย(คลินก
ิ สุขภาพ
เด็กดี)

ทพญ.วราภรณ์ สาแก ้ว
ทพญ.เบญอาภา สืบสายอ่อน

พญ.จันทิรา หงส์รพิพัฒน์
พญ.พรรณทิพย์ มูลศา
สตรสาทร
นพ.กิตติศักดิ เชือสกุลวนิช
นายบุญธวี แปลงดี
ทพญ.สายสมร จันทร์โท
ทพญ.รัชนีวรรณ มูลศาสตร์
ทพ.เฉลิมศักดิ จินดาดํารงเวช
ทพญ.วราภรณ์ สาแก ้ว
ทพญ.เบญอาภา สืบสายอ่อน

นพ.ธีรยุทธ จงสืบสิทธิ

ว ัน

จ ันทร์
ทพญ.ศรีกัลยา จําปาเหล็ก
ทพญ.ชุตก
ิ าญจน์ ลิมพิพัฒ
ถาวร
ทพญ.ธีรนาฎ โสวภาค
ทพญ.รัศมีจันทร์ กีรติสข
ุ สกุล

บ่ายผู ้ป่ วยนัด

อ ังคาร
ทพญ.ศรีกัลยา จําปาเหล็ก
ทพญ.ชุตก
ิ าญจน์ ลิมพิพัฒ
ถาวร
ทพญ.ธีรนาฎ โสวภาค
ทพญ.รัศมีจันทร์ กีรติสข
ุ สกุล

พุธ
บ่ายผู ้ป่ วยนัด

ทพญ.ศรีกัลยา จําปาเหล็ก
ทพญ.ชุตก
ิ าญจน์ ลิมพิพัฒ
ถาวร
ทพญ.ธีรนาฎ โสวภาค
ทพญ.รัศมีจันทร์ กีรติสข
ุ สกุล

บ่ายผู ้ป่ วยนัด

พฤห ัสบดี
ทพญ.ศรีกัลยา จําปาเหล็ก
ทพญ.ชุตก
ิ าญจน์ ลิมพิพัฒ
ถาวร
ทพญ.ธีรนาฎ โสวภาค
ทพญ.รัศมีจันทร์ กีรติสข
ุ สกุล

ศุกร์
บ่ายผู ้ป่ วยนัด

ทพญ.ศรีกัลยา จําปาเหล็ก
ทพญ.ชุตก
ิ าญจน์ ลิมพิพัฒ
ถาวร
ทพญ.ธีรนาฎ โสวภาค
ทพญ.รัศมีจันทร์ กีรติสข
ุ สกุล

ทพ.นฤทธิ พัฒนศุภวานิข
ทพญ.วรารัตน์ สืบนุการณ์
ทพญ.ณั ฐยา ลีลาอภิรดี
ทพญ.พรทิพย์ ศุกรเวทย์ศริ ิ
ทพญ.ฐาปนี พรมบุตร
ทพญ.ลลิตา อุดมการเกษตร
ทพญ.สุลักษณ์ ริวทอง
ทพญ.เบญจวรรณ โรจน์จรัส
ไพศาล
ทพญ.บุญญา ตันติประสิทธิกล
ุ

ทพ.นฤทธิ พัฒนศุภวานิข
ทพญ.วรารัตน์ สืบนุการณ์
ทพญ.ณั ฐยา ลีลาอภิรดี
ทพญ.พรทิพย์ ศุกรเวทย์ศริ ิ
ทพญ.ฐาปนี พรมบุตร
ทพญ.ลลิตา อุดมการเกษตร
ทพญ.สุลักษณ์ ริวทอง
ทพญ.เบญจวรรณ โรจน์จรัส
ไพศาล
ทพญ.บุญญา ตันติประสิทธิกล
ุ

ทพ.นฤทธิ พัฒนศุภวานิข
ทพญ.วรารัตน์ สืบนุการณ์
ทพญ.ณั ฐยา ลีลาอภิรดี
ทพญ.พรทิพย์ ศุกรเวทย์ศริ ิ
ทพญ.ฐาปนี พรมบุตร
ทพญ.ลลิตา อุดมการเกษตร
ทพญ.สุลักษณ์ ริวทอง
ทพญ.เบญจวรรณ โรจน์จรัส
ไพศาล
ทพญ.บุญญา ตันติประสิทธิกล
ุ

ทพ.นฤทธิ พัฒนศุภวานิข
ทพญ.วรารัตน์ สืบนุการณ์
ทพญ.ณั ฐยา ลีลาอภิรดี
ทพญ.พรทิพย์ ศุกรเวทย์ศริ ิ
ทพญ.ฐาปนี พรมบุตร
ทพญ.ลลิตา อุดมการเกษตร
ทพญ.สุลักษณ์ ริวทอง
ทพญ.เบญจวรรณ โรจน์จรัส
ไพศาล
ทพญ.บุญญา ตันติประสิทธิกล
ุ

ทพ.นฤทธิ พัฒนศุภวานิข
ทพญ.วรารัตน์ สืบนุการณ์
ทพญ.ณั ฐยา ลีลาอภิรดี
ทพญ.พรทิพย์ ศุกรเวทย์ศริ ิ
ทพญ.ฐาปนี พรมบุตร
ทพญ.ลลิตา อุดมการเกษตร
ทพญ.สุลักษณ์ ริวทอง
ทพญ.เบญจวรรณ โรจน์จรัส
ไพศาล
ทพญ.บุญญา ตันติประสิทธิกล
ุ

ทพญ.ณิชนันท์ คติสวัสดิวงษ์

ทพญ.ณิชนันท์ คติสวัสดิวงษ์

ทพญ.ณิชนันท์ คติสวัสดิวงษ์

ทพญ.ณิชนันท์ คติสวัสดิวงษ์

ทพญ.ณิชนันท์ คติสวัสดิวงษ์

* แผนกจิตเวช 13.00-16.00 น. ดูแลผูป
้ ่ วยร ับปรึกษาต่างแผนก
โทรศัพท์ 0-4451-0116, 511757, 513901, 518425 ต่อ 55555 ,77777(ประชาสัมพันธ์) รวบรวมโดยกลุม
่ งานผู ้ป่ วยนอก, Data center Tel.22734 โรงพยาบาลสุรน
ิ ทร์
ั ดาห์ที 4 ของเดือน (อายุรกรรม) สํารวจณ วันที 6 สิงหาคม2562
คลินก
ิ Lepprofy สัปดาห์สด
ุ ท ้ายของเดือน พ.มนัสลักษณ์ (08.00-16.00น.)/พ.กุสม
ุ า คลินก
ิ Botox ศุกร์สป

บ่ายออกทันตกรรมโรงเรียน

