ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่ อแพทย์
นพ.ณฐวรรธ
นฤพนธ์จิรกุล
พญ.จันทนำ
ผลประเสริฐ
พญ. พรรณดี
วัฒนบุ ญยงเจริญ
พญ.ปณิสินี
ลวสุต
นพ.สุเทพ
กลชำญวิทย์
นพ.กวี
ภัทรำดูลย์
พญ.ลลิตำ
วัฒนะจรรยำ
นพ.กมล
แก้วกิติณรงค์
พญ.พรรณพิศ
สุวรรณกูล
นพ.ไพโรจน์
ฉัตรำนุกูลชั ย
์
นพ.วีระศักดิ
ชลไชยะ
พญ. สุทธ์ศรี
กอแก้ววิเชี ยร
พญ.พันธุจ์ ง
หำญวิวัฒนกุล
นพ.กระเษียร
ปั ญญำคำเลิศ
นพ. ยุ ทธชั ย
ลิขิตเจริญ
นพ.กฤษณ์
กิติสิน
พญ.กำนดำ
ลิมิตเลำหพันธุ์
พญ.ลลิตำ
วัฒนะจรรยำ
นพ.ธีรภัทร
เจริญวิทย์
พญ.ศิรพ
ิ ร
อธิสกุล
พญ.รวิวรรณ
นิวำตพันธุ์
พญ.นิจศรี
ชำญณรงค์
นพ.พรเทพ
พึ่งรัศมี
พญ.นิจศรี
ชำญณรงค์
นพ.สุภณัฐ
อภิญญำวสีสุข
นพ.พรเทพ
อังศุวัชรำกร
นพ. นภดล
นพคุณ
นพ. สุพจน์
รัชชำนนท์
นพ.สุภณัฐ
อภิญญำวสีสุข
พญ.ลลิตำ
วัฒนะจรรยำ
พญ.ประพิมพรรณ
อำพันทรัพย์
พญ.ประพิมพรรณ
อำพันทรัพย์
พญ.เกศรินทร์
ถำนะภิรมย์
พญ.เกศรินทร์
ถำนะภิรมย์
นพ.สุเทพ
กลชำญวิทย์
นพ.กวี
ภัทรำดูลย์
พญ.ประพิมพรรณ
อำพันทรัพย์
พญ.ประพิมพรรณ
อำพันทรัพย์
พญ.จวงจันทร์
ชั ยธชวงศ์
นพ.กมล
แก้วกิติณรงค์
พญ.พริมำ
หิรญ
ั วิวัฒน์กุล
พญ. พรรณดี
วัฒนบุ ญยงเจริญ
นพ.เจษฎำ
กำญจนอัมพร
นพ.อำนวย
คัจฉวำรี
นพ.สมพงษ์
สุวรรณวลัยกร
พญ. รัตนำ
รัตนำธำร
พญ.สุพินดำ
ชูสกุล
พญ.รัศมน
กัลยำศิริ

ตารางแพทย์งดออกตรวจเดือนเมษายน 2560
วันที่งดออกตรวจ
ชื่ อคลินิก
1 Apr2560
ภปร.6 ศัลยกรรมทั่วไป และมะเร็งเต้ำนม
1 Apr2560
ภปร.3 คลินิกโรคเลือด
1 Apr2560
ภปร.13 อำยุ รกรรมทั่วไป / โรคเลือด
1 Apr2560
ภปร.3โรคเลือด
2 Apr2560
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
2 Apr2560
ภปร.5 โรคกระดูกและข้อ
2 Apr2560
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
2 Apr2560
ภปร.3 โรคระบทำงเดินหำยใจ (ปอด)
2 Apr2560
ภปร.3 อำยุ รกรรมทั่วไป (โรตติดเชื้ อ)
2 Apr2560
ภปร.13 โรคหัวใจ
2 Apr2560
ภปร.9 คลินิกพัฒนำกำรและพฤติกรรมเด็ก
2 Apr2560
ภปร.13 อำยุ รกรรมทั่วไป
2 Apr2560
ภปร.3 คลินิกโรคไขข้อ
2 Apr2560
ภปร.13 คลินิกสูติ-นรีเวช/ฝำกครรภ์
2 Apr2560
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
2 Apr2560
ภปร.6 ศัลยกรรมทั่วไป
2 Apr2560
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
3 Apr2560
ภปร.3 คลินิกโรคเลือด
3 Apr2560
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
3 Apr2560
ภปร.13 ฝำกครรภ์และนรีเวช
3 Apr2560
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
4 Apr2560
ภปร.12 คลินิกจิตเวช (ผู ้ใหญ่)
4 Apr2560
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
4 Apr2560
ภปร.6 ศัลยกรรมตกแต่ง
4 Apr2560
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
4 Apr2560
ภปร.11 โรคตำ
4 Apr2560
ภปร.6 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
4 Apr2560
ภปร.6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
5 Apr2560
ภปร.2 โรคผิวหนัง
5 Apr2560
ภปร.11 โรคตำ
5 Apr2560
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
5 Apr2560
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
5 Apr2560
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
5 Apr2560
ภปร.3 คลินิกโรคทำงเดินอำหำรและตับ
7 Apr2560
ภปร.6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
7 Apr2560
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
7 Apr2560
ภปร.5 โรคกระดูกและข้อ
7 Apr2560
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
7 Apr2560
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
7 Apr2560
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
7 Apr2560
ภปร.3 โรคระบทำงเดินหำยใจ (ปอด)
7 Apr2560
ภปร.11 โรคตำ
7 Apr2560
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
7 Apr2560
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
7 Apr2560
ภปร.3 คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
7 Apr2560
ภปร.5 เวชศำสตร์ฟื้นฟู
8 Apr2560
ภปร.3 อำยุ รกรรมทั่วไป/โรคเลือด
8 Apr2560
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

นพ.วิทยำ
นพ.ยงเกษม
นพ.วีระชั ย
พญ.จรุงจิตร์
พญ.ณับผลิกำ
พญ. พรรณดี
พญ. นทมณฑ์
นพ.สุพจน์
นพ.ชูชีพ
นพ.สุเทพ
นพ.กวี
นพ.ไอศวรรย์
พญ.ลลิตำ
พญ.พริมำ
พญ.พรรณพิศ
พญ.ธำริณี
รท.พญ.ปำนฉัตร
พญ.เกศรินทร์
พญ.เกศรินทร์
พญ.พรทิพย์
พญ.พันธุจ์ ง
นพ.ธนดล
นพ. รุ ่งศักดิ์
นพ.เจษฎำ
นพ.กฤษณพันธุ์
นพ.ธีระ
พญ.วรวลัญช์
พญ.ลลิตำ
นพ.อภิรกั ษ์
นพ.สุรนิ ทร์
พญ.วรวลัญช์
นพ. สุรนิ ทร์
นพ.พรเทพ
พญ.รุ ่งฤดี
นพ. พิสิฐ
พญ. กิตต์วดี
พญ. กิตต์วดี
นพ. สุรนิ ทร์
นพ.วีระชั ย
พญ.อรอุ มำ
พญ.อรอุ มำ
นพ.เกื้อเกียรติ
นพ.วิทยำ
นพ.สุรนิ ทร์
นพ.ทรงกลด
นพ. ชวลิต
นพ. ชวลิต
พญ.แพร์
นพ. พัฒน์พงศ์
นพ. พิบูลย์

ศรีดำมำ
วรเศรษฐกำรกิจ
คีรกี ำญจนะรงค์
งำมไพบู ลย์
กองพลพรหม
วัฒนบุ ญยงเจริญ
ชรำกร
รัชชำนนท์
สหกิจรุ่งเรือง
กลชำญวิทย์
ภัทรำดูลย์
เพชรล่อเหลียน
วัฒนะจรรยำ
หิรญ
ั วิวัฒน์กุล
สุวรรณกูล
แม่นชนะ
ภัครัชพันธุ์
ถำนะภิรมย์
ถำนะภิรมย์
สิรยำภิวัฒน์
หำญวิวัฒนกุล
โรจนศำนติกุล
ศิวำนุวัฒน์
กำญจนอัมพร
บุ ณยะรัตเวช
วัชรปรีชำนนท์
หงส์เลิศนภำกุล
วัฒนะจรรยำ
สันติงำมกุล
อัศววิทูรทิพย์
หงส์เลิศนภำกุล
อัศววิทูรทิพย์
อังศุวัชรำกร
ชั ยธีรกิจ
ตัง้ กิจวำณิชย์
ศักดิ์ศรชั ย
ศักดิ์ศรชั ย
อัศววิทูรทิพย์
คีรกี ำญจนะรงค์
ชุติเนตร
ชุติเนตร
ประดิษฐ์พรศิลป์
ศรีดำมำ
อัศววิทูรทิพย์
เอี่ยมจตุรภัทร
เลิศบุ ษยำนุกูล
เลิศบุ ษยำนุกูล
พงศำเจริญนนท์
นำวีเจริญ
อิทธิระวิวงศ์

8 Apr2560
8 Apr2560
8 Apr2560
8 Apr2560
8 Apr2560
8 Apr2560
8 Apr2560
8 Apr2560
8 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
9 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
10 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr2560

ภปร.12 จิตเวช (ผู ้ใหญ่)
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ภปร.13 โรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.9 กุมำรทั่วไป
ภปร.3 โรคระบทำงเดินหำยใจ (ปอด)
ภปร.13 อำยุ รกรรมทั่วไป / โรคเลือด
ภปร.6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
0ภปร.6 ศัลยกรรมระบบลำไส้ใหญ่
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.5 โรคกระดูกและข้อ
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 อำยุ รกรรมทั่วไป (โรตติดเชื้ อ)
ภปร.8 คลื่นเสียงควำมถี่สูง (อัลตรำซำวด์) (อัลตรำซำวด์)
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 คลินิกโรคทำงเดินอำหำรและตับ
ภปร.3 คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้
ภปร.8 คลื่นเสียงควำมถี่สูง (อัลตรำซำวด์) (อัลตรำซำวด์) มี นพ.นพดล อัศวเมธำ แทน
ภปร.13 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.6 ประสำทศัลยศำสตร์
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.3 โรคไขข้อ
ภปร.6 คลินิกศัลยกรรมประสำท
ภปร.13 คลินิกสูติ-นรีเวช/ฝำกครรภ์
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ภปร.6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.5 คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
เคมีบำบัด ว่องวำนิช 1
โรคมะเร็งครบวงจร ว่องวำนิช 1
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 โรคไต
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
โรคมะเร็งครบวงจร ว่องวำนิช 1
เคมีบำบัด ว่องวำนิช 1
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
ภปร.5 โรคกระดูกและข้อ

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

นพ. ปิ ยะวัฒน์
พญ.ฐนิสำ
พญ.พลิตถิยำ
พญ.พลิตถิยำ
พญ.ลลิตำ
พญ.ประพิมพรรณ
พญ.ประพิมพรรณ
พญ.แพร์
พญ.กนิษฐำ
นพ.สุรนิ ทร์
นพ.เกรียงศักดิ์
นพ.เจตน์
นพ.สุขเจริญ
นพ. สุรนิ ทร์
นพ.สุชำติ
พญ.รุ ่งฤดี
นพ.สมชำย
นพ.โชติมันต์
นพ.ปริญญ์
นพ.ธนะเทพ
นพ.ธนะเทพ
นพ. พิสิฐ
นพ. กมล
พญ. ธำริณี
นพ.ยงศักดิ์
นพ. สุรนิ ทร์
พญ.อรอุ มำ
พญ.อรอุ มำ
พญ.แพร์
นพ.ปิ ยะวัฒน์
นพ.เกื้อเกียรติ
นพ.มำวิน
นพ.พิสิฐ
พญ.แพร์
พญ.กนิษฐำ
นพ.สุขเจริญ
นพ. สุรนิ ทร์
นพ.สมพงษ์
นพ.สมชำย
พญ.รุ ่งฤดี
นพ.ประวิตร
พญ.ภำวิณี
นพ.ธนะเทพ
นพ.สมบัติ
นพ. สุรนิ ทร์
นพ.เพิ่มทรัพย์
นพ.สมบัติ
พญ.วโรชำ
นพ.ชูศกั ดิ์
นพ.ปิ ยะวัฒน์

โกมลมิศร์
พัชรตระกูล
สินธุเสก
สินธุเสก
วัฒนะจรรยำ
อำพันทรัพย์
อำพันทรัพย์
พงศำเจริญนนท์
ภัทรกุล
อัศววิทูรทิพย์
ประสพสันติ
วิทิตสุวรรณกุล
ตัง้ วงษ์ไชย
อัศววิทูรทิพย์
ศุภปิ ติพร
ชั ยธีรกิจ
ปรีชำวัฒน์
ชิ นวรำรักษ์
โรจนพงศ์พันธุ์
ตั่นเผ่ำพงษ์
ตั่นเผ่ำพงษ์
ตัง้ กิจวำณิชย์
ภำนุมำตรัศมี
แม่นชนะ
มะโนทัย
อัศววิทูรทิพย์
ชุติเนตร
ชุติเนตร
พงศำเจริญนนท์
โกมลมิศร์
ประดิษฐ์พรศิลป์
วงศ์สำยสุวรรณ
ตัง้ กิจวำณิชย์
พงศำเจริญนนท์
ภัทรกุล
ตัง้ วงษ์ไชย
อัศววิทูรทิพย์
สุวรรณวลัยกร
ปรีชำวัฒน์
ชั ยธีรกิจ
อัศวำนนท์
ฤกษ์นิมิต
ตั่นเผ่ำพงษ์
ตรีประเสริฐสุข
อัศววิทูรทิพย์
อิสีประดิฐ
ตรีประเสริฐสุข
มหำชั ย
ลิโมทัย
โกมลมิศร์

11 Apr2560
11 Apr2560
11 Apr 2560
11 Apr 2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
12 Apr2560
18 Apr2560
18 Apr2560
18 Apr2560
18 Apr2560
18 Apr2560
18 Apr2560
18 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
19 Apr2560
20 Apr2560
20 Apr2560
20 Apr2560
20 Apr2560
21 Apr2560
21 Apr2560

ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.3 คลินิกโรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.12 กุมำรทั่วไป
ภปร.12 คลินิกกุมำรทั่วไป
ภปร.6 ศัลยกรรมทั่วไป
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.13 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
ภปร.2 คลินิกโรคผิวหนัง
ภปร.12 คลินิกโรคจิตเวช (ผู ้ใหญ่)
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.12 คลินิกอำยุ รกรรมทั่วไป/ตรวจสุขภำพชำย
ภปร.5 คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.12 คลินิกจิตเวช (ผู ้ใหญ่)
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
ภปร.5 คลินิกโรคกระดูกและข้อ
ภปร.5 คลินิกโรคกระดูกและข้อ
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.8 คลื่นเสียงควำมถี่สูง
ภปร.5 คลินิกโรคกระดูกและข้อ
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.3 โรคไต
ภปร.6 ศัลยกรรมทั่วไป และมะเร็งเต้ำนม
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.13 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.12 คลินิกโรคจิตเวช (ผู ้ใหญ่)
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.5 คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
ภปร.2 คลินิกโรคผิวหนัง
ภปร.2 คลินิกโรคผิวหนัง
ภปร.5 คลินิกโรคกระดูกและข้อ
ภปร.3 คลิกนิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ /คลินิกโรคทำงเดินอำหำร
ภปร.12 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.3 คลิกนิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ /คลินิกโรคทำงเดินอำหำร
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

นพ. ประวิตร
พญ.ฐนิสำ
นพ. ประเดิมชั ย
นพ.ศุภอัฐ
พญ. ลลิดำ
นพ.ดร.พรชั ย
นพ.พรชั ย
พญ.รัศมน
พญ.แพร์
นพ.ยงเกษม
นพ.ณฐวรรธ
พญ.วิลำวัณย์
พญ.ณับผลิกำ
นพ.สมบัติ
นพ.กฤษฏำ
พญ.งำมจิตต์
นพ.สมบัติ
พญ.อุ ไรวัลย์
นพ.เพิ่มทรัพย์
นพ. จุ ลินทร์
พญ.พันธุจ์ ง
นพ. รุ ่งศักดิ์
พญ.วรวลัญช์
พญ.อภิญญ์เพ็ญ
พญ.ณับผลิกำ
นพ.กิตติศกั ดิ์
นพ.วศิน
นพ. ภุชงค์
นพ. สุรศักดิ์
พญ.สุพินดำ
นพ.ปริญญ์
พญ.ศิรพ
ิ ร
พญ.ภำวิณี
พญ.ศิรวิ รรณ
พญ.ศิรวิ รรณ
นพ.พรรณทิพำ
นพ. สมพงษ์
นพ.อำรี
นพ. วีระชั ย
นพ.เพิ่มทรัพย์
นพ. คเณศร์
พญ. สุชำดำ
นพ. วรวรรธน์
พญ.วโรชำ
นพ. พงษ์เกษม
พญ. ภรณี
นพ.กัมมันต์
พญ.ศิรพ
ิ ร
นพ.สุเทพ
พญ.ภำณินี

อัศวำนนท์
พัชรตระกูล
คงคำ
พึ่งพำพงศ์
ปริยกนก
สิทธิศรัย์กุล
อนิวรรตธีระ
กัลยำศิริ
พงศำเจริญนนท์
วรเศรษฐกำรกิจ
นฤพนธ์จิรกุล
พวงศรีเจริญ
กองพลพรหม
ตรีประเสริฐสุข
วุ ฒิกำรณ์
เกษตรสุวรรณ
ตรีประเสริฐสุข
ตินนังวัฒนะ
อิสีประดิฐ
โอภำนุรกั ษ์
หำญวิวัฒนกุล
ศิวำนุวัฒน์
หงส์เลิศนภำกุล
วสันติวงศ์
กองพลพรหม
กุลวิชิต
พุ ทธำรี
เหล่ำรุจิสวัสดิ์
ฐำนีพำนิชสกุล
ชูสกุล
โรจนพงศ์พันธุ์
อธิสกุล
ฤกษ์นิมิต
วนำนุกูล
วนำนุกูล
ฉัตรชำตรี
สุวรรณวลัยกร
ตนำวลี
คีรกี ำญจนะรงค์
อิสีประดิฐ
แวววิจิต
ศรีทิพยวรรณ
ระหว่ำงบ้ำน
มหำชั ย
วรเศรษฐสิน
กนกโรจน์
พันธุมจินดำ
อธิสกุล
กลชำญวิทย์
จำรุศรีพันธุ์

21 Apr2560
21 Apr2560
21 Apr2560
21 Apr2560
21 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
22 Apr2560
23 Apr2560
23 Apr2560
23 Apr2560
23 Apr2560
23 Apr2560
24 Apr2560
24 Apr2560
24 Apr2560
24 Apr2560
24 Apr2560
25 Apr2560
25 Apr2560
26 Apr2560
26 Apr2560
26 Apr2560
26 Apr2560
26 Apr2560
26 Apr2560
26 Apr2560
26 Apr2560
26 Apr2560
27 Apr2560
27 Apr2560
27 Apr2560
27 Apr2560
27 Apr2560
27 Apr2560
27 Apr2560
27 Apr2560
28 Apr2560
28 Apr2560
28 Apr2560
28 Apr2560

ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.2 โรคผิวหนัง
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.6 ศัลยกรรมทั่วไป และมะเร็งเต้ำนม
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 คลินิกโรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.12 กุมำรทั่วไป/โรคไตเด็ก
ภปร.12 กุมำรทั่วไป/โรคไตเด็ก
ภปร.12 จิตเวช (ผู ้ใหญ่)
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.13 โรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.6 ศัลยกรรมทั่วไป และมะเร็งเต้ำนม
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 โรคระบทำงเดินหำยใจ (ปอด)
ภปร.3 คลิกนิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ /คลินิกโรคทำงเดินอำหำร
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
ภปร.3 คลินิกโรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
ภปร.3 คลินิกโรคไขข้อ
ภปร.5 โรคกระดูกและข้อ
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
ภปร.3 โรคระบทำงเดินหำยใจ (ปอด)
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.12 จิตเวช
ภปร.6 ฝำกครรภ์และนรีเวช
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.2 คลินิกโรคผิวหนัง
ภปร.2 คลินิกโรคผิวหนัง
ภปร.2 คลินิกโรคผิวหนัง
ภปร.12 อำยุ รกรรม/โรคภูมิแพ้ เด็ก-ผู ้ใหญ่
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.5 คลินิกโรคกระดูกและข้อ
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.12 กุมำรทั่วไป
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.13 ฝำกครรภ์และนรีเวช
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.10 คลินิกโรคหู คอ จมูกทั่วไป

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

นพ.พรรณทิพำ
นพ.อำนวย
นพ.วรวรรธน์
นพ. สมพงษ์
คุณ พัชร์ชนก
นพ. ยุ ทธชั ย
นพ.ยงเกษม
นพ. ณัฐวุ ฒิ
พญ. มำริษำ
พญ.วรนุช
นพ. เสรี
พญ.พรรณพิศ
นพ.วีระศักดิ์
นพ.จิรำณัติ
พญ.พันธุจ์ ง
นพ. พงษ์เกษม
นพ.พรรณทิพำ

ฉัตรชำตรี
คัจฉวำรี
ลิ้มทองกุล
สุวรรณวลัยกร
พงษ์ประวัติ
ลิขิตเจริญ
วรเศรษฐกำรกิจ
โตวนำชั ย
พงศ์พฤติพันธ์
จงศรีสวัสดิ์
สิงหถนัดกิจ
สุวรรณกูล
ชลไชยะ
ชลธีศภุ ชั ย
หำญวิวัฒนกุล
วรเศรษฐสิน
ฉัตรชำตรี

28 Apr2560
28 Apr2560
28 Apr2560
28 Apr2560
28 Apr2560
28 Apr2560
29 Apr2560
29 Apr2560
29 Apr2560
29 Apr2560
29 Apr2560
30 Apr2560
30 Apr2560
30 Apr2560
30 Apr2560
30 Apr2560
30 Apr2560

ภปร.12 อำยุ รกรรม/โรคภูมิแพ้ เด็ก-ผู ้ใหญ่
ภปร.10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.5 คลินิกโรคกระดูกและข้อ
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.10 โสตสัมผัส
ภปร.3 อำยุ รกรรมประสำท
ภปร.13 โรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.3 โรคไต
ภปร.2 โรคผิวหนัง
ภปร.9 กุมำรทั่วไป/โรคทำงเดินอำหำร
ภปร.6 ศัลยกรรมทรวงอก
ภปร.3 อำยุ รกรรมทั่วไป (โรตติดเชื้ อ)
ภปร.9 คลินิกพัฒนำกำรและพฤติกรรมเด็ก
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.3 คลินิกโรคไขข้อ
ภปร.13 ฝำกครรภ์และนรีเวช
ภปร.12 อำยุ รกรรม/โรคภูมิแพ้ เด็ก-ผู ้ใหญ่

