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

นพ. ณัทธร
นพ.กมล
นพ.ณฐวรรธ
นพ. ไพโรจน์
นพ. มนินธ์
พญ.วิลำวัณย์
นพ. อภิรักษ์
พญ.วโรชำ
นพ.พิสุทธิ์
พญ. ศิริพร
นพ.ชู ศกั ดิ์
พญ. ศิริวรรณ
นพ.เมธี
นพ.พสุ
พญ. ปณิสินี
นพ. ไพโรจน์
นพ.วรฤทธิ์
นพ. มนินธ์
นพ.สมบัติ
พญ.มำริษำ
นพ.ณฐวรรธ
พญ.มุนินทร์
พญ.อรภำ
นพ. ไพโรจน์
นพ.ขจร
พญ. พรรณพิศ
พญ. ปิ ยวรรณ
นพ.พิเชฐ
พญ. พรรณพิศ
นพ. เมธี
นพ. พลภัทร
นพ. วิชัย
พญ. ภรณี
พญ.แพร์
พญ.แพร์
นพ. สำรัช
นพ.วีรพันธุ์
นพ.ณปฏล
นพ. ธนะเทพ
นพ. สำรัช
นพ. ปุ ริม

ตารางแพทย์งดออกตรวจเดือนสิงหาคม 2560
่ชื อแพทย์
วันที่งดออกตรวจ
ชื่ อคลินิก
พิทยรัตน์เสถียร
1 Aug2560
ภปร 12 จิตเวชเด็ก
แก้วกิติณรงค์
2 Aug2560
ภปร.6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
นฤพนธ์จิรกุล
2 Aug2560
ภปร.6 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และมะเร็งเต้ำนม
ฉัตรำนุกูลชั ย
3 Aug2560
ภปร.13 โรคหัวใจ
อัศวจินตจิตร์
3 Aug2560
ภปร 6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
พวงศรีเจริญ
3 Aug2560
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
สันติงำมกุล
3 Aug2560
ภปร 6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
มหำชั ย
3 Aug2560
ภปร.3 คลินิกโรคทำงเดินอำหำร/ตับ
กตเวทิน
4 Aug2560
ภปร.3 คลินิกโรคไต
อธิสกุล
4 Aug2560
ภปร 13 โรคหัวใจ
ลิโมทัย
4 Aug2560
ภปร.3 คลินิกอำยุ รกรรมประสำท
วนำนุกูล
4 Aug2560
ภปร 2 โรคผิวหนัง
สุธีรศำนต์
4 Aug2560
ภปร.6 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และมะเร็งเต้ำนม
พรหมนิยม
4 Aug2560
ภปร.6 คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
ลวสุต
5 Aug2560
ภปร.03 โรคเลือด
ฉัตรำนุกูลชั ย
5 Aug2560
ภปร.13 โรคหัวใจ
เลิศสุวรรณเสรี
5 Aug2560
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
อัศวจินตจิตร์
5 Aug2560
ภปร 6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
ตรีประเสริฐสุข
5 Aug2560
ภปร.3 โรคทำงเดินอำหำร (และตับ)
พงศ์พฤติพันธ์
5 Aug2560
ภปร.2 คลินิกโรคผิวหนัง
นฤพนธ์จิรกุล
5 Aug2560
ภปร.6 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และมะเร็งเต้ำนม
อัศวจินตจิตร์
5 Aug2560
ภปร.6 คลินิกศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
สุธีรโรจน์ตระกูล
5 Aug2560
ภปร.9 คลินิกโภชนำกำรเด็ก
ฉัตรำนุกูลชั ย
6 Aug2560
ภปร.13 โรคหัวใจ
6 Aug2560
ตีรณธนำกุล
ภปร.3 โรคไต
สุวรรณกูล
6 Aug2560
ภปร 3 อำยุ รกรรม (โรคติดเชื้ อ)
กิตติสกุลนำม
6 Aug2560
ภปร 3 โรคไต
สัมปทำนุกุล
6 Aug2560
ภปร.6 คลินิกเซลวินิจฉัย
สุวรรณกูล
6 Aug2560
ภปร.3 อำยุ รกรรม (โรคติดเชื้ อ)
สุธีรศำนต์
6 Aug2560
ภปร 6 ศัลยกรรมทั่วไป
โรจน์นครินทร์
7 Aug2560
ภปร.7 โรคเลือด
วิริยะอุ ตสำหกุล
7 Aug2560
ภปร13 โรคทำงเดินอำหำร
เหล่ำอิทธิ
7 Aug2560
ภปร 12 ตรวจสุขภำพ
พงศำเจริญนนท์
7 Aug2560
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
พงศำเจริญนนท์
8 Aug2560
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
สุนทรโยธิน
8 Aug2560
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โขวิฑรู กิจ
9 Aug2560
ภปร.3 คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ตัง้ จำตุรนต์รัศมี
9 Aug2560
ภปร.10 คลินิกโรคหู คอ จมูกทั่วไป
่ตันเผ่ำพงษ์
10 Aug2560
ภปร.5 โรคกระดูกและข้อ
สุนทรโยธิน
10 Aug2560
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
เรือนภู่
11 Aug2560
ภปร 13 ฝำกครรภ์และนรีเวช

42
43
44
45
46
47
48
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

นพ. สมพงษ์
นพ.เกื้อเกียรติ
นพ.สุรพันธ์
พญ.ธำริณี
พญ. วิริยำพร
นพ.ปกฤษณ์
นพ.ภูภัฐ
พญ.พรทิพย์
นพ.วิทยำ
พญ.พลิตถิยำ
นพ.กัมมันต์
นพ. ชู ศกั ดิ์
พญ. ภำณินี
นพ. ปุ ริม
พญ.ปนัดดำ
พญ.รัศมน
พญ.สุดำรัตน์
พญ. งำมจิตต์
นพ. สุรชั ย
พญ.ฉันท์สุดำ
นพ.นครินทร์
พญ.สุดำรัตน์
พญ.อุ ไรวัลย์
พญ.พัชญำ
นพ. เมธี
พญ. สุทธ์ศรี
นพ. รุง่ ศักดิ์
พญ. จิตลัดดำ
นพ.กมล
นพ.อำรี
นพ. วรวรรธน์
นพ. ไพโรจน์
นพ. กมล
นพ. กฤษฎำ
นพ.วีระชั ย
นพ.ศักนัน
นพ.กฤตยำ
นพ. ปุ ริม
นพ. วรวรรธน์
พญ. พริมำ
นพ. ไพโรจน์
พญ.จิตลัดดำ
นพ. กฤษฎำ

สุวรรณวลัยกร
ประดิษฐ์พรศิลป์
สิทธิสุข
แม่นชนะ
ฤทธิทิศ
จิตตภิรมย์ศกั ดิ์
วงศ์วัฒนกิจ
สิรยำภิวัฒน์
ศรีดำมำ
สินธุเสก
พันธุมจินดำ
ลิโมทัย
จำรุ ศรีพันธุ์
เรือนภู่
ศรีจอมขวัญ
กัลยำศิริ
ใหญ่สว่ำง
เกษตรสุวรรณ
เคำรพธรรม
พงศ์พันธุผ
์ ู ้ภักดี
ศิริทรัพย์
ใหญ่สว่ำง
ตินนังวัฒนะ
บุ ญชยำอนันต์
สุธีรศำนต์
กอแก้ววิเชี ยร
ศิวำนุวัฒน์
ดีโรจนวงศ์
แก้วกิติณรงค์
ตนำวลี
ลิม้ ทองกุล
ฉัตรำนุกูลชั ย
แก้วกิติณรงค์
วุ ฒิกำรณ์
คีรีกำญจนะรงค์
มะโนทัย
กฤตยำกีรณ
เรือนภู่
ลิม้ ทองกุล
หิรัญวิวัฒน์กุล
ฉัตรำนุกูลชั ย
ดีโรจนวงศ์
วุ ฒิกำรณ์

15 Aug2560
15 Aug2560
15 Aug2560
16 Aug 2560
16 Aug 2560
16 Aug 2560
16 Aug 2560
17 Aug 2560
17 Aug 2560
18 Aug 2560
18 Aug 2560
18 Aug 2560
18 Aug 2560
18 Aug 2560
19 Aug2560
19 Aug2560
19 Aug2560
19 Aug2560
19 Aug2560
19 Aug2560
19 Aug2560
20 Aug2560
20 Aug2560
20 Aug2560
20 Aug2560
20 Aug2560
20 Aug2560
20 Aug2560
23 Aug2560
23 Aug2560
23 Aug2560
24 Aug2560
24 Aug2560
24 Aug2560
24 Aug2560
25 Aug2560
25 Aug2560
25 Aug2560
25 Aug2560
25 Aug2560
26 Aug2560
26 Aug2560
26 Aug2560

ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.3 คลินิกโรคไต
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.8 คลื่นเสียงควำมถี่สูง (อัลตรำซำวด์) (อัลตรำซำวด์)
ภปร 3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.6 คลินิกศัลยกรรมประสำท
ภปร.6 ศัลยกรรมทั่วไป
ภปร.13 ฝำกครรภ์และนรีเวช
ภปร.3 คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ภปร.12 กุมำรทั่วไป
ภปร.3 คลินิกอำยุ รกรรมประสำท
ภปร 3 อำยุ รกรรมประสำท
ภปร 13 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร 13 ฝำกครรภ์และนรีเวช
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.12 จิตเวช (ผู ้ใหญ่)
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
ภปร 11 โรคตำ
ภปร 6 ประสำทศัลยศำสตร์
ภปร.9 คลินิกกุมำร - โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.13 คลินิกสูติ-นรีเวช/ฝำกครรภ์
ภปร.11 คลินิกโรคตำ
ภปร.11 โรคตำ
ภปร.3 คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบำหวำน ไทรอยด์ฯ)
ภปร 6 ศัลยกรรมทั่วไป
ภปร 13 อำยุ รกรรมทั่วไป
ภปร 6 ประสำทศัลยศำสตร์
ภปร 9 โรคระบบทำงเดินหำยใจเด็ก
ภปร.6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
ภปร.5 โรคกระดูกและข้อ
ภปร 5 โรคกระดูกและข้อ
ภปร.13 โรคหัวใจ
ภปร 3 โรคระบบทำงเดินหำยใจ
ภปร 3 โรคเลือด
ภปร.10 คลินิกโรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร.13 คลินิกสูติ-นรีเวช/ฝำกครรภ์
ภปร.6 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และมะเร็งเต้ำนม
ภปร 13 ฝำกครรภ์และนรีเวช
ภปร 5 โรคกระดูกและข้อ
ภปร 11 โรคตำ
ภปร.13 โรคหัวใจ
ภปร.12 คลินิกกุมำรทั่วไป
ภปร 3 โรคเลือด

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

พญ. พรรณพิศ
พญ. ปำนฉัตร
พญ. พรรณพิศ
นพ. พงศ์ศกั ดิ์
นพ.กระเษียร
พญ. ลลิตำ
นพ. วิริยะ
นพ. วีรพันธุ์
พญ.จิตลัดดำ
นพ. พรเทพ
นพ.สุรพันธ์
พญ. ลลิตำ
นพ.สุขเจริญ
นพ. วีรพันธุ์
นพ. ธนะเทพ
พญ. ปุ ณฑริก
นพ. อภิรักษ์
พญ.วโรชำ

สุวรรณกูล
ภัครัชพันธุ์
สุวรรณกูล
ยุ กตะนันทน์
ปั ญญำคำเลิศ
วัฒนะจรรยำ
ตันเยำวลักษณ์
โขวิฑรู กิจ
ดีโรจนวงศ์
พึ่งรัศมี
สิทธิสุข
วัฒนะจรรยำ
ตัง้ วงษ์ไชย
โขวิฑรู กิจ
ตั่นเผ่ำพงษ์
ศรีสวำท
สันติงำมกุล
มหำชั ย

27 Aug2560
27 Aug2560
27 Aug2560
27 Aug2560
27 Aug2560
28 Aug2560
28 Aug2560
28 Aug2560
28 Aug2560
29 Aug2560
29 Aug2560
30 Aug2560
30 Aug2560
30 Aug2560
31 Aug2560
31 Aug2560
31 Aug2560
31 Aug2560

ภปร.3 อำยุ รกรรม (โรคติดเชื้ อ)
ภปร 11 โรคตำ
ภปร 10 โรคหู คอ จมูกทั่วไป
ภปร 5 โรคกระดูกและข้อ
ภปร.13 คลินิกสูติ-นรีเวช/ฝำกครรภ์
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร 3 โรคทำงเดินอำหำร/ตับ
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.9 คลินิกกุมำรทั่วไป/โรคระบบทำงเดินหำยใจ
ภปร.6 ศัลยกรรมตกแต่ง
ภปร.13 คลินิกโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.12 คลินิกจิตเวช (ผู ้ใหญ่)
ภปร.3 โรคระบบต่อมไร้ท่อ
ภปร.5 โรคกระดูกและข้อ
ภปร 12 จิตเวช
ภปร 6 ศัลยกรรมทำงเดินปั สสำวะ
ภปร.3 คลินิกโรคทำงเดินอำหำร/ตับ

