ตารางปฏิบัติงานแพทยออกตรวจ OPD ตึก 100 ป โรงพยาบาลสุรินทร
วัน
คลินิก

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

เชา

บาย

เชา

บาย

เชา

บาย

อายุรกรรม

ฉลองชัย,ณัฐบดี(GI)
กฤตนันท (Hemato+ทั่วไป),
เบญญาพัชร,ปใหม
ภัสสร(DM),กานตเดชพงศ

ภัสสร,ฉลองชัย,
เบญญาพัชร,ณัฐบดี(GI)
กานตเดชพงศ

บัณฑิต,จีราวัฒน,ปใหม
ดวงรัตน,บรรยส,เฉลิมชัย
สุวรรณา(ตอมไรทอ)
เผด็จ,กีรติ(GI)

ดวงรัตน,ปใหม
จีราวัฒน,บรรยส,เฉลิมชัย

บัณฑิต,ถาวร
มุกดา,ปนหยก,พิทวัส
ณัฐบดี(GI)

บัณฑิต,
ปนหยก,พิทวัส
ณัฐบดี(GI)

อายุรกรรมประสาท

สุรเชษฐ

สุรเชษฐ

ประพันธ

สุรเชษฐ

สุรเชษฐ,
ทิพยศริญ

ทิพยศริญ

โรคผิวหนัง

สุชาดา

สุชาดา

สุชาดา

ศราวัณ,สุชาดา

สุชาดา

กฤตนันท(oncohemato)
ชูหงส,มุกดา (HT), สุพรรษา
ณัฐ (HIVเด็ก wk 1,3)
ฉลองชัย,ถาวร
ชนินทร (CVT)

กฤตนันท(oncohemato)

ชวลิต/เบญญาพัชร
สมชัย,จีราวัฒน (TB)
ดวงรัตน,วรรณพัชร,(ไต)

ชวลิต/เบญญาพัชร

วินัย,จิรุตต,ภุมรัตน,
อาภาวี
ศุภชัย
นัทธหทัย

วินัย,จิรุตต,ภุมรัตน,
อาภาวี

คลินกิ กัญชา
คลินกิ มะเร็ง อ.16 ชั้น 1
คลินกิ พิเศษ

พงศกร
บัณฑิต,บรรยส, พิทวัส
สุวรรณา,สุพรรษา(DM)

CVT

ชนินทร (CVT)

ศัลยกรรมทั่วไป

วัลลภ,ฐิติพงศ,ณัฐพงศ

พงศกร

วัลลภ,ฐิติพงศ,ณัฐพงศ

ศัลยกรรมตกแตง
ศัลยกรรมเด็ก
ศัลยมะเร็ง

ชูหงส,วรรณพัชร,วัชรี,พิทวัส
ภัสสร,วรรณพัชร
สมชัย(ทรวงอก,ทั่วไป),สุพรรษา สมชัย(ทรวงอก,ทั่วไป),สุพรรษา
ปนหยก(โรคขอ),ภัสสร(HT)
ปนหยก(โรคขอ)
เผด็จ(GI),กานตเดชพงศ
เผด็จ(GI),กานตเดชพงศ
กุสุมา
กุสุมา
พ.ประพันธ10.00-11.00น.
ทิพยศริญ
สุชาดา
สุชาดา
คลินิกLeprosy สัปดาหสุดทายของเดือน พ.สุชาดา

เชา

บาย

สุนีย,สุวรรณา,สนิทพงษ
กฤตนันท(Hemato+ทั่วไป)
สุพรรษา
กีรติ(GI)
กุสุมา,ทิพยศริญ
Botox สัปดาหท4ี่ ของเดือน

สุนีย, สุวรรณา
กฤตนันท(Hemato+ทั่วไป)
พิทวัส
กีรติ(GI)

วัชรี

ชวลิต

เฉลิมชัย

สุนีย (HIV), ปใหม

บรรยส, ปใหม, กานตเดชพงศ (DM)
สมชัย,จีราวัฒน(COPD)

นาวิน

ศิวาเมษฐ,พงศกร,วัลลภ,
ณัฐพงศ

วินัย,นาวิน
จิรุตต,ภุมรัตน,อาภาวี

วินัย,นาวิน
จิรุตต,ภุมรัตน,อาภาวี

ศัลยทางเดินปสสาวะ

มีชัย,ศรัณย

สูต-ิ นรีเวชกรรม

ยุพิน,อังคาร,คลินกิ มีบุตรยาก

พนิดา(onco, นรีเวช)

กุมารเวชกรรม

เก,สุขุมาล,สิริกุล

เก,สุขุมาล,สิริกุล

ตา

มันตาภรณ,ปพิชญา
ภูวนาท

มันตาภรณ, ปพิชญา

ชูสิทธิ์
เพียงฤทัย

เพียงฤทัย

อัจฉรา,สิริกานดา
นฤวรรณ ลิมปวรรณ

อัจฉรา,ภิญญดา(ทางเดินอาหาร)

ณัฐ (เด็กติดเชื้อ),เก(ระบบประสาท)

วิศรา,พิรุณรัตน,อิศรี

ยศ(CVT)
ศุกรที่ 1 จิรุตต, 3อาภาวี, 5ภุมรัตน
ศุกรที่ 2,4 ศิวาเมษฐ,วัลลภ,ฐิติพงษ,พงศกร,ณัฐพงศ

ศุกรที่ 1 จิรุตต, 3อาภาวี, 5ภุมรัตน
ศุกรที่ 2,4 ศิวาเมษฐ,วัลลภ,ฐิติพงษ,พงศกร,ณัฐพงศ

ประทุมเทพ
นาวิน
วิโรจน
ชาดุลย(arthroplasty)
ชูสิทธิ์

วิโรจน, ภุชงค

เฉลิมชัย

มุกดา,สนิทพงษ
ยศ (CVT)

พงษนเรศ

ศิวาเมษฐ,พงศกร
ดํารงคธรรม,วิริยะ

ศิวาเมษฐ,พงศกร,วัลลภ,
ณัฐพงศ

ชวลิต
สุนีย,บรรยส (HIV)

ฉลองชัย (เฉพาะคนไขHF)

ธนาวรรณ
วิริยะ
ทรงพล(arthroplasty)
มีชัย,ศรัณย
ยุพิน
พนิดา(onco, นรีเวช)

ศัลยกรรมกระดูก

ศุกร
บาย

ทุกวัน (wk1 พ.เฉลียว, wk2 พ.ชูหงส, wk3 พ.กุสุมา, wk4 พ.สุรเชษฐ, wk5 พ.หมุนเวียนกัน

คลินกิ หัวใจ

ศัลยสมองและระบบประสาท

เผด็จ,กีรติ(GI)

เชา

สิริกานดา,นฤวรรณ ลิมปวรรณ

ศรายุทธ(ภูมิแพ)
เอกฤทธิ(์ โภชนาการเกิน)

วิศรา, อิศรี

มงคล

ฐิติพงศ
ทรงพล,ณัฐปวี

ทรงพล,ณัฐปวี

ณกร,ศรัณย
อาจรีย( Colpo),
ดวงพร, คลินิกวัยทอง
นวรัตน,
ภิญญดา,เอกฤทธิ,์ สิริกานดา
อัจฉรา,นฤวรรณ เนินทอง(เสี่ยง)
จุไรรัตน(พัฒนาการเด็ก)

ณกร,ศรัณย

พิรุณรัตน,มันตาภรณ,ปพิชญา

ดวงพร
นวรัตน,ภิญญดา,
เอกฤทธิ์
สุขุมาล(ตอมไรทอ)

พิรุณรัตน, ปพิชญา

ชาดุลย,ภุชงค

ชาดุลย,ภุชงค

ภูมิชาย,พรรณกิจ

ภูมิชาย,พรรณกิจ

มีชัย
มีชัย
ชูสิทธิ,์ ณกร
ชูสิทธิ,์ ณกร
สุภาพรรณ (คลินิกเพื่อเพื่อน) อาจรีย,คลินิกมะเร็ง,ฟองฝน
สุภาพรรณ
อาจรีย,คลินิกมะเร็ง,ฟองฝน
1,3,5 ฟองฝน 2,4 อาจรีย เคสนรีเวช ทั่วไป consult
พนิดา(onco,Colpo)
ศรายุทธ,ศิริวรรณ,
ศรายุทธ,ศิริวรรณ,
จุไรรัตน,ณัฐ,วรัชยา
จุไรรัตน,ณัฐ,วรัชยา
นฤวรรณ เนินทอง,นวรัตน(ไต)
นฤวรรณ เนินทอง
นฤวรรณ ลิมปวรรณ(ธาลัสซีเมีย)
(คลินิกสุขภาพเด็กดี)
แพทยหมุนเวียน
เอกฤทธิ(์ ทุพโภชนาการ)
ศิริวรรณ (โรคทรวงอก)

วิศรา,อิสรี,ภูวนาท

อิสรี,ภูวนาท

กิตติศักดิ,์ ชนกานต
เอกลักษณ,ศิรัชรินทร,ณัฐ
ชนกานต,ยุทธนศักดิ์
กิตติศักดิ,์ ศิรัชรินทร,ณัฐ
จิตเวช
หู คอ จมูก
อัญชนา,วรเวทย
อัญชนา
สุชาติ,ธีรยุทธ
สุชาติ
วรเวทย,ณิชารีย
วรเวทย
ธีรยุทธ,อัญชนา
ธีรยุทธ
เวชศาสตรนวิ เคลียร
พ.กฤษณาสลับกันออกตรวจกับพ.สรรพัชญคนละสัปดาห
โรคจากการทํางาน
พรวิภา
พรวิภา
นอกเวลา (จันทร-ศุกร)
เผด็จ, ดวงรัตน, วัลลภ, อิสรี, ณัฐปวีณ, จันทิรา
เผด็จ,สุวรรณา,กฤนันต,กฤษณา,พิรุณรัตน,นฤวรรณ
ภุมรัตน, พรรณวดี, เฉลิมชัย
สนิทพงษ, ปใหม, นฤวรรณ, ณิชารีย
นอกเวลา (เสาร)
ปนหยก, ภัสสร(เสารที่ 2), พรรณทิพย, กฤษณา, กานตเดชพงศ, ปใหม, ณิชารีย( เสารที่ 1,3), ธีรยุทธ(เสารที่ 2,4)
นอกเวลา (อาทิตย) จีราวัฒน, ภัสสร(เสารอาทิตยที่ 2), พรรณทิพย, ชนกานต(สัปดาหที่ 2,4), ศรัณย(อาทิตยที่ 1,3,5), ชวลิต, สุนีย(อาทิตยที่ 1)
คลินกิ ฝากครรภ
เพียงฤทัย
เพียงฤทัย
ดวงพร
ดวงพร
ศรีหมื่นไวย, ปยรัตน, สุภาพรรณ
สุภาพรรณ
สุนารี,พนิดา
พนิดา
เวชศาสตรมารดาและ
ปยรัตน
ปยรัตน
ปยรัตน
ปยรัตน
ปยรัตน
ทารกในครรภ

wk1 พิรุณรัตน
wk2 มันตาภรณ
wk3 วิศรา
wk4 อิสรี , wk5 ภูวนาท,
wk6 ปพิชญา
เอกลักษณ,ยุทธนศักดิ์
ณิชารีย, สุชาติ

wk1 พิรุณรัตน
wk2 มันตาภรณ
wk3 วิศรา
wk4 อิสรี , wk5 ภูวนาท,
wk6 ปพิชญา
ณิชารีย

ปนหยก, ปภาวดี, กฤษณา, กานตเดชพงศ

ยุพิน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

