ตารางแพทย์ออกตรวจ ณ ห้องตรวจอายุรกรรม โทร.044-232206-8 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอานวยการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
วัน

ห้องตรวจ 2104

วันจันทร์

พญ.พรรณทิพย์ (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.นภัทร (โรคระบบการหายใจ)
นพ.พินิศจัย (โรคหัวใจ)
พญ.วรรณพัชร (โรคไต) (บ่าย)

ห้องตรวจ 2105
นพ.กิตติพงศ์ (โรคหัวใจ)
พญ.ขวัญฤทัย (โรคไขข้อ)
นพ.สุนทร (โรคทางเดินอาหาร)
นพ.นิรุธ (โรคไต)

นพ.วทัญญู (โรคไต)
นพ.ศุภกร (โรคทางเดินอาหาร)
นพ.สมชาย (อ) (โรคเลือด)
วันอังคาร นพ.อนุชิต (โรคระบบการหายใจ)
พญ.จิราวดี (โรคเลือด)
นพ.ชัยวิวัฒน์ (โรคระบบประสาท)
นพ.ปิยภัทร (โรคหัวใจ)

ห้องตรวจ 2106
เช้า
พญ.สุจิณา (โรคหัวใจ)
พญ.นพวรรณ (โรคทางเดินอาหาร)
นพ.ถิรชาติ (โรคระบบการหายใจ)

นพ.ชัยวิวัฒน์ (โรคระบบประสาท) / พญ.ครองกมล (โรคมะเร็ง)
พญ.ดารารัตน์ (โรคระบบการหายใจ)

พญ.ชวนพิศ (โรคทางเดินอาหาร/โรคติดเชื้อ)
นพ.บัญชา / นพ.ปิติ (โรคหัวใจ) (เช้า)
พญ.อนุตตรี (โรคต่อมไร้ท่อ)
นพ.โกวิทย์ (โรคหัวใจ)

เช้า

บ่าย
นพ.สมชาย (ล) (โรคทางเดินอาหาร)
พญ.วราภรณ์ / นพ.ชวศักดิ์ (โรคไต)
พญ.ขวัญฤทัย / พญ.ดรุณี (โรคไขข้อ) / นพ.พินิจ(โรคหัวใจ)

บ่าย
นพ.นิรุธ (โรคไต) / พญ.นพวรรณ (โรคทางเดินอาหาร)

เช้า
วันพุธ

วัน
พฤหัสบดี

นพ.สุรินทร์ (โรคระบบประสาท)
พญ.วิลาวัลย์ (โรคติดเชื้อ)
พญ.ดรุณี (โรคไขข้อ)

นพ.ธนากรณ์ (โรคระบบการหายใจ)
พญ.สลิลทิพย์ (โรคระบบประสาท)
พญ.รุ่งนภา (โรคต่อมไร้ท่อ)
นพ.ศรัณย์ (โรคทางเดินอาหาร)

นพ.ชวศักดิ์ /นพ.คณิน (โรคไต)
พญ.ครองกมล (โรคมะเร็ง)

พญ.ดารารัตน์ (โรคทางเดินหายใจ)
พญ.จุรี (โรคเลือด)
นพ.ธานินทร์ (โรคหัวใจ)
นพ.พินิศจัย (โรคหัวใจ)

พญ.พรรณทิพย์ / พญ.รุ่งนภา (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.ชวนพิศ / นพ.ศุภกร (โรคทางเดินอาหาร)
นพ.พินิศจัย (โรคหัวใจ) / พญ.เฉลิมพร (โภชนวิทยา)

บ่าย
นพ.พาวุฒิ / พญ.สลิลทิพย์ (โรคระบบประสาท)
พญ.ลัดดาพร (โรคไต) / นพ.ศรัณย์ (โรคทางเดินอาหาร)

เช้า
พญ.วัชรินทร์ (โรคเลือด)
พญ.เฉลิมพร (โภชนวิทยา)
พญ.วรรณพัชร (โรคไต)

พญ.วราภรณ์ (โรคไต)
นพ.พินิจ / (เช้า) นพ.ปิติ (โรคหัวใจ)

นพ.ฤทธิ์ทา (โรคต่อมไร้ท่อ)
นพ.สุชาติ (โรคไต)
นพ.สมชาย (ล) (โรคทางเดินอาหาร)
วันศุกร์ พญ.ลัดดาพร (โรคไต)
นพ.ถิรชาติ (โรคทางเดินหายใจ)
นพ.วีรพันธ์ (โรคหัวใจ)
นพ.ปิติ (โรคหัวใจ)
นพ.พาวุฒิ (โรคระบบประสาท)
*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นพ.ฤทธิ์ทา / พญ.พรรณทิพย์ (โรคต่อมไร้ท่อ)
พญ.อนุตตรี / พญ.กนกอร (โรคต่อมไร้ท่อ)
นพ.วทัญญู (โรคไต) / พญ.จุรี (โรคเลือด)

บ่าย
พญ.สุจิณา (โรคหัวใจ) / พญ.นภัทร (โรคระบบการหายใจ)

เช้า
นพ.ธานินทร์ / นพ.บัญชา / นพ.กิตติพงศ์ (โรคหัวใจ)
นพ.สมชาย (อ) / พญ.จิราวดี (โรคเลือด)

ห้องตรวจหู คอ จมูก ชั้น 2 โทร.044-232255
เวลา
วัน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วัน
พฤหัสบดี
วันศุกร์

9.00 -12.00 น.
พญ.เพ็ญพรรณ
พญ.มัลลิกา,นพ.ณัฐพล
นพ.กิร์ดนัย,นพ.ณัฐพล
พญ.เบญวรรณ
นพ.ไพรัช , พญ.ณภรณ์
พญ.ชุติมา
นพ.ดุสิต , นพ.ณัฐพล
พญ.เบญวรรณ
พญ.มัลลิกา, พญ.ชุติมา
พญ.ณภรณ์

13.00 -16.00 น.
พญ.เพ็ญพรรณ
นพ.กิร์ดนัย

วัน

9.00 -12.00 น.

เวลา
วัน
วันจันทร์
วันอังคาร

นพ.ไพรัช
นพ.ดุสิต
พญ.ชุติมา

วันพุธ
วัน
พฤหัสบดี
วันศุกร์

ห้องตรวจประกันสังคม ชั้น 2 โทร.044-232229
เวลา

ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 2 โทร.044-232234

13.00 -16.00 น.

พญ.รุ่งนภา
นพ.สุพจน์
วันจันทร์
นพ.สวัสดิ์
นพ.สุรสิทธิ์
พญ.สลิลทิพย์
วันอังคาร
นพ.พิชิต
พญ.ขวัญฤทัย
นพ.กษิพจน์
วันพุธ
นพ.พิชิต
นพ.นิรุธ
วัน
พญ.นภัทร
นพ.ธนวัฒน์
พฤหัสบดี พญ.เพ็ญพรรณ
นพ.กษิพจน์
พญ.รัตนาพร
วันศุกร์
นพ.ณัฐพล
**ห้องตรวจเฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้น ยื่นบัตรตรวจได้ที่
ชั้น 2 หน้าห้องตรวจโรค**

9.00 -12.00 น.

13.00 -16.00 น.

พญ.ธันยพร
พญ.รัชวรรณ (Stroke)
พญ.นวลพิศ
พญ.หทัยมาศ (MPS)
พญ.รัชวรรณ
พญ.หทัยมาศ
พญ.กัลยา
พญ.ธันยพร
พญ.หทัยมาศ
พญ.กัลยา

พญ.ธันยพร
พญ.กัลยา (Pain)
พญ.นวลพิศ
พญ.กัลยา
พญ.รัชวรรณ
พญ.หทัยมาศ
พญ.กัลยา
พญ.หทัยมาศ

ขั้นตอนบริการ
กรณีผู้ป่วยมีนัด
1. ผู้ป่วยที่มีนัดและมีใบตรวจเลือดและเอกซเรย์ กรุณา
ติดต่อตรวจเลือดและเอกซเรย์ ที่ชั้น 1 ก่อนขึ้นมาพบ
แพทย์
กรณีผู้ป่วยไม่มีนัด/ผู้ป่วยใหม่
1. ผู้ป่วยติดต่อทาบัตรและรับบัตรคิวที่เวชระเบียน ชั้น 1
2. นาเอกสารขึ้นมาติดต่อที่ห้องตรวจต่างๆ
การจ่ายยาและชาระเงิน
ผู้ป่วยห้องตรวจ อายุรกรรม , หู คอ จมู ก, ห้อง ตรวจ
ประกันสังคม , คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู , คลินิกแพทย์แผน
ไทยฯ, ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป , ห้องตรวจแรงงานไทย ,
ห้องปรึกษาปัญหาสุขภาพ รับยาและชาระเงินที่ชั้น 2

ผลิต โดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 044-232100, 044-232347-48 พิมพ์ครั้งที่ 7: พฤศจิกายน 2559 จานวน 500 แผ่น

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ห้องตรวจอายุรกรรม/ห้องตรวจประกันสังคม
ห้องตรวจหูคอจมูก/ ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู

ณ ชั้น 2 อาคารผูป้ ่วยนอกและอานวยการ
ในวันเวลาราชการ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-235000 โทรสาร 044-246389

www.mnrh.go.th

ตารางแพทย์ออกตรวจ ณ อาคารผูป้ ่ วยนอกฯ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้องตรวจกระดูกและข้อ ชั้น 1 โทร.044-232133-34
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
วัน
พฤหัสบดี
วันศุกร์

นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์
นพ.สัจจา เทอดไพรสันต์
พญ.มานิตา ติระตระกูลวิชยา
นพ.คงธัช ชูวงศ์โกมล
นพ.ศุภศักดิ์ สาทรพานิชย์
นพ.ไพรัตน์ สุขสโมสร
นพ.วัชระ กระแสร์ตานนท์
นพ.สุพจน์ ศิลปพันธุ์
นพ.อุรวิศ ปิยะพรมดี
นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
นพ.มนูญ เลียวนรเศรษฐ์
นพ.ณัฐกุล แย้มประเสริฐ
นพ.ศรุต
จงกิจธนกุล
นพ.นฤพล เรืองศิลปานันต์
นพ.พาชิน ถนอมสิงห์
แพทย์เวร
พญ.ศุภมาศ Ortho Club foot (บ่าย)
นพ.ยิ่งยง
สุขเสถียร
พญ.ศุภมาศ ลิ่วศิริรัตน์
นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์
นพ.วีระ
สุดประเสริฐ
นพ.จิธายุทธ เสือจุ้ย
นพ.ธน
รัตนกิจโกศล

**ผู้ป่วยนัดพบแพทย์กระดูกและข้อที่ต้อง
เอกซเรย์ก่อนพบแพทย์ กรุณาติดต่อห้องตรวจก่อนไป
เอกซเรย์

ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โทร.044-232308
วันจันทร์
บ่าย
วันอังคาร
บ่าย
วันพุธ
บ่าย

นพ.ปริญญา / นพ.ทวีชัย / นพ.วัชระ
นพ.รัตน์พล / นพ.กีรศักดิ์ / นพ.เศรษฐบุตร
นพ.ภคภณ
นพ.กองศิลป์ / นพ.ณัฐพงศ์ แซ่โง้ว
แพทย์เวร
นพ.ณัฏฐ์ / นพ.โกวิท / นพ.วีระ / นพ.พัชร
นพ.นพดล / นพ.ณัฐพงศ์ วิริยะกุลนันท์
แพทย์เวร
นพ.ปริญญา / นพ.ทวีชัย / นพ.วัชระ
นพ.รัตน์พล / นพ.กีรศักดิ์ / นพ.เศรษฐบุตร
นพ.ภคภณ
แพทย์เวร

ห้องตรวจโรคเฉพาะสตรี ชั้น 4 โทร.044-232429
วันจันทร์
บ่าย
วันอังคาร
บ่าย

นพ.ณัฏฐ์ / นพ.โกวิท / นพ.วีระ / นพ.พัชร

วันพฤหัสบดี นพ.นพดล / นพ.ณัฐพงศ์ วิริยะกุลนันท์

บ่าย
วันศุกร์
บ่าย

นพ.พฤฒิพงศ์ / นพ.จิรัฏฐ์
แพทย์เวร
นพ.เจษฎ์ / นพ.กองศิลป์ / นพ.พฤฒิพงศ์
นพ.ณัฐพงศ์ (แซ่โง้ว) / นพ.จิรัฏฐ์ / นพ.บดินทร์
แพทย์เวร

วันพุธ
บ่าย
วันพฤหัสบดี

ห้องตรวจตา ชั้น 3 โทร.044-232300
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

พญ.นารีรัตน์
นพ.รัชฎพงษ์
พญ.ศิริรัตน์
นพ.รุ่งระวิน
นพ.ณัฐชัย
พญ.สิทธิณี
พญ.กรวิภา
พญ.กรวิภา
พญ.เขมฤทัย
พญ.เขมฤทัย
แพทย์เวร

บ่าย
วันศุกร์
บ่าย

พญ.ศรีวรรณ
นพ.สุวิทย์
นพ.วีรพล
พญ.กษมา
นพ.พรศักดิ์

เสมาชัย
จิตภักดีบดินทร์
กิตติพิบูลย์
ศาสตรวาหา
สถาพรธีระ
แพทย์เวร
พญ.อุไรวรรณ
แซ่จึง
พญ.กนกพร
อิทธิวิศวกุล
นพ.สุรสิทธิ์
ฉัตรพัฒนศิริ
พญ.อมรรัตน์
ปาริจฉัตต์
พญ.อาภาพรรณ กิตติรงค์
แพทย์เวร
นพ.สุรชาติ
ต่อเทียนชัย
นพ.ศาสตร์ศิลป์ อิ่มเอมกมล
นพ.ฉัตรชัย
จันทร์ทวีทิพย์
พญ.ฐิตินันท์
สมุทรไชยกิจ
พญ.ดวงพร
รัตนลาภไพบูลย์
แพทย์เวร
นพ.จารัส
สกุลไพศาล
นพ.สัญญา
ปราบริปูตลุง
พญ.สิรยา
กิติโยดม
พญ.วีรพร
โรจน์ลัคนาวงศ์
แพทย์เวร
นพ.อุดม
วงศ์วัฒนฤกษ์
นพ.พิชิต
เผื่อนงูเหลือม
พญ.อรพรรณ อัศวกุล
พญ.พัทธวรรณ์ นาคาภรณ์ธรรม
พญ.ราตรี
วรุณปิติกุล
แพทย์เวร

ห้องตรวจฝากครรภ์ ชั้น 4 โทร.044-232422
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วัน
พฤหัสบดี
วันศุกร์

นพ.อุดม
นพ.พิชิต
พญ.ศรีวรรณ
นพ.สุวิทย์
นพ.วีรพล
พญ.อุไรวรรณ
นพ.สุรสิทธิ์
นพ.สุรชาติ
นพ.ศาสตร์ศิลป์
นพ.สัญญา
นพ.จารัส

วงศ์วัฒนฤกษ์
เผื่อนงูเหลือม
เสมาชัย
จิตภักดีบดินทร์
กิตติพิบูลย์
แซ่จึง
ฉัตรพัฒนศิริ
ต่อเทียนชัย
อิ่มเอมกมล
ปราบริปูตลุง
สกุลไพศาล

ผู้ป่วยมีนัด
1. นาใบนัดติดต่อหน้าห้องตรวจเพื่อลงทะเบียน
2. ชั่งนาหนัก วัดความดันโลหิต ณ จุดบริการหน้าห้องตรวจ
3. รอเรียกซักประวัติหน้าห้องตรวจ
4. พบแพทย์
5. รับใบสั่งยา/ไปรับบริการจุดอื่น/นัดตรวจ
6. รับยากลับบ้านหรือนอนโรงพยาบาล

ห้องตรวจจิตเวชทั่วไป ชั้น 5 โทร.044-232022
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

เช้า
แพทย์เวร
พญ.เมษา
นพ.การุญพงศ์
พญ.นชพร
นพ.ธนวัฒน์

ขั้นตอนบริการ

บ่าย
แพทย์เวร
แพทย์เวร
แพทย์เวร
แพทย์เวร
แพทย์เวร

 คลินิกยาเสพติด บริการตรวจรักษาภาวะติดสารเสพติด
เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ สารระเหยต่างๆ ฯลฯ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
 คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ บริการตรวจรักษา ปัญหาจิตเวช
ผู้สูงอายุ เช่น ภาวะสมองเสื่อม, หลงลืม ฯลฯ
วันจันทร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.
 คลินิกบาบัดสุรา บริการตรวจรักษาภาวะติดสุรา
วันจันทร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.

ผู้ป่วยไม่มีนัด / ผู้ป่วยใหม่
1. ผู้ป่วยใหม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติใหม่ หลังจากนัน
ติดต่อทาบัตรใหม่ ที่เวชระเบียน ชัน 1
2. ผู้ป่วยเก่ารับบัตรคิวแยกห้องตรวจที่เวชระเบียน ชัน 1
3. นาบัตรคิว /บัตรโรงพยาบาลหรือบัตรประชาชน พร้อมหนังสือ
ส่งตัวติดต่อที่จุดรับบัตรหน้าห้องตรวจโรค
4. ชั่งนาหนัก วัดความดันโลหิต ณ จุดบริการหน้าห้องตรวจ
5. รอเรียกซักประวัติหน้าห้องตรวจ
6. พบแพทย์
7. รับใบสั่งยา/ไปรับบริการจุดอื่น/นัดตรวจ
8. รับยากลับบ้านหรือนอนโรงพยาบาล

การเอกซเรย์ ผู้ป่วยที่มีนัดเอกซเรย์ กรุณาติดต่อเอกซเรย์
ก่อนพบแพทย์ ยกเว้น : ผู้ป่วยห้องตรวจกระดูกที่มีใบ
เอกซเรย์ ตรงนัดและไม่ตรงนัด ติดต่อห้องตรวจก่อน
การจ่ายยา ผู้ป่วยห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกมะเร็งรายโรค ศัลยกรรม หน่วยผ่าตัดเล็ก จักษุวิทยา
กุมารเวชกรรม สูติ–นรีเวชกรรม จิตเวช อาชีวเวชกรรม รับ
ยาที่ชั้น 1
ผู้ป่วยห้องตรวจอายุรกรรม หู คอ จมูก ตรวจประกันสังคม
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู ตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป ตรวจแรงงานไทย
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ คลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ รับยาที่ชั้น 2

ผลิต - เผยแพร่ โดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 044-232347-48 พิมพ์ครั้งที่ 7: เดือนพฤศจิกายน 2559

ตารางแพทย์ออกตรวจ
ห้องตรวจกระดูกและข้อ / ห้องตรวจตา
ห้องตรวจโรคเฉพาะสตรี / ห้องฝากครรภ์
ห้องตรวจศัลยกรรมทัว่ ไป / ห้องตรวจจิตเวช

อาคารผู้ป่วยนอกฯ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235000 โทรสาร 044-246389
www.mnrh.go.th

