เวลา

อายุรกรรม

กุมาร

09.0012.00

อ.วิมาลา, อ.ภาณุเมศ, อ.ศุภเดช, อ.ผกามาศ, อ.สุมิตรา (09.00-10.30),
อ.อดิศักดิ์ (กิต), อ.ปาณัสม์
อ.เฉลิม, อ.ภาณุเมศ, อ.ศุภเดช (13.00-15.00), อ.รมณีย์, อ.พิธพร
อ.ผกามาศ (13.00-14.00), อ.อดิศักดิ์ (กิต), อ.ชนัดดา (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
อ.ชัยยุทธ, อ.ธเนศ, อ.อรรถวุฒิ, อ.วชิระ (18.00-20.00)

อ.ทัศนัย, อ.ประภาศรี
อ.ชนันภรณ์, อ.สมพร
อ.ชนันภรณ์,
อ.สมพร (13.00-14.30 น.)

09.0012.00

อ.อัมพิกา, อ.วิมาลา, อ.บุษยามาส, อ.อดิศักดิ์ (กิต), อ.พิธพร, อ.ศุภเดช

13.0016.00

อ.ภาณุเมศ, อ.ชัยวัฒน์ (บา), อ.ศุภเดช (13.00-15.00), อ.พิธพร, อ.ณัฐพล (ล),
อ.ผกามาศ (12.00-14.00), อ.ชนัดดา (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
อ.ณัฐพงค์, อ.ศุภฤกษ์, อ.นันทนา (18.00-20.00), อ.วชิระ, อ.ธีรกร (18.30-20.00),
อ.ชนัดดา (ฟื้นฟู)
อ.บุญสม,อ.ภาณุเมศ,อ.ศุภเดช,อ.ธีรกร (10.30-12.00),อ.ธัชธรรม์,อ.วิมาลา,อ.อนุธิดา

13.0016.00

อังคาร

17.0020.00

พุธ

17.0020.00
09.0012.00
13.0016.00
17.0020.00

พฤหัสบดี

09.0012.00

13.0016.00
17.0020.00

ศุกร์

09.0012.00
13.0016.00
17.0020.00

อาทิตย์

เสาร์

09.0012.00
13.0016.00
17.0020.00

จันทร์

จันทร์

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ เดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น 13,9 อาคารศรีพัฒน์)

อ.ภาณุเมศ, อ.วิมาลา, อ.ผกามาศ (12.00-14.00), อ.ปาริชาติ (14.00-16.00),
อ.ขจรศักดิ์ (15.00-16.00) , อ.หาญชัย, อ.เคียงญาดา, อ.อติคุณ
อ.ศุภวรรณ (16.30-18.00),อ.อดิศักดิ์(ตัน)17.00-19.00,อ.อรินทยา,อ.วชิระ(18.00-20.00)
อ.สมชาย (10.00-11.30), อ.วชิระ (11.00), อ.ภาณุเมศ, อ.ศุภเดช, อ.นันทพร, อ.พิธพร
อ.ผกามาศ, อ.อดิศักดิ์ (กิต), อ.ณัฐพล (ล)
อ.วรวิทย์, อ.ภาณุเมศ, อ.เมตตาภรณ์, อ.ณัฐพล (ล), อ.อดิศักดิ์ (กิต), อ.นนทกานต์
อ.อติคุณ, อ.ผกามาศ (12.00.-14.00), อ.ศุภเดช (13.00-15.00), อ.พิธพร (14.00-16.00),
อ.ดิเรก (15.00-16.00) , อ.ชนัดดา (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
อ.บุษยามาส, อ.ธนาวัฒก์, อ.วรผกา (16.00-18.00)
อ.ชายชาญ, อ.ภาณุเมศ, อ.วิมาลา, อ.ศุภเดช, อ.ผกามาศ, อ.ณัฐพล, อ.เคียงญาดา,
อ.อดิศักดิ์ (กิต)
อ.ภาณุเมศ, อ.ศุภฤกษ์, อ.ศุภเดช (13.00-15.00), อ.พิธพร, อ.ชนัดดา (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
อ.บุษยามาส, อ.เอกรัฐ, อ.นราวุฒิ, อ.ณัฐพล (ฆ)

ศูนย์โรคสมอง ชั้น 9

-

(9.00-11.00)

-

-

อ.มงคล

-

อ.กิตติ

อ.บุญสม (10-12 นัด), อ.ทัศนัย
, อ.ชนันภรณ์, อ.สมพร
อ.ชนันภรณ์,
อ.สมพร (13.00-14.30 น.)

อ.กนกขวัญ

-

อ.ทัศนัย, อ.สุกิจ (รุ่ง)

(10-12)

อ.จาลอง

-

-

อ.อังคณา,อ.ชญาศักดิ์

อ.ทัศนัย

-

อ.ทัศนัย,
อ.ณัฐพงษ์ (15.00-18.00)

อ.ไพรัตน์

อ.ศุภกัญญา

-

อ.อดิศักดิ์ (กิต) (16-18)

-

-

อ.ทัศนัย,อ.ประภาศรี (14-16)
อ.ชนันภรณ์, อ.เกวลี นัด

-

-

อ.ประภาศรี (16.00-18.00),
อ.ชนันภรณ์, อ.พิชญา

-

อ.ศิวาพร

-

-

อ.ทัศนัย, อ.ชนันภรณ์

-

-

อ.กมรวรรณ (ชั้น 9), อ.มงคล

-

อ.กมรวรรณ, อ.ศิวาพร

-

อ.สุรัตน์, อ.ชญาศักดิ์

อ.ชนันภรณ์, อ.สมพร

อ.ทัศนัย,อ.ประภาศรี,อ.สมพร

อ.บุษยามาส, อ.ขจรศักดิ์, อ.ศุภเดช, อ.ธีรกร (10.30-12.00), อ.นันทนา, อ.พิธพร
อ.ธัชธรรม์, อ.ณัฐพงศ์, อ.ทรงภรณ์ 10.00-12.00 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 4 ของเดือน)
อ.บุษยามาส (15.00-16.00), อ.พิธพร, อ.ชนัดดา (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

อ.มงคล,อ.ณรงค์ นัดเสาร์เว้นเสาร์

-

-

อ.วชิระ, อ.อดิศักดิ์ (ตัน) 17.00-19.00, อ.ชนัดดา (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 16.00-19.00

อ.ประภาศรี (17-18), อ.มงคล

-

-

-

อ.ผกามาศ, อ.อธิวัฒน์
อ.อดิศักดิ์ (กิต)
อ.กิตติ

-

-

09.0012.00

อ.บุษยามาส, อ.อัมพิกา, อ.อติคุณ, อ.ธเนศ

13.0016.00

อ.ชัยยุทธ, อ.ลลิตา, อ.บุษยามาส, อ.ภาณุเมศ, อ.ณัฐพล(ล), อ.ธีรกร, อ.ขจรศักดิ์,
อ.เคียงญาดา
อ.นราวุฒิ

17.0020.00

จิตเวช
อ.กนกขวัญ

คลินิกกุมาร
อ.มงคล งด 9,10,12 ส.ค.62
อ.พิชญา งด 15,17,24,29,31
ส.ค.62
อ.กมรวรรณ งด 2,30 ส.ค.62

คลินิกอายุรกรรม
อ.ลลิตา งด 4,18 ส.ค.62
อ.ศิวาพร งด 1,2 ส.ค.62
อ.ชายชาญ งด 9 ส.ค.62
อ.ผกามาศ งด 2 ส.ค.62
อ.นันทนา งด 3 ส.ค.62
อ.ปาณัสม์ งด 19 ส.ค.62
อ.ณัฐพงศ์ งด 24 ส.ค.62

อ.ขจรศักดิ์ งด 3,7,17 ส.ค.62
อ.ณัฐพล(ล) งด 4,6,9 ส.ค.62
อ.ปาริชาติ งด 7,21 ส.ค.62
อ.ศุภเดช งด 7,9,12 ส.ค.62
อ.นันทพร งด 8,29 ส.ค.62
อ.ศุภฤกษ์ งด 6,13,23 ส.ค.62
อ.ชญาศักดิ์ งด 6,24 ส.ค.62
อ.ชนัดดา งด 1,2 ส.ค.62

อ.สุชญา, อ.รุ่งโรจน์

อ.ชนันภรณ์, อ.กฤช
อ.ทัศนัย, อ.กฤช, อ.ประภาศรี
อ.ประภาศรี (14.00-18.00),
อ.ชนันภรณ์, อ.กฤช

อ.อดิศักดิ(์ ตัน) งด 7,17,21,28,31 ส.ค.62
อ.อดิศักดิ(์ กิต) งด 1,18-30 ส.ค.62
อ.อัมพิกา งด 18,20,25,27 ส.ค.62
อ.บุษยามาส งด 1-3,29-31 ส.ค.62
อ.ภาณุเมศ วันที่ 12 ส.ค.ออกเฉพาะเช้า
อ.พิธพร งด 5,8,9 ส.ค.62 (วันที่ 6 ส.ค.
ออกตรวจช่วงเช้า)

อ.เฉลิม,อ.วชิระ,อ.สุมติ รา งด 12 ส.ค.62
อ.เมตตาภรณ์,อ.อติคุณ งด 8 ส.ค.62
อ.ทรงภรณ์ งด 3,10,17,31 ส.ค.62
อ.เอกรัฐ งด 2,16,30 ส.ค.62
อ.นิพาวรรณ งด 12,18,19,25 ส.ค.62
อ.ศุภวรรณ งด 7,11 ส.ค.62 (วันที่ 6 ส.ค.62
ออกตรวจช่วงเย็น)

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ เดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
09.00-12.00 น.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13.00-16.00 น.

17.00-20.00 น.

สูตนิ รีเวช

Ultrasound

สูตนิ รีเวช

Ultrasound

สูตนิ รีเวช

Ultrasound

อ.วิโรจน์, อ.ชลรส, อ.สายพิณ (11.00-12.00 น.)
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ทวิวัน, อ.วรชร
อ.กุณฑรี
อ.วิโรจน์, อ.วีรวิทย์
อ.วิโรจน์, อ.ณัฐนิตา (12.00น.)
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส, อ.สายพิณ (11.00-12.00 น.)
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส

อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.กุณฑรี
อ.กุณฑรี
อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.ชลรส

อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.สายพิณ, อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.ณัฐนิตา
อ.วิโรจน์
อ.วิโรจน์, อ.สายพิณ, อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.ธัญญลักษณ์
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.สายพิณ, อ.ชลรส

อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.ชลรส

อ.มนัสวี, อ.ชลรส
อ.สายพิณ, อ.วรชร
อ.ชัยเลิศ, อ.ชลัยธร
อ.ฉลอง, อ.ธัญญลักษณ์
อ.ชัยเลิศ
อ.มนัสวี, อ.ชลรส
อ.สายพิณ, อ.วรชร

อ.ชลรส
อ.กุณฑรี
อ.ชลรส
อ.กุณฑรี
อ.สุชยา
อ.ชลรส
อ.กุณฑรี

อ.ทวิวัน, อ.วรชร

อ.กุณฑรี

อ.ชลรส, อ.สุชยา, อ.จารุวรรณ

อ.ชลรส

-

-

อ.ชลัยธร
อ.ฉลอง, อ.ธัญญลักษณ์
อ.ชัยเลิศ
อ.มนัสวี, อ.ชลรส
อ.สายพิณ, อ.วรชร
อ.ชัยเลิศ, อ.ชลัยธร
อ.ฉลอง, อ.ธัญญลักษณ์
อ.ชัยเลิศ
อ.มนัสวี, อ.ชลรส
อ.สายพิณ, อ.วรชร
อ.ชัยเลิศ, อ.ชลัยธร
อ.ฉลอง
อ.ชลรส
-

อ.สุพัตรา
อ.สุชยา
อ.ชลรส
อ.กุณฑรี
อ.ชลรส
อ.กุณฑรี
อ.สุชยา
อ.ชลรส
อ.กุณฑรี
อ.ชลรส
อ.สุพัตรา
อ.สุชยา
อ.ชลรส
อ.กุณฑรี
-

อ.ธัญญลักษณ์
อ.ธัญญลักษณ์, อ.ชัยเลิศ
11
อ.วีรวิทย์
12
อ.วิโรจน์
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.สายพิณ, อ.ชลรส
อ.ชลรส
13
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.ธัญญลักษณ์
14
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
15 อ.วิโรจน์, อ.ชลรส, อ.สายพิณ (11.00-12.00 น.)
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.สายพิณ, อ.ชลรส
อ.ชลรส
16
อ.ทวิวัน, อ.วรชร
อ.กุณฑรี
อ.ชลรส, อ.สุชยา, อ.จารุวรรณ
อ.ชลรส
17
อ.ธัญญลักษณ์
อ.กุณฑรี
อ.ธัญญลักษณ์, อ.ชัยเลิศ
18
อ.วิโรจน์, อ.วีรวิทย์
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์
อ.ชลรส
19
อ.วิโรจน์, อ.ณัฐนิตา (12.00น.)
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.สายพิณ, อ.ชลรส
อ.ชลรส
20
อ.วิโรจน์
อ.วิโรจน์, อ.ธัญญลักษณ์
21
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
22 อ.วิโรจน์, อ.ชลรส, อ.สายพิณ (11.00-12.00 น.)
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.สายพิณ, อ.ชลรส
อ.ชลรส
23
อ.ทวิวัน
อ.ชลรส
อ.ชลรส
24
อ.ธัญญลักษณ์
อ.ธัญญลักษณ์,อ.ชัยเลิศ,อ.ณัฐนิตา
25
อ.วิโรจน์, อ.วีรวิทย์
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์
อ.ชลรส
26
อ.วิโรจน์, อ.ณัฐนิตา (12.00น.)
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
27
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์
28
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
29
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
อ.วิโรจน์, อ.ชลรส
อ.ชลรส
30
อ.ทวิวัน, อ.วรชร
อ.กุณฑรี
อ.ชลรส, อ.สุชยา, อ.จารุวรรณ
อ.ชลรส
31
อ.จารุวรรณ งด 3,24 ส.ค.62
อ.สุชยา งด 3,24 ส.ค.62
อ.ชลรส งด 4,11,18,25 ส.ค.62
อ.ชัยเลิศ งด 4,12,28 ส.ค.62
อ.สุพัตรา งด 6,20 ส.ค.62
อ.วรชร งด 7,14,21,28 ส.ค.62
อ.วิโรจน์ งด 12 ส.ค.62
อ.กุณฑรี งด 13,24,27 ส.ค.62
อ.มนัสวี งด 29 ส.ค.62

อ.ธัญญลักษณ์ งด 4,27,28ส.ค.62
อ.ณัฐนิตา งด 11,18 ส.ค.62

ตารางเวรแพทย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาสอบถาม วันและเวลาการออกตรวจของแพทย์ก่อนมารับบริการ
ที่จุดบริการประชาสัมพันธ์ (Call Center) 053-936900-1 (ท่านสามารถ Download ตารางเวรแพทย์ ได้ท่ี sriphat.med.cmu.ac.th)
คลินิกสูตนิ รีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ โทรศัพท์ 0-5393-6830 / คลินิกกุมาร ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ โทรศัพท์ 0-5393-6905
คลินิกอายุรกรรม,คลินิกจิตเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ โทรศัพท์ 0-5393-6909-10

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ เดื อนสิงหาคม 2562 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์)
เวลา
จันทร์

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00
อังคาร

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00

พุธ

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00
พฤหัสบดี

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00

ศุกร์

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00

อาทิตย์

เสาร์

09.00-12.00

จักษุ
อ.ดารงค์, อ.ปรียานุช
อ.ลินดา, อ.ปรียานุช
อ.ดารงค์ (17.00-19.00)
อ.ณวัฒน์
อ.อัจฉรียา
อ.ธิดารัตน์ (17.00-19.00)
อ.ภารดี (09.30-12.00)
อ.เกษรา 13.00-14.30 (นัด), อ.ปรียานุช
อ.ภารดี (17.00-19.00)
อ.ศักรินทร์, อ.วรพร
อ.ประเสริฐ, อ.ปรียานุช
อ.ณวัฒน์ (17.00-19.00)
อ.ธิดารัตน์ (เฉพาะนัด) , อ.ปรียานุช
อ.เจนจิต (12.00-15.00)
อ.ธิดารัตน์ (17.00-19.00)

13.00-16.00

อ.เจนจิต (08.00-11.30)
อ.จุฬาลักษณ์ (10.00-12.00)
อ.ดารงค์, อ.ปรียานุช

17.00-20.00

-

09.00-12.00

อ.ภารดี, อ.ลินดา
อ.วรพร
-

13.00-16.00
17.00-20.00

คลินิกจักษุ
อ.ดารงค์ งด 12 ส.ค.62(งดเย็น)
อ.ลินดา,อ.ปรียานุช งด 12 ส.ค.62
อ.ธิดารัตน์ งด 9 ส.ค.62 ,23 ส.ค.62 (งดเย็น)
อ.จุฬาลักษณ์ งด 3,11 ส.ค.62 (31 ส.ค.รับเฉพาะนัด)

กระดูกและข้อ
อ.ก่อกู้ , อ.ภูธร, อ.ธีรนัย
อ.ภูธร, อ.ธีรนัย
อ.สักกาเดช (17.00-19.00)
อ.นริศ, อ.ภูธร, อ.สัตยา (09.00-12.00)
อ.ปรีชา, อ.จิรชาติ (14.00-16.00)
อ.ภูวพงศ์
อ.นริศ, อ.ภูธร, อ.ธีรนัย
อ.อนุพงษ์ (12-13), อ.ภูธร, อ.ธีรนัย
อ.ชนะการ (15.00-17.00)
อ.นริศ, อ.ภูธร, อ.ธีรนัย
อ.อนุพงษ์ (12-13) ,อ.ภูธร, อ.ธีรนัย
อ.ภูวพงศ์
อ.นริศ, อ.ภูธร
อ.ต่อพงษ์, อ.พิชิตชัย (14.00-16.00)
อ.ดาเนินสันต์ (15.00-17.00),
อ.พิชิตชัย (17.00-18.00)
อ.อนุพงษ์ (08.00-09.00), อ.นริศ
อ.พิชิตชัย (10.00-12.00), อ.สักกาเดช
อ.จิรชาติ, อ.อภิรักษ์
อ.ภูวพงศ์, อ.สุทธิภาศ, อ.ธีรนัย
อ.ประสิทธิ,์ อ.ธีรนัย
คลินิกกระดูกและข้อ
อ.ก่อกู้ งด 12 ส.ค.62
อ.ชนะการ งด 28 ส.ค.62
อ.ต่อพงษ์ งด 9,23 ส.ค.62
อ.ภูวพงษ์ งด 1,6,8,29 ส.ค.62
อ.สักกาเดช งด 10,12 ส.ค.62
อ.ประสิทธิ์ งด 25 ส.ค.62
อ.ธีรนัย งด 9,11 ส.ค.62

คลินิกระงับปวด

หูคอจมูก
อ.วรางคณา (10.00-12.00)
อ.สุวิชา
อ.ศณัฐธร
อ.ชนิศา
อ.สุปราณี (12.30-15.30)
อ.ดนยรัตน์
อ.ยุพา (10.00-12.00)
อ.นันทิการ์
อ.ศณัฐธร
อ.ณัฐยิ า
อ.กรรณิการ์ (13.00-15.00)
อ.หาญพล
อ.วรางคณา (10.00-12.00)
อ.สุปราณี (12.30-15.30)

อ.ภาสกร (13.00-15.00)
อ.ภาสกร (13.00-15.00)

อ.ธันยธร (17.00-19.00)

-

อ.หาญพล

-

อ.จารึก (13.00-15.00)

-

-

-

อ.นันทิการ์ (08.30-12.00)
อ.ชนิศา
อ.วรางคณา (17.00-19.00)

-

-

คลินิกหูคอจมูก
อ.สุวิชา,อ.วรางคณา,อ.ศณัฐธร งด 12 ส.ค.62
อ.ธันยธร งด 2 ส.ค.62
อ.นันทิการ์ งด 14,18,25 ส.ค.62
อ.ชนิศา งด 4,18 ส.ค.62

ตารางเวรแพทย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาสอบถาม วันและเวลาการออกตรวจของแพทย์
ก่อนมารับบริการที่จุดบริการประชาสัมพันธ์ (Call Center) 0-5393-6900-1
คลินิกจักษุ 0-5393-6948 , คลินิกกระดูกและข้อ/คลินิกหูคอจมูก/คลินิกระงับปวด 0-5393-6952 , 0-5393-6826

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ เดื อนสิงหาคม 2562 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์)

จันทร์

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00

อังคาร

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00
09.00-12.00

พุธ

13.00-16.00
17.00-20.00

พฤหัสบดี

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00

ศุกร์

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00

เสาร์

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00
อาทิตย์

09.00-12.00
13.00-16.00
17.00-20.00

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

อ.วัฒนา (ขัติ), อ.ไตรจักร

อ.สุรธิ ร (นัด11.00-12.00), อ.วิศัลย์

อ.โสภณ, อ.ธเนศ (RA)

อ.วิศัลย์

อ.เจษฎา
(10.00-11.00) นัด
-

อ.นเรนทร์, อ.อารีวรรณ (18.00-20.00)

อ.พฤทธิ์ (17.00-19.00)

-

อ.กีรติ

อ.ศิวัฒม์ (10.00-12.00)

อ.ห้องสิน (13.00-15.00), อ.สุวรรณ

อ.พฤทธิ์

อ.อานนท์

อ.จิระพงค์

อ.เติมพงษ์

อ.วิศัลย์

อ.ไพศิษฐ์ (โทรนัด), อ.กาธน (14.00) ,
อ.เอกรินทร์

-

อ.สมเจริญ

-

อ.สัณหวิชญ์, อ.ปัญจพร,
อ.นครินทร์

อ.วิศัลย์

-

อ.วิศัลย์

อ.อารีวรรณ, อ.โสภณ
อ.พันธ์ภัทร (17.00-19.00)

-

อ.กีรติ, อ.เอกรินทร์

อ.วิศัลย์

อ.ปวิธ

อ.พฤทธิ์, อ.ศิวัฒม์ (14.30-16.00)

อ.นเรนทร์

-

อ.ห้องสิน, อ.สารนาถ
อ.สุวรรณ
อ.กาธน
อ.ศุภพงษ์
-

อ.ศุภณ (10.00-12.00)
อ.พฤทธิ์ (13.00-15.00)
อ.จิระพงค์
อ.ศิวัฒม์ (10.00-12.00)
อ.วิศัลย์ (13.00-15.00)
อ.จิระพงค์

ศัลยกรรมทั่วไป
อ.วัฒนา(ขัติ),อ.อารีวรรณ งด 12 ส.ค.62
อ.สมเจริญ งด 12,19 ส.ค.62
อ.นเรนทร์ งด 9,12,23 ส.ค.62
อ.ไตรจักร งด 12 ส.ค.62
อ.ปวิธ งด 2 ส.ค.62

หัวใจ

ศัลยกรรมเด็ก

ศัลยกรรมทั่วไป

อ.สุรนิ ทร์ ออกตรวจวันจันทร์ 10.00-11.00 น. กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 1-2 วัน ที่ 0-5393-6952 / 0-5393-6826

เวลา

ศัลยกรรม
สมอง

ศัลยกรรมตกแต่ง

-

-

-

-

อ.ชุมพล
(16.30-18.00)

-

อ.เจษฎา
(10.00-11.00) นัด

-

-

-

อ.ธัญญา

-

(13.00-14.00)

อ.เจษฎา
(10.00-11.00) นัด

-

-

-

-

อ.ธนัฐ

-

(16.00-17.00)

-

อ.เจษฎา
(10.00-11.00) นัด

-

-

-

-

อ.พุดตาน

-

อ.วนรักษ์ (16.30)

อ.เจษฎา
(10.00-11.00) นัด
-

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
อ.วิศัลย์ งด 9 ส.ค.62
อ.สุรธิ ร,อ.พฤทธิ์ งด 12 ส.ค.62
ศัลยกรรมเด็ก
อ.เจษฎา งด 12 ส.ค.62

-

-

(14.00-16.00)

-

-

อ.เกรียงศักดิ์

-

(17.00-18.00)

-

อ.กฤษณ์ (17.00-19.00)
-

ศัลยกรรมหัวใจ
อ.สุรนิ ทร์ งด 12 ส.ค.62
ศัลยกรรมสมอง
อ.ชุมพล งด 12 ส.ค.62

ตารางเวรแพทย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาสอบถาม วันและเวลาการออกตรวจของแพทย์
ก่อนมารับบริการที่จุดบริการประชาสัมพันธ์ (Call Center) 0-5393-6900-1
คลินิกศัลยกรรม 0-5393-6952 / 0-5393-6826

พุธ

อังคาร

จันทร์

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ เดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
เวลา

คลินิกตรวจสุขภาพ

คลินิกผิวหนังและ
ผิวพรรณความงาม

ภาวะเสี่ยงมะเร็ง
ปากมดลูก

คลินิกโรคอ้วน

คลินิกสุขภาพเด็กดี

กระดูก
และข้อ

09.0012.00
13.0016.00

อ.บุญส่ง, อ.หาญชัย, อ.อนุธิดา

อ.มติ (09.30-11.00)

อ.เฉลิมชาติ

-

อ.จุฑามาศ (10.00-12.00)

-

อ.บุญส่ง, อ.หาญชัย, อ.อนุธิดา

-

-

อ.ศุภวรรณ

-

17.0020.00

-

09.0012.00
13.0016.00

อ.บุญส่ง, อ.เคียงญาดา, อ.อนุธิดา

-

-

อ.ณัฐรุจี (สัปดาห์ที่ 1,3,5) ,
อ.รุ่งโรจน์ (สัปดาห์ที่ 2,4)
อ.ทัศนัย (17.00-19.00)

-

อ.เฉลิมชาติ

-

อ.อานุภาพ,อ.นงลักษณ์ (พัฒนาการ นัด)

อ.ธีรนัย

อ.บุญส่ง, อ.เคียงญาดา, อ.อนุธิดา

อ.มติ (13.00-15.00)

-

-

อ.ธีรนัย

17.0020.00

-

อ.นภัทร (17.00-19.00)

-

-

อ.ทัศนัย, อ.กฤช,
อ.ชินณุวัฒน์ (สัปดาห์ที2่ ,4)
-

09.0012.00

อ.บุญส่ง, อ.หาญชัย, อ.เคียงญา
ดา, อ.อนุธิดา
อ.บุญส่ง, อ.หาญชัย,
อ.เคียงญาดา, อ.อนุธิดา
-

อ.มติ (09.30-11.00)

อ.เฉลิมชาติ

-

อ.จุฑามาศ, อ.กรองพร (พัฒนาการ นัด)

-

-

-

อ.พิธพร

-

13.0016.00

พฤหัสบดี
ศุกร์

-

-

09.0012.00
13.0016.00
17.0020.00

อ.บุญส่ง,อ.หาญชัย,อ.เคียงญาดา

อ.สิริ (10.00-12.00)

อ.เฉลิมชาติ

-

อ.บุญส่ง,อ.หาญชัย,อ.เคียงญาดา

-

-

-

อ.สุกิจ,อ.กรองพร เฉพาะวัคซีน)

-

-

อ.จุฬาภรณ์

-

-

อ.กฤช, อ.รุ่งโรจน์ (17.00-19.00)

-

09.0012.00
13.0016.00

อ.บุญส่ง, อ.หาญชัย, อ.อนุธิดา

-

อ.เฉลิมชาติ

-

อ.ชนันภรณ์

-

อ.บุญส่ง,อ.หาญชัย,อ.เคียงญาดา
อ.วิมาลา (14.00-16.00) , อ.อนุธิดา
-

-

-

-

-

อ.จุฬาภรณ์

-

-

อ.สมพร,อ.ชินณุวัฒน์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5),
อ.กนกกาญจน์ (สัปดาห์ที่ 2,4)
อ.สมพร, อ.วัชรี (17.00-19.00 )

อ.เฉลิมชาติ

-

-

17.0020.00

เสาร์

อ.จุฬาภรณ์
(ผิวหนังเด็ก 16.00-18.00)

อ.ณัฐพร (สัปดาห์ที่ 1,3,5) ,
อ.ศุภกัญญา (สัปดาห์ที่ 2,4)
อ.มงคล (สัปดาห์ที่ 1,3,5) ,
อ.ชินณุวัฒน์ (สัปดาห์ที่ 2,4)
อ.ทัศนัย

17.0020.00

อาทิตย์

(13.00-14.00)

(13.00-14.30)

อ.จุฬาภรณ์

-

-

(ผิวหนังเด็ก 16.00-18.00)

-

(ผิวหนังเด็ก16-18)

-

(ผิวหนังเด็ก 16.00-18.00)

09.0012.00

อ.หาญชัย, อ.อนุธิดา

13.0016.00

-

อ.มติ (13.00-17.00)

-

-

17.0020.00

-

-

-

-

อ.อานุภาพ, อ.จุฑามาศ
อ.มงคล, อ.กรองพร(วัคซีน)
อ.วัชรี, อ.สมพร (14.00-16.00),
อ.กนกกาญจน์
-

09.0012.00
13.0016.00

อ.เคียงญาดา

อ.นภัทร (9.00-12.00)

อ.เฉลิมชาติ

-

อ.ทัศนัย, อ.สาธิษฐ์

-

อ.จุฬาภรณ์

-

-

อ.ชนันภรณ์, อ.รุ่งโรจน์

-

17.0020.00

-

-

-

-

-

อ.มติ
(09.30-12.00)

-

-

(ผิวหนังเด็ก 13.30-16.00)

คลินิกสุขภาพเด็กดี
อ.จุฑามาศ งด 12 ส.ค.62
อ.ทัศนัย งด 6,13,20 ส.ค.62
อ.สุกิจ งด 1,15,29 ส.ค.62
อ.มงคล งด 14,28 ส.ค.62
อ.กฤช งด 6 ส.ค.62
อ.อานุภทพ งด 31 ส.ค.62
อ.กรองพร งด 1,7,8 ส.ค.62
อ.ชินณุวัฒน์ งด 7,21,28 ส.ค.62

อ.สาธิษฐ์ งด 4,18 ส.ค.62
คลินิกโรคอ้วน
อ.ศุภวรรณ งด 12 ส.ค.62
อ.พิธพร งด 7 ส.ค.62

คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม
อ.สิริ งด 1,15 ส.ค.62

คลินิกตรวจสุขภาพ
อ.เคียงญาดา งด 9,23,25 ส.ค.62

ตารางเวรแพทย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
กรุณาสอบถามวันและเวลาการออกตรวจของแพทย์ก่อนมารับบริการ
ที่จุดบริการประชาสัมพันธ์ (Call Center) 0-5393-6900-1
คลินิกตรวจสุขภาพ 0-5393-6700 / คลินิกสุขภาพเด็กดี 0-5393-4767-8
คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม 0-5393-4733

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ เดื อนสิงหาคม 2562 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ (ชั้น 2) และ ศูนย์โรคหัวใจ (ชั้น 9) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

วัน
จันทร์

เวลา

GI Center (ชั้น 2 )

นัดทา Fibro scan

ศูนย์โรคหัวใจ (ชั้น 9)

09.00-12.00

อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
อ.กาพล กลั่นกลิ่น , อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม

อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
อ.อภิญญา ลีรพันธ์

อ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล
อ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล

13.00-16.00

(14.00-15.00)
09.00-12.00

อ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์ , อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม

-

13.00-16.00

อ.กาพล กลั่นกลิ่น , อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี (14.00-16.00)
อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม, อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
อ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ (10.00-12.00)
อ.กาพล กลั่นกลิ่น , อ.อภิญญา ลีรพันธ์, อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี

อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี

อ.ลลิตา ยงสมิทธ์
อ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล
อ.พรรณนิภา สุวรรณสม
อ.ศุภเดช สุจริตรักษ์

อ.อภิญญา ลีรพันธ์

-

อังคาร

09.00-12.00
พุธ
13.00-16.00

(14.00-15.00)
09.00-12.00
พฤหัสบดี

13.00-16.00

อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม , อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม, อ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร

อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
-

อ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล
อ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์
(เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2 ของเดือน)

09.00-12.00
ศุกร์
13.00-16.00

09.00-12.00
เสาร์

13.00-16.00
09.00-12.00

อาทิตย์

13.00-16.00

อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี , อ.นพ.นิธิ ธินรุ่งโรจน์
อ.ภูรพิ งศ์ กิจดารงธรรม (10.00-12.00)
อ.กาพล กลั่นกลิ่น , อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม ,
อ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม
อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม, อ.ภูรพิ งศ์ กิจดารงธรรม
อ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม (เฉพาะนัด), อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
-

อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
อ.ภูรพิ งศ์ กิจดารงธรรม
-

อ.ภาณุเมศ ศรีสว่าง
อ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล

อ.ภูรพิ งศ์ กิจดารงธรรม
อ.นิพพิชฌน์ พรหมมี
-

อ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล
อ.ลลิตา,อ.พรรณิภา, อ.ทรรศลักษณ์
(สลับกันออกตรวจและรับเฉพาะคนไข้นัด)

รายชื่อแพทย์ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ งดตรวจ
อ.ภูรพิ งศ์ งดตรวจ 9 สิงหาคม 2562
อ.นิธิ งดตรวจ 9 สิงหาคม 2562
อ.ศตวรรษ งดตรวจ 9 สิงหาคม 2562
อ.ชัยวรรธน์
อ.กาพล

งดตรวจ 3,4,9-12,18 สิงหาคม 2562

งดตรวจ 9,12 สิงหาคม 2562

อ.นิพพิชฌ์ งดตรวจ 4,20 สิงหาคม 2562

ตารางเวรแพทย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาสอบถาม วันและเวลาการออกตรวจของแพทย์
ก่อนมารับบริการที่จุดบริการประชาสัมพันธ์ (Call Center) 0-5393-6900-1
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ โทร.0-5393-4766 (ชั้น 2) / ศูนย์โรคหัวใจ โทร.0-5393-4759-60 (ชั้น 9)

