ตารางการบริการทางการแพทย์ของ สนพ.สสน.สป. (ศาลาว่าการกลาโหม)
วัน
จันทร์

แพทย์
พล.ต.กวีพจน์ โพธิ์วิเชียร (อายุรกรรม, เวชศาสตร์ครอบครัว) (ออกตรวจ 6, 13, 20, 27 มิ.ย.65)
พล.ต.หญิง ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ (อายุรกรรมโรคระบบต่อมไร้ท่อ) (ออกตรวจ 13 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 2
น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์ (กุมารเวชกรรม , เวชศาสตร์ครอบครัว) (ออกตรวจ 6, 13, 20, 27 มิ.ย.65)
น.อ.หญิง ฐิติมา พรหมศิริ (โรคผิวหนัง) (ออกตรวจ 6, 13, 20, 27 มิ.ย.65)
พ.อ.หญิง อรวสี จตุทอง (จักษุกรรม) (งดออกตรวจ) สัปดาห์ที่ 1
น.อ.หญิง อรภัทรา คงประยูร ร.น. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ออกตรวจ 6, 13, 20, 27 มิ.ย.65)
อังคาร พล.ท.คเชนทร์ นาศิริกุล (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) (ออกตรวจ 23 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 4
พล.ต.กวีพจน์ โพธิ์วิเชียร (อายุรกรรม, เวชศาสตร์ครอบครัว) (ออกตรวจ 7, 14, 21, 28 มิ.ย.65)
พล.ต.วัฒนายุทธ สรรพานิช (อายุรกรรมทางเดินอาหาร) (ออกตรวจ 14, 21, 28 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1, 2, 3, 4, 5
น.อ.หญิง ฐิติมา พรหมศิริ (โรคผิวหนัง) (ออกตรวจ 7, 14, 21, 28 มิ.ย.65)
พ.อ.อานาจ รัตนวิลัย (จิตเวชศาสตร์) (ออกตรวจ 14 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 2
พ.อ.ธิติพันธ์ วาจรัต (เวชศาสตร์ครอบครัว) (ออกตรวจ 7, 14, 21, 28 มิ.ย.65)
พ.อ.หญิง สุดาทิพย์ ศิริชนะ (อายุรกรรมโรคข้อ) (งดออกตรวจ) สัปดาห์ที่ 1
พุธ พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์ (ระบาดวิทยา) (ออกตรวจ 1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย.65)
พล.ต.รัฐวิชญ์ วุฒภิ ัทรพิบูลย์ ( หู คอ จมูก) (ออกตรวจ 22 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 2, 4
พ.อ.สาธิต แก่นสิงห์ (สูติ - นรีเวชกรรม, ฝังเข็ม) (ออกตรวจ 1, 8, 22, 29 มิ.ย.65)
พ.อ.ธิติพันธ์ วาจรัต (เวชศาสตร์ครอบครัว) (ออกตรวจ 22 มิ.ย.65) สัปดาห์ที่ 2, 4
พ.อ.ศราวุธ บรรเริงศรี (ศัลยกรรมทั่ วไป) (ออกตรวจ 1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย.65)
พ.อ.สุธี อินทรชาติ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ออกตรวจ 15, 29 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1, 3, 5
พ.อ.เนาวพงษ์ พงษ์เจริญชัย (กุมารเวชกรรม, ฝังเข็ม) (ออกตรวจ 1, 8, 15, 29 มิ.ย.65)
พ.อ.กิตติ บูรณวุฒิ (อายุรกรรม, เวชพันธุ์ศาสตร์) (ออกตรวจ 15 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1, 3
พ.อ.ธฤต มุนินทร์นพมาศ (หู คอ จมูก) (งดออกตรวจ) สัปดาห์ที่ 1
พฤหัสบดี พล.อ.ถนอม สุภาพร (อายุรกรรมโรคไต) (ออกตรวจ 16 มิ.ย.65) สัปดาห์ที่ 1, 3
พ.อ.ปรเมษฐ์ ลัดพลี (ศัลยกรรมประสาท) (ออกตรวจ 23 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 2, 4
พ.อ.สาธิต แก่นสิงห์ (สูติ - นรีเวชกรรม, ฝังเข็ม) (ออกตรวจ 2, 9, 16, 23, 30 มิ.ย.65)
พ.อ.เนาวพงษ์ พงษ์เจริญชัย (กุมารเวชกรรม, ฝังเข็ม) (ออกตรวจ 2, 9, 16, 23, 30 มิ.ย.65)
พ.อ.หญิง ชวัลพัชร นาถเสวี (ศัลยกรรมทั่ วไป) (ออกตรวจ 2, 9, 16, 23, 30 มิ.ย.65)
ศุกร์ น.อ.หญิง สวณี ชุนหจินดา (โรคผิวหนัง) (ออกตรวจ 17, 24 มิ.ย.65)
พ.อ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ (อายุรกรรมโรคปอด) (ออกตรวจ 17 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1 (วันหยุดราชการ) และ 3
พ.อ.สุธี อินทรชาติ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ออกตรวจ 24 มิ.ย.65)
พ.อ.หญิง ชวัลพัชร นาถเสวี (ศัลยกรรมทั่ วไป) (ออกตรวจ 10, 17, 24 มิ.ย.65)
พ.อ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร (อายุรกรรมโรคหั วใจ) (งดออกตรวจ/เริ่มตรวจ ก.ค.) สัปดาห์ ที่ 1

ทั นตแพทย์
พล.ต.สุเมธ เจียมศรีมงคล
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) สัปดาห์ที่ 1
พ.อ.พฤฒิชัย บุริยเมธากุล
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) สัปดาห์ที่ 2, 3, 4
พ.อ.กาแหง พัฒนอริยางกูล (ปริทันตวิทยา)

ปรับปรุง มิ.ย.65
กายภาพบาบัด
น.อ.เลอสันต์ หนูมาโนช
พ.ท.หญิง ชมภัสสร คาอุไร

พ.อ.กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล (ทั นตกรรมจัดฟัน)
พ.ต.ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร (ปริทันตวิทยา)

น.อ.เลอสันต์ หนูมาโนช
ร.อ.ธภัทร กรกิจพัฒน์

พล.ต.ชลศักดิ์ เจียสกุล
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) สัปดาห์ที่ 2, 4
พ.ต.ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร (ปริทันตวิทยา)

พ.ท.หญิง ชมภัสสร คาอุไร
ร.อ.ธภัทร กรกิจพัฒน์

พล.ต.หญิง ศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ
(ทันตกรรมบดเคี้ยว, จัดฟัน, เวชศาสตร์ช่องปาก) สัปดาห์ที่ 2, 4
พ.อ.กาแหง พัฒนอริยางกูล (ปริทันตวิทยา) สัปดาห์ที่ 1, 3, 5
พ.อ.กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล (ทั นตกรรมจัดฟัน)

น.อ.เลอสันต์ หนูมาโนช
พ.ท.หญิง ชมภัสสร คาอุไร

พ.อ.กาแหง พัฒนอริยางกูล (ปริทันตวิทยา)
น.อ.หญิง อนุตตรา วรวรรณปรีชา (ทั นตกรรมสาหรับเด็ก)

พล.ต.หญิง พชรรัชต์ ครุธเวโช
พ.อ.หญิง วริตา มุสิกะ
น.อ.เลอสันต์ หนูมาโนช

