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

แพทย์
พล.อ.ถนอม สุภาพร (อายุรกรรมโรคไต) (ออกตรวจ 13, 27 มิ.ย.65) สัปดาห์ที่ 2, 4
พล.ต.หญิง ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ (อายุรกรรมโรคระบบต่อมไร้ท่อ) (ออกตรวจ 27 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 4
พ.อ.หญิง อรวสี จตุทอง (จักษุกรรม) (ออกตรวจ 20 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 3
พ.อ.กิจจา จาปาศรี (อายุรกรรมโรคหัวใจ) (ออกตรวจ 6 มิ.ย.65) สัปดาห์ที่ 1
พ.อ.สาธิต แก่นสิงห์ (สูติ - นรีเวชกรรม, ฝังเข็ม) (ออกตรวจ 6, 13, 20, 27 มิ.ย.65)
พ.อ.หญิง ชวัลพัชร นาถเสวี (ศัลยกรรมทั่ วไป) (ออกตรวจ 6, 13, 20, 27 มิ.ย.65)
อังคาร พล.อ.ต.ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) (ออกตรวจ 28 มิ.ย.65) สัปดาห์ สุดท้ายของเดือน
น.อ.หญิง สวณี ชุนหจินดา (โรคผิวหนัง) (ออกตรวจ 7, 14, 21, 28 มิ.ย.65)
พ.อ.ศราวุธ บรรเริงศรี (ศัลยกรรมทั่ วไป) (ออกตรวจ 7, 14, 21, 28 มิ.ย.65)
น.อ.หญิง อรภัทรา คงประยูร ร.น. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ออกตรวจ 7, 14, 21, 28 มิ.ย.65)
พ.อ.เนาวพงษ์ พงษ์เจริญชัย (กุมารเวชกรรม, ฝังเข็ม) (ออกตรวจ 7, 14, 21, 28 มิ.ย.65)
พ.อ.สุธี อินทรชาติ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ออกตรวจ 7, 14, 21, 28 มิ.ย.65)
พุธ พล.ต.รัฐวิชญ์ วุฒภิ ัทรพิบูลย์ (หู คอ จมูก) (ออกตรวจ 1, 15 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1, 3
พล.ต.วัฒนายุทธ สรรพานิช (อายุรกรรมทางเดินอาหาร) (ออกตรวจ 1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1, 2, 3, 4, 5
น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์ (กุมารเวชกรรม, เวชศาสตร์ครอบครัว) (ออกตรวจ 1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย.65)
น.อ.หญิง อรภัทรา คงประยูร ร.น. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ออกตรวจ 1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย.65)
พ.อ.ธิติพันธ์ วาจรัต (เวชศาสตร์ครอบครัว) (ออกตรวจ 1, 15, 29 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1, 3, 5
พ.อ.สุธี อินทรชาติ (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ออกตรวจ 8, 22 มิ.ย.65) สัปดาห์ที่ 2, 4
พ.อ.หญิง ชวัลพัชร นาถเสวี (ศัลยกรรมทั่ วไป) (ออกตรวจ 1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย.65)
พ.อ.ธฤต มุนินทร์นพมาศ (หู คอ จมูก) (ออกตรวจ 8, 22 มิ.ย.65) สัปดาห์ที่ 2, 4
พฤหัสบดี พล.ต.กวีพจน์ โพธิ์วิเชียร (อายุรกรรม) (ออกตรวจ 2, 9, 16, 23, 30 มิ.ย.65)
พ.อ.ศราวุธ บรรเริงศรี (ศัลยกรรมทั่ วไป) (ออกตรวจ 2, 9, 16, 23, 30 มิ.ย.65)
น.อ.หญิง สวณี ชุนหจินดา (โรคผิวหนัง) (ออกตรวจ 2, 9, 16, 23, 30 มิ.ย.65)
พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ (ศัลยกรรมกระดูก) (ออกตรวจ 2, 16 มิ.ย.65 (บ่าย)) สัปดาห์ ที่ 1, 3 บ่าย
น.อ.หญิง อรภัทรา คงประยูร ร.น. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) (ออกตรวจ 2, 9, 16, 23, 30 มิ.ย.65)
ร.อ.ณัชชา เหมปฐวี (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) (ออกตรวจ 9 มิ.ย.65 (บ่าย)) สัปดาห์ ที่ 2, 4 บ่าย (เริ่มตรวจอีกครั้ง ต.ค.65)
ศุกร์ พล.อ.ต.หญิง รจเรขา เบญจกุล (เวชศาสตร์ครอบครัว, วิสัญญีวิทยา) (ออกตรวจ 17 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1 (วันหยุดราชการ), 3
พ.อ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ (อายุรกรรมโรคปอด) (ออกตรวจ 10, 24 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 2, 4
พ.อ.หญิง สุดาทิพย์ ศิริชนะ (อายุรกรรมโรคข้อ) (ออกตรวจ 10 มิ.ย.65) สัปดาห์ ที่ 1 (วันหยุดราชการ)
น.อ.หญิง ฐิติมา พรหมศิริ (โรคผิวหนัง) (ออกตรวจ 10, 24 มิ.ย.65 (เช้า)) สัปดาห์ ที่ 2, 4 เช้า
พ.อ.ธิติพันธ์ วาจรัต (เวชศาสตร์ครอบครัว) (ออกตรวจ 10, 17, 24 มิ.ย.65)
พ.อ.เนาวพงษ์ พงษ์เจริญชัย (กุมารเวชกรรม, ฝังเข็ม) (ออกตรวจ 10, 24 มิ.ย.65)
หมายเหตุ
- ร.อ.ณัชชา เหมปฐวี (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) งดออกตรวจชั่วคราว (อยู่ระหว่างศึกษา)
- หากต้องการนัดหมายทันตกรรมล่วงหน้า เดือน มิ.ย.65 ขอให้ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02 560 5091

ทั นตแพทย์
พ.อ.หญิง ทิ ราพร ลีลานุพันธุ์ (ทั นตกรรมหัตถการ)
พ.อ.หญิง ธนิดา ขวัญช่วย (ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
พ.ต.ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร (ปริทันตวิทยา)

ปรับปรุง มิ.ย.65
กายภาพบาบัด
พล.ต.หญิง พชรรัชต์ ครุธเวโช
พ.อ.หญิง วริตา มุสิกะ
ร.อ.ธภัทร กรกิจพัฒน์

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

พล.ต.หญิง พชรรัชต์ ครุธเวโช
พ.อ.หญิง วริตา มุสิกะ
พ.ท.หญิง ชมภัสสร คาอุไร

พล.ต.หญิง ศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ
(ทันตกรรมบดเคี้ยว, จัดฟัน, เวชศาสตร์ช่องปาก) สัปดาห์ที่ 2, 4
พ.อ.กาแหง พัฒนอริยางกูล (ปริทันตวิทยา) สัปดาห์ที่ 1, 3, 5
พ.อ.หญิง ธนิดา ขวัญช่วย (ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

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

พ.อ.หญิง สุมาพร มาลีวงษ์ (ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
พ.ต.ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร (ปริทันตวิทยา)

พล.ต.หญิง พชรรัชต์ ครุธเวโช
พ.อ.หญิง วริตา มุสิกะ
ร.อ.ธภัทร กรกิจพัฒน์

พล.ต.สุเมธ เจียมศรีมงคล
(ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) สัปดาห์ที่ 2, 3, 4
พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาค (ปริทันตวิทยา)
พ.อ.หญิง ธนิดา ขวัญช่วย
(ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) สัปดาห์ที่ 1

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

