ตารางแพทยออกตรวจผูปวยนอก (OPD) ประจําวัน สถาบันมะเร็งแหงชาติ

วันออกตรวจ

คลินิก

นรีเวช

ในเวลาราชการ
นพ. ศุภกร
(08.00 น. - 16.00 น.) พญ. สุวรีย
จันทร

อังคาร

คลินิกพิเศษ
นพ. ศุภกร
(16.30 น. - 20.30 น.)
ในเวลาราชการ
นพ. ปยวัฒน
(08.00 น. - 16.00 น.) พญ. สุวรีย
พญ. สุดาวรรณ
คลินิกพิเศษ
(16.30 น. - 20.30 น.)
ในเวลาราชการ
(08.00 น. - 16.00 น.)

พุธ

นพ. ปยวัฒน
นพ. คเณศร
นพ. ปยวัฒน
นพ. เทวินทร
พญ. สุวรีย
นพ. ปยวัฒน

ศัลยกรรม
เตานม

นพ. สมชาย

คัดกรอง
มะเร็งเตานม

โรคปอด

ระบบทางเดิน ระบบทางเดิน
กลองสองตรวจ หู คอ จมูก
ปสสาวะ
อาหาร

พญ. อรดี
นพ. สุพล
นพ. กิติศักดิ์
ออกตรวจจันทรแรกของเดือน(เดือนคี)่
นพ. สมชาย

นพ. ศุกล

นพ. ดนัย

พญ. เปยมลาภ

นพ. ศุภวัฒน

พญ. อรดี

นพ. ศุกล

นพ. สมชาย

นพ. กิติศักดิ์
นพ. สมชาย

พญ. วิภาวี

คลินิกพิเศษ
(16.30 น. - 20.30 น.)
ในเวลาราชการ
นพ. ศุภชัย
(08.00 น. - 16.00 น.) พญ. สุวรีย

นพ. กิติศักดิ์
นพ. อดิศักดิ์

พฤหัสฯ
คลินิกพิเศษ
นพ. ศุภชัย
(16.30 น. - 20.30 น.)
ในเวลาราชการ
นพ. ศุภกร
(08.00 น. - 16.00 น.)

ระบบสงตอ

นพ. สุพล

นพ. ดนัย
แพทยจาก นพ. ศุกล
องคการแพทย
หมุนเวียน

นพ. ดนัย

แพทยจาก นพ. ศุกล
องคการแพทย
หมุนเวียน

นพ. ศุภวัฒน

พญ. เปยมลาภ
นพ. อดิศักดิ์

พญ. วิภาวี

นพ. สุพล

นพ. อดิศักดิ์

นพ. ปยเมธ

ศุกร

เสาร

คลินิกพิเศษ
พ. ศุภกร (ศุกร 2,4)
(16.30 น. - 20.30 น.) พ. ปยวัฒน(ศุกร 1,3,5)
นพ. ปยวัฒน
คลินิกพิเศษ
นพ. ศุภกร
(08.00 น. - 17.00 น.)

นพ. อดิศักดิ์
พญ. อรดี
นพ. อาคม
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นพ. สุพล

นพ. ดนัย

พญ. หทัยวรรณ
พญ. หนึ่งฤทัย
นพ. ระวิศักดิ์
พญ. หนึ่งฤทัย
นพ. โสฬส
นพ. รพีพัฒน
นพ. โสฬส
นพ. วรพงศ
นพ. ชัยรัตน
นพ. ชัยรัตน
นพ. โสฬส
นพ. รพีพัฒน
พญ. หทัยวรรณ
พญ. หนึ่งฤทัย
พญ. สายปาน
นพ. วรพงศ
นพ. จุมพล
พญ. สายปาน
นพ. โสฬส
พญ. ชญานิษฐ
พญ. สายปาน
พญ. ชญานิษฐ
พญ. ชญานิษฐ
นพ. ชัยรัตน
นพ. ระวิศักดิ์
พญ. ชญานิษฐ
พญ. หทัยวรรณ
นพ. ชัยรัตน
นพ. ระวิศักดิ์
พญ. หทัยวรรณ
พญ. ชญานิษฐ
พญ. สายปาน

นพ. โสฬส
พญ. สายปาน

พญ. หนึ่งฤทัย
พญ. ชญานิษฐ
นพ. ศุกล

นพ. โสฬส
นพ. ชัยรัตน
พญ. สายปาน
นพ. วรพงศ
พญ. สายปาน
พญ. ชญานิษฐ
นพ. ชัยรัตน
พญ. สายปาน
พญ. ชญานิษฐ
นพ. รพีพัฒน
นพ. วรพงศ
พญ. หนึ่งฤทัย

นพ. เอกภพ
นพ. ธนะรัตน

นพ. เอกภพ
นพ. ธนะรัตน

นพ. ธนะรัตน

นพ. เอกภพ

พญ. ศุภลักษณ

เคมี

รังสี

พญ. กนกพร
นพ. อารยะ
นพ. วิโรจน
นพ. อารยะ
พญ. กนกพร
พญ. กนกพร
พญ. ณัษฐา

นพ. ภูวศิษฐ

พญ. กนกพร

พญ. อัจจิมา

นพ. วิชิต
นพ. ภัทรพงศ

พญ. ศิริกันยา
นพ. พีรวิชญ

นพ. ภัทรพงศ

นพ. พีรวิชญ

นพ. อารยะ
นพ. วิโรจน
พญ. ณัษฐา
พญ. แทนชนก

พญ. ศิริกันยา
พญ. อัจจิมา

นพ. ภูวศิษฐ
พญ. อัจจิมา
นพ. พีรวิชญ

พญ. ศิริกันยา

Lung clinic นพ. ภูวศิษฐ
แพทยเฉพาะทาง
เคมีหมุนเวียน

นพ. วรพงศ
พญ. ชญานิษฐ
นพ. วรพงศ
พญ. ชญานิษฐ
พญ. สายปาน

แพทย
หมุนเวียน
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