
เวชกรรมทั่วไป อายุรกรรม กุมาร ศัลยกรรม สูต-ิ ANC ศัลย ตา หู คอ 
(ภาคเช้า) (ภาคเช้า) เวชกรรม นรเีวช กระดูก จมูก

สุเทพ นิติ ณรงค์ 

จิตตินันท์ ดวงรัตน์ จิดานันท์ กรนัต์ (บ) ณัฐธิดา ปานพิมพ์ เกริกชัย (ช) กมลฤทธ์ิ นิติพัฒน์

นราธิป Intern ทฤษฎี วลัยลักษณ์(บ) จันทร์ 3 ชุตมิา,พิมพ์เพ็ญ จันทร์ 3 ระวิสรา,ปิยนุช จันทร์ 3 รหัส

รหัส อังคาร 4 ดวงรตัน์,เวธกา อังคาร 4 พิมพ์เพ็ญ,พิธาน อังคาร 4 ระวิสรา

ปิติพงษ์ กรนัต์ หนึ่ง พุธ 5 พิธาน,ระวิสรา พุธ 5 เวธกา

จิตตินันท์ ดวงรัตน์ นลินพร พงศ์พัชรา(บ) จิรายุ(ช) ณัฐธิดา จารกิธรรม (ช) สรินดา บุณยรัตน์ พฤหัส 6 ปุณยนุช,รหัส พฤหัส 6 เวธกา,ชุตมิา พฤหัส 6 พิมพ์เพ็ญ

อรรถสิทธ์ิ Intern จิราพรรณ(บ) เอกโชต ิ(ช) ศกุร์ 7 สุเทพ,เวธกา ศกุร์ 7 รหัส,ดวงรตัน์ ศกุร์ 7 ระวิสรา

จัดคิว วลัยลักษณ์(บ)

สิทธิกร ศักดินันทร์ จาริกธรรม
จิตตินันท์ ปิยนุช วีณา ปองคุณ(ช) รุ่งนภา(ช) จิรายุ ปริญญา (ช) กัญญรัตน์ ณัฐพงษ์

ปุณยนุช Intern ทฤษฎี(บ) จิราพรรณ(บ) นิติพงศ์ อังคาร 11 ดวงรตัน์,พิมพ์เพ็ญ อังคาร 11 พิมพ์เพ็ญ,พิธาน อังคาร 11 รหัส
ณภัทร(บ) ปฐพร (ช) พุธ 12 อัญชนะ,ระวิสรา พุธ 12 เวธกา
เวธกา พฤหัส 13 ปุณยนุช,รหัส พฤหัส 13 ระวิสรา,ชุตมิา พฤหัส 13 พิมพ์เพ็ญ

ศกุร์ 14 นราธิป,เวธกา ศกุร์ 14 รหัส,ดวงรตัน์ ศกุร์ 14 ระวิสรา

อัญชนะ วทิยา ปริญญา
จิตตินันท์ ดวงรัตน์ เวียนกันตรวจ อดิสรณ์ หนึ่งนุช รุ่งนภา ณรงค์ (ช) มณีภรณ์ เวียนกัน

พิธาน Intern พงศ์พัชรา ตรวจ จันทร์ 17 ชุตมิา,พิมพ์เพ็ญ จันทร์ 17 เวธกา,ปิยนุช จันทร์ 17 รหัส

อรรถสิทธ์ิ(บ) อังคาร 18 ปิยนุช,ระวิสรา อังคาร 18 รหัส,พิธาน อังคาร 18 เวธกา

พิมพ์เพ็ญ พุธ 19 ชุตมิา,ระวิสรา พุธ 19 เวธกา

วาสนา กัมธร เกริกชัย พฤหัส 20 อรรถพร,รหัส พฤหัส 20 ระวิสรา,ชุตมิา พฤหัส 20 พิมพ์เพ็ญ

อรรถพร วิริยา สมศักด์ิ (บ) ปานพิมพ์ หนึ่งนุช หนึ่ง (ช) มณพัช เวียนกัน ศกุร์ 21 สุเทพ,เวธกา ศกุร์ 21 พิมพ์เพ็ญ,ดวงรตัน์ ศกุร์ 21 ระวิสรา

พูลสวัสด์ิ ชุติมา Intern ปองคุณ ตรวจ
ณภัทร
ระวิสรา จันทร์ 24 ปิติพงษ์,พิมพ์เพ็ญ จันทร์ 24 ระวิสรา,ปิยนุช จันทร์ 24 รหัส

ออกตรวจ PCU อังคาร 25 ปิยนุช,รหัส อังคาร 25 เวธกา,พิธาน อังคาร 25 พิมพ์เพ็ญ

พ.รหัส บ้านกุ่ม      จันทร์ 3 พ.ธีรพงษ์ ต้นมะม่วง พฤหัส 6 พ.ปิยะ พุธ 26 อัญชนะ,ระวิสรา พุธ 26 เวธกา

พ.ระวิสรา ช่องสะแก จันทร์ 3,อังคาร 4 พ.ปิยะ บางจาน        พุธ 5 พ.ปิยะ พฤหัส 27 อรรถพร,รหัส พฤหัส 27 รหัส,ชุตมิา พฤหัส 27 พิมพ์เพ็ญ

หนองโสน ศุกร์ 7 พ.ปิยะ โพพระ (บ่าย) พุธ  19 พ.ณัชชารยี์ ศกุร์ 28 นราธิป,เวธกา ศกุร์ 28 พิมพ์เพ็ญ,ดวงรตัน์ ศกุร์ 28 ระวิสรา

ดอนยาง ศุกร ์21 พ.ปองคุณ ธงชัย อังคาร11 พ.ทฤษฎี

พ.เวธกา นาพันสาม จันทร ์17, อังคาร 18 พ.ปิยะ ธงชัย พุธ  12 พ.ณัฏฐกานต์

พ.พิมพ์เพ็ญ โพไร่หวาน  อังคาร 18 พ.พิชชุดา บางจาก   พฤหัส     13 พ.ปิยะ
แพทย์ที่ปรกึษา อช. วาสนา/อัญชนะ/พิธาน หนองขนาน   พฤหัส 27 พ.ปิยนุช/พ.ธนวัฒน์ ศูนย์เทศบาลเมือง

หาดเจา้ อังคาร 25,พุธ 26,พฤหัส 27 พ.ปิยะ พ. หนึ่ง
ส ามะโรง   พฤหัส 6 พ.ปริยชาต์/พ.พงษ์พัชรา

พิเศษ 1/1 พ.ปุณยนุช

พิเศษ 1/2 พ.ชุตมิา พุธ       12 พ.ชุติมา จันทร,์อังคาร,พุธ และศกุร ์9.00 น.
พิเศษ 2 พ.ปิตพิงษ์ พุธ       19 พ.สุเทพ
พิเศษ 3 พ.ปิตพิงษ์ พฤหัส  20 พ.อรรถพร นพ.วุฒิพงษ์  พุธ 13.00-16.00

พิเศษ 4 พ.นราธิป พุธ       26 พ.ชุติมา
พิเศษ 5 พ.นราธิป พฤหัส  27 พ.ปิยนุช จันทร์ 3 พ.ปิติพงษ์ ศุกร์ 7 พ.อัญชนะ

จันทร์ 17 พ.วาสนา ศุกร์ 14 พ.อัญชนะ
จันทร์ 24 พ.วาสนา ศุกร์ 21 พ.พิธาน

SUB icu1 พ.ปุณยนุช ศุกร์ 28 พ.ปิยนุช
SUB icu2 พ.ชุตมิา

ICU พ.สิทธิกร
Med Consultant  พ.สิทธิกร

พุธ 5 พ.ทฤษฎี ที่ว่าการอ าเภอบา้นแหลม
พฤหัส 6 พ.ปองคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรุี
ศุกร์ 7 พ.ณัฏฐกานต์ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
พุธ 12 พ.ณัชชารีย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พฤหัส 13 พ.ธนวัฒน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อังคาร 18 พ.รหัส โรงแรมสปริงฟิลด์
พฤหัส 20 พ.เวธกา โรงแรมเซอราตัน
ศุกร์ 21 พ.พิมพ์เพ็ญ มณฑลทหารบกที่ 15
อังคาร 25 พ.ระวิสรา ห้างโรบนิสัน
พุธ 26 พ.พีรยา สหกรณ์จังหวัดเพชรบรุี
พฤหัส 27 พ.พงศ์พัชรา บริษัทพัฒกล
ศุกร์ 28 พ.เมธัส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี

นพ.ธีรพงษ์/พญ.ปรยิชาต ์

นพ.สิทธิกร
คลินิกฝังเข็มพฤหัสที ่1, 3  ของเดือน

Insulinพญ.สุภางค์/นพ.เท็น
พญ. กนกกาญจน์/พญ.ณัฐยิา

เวชกรรม

Warfarin

วิสัญญี

ตารางออกหน่วยเจาะเลือด

พุธ 5,12,19,26

นพ.ปิยะ พุธ (บ่าย) 13.00 - 15.00 น. พฤหัสฯ  13.30-15.00น.

คลินิก ARV คลินิกสุขภาพจิต

พญ.ชลิศา  พุธ 9.00-12.00 พญ.จีระนุช

รังสี

คลินิกโรคผิวหนัง
นพ.กฤษฎา จันทร์ 9.00-12.00

ศุกร์

อายุรกรรมหญิง 1-15

แพทย์ที่ปรกึษา อญ. สุเทพ/ปิยนุช/อรรถพร

และวยัรุ่น

คลินิกยาเสพติด

คลินิกจิตเวชเด็ก
จนัทร์,อังคาร 09.00 น. 

อายุรกรรมชาย 16-30

อายุรกรรมชาย 1-15

จันทร-์ศุกร์09.00-12.00น.ภาคบ่าย

GI+Liver Clinic

08.00-12.00 น.

จันทร์

อายุรกรรมหญิง 16-30

วนั

จนัทร์,พฤหัสบดี 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวดัเพชรบุรี

โอ.พี.ดี.(09.00 - 12.00 น.)
คลินิกเบาหวานโอ.พี.ดี.อายุรกรรม OPD อายรุกรรมเช้า

การปฏิบัติงานของแพทยใ์นเวลาราชการ
กุมภาพันธ์  2563

อังคาร

พุธ 13.00-16.00 น.
คลินิกนิติเวช
พญ.ดวงตา พญ.ปริยชาต์

PAIN CLINIC

พุธ

พฤหัส

จ านวนแพทย ์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวัดเพชรบุรี    นายแพทย์ชุมพล   เดชะอ าไพ

 อายุรกรรม     6  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน       4       กุมารฯ    4  การแพทย์ผสมผสาน    1
 ศัลยกรรม   3    ศลัยกรรมพลาสติก     2       ศลัยยูโร   2    ศลัยประสาท   1  
 สูต-ินรีเวช      6    เวชกรรมสังคม          1       จักษุ   5    หูคอจมูก      3
 ออร์โธปิดิคส ์     6    เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู     2       นิติเวช     1      รงัสีวินิจฉยั    4 
 วิสัญญ ี  3   จิตเวช   1       จิตเวชเด็ก      1   แพทย์ใช้ทุน   17
 อายุรกรรมหัวใจ  2   อายุรกรรมโรคไต       3      อายุรกรรมทางเดินอาหาร  1    ประสาทวิทยา  2

1




