
8.30-12.00 น. 13.00-16.30 น. 8.30-12.00 น. 13.00-16.30 น. 8.30-12.00 น. 13.00-16.30 น. 8.30-12.00 น. 13.00-16.30 น. 8.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
อายุรกรรมท่ัวไป ดวงรัตน์ ดวงรัตน์ ปิยนุช/ดวงรัตน์ ดวงรัตน์ ชุติมา
อายุรกรรมหัวใจ ปิติพงษ์ วาสนา
อายุรกรรมทางเดินอาหาร สิทธิกร
อายุรกรรมโรคไต นราธิป อัญชนะ อรรถพร
อายุรกรรมประสาทวิทยา อรรถสิทธ์ิ อรรถสิทธ์ิ
อายุรกรรมทางเดินหายใจ ศันสนีย์ (ลาคลอด)

ศัลยกรรมท่ัวไป คุณภัทร คุณภัทร ภาณิกา ภาณิกา ศักดินันทร์ ศักดินันทร์ กัมธร กัมธร
ศัลยกรรมตกแต่ง ณิชกร กรันต์ นิติ , กรันต์ กรันต์
ศัลยกรรมยูโร วิทยา,อดิสรณ์ วิทยา,อดิสรณ์
ศัลยกรรมประสาท ศุภฤกษ์ ศุภฤกษ์ สมศักด์ิ สมศักด์ิ

เกริกชัย หน่ึง , ศุภชีพ หน่ึง , ศุภชีพ จาริกธรรม จาริกธรรม ปริญญา ปริญญา เกริกชัย เกริกชัย
จาริกธรรม ปริญญา , เอกโชติ ศุภชีพ หน่ึง

ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ณรงค์ ณรงค์ ณรงค์
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (กายภาพ) วลัยลักษณ์ วลัยลักษณ์ นิติพงศ์
สูติ-นรีเวช จิรายุ จิราพรรณ รุ่งนภา รุ่งนภา หน่ึงนุช หน่ึงนุช ปานพิมพ์ พัชรี ณพัชร จิราพรรณ
ANC (ฝากครรภ์) ณพัชร ณพัชร พัชรี พัชรี ร่งนภา รุ่งนภา หน่ึงนุช หน่ึงนุช ปานพิมพ์ ปานพิมพ์
กุมารเวชกรรม จิดานันท์ จิดานันท์ นลินพร,ชัยวัฒน์ นลินพร,ชัยวัฒน์ วีณา วีณา บุลกิต บุลกิต วิริยา วิริยา
หู คอ จมูก นิติพัฒน์ นิติพัฒน์ บุณยรัตน์ บุณยรัตน์ ณัฐพงษ์ ณัฐพงษ์ เวียนกันตรวจ เวียนกันตรวจ เวียนกันตรวจ เวียนกันตรวจ
จักษุ (ตา) กมลฤทธ์ิ กมลฤทธ์ิ สรินดา สรินดา มณพัช มณพัช มณีภรณ์ มณีภรณ์ เวียนกันตรวจ เวียนกันตรวจ
คลินิกสุขภาพจิต พิชชุดา พิชชุดา,คคนางค์ พิชชุดา
คลินิกยาเสพติด พิชชุดา พิชชุดา พิชชุดา
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คคนางค์ คคนางค์ คคนางค์ คคนางค์
โรคผิวหนัง กมลรัตณ์ กมลรัตณ์ ชลิศา วุฒิพงษ์ กมลรัตณ์ กมลรัตณ์
นิติเวช ดวงตา

ศัลยกรรมกระดูก

ตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ตารางออกตรวจประจ าเดือน มกราคม 2565

แผนก จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์



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

ดวงรัตน์ กรันต์ (บ) ณรงค์ 

นราธิป จิดานันท์ คุณภัทร จิรายุ (ช) ณพชัร เกริกชัย (ช) กมลฤทธ์ิ นิติพฒัน์

ลลาวรรณ์ Intern ณชิกร(ช) จิราพรรณ(บ) วลัยลักษณ์(บ)

กมลรัตณ์ สุรพจน์ องัคาร 4 กมลรัตณ์,ธนภรณ์ องัคาร 4 ธนวฒัน์,ลลาวรรณ์ องัคาร 4 เอวกิา
ธนภรณ์ พุธ 5 อรรถพร,ธนภรณ์ พุธ 5 ธนวฒัน์
ปิติพงษ์ กรันต์ หนึ่ง พฤหัส 6 นราธิป,เอวกิา พฤหัส 6 ธนภรณ์,ชุตมิา พฤหัส 6 ธนวฒัน์

ดวงรัตน์ นลนิพร นิติ (ช) รุ่งนภา พชัรี ศุภชีพ สรินดา บุณยรัตน์ ศุกร์ 7 ปิยนุช,ธนวฒัน์ ศุกร์ 7 ธนภรณ์,ดวงรัตน์ ศุกร์ 7 เอวกิา
อรรถสิทธ์ิ ชัยวฒัน์ ภาณกิา จาริกธรรม (ช) กมลรัตณ์
กมลรัตณ์
เอวกิา Intern วลัยลักษณ์(บ) จันทร์ 10 ดวงรัตน์,ธนวฒัน์ จันทร์ 10 เอวกิา,ปิยนุช จันทร์ 10 ธนภรณ์
สิทธิกร ศักดนิันทร์ จาริกธรรม องัคาร 11 กมลรัตณ์,ธนภรณ์ องัคาร 11 ธนวฒัน์,ลลาวรรณ์ องัคาร 11 เอวกิา
ปิยนุช วณีา ศุภฤกษ์ หนึ่งนุช รุ่งนภา ปริญญา (ช) มณพชั ณัฐพงษ์ พุธ 12 ชุตมิา,เอวกิา พุธ 12 ธนภรณ์
ดวงรัตน์ Intern สุรพจน์(ช) นิติพงศ์ พฤหัส 13 ลลาวรรณ์,เอวกิา พฤหัส 13 ธนภรณ์,ชุตมิา พฤหัส 13 ธนวฒัน์
จัดควิ เอกโชต(ิช) ศุกร์ 14 สิทธิกร,ธนภรณ์ ศุกร์ 14 เอวกิา,ดวงรัตน์ ศุกร์ 14 ธนวฒัน์

ปฐพร(ช) กมลรัตณ์

อญัชนะ วทิยา ปริญญา
ดวงรัตน์ บุลกิต อดิสรณ์ ปานพมิพ์ (ช) หนึ่งนุช ณรงค์ (ช) มณีภรณ์ เวยีนกนั จันทร์ 17 ชุตมิา,ธนวฒัน์ จันทร์ 17 เอวกิา,ปิยนุช จันทร์ 17 ธนภรณ์

อรรถสิทธ์ิ(บ) Intern เฉลมิขวญั พชัรี (บ) ศุภชีพ(ช) ตรวจ องัคาร 18 กมลรัตณ์,ธนภรณ์ องัคาร 18 ธนวฒัน์,ลลาวรรณ์ องัคาร 18 เอวกิา
ศันสนีย์ พุธ 19 ศันสนีย์,ธนวฒัน์ พุธ 19 เอวกิา
กมลรัตณ์ พฤหัส 20 อรรถพร,เอวกิา พฤหัส 20 ธนภรณ์,ชุตมิา พฤหัส 20 ธนวฒัน์
ธนวฒัน์ ศุกร์ 21 ปิยนุช,เอวกิา ศุกร์ 21 ธนวฒัน์,ดวงรัตน์ ศุกร์ 21 ธนภรณ์
วาสนา กมัธร เกริกชัย กมลรัตณ์

อรรถพร วริิยา สมศักดิ์ (บ) ณพชัร (ช) ปานพมิพ์ หนึ่ง (ช) เวยีนกนั เวยีนกนั
ชุติมา Intern เฉลมิขวญั(ช) จิรายพรรณ(บ) ตรวจ ตรวจ จันทร์ 24 ดวงรัตน์,ธนวฒัน์ จันทร์ 24 เอวกิา,ปิยนุช จันทร์ 24 ธนภรณ์

กมลรัตณ์ องัคาร 25 กมลรัตณ์,ธนภรณ์ องัคาร 25 ธนวฒัน์,ลลาวรรณ์ องัคาร 25 เอวกิา
จัดควิ พุธ 26 ลลาวรรณ์,ธนภรณ์ พุธ 26 ธนวฒัน์

พฤหัส 27 นราธิป,เอวกิา พฤหัส 27 ธนภรณ์,ชุตมิา พฤหัส 27 ธนวฒัน์
อายุรกรรม ออกตรวจ PCU ศุกร์ 28 สิทธิกร,ธนวฒัน์ ศุกร์ 28 ธนภรณ์,ดวงรัตน์ ศุกร์ 28 เอวกิา

ICU COVID+นราธิป 5/2 พ.นราธิป บ้านกุ่ม      องัคาร 4 พ.วลยัลกัษณ์ ต้นมะม่วง ศุกร์ 14 พ.กอบธัญ กมลรัตณ์
พเิศษ 1 พ.ศันสนีย์ ดอนยาง ศุกร์ 21 พ.ณัฐพงษ์/พ.น า้หนึ่ง นาวุ้ง พฤหัส 13 พ.ปิยะ
พเิศษ 2 พ.ศันสนีย์ โพไร่หวาน  องัคาร 18 พ.จุฑามาศ โพพระ(บ่าย) พุธ  12 พ.อัซฮานี จันทร์ 31 ศันสนีย์,ธนวฒัน์ จันทร์ 31 เอวกิา,ปิยนุช จันทร์ 31 ธนภรณ์
พเิศษ 3 พ.ปิยนุช หนองขนาน   พฤหัส 27 พ.หทัยภัทร ดอนนาลุ่ม (บ่าย) พุธ 26 พ.อชิระ
พเิศษ 4 พ.ปิยนุช ส ามะโรง   พฤหัส 6 พ.พชิชุดา/พ.สุรพจน์ หาดเจ้า    พฤหัส 27,ศุกร์ 28 พ.ปิยะ

หนองโสน ศุกร์ 7 พ.ปิยะ ศูนย์เทศบาลเมือง
ดอนมะขามช้าง (บ่าย) พฤหัส 13 พ.ปิยะ

SUB icu1 พ.วาสนา หนองพลับ ศุกร์ 14 พ.ปิยะ
SUB icu2 พ.อรรถพร นาพนัสาม องัคาร 18,พุธ 19 พ.ปิยะ
ICU พ.อัญชนะ
Med Consultant  พ.อัญชนะ
อายุรกรรมหญิง 1-15 พ.ธนภรณ์ จันทร์ 10 พ.ปิติพงษ์ จันทร์ 10 พ.อญัชนะ พุธ 5 พ.ชุติมา
อายุรกรรมหญิง 16-30 **** จันทร์ 17 พ.วาสนา จันทร์ 17 พ.อญัชนะ พฤหัส 6 พ.ลลาวรรณ์
แพทย์ที่ปรึกษา อญ. ปิติพงษ์/ชุติมา พญ.ชลศิา  พุธ 9.00-12.00 จันทร์ 24 พ.ปิติพงษ์ จันทร์ 24 พ.อญัชนะ พุธ 12 พ.สุเทพ

นพ.วุฒิพงษ์  พุธ 13.00-16.00 จันทร์ 31 พ.วาสนา จันทร์ 31 พ.อญัชนะ พุธ 19 พ.ลลาวรรณ์
อายุรกรรมชาย 1-15 พ.ธนวฒัน์ พฤหัส 20 พ.ปิยนุช
อายุรกรรมชาย 16-30 พ.เอวกิา พุธ 26 พ.ชุตมิา
แพทย์ที่ปรึกษา อช. สิทธิกร/ลลาวรรณ์ พฤหัส 27 พ.อรรถพร

Stroke+นราธิป 5/1 พ.อรรถสิทธ์ิ

พุธ 5 พ.หทัยภัทร ค่ายศรียานนท์
ศุกร์ 7 พ.เฉลิมขวัญ ท่ีว่าการอ าเภอชะอ า
ศุกร์ 14 พ.ธนภรณ์ บริษัทชัยรัชการฯ
พุธ 19 พ.ธนวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
พฤหสั 20 พ.เอวิกา ต ำรวจภูธรจงัหวดัเพชรบรีุ
ศุกร์ 21 พ.กอบธัญ โรงแรมสปริงฟิลส์
องัคำร 25 พ.รติมา บริษทัเอ็มเมอรัลด์
พุธ 26 พ.ศุภกร ท่ีว่าการอ าเภอบ้านลาด
ศุกร์ 28 พ.สุรพจน์ ท่ีว่าการอ าเภอเมืองเพชรบุรี

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวดัเพชรบุรี
การปฏิบัติงานของแพทย์ในเวลาราชการ

มกราคม  2565
โอ.พ.ีด.ี(09.00 - 12.00 น.)

ภาคบ่าย 09.00-12.00น. จันทร์-ศุกร์
โอ.พ.ีด.ีอายุรกรรม คลนิิกเบาหวาน

พญ.ศิริกาญจน์
จันทร์ , พุธ และ ศุกร์ 9.00 น.

GI+Liver Clinic

จันทร์ , พุธ และ ศุกร์ 9.00 น.

คลนิิกสุขภาพจิต

OPD อายรุกรรมเช้า
วนั

พฤหัส

ศุกร์

พุธ

องัคาร

จันทร์

Warfarin
พญ.กมลรัตณ์

ตารางออกหน่วยเจาะเลือด

คลนิิกยาเสพติด

Pain and Palliative care Clinic
พญ.ปริยชาต์/พญ.วลัยลักษณ์

คลนิิกฝังเข็ม

พฤหัสฯ  13.30 - 15.00 น.

คลนิิกจิตเวชเด็กและวยัรุ่น
องัคาร และ พฤหสับดี

เวชกรรม

รังสี
พญ.สุภางค์/นพ.เท็น

พญ.ดวงตา

Insulin

นพ.ปิยะ
คลนิิกนิติเวช

พุธ (บ่าย) 13.00 - 15.00 น.

คลินิก ARV

จนัทร์,พฤหัสบด ี นพ.สิทธิกร
08.00-12.00 น. พุธ 13.00-16.00 น.

คลนิิกโรคผิวหนัง วสัิญญี

พญ. กนกกาญจน์/พญ.ณฐิัยา

นพ.ธีรพงษ์/พญ.ปริยชาต์ 
จันทร์,องัคาร,พฤหัส,ศุกร์ 9.00-12.00

จ านวนแพทย์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี    นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ

อายุรกรรม 4    เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 กุมารฯ 5 กุมารทารกแรกเกิด        1
ศัลยกรรม 3 ศัลยกรรมพลาสติก     3       ศัลยยูโร        2         ศัลยประสาท               2     
สูต-ินรีเวช 7 เวชกรรมสังคม 1 จักษุ            4    หูคอจมูก                    3
ออร์โธปิดิคส์ 7 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 2       นิติเวช 1 รังสีวินิจฉัย                 4
วิสัญญี              3       จิตเวช 1       จิตเวชเด็ก      1        แพทย์ใช้ทุน               11
อายุรกรรมหัวใจ   2       อายุรกรรมโรคไต       3 ผิวหนัง         1     เวชศาสตร์ครอบครัว 3
อายุรกรรมทางเดินหายใจ  1        อายุรกรรมประสาท   1         อายุรกรรมทางเดินอาหาร  1 
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