
คลินิกอายุรกรรมคลินิกอายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ : โรคหัวใจและหลอดเลือดความเชี่ยวชาญ : โรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอังคาร 09.00-16.00 น. 

วันพฤหัส 09.00-16.00 น. 

วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

คลินิกหู คอ จมูกคลินิกหู คอ จมูก
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. 

วันเสาร์ 08.00-20.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

วันอาทิตย์ 08.00-20.00 น. 

คลินิกหู คอ จมูกคลินิกหู คอ จมูก
วันเสาร์ 09.00-16.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

คลินิกอายุรกรรมคลินิกอายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมทั่วไป และความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมทั่วไป และ
     อายุรกรรมโรคติดเชื้อ     อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
วันจันทร์ 17.00-20.00 น.

วันเสาร์ 08.00-17.00 น. 

   (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

พ.อ.(พ) นพ.ศวยส เหรียญมณีพ.อ.(พ) นพ.ศวยส เหรียญมณี นพ.อภิชัย เกาลวณิชย์นพ.อภิชัย เกาลวณิชย์

พญ.ดารัตน์ เรืองเกรียงสินพญ.ดารัตน์ เรืองเกรียงสิน

ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกอายุรกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจแพทย์คลินิกอายุรกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600

ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกหู คอ จมูก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจแพทย์คลินิกหู คอ จมูก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
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คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมทั่วไปสาขา ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร 09.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น.

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมทั่วไปสาขา ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ  08.00-17.00 น.

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมทั่วไปสาขา ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์  08.00-17.00 น.

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมทั่วไปสาขา ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ 08.00-17.00 น.

วันศุกร์  08.00-17.00 น.

ทพ.สถาพร จันทรทพ.สถาพร จันทร

ทพญ.ทิพรัตน์ วีรวรรณทพญ.ทิพรัตน์ วีรวรรณ ทพญ.เมฑิณี อังศุรัตนเวชทพญ.เมฑิณี อังศุรัตนเวช

รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์

ตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600
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คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมทั่วไปสาขา ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ 17.00-20.00 น.

วันพฤหัสบดี 17.00-20.00 น.

วันอาทิตย์ 09.00-17.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมทั่วไป/ศัลยศาสตร์ช่องปากสาขา ทันตกรรมทั่วไป/ศัลยศาสตร์ช่องปาก
วันจันทร์ 08.30-20.00 น.

วันอังคาร 08.30-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 08.30-16.00 น.

วันศุกร์  08.30-16.00 น.

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปาก
วันอังคาร 17.00-20.00 น.

วันพฤหัสบดี 17.00-20.00 น. 

วันเสาร์์ 09.00-20.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

  

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมทั่วไปสาขา ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ  17.00-20.00 น.

วันศุกร์  17.00-20.00 น.

วันเสาร์ 08.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 3, 4 และ 5 ของเดือน)

วันอาทิตย์ 08.00-20.00 น.

ทพญ.อัมพิกา มังคละทนทพญ.อัมพิกา มังคละทน

ทพญ.กนกวรรณ บุญวัฒน์ทพญ.กนกวรรณ บุญวัฒน์ ทพญ.ปวีณา หงส์เกรียงไกรทพญ.ปวีณา หงส์เกรียงไกร

ทพ.วรเชษฐ์ เวชมงคลกรทพ.วรเชษฐ์ เวชมงคลกร

ตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600
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คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปาก
วันเสาร์  09.00-12.00 น.

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมเด็กสาขา ทันตกรรมเด็ก
วันเสาร์  09.00-12.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมเด็กสาขา ทันตกรรมเด็ก
วันพฤหัสบดี 17.00-20.00 น. (สัปดาห์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน)

วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

วันเสาร์ 08.00-16.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วันเสาร์  13.00-16.00 น. 

    (สัปดาห์ที่ 2, 3, 4 และ 5 ของเดือน)

ทพญ.ชลธิชา อารมย์เสรีทพญ.ชลธิชา อารมย์เสรี

ทพญ.วิชาดา แดงกุลวานิชทพญ.วิชาดา แดงกุลวานิช ทพญ.สัจจชาต์ สินสุนทรทพญ.สัจจชาต์ สินสุนทร

พล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคลพล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคล

ตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600
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คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมรักษารากฟันสาขา ทันตกรรมรักษารากฟัน
วันจันทร์ 09.00-16.00 น.

วันพุธ  09.00-16.00 น.

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมรักษารากฟันสาขา ทันตกรรมรักษารากฟัน
วันอังคาร 17.00-20.00 น.

วันอาทิตย์ 08.00-20.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ของเดือน)

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมจัดฟันสาขา ทันตกรรมจัดฟัน
วันเสาร์ 09.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

วันอาทิตย์ 09.00-17.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมรักษารากฟันสาขา ทันตกรรมรักษารากฟัน
วันจันทร์ 17.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

วันเสาร์ 09.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

   09.00-16.00 น. (สัปดาห์ท่ี 1, 3 และ 5 ของเดือน)

ทพ.เผ่าเทพ อึ๋งสกุลทพ.เผ่าเทพ อึ๋งสกุล

ทพ.กานต์ โอฬารรัตน์มณีทพ.กานต์ โอฬารรัตน์มณี ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุลทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล

ทพญ.นลินสุดา วงศ์สวัสดิ์ทพญ.นลินสุดา วงศ์สวัสดิ์

ตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600

37 



หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์
วันอังคาร 08.00-16.00 น.

วันพุธ  08.00-16.00 น.

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม
สาขา ทันตกรรมโรคปริทันต์สาขา ทันตกรรมโรคปริทันต์
วันพุธ  17.00-20.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

วันเสาร์ 09.00-16.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ทพญ.ดวงรัตน์ พลนิวัฒน์วงศ์ทพญ.ดวงรัตน์ พลนิวัฒน์วงศ์ ทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชยทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย

ตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจทันตแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600
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คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จอตาและวุ้นตาความเชี่ยวชาญ : จอตาและวุ้นตา
วันอังคาร 08.00-17.00 น.

วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น.

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จอตาและวุ้นตาความเชี่ยวชาญ : จอตาและวุ้นตา
วันเสาร์ 13.00-17.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จอตาและวุ้นตาความเชี่ยวชาญ : จอตาและวุ้นตา
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

พญ.สรัญญา สมิทธารักษ์พญ.สรัญญา สมิทธารักษ์

นพ.รวิ บุณยะโอภาสนพ.รวิ บุณยะโอภาส

นพ.ทวีวัฒน์ อรรถเศรษฐนพ.ทวีวัฒน์ อรรถเศรษฐ

ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจแพทย์คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จอตาและวุ้นตาความเชี่ยวชาญ : จอตาและวุ้นตา
วันอาทิตย์ 08.00-12.00 น.  

   (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

นพ.รณกร ปัญจพงษ์นพ.รณกร ปัญจพงษ์
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คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จอประสาทตาความเชี่ยวชาญ : จอประสาทตา
วันศุกร์  09.00-12.00 น.

วันอาทิตย์ 13.30-15.30 น.  

   (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ความเชี่ยวชาญ : จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 
              
วันจันทร์ 08.00-11.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

   13.00-16.00 น. (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จอประสาทตาและวุ้นตาความเชี่ยวชาญ : จอประสาทตาและวุ้นตา
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น.

นพ.จิรยุทธ์ สุโภคเวชนพ.จิรยุทธ์ สุโภคเวช นพ.สัณทน์พล ถาวรเจริญนพ.สัณทน์พล ถาวรเจริญ

นพ.เกียรติ ถีวุฒิตานพ.เกียรติ ถีวุฒิตา

ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจแพทย์คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : น้ำาวุ้นตาและจอประสาทตาความเชี่ยวชาญ : น้ำาวุ้นตาและจอประสาทตา
วันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

พญ.ภัทรพร ศิรามพุชพญ.ภัทรพร ศิรามพุช
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หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุตกแต่งและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ : จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
วันพุธ  17.00-20.00 น.

   (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : ต้อหินความเชี่ยวชาญ : ต้อหิน
วันจันทร์ 08.00-20.00 น. 

วันอังคาร 08.00-20.00 น.

วันพุธ  08.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

   08.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : ต้อหินความเชี่ยวชาญ : ต้อหิน
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : ต้อหินความเชี่ยวชาญ : ต้อหิน
วันศุกร์  08.00-17.00 น. 

วันเสาร์ 08.00-12.00 น.  

   (สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชรพญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

พญ.สุธาภัทร์ นิลพัฒนากรพญ.สุธาภัทร์ นิลพัฒนากร พญ.รัตนาภรณ์ โรจนทัพพะพญ.รัตนาภรณ์ โรจนทัพพะ

น.ต. นพ.สันต์ เมธาศิริน.ต. นพ.สันต์ เมธาศิริ

ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจแพทย์คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600
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หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : ต้อหินความเชี่ยวชาญ : ต้อหิน
วันพฤหัสบดี 17.00-20.00 น.

วันศกุร์  17.00-20.00 น. (สัปดาห์ท่ี 1 และ 2 ของเดือน)

วันเสาร์ 08.30-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยาความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
วันจันทร์        08.30-11.30 น. 

   (สัปดาห์ที่ 1 , 4 และ 5 ของเดือน)

พญ.ณัฐพร สมสนิทพญ.ณัฐพร สมสนิท

พญ.วรวรรณ ตันติเตมิทพญ.วรวรรณ ตันติเตมิท

นต.หญิง พญ.วรุณฉัตร อิสรยภัทร์นต.หญิง พญ.วรุณฉัตร อิสรยภัทร์

ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราตารางออกตรวจแพทย์คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โทร. 038-500-600

คลินิกจักษุคลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : Uveitis cornea and ความเชี่ยวชาญ : Uveitis cornea and 
      external disease      external disease
วันเสาร์ 08.00-17.00 น. 

   (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ภาพกิจกรรมคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาภาพกิจกรรมคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
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