
* ไมรองรับสิทธ�ประกันสังคมและสิทธ�ประกันสุขภาพถวนหนา ชั้น 4 โซนที (Zone T)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ
ศัลยกรรมและกระดูก (ศัลยกรรม)

ขั้นตอนการนัดหมาย

1. นัดหมายพบแพทยลวงหนา 

 นัดหมายทางโทรศัพทที่เบอร 02-2004336

 นัดหมายดวยตนเองที่ หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ

ศัลยกรรมและกระดูก โดยแจงเลขที่บัตร รพ.รามาธ�บดี(HN)

และรายช�่ออาจารยแพทยที่ตองการรับบร�การ

2. กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล

สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย ผานระบบ Online

ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr 

โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ

หร�อ E-mail : rasdpr@mahidol.ac.th

ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 4 โซนที (Zone T)

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โทร : 02-2004336

เลื่อนนัดผานทาง Rama App

ขั้นตอนการใชบร�การ

1. ยื่นบัตรนัดกอนเวลา 30 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก

วัดสวนสูง วัดสัญญาณช�พ บร�เวณโถงชั้น 4

 กรณีมีเอ็กซเรย ลวงหนา 1 ชั่วโมง

 เจาะเลือด 2 ชั่วโมง

2. กรณีใชบร�การ Rama Appointment สามารถกด

Check in กอนถึงเวลานัด 30 นาที

เวลาทำการ

 จันทร - ศุกร  เวลา 07.00 - 18.00 น.

 เสาร  เวลา 07.00 - 15.00 น.

 อาทิตย เวลา 07.00 - 12.00 น.

อัตราคาบร�การ

 คาบร�การผูปวยนอก 250 บาท

 (สิทธ�ขาราชการเบิกไดบางสวน)

 คาธรรมเนียมแพทย 0-700 บาท

  (ข�้นอยูกับความซับซอนของโรค)

 สิทธ�ขาราชการ สามารถเบิกคายาและเวชภัณฑไดตามสิทธ�์ 

www.rama.mahidol.ac.th/sdmc



จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

ตารางอาจารยแพทยออกตรวจ

 ทั่วไป

  อ.จ�มพล ว�ลาศรัศมี  11.30-12:30  09:30-10:30 09:30-10:30   09:00-11:30

  อ.ไชยรัตน ทรัพยสมุทรชัย  11:30-12:30 14:30-16:00    14:00-16:30

  อ.สุร�ยะ จักกะพาก ร.น    13:00-16:00

  อ.จักรพันธ จ�รสิร�ธรรม  12:00-13:00   09.00-10.00

  อ.คณิต สัมบุณณานนท   16:00-18:00  09:00-11:00

  อ.ว�รพัฒน สุวรรณธรรมา 08:00-09:00     14:00-16:00 07:00-09:00

  อ.พงศศิษฏ สิงหทัศน    15:30-17:00  09:30-12:00

  อ.บัณฑิต สกุลชัยรุงเร�อง     09:00-11:00

  อ.กรกช เกษประเสร�ฐ      16:00-18:00

  อ.ปติโชติ หิรัญเทพ     16.00-18.00

  อ.ธาร�น ธรรมพงษา     14:00-15:00 15:00-16:00

  อ.ชลลดา ครุฑศร�   16:00-17:00 15:00-16:00

  อ.ณัฐพล อาภรณสุจร�ตกุล   13:00-15:00     08:00-10:00

  อ.ว�สารัช ผลิตนนทเกียรติ 16.00-18.00

 เด็ก

  อ.สุเมธ ธ�รรัตนกุล     10:30-11:30

  อ.พรศร� ธนะฉัตรชัยรัตนะ 13:00-14:30 13:00-13:30

  อ.ศนิ มลกุล     13:00-14:00

  อ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ   13:00-14:00

  อ.สาธ�ต กรเณศ     13:00-13:30

  อ.ชว�นธ�ร พุทธรนะพิทักษ   16:30-17:00

 หัวใจ และทรวงอก

  อ.ปร�ญญา ลีลายนะ   09:00-11:00  13:00-15:00  13:00-14:00  

  

  อ.มณเฑียร งดงามทว�สุข  13:00-16:00

  อ.สุกษม อัตนวานิช   09:00-09:30

  อ.ปยะ สมานคติวัฒน   07:00-08:00

  อ.สุชาต ไชยโรจน     10:00-12:00

  อ.ปยะ เช�ญถนอมวงศ        07:30-09:00

  อ.สยาม คาเจร�ญ        09:00-10:00

  อ.ณรงคฤทธ�์ ขันธทัต    09:30-12:00   13:00-14:00

  

  อ.ออมใจ รัตนานนท        09.00-12.00

  ตกแตง

  อ.ว�ชัย ศร�มุนินทรนิมิต  09:00-11:00

  อ.อัจฉร�ย สาโรวาท       13:00-14:00

  อ.เฉลิมพงษ ฉัตรดอกไมไพร  16:00-16:30

  อ.กิดากร กิระนันทวัฒน      15:00-17:00

  อ.สรายุทธ ดำรงวงศศิร�        09:00-11:00

(สัปดาหที่ 1 ของเดือน)(สัปดาหที่ 1 ของเดือน)

 เตานม และตอมไรทอ 

  อ.รณรัฐ สุว�กะปกรณกุล  13:00-14:00      09:00-11:30

  อ.ภาณุวัฒน เลิศสิทธ�ชัย    13:00-16.00  13:00-16:00

  อ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย   09:00-12:00    09:00-12:00

  อ.ประกาศิต จ�รัปปภา  13:00-17:00 15:00-17:00 14:00-15:00

  อ.ธงชัย ศุกรโยธ�น 09:00-11:00    12:00-15:00

  อ.มนตชัย สีสมบัติไพบูลย 08:00-11:00    11:00-14:00

 ตับออน หร�อทางเดินน้ำดี

  อ.ณรงคศักดิ์ รุงสกุลกิจ   13:00-15:00    09:00-12:00

  อ.พงศธร ตั้งทว�  13:00-15:00    15:00-18:00

  อ.ปรมินทร มวงแกว     09:00-10:00   07:30-08:30

  อ.สาว�ตร โฆษิตชัยวัฒน    12:30-14:00  12.30-14.00

  อ.ว�กรานต สุรกุล 09:30-11:00    13.00-14.00

 ระบบประสาท

  อ.เกร�ยงศักดิ์ แซเตีย  09:00-10:00    09:30-11:30

  อ.เอก หังสสูต     09:00-11:00

  อ.อัตถพร บุญเกิด    13:00-15:00

  อ.สรยุทธ ชำนาญเวช    10:00-11:30

  อ.วัฒนา มหัทธนกุล   09:30-12:30

     14:30-15:30

  อ.พีรพงศ เหลืองอาภาพงศ       09:00-11:00 09:00-11:00

 ทางเดินปสสาวะ

  อ.กิตติณัฐ กิจว�กัย     08:30-12:00

  อ.เปรมสันติ์ สังฆคุม   10:00-11:00 14:00-16:00   12:30-14:00

  อ.ว�สูตร คงเจร�ญสมบัติ  09:30-11:00 09:00-11:00   07:00-08:00 08:00-12:00

  อ.สมพล เพิ่มพงศโกศล  09:00-11:00 09:00-11:00

  อ.กฤษฎา รัตนโอฬาร   14:30-17:00  09:00-11:00

  อ.ปกเกศ ศิร�ศร�ตร�รักษ     16:00-17:00  15.00-16.00

  อ.ว�ทย ว�เศษสินธุ      16:00-18:00  09.00-11.00

  อ.พชรพงศ เจนจ�ตตานันท 15.00-17.00

 โรคหลอดเลือด

  อ.สุทัศน ศร�พจนารถ  13:00-14:30

  อ.โสภณ จ�รสิร�ธรรม   10:00-12:00  14:00-17:00

    13:00-15:00 

  อ.สุทัศน ฮอศิร�มานนท    14:30-16:30  17:00-19:00

  อ.เชาวนันท พรวรากรณ  16:00-17:00  16.00-17.00

  อ.ณัฐสิร� กิตติถิระพงษ      14.00-15.00 14.00-16.00

  อ.ว�วัฒน ถิระพาณิช  09.00-10.00 13.00-15.00

  อ.กรว� เทพสัมฤทธ�์ 16.00-17.00

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(สัปดาหเวนสัปดาห)

(สัปดาหเวนสัปดาห)

(สัปดาหที่ 2,4 ของเดือน)


