
ชั้น 3 โซนแอล (Zone L) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ

ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษสุภาพสตร�

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 3 โซนแอล (Zone L)

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โทร : 02-2003294

เลื่อนนัดผานทาง Rama App

ขั้นตอนการใชบร�การ

1. กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย 

 ผานระบบ Online ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

2. นัดหมายพบแพทยลวงหนา 

 2.1 โทรนัดหมายทางโทรศัพทที่เบอร 02-2003294

 2.2 ทำนัดหมายดวยตนเองที่ หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษสุภาพสตร�

  โดยแจงเลขที่บัตร รพ.รามาธ�บดี(HN) และรายช�่ออาจารยแพทยที่

 ตองการรับบร�การ 

หมายเหตุ : อัตราคาบร�การนี้ยังไมรวมคาหัตถการ, การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ, คายา และคาเวชภัณฑ (แตรายการเหลานี้สามารถเบิกไดบางสวน)

คาธรรมเนียมแพทย และ คาบร�การพร�เมี่ยม เบิกไมได :  อัตราคาธรรมเนียมแพทยจะข�้นอยูกับความซับซอนในการตรวจ 

ประเภทของคลินิก
หนวยตรวจผูปวยนอก

พิเศษ - สุภาพสตร� 

คลินิกพิเศษ

หร�อคลินิกนอกเวลา 
คลินิกปกติ

สถานที่ใหบร�การ  อาคาร 1 ชั้น 2  อาคาร 1 ชั้น 2 

ผูใหบร�การ อาจารยแพทย
คลินิกพิเศษ

หร�อคลินิกนอกเวลา

นักศึกษาแพทย /แพทย /

อาจารยแพทย

วัน/เวลาใหบร�การ จันทร ถึงวันศุกร ในเวลาราชการ

วันจันทร - วันศุกร เวลา 07.30-20.00 น.

วันเสาร  เวลา 07.30-16.00 น.

วันอาทิตย  เวลา 08.00-16.00 น.

วันจันทร - วันศุกร เวลา 16.00 -19.30 น.

วันเสาร เวลา 08.00 -11.30 น. 

อัตราคาบร�การ
คาบร�การผูปวยนอก  100 บาท

คาบร�การพร�เมี่ยม*  150 บาท

คาธรรมเนียมแพทย*  0 -700 บาท

คาบร�การผูปวยนอก 100 บาท

คาธรรมเนียมแพทย* 0 -500 บาท
คาบร�การผูปวยนอก  100 บาท

เบอรโทรศัพทติดตอ 02-2003294 02-2012129
สูติกรรม 02-2011135

นร�เวช 02-2011188 

ตารางแสดงประเภทของ คลินิกแผนกสูติ – นร�เวชฯ ในโรงพยาบาลรามาธ�บดี

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน 

ชั้น 3 โซนแอล

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ

สุภาพสตร�

www.rama.mahidol.ac.th/sdmc

 ใหบร�การตรวจรักษาพยาบาลสตร�ที่มีปญหาเกี่ยวกับอวัยวะระบบสืบพันธุ

ต้ังแตเขาสูวัยสาวถึงวัยหมดระดูโดยอาจารยแพทยผูเช�ย่วชาญดานสูติ-นร�เวช



นร�เวชทั่วไปรายช�่อแพทย วัยทอง มะเร็งนร�เวช สงเสร�มสุขภาพสตร�ทั่วไป ผาตัดผานกลอง นร�เวชทางเดินปสสวะ

ตารางอาจารยแพทยออกตรวจ

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ศ.นพ.แสงชัย พฤทธ�พันธุ พุธ 09:00-12:00 น. พุธ 09:00-12:00 น.   พุธ 09:00-12:00 น.  พุธ 09:00-12:00 น.

ผศ.นพ.ณัฐพงศ อิศรางกูร ณ อยุธยา  อังคาร 13:00-16:00 น. อังคาร 13:00-16:00 น.  อังคาร 13:00-16:00 น. อังคาร 13:00-16:00 น.  

รศ.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย จันทร 08:00-11:00 น. จันทร 08:00-11:00 น.   จันทร 08:00-11:00 น. จันทร 08:00-11:00 น.

รศ.นพ.พัญู  พันธบูรณะ พฤหัสบดี 11:30-14:00 น.  พฤหัสบดี 11:30-14:00 น.   พฤหัสบดี 11:30-14:00 น.

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย จันทร 13:00-15:00 น. จันทร 13:00-15:00 น.   จันทร 13:00-15:00 น.

ผศ.พญ.รุจ�รา วัฒนายิ่งเจร�ญชัย จันทร 09:00-11:00 น.  จันทร 09:00-11:00 น.   จันทร 09:00-11:00 น.   จันทร 09:00-11:00 น.

 จันทร 16.00-19.00 น. จันทร 16.00-19.00 น.   จันทร 16.00-19.00 น.    จันทร 16.00-19.00 น.

ศ.นพ.อภิชาติ  จ�ตตเจร�ญ อังคาร 09:00-12:00 น. อังคาร 09:00-12:00 น.

  พฤหัสบดี 15:30-19:30 น. พฤหัสบดี 15:30-19:30 น.

อ.ดร.พญ.ชุติมา  โตพิพัฒน พุธ 09:00-12:00 น. พุธ 09:00-12:00 น.     พุธ 08:00-12:00 น.

  อาทิตย 13:00-15:00 น. อาทิตย 13:00-15:00 น.     อาทิตย 13:00-15:00 น.   

รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข จันทร 17:00-19:30 น.   จันทร 17:00-19:30 น. จันทร 17:00-19:30 น. จันทร 17:00-19:30 น.

 พุธ 09:00-11:30 น.   พุธ 09:00-11:30 น. พุธ 09:00-11:30 น. พุธ 09:00-11:30 น.

 * (เฉพาะผูปวยใหม)   * (เฉพาะผูปวยใหม) * (เฉพาะผูปวยใหม) * (เฉพาะผูปวยใหม)

รศ.นต.พญ.ช�่นกมล  ชรากร พุธ 16:00-19:30 น.    พุธ 16:00-19:30 น. พุธ 16:00-19:30 น. พุธ 16:00-19:30 น.

  อาทิตย 09:00-12:00 น.   อาทิตย 09:00-12:00 น.  อาทิตย 09:00-12:00 น. อาทิตย 09:00-12:00 น.

ผศ.นพ.ภุชงค  ลิข�ตธนสมบัติ ศุกร 09:00-12:00 น.   ศุกร 09:00-12:00 น. ศุกร 09:00-12:00 น. ศุกร 09:00-12:00 น.

  อาทิตย  09:00-12:00 น.   อาทิตย  09:00-12:00 น.  อาทิตย  09:00-12:00 น. อาทิตย  09:00-12:00 น.

                       ศุกร*  16:00-19:00 น.   ศุกร*  16:00-19:00 น. ศุกร*  16:00-19:00 น.

 * (เฉพาะผูปวยใหม)   * (เฉพาะผูปวยใหม)  * (เฉพาะผูปวยใหม)

รศ.ดร.พญ.อาร�ยพรรณ โสภณสฤษฎสุข พฤหัสบดี 17:00-19:30 น.       พฤหัสบดี 17:00-19:30 น.

  เสาร 13:00-15:30 น.       เสาร 13:00-15:30 น.     

ผศ.นพ.ศร�เธ�ยร เลิศว�กูล อังคาร 17:00-19:30 น.  อังคาร 17:00-19:30 น.     อังคาร 17:00-19:30 น.

  พุธ 17:00-19:30 น.  พุธ 17:00-19:30 น.      พุธ 17:00-19:30 น.

  ศุกร 13:00-17:00 น. ศุกร 13:00-17:00 น.     ศุกร 13:00-17:00 น.

อ.นพ.พงษศักดิ์ เจร�ญงามเสมอ ศุกร 13:00-14:00 น. ศุกร 13:00-14:00 น.

ผศ.นพ.คมกฤช  เอี่ยมจ�รกุล อังคาร 09:00-12:00 น.     อังคาร 09:00-12:00 น.   อังคาร 09:00-12:00 น.

  พฤหัสบดี 15:30-19:00 น.     พฤหัสบดี 15:30-19:00 น.   พฤหัสบดี 15:30-19:00 น.

รศ.พญ.มัธชุพร  สุขประเสร�ฐ จันทร 13:00-15:00 น.       จันทร 13:00-15:00 น.

ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตวาร�น จันทร 09:00-11:00 น.  จันทร 09:00-11:00 น.    จันทร 09:00-11:00 น.     จันทร  09:00-11:00 น.

  พุธ 15:30-17:00 น. พุธ 15:30-17:00 น.   พุธ 15:30-17:00 น.   พุธ 15:30-17:00 น.

  เสาร 12:00-15:30 น. เสาร 12:00-15:30 น.   เสาร 12:00-15:30 น.   เสาร 12:00-15:30 น.

อ.พญ.สุว�ชา จ�ตติถาวร อังคาร 16:00-19:00 น. อังคาร 16:00-19:00 น.  อังคาร  16:00-19:00 น. อังคาร 16:00-19:00 น.

  ศุกร 16:00-19:00 น. ศุกร 16:00-19:00 น. ศุกร 16:00-19:00 น ศุกร 16:00-19:00 น

  พุธ 13:00-16:00 น. พุธ 13:00-16:00 น. พุธ 13:00-16:00 น. พุธ 13:00-16:00 น.

อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล อังคาร 13.00-15:00 น.       อังคาร 13.00-15:00 น.

  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.       พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.

อ.พญ.วรวรรณ  ลัพธะลักษ จันทร* 09:00-12:00 น.     จันทร* 09:00-12:00 น. จันทร* 09:00-12:00 น.

 * (เฉพาะผูปวยใหม)      * (เฉพาะผูปวยใหม)  * (เฉพาะผูปวยใหม)  

 พุธ 09:00-15:30 น.     พุธ 09:00-15:30 น. เสาร 13:00-15:30 น.

  พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.     พฤหัสบดี 09:00-12:00 น. พฤหัสบดี 09:00-12:00 น.

  ศุกร 09:00-12:00 น.     ศุกร 09:00-12:00 น. ศุกร 09:00-12:00 น.

 เสาร 13:00-15:30 น.     เสาร 13:00-15:30 น. เสาร 13:00-15:30 น.

ผศ.พญ.อรว�น วัลลิภากร พุธ 09:00-12:00 น. พุธ 09:00-12:00 น.   พุธ 09:00-12:00 น. พุธ 09:00-12:00 น.   

 พฤหัสบดี 16:00-19:00 น. พฤหัสบดี 16:00-19:00 น.   พฤหัสบดี 16:00-19:00 น. พฤหัสบดี 16:00-19:00 น.

ผศ.นพ.วรเดช หงสสาคร พฤหัสบดี 17:00-19:30 น.       พฤหัสบดี 17:00-19:30 น.

  อาทิตย  09:00-12:00 น.       อาทิตย  09:00-12:00 น.

อ.นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ อังคาร 17:00-19:30 น.   อังคาร 17:00-19:30 น.

 พุธ 09:00-12:00 น.   พุธ 09:00-12:00 น. 

  อาทิตย  09:00-12:00 น.   อาทิตย  09:00-12:00 น.

รศ.พญ.อรว� ฉินทกานันท อังคาร 16:30-19:00 น.     อังคาร 16:30-19:00 น. อังคาร 16:30-19:00 น.  อังคาร 16:30-19:00 น.

อ.พญ.ลัคนา พรอมวัฒนาพันธ จันทร 16:30-19:00 น.   จันทร 16:30-19:00 น.

  พฤหัสบดี 17:00-19:30 น.   พฤหัสบดี 17:00-19:30 น.

อ.พญ.สิร�ลักษณ ตันธนาว�ภาส ศุกร 16:00-18:00 น.     ศุกร 16:00-18:00 น. ศุกร 16:00-18:00 น.

อ.พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล อังคาร 09:00-12:00 น.   อังคาร 09:00-12:00 น. อังคาร 09:00-12:00 น.  

 เสาร 09:00-12:00 น.   เสาร 09:00-12:00 น. เสาร 09:00-12:00 น.

อ.พญ.ชนัญญา ตันติธรรม อังคาร 16:00-18:00 น.  อังคาร 16:00-18:00 น.   อังคาร 16:00-18:00 น.

อ.พญ.ศิกานต สถิตนิรามัย จันทร 16:30-18:00 น. จันทร 16:30-18:00 น. จันทร 16:30-18:00 น.

 พุธ 16:30-19:00 น. พุธ 16:30-19:00 น. พุธ 16:30-19:00 น. 

ผศ.นพ.ธวัช เจตนสวางศร� จันทร 14:00-14:30 น. จันทร 14:00-14:30 น.

  พุธ 13:00-13:30 น. พุธ 13:00-13:30 น.

    


