คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
คลินิกที่เปิดบริการ
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง และอายุรกรรมทั่วไป
คลินิกอายุรกรรมโรคไต
คลินิกจักษุ
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
คลินิกกุมารเวชกรรมและภูมิแพ้
คลินิกกุมารเวชกรรม
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
คลินิกศัลยกรรมเส้นเลือด
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงาม
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
คลินิกศัลยกรรมลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
คลินิก หู คอ จมูก
***หมายเหตุ***

พญ. พัชรกันต์
พญ. ศรินยา
นพ. จิรณัทย์
นพ. โชติช่วง

จันทร์
17.00-20.00
นพ.พงษ์พันธ์/นพ.โชติช่วง

นพ.อภิรัตน์
นพ.พุทธพงศ์

12 พ.ย. 61
อังคาร
17.00-20.00
นพ.พงษ์พันธ์
ผศ.นพ.เอกวีร์
นพ.อภิรัตน์

พุธ
17.00-20.00
พญ.ไพลิน
นพ.รวิสุต
พญ.แพรว
พญ.ศิดายุ

นพ.ฉัตรมงคล/นพ.คณินท์/พญ.มยุรี ผศ.พญ.จีราวัฒน์/นพ.ณัฐพงศ์
พญ.อัจจิมา
รศ.พญ.สุวรรณี

พฤหัสบดี
17.00-20.00
นพ.โชติช่วง
ผศ.นพ.เอกอมร

พญ.วัชรา
ผศ.พญ.หญิง/พญ.อรณิชา
พญ.สุชิลา/นพ.สุรชัย

พญ.ศรินยา
ผศ.นพ.วิทวัส
ผศ.พญ.สิรินันท์/พญ.ธนิยา

พญ.ญาศินี/พญ.นวลลักษณ์
นพ.เกริกฤทธิ์
ผศ.นพ.ศรัณย์
ผศ.นพ.สธน
นพ.พิรุณ
พญ.พัชรกันย์

พญ.ปริญญา
นพ.ภาณุวัฒน์
นพ.สันติ
นพ.พรเทพ
นพ.ปิยะ

ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน
พญ.นวลลักษณ์
ออกตรวจวันพฤหัส สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน
พญ.ญาศินี
ออกตรวจวันพุธ เริ่มตรวจเดือนพฤศจิกายน 2561
นพ.พุทธพงศ์
ออกตรวจวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เริ่มออกตรวจเดือน ธันวาคม 2561

นพ.พิรุณ
นพ.จิรณัทย์

นพ.ศุภโชค/นพ.อรรควร

ออกตรวจวันพุธ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
ออกตรวจวันพุธ สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
ออกตรวจวันจันทร์ เริ่มออกตรวจเดือน ธันวาคม 2561

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
“เปิดให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกให้
ผู้ ป่ ว ยข้ า ราชการ และผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ป ระกั น ที่
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ และไม่สะดวกที่จะ
ลางานเพื่ อ มารั บ การรั ก ษาในเวลาราชการ ได้ มี
โอกาสมาใช้บริการของโรงพยาบาล ทั้งยังสะดวก
มากขึ้นโดยไม่ต้องรอนาน และได้ตรวจกับแพทย์
เฉพาะทางโดยตรง ชาระค่าตรวจพิเศษส่วนเกิน
ขัน้ ต่า 300 บาท”

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
เปิดทาการ วันจันทร์ – พฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สามารถนัดคิวตรวจล่วงหน้าได้ที่
โทร. 08 5555 2500
หรือ www.med.nu.ac.th

ขั้นตอนและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ผู้รับบริการไม่สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ ในการ
เบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลได้ ยกเว้ น สิ ท ธิ
ข้าราชการ
2. ผู้รับบริการสิทธิ์ข้าราชการ ต้องจ่ายค่าตรวจ
พิ เ ศษส่ ว นเกิ น ที่ ไ ม่ ส ามารถน าไปเบิ ก ได้
เป็นจานวนเงินขั้นต่า 300 บาท
3. กรุณาโทรศัพท์เพื่อนัดคิวการเข้ารับบริการ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 5555 2500 (ในวัน
เวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.00 น. )
4. เมื่ อ ถึ ง วั น นั ด ตรวจ ท่ า นสามารถเข้ า รั บ
บริ ก ารได้ ณ จุ ด บริ ก ารตามเวลาที่ นั ด ไว้
ทั้งนี้สามารถมายื่นบัตรนัดก่อนเวลาตรวจ
อย่างน้อย 15 นาที
5. ท่านที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถโทร
จองตรวจได้ทางโทรศัพท์ โดยให้ข้อมูลชื่อ
–นามสกุ ล วั น เดื อ นปี เ กิ ด หมายเลขบั ต ร
ประจาตัวประชาชน และในวันที่มาตรวจ
ให้กรอกข้อมูลที่จุดกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่
แล้ ว ยื่ น ที่ ห้ อ งท าบั ต ร(งานเวชระเบี ย น)
ตั้งแต่เวลา 16.30น เป็นต้นไป

ให้ ค ลิ นิ ก พิ เ ศษนอกเวลาราชการเป็ น
ทางเลือกที่ดี

ค

ลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University Hospital)
เปิดทาการ วันจันทร์-พฤหัสบดี
(เวลา 17.00 – 20.00 น.)
โทรนัดตรวจโทร. 08 5555 2500
(ในวัน-เวลาราชการ)

