
สถานพยาบาลของรัฐบาล
1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล*

12.รพ.ราชพิพัฒน*์ 17.รพ.สิรินธร*

14.รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
สถานพยาบาลของเอกชน 18.รพ.เพชรเวช* 27.รพ.สายไหม
1.รพ.กรุงธน 2* 10.รพ.นวมินทร์ 9* 19.รพ.แพทย์ปัญญา* 28.รพ.หัวเฉียว*

11.รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล* 20.รพ.มเหสักข*์
3.รพ.เกษมราษฎร์ บางแค* 12.รพ.บางนา 1* 21.รพ.มงกุฎวฒันะ
4.รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น* 13.รพ.บางไผ่* 22.รพ.ยันฮี*
5.รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3* 14.รพ.บางมด* 23.รพ.ราษฎร์บูรณะ*
6.รพ.คามิลเลียน 15.รพ.เปาโล เมโมเรียล 24.รพ.ลาดพร้าว
7.รพ.เดชา* 16.รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4* 25.รพ.วภิาราม  

17.รพ.พระราม 2* 26.รพ.ศิครินทร์* 
กระบี่ 1.รพ.กระบี ่(สธ)*
กาญจนบุรี 1.รพ.ค่ายสุรสีห์  2.รพ.พหลพลพยุหเสนา (สธ)*  3.รพ.มะการักษ์ (สธ)*
กาฬสินธุ์ 1.รพ.กาฬสินธุ์ (สธ)* 
ก าแพงเพชร 1.รพ.ก าแพงเพชร (สธ)*  
ขอนแก่น 1.รพ.ขอนแก่น (สธ)*   2.รพ.ชุมแพ (สธ)*   3.รพ.เวชประสิทธิ์   4.รพ.ศรีนครินทร์ 
จันทบุรี 1.รพ.พระปกเกล้า (สธ)*    
ฉะเชิงเทรา 1.รพ.จุฬารัตน์ 11  2.รพ.พุทธโสธร (สธ)*  3.รพ.โสธราเวช*
ชลบุรี 1.รพ.ชลบุรี (สธ)*   2.รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวนิ    3.รพ.พญาไทศรีราชา*   4.ร.พ.พนัสนิคม (สธ)*   

5.ศูนย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยบูรพา*  6.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ*  7.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา*
8.รพ.แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล    9.รพ.เอกชล 2*   10.รพ.อ่าวอุดมอ าเภอศรีราชา (สธ)*

ชัยนาท 1.รพ.ชัยนาทนเรนทร  (สธ)*   2.รพ.รวมแพทย์ชัยนาท*
ชัยภูมิ 1.รพ.ชัยภูมิ (สธ)*
ชุมพร 1.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ (สธ)*   
เชียงราย 1.รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์*    2.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (สธ)*  
เชียงใหม่ 1.รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ*   2.รพ.เทพปัญญา*    3.รพ.นครพิงค์ (สธ)*   4.รพ.มหาราชนครเชียงใหม*่    

5.รพ.แมคคอร์มิค*    6.รพ.ราชเวชเชียงใหม*่   
7.รพ.ลานนา*   8.รพ.สันป่าตอง (สธ)*

ตรัง 1.รพ.ตรัง (สธ)*      
ตราด 1.รพ.ตราด (สธ)*
ตาก 1.รพ.แม่สอด (สธ)*   2.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สธ)*
นครนายก 1.รพ.นครนายก (สธ)*   2.รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
นครปฐม 1.รพ.จันทรุเบกษา   2.รพ.เทพากร*   3.รพ.นครปฐม (สธ)* 4.รพ.เมตตาประชารักษ์ วดัไร่ขิง (สธ)*
นครพนม 1.รพ.นครพนม (สธ)*
นครราชสีมา 1.รพ.ค่ายสุรนารี   2.รพ.ป.แพทย*์  3.รพ.ปากช่องนานา(สธ)*   

4.รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ)* 
นครศรีธรรมราช 1.รพ.ค่ายวชิราวธุ  2.รพ.ทุง่สง (สธ)*  3.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ)*  4.รพ.สิชล (สธ)*
นครสวรรค์ 1.รพ.ร่มฉัตร   2.รพ.รัตนเวช*  3.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (สธ)*    
นนทบุรี 1.รพ.กรุงไทย*  2.รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธเิบศร์*  3.รพ.ชลประทาน*  4.รพ.พระนั่งเกล้า (สธ)*  

5.รพ.วภิาราม ปากเกร็ด   6.สถาบันบ าราศนราดูร (สธ)*

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2555 แยกตามจังหวัด
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6.รพ.ต ารวจ 11.รพ.รามาธบิดี
2.รพ.กลาง* 7.รพ.นพรัตนราชธานี (สธ)*

16.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า*

3.รพ.จุฬาลงกรณ์ 8.รพ.พระมงกุฏเกล้า 13.รพ.เลิดสิน (สธ)* 18.รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ*
4.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์* 9.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

5.รพ.ตากสิน* 10.รพ.ราชวถิี (สธ)
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15.รพ.ศิริราช*

8.รพ.นวมินทร์*

9.รพ.นวมินทร์ 2*

2.รพ.กล้วยน้ าไท*

             สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวดันั้นๆ เป็นเครือข่าย
          หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก



นราธิวาส 1.รพ.นราธวิาสราชนครินทร์ (สธ)*  2.รพ.สุไหงโก-ลก (สธ)*
น่าน 1.รพ.น่าน (สธ)*
บุรีรัมย์ 1.รพ.นางรอง (สธ)*  2.รพ.บุรีรัมย์ (สธ)*
บึงกาฬ 1.รพ.บึงกาฬ*
ปทุมธานี 1.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   2.รพ.นวนคร*   3.รพ.ปทุมธานี (สธ)*     4.รพ.ปทุมเวช    5.รพ.แพทย์รังสิต   
 6.รพ.ภัทร-ธนบุรี*   7.รพ.เอกปทุม    
ประจวบคีรีขันธ์ 1.รพ.ค่ายธนะรัชต์*  2.รพ.บางสะพาน (สธ)*  3.รพ.ประจวบคีรีขันธ ์(สธ)*   4.รพ.หัวหิน (สธ)*
ปราจีนบุรี 1.รพ.กบินทร์บุรี (สธ)*  2.รพ.ค่ายจักรพงษ์  3.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (สธ)*    
ปัตตานี 1.รพ.ปัตตานี (สธ)*
พระนครศรีอยุธยา 1.รพ.นวนคร อยุธยา* 2.รพ.พระนครศรีอยุธยา (สธ)* 3.รพ.ราชธานี* 4.รพ.โรจนเวช* 5.รพ.ศุภมิตรเสนา* 6.รพ.เสนา (สธ)*       
พะเยา 1.รพ.เชียงค า (สธ)*  2.รพ.พะเยา (สธ)*     
พังงา 1.รพ.ตะกั่วป่า (สธ)*  2.รพ.พังงา (สธ)*    
พัทลุง 1.รพ.พัทลุง (สธ)*
พิจิตร 1.รพ.พิจิตร (สธ)*  2.รพ.ชัยอรุณเวชการ
พิษณุโลก 1.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   2.รพ.พุทธชินราช (สธ)*   3.รพ.มหาวทิยาลัยนเรศวร   
เพชรบุรี 1.รพ.พระจอมเกล้า (สธ)*  2.รพ.เมืองเพชร-ธนบุรี
เพชรบูรณ์ 1.รพ.เพชรบูรณ์ (สธ)* 
แพร่ 1.รพ.แพร่ (สธ)*  
ภูเก็ต 1.รพ.ป่าตอง (สธ)*  2.รพ.มิชชั่นภูเก็ต  3.รพ.วชิระภูเก็ต (สธ)*  4.รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวดัภูเก็ต   
มหาสารคาม 1.รพ.มหาสารคาม (สธ)* 
มุกดาหาร 1.รพ.มุกดาหาร (สธ)*  
แม่ฮ่องสอน 1.รพ.ศรีสังวาลย์ (สธ)*
ยโสธร 1.รพ.ยโสธร (สธ)*  
ยะลา 1.รพ.เบตง (สธ)*  2.รพ.ยะลา (สธ)* 
ร้อยเอ็ด 1.รพ.ร้อยเอ็ด (สธ)*  
ระนอง 1.รพ.ระนอง (สธ)*
ระยอง 1.รพ.มงกุฏระยอง*  2.รพ.ระยอง (สธ)*   3.รพ.รวมแพทย์ระยอง*        
ราชบุรี 1.รพ.ซานคามิลโล*  2.รพ.ด าเนินสะดวก (สธ)*  3.รพ.บ้านโป่ง (สธ)*  4.รพ.โพธาราม (สธ)*  5.รพ.ราชบุรี (สธ)*
ลพบุรี 1.รพ.บ้านหมี่ (สธ)*  2.รพ.พระนารายณ์มหาราช (สธ)*  3.รพ.อานันทมหิดล
ล าปาง 1.รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี*  2.รพ.ล าปาง (สธ)*    
ล าพูน 1.รพ.ล าพูน (สธ)*  2.รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล*
เลย 1.รพ.เลย (สธ)*    
ศรีสะเกษ 1.รพ.ศรีสะเกษ (สธ)*
สกลนคร 1.รพ.รักษ์สกล*  2.รพ.สกลนคร (สธ)*   3.รพ.สมเด็จพระยุพราชสวา่งแดนดิน (สธ)*
สงขลา 1.รพ.สงขลา (สธ)*   2.รพ.สงขลานครินทร์   3.รพ.หาดใหญ่ (สธ)* 
สตูล 1.รพ.สตูล (สธ)*
สมุทรปราการ 1.รพ.จุฬารัตน์ 3*   2.รพ.จุฬารัตน์ 9*    3.รพ.เซ็นทรัล ปาร์ค*     4.รพ.บางนา 2*    5. รพ.บางนา 5*
 6.รพ.บางบ่อ (สธ)*  7.รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง*  8.รพ.บางพลี*   9.รพ.ปิยะมินทร์* 

10.รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ*  11.รพ.เมืองสมุทรปากน้ า*    12.รพ.เมืองสมุทรปูเ่จ้าฯ*        
 13.รพ.รวมชัยประชารักษ์*  14.รพ.รัทรินทร์*   15.รพ.สมุทรปราการ (สธ)*   16.รพ.ส าโรงการแพทย์* 
สมุทรสงคราม 1.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สธ)*     
สมุทรสาคร 1.รพ.กระทุม่แบน (สธ)*  2.รพ.บ้านแพ้ว (สธ)*  3.รพ.มหาชัย  4.รพ.มหาชัย 2*  5.รพ.มหาชัย 3  

6.รพ.วชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย*   7.รพ.วชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร*  8.รพ.สมุทรสาคร (สธ)*
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สระแก้ว 1.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (สธ)*
สระบุรี 1.รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี*  2.รพ.พระพุทธบาท (สธ)*  3.รพ.สระบุรี (สธ)*    
สิงห์บุรี 1.รพ.สิงห์บุรี (สธ)*  2.รพ.อินทร์บุรี (สธ)*
สุโขทัย 1.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (สธ)*   2.รพ.สุโขทัย (สธ)*    
สุพรรณบุรี 1.รพ.เจ้าพระยายมราช (สธ)*   2.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ่17 (สธ)*   3.รพ.อู่ทอง (สธ)*   
สุราษฏร์ธานี 1.รพ.เกาะสมุย (สธ)*  2.รพ.สุราษฎร์ธานี (สธ)* 
สุรินทร์ 1.รพ.รวมแพทย์ (หมออนันต์)   2.รพ.สุรินทร์ (สธ)*    
หนองคาย 1.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (สธ)*  2.รพ.หนองคาย (สธ)*  3.รพ.หนองคาย-วฒันา 
หนองบัวล าภู 1.รพ.หนองบัวล าภู (สธ)*
อ่างทอง 1.รพ.อ่างทอง (สธ)*
อ านาจเจริญ 1.รพ.อ านาจเจริญ (สธ)*
อุดรธานี 1.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 2.รพ.นอร์ท อีสเทอร์น-วฒันา 3.รพ.อุดรธานี (สธ)*
อุตรดิตถ์ 1.รพ.อุตรดิตถ์ (สธ)*
อุทัยธานี 1.รพ.อุทัยธานี (สธ)*    
อุบลราชธานี 1.รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์*  2.รพ.สรรพสิทธปิระสงค์ (สธ)*   3.รพ.ราชเวชอุบลราชธานี  
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4

คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล  (สงักัด กทม.)  โทร. 0 2244 3515
คลินกิชูจิตการแพทย์ คลินกิบางกรวยเวชกรรม คลินกิแพทย์พชิัย คลินกิแพทย์สมชาย
คลินกิวินจิการแพทย์ คลินกิสันติการแพทย์ ตากสิน 1 การแพทย์คลินกิ เตาปนูสหแพทย์คลินกิ
นานาคลินกิเวชกรรม พร้อมสินคลินกิเวชกรรม ฟา้ใหมค่ลินกิเวชกรรม ยันฮีโพลีคลินกิ
รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.ราชพพิฒัน์
รพ.ลาดกระบงั กรุงเทพฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพอ่ทวีศักด์ิ ชุตินธฺโร อทุศิ
ร่ืนฤดีคลินกิเวชกรรม ศรีย่านคลินกิเวชกรรม ศาลายาคลินกิเวชกรรม สังข์กระจายคลินกิการแพทย์

รพ.กลาง (สงักัด กทม.) โทร.0 2220 8000 
22 เวชการคลินกิ กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 2 คลินกิเกษรการแพทย์
คลินกิปยิเมธิการแพทย์ คลินกิแพทย์ คลินกิแพทย์ปริญญา คลินกิรวมแพทย์
ถาวรคลินกิเวชกรรม ธีรชัยคลินกิการแพทย์ พาต้าโพลีคลินกิเวชกรรม พพิฒันค์ลินกิเวชกรรม
แพทย์พสิิฐคลินกิ ไมตรีจิตต์คลินกิการแพทย์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน
รพ.ราชพพิฒัน์ รพ.ลาดกระบงั กรุงเทพฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร
รพ.หลวงพอ่ทวีศักด์ิ ชุตินธฺโร อทุศิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สุรชัยคลินกิโรคผิวหนงั
สุรชัยคลินกิเวชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขทกุแหง่ ในสังกดั กทม. สถานกีาชาดที่ 2 กรุงเทพ

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  (สงักัด กทม.)  โทร. 0 2289 7209
การแพทย์เทอดไทคลินกิเวชกรรม คลินกิแพทย์กมล คลินกิแพทย์สุรินทร์ คลินกิเวชกรรมแพทย์จิรพร
คลินกิเวชกรรมแพทย์ชัยชนะ คลินกิเวชกรรมแพทย์สาวิตรี ถาวรคลินกิเวชกรรม บา้นหมออรคลินกิเวชกรรม
ประวิทย์คลินกิเวชกรรม พระรามสาม 65 คลินกิเวชกรรม รพ.กลาง  รพ.ตากสิน
รพ.ราชพพิฒัน์ รพ.ลาดกระบงั กรุงเทพฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร
รพ.หลวงพอ่ทวีศักด์ิ ชุตินธฺโร อทุศิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร วรรัตนค์ลินกิการแพทย์
ศุภรัชคลินกิเวชกรรม สหคลินกิออ่นนชุการแพทย์ ส าเหร่คลินกิเวชกรรม สิรินาถคลินกิเวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขทกุแหง่ ในสังกดั กทม.

รพ.ตากสนิ  (สงักัด กทม.)  โทร. 0 2437 1625
คลินกิพพิฒันเ์วชกรรม คลินกิแพทย์ปริญญา ถาวรคลินกิเวชกรรม บางปะแกว้คลินกิเวชกรรม
ประวิทย์คลินกิเวชกรรม รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ราชพพิฒัน์
รพ.ลาดกระบงั กรุงเทพฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพอ่ทวีศักด์ิ ชุตินธฺโร อทุศิ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สังข์กระจายคลินกิการแพทย์ อดิลักษณ์คลินกิเวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขทกุแหง่ ในสังกดั กทม.

รพ.นพรัตนราชธานี (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 2517 4270-9  ตอ่ 1109
คลินกิคมสันการแพทย์ คลินกินพรัตนเ์วชกรรม คลินกิบญุส่งการแพทย์ คลินกิแพทย์เวชกรรม
คลินกิแพทย์สุนี-เมธา คลินกิแพทย์อภชิัย คลินกิเวชกรรมใกล้บา้น คลินกิเวชกรรมซอยนวลจันทร์
คลินกิเวชกรรมตลาดบวั คลินกิเวชกรรมแพทย์อภชิัย คลินกิเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินกิเวชกรรมสายสัมพนัธ์
คลินกิเวชกรรมหมอวงวัฒน์ คลินกิเวชกรรมหมอสุทธินนัท์ คลินกิสุพจนเ์วชกรรม คลินกิหมอสมชายเวชกรรม
ชุมชนคลินกิเวชกรรม นภดลคลินกิเวชกรรม บญุวิสุทธิค์ลินกิเวชกรรม ประสงค์การแพทย์คลินกิ
พหลแพทย์คลินกิเวชกรรม แพทย์เฉลิมพลคลินกิ แพทย์ไชยวัฒนค์ลินกิ เมอืงมนีบรีุคลินกิเวชกรรม
รพ.ลาดกระบงั รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ ศิริพฒันค์ลินกิเวชกรรม สาขาบางชัน สหคลินกิมนีบรีุเพลส
หมอดาเนยีล คลินกิเวชกรรม เอส แอนด์ พ ีแพทย์คลินกิ

ผนวก
สถานพยาบาลเครอืขา่ยประจ าปี พ.ศ. 2555

กรุงเทพมหานคร
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รพ.ราชพิพัฒน์ (สงักัด กทม.)  โทร. 0 2421 2222 ตอ่ 8836 - 9
รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.ลาดกระบงั กรุงเทพฯ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพอ่ทวีศักด์ิ ชุตินธฺโร อทุศิ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขทกุแหง่ ในสังกดั กทม.

รพ.เลดิสนิ  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 2353 9606
คลินกิจันทร์ประดิษฐ์การแพทย์ 2 คลินกิเจริญกรุงการแพทย์ คลินกิชัยวัฒนก์ารแพทย์ คลินกิแพทย์นพดล
คลินกิแพทย์ปญัญา คลินกิรุ่งเจริญการแพทย์ คลินกิเวชกรรมจันทนส์ะพาน 4 คลินกิเวชกรรมชัยวัฒนก์ารแพทย์
คลินกิเวชกรรมพระโขนง 48 คลินกิเวชกรรมแพทย์องอาจ คลินกิเวชกรรมหมอฉัตรมงคล คลินกิสะพาน 3 การแพทย์
คลินกิหมอบลัลังค์ เวชกรรม นลิเวชคลินกิ บา้นหมอคลินกิเวชกรรม
ยานนาวาคลินกิเวชกรรม (เหรียญทอง) รวมแพทย์คลินกิ (ดินแดง) รวมแพทย์คลินกิ (ยานนาวา)
รพ.เทยีนฟา้มลูนธิิ สมศักด์ิคลินกิเวชกรรม เอกชัยเวชการคลินกิ

รพ.ศิริราช (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2419 7000 ตอ่  8937
48 การแพทย์คลินกิเวชกรรม คลินกิเวชกรรม นพ.เอกราช คลินกิเอกชัยการแพทย์ พาต้าโพลีคลินกิเวชกรรม
วิชิตคลินกิเวชกรรม

รพ.สมเดจ็พระปิ่นเกลา้ (กระทรวงกลาโหม) โทร.0 2460 0000-19 ตอ่ 11497
คลินกิแพทย์โสภณ                                ถาวรคลินกิเวชกรรม เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ
บางบอนคลินกิเวชกรรม บางปะแกว้คลินกิเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินกิ
ร่มไทรคลินกิเวชกรรม สถานพยาบาลบางขุนเทยีน ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน

รพ.สริินธร (สงักัด กทม.) โทร. 0 2328 6901-19  ตอ่ 10410
คลินกิแพทย์เวชกรรม คลินกิเสรีการแพทย์ ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม นภดลคลินกิเวชกรรม
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ รพ.กลาง                            รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน
รพ.ราชพพิฒัน์ รพ.ลาดกระบงั กรุงเทพฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.หลวงพอ่ทวีศักด์ิ ชุตินธฺโร อทุศิ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขทกุแหง่ ในสังกดั กทม.

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชตุนฺิธโร อุทศิ  (สงักัด กทม.)  โทร. 0 2429 3631
รพ.กลาง                            รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.ราชพพิฒัน์
รพ.ลาดกระบงั กรุงเทพฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขทกุแหง่ ในสังกดั กทม.

รพ.กรุงธน 2  (เอกชน) โทร. 0 2874 6766 - 70
เจริญนครธนบรีุคลินกิเวชกรรม พระราม 3 คลินกิเวชกรรม ร่ืนฤดีคลินกิเวชกรรม อสิรภาพคลินกิเวชกรรม

รพ.กลว้ยน้ าไท  (เอกชน) โทร. 0 2769 2000 ตอ่ 3101
33 เมดิคลินกิเวชกรรม กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 2 คลินกิแพทย์เจษ
คลินกิแพทย์สันติภาพ คลินกิแพทย์โสภณ คลินกิเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาชุมชน 70 ไร่
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาราม 2 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุขมุวิท 101/1
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุขมุวิท 56 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุภาพงษ์ 3
คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามค าแหง 40 คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามค าแหง 53 
คลินกิเวชกรรมลาดพร้าว 122 คลินกิเวชกรรมวิภาวดี 60 คลินกิเวชกรรมหมอไมตรี นครไทยคลินกิการแพทย์
บางกะปคิลินกิเวชกรรม ภทัรคลินกิเวชกรรม มหาสินคลินกิเวชกรรม มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (แบร่ิง) สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรังกล้วยน้ าไท 2 สวนผักคลินกิเวชกรรม
สหคลินกิกล้วยน้ าไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ สหคลินกิกล้วยน้ าไท สาขาทุ่งสองหอ้ง
สหคลินกิกล้วยน้ าไท สาขาสาทร สหคลินกิกล้วยน้ าไท สาขาสุขุมวิท 93
สหคลินกิกล้วยน้ าไท สาขาหว้ยขวาง สหคลินกิกล้วยน้ าไท สาขาอโศก สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม
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รพ.เกษมราษฎร์ บางแค (เอกชน)   โทร. 0 2804 8959-70
คลินกิแพทย์ฉิมพลี คลินกิไพโรจนก์ารแพทย์ แพทย์สวนหลวงคลินกิเวชกรรม รพ.เกษมราษฎร์  ประชาชื่น
รพ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ รพ.เกษมราษฎร์  สุขาภบิาล 3 ศาลายาคลินกิเวชกรรม สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น (เอกชน)   โทร. 0 2910 1600 ตอ่ 1575
รพ.เกษมราษฎร์  บางแค รพ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ รพ.เกษมราษฎร์  สุขาภบิาล 3

รพ.เกษมราษฎร์ สขุาภบิาล 3  (เอกชน) โทร. 0 2729 3000 ตอ่ 5200  
รพ.เกษมราษฎร์  บางแค รพ.เกษมราษฎร์  ประชาชื่น รพ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์

รพ.เดชา (เอกชน ) โทร. 0 2246 0137
คลินกิเปรมประชาการแพทย์ คลินกิพระราม 2 การแพทย์ คลินกิเพชรบรีุ 22 เวชกรรม คลินกิแพทย์วีระ-อษุา
คลินกิเวชกรรมคลองเตย คลินกิเวชกรรมชัยวัฒนก์ารแพทย์ คลินกิเวชกรรมเซ็นทรัลการแพทย์ คลินกิเวชกรรมทุ่งครุ
คลินกิเวชกรรมลาซาล คลินกิหมอบางบวัทอง 2 เวชกรรม คาเมราตาคลินกิเวชกรรม
คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาทุ่งสองหอ้ง คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาเมอืงเอก
คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาหลักส่ี ดอกไมเ้วชคลินกิ ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาตล่ิงชัน
บางกะปคิลินกิเวชกรรม บางชันเวชกรรมคลินกิ บ ารุงรักษก์ารแพทย์คลินกิ พงษเ์พชรการแพทย์คลินกิ
พร้อมสินคลินกิเวชกรรม ภทัรคลินกิเวชกรรม มหาสินคลินกิเวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ ราม 53 คลินกิเวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมอืงทองธาน ีสหคลินกิ หมออารีคลินกิเวชกรรม
อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาดินแดง อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางเขน
อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางแค

รพ.นวมนิทร์  (เอกชน) โทร. 0 2918 5080
1202 สวนหลวงคลินกิเวชกรรม 33 เมดิคลินกิเวชกรรม การแพทย์เทอดไทคลินกิเวชกรรม คลินกิเวชกรรม พพี ีการแพทย์
คลินกิฉัตรชัยการแพทย์ คลินกิตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลินกิทวิสนการแพทย์ คลินกิเทพไพเราะนมิติรเวชการ
คลินกินวมนิทร์ 2 เวชกรรม สาขาราษฎร์บรูณะ คลินกินวมนิทร์การแพทย์ (สาขาหนา้นคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั)
คลินกิเปรมประชาการแพทย์ คลินกิพริาศัยการแพทย์ คลินกิเพชรบรีุ 22 เวชกรรม คลินกิแพทย์วีระ - อษุา
คลินกิแพทย์สุวรรณ คลินกิแพทย์อภชิัย คลินกิแพทย์โอภาส คลินกิรณภพการแพทย์
คลินกิรอดอนนัต์เวชกรรม คลินกิเวชกรรมธานแีพทย์ คลินกิเวชกรรมพระโขนง 48 คลินกิเวชกรรมเพชรบรีุสิบ
คลินกิเวชกรรมแพทย์สามารถ คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินกิเวชกรรมวิภาวดีรังสิต
คลินกิเวชกรรมศรีปทมุา คลินกิเวชกรรมหมอวงวัฒน์ คลินกิสหแพทย์เมโมเรียล คลินกิสุจินดาเวชกรรม
คลินกิสุพจนเ์วชกรรม คลินกิเสนานคิม 1 การแพทย์ คลินกิหมอบางบวัทอง 2 เวชกรรม คลินกิอรุณนเิวศนก์ารแพทย์
คาเมราตาคลินกิเวชกรรม คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาทุ่งสองหอ้ง
คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาหลักส่ี คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาเมอืงเอก
เฉลิมพงษค์ลินกิเวชกรรม ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์ ดวงแกว้คลินกิการแพทย์ ดอนเมอืงคลินกิเวชกรรม
ถนอมมติรวัชรพลคลินกิเวชกรรม ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม                                         ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน นครคลินกิเวชกรรม นครชัยเวชกรรมคลินกิ
นครไทยคลินกิการแพทย์ นลินคลินกิ คลินกิเวชกรรม นวมนิทร์ 2 เวชกรรมคลินกิ
นวมนิทร์ 3 สหคลินกิ สาขานคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม (สาขาเคหะร่มเกล้า)
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาคันนายาว นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาเคซีรามอนิทรา
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขานคิมบางชัน นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขามนีบรีุ
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขารัตนบณัฑิต นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขารามอนิทรา กม.8    
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาล าผักชี นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาสะพานสูง
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาหวัตะเข้ นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม (สาขา ม.มหานคร) 
นอร์ทเมดิกคลินกิเวชกรรม เนชั่นคลินกิเวชกรรมสาขาบางกะปิ บางครุคลินกิเวชกรรม บางชันเวชกรรมคลินกิ
บางบอนคลินกิแพทย์เวชกรรม บางปะกงคลินกิแพทย์ บา้นใหมค่ลินกิเวชกรรม ประชาราษฎร์คลินกิเวชกรรม
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ประชาอทุศิเวชกรรมคลินกิ พร้อมสินคลินกิเวชกรรม พระรามเอกคลินกิเวชกรรม พหลโยธิน 65 คลินกิเวชกรรม
รพ.นวมนิทร์  (เอกชน) โทร. 0 2918 5080 ตอ่
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ แพทย์ไชยวัฒนค์ลินกิ แพทย์แพรกษาคลินกิ ภทัรคลินกิเวชกรรม
มหาสินคลินกิเวชกรรม มยัลาภคลินกิเวชกรรม มติรไมตรีคลินกิการแพทย์ มนีบรีุคลินกิเวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ ร่มเกล้าคลินกิเวชกรรม ราม 53 คลินกิเวชกรรม
ลาดกระบงัคลินกิเวชกรรม ลาดกระบงัเมดิคลินกิเวชกรรม ลาดปลาเค้าคลินกิเวชกรรม ล าสาลีคลินกิเวชกรรม
วชิระพลคลินกิเวชกรรม วัชรพลเวชกรรมคลินกิ วิภาวดี 49 คลินกิเวชกรรม ศาลายาคลินกิเวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมอืงทองธาน ีสหคลินกิ สถานพยาบาลจุฬาเวช สนามเปา้คลินกิเวชกรรม
สวนผักคลินกิเวชกรรม สวนหลวงคลินกิเวชกรรม สหคลินกิการเคหะ สหคลินกิซอยสายหยุด
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินกิ สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม เสนานเิวศนค์ลินกิเวชกรรม
หมออารีคลินกิเวชกรรม หวัปา่การแพทย์คลินกิเวชกรรม อรดาคลินกิเวชกรรม อริย์ธัชคลินกิเวชกรรม
อรุณธรคลินกิเวชกรรม องักญุช์ณัฎฐ์คลินกิเวชกรรม อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาดินแดง        
อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางเขน อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางแค 
เอกมยัโพลีคลินกิแพทย์ เอน็ซีซีสหคลินกิ แอนเนก็ซ์คลินกิเวชกรรม เฮลธ์เซ็นทรัลคลินกิเวชกรรม

รพ.นวมนิทร์ 2 (เอกชน) โทร. 0 2427 1616
1202 สวนหลวงคลินกิเวชกรรม การแพทย์เทอดไทคลินกิเวชกรรม คลินกินวมนิทร์ 2 เวชกรรม สาขาราษฎร์บรูณะ
คลินกิพริาศัยการแพทย์ คลินกิแพทย์วีระ - อษุา คลินกิแพทย์โสภณ คลินกิรณภพการแพทย์
คลินกิเวชกรรมพทุธบชูา คลินกิเวชกรรมศรีปทมุา คลินกิสุพจนเ์วชกรรม คลินกิหมอบลัลังค์ เวชกรรม
คลินกิอรุณนเิวศนก์ารแพทย์ จรัญ 13 คลินกิเวชกรรม ดอกไมเ้วชคลินกิ ดอนเมอืงคลินกิเวชกรรม
ถนอมมติรวัชรพลคลินกิเวชกรรม ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม นครคลินกิเวชกรรม นครชัยเวชกรรมคลินกิ
นครไทยคลินกิการแพทย์ นวมนิทร์ 2 เวชกรรมคลินกิ นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขานคิมบางชัน
นอร์ทเมดิกคลินกิเวชกรรม เนชั่นคลินกิเวชกรรมสาขาบางกะปิ บางครุคลินกิเวชกรรม บางชันเวชกรรมคลินกิ
บางบอนคลินกิแพทย์เวชกรรม บางปะกงคลินกิแพทย์ บา้นใหมค่ลินกิเวชกรรม พร้อมสินคลินกิเวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ แพทย์แพรกษาคลินกิ มนีบรีุคลินกิเวชกรรม ราม 53 คลินกิเวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินกิเวชกรรม ล าสาลีคลินกิเวชกรรม ศาลายาคลินกิเวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมอืงทองธาน ีสหคลินกิ สถานพยาบาลจุฬาเวช สวนธนคลินกิเวชกรรม
สหคลินกิการเคหะ สหคลินกิซอยสายหยุด สุขสวัสด์ิคลินกิเวชกรรม สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม
อรดาคลินกิเวชกรรม อริย์ธัชคลินกิเวชกรรม เอน็ซีซีสหคลินกิ เฮลธ์เซ็นทรัลคลินกิเวชกรรม

รพ.นวมนิทร์ 9 (เอกชน) โทร. 0 2518 1818
คลินกิทวิสนการแพทย์ คลินกิเทพไพเราะนมิติรเวชการ คลินกินวมนิทร์การแพทย์ (สาขาหนา้นคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั)              
คลินกิเปรมประชาการแพทย์ คลินกิพริาศัยการแพทย์ คลินกิแพทย์วีระ-อษุา คลินกิแพทย์โอภาส
คลินกิรณภพการแพทย์ คลินกิรอดอนนัต์เวชกรรม คลินกิเวชกรรมพพีกีารแพทย์ คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินกิเวชกรรมศรีปทมุา คลินกิสหแพทย์เมโมเรียล คลินกิเสนานคิม 1 การแพทย์ ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์
ดวงแกว้คลินกิการแพทย์ ดอนเมอืงคลินกิเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน
นครชัยเวชกรรมคลินกิ นครไทยคลินกิการแพทย์ นวมนิทร์ 3 สหคลินกิ สาขานคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม (สาขา ม.มหานคร) นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม (สาขาเคหะร่มเกล้า)
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาคันนายาว นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาเคซีรามอนิทรา
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขานคิมบางชัน นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขามนีบรีุ
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขารัตนบณัฑิต นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขารามอนิทรา กม.8
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาล าผักชี นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาสะพานสูง
นวมนิทร์คลินกิเวชกรรม สาขาหวัตะเข้ นอร์ทเมดิกคลินกิเวชกรรม บางครุคลินกิเวชกรรม
บางปะกงคลินกิแพทย์ บา้นใหมค่ลินกิเวชกรรม พร้อมสินคลินกิเวชกรรม พระรามเอกคลินกิเวชกรรม
พหลโยธิน 65 คลินกิเวชกรรม แพทย์ข้ามฟากคลินกิ แพทย์แพรกษาคลินกิ มนีบรีุคลินกิเวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ         ราม 53 คลินกิเวชกรรม ลาดปลาเค้าคลินกิเวชกรรม
ล าสาลีคลินกิเวชกรรม วัชรพลเวชกรรมคลินกิ วิภาวดี 49 คลินกิเวชกรรม ศาลายาคลินกิเวชกรรม
สวนผักคลินกิเวชกรรม สหคลินกิการเคหะ เสนานเิวศนค์ลินกิเวชกรรม อรดาคลินกิเวชกรรม            
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อรุณธรคลินกิเวชกรรม อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางแค เอน็ซีซีสหคลินกิ
เฮลธ์เซ็นทรัลคลินกิเวชกรรม
รพ.บางปะกอก  9  อินเตอร์เนชั่นแนล  (เอกชน) โทร. 0 2877 1111
คลินกิสมวงศ์การแพทย์ จุฬาประชาอทุศิคลินกิเวชกรรม ชายทะเลบางกอกคลินกิเวชกรรม ซี.เอม็.คลินกิเวชกรรม
ธนารมย์เวชกรรมคลินกิ บางปะกอกคลินกิเวชการ บา้นใหมค่ลินกิเวชกรรม รพ.บางปะกอก 8
สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2 อมัพรรณคลินกิเวชกรรมครุใน

รพ.บางนา 1 (เอกชน) โทร. 0 2746 8630-8
คลินกิแพทย์เจษ คลินกิแพทย์ฉัตรลดา 1 คลินกิวสันต์การแพทย์ คลินกิเวชกรรมบางนา 3
คลินกิเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ คลินกิเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนชุ
คลินกิหวัเฉียวเวชกรรม มลูนธิิปอ่เต็กต๊ึง คลินกิอรุณนเิวศนก์ารแพทย์ 3 ทรงยศคลินกิเวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม นภดลคลินกิเวชกรรม บางกะปคิลินกิเวชกรรม บางปะกงคลินกิแพทย์
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ แพทย์แพรกษาคลินกิ รพ.บางนา 2                      รพ.บางนา 5
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม

รพ.บางไผ่  (เอกชน) โทร. 0 2457 0086   
48 การแพทย์คลินกิเวชกรรม การแพทย์เทอดไทคลินกิเวชกรรม คลินกิพระราม 2 การแพทย์ คลินกิแพทย์ฉิมพลี
คลินกิแพทย์สมชัย คลินกิไพโรจนก์ารแพทย์ คลินกิเวชกรรม นพ.เอกราช คลินกิเวชกรรม แพทย์สามพราน
คลินกิเวชกรรม รัชนกีรการแพทย์ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สมชาย คลินกิเวชกรรมบางไผ่
คลินกิเวชกรรมบางไผ่-กระโจมทอง คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินกิสองแพทย์พทุธมณฑล คลินกิสินเงินเวชกรรม               คลินกิเอเชียการแพทย์ จรัญ 13 คลินกิเวชกรรม
จันทราเวชกรรมคลินกิ ดอกไมเ้วชคลินกิ ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน บางบอนคลินกิแพทย์เวชกรรม บางบอนคลินกิเวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินกิ บา้นเราคลินกิเวชกรรม บา้นใหมค่ลินกิเวชกรรม ประชาอทุศิเวชกรรมคลินกิ
พาต้าโพลีคลินกิเวชกรรม ยงยุทธคลินกิเวชกรรม ร่มไทรคลินกิเวชกรรม วันวิเชียรสหคลินกิ
วิชิตคลินกิเวชกรรม ศาลายาคลินกิเวชกรรม เศรษฐกจิเวชกรรมคลินกิ สวนผักคลินกิเวชกรรม
สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์ สายส่ีสหคลินกิ สุขสวัสด์ิคลินกิเวชกรรม
อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางแค

รพ.บางมด (เอกชน)  โทร. 0 2867 0606
คลินกิตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลินกิแพทย์กมล                คลินกิสมวงศ์การแพทย์ คลินกิหมอวิภาเวชกรรม
ธีรชัยคลินกิการแพทย์ สถานพยาบาลบางมด 3 สวนธนคลินกิเวชกรรม

รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชยั 4  (เอกชน) โทร. 0 2514 4140-9  
คลินกิเวชกรรมพพีกีารแพทย์ คลินกิสหแพทย์เมโมเรียล คลินกิสุพจนเ์วชกรรม เนชั่นคลินกิเวชกรรมสาขาบางกะปิ
มยัลาภคลินกิเวชกรรม ราม 53 คลินกิเวชกรรม ลาดปลาเค้าคลินกิเวชกรรม ลีลาคลินกิเวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมอืงทองธาน ีสหคลินกิ หมออารีคลินกิเวชกรรม

รพ.พระราม 2 (เอกชน) โทร. 0 2451 4920-30 ตอ่ 1107
คลินกิแพทย์ดุสิตเวชกรรม คลินกิเวชกรรมเพชรบรีุสิบ คลินกิหมอบางบวัทอง 2 เวชกรรม เทยีนทะเลคลินกิเวชกรรม
บางขุนเทยีน 2 คลินกิเวชกรรม บางขุนเทยีน 5 คลินกิเวชกรรม เพชรทองค าคลินกิเวชกรรม สาขาพระราม 2
ลภาราม 1 คลินกิเวชกรรม ลภาราม 2 คลินกิเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช สถานพยาบาลบางขุนเทยีน
สวนผักคลินกิเวชกรรม

รพ.เพชรเวช  (เอกชน)  โทร. 0 2718 1515 ตอ่ 176
1202 สวนหลวงคลินกิเวชกรรม 33 เมดิคลินกิเวชกรรม                              กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 2
คลินกิพระราม 2 การแพทย์ คลินกิเวชกรรมพระโขนง 48 คลินกิเวชกรรมเพชรบรีุสิบ คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินกิเวชกรรมลาดพร้าว 122 คลินกิเวชกรรมหมอไมตรี คลินกิหมอบางบวัทอง 2 เวชกรรม คาเมราตาคลินกิเวชกรรม
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คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาทุ่งสองหอ้ง คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาเมอืงเอก
คาเมราตาคลินกิเวชกรรม สาขาหลักส่ี จรัญ 13 คลินกิเวชกรรม ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์
ดวงแกว้คลินกิการแพทย์ ดอกไมเ้วชคลินกิ ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม                    
รพ.เพชรเวช  (เอกชน)  โทร. 0 2718 1515 ตอ่ 176 ตอ่
ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน นครไทยคลินกิการแพทย์ บางกะปคิลินกิเวชกรรม
บางซ่อนคลินกิเวชกรรม ประสงค์การแพทย์คลินกิ พระรามเอกคลินกิเวชกรรม แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
แพทย์แพรกษาคลินกิ ภทัรคลินกิเวชกรรม มหาสินคลินกิเวชกรรม มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (บางชัน)
ล าสาลีคลินกิเวชกรรม สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม หมออารีคลินกิเวชกรรม
อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาดินแดง อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางเขน
อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางแค

รพ.แพทยป์ญัญา (เอกชน) โทร.0 2718 7437
คลินกิเวชกรรมแพทย์ปญัญา 2 คลินกิเวชกรรมแพทย์ปญัญา 3  คลินกิเวชกรรมแพทย์ปญัญา สาขาออ่นนชุ 39

รพ.มเหสกัข ์(เอกชน) โทร.0 2635 7123 ตอ่ 113
33 เมดิคลินกิเวชกรรม กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 2 คลินกิจันทร์ประดิษฐ์การแพทย์ 2
คลินกิพระราม 2 การแพทย์ คลินกิแพทย์นพดล คลินกิแพทย์โสภณ คลินกิเวชกรรมเพชรบรีุสิบ
คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิเวชกรรมหมอฉัตรมงคล คลินกิสะพาน 3 การแพทย์ คลินกิหมอบลัลังค์ เวชกรรม
คลินกิหมอบางบวัทอง 2 เวชกรรม จรัญ 13 คลินกิเวชกรรม จันทราเวชกรรมคลินกิ ดอกไมเ้วชคลินกิ
ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน นครไทยคลินกิการแพทย์
นนทรีคลินกิแพทย์ เนชั่นคลินกิเวชกรรมสาขาบางกะปิ บางกะปคิลินกิเวชกรรม บางครุคลินกิเวชกรรม
บางบอนคลินกิแพทย์เวชกรรม บางบอนคลินกิเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินกิ พระรามสาม 65 คลินกิเวชกรรม
มหาสินคลินกิเวชกรรม ยานนาวาคลินกิเวชกรรม (เหรียญทอง) ร่มไทรคลินกิเวชกรรม
รวมแพทย์คลินกิ สถานพยาบาลจุฬาเวช สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินกิ สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม
เอกมยัโพลีคลินกิแพทย์ แอนเนก็ซ์คลินกิเวชกรรม

รพ.ยนัฮ ี (เอกชน) โทร. 0 2879 0300    ตอ่ 57907
คลินกิแพทย์ 2000 คลินกิเวชกรรม คลินกิเวชกรรมใกล้หมอ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์
คลินกิเสนานคิม 1 การแพทย์ คลินกิอนิทามระ 51 เวชกรรม บญุญาเวชสหคลินกิ              ยันฮีโพลีคลินกิ
สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์

รพ.ราษฎร์บรูณะ   (เอกชน)  โทร. 0 2427 0175-9  
การแพทย์เทอดไทคลินกิเวชกรรม คลินกิเจริญการแพทย์ คลินกิเด็กเวชกรรม คลินกิพระราม 2 การแพทย์
คลินกิแพทย์โสภณ             คลินกิแพทย์อทิธิพล คลินกิเวชกรรมคลองเตย คลินกิเวชกรรมทุ่งครุ
คลินกิเวชกรรมเพชรเกษม 102 คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก คลินกิเวชกรรมลาซาล
คลินกิเวชกรรมหนองค้างพลู 1 คลินกิสมวงศ์การแพทย์ คลินกิสุขาภบิาล 1 เวชกรรม คลินกิหมอบลัลังค์ เวชกรรม
จรัญ 13 คลินกิเวชกรรม จันทราเวชกรรมคลินกิ เจริญนครธนบรีุคลินกิเวชกรรม ซี.เอม็.คลินกิเวชกรรม
ดอกไมเ้วชคลินกิ ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน บางครุคลินกิเวชกรรม
บางบอนคลินกิเวชกรรม บางปะแกว้คลินกิเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินกิ บา้นใหมค่ลินกิเวชกรรม
ประชาอทุศิเวชกรรมคลินกิ ปาริชาดคลินกิเวชกรรม พงศ์แพทย์คลินกิเวชกรรม พระราม 3 คลินกิเวชกรรม
พระรามสาม 65 คลินกิเวชกรรม พระรามเอกคลินกิเวชกรรม เพชรเกษม 54 คลินกิเวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ ยานนาวาคลินกิเวชกรรม (เหรียญทอง)
ร่มไทรคลินกิเวชกรรม วิลาสินเีวชคลินกิ สถานพยาบาลจุฬาเวช สวนธนคลินกิเวชกรรม
อริย์ธัชคลินกิเวชกรรม อมัพรรณคลินกิเวชกรรมครุใน อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางแค
อสิรภาพคลินกิเวชกรรม

รพ.ศิครินทร์  (เอกชน) โทร. 0 2366 9900-99 ตอ่ 1237
กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 2 คลินกิพฒันะการแพทย์ คลินกิแพทย์เจษ
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คลินกิแพทย์หญิงวรุณศิริ (เวชกรรม) คลินกิรณภพการแพทย์ คลินกิเวชกรรมเพชรบรีุสิบ คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง
ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์ ดวงแกว้คลินกิการแพทย์ ดอกไมเ้วชคลินกิ นครไทยคลินกิการแพทย์
นภดลคลินกิเวชกรรม บางปะกงคลินกิแพทย์ บางปเูวชคลินกิ พทุธรักษาคลินกิเวชกรรม
มหาสินคลินกิเวชกรรม รพ.รัทรินทร์ สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม หวัปา่การแพทย์คลินกิเวชกรรม
รพ.หวัเฉยีว (เอกชน) โทร. 0 2223 1351 ตอ่ 1053 1054
คลินกิพระราม 2 การแพทย์ คลินกิแพทย์โสภณ คลินกิเวชกรรมใกล้หมอ คลินกิเวชกรรมคลองเตย
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์ คลินกิเวชกรรมทุ่งครุ คลินกิเวชกรรมเพชรบรีุสิบ
คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิเวชกรรมลาซาล คลินกิหมอบางบวัทอง2เวชกรรม
คลินกิหวัเฉียวเวชกรรม มลูนธิิปอ่เต็กต๊ึง จันทราเวชกรรมคลินกิ เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินกิเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกคลินกิเวชกรรม สาขาเซ็นต์หลุยส์ เซ็นทรัลเมดิกคลินกิเวชกรรม สาขาดินแดง
เซ็นทรัลเมดิกคลินกิเวชกรรม สาขาพระโขนง ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิเวชกรรม สาขาคลองสาน บางกะปคิลินกิเวชกรรม บางซ่อนคลินกิเวชกรรม
บางบอนคลินกิแพทย์เวชกรรม บางปะกงคลินกิแพทย์ บางสะแกเวชกรรมคลินกิ พงษเ์พชรการแพทย์คลินกิ
พร้อมสินคลินกิเวชกรรม พระรามเอกคลินกิเวชกรรม พาต้าโพลีคลินกิเวชกรรม มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (บางชัน)
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ รักษสุ์ขคลินกิเวชกรรม (สาขาคลอง 3)
รักษสุ์ขคลินกิเวชกรรม (สาขาไวทเ์ฮ้าส์) ศูนย์การแพทย์เมอืงทองธาน ีสหคลินกิ
สวนผักคลินกิเวชกรรม สหคลินกิออ่นนชุการแพทย์ สามคัคีคลินกิเวชกรรม
อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาดินแดง อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางเขน
อนิทชัเมดิแคร์คลินกิเวชกรรม สาขาบางแค

รพ.กระบี่  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7563 1418
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พหลพลพยหุเสนา  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 3462 2999
กาญจนค์ลินกิแพทย์ คลินกิบณัฑิตการแพทย์ คลินกิแพทย์กณัฐัศ คลินกิแพทย์ปญัญา
คลินกิแพทย์พลตรี คลินกิแพทย์สุเทพ คลินกิหมอบญุน า คลินกิหมอสุวิมล
ทา่มว่งคริสเตียนคลินกิแพทย์ แฟมล่ีิคลินกิ (นายแพทย์รักษพ์งศ์) เมอืงทองคลินกิแพทย์ เสรีคลินกิ
อรวรรณการแพทย์ สถานพยาบาล เขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ) สถานพยาบาล เขื่อนทา่ทุ่งนา
สถานพยาบาล เขื่อนศรีนครินทร์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมอืงกาญจนบรีุ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.มะการักษ์  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 3454 1859-60
คลินกินายแพทย์กอ่พงษ์ คลินกินายแพทย์ทนงค์ศักด์ิ คลินกิแพทย์ชาติชาย คลินกิแพทย์เชาวโรจน์
คลินกิแพทย์บญุลักษณ์-เกรียงศักด์ิ คลินกิแพทย์พงษศั์กด์ิ คลินกิสมพงษก์ารแพทย์ คลินกิหมอพวงทพิย์
คลินกิหมอภาวิณี      ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั     รพ .ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.กาฬสนิธุ์  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 04381 1020 ตอ่ 1351
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์ ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ก าแพงเพชร  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 5572 2102
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืง ศูนย์ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืง ศูนย์ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขต าบลนครชุม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

จ.กาฬสนิธุ์

จ.กาญจนบรุี

จ.กระบี่

จ.ก าแพงเพชร
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รพ.ขอนแก่น  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 4333 6789 ตอ่ 1250
คลินกิ นพ.เกรียงศักด์ิ-พญ.กมลวรรณ คลินกิณรงค์การแพทย์ คลินกิธนรัฐการแพทย์ คลินกินายแพทย์นคร
คลินกินายแพทย์มานะพงศ์ คลินกินายแพทย์เรืองยศ คลินกินายแพทย์วิทยา
คลินกินายแพทย์วิโรจน์-แพทย์หญิงชลธิชา คลินกินายแพทย์สุรชัย คลินกิบา้นส าราญ (นพ.สุชาติ)
รพ.ขอนแก่น  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 4333 6789 ตอ่ 1250 ตอ่
คลินกิประจักษก์ารแพทย์ คลินกิแพทย์เคหะชุมชน คลินกิมานติย์การแพทย์
คลินกิโรคเด็กและโรคผิวหนงันายแพทย์เมธี ออ่นจันทร์ คลินกิหมอชูเกยีรติ(เวชกรรม) คลินกิหมอพภิพ
คลินกิหมอวราวุธ-หมอกนกวรรณ (เวชกรรม) คลินกิหมอสมปอง คลินกิหมอสันติพงษ์
คลินกิหมอสุรชัย คลินกิอารีย์การแพทย์ โคกสีคลินกิ (นายแพทย์ปรีดา) บญุชัยการแพทยคลินกิ
รพ.ค่ายศรีพชัรินทร์ รพ.จิตเวชราชนครินทร์ขอนแกน่ ส านกังานนายแพทย์สมพรคลินกิ
หมอสมศักด์ิ-หมอจันทร์เพญ็ คลินกิเวชกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลทา่พระ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบา้นไผ่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแกน่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอ าเภอเมอืงพล
ศูนย์บ าบดัรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
ศูนย์แพทย์มติรภาพ ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด      

รพ.ชมุแพ  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4331 1044 ตอ่ 306
คลินกิหมอพภิพ คลินกิตา แพทย์หญิงอนิทริา คลินกิทรงคุณการแพทย์ คลินกินายแพทย์พรีพงศ์
คลินกิแพทย์เกรียงศักด์ิ คลินกิแพทย์ประมล                                       คลินกิแพทย์หญิงวนดิา คลินกิเวชกรรมแพทย์วรการ
คลินกิเวชกรรมแพทย์วันชัย คลินกิหมอจันทร์โทเวชกรรม คลินกิหมอไชยสิทธิ์ คลินกิหมอพงษศั์กด์ิ
คลินกิหมอสุภาพ บญุชัยการแพทยคลินกิ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด      
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พระปกเกลา้  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3932 4975-84
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงจันทบรีุ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด      

รพ.พุทธโสธร  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร.0 3881 4379-8
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด      

รพ.โสธราเวช  (เอกชน)  โทร. 0 3881 2702 - 19
คลินกิแพทย์สมคิด คลินกิแพทย์สุรกจิ คลินกิแพทย์อรพนิท์ คลินกิเวชกรรมแพทย์โสภณ
คลินกิโสธราเวช บางปะกงคลินกิแพทย์ ประสงค์การแพทย์คลินกิ รพ.โสธรเวช 304
โสธราเวชโพลีคลินกิ

รพ.ชลบรุี  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3893 1079
เกาะโพธิค์ลินกิการแพทย์ คลินกิกมลการแพทย์ คลินกิกระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร คลินกิเกษมการแพทย์
คลินกิจุมพลการแพทย์ คลินกิเฉพาะทางหมอพชัรินทร์-หมอทรงวุฒิ คลินกิเด็กหมอกฤษดา
คลินกิเด็กหมออนพุงษ์ คลินกิแพทย์กนัตนพกระดูกและข้อ คลินกิแพทย์ทรงพล คลินกิแพทย์ธวัชชัย
คลินกิแพทย์นมิติร คลินกิแพทย์พงษป์กรณ์ คลินกิแพทย์พนติ คลินกิแพทย์ภาณุพนัธ์เวชกรรม
คลินกิแพทย์แววดาว คลินกิแพทย์สมจริง คลินกิแพทย์สมชาย
คลินกิแพทย์สาโรจน ์อมรรัตน ์กระดูกข้อและสูตินรีเวช คลินกิแพทย์อภชิาติเวชกรรม      คลินกิแพทย์อาภรณ์
คลินกิโรคกระดูกและข้อ คลินกิเวชกรรมแพทย์ สุมนา-สายันต์ คลินกิเวชกรรมแพทย์จิรศักด์ิ คลินกิเวชกรรมแพทย์พชิัย
คลินกิเวชกรรมแพทย์พนิจิ-ขนษิฐ์ชม คลินกิเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์ คลินกิเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภสิรา 
คลินกิเวชกรรมแพทย์วินติย์ คลินกิเวชกรรมแพทย์สมเกยีรติ คลินกิเวชกรรมแพทย์สุริยัน คลินกิเวชกรรมแพทย์โสภณ

จ.ชลบรุี

จ.ขอนแก่น

จ.จนัทบรุี

จ.ฉะเชงิเทรา
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คลินกิเวชกรรมหมอเบญจวรรณ คลินกิเวชกรรมหมอศิริพร คลินกิหมอฤทธิเดช เวชกรรมเฉพาะทาง
บางปะกงคลินกิแพทย์ แฟมล่ีิคลินกิเวชกรรม วิชัยคลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง สหพฒันค์ลินกิเวชกรรม
ส านกังานแพทย์ หมอเด็กคลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง หมอพรชัยคลินกิเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พนัสนิคม  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 3846 2461
คลินกิแพทย์พงศ์ศักด์ิ คลินกิเกษมการแพทย์ คลินกิจุมพลการแพทย์ คลินกิแพทย์บนัเทงิ
คลินกิแพทย์มาโนชญ์ สูติ-นรีแพทย์ คลินกิแพทย์ยงยุทธ คลินกิแพทย์วรรณา คลินกิเวชกรรมหมอศิริพร
คลินกิแพทย์หญิงสันทนาสูตินรีเวชกรรม คลินกิแพทย์อาภรณ์ ชูศักด์ิการแพทย์คลินกิและแล็บ
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ขนษิฐา คลินกิเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภสิรา
พนสัเวชคลินกิ เทศบาลเมอืงพนสันคิม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.สมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ์  (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3824 5926
คลินกิ ซอย 13 การแพทย์                      คลินกิแพทย์กติิศักด์ิ-กอบกลุ คลินกิแพทย์เกรียงไกร คลินกิแพทย์เกยีรติ
คลินกิแพทย์ขจิตร์เวชกรรม คลินกิแพทย์คมสัน คลินกิแพทย์จอมเทยีน              คลินกิแพทย์ธีรศักด์ิ
คลินกิแพทย์บษุบง คลินกิแพทย์ประภาส คลินกิแพทย์พลัลภเวชกรรม คลินกิแพทย์พเิชฐ
คลินกิแพทย์พสิิฏฐ์ คลินกิแพทย์ฤกษโ์รจน์ คลินกิแพทย์สวัสดิพงศ์ คลินกิแพทย์สุรเดช ห ูคอ จมกู
คลินกิรวมแพทย์นคิม คลินกิเวชกรรมแพทย์ชวัช คลินกิหมอกฤชทอง                        คลินกิหมอชนติา
มงกฎุบอ่วินคลินกิเวชกรรม รพ.อาภากรเกยีรติวงศ์ ฐท.สส. ระยองโพลีคลินกิเวชกรรม ศรีจุฬาคลินกิเวชกรรม

รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  (สภากาชาดไทย)  โทร. 0 3832  0200 ตอ่ 3401
คลินกิ ซอย 13 การแพทย์ คลินกิ ห ูคอ จมกู ภมูแิพ ้หมอบรรเจิด
คลินกิ ห ูคอ จมกู สัตหบีเวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิกระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร คลินกิกายภาพบ าบดันาเกลือ
คลินกิจุมพลการแพทย์                                         คลินกิธนเวช                           คลินกินายแพทย์พงศ์ศักด์ิ(พานทอง) คลินกินายแพทย์พงศ์ศักด์ิ(ระยอง)
คลินกิบา้นค่ายการแพทย์ คลินกิบา้นฉางเวชการ (จักรชัย) คลินกิปากแพรกการแพทย์ คลินกิแพทย์กนก
คลินกิแพทย์กมล-แพทย์คงศักด์ิ คลินกิแพทย์คมวุฒิ คลินกิแพทย์จรุง คลินกิแพทย์เฉลา
คลินกิแพทย์ชัยวัฒน์ คลินกิแพทย์ทรงพล คลินกิแพทย์ธวัชชัย คลินกิแพทย์ธีรพงศ์
คลินกิแพทย์ประสิน ห ูคอ จมกู คลินกิแพทย์พงศ์ศักด์ิ(ศรีราชา) คลินกิแพทย์พงษป์กรณ์ คลินกิแพทย์พนติ
คลินกิแพทย์วันชัยระบบทางเดินปสัสาวะ คลินกิแพทย์แววดาว คลินกิแพทย์สมควร
คลินกิแพทย์สมเดช คลินกิแพทย์สมนกึเวชกรรม คลินกิแพทย์สราวุธ คลินกิแพทย์สานนท์
คลินกิแพทย์สุรเดช ห ูคอ จมกู คลินกิแพทย์อภชิาติ คลินกิแพทย์อาภรณ์ คลินกิไพรัตน-์สุกญัญาการแพทย์
คลินกิรวมพลการแพทย์ คลินกิรวมแพทย์นคิม คลินกิรัตนาการแพทย์ คลินกิเวชกรรมคุณหมอไพรัช
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางพทัยาแพทย์เฉพาะทาง คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ธเนศ
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางศรีราชาอายุรแพทย์ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมผิวหนงั
คลินกิเวชกรรมแพทย์ สุมนา-สายันต์ คลินกิเวชกรรมแพทย์เกรียงไกร คลินกิเวชกรรมแพทย์ประสงค์ คลินกิเวชกรรมแพทย์ปริภา
คลินกิเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภสิรา คลินกิเวชกรรมแพทย์วิทยา คลินกิเวชกรรมแพทย์โสภณ
คลินกิเวชกรรมไร่กล้วย คลินกิศูนย์โรคกระดูกและข้อ คลินกิหมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิหมอสุรัตนเ์วชกรรม คลินกิอายุรกรรมหมอชัชวาล จีระชนจักษคุลินกิ นายแพทย์โอภาสคลินกิเวชกรรม
บางปะกงคลินกิแพทย์ บรูพาคลินกิเวชการ ปลวกแดงการแพทย์คลินกิ ระยองเวชการคลินกิ
วิชัยคลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ศรีราชาโพลีคลินกิเวชการ ศูนย์ประกนัสุขภาพ สาขาบอ่วิน ศูนย์ประกนัสุขภาพ สาขาพทัยา
ศูนย์ประกนัสุขภาพ สาขาพทัยาเหนอื ศูนย์ประกนัสุขภาพ สาขาศรีราชา สถานพยาบาลชลเวช
ศูนย์ประกนัสุขภาพ สาขาสหพฒัน์ ศูนย์ประกนัสุขภาพ สาขาแหลมฉบงั

รพ.อ่าวอุดมอ าเภอศรีราชา  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3835 1010 - 2  ตอ่ 1217
คลินกิกมลการแพทย์ คลินกิเวชกรรมแพทย์จิรศักด์ิ คลินกิเวชกรรมแพทย์ฉัตรชัย คลินกิเวชกรรมเพชรดา
คลินกิสหพฒันแ์พทย์ณรงค์ รวมแพทย์โพลีคลินกิ สหพฒันค์ลินกิเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด
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ศูนยว์ิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลยับรูพา (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 3839 4850-3
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางพร้อมพงศ์การแพทย์ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมหมอสุริยา

รพ.พญาไทศรีราชา  (เอกชน)  โทร. 0 3877 0200
คลินกิพญาไทเวชกรรม สาขาบอ่วิน

รพ.เอกชล 2  (เอกชน)  โทร. 0 3893  9888 ตอ่ 5221
เกาะโพธิค์ลินกิการแพทย์ คลินกิกมลการแพทย์ คลินกิจุมพลการแพทย์ คลินกิแพทย์นมิติร
คลินกิแพทย์ภาณุพนัธ์เวชกรรม                     คลินกิแพทย์สาโรจน ์อมรรัตน ์กระดูกข้อและสูตินรีเวช คลินกิแพทย์อภชิาติเวชกรรม
คลินกิแพทย์อาภรณ์ คลินกิเวชกรรมแพทย์โสภณ คลินกิเวชกรรมหมอหลาย บางปะกงคลินกิแพทย์

รพ.ชยันาทนเรนทร  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5641 1450
คลินกิแพทย์เมธา คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิเวชกรรมคลินกิหมอถาวร          
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางคลินกิหมอกระดูก คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางปกาสิทธิ์-สุขฤทยัการแพทย์ 
คลินกิเวชกรรมแพทย์ทนงศักด์ิ คลินกิเวชกรรมแพทย์สุรชัย คลินกิศัลยกรรมหมอไพวัลย์ คลินกิหมอนกุลู
คลินกิหมอสุกญัญา แพทย์ประเวศ-ปรียานชุคลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิหมอวิภา
แพทย์เรืองศักด์ิ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง         หมอกติติศักด์ิคลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.รวมแพทยช์ยันาท  (เอกชน)  โทร. 0 5641 3017 - 8
คลินกิเวชกรรมคลินกิหมอรุ่ง คลินกิเวชกรรมปรีดาคลินคิ คลินกิเวชกรรมแพทย์นภาพร คลินกิเวชกรรมสุรศักด์ิการแพทย์
คลินกิเวชกรรมหมอกติติพงษ์ คลินกิเวชกรรมหมอทพิย์ นายแพทย์มนศัูกด์ิคลินกิเวชกรรม ยุคลคลินกิเวชกรรม
รพ.เดิมบางนางบวช สถานพยาบาลหมอส าเริง เอสอาร์คลินกิเวชกรรม

รพ.ชยัภมู ิ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4481  7028
รพ.ชัยภมู ิ2  ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหนองบวัเทศบาลเมอืงชัยภมูิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงชัยภมูิ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด           

รพ.ชมุพรเขตรอุดมศักดิ์  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7750 3672-4
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงหลังสวน ส านกังานสาธารณสุขทกุแหง่ในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด           

รพ.เชยีงรายประชานุเคราะห ์ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5371 1300  ตอ่  1289
คลินกิหมอพรีะ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด           

รพ.เกษมราษฎร์  ศรีบรุินทร์  (เอกชน) โทร. 05391 0999 ตอ่ 292
คลินกิณเรศการแพทย์ คลินกินายแพทย์ภชุงค์ คลินกินายแพทย์วิษณุ คลินกิศรีบริุนทร์ สาขาเกษมราษฎร์
คลินกิหมอประกติ คลินกิหมอสุขชัย                คลินกิหมออปุพทัธ์ 2 แมล่าวคลินกิ
สิทธิศักด์ิการแพทย์ อทิธิพลการแพทย์

รพ.นครพิงค์  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 5399 9212
คลินกิ สวท เวชกรรม คลินกิจอมทองรวมแพทย์เวชกรรม คลินกิบอ่หนิเวชกรรม

จ.เชยีงใหม่

จ.ชยันาท

จ.ชยัภมูิ

จ.ชมุพร

จ.เชยีงราย
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คลินกิปา่ตองหมอสุรชายเวชกรรมเฉพาะทางกมุารเวชศาสตร์   คลินกิแพทย์รักษาเวชกรรม
คลินกิหมอกรเวชกรรมเฉพาะทางระบบทางเดินปสัสาวะ คลินกิหมอทรรศลักษณ์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหวัใจ
คลินกิหมอแทนคุณเวชกรรม คลินกิหมอบญุเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมกู
คลินกิหมอสถาพรเวชกรรมเฉพาะทาง กระดูกและข้อ ใช้แพทย์คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ
รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ รพ.ปาย รพ.แมส่ะเรียง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ริมเวียงคลินกิเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด             

รพ.มหาราชนครเชยีงใหม ่ (ทบวงมหาวิทยาลยั) โทร. 0 5394 5176   
คลินกิกระดูกและข้อกาดรวมโชค เวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิกระดูกและข้อหมอประสิทธิเ์วชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิกาดอนิทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม คลินกิใกล้หมอเวชกรรมเฉพาะทางกมุารเวช
คลินกิดอยสะเกด็การแพทย์เวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว คลินกินพินธ์-สุรศักด์ิการแพทย์เวชกรรม
คลินกิเวชกรรมหมอสวนดอก (สันก าแพง) คลินกิสวนดอกการแพทย์ 2 (น.พ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินกิหมอไตรจักรศัลยกรรมเวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิหมอประโยชนเ์วชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง)
คลินกิหมอสวนดอกเวชกรรมหนองหาร คลินกิหมอสัมพนัธ์เวชกรรม คลินกิหมอสุนทรเวชกรรม
คลินกิหมอสุริธรเวชกรรม       บา้นปา่เด่ือคลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ประเสริฐจักษคุลินกิ แพทย์หญิงมาลียาคลินกิเวชกรรม
สหคลินกิบา้นหมอสวนดอก (แมโ่จ้) สารภคีลินกิเวชกรรม     หางดงการแพทย์คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
เหมอืงผ่าการแพทย์คลินกิเวชกรรม

ร.พ.สนัปา่ตอง (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 5331 1404
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.เชยีงใหมใ่กลห้มอ (เอกชน) โทร. 0 5320 0002 ตอ่ 522 
กานตเวชคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกมุาร คลินกิแพทย์อ านาจเวชกรรม คลินกิเวชกรรมหมอลานนา
คลินกิเวชกรรมหมออารัมภ ์1  คลินกิสวนดอกการแพทย์ (นพ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินกิสวนดอกการแพทย์ 2  (นพ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม คลินกิหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินกิหมอดนยัย์เวชกรรม คลินกิหมอเทดิศักด์ิเวชกรรม คลินกิหมอบญุเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมกู
คลินกิหมอประกอบเวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิหมอวินยัศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินกิหมอศุภชัยเวชกรรม คลินกิหมอสมศักด์ิ - หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ ห ูจมกู และศัลยกรรมทั่วไป
คลินกิหมอสัมพนัธ์เวชกรรม คลินกิหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
ต้นเปาคลินกิเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม บา้นปา่เด่ือคลินกิเวชกรรม รพ.รัตนเวช

รพ.เทพปญัญา (เอกชน) โทร. 0 5385 2590-9 ตอ่ 1079
คลินกิแพทย์อ านาจเวชกรรม คลินกิเวชกรรมหมอก าธร คลินกิหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินกิหมอประโยชนเ์วชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง) คลินกิหมอปรีชาเวชกรรม
คลินกิหมอวินยัศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินกิหมอสมศักด์ิ - หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ ห ูจมกู และศัลยกรรมทั่วไป                  
คลินกิหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช เจดีย์คลินกิเวชกรรม
เวชพงิค์คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางกมุารเวชศาสตร์

รพ.แมคคอร์มคิ  (เอกชน) โทร. 0 5392 1777 ตอ่ 1295
คลินกิแมคคอร์มคิเวชกรรม คลินกิเวชกรรมหมออารัมภ ์1 คลินกิหมอเทดิศักด์ิเวชกรรม
คลินกิหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช

รพ.ราชเวชเชยีงใหม ่(เอกชน) โทร. 0 5380 1999 ตอ่ 161  
คลินกิแพทย์อ านาจเวชกรรม คลินกิเวชกรรมสมพงษก์ารแพทย์ คลินกิหมอค านงึเวชกรรม อทุยัคลินกิเวชกรรม
คลินกิหมอบญุเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมกู คลินกิหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
คลินกิหมอสมศักด์ิ-หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ ห ูจมกู และศัลยกรรมทั่วไป
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รพ.ลานนา (เอกชน) โทร. 0 5399 9755-7
คลินกิเวชกรรมหมอก าธร คลินกิหมอประโยชนเ์วชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง) คลินกิหมอปรีชาเวชกรรม
คลินกิหมอวินยัศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม เจดีย์คลินกิเวชกรรม

รพ.ตรัง  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7521 8018 ตอ่ 1238
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลหว้ยยอด (สาขา รพ.หว้ยยอด)            ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนควนหาญ (สาขา รพ.ตรัง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงกนัตัง      รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ตราด (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 3951 1040 ตอ่ 233
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.แมส่อด (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 5553 1229 ตอ่ 131
รพ.ทา่สองยาง รพ.พบพระ รพ.แมร่ะมาด รพ.อุ้มผาง
รพ.สต.ในเขตอ าเภอทา่สองยาง อ าเภอพบพระ อ าเภอแมร่ะมาด และอ าเภออุ้มผางทกุแหง่

รพ.สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 5551 1024 ตอ่ 1020
รพ.บา้นตาก                             รพ.สามเงา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.นครนายก (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 3731 4546
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.นครปฐม (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 3425 8749
คลินกิแพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินกิเวชกรรม คลินกิเวชกรรม แพทย์สามพราน                 
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง มติร - มารุตคลินกิ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง หมอประทปี
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางสมชายการแพทย์ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย                          
คลินกิเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินกิเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทยีนดัด)
คลินกิเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินกิเวชกรรมมนตรีการแพทย์ คลินกิเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินกิเวชกรรมสุธนการแพทย์ คลินกิเวชกรรมหว้ยพลูการแพทย์          ยศ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ศาลายาคลินกิเวชกรรม                                                
สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์ สุขภาพคลินกิเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขงิ  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3422 5818 ตอ่ 7117
คลินกิพทุธมณฑลสาย 4 การแพทย์ คลินกิเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินกิเวชกรรมคลองแค
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอวิสิทธิ์
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
คลินกิเวชกรรมบางเลนการแพทย์ บางบอนคลินกิเวชกรรม ยศ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง วิชิตคลินกิเวชกรรม
ศาลายาคลินกิเวชกรรม สถานพยาบาลทา่เรือ สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์ สายส่ีสหคลินกิ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

จ.ตรัง

จ.ตราด

จ.ตาก

จ.นครนายก

จ.นครปฐม
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รพ.เทพากร  (เอกชน)  โทร. 0 3421 2718-25 ตอ่ 206
คลินกิตาแพทย์นนัทเดช คลินกิแพทย์ปวิ คลินกิแพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินกิเวชกรรม
คลินกิเวชกรรม หมอมนะชัย คลินกิเวชกรรมใกล้หมอ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง มติร-มารุตคลินกิ
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย
คลินกิเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินกิเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทยีนดัด) 
คลินกิเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขานครชัยศรี) คลินกิเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินกิเวชกรรมหว้ยพลูการแพทย์
พงศ์วิวัฒนส์หคลินกิ ยศ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ศาลายาคลินกิเวชกรรม สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์

รพ.นครพนม  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4251 1422  ตอ่ 1035 
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.ค่ายพระยอดเมอืงขวาง                                คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางจักษหุมอสุวัฒน์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ปากชอ่งนานา (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 4431 5676 - 7
รพ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ ศูนย์สุขภาพชุมชนประชา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืงปากช่อง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.มหาราชนครราชสมีา  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4423 5093 - 4
คลินกิชุมชนอบอุ่นการเคหะ (ศูนย์บริการสาธารณสุข แหง่ที่ 5) รพ.กองบนิ กองบริการ กองบนิ 1 รพ.จิตเวชศรีนครินทร์นครราชสีมา      
รพ.เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จย่า 100 ป ีเมอืงยาง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 5 นครราชสีมา
รพ.หวัทะเล รพ.นครราชสีมา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอปุถัมภ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบวัใหญ่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลพมิาย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุ่งสว่าง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลโพธิก์ลาง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลสวนพริกไทย ศูนย์ปฎบิติัการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ม .เทคโนโลยีสุรนารี (มทส)
ศูนย์สุขภาพชุมชน (คลินกิเวชปฏบิติัครอบครัว) ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลโนนสูง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง 2 วัดปา่สาละวัน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง 3 วัดบรูพ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง 7 วัดโคกกรวด ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง 9 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง 11 เฉลิมพระเกยีรติ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง 13 มะค่า ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง 14 จอหอ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืงหวัทะเล ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานกีาชาด 4
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ. ป.แพทย ์ (เอกชน)  โทร. 0 4423 0530 - 2 ตอ่ 1106
คลินกิแพทย์สุวรรณี

รพ.ทุ่งสง (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร.0 7541 0100 ตอ่ 1150,1153
รพ.ทุ่งสง-ชัยชุมพล ต.ปากแพรก คลินกิหมอจรัส คลินกินายแพทย์พรีพงษ ์      รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 7534 0250 ตอ่ 1210, 1204
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที่ 11 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ปากพนงั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.สชิล (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 7553 5318
รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รพ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี รพ.เทศบาลนครศรีธรรมราช     รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

จ.นครพนม

จ.นครราชสมีา

จ.นครศรีธรรมราช

จ.นครสวรรค์
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รพ.สวรรค์ประชารักษ์  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5621 9835
รพ.กองบนิ 4   รพ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก าแพงเพชร รพ.ค่ายจิรประวัติ          รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์อนามยัที่ 8)                    
ศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลชุมแสง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.รัตนเวช (เอกชน) โทร. 0 5621 2212 - 3 ตอ่ 1503 - 4
คลินกิเวชกรรมนายแพทย์ประทปี คลินกิเวชกรรมแพทย์วิชัย คลินกิเวชกรรมแพทย์สันติ คลินกิเวชกรรมหมอกติติพงษ์
รพ.เชียงใหมใ่กล้หมอ วิชัยการแพทย์

รพ.ชลประทาน  (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 2502 2345 ตอ่ 1045
กรุงเทพ-นนทบรีุคลินกิ คลินกิเวชกรรม ใกล้หมอโพลีคลินกิ      คลินกิเวชกรรม คลินกิหมออภชิัย
คลินกิเวชกรรมพมิลราช คลินกิเวชกรรมมทุติา คลินกิเวชกรรมหมอพนิยั คลินกิเวชกรรมหมออนกุลู
คลินกิสุวิทย์การแพทย์ คลินกิหมอต่ิง คลินกิเวชกรรม                                                          คลินกิหมอปรัชญา-ปราณี เวชกรรม
คลินกิหมอสรภญั คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิหมอสุขุม สาขาเวชกรรม จุฬาเกษมคลินกิ สาขาเวชกรรม                                                                      
ดร.แคร์คลินกิ คลินกิเวชกรรม นลินคลินกิ คลินกิเวชกรรม ประชุมการแพทย์ ปากเกร็ดรวมแพทย์คลินกิเวชกรรม
พงษเ์พชรการแพทย์คลินกิ พรวิถีการแพทย์สหคลินกิ พลเวชการแพทย์ พกิลุการแพทย์ คลินกิเวชกรรม
แพทย์ติวานนท ์คลินกิเวชกรรม มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (เจ้าพระยา) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ดวงแกว้)
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ธารทอง) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (บวัทองเคหะ)
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ประชาชื่น) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (พฤกษา 3)
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ลานทอง) เมอืงทองการแพทย์ คลินกิเวชกรรม วันชัยคลินกิ คลินกิเวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมอืงทองธาน ีสหคลินกิ                                    สหคลินกิการเคหะ               
สหคลินกินายแพทย์วิศัลย์-ทนัตแพทย์ชุติมา แอนเนก็ซ์คลินกิเวชกรรม รพ.ชลประทาน สามเสน
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบรีุ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบรีุ (รัตนาธิเบศร์) 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบรีุ (สวนใหญ)่ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบรีุ (ประชานเิวศน ์2)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบรีุ (วัดสมรโกฏ)ิ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบรีุ (ทรายทอง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลปากเกร็ด
ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทาน    รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พระน่ังเกลา้ (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 2528 4567 ตอ่ 1681
127คลินกิเวชกรรม ขันติการแพทย์คลินกิอายุรกรรม คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิลาดบวัหลวงการแพทย์
คลินกิเวชกรรมอดุมการแพทย์ คลินกิสุวิทย์การแพทย์ คลินกิหมอบญุชัย สาขาเวชกรรม คลินกิหมอพทิยา
ไทรนอ้ยการแพทย์คลินกิเวชกรรม นนทบรีุโพลีคลินกิ คลินกิเวชกรรม พงษเ์พชรการแพทย์คลินกิ พร้อมสินคลินกิเวชกรรม
แพทย์ติวานนท ์คลินกิเวชกรรม มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ประชานเิวศน ์3) ร่มเกล้าการแพทย์ คลินกิเวชกรรม
สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์ สมบรูณ์โพลีคลินกิ สหายแพทย์ คลินกิเวชกรรม
งานสาธารณสุขเขตเมอืง รพ.ลาดบวัหลวง จ.อยุธยา รพ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบรีุ (รัตนาธิเบศร์) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบรีุ (สวนใหญ)่    
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบรีุ (ทา่ทราย) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบรีุ (พระครูนนทวรานวุัฒน์)   
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบรีุ (ทรายทอง)  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เทศบาลนครนนทบรีุ (เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติ)  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ดที่ 1                     ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ดที่ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขบางบวัทอง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

สถาบนับ าราศนราดรู  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 2590 3406-7  
1202 สวนหลวงคลินกิเวชกรรม 23 ก.พ. หมออจัฉรา คลินกิเวชกรรม กรุงเทพ - นนทบรีุคลินกิ  คลินกิเวชกรรม
ใกล้หมอโพลีคลินกิ คลินกิเวชกรรม คลินกิหมออภชิัย คลินกิเวชกรรมพมิลราช      คลินกิหมอบางบวัทอง 2 เวชกรรม
จุฬาเกษมคลินกิ สาขาเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินกิเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินกิเวชกรรม สาขาดินแดง

จ.นนทบรุี
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เซ็นทรัลเมดิก คลินกิเวชกรรม สาขาปากเกร็ด ดร.แคร์คลินกิ คลินกิเวชกรรม ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์
ดวงแกว้คลินกิการแพทย์                                                                                                                  ประชุมการพทย์บางซ่อนคลินกิเวชกรรม ประชุมการแพทย์ ปากเกร็ดรวมแพทย์คลินกิเวชกรรม
พงษเ์พชรการแพทย์คลินกิ พร้อมสินคลินกิเวชกรรม พลเวชการแพทย์ พกิลุการแพทย์ คลินกิเวชกรรม
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (กฤษดานคร) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (เจ้าพระยา)
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ดวงแกว้) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ทา่ทราย) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ธารทอง)                              
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (บวัทองเคหะ) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (บางกรวย)
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (บางใหญ่ซิต้ี) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ประชาชื่น)
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (พระปิ่น 3) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (พฤกษา 3)
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (พมิลราช) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (ลานทอง)            มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (สนามบนิน้ า)
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (สาขาคลอง 3) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (สาขาอู่ทอง)
ล าสาลีคลินกิเวชกรรม          วันชัยคลินกิ คลินกิเวชกรรม เวชสารคลินกิ คลินกิเวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมอืงทองธาน ีสหคลินกิ สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน
สถาบนับ าราศนราดรู  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 2590 3406-7  ตอ่
สหคลินกินายแพทย์วิศัลย์-ทนัตแพทย์ชุติมา เอกอดุมคลินกิเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.กรุงไทย (เอกชน) โทร. 0 2582 2299 ตอ่ 1112
พรวิถีการแพทย์สหคลินกิ                                         พร้อมสินคลินกิเวชกรรม พกิลุการแพทย์ คลินกิเวชกรรม รพ.โรจนเวช
ศูนย์การแพทย์เมอืงทองธาน ีสหคลินกิ

รพ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ (เอกชน)  โทร. 0 2594 0020-65 ตอ่ 1908
คลินกิเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินกิเวชกรรมมทุติา ปากเกร็ดรวมแพทย์คลินกิเวชกรรม รพ.เกษมราษฎร์  บางแค                                       
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภบิาล 3 ศาลายาคลินกิเวชกรรม

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 7351 1041 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล อ.เมอืงนราธิวาส รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.สไุหงโก-ลก (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 7361 6411
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.น่าน  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5475 1865 - 8 
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.นางรอง (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 4462 4253
รพ.แคนดง อ.แคนดง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด รพ.ส่งเสริมสุขภาพหวัหนิ

รพ.บรุีรัมย ์ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4460 1230
รพ.แคนดง อ.แคนดง รพ.สมเด็จเจ้าพระยามหากษตัริย์ศึก ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บรีุรัมย์ ส านกังานเทศบาลเมอืงบรีุรัมย์
ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดบรีุรัมย์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.บงึกาฬ  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 429 1161-3
รพ.เซกา รพ.โซ่พสัิย รพ.บงึโขงหลง รพ.บุ้งคล้า
รพ.ปากคาด รพ.พรเจริญ รพ.ศรีวิไล รพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

จ.นราธิวาส

จ.น่าน

จ.บรุีรัมย์

จ.บงึกาฬ
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รพ.ปทมุธานี  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 2598 8744-5 
คลินกิปทมุธานเีวชกรรม คลินกิแพทย์สุนนัทเ์วชกรรม                     คลินกิเวชกรรม คลินกิแพทย์วิวัฒน์
คลินกิเวชกรรม คลีนคินายแพทย์สมศักด์ิ คลินกิเวชกรรมนายแพทย์ธีรศักด์ิ คลินกิเวชกรรมแพทย์บญุรักษ์
คลินกิเวชกรรมมทุติา คลินกิเวชกรรมวิภาวดีรังสิต คลินกิเวชกรรมหมอชญตว์ คลินกิเวชกรรมหมออภชิน
คลินกิหมอปรัชญา-ปราณีเวชกรรม                      คลินกิหมอมณเฑียร พร้อมสินคลินกิเวชกรรม รามารังสิตคลินกิเวชกรรม
สามโคกคลินกิเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.นวนคร  (เอกชน) โทร. 0 2529 4533-41 ตอ่ 1910
รพ.นวนคร อยุธยา

รพ.ภทัร-ธนบรุี  (เอกชน)  โทร. 0 2901 8400 ตอ่ 1101
คลินกิแพทย์สมภพเวชกรรม      คลินกิภทัร-ธนบรีุเวชกรรม      คลินกิเวชกรรมวิภาวดีรังสิต      ธงชัยโพลีคลินกิ     รพ .คลองตัน                           

รพ.ค่ายธนะรัชต ์(กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 3262 3738
คลินกินายแพทย์ด ารงรักษ์ คลินกิแพทย์ธีรชัย   คลินกิแพทย์พลังรัฐ   คลินกิวีระการแพทย์
คลินกิสาธิตการแพทย์ คลินกิสุรเชนการแพทย์  

รพ.บางสะพาน (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3269 1290 
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ประจวบคีรีขนัธ์ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3260 3973
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.หวัหนิ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3252 0767
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงหวัหนิ แหง่ที่ 1 (ตะเกยีบ) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงหวัหนิ แหง่ที่ 2 (แนบเคหาสน)์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.กบนิทร์บรุี  (กระทรวงสาธารณสขุ)   โทร. 0 3728 8196 ตอ่ 1003
คลินกิแพทย์ชาลี คลินกิแพทย์โชคชัย คลินกิแพทย์พรเทพ คลินกิแพทย์ภทัราวุฒิ
คลินกิแพทย์วรพงษ์ คลินกิแพทย์ธวัช คลินกิแพทย์แสงเงิน
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อแพทย์ธนเดช คลินกิเวชกรรมแพทย์เนติรัฐ คลินกิสุวิทย์เวชกรรม
คลินกิแพทย์เศกสิทธิค์ลินกิเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ เทศบาลต าบลกบนิทร์ (ศูนย์แพทย์ชุมชน)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.เจา้พระยาอภยัภเูบศร  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร.  0 3721 1445 ตอ่ 2121
คลินกิบา้นหมอเด็ก คลินกิปราโมทย์การแพทย์ คลินกิแพทย์ชลาลัย คลินกิแพทย์ชัยวัฒน์
คลินกิแพทย์ชาติชาย คลินกิแพทย์ไชยาวุฒิ คลินกิแพทย์ธงชัย คลินกิแพทย์ศิริพงษ์
คลินกิแพทย์สมภพ-สุภาพร คลินกิแพทย์สินชัย คลินกิวิเชียรการแพทย์
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชแพทย์พสิิฏฐ์ คลินกิเวชกรรมแพทย์พลอยไพลิน คลินกิเวชกรรมหมอนงนดิการแพทย์
คลินกิเอนกการแพทย์ ปราจีนสหคลินกิ แพทย์พนมคลินกิ                                                               แพทย์พรชัย-ปยิพรรณคลินกิ
สหคลินกิแพทย์พงศธร รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ปตัตานี (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7333 5134 - 6 ตอ่ 344
รพ.ค่ายองิคยุทธบริหาร รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

จ.ประจวบคีรีขนัธ์

จ.ปราจนีบรุี

จ.ปตัตานี

            จ.พระนครศรีอยธุยา

จ.ปทมุธานี
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รพ.พระนครศรีอยธุยา  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3521 1888

คลินกิแพทย์ธวัชชัยเวชกรรมเฉพาะทาง            
คลินกิรวมแพทย์เวชกรรม คลินกิลาดบวัหลวงการแพทย์ คลินกิวิวัฒนก์ารแพทย์ คลินกิเวชกรรมหมอธิติพงษ ์(แกว้)
คลินกิเวชกรรมหมอสุรชัย-ชาตรี คลินกิเวชกรรมอทุยัการแพทย์ คลินกิศูนย์แพทย์วังนอ้ย คลินกิหมอณัฎฐพลอายุรกรรม
คลินกิหมอดวงพรเวชกรรม คลินกิหมอเนาวรัตน-์โชคชัย คลินกิหมอประสิทธิเ์วชกรรม คลินกิหมอวิวัฒน์
คลินกิหมอเศกสรรค์เวชกรรม คลินกิหมอสามารถ คานหามคลินกิเวชกรรม ไชยยศ - กติิยาคลินกิ
แพทย์ณัฐพลคลินกิ โรจนะพพีเีอม็คลินกิเวชกรรม เวชกรรมเลิศชัยโพลีคลินกิ สมชัยสหคลินกิ
สหคลินกิแพทย์สุวิทย-์เกศินี สหคลินกิหมอณรงค์-เฉลิมพร สหคลินกิหมอธัชชัย-พชัรา สหคลินกิหมออาทร
สหเวชโพลีคลินกิ สุรางค์คลินกิเวชกรรม หมอกาญจนค์ลินกิอายุรกรรม
อภสิิทธิก์ารแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง สาขาอยุธยา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมอืงนครศรีอยุธยา (ปอ้มเพชร) ศูนย์แพทย์ชุมชนเมอืงนครศรีอยุธยา (วัดตึก)
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมอืงนครศรีอยุธยา (วัดอนิทราราม) ศูนย์เวชปฏบิติัครอบครัว
ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.เสนา  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3521 7118  ตอ่ 217
คลินกิเด็กและผู้ใหญ่เวชกรรม คลินกิลาดบวัหลวงการแพทย์ คลินกิสุรเดช-สุรีรัตนเ์วชกรรม คลินกิหมอณัฎฐพลอายุรกรรม
คลินกิหมอวิวัฒน์ คลินกิหมอโสภาเวชกรรมเฉพาะทาง แพทย์ณัฐพลคลินกิ วันชัยคลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง
อภสิิทธิก์ารแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง     ศูนย์แพทย์ชุมชนเมอืงพระนครศรีอยุธยา (ปอ้มเพชร)
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมอืงพระนครศรีอยุธยา (วัดตึก) ศูนย์แพทย์ชุมชนเมอืงพระนครศรีอยุธยา (วัดอนิทราราม)
ศูนย์เวชปฏบิติัครอบครัว ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านกังานเทศบาลต าบลหวัเวียง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.นวนคร อยธุยา (เอกชน) โทร. 0 3531 5100-99
รพ.นวนคร 

รพ.ราชธานี  (เอกชน)  โทร. 0 3533 5555
คลินกิแพทย์ทศพร คลินกิแพทย์บงัอร คลินกิแพทย์อ าพล คลินกิศูนย์แพทย์วังนอ้ย
คลินกิสุรพนัธ์การแพทย์ คลินกิหมอชูเกยีรติเวชกรรม ธงชัยโพลีคลินกิ ประเสริฐคลินกิเวชกรรม
แพทย์ณัฐพลคลินกิ สถานพยาบาลผู้ปว่ยเร้ือรังเวลเนสแคร์

รพ.โรจนเวช (เอกชน) โทร.0 3524 9249
คลินกิศูนย์การแพทย์วังนอ้ย

รพ.ศุภมติรเสนา (เอกชน)  โทร. 0 3528 9572-79 ตอ่ 1223
คลินกิหมอวิทยาเวชกรรมเฉพาะทาง มานสั-นงนชุคลินกิเวชกรรม อภสิิทธิก์ารแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง

รพ.เชยีงค า  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 05445 1300 ตอ่ 1217
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พะเยา  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร.05440 9300 ตอ่ 1523
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลแมต่่ า
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงพะเยา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ตะก่ัวปา่  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7642 1770 ตอ่ 5016
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงพงังา     ศูนย์บริการสาธารณสุขตะกั่วปา่     รพ .ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

คลินกิบา้นเราเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวและจิตเวชเด็ก                                        

จ.พะเยา

จ.พังงา
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รพ.พังงา  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7641 1618 - 9 ตอ่ 3002
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทา้ยส้าง     ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงพงังา     ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตะกั่วปา่
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พัทลงุ  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร.0 7643 1554
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พิจติร (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร.0 5661 1355 ตอ่ 1125 - 6
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พุทธชนิราช  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5524 8466
รพ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอทุศิ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว ศูนย์สุขภาพชุมชนพนัปี
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาณุภาพ (วัดปา่ช้าจีน) รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.พระจอมเกลา้  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3240 9999 ตอ่ 1249
คลินกิแพทย์วิทยา คลินกิแพทย์เอกโชติเวชกรรม คลินกิเวชกรรมงามสม คลินกิเวชกรรมแพทย์ปริญญา
คลินกิเวชกรรมหมอวิเชียร 2 คุณหมอคลินกิเวชกรรม คลินกิหมอสาธิตเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.เพชรบรูณ์ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5671 7666
รพ.ค่ายพอ่ขุนผาเมอืง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.แพร่  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5451 1007 ตอ่ 2006
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงแพร่           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ปา่ตอง (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7634 2633-4   ตอ่ 318
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.วชริะภเูก็ต  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7636 1217  ตอ่ 1155
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภเูกต็ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภเูกต็ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภเูกต็ 3 รพ.วชิระภเูกต็ สาขา 2  ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.มหาสารคาม (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4371 2986
คลินกิชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ศูนย์แพทย์ชุมชนอทุยัทศิ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ ฯ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมอืงมหาสารคาม
ศูนย์การแพทย์ชุมชนสามคัคี ศูนย์แพทย์ราชภฎัศรีสวัสด์ิมหาสารคาม

จ.แพร่

จ.พัทลงุ

จ.พิจติร

จ.พิษณุโลก

จ.เพชรบรุี

จ.เพชรบรูณ์

จ.ภเูก็ต

จ.มหาสารคาม
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รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.มกุดาหาร (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4261 1285 ตอ่ 305
รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ รพ.สมเด็จพระยุพราชกฉุินารายณ์ จ .กาฬสินธุ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมกุดาหาร 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมกุดาหาร สาขา 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมกุดาหาร สาขา 3
รพ.นาแก จ.นครพนม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ศรีสงัวาลย ์(กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5361 1378 ตอ่ 2407
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ยโสธร (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4571 4041-3  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงยโสธร ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืงยศ ส านกังานสาธารณสุข จ.ยโสธร
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.เบตง (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7323 4078-9
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ยะลา  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7324 4711-7 ตอ่ 399
รพ.แมล่าน จ.ปตัตานี รพ.ยะรัง จ.ปตัตานี รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.รือเสาะ
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเกา่ ศูนย์สุขภาพชุมชนบา้นสะเตง ศูนย์สุขภาพชุมชนผังเมอืง 4 ศูนย์สุขภาพชุมชนธนวิถี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ร้อยเอ็ด (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4351 8200-5 ตอ่ 2023 - 4
รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงร้อยเอด็
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลร้อยเอด็ทกุแหง่ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอด็
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงระนอง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

กรรชิตการแพทย์ คลินกิเวชกรรม คลินกิซอย 13 การแพทย์ คลินกินายแพทย์โกวิทย์ คลินกินายแพทย์วิทยา
คลินกิบา้นค่ายการแพทย์ คลินกิปากแพรกการแพทย์ คลินกิแพทย์เฉลา คลินกิแพทย์ชนติา
คลินกิแพทย์ชุมชน คลินกิแพทย์ดุสิต คลินกิแพทย์ธีรพงศ์ คลินกิแพทย์ประกอบกจิ
คลินกินายแพทย์ประภาส คลินกิแพทย์ประสิน ห ูคอ จมกู คลินกิแพทย์พรีะ คลินกิแพทย์สมชาย
คลินกิแพทย์สมเดช คลินกิแพทย์สมพงษ์ คลินกิแพทย์สมศักด์ิ คลินกิแพทย์สราวุธ
คลินกิแพทย์สานนท์ คลินกิแพทย์สุพจน ์- สุพฒัน์ คลินกิแพทย์สุรเดช ห ูคอ จมกู คลินกิแพทย์สุรพล - ศรีประภา
คลินกิแพทย์อรอมุา คลินกิแพทย์อบุลวรรณ คลินกิไพรัตน ์- สุกญัญาการแพทย์ คลินกิรวมพลการแพทย์
คลินกิเวชกรรมหมอไพโรจน์ คลินกิแพทย์ประทปี คลินกิอายุรกรรมรักษดี์ บรูพาคลินกิเวชการ
ปลวกแดงการแพทย์คลินกิ พจิักษณ์คลินกิเวชกรรม เมอืงแกลงคลินกิ ระยองเวชการคลินกิ

รพ.ระยอง (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3861 1481

จ.ร้อยเอ็ด

จ.ระนอง

จ.ระยอง

จ.ยโสธร

จ.ยะลา

รพ.ระนอง  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7781 2630-3 ตอ่ 168

จ.มกุดาหาร

จ.แมฮ่อ่งสอน
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สหคลินกิแพทย์ชัยวัฒน์ สุขุมวิทเวชการคลินกิ อสีเทร์ินคลินกิเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.มงกุฎระยอง (เอกชน)  โทร. 0 3869 1800 ตอ่ 2766
คลินกิแพทย์เฉลา                                                                                                             คลินกิรักสุขภาพคลินกิแพทย์วราวุธ คลินกิรวมแพทย์นคิม คลินกิรักสุขภาพ                                                                                          
คลินกิเวชกรรมหมอไพโรจน์ บรูพาคลินกิเวชการ อสีเทร์ินคลินกิเวชกรรม

รพ.รวมแพทยร์ะยอง (เอกชน)  โทร. 0 3886 0890-3 ตอ่ 200,211
คลินกินายแพทย์โกวิทย์ คลินกิปากแพรกการแพทย์                                                                                                      คลินกิพฒันาการแพทย์ คลินกิแพทย์เฉลา
คลินกิแพทย์ประภาส คลินกิแพทย์ประสิน ห ูคอ จมกู คลินกิแพทย์วราวุธ คลินกิแพทย์สุพจน ์- สุพฒัน์
คลินกิรวมแพทย์นคิม คลินกิเวชกรรมหมอไพโรจน์ บรูพาคลินกิเวชการ สหคลินกิแพทย์ชัยวัฒน์

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด สถานพยาบาลโครงการกอ่สร้างโรงไฟฟา้ราชบรีุ

คลินกิขจรศักด์ิการแพทย์ คลินกิตาแพทย์นนัทเดช คลินกินครการแพทย์ คลินกินรินทร์การแพทย์
คลินกินายแพทย์ชาญศักด์ิ คลินกินายแพทย์ผดุงศักด์ิ คลินกินายแพทย์วิฤทธิ์ คลินกินายแพทย์องอาจ
คลินกินายแพทย์อาคม คลินกิผิวหนงัแพทย์อนสุรณ์ คลินกิแพทย์จ าเริญ คลินกิเวชกรรมแพทย์ชาญยุทธ
คลินกิแพทย์นติิพนธ์ คลินกิแพทย์บณัฑิต คลินกิแพทย์บญุชู คลินกิแพทย์บญุลักษณ์-เกรียงศักด์ิ
คลินกิแพทย์ปวิ คลินกิแพทย์พพิฒัน์ คลินกิแพทย์วิกรม์ คลินกิแพทย์วิศรุต
คลินกิแพทย์วุฒิชัย คลินกิแพทย์ศักดา คลินกิแพทย์สมพล คลินกิแพทย์สมศรี
คลินกิแพทย์สุชาติ คลินกิแพทย์หญิงผ่องผิว คลินกิภทัรการแพทย์ 2 คลินกิรณศักด์ิการแพทย์
คลินกิเวชกรรม พญ.ธนพร คลินกิเวชกรรมแพทย์ฉัตรชัย-แพทย์ชมพนูทุ สถานพยาบาลวัฒนเวช
สหคลินกิแพทย์มนญัญา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

ร.พ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมอืงราชบรีุ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลเขางู
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ซานคามลิโล (เอกชน)  โทร. 0 3221 1143 ตอ่ 400
คลินกินายแพทย์อาคม คลินกิแพทย์นติิพนธ์ คลินกิแพทย์บณัฑิต คลินกิแพทย์บญุชู
คลินกิแพทย์พพิฒัน์ คลินกิแพทย์วิศรุต คลินกิแพทย์วุฒิชัย คลินกิแพทย์สมศรี

คลินกินายแพทย์วสันต์ คลินกินายแพทย์สัมฤทธิ์ คลินกิแพทย์ประดิษฐ์ คลินกิแพทย์พสิิฐ
คลินกิแพทย์วิโรจน์ คลินกิแพทย์สุชัย คลินกิรุ่งทพิย์การแพทย์ คลินกิหมอถวิล
คลินกิหมอทวีสิน คลินกิหมอประภาส คลินกิหมอพงศ์พนัธ์ คลินกิแพทย์พพิฒัน์
คลินกิแพทย์สรรเสริญ คลินกิหมอสุทศัน์ นศิารัตนค์ลินกิ วัฒนะการแพทย์
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดลพบรีุ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโคกเจริญ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอชยับาดาล ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทา่วุ้ง ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทา่หลวง

จ.ลพบรุี

รพ.ราชบรุี (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3271 9600 ตอ่ 1322

จ.ราชบรุี
รพ.ด าเนินสะดวก (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3224 6000 ตอ่ 602,624

รพ.บา้นโปง่ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3222 1963

รพ.โพธาราม (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3235 5313

รพ.บา้นหมี่ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3647 1270
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ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นหมี่ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพฒันานคิม
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงลพบรีุ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอล าสนธิ
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสระโบสถ์ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองมว่ง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

กรณาธิปคลินกิ คลินกิ ห ูคอ จมกู หมอปราณี คลินกินายแพทย์นพพร คลินกิประนอมการแพทย์
คลินกิแพทย์นรินทร์ คลินกิแพทย์นติิพลกระดูกและข้อ คลินกิแพทย์นรัินดร์ คลินกิแพทย์มาลิน
คลินกิแพทย์วันเพญ็ คลินกิแพทย์วิภา คลินกิแพทย์วิโรจน์ คลินกิแพทย์วีรชัย
คลินกิแพทย์สิทธิชัย คลินกิแพทย์สุพรชัย คลินกิแพทย์หญิงราตรี คลินกิสุชาติการแพทย์
คลินกิสุรชัยการแพทย์ คลินกิหมอเด็กนายแพทย์นาวิน คลินกิหมอนพดล คลินกิหมอสมชาย
คลินกิหมอสุจินดา คลินกิหมออ าภรณ์ รพ.พระนารายณ์มหาราชสาขา 1 ที่ว่าการอ าเภอเมอืงลพบรีุ
รักเกยีรติการแพทย์ สมจิตร-นรัินดร์คลินกิ หมอจุมพล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงลพบรีุ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงลพบรีุ 3
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สาขา อบต.ทา่ศาลา                   รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

คลินกิกระดูกและข้อหมอสมชัชา คลินกิตาหมอพศิาล คลินกิแพทย์ทหาร คลินกิหมอณรงค์                            
คลินกิหมอเลือก คลินกิหมอวรวิทย์ คลินกิหมอศุภสิทธิ์ คลินกิหมออรรณพ-หมอนภสมร
คลินกิหมออศัวิน                                  สหคลินกิบดินทร์การแพทย์ ๒

คลินกิกามโรคและโรคเอดส์ จังหวัดล าปาง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

คลินกิกาดอนิทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม คลินกิเด็กหมอกรินทร์เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกินครหริภญุชัยเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ คลินกิแพทย์ณัฐวิทย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
คลินกิเวชกรรม กระดูกและข้อ หมอภมูศิิลป ์           คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ หมอสุรชัย (ปา่ซาง)
คลินกิหมอทรงศักด์ิคลินกิเวชกรรม คลินกิหมอนุ้ยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงล าพนู รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.หริภญุชยั เมโมเรียล (เอกชน) โทร.0 5358 1600-5
คลินกิหมอช านาญคลินกิเวชกรรม คลินกิหมอพรีะศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
คลินกิหมอวินยัศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม คลินกิหมอสัมพนัธ์เวชกรรม บา้นปา่เด่ือคลินกิเวชกรรม

คลินกินายแพทย์กรัณย์ คลินกินายแพทย์เกรียงศักด์ิ คลินกินายแพทย์ชาญชัย คลินกินายแพทย์ธีรพล
คลินกินายแพทย์วิฑูรย์ คลินกินายแพทย์สุรชัย คลินกินายแพทย์สุวิชา คลินกินายแพทย์อดุมศักด์ิ
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงเลย
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ค่ายสรุศักดิ์มนตรี (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 5483 9305-8 ตอ่ 1123

รพ.ล าพูน (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5356 9100 ตอ่ 1183-4

รพ.ศรีสะเกษ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4561 6094

รพ.เลย (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4286 2123 ตอ่ 279

จ.ล าปาง

จ.ล าพูน

จ.เลย

รพ.ล าปาง (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5422 3623  ตอ่ 4301

จ.ศรีสะเกษ

รพ.พระนารายณ์มหาราช (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3641 1250 

จ.สกลนคร
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คลินกินายแพทย์สุรพล คลินกิหมอวันชัย คลินกิหมอสัมพนัธ์เวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก
คลินกิหมอสุชิน รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.รักษ์สกล (เอกชน) โทร.0 4271 2800
คลินกินายแพทย์ปรีดา คลินกินายแพทย์วรกาล คลินกิหมอจิตรไท คลินกิหมอพรีวัตร์
คลินกิหมอมณีรัตน์ คลินกิหมอสัมพนัธ์เวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก คลินกิหมอสุชิน
นติิวัฒนค์ลินกิเวชกรรม

คลินกิแพทย์จิรวรรณ คลินกิแพทย์ทดัพงศ์ คลินกิแพทย์ปรีดาวดี คลินกิแพทย์วนดิา
คลินกิแพทย์วรชัย คลินกิแพทย์วัชรพงศ์ คลินกิแพทย์สุมติร์ คลินกิแพทย์หญิงจีราบตัร

คลินกิแพทย์หญิงภทัราพร คลินกิแพทย์อจัฉรี คลินกิโรคหวัใจและหลอดเลือดหมอจักรพงศ์
เฉลิมพงษค์ลินกิการแพทย์ รวมแพทย์คลินกิเวชกรรม นายแพทย์ประพลคลินกิ                                            ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดสระเกษ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง ศูนย์สุขภาพชุมชนกโุบร์รวมใจ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

คลองเรียนคลินกิเวชกรรม คลินกิตาหมอวิชัย คลินกินฤมลการแพทย์ คลินกิแพทย์ก าพล
คลินกิแพทย์เจริญ คลินกิแพทย์ธีระชัย คลินกิแพทย์ไพบลูย์ คลินกิแพทย์ศราวุธ
คลินกิแพทย์สมบรูณ์ คลินกิแพทย์สุรสิทธิ ์                                           คลินกิราษฎร์อทุศิการแพทย์ คลินกิเวชกรรม หมอวรวัฒน์-สิริมา
คลินกิเวชกรรม หมออ านาจ มสัีทธรรม คลินกิศัลยกรรมทางเดินปสัสาวะหมอนพพร
คลินกิสูตินรีเวชแพทย์หญิงสุนษิฐา คลินกิสูติ-นรีเวชหมอชัชวาล คลินกิหมอโฆษติ สูติ-นรีเวช คลินกิหมอแมนการแพทย์
คลินกิหมอสุภาพการแพทย์                คลินกิ ห ูคอ จมกู นายแพทย์บญุชัย คอหงส์เวชคลินกิ รพ.กองบนิ 56
รพ.ค่ายเสนาณรงค์ รพ.มติรภาพสามคัคี (มลูนธิิทง่เซียเซ้ียงต๊ีง) ศตพงษค์ลินกิโรคกระดูกและข้อ
สะเดาสหคลินกิ สูตินรีเวชคลินกิ หมออภชิาติ หมอจิตติคลินกิเวชกรรม หมอประวิทย์คลินกิสูติ-นรีเวช
อารยะ - วันดี เวชคลินกิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนา้สถานตี ารวจภธูรอ าเภอหาดใหญ่) ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเฉลิมพระเกยีรต์ิ ต.พะตง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลก าแพงเพชร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบา้นพรุ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงคลองแห
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงคอหงส์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงบา้นพรุ
ศูนย์บริการสาธารณสุขพอ่พรหม ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแหง่ชาติ ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอทุศิ                          
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1      
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กลุกลัยา)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดคอหงส์) ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนจราจร ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ ท.ส. ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ต าบล ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลควนลัง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.สตลู  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร 0 7472 3511, 0 7472 3500-09 ตอ่ 236
คลินกิควนโดนการแพทย์ คลินกินายแพทย์ธีระ คลินกิพญ.วนพชัร์ คลินกิแพทย์กนกอร
คลินกิแพทย์หญิงสิริรัตน ์สูติ-นรีแพทย์ คลินกิห ูคอ จมกู-อายุรกรรม รวมแพทย์คลินกิ
หมอสุวัฒน ์คลินกิเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

จ.สงขลา

รพ.สกลนคร (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4271 6568

จ.สตลู

รพ.หาดใหญ่  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7427 3100 ตอ่ 2214,2216

รพ.สมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดนิ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4272 1111 ตอ่ 1110

รพ.สงขลา (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7433 8100 ตอ่ 1614

รพ.สงขลา (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7433 8100 ตอ่ 1614 ตอ่
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คลินกิพฒันะการแพทย์ คลินกิสุภาพการแพทย์ คลินกิหมออษุาเวชกรรม ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์
ดวงแกว้คลินกิการแพทย์ สถานพยาบาลจุฬาเวช หมอวันชัยคลินกิเวชกรรม ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองด่าน ม.1
ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองด่าน ม.13 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองนยิมยาตรา ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองสวน ศูนย์สุขภาพชุมชนบางบอ่
ศูนย์สุขภาพชุมชนบางบอ่(หมู่บา้นทรัพย์มั่นคง) ศูนย์สุขภาพชุมชนบางเพรียง
ศูนย์สุขภาพชุมชนบางเสาธง (บวัโรย) ศูนย์สุขภาพชุมชนบา้นพลีนอ้ย หมู่ 3
ศูนย์สุขภาพชุมชนบา้นพลีนอ้ย หมู่ 5 ศูนย์สุขภาพชุมชนบา้นพลีนอ้ย หมู่ 8
ศูนย์สุขภาพชุมชนบา้นระกาศ หมู่ 3 ศูนย์สุขภาพชุมชนบา้นระกาศ หมู่ 8 ศูนย์สุขภาพชุมชนเปร็ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืงใหมบ่างพลี ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดศรีวารีนอ้ย ศูนย์สุขภาพชุมชนศีรษะจรเข้นอ้ย ศูนย์สุขภาพชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่
ศูนย์สุขภาพชุมชนสร่างโศก (คลองด่าน หมู่ 13) ศูนย์สุขภาพชุมชนเสาธงกลาง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

คลินกิแพทย์สาธิต คลินกิเวชกรรม กม.30 คลินกิเวชกรรม จุฬาการแพทย์ (ส าโรง)
คลินกิสามหว่งการแพทย์ ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

รพ.จฬุารัตน์ 3 (เอกชน) โทร.0 2769 2900-99
คลินกิเวชกรรมจุฬารัตน ์8 จุฬารัตน ์2 คลินกิเวชกรรม จุฬารัตน ์4 คลินกิเวชกรรม รพ.จุฬารัตน ์9                                                                                            
สถานพยาบาลจุฬารัตน ์5 สถานพยาบาลจุฬารัตนสุ์วรรณภมู ิ สหคลินกิจุฬารัตน ์7

รพ.จฬุารัตน์ 9 (เอกชน) โทร.0 2738 9900-9
คลินกิเวชกรรมจุฬารัตน ์8 จุฬารัตน ์2 คลินกิเวชกรรม จุฬารัตน ์4 คลินกิเวชกรรม รพ.จุฬารัตน ์3                                             
สถานพยาบาลจุฬารัตน ์5 สถานพยาบาลจุฬารัตนสุ์วรรณภมู ิ สหคลินกิจุฬารัตน ์7

คลินกิพฒันะการแพทย์ คลินกิเปรมประชาการแพทย์ คลินกิแพทย์ ก.ม.18 คลินกิรณภพการแพทย์
คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิสุภาพการแพทย์ เซ็นทรัล ปาร์ค คลินกิ 2 คลินกิเวชกรรม
ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์ ดวงแกว้คลินกิการแพทย์ บางกะปคิลินกิเวชกรรม บ ารุงรักษก์ารแพทย์คลินกิ
แบร่ิงเมดิคอลคลินกิ ประสงค์การแพทย์คลินกิ มหาสินคลินกิเวชกรรม มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม 
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (บางชัน) มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (แบร่ิง) สถานพยาบาลจุฬาเวช สวนหลวงคลินกิเวชกรรม

คลินกิเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ คลินกิแพทย์เจษ คลินกิแพทย์ฉัตรลดา 1 คลินกิวสันต์การแพทย์
คลินกิเวชกรรมบางนา 3 คลินกิเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนชุ
คลินกิหวัเฉียวเวชกรรม มลูนธิิปอ่เต็กต๊ึง คลินกิอรุณนเิวศนก์ารแพทย์ 3 ทรงยศคลินกิเวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม นภดลคลินกิเวชกรรม บางกะปคิลินกิเวชกรรม บางปะกงคลินกิแพทย์
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ แพทย์แพรกษาคลินกิ รพ.บางนา 1 รพ.บางนา 5
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม

คลินกิเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ คลินกิแพทย์เจษ คลินกิแพทย์ฉัตรลดา 1 คลินกิวสันต์การแพทย์
คลินกิเวชกรรมบางนา 3 คลินกิเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนชุ
คลินกิหวัเฉียวเวชกรรม มลูนธิิปอ่เต็กต๊ึง คลินกิอรุณนเิวศนก์ารแพทย์ 3 ทรงยศคลินกิเวชกรรม

รพ.บางพล ี(กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 2752 3223  

รพ.สมทุรปราการ (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 2710 8132-39 ตอ่ 2107

รพ.เซ็นทรัลปาร์ค  (เอกชน)  โทร. 0 2312 7261 - 9 

รพ.บางนา 2  (เอกชน)  โทร. 0 2740 1800-6  

รพ.บางบอ่  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 2313 4307
จ.สมทุรปราการ

รพ.บางนา 5  (เอกชน)  โทร. 0 2138 1155-65  
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ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม นภดลคลินกิเวชกรรม บางกะปคิลินกิเวชกรรม บางปะกงคลินกิแพทย์
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ แพทย์แพรกษาคลินกิ รพ.บางนา 1 รพ.บางนา 2
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม

คลินกิแพทย์ศุภรัตน์ คลินกิแพทย์อทิธิพล คลินกิสมวงศ์การแพทย์ จุฬาประชาอทุศิคลินกิเวชกรรม
ชายทะเลบางกอกคลินกิเวชกรรม ซี.เอม็.คลินกิเวชกรรม ธนารมย์เวชกรรมคลินกิ บางปะกอกคลินกิเวชการ
ประชาอทุศิเวชกรรมคลินกิ รพ.บางปะกอก 8 สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2 
อมัพรรณคลินกิเวชกรรมครุใน

คลินกิแพทย์ ก.ม.18 คลินกิรณภพการแพทย์                                      คลินกิเวชกรรมคลองเตย คลินกิเวชกรรมทุ่งครุ
คลินกิเวชกรรมปยิะมนิทร์ สาขาราม 2 คลินกิเวชกรรมปยิะมนิทร์ สาขาวัดตะกล่ า
คลินกิเวชกรรมปยิะมนิทร์อดุมสุข คลินกิเวชกรรมลาซาล คลินกิสุภาพการแพทย์ ธรรมสาธิตคลินกิเวชกรรม
บางกะปคิลินกิเวชกรรม แพทย์ข้ามฟากคลินกิ แพทย์แพรกษาคลินกิ มหาสินคลินกิเวชกรรม          
สถานพยาบาลจุฬาเวช สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ

1202 สวนหลวงคลินกิเวชกรรม คลินกิรณภพการแพทย์ คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิสุภาพการแพทย์
เคหะใจดีคลินกิเวชกรรม แพทย์แพรกษาคลินกิ ฟรีโซน คลินกิเวชกรรม ล าสาลีคลินกิเวชกรรม

คลินกิแพทย์สมชาย พงศ์แพทย์คลินกิเวชกรรม พงศ์แพทย์คลินกิเวชกรรม 2 เมอืงสมทุรแพรกษา คลินกิเวชกรรม
รพ.เมอืงสมทุรปู่เจ้าฯ สถานพยาบาลเมอืงสมทุรบางปู

คลินกิแพทย์สมชาย พงศ์แพทย์คลินกิเวชกรรม พงศ์แพทย์คลินกิเวชกรรม 2 เมอืงสมทุรแพรกษา คลินกิเวชกรรม
รพ.เมอืงสมทุรปากน้ า สถานพยาบาลเมอืงสมทุรบางปู

1202 สวนหลวงคลินกิเวชกรรม คลินกิพฒันะการแพทย์ คลินกิแพทย์ ก.ม.18 คลินกิแพทย์วิชัย
คลินกิรณภพการแพทย์ คลินกิรวมชัยประชารักษเ์วชกรรม คลินกิเวชกรรมพร้อมมติรการแพทย์ คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินกิสุภาพการแพทย์ เคหะใจดีคลินกิเวชกรรม ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์ ดวงแกว้คลินกิการแพทย์
บางปะกงคลินกิแพทย์ แบร่ิงเมดิคอลคลินกิ แพทย์ข้ามฟากคลินกิ แพทย์แพรกษาคลินกิ
มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม มติรไมตรีคลินกิเวชกรรม (แบร่ิง) ล าสาลีคลินกิเวชกรรม

กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินกิแพทย์ สาขา 2 คลินกิพฒันะการแพทย์ คลินกิแพทย์เจษ
คลินกิแพทย์หญิงวรุณศิริ(เวชกรรม) คลินกิแพทย์อภชิาติ คลินกิรณภพการแพทย์ คลินกิเวชกรรมเพชรบรีุสิบ
คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิสุภาพการแพทย์ ดวงแกว้คลินกิ 2000 การแพทย์ ดวงแกว้คลินกิการแพทย์
ดอกไมเ้วชคลินกิ นครไทยคลินกิการแพทย์ บางปะกงคลินกิแพทย์ บางปเูวชคลินกิ
พทุธรักษาคลินกิเวชกรรม มหาสินคลินกิเวชกรรม รพ.ศิครินทร์ สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม
หวัปา่การแพทย์คลินกิเวชกรรม

รพ.ส าโรงการแพทย ์ (เอกชน)  โทร. 0 2361 0070-9  
คลินกิต าหรุการแพทย์ คลินกิแพทย์สาธิต คลินกิรณภพการแพทย์ คลินกิวสันต์การแพทย์
คลินกิเวชกรรม กม.30 คลินกิเวชกรรมคลองเตย คลินกิเวชกรรมทา่น้ า คลินกิเวชกรรมทุ่งครุ

รพ.เมอืงสมทุรปากน้ า (เอกชน) โทร. 0 2173 7766-75

รพ.รัทรินทร์  (เอกชน)  โทร. 0 2323 2991-7  

รพ.รวมชยัประชารักษ์  (เอกชน)  โทร. 0 2708 7500 - 10 ตอ่ 191

รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง  (เอกชน)  โทร. 0 2818 7555  

รพ.ปยิะมนิทร์  (เอกชน)  โทร. 0 2316 0026 ตอ่ 2310  

รพ.เปาโล เมโมเรียล สมทุรปราการ  (เอกชน)  โทร. 0 2389 2555  

รพ.เมอืงสมทุรปู่เจา้ฯ (เอกชน) โทร. 0 2754 2800-9
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คลินกิเวชกรรมพร้อมมติรการแพทย์ คลินกิเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิเวชกรรมลาซาล คลินกิสามหว่งการแพทย์
คลินกิอนสุรณ์การแพทย์ บางกะปคิลินกิเวชกรรม แพรกษาการแพทย์คลินกิ มหาสินคลินกิเวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินกิเวชกรรม

รพ.สมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3472 3044-9 ตอ่ 2074
คลินกิแพทย์ธนากร คลินกิแพทย์มยุรี คลินกิแพทย์วัชระ-กนกวรรณ คลินกิแพทย์สมหมาย
คลินกิหมอพเิชียร คลินกิหมอมนญู รุ่งเรืองคลินกิ สหคลินกิหมอธีรเทพ-หมอรุจิรา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

คลินกิกติิพรการแพทย์ คลินกิชัยวัฒนก์ารแพทย์ คลินกิพทุธมณฑลสาย 4 การแพทย์ คลินกิแพทย์พรชัย
คลินกิเวชกรรม รัชนกีรการแพทย์ คลินกิเวชกรรมคลองแค คลินกิเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ คลินกิเวชกรรมหมอณัฐวุฒิ
คลินกิสาทพิย์การแพทย์ คลินกิหมอไพโรจนแ์ละเพื่อนการแพทย์ คลินกิหมออภชิาติการแพทย์
เซ็นทรัลคลินกิเวชกรรม บา้นเราคลินกิเวชกรรม ยอดยิ่งคลินกิเวชกรรม วิชิตคลินกิเวชกรรม
สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

คลินกิมหาชัยการแพทย์ คลินกิเวชกรรมวิชาการแพทย์ คลินกิเวชกรรมหมอรณชัย เซ็นทรัลคลินกิเวชกรรม
สุขภาพคลินกิเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

คลินกินคิมซอย 15 การแพทย์ คลินกิประวิทย์การแพทย์ คลินกิปาริชาติ-ชัยวิเชียรการแพทย์ คลินกิปติินนัทก์ารแพทย์
คลินกิพรีชัยการแพทย์ คลินกิแพทย์ชรินทร์ คลินกิแพทย์โมลี คลินกิแพทย์วรดา
คลินกิแพทย์วีรศักด์ิ คลินกิแพทย์อภชิาติ คลินกิแพทย์อญัชลี คลินกิวิบลูย์-กมลทพิย์การแพทย์
คลินกิวิบลูย์การแพทย์ คลินกิเวชกรรมสมคิดการแพทย์ คลินกิเวชกรรมหมอธนพฒัน์ คลินกิเวชกรรมหมอธรรมวิทย์
คลินกิเวชกรรมหมอปญัญา คลินกิเวชกรรมหมอพชิัย คลินกิเวชกรรมโอภาสการแพทย์ คลินกิสมเกยีรติการแพทย์
คลินกิสมทุรสาครการแพทย์ คลินกิหมอพสิิษฐ์การแพทย์ คลินกิหมอไพศาลการแพทย์ คลินกิหมอศักด์ิชัยการแพทย์
คลินกิหมอสงกรานต์การแพทย์ คลินกิหมออภเิชษฐ์การแพทย์ คลินกิอนนัต์การแพทย์
สหคลินกินายแพทย์วิชัย-ทนัตแพทย์ศิริพร รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด

ร.พ.มหาชยั 2 (เอกชน)  โทร. 0 2810 3442 ตอ่ 203
คลินกิกติิพรการแพทย์ คลินกิตลาดสมบรูณ์เวชกรรม คลินกิเวชกรรม รัชนกีรการแพทย์ คลินกิเวชกรรมคลองแค
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมกู ภมูแิพ ้แพทย์ชวลิต              คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางทนิกรการแพทย์
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
คลินกิเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทยีนดัด) คลินกิเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ
คลินกิเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์                     คลินกิเวชกรรมสมชายคลินกิ คลินกิเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์
คลินกิหมอวิญญูเวชกรรม คลินกิอรรถพลการแพทย์ บา้นเราคลินกิเวชกรรม เพชรเกษม 81 คลินกิเวชกรรม
ยศ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ยอดยิ่งคลินกิเวชกรรม วันวิเชียรสหคลินกิ วิชิตคลินกิเวชกรรม
สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  (เอกชน)  โทร. 0 2431 0070 ตอ่ 2419, 2420
คลินกิกติิพรการแพทย์ คลินกิเวชกรรม รัชนกีรการแพทย์ คลินกิเวชกรรมคลองแค คลินกิเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมกู ภมูแิพ ้แพทย์ชวลิต คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ คลินกิเวชกรรมเทศบาล 3 คลินกิเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินกิเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ คลินกิสาทพิย์การแพทย์ คลินกิสิวารัตนก์ารแพทย์ แพทย์สวนหลวงคลินกิเวชกรรม

รพ.กระทุ่มแบน  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3484 4430  

รพ.บา้นแพ้ว  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3441 9539

ร.พ.สมทุรสาคร (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 3442 7099

จ.สมทุรสงคราม

จ.สมทุรสาคร
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ยศ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง รพ.วิชัยเวช อนิเตอร์เนชั่นแนล สมทุรสาคร โรมนัเวชกรรมคลินกิ
รพ.วิชัยเวช อนิเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม        วิชิตคลินกิเวชกรรม        สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์        สายส่ีสหคลินกิ

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมทุรสาคร  โทร. 0 3482 6709 - 29 ตอ่ 1702 
คลินกิกติิพรการแพทย์ คลินกิชัยวัฒนก์ารแพทย์ คลินกิเวชกรรม รัชนกีรการแพทย์ คลินกิเวชกรรมคลองแค
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมกู ภมูแิพ ้แพทย์ชวลิต คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย
คลินกิเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินกิเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินกิเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์
คลินกิสาทพิย์การแพทย์ คลินกิสิวารัตนก์ารแพทย์ บา้นเราคลินกิเวชกรรม แพทย์สวนหลวงคลินกิเวชกรรม
ยศ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง รพ.วิชัยเวช อนิเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
รพ.วิชัยเวช อนิเตอร์เนชั่นแนล ออ้มนอ้ย โรมนัเวชกรรมคลินกิ วิชิตคลินกิเวชกรรม
สหคลินกิออ้มใหญ่รวมแพทย์ สายส่ีสหคลินกิ

รพ.สมเดจ็พระยพุราชสระแก้ว  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3742 1443  
คลินกินายแพทย์ราเชษฎ คลินกิแพทย์กนกพร คลินกิแพทย์บรรหาร คลินกิแพทย์ปญัญา
คลินกิแพทย์ไพบลูย์ คลินกิแพทย์วิทยา คลินกิแพทย์วีรชัย คลินกิแพทย์สุทธาทพิย์
คลินกิอรัญการแพทย์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.พระพุทธบาท  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3632 3291-6  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงพระพทุธบาท ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระพทุธบาท ศูนย์อนามยัที่ 2
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.สระบรุี  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3631 6555  ตอ่ 3083
กองสาธารณสุขเทศบาลต าบลหนองแค รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.เกษมราษฎร์ สระบรุี  (เอกชน)  โทร. 0 3631 5555 - 94 ตอ่ 8320-1
แกง่คอยโพลีคลินกิ คลินกิตาหมอดวงพร คลินกินายแพทย์นพพร คลินกิรวมแพทย์สระบรีุ
คลินกิเวชกรรมแพทย์ทวีศักด์ิ คลินกิสุวัฒนก์ารแพทย์ ประเสริฐคลินกิเวชกรรม แพทย์วรพงษค์ลินกิ
สหคลินกิทา่เรือการแพทย์และทนัตกรรม แพทย์ประสงค์ (รวมแพทย์) คลินกิเวชกรรม

รพ.สงิหบ์รุี  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3652 2512  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงสิงหบ์รีุ        ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์รีุ 
รพ.ค่ายบางระจัน รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.อินทร์บรุี  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3658 1993 - 7 
ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์รีุ รพ.ค่ายบางระจัน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงสิงหบ์รีุ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.ศรีสงัวรสโุขทยั  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร.0 5568 2030-43 ตอ่ 155
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.สโุขทยั (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร.0 5561 1782 ตอ่ 1207
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

จ.สโุขทยั

จ.สงิหบ์รุี

จ.สระแก้ว

จ.สระบรุี
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รพ.เจา้พระยายมราช  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3552 1555 ตอ่ 1215
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมอืงสุพรรณบรีุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดศรีบวับาน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.สมเดจ็พระสงัฆราช องค์ที่ 17  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3553 1077 ตอ่ 2903
คลินกิบญุวิสุทธิก์ารแพทย์ คลินกิพจนารถ-บญุชัยการแพทย์ คลินกิแพทย์สุเทพ-สุภาพร เวชกรรม
สองพี่นอ้งโพลีคลินกิ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.อู่ทอง  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 3555 1422
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.เกาะสมยุ  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7742 0901  
คลินกิช่อลัดาการแพทย์คลินกิเวชกรรมทั่วไป    คลินกิเวชกรรมนายแพทย์วิรัตน์ คลินกิเวชกรรมประจักษก์ารแพทย์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.สรุาษฎร์ธานี  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 7728 3778
คลินกิเวชกรรม เอกพลการแพทย์ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมกู หมอฉัตรชัย คลินกิเวชกรรมแพทย์พเิชษฐ์
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมกู หมออศุณี คลินกิหมออภเิดช คลินกิเวชกรรม คลินกิอายุรกรรมแพทย์อนชุา
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ แพทย์เติมศักด์ิ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ หมออสิระ
หมอจักรกฤช คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม บรรยงจักรษคุลินกิ

รพ.สรุินทร์  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4451 5913 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงสุรินทร์ ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานรีถไฟ ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ รพ.ค่ายวีรวัฒนโ์ยธิน รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.สมเดจ็พระยพุราชทา่บอ่   (กระทรวงสาธารณสขุ)   โทร.  0 4243 1015 ตอ่ 246, 329
คลินกิแพทย์ทวีเวชกรรม คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์หญิงจุฑารัตน์ คลินกิเวชกรรมหมอสุกญัญา
คลินกิหมอจรูญ คลินกิหมอวัฒนา พมิลจันทร์-วันชัยคลินกิ         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด  

รพ.หนองคาย   (กระทรวงสาธารณสขุ)   โทร.  0 4241 3456-65
รพ.โพนพสัิย รพ.ศรีเชียงใหม่ รพ.สังคม รพ.สระใคร
ศูนย์บริการเทศบาล 1 ศูนย์นาโพธิ์ รพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.หนองบวัล าภ ู (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 4231 1999
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.อ่างทอง  (กระทรวงสาธารณสขุ) โทร. 0 3561 4969
คลินกิแพทย์ทศพร คลินกิแพทย์ประทปี คลินกิแพทย์สุธีรพนัธ์ คลินกิแพทย์สุรพล

จ.สพุรรณบรุี

จ.หนองบวัล าภู

จ.อ่างทอง

จ.สรุาษฎร์ธานี

จ. สรุินทร์

จ. หนองคาย
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คลินกิสุรพนัธ์การแพทย์                                                          รพ.อา่งทอง 2 (เขตเทศบาลเมอืง) รพ.อา่งทอง 3 (เขตเทศบาลวัดชัยมงคล)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลปา่โมก สหคลินกิแพทย์พเิชฐ-สุพรรณี ธงทอง
สาธารณสุขอ าเภอไชโย สาธารณสุขอ าเภอปา่โมก สาธารณสุขอ าเภอโพธิท์อง สาธารณสุขอ าเภอเมอืง
สาธารณสุขอ าเภอวิเศษชัยชาญ สาธารณสุขอ าเภอสามโก้ สาธารณสุขอ าเภอแสวงหา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.อ านาจเจริญ  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4551 1940 - 8 ตอ่ 1251 
ส านกังานสาธารณสุขทกุแหง่ในจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.อุดรธานี  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4224 5524  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอดุรธาน ี               ศูนย์บริการสาธารณสุข หนองสิม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเกา่จาน รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.อุตรดติถ์  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5541 1064 ตอ่ 1161 
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขเทศบาลเมอืงอตุรดิตถ์ ร.พ.ค่ายพชิัยดาบหกั
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  สถานพยาบาลเขื่อนสิริกติต์ิ

รพ.อุทยัธานี  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 5651 4992
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

รพ.ค่ายสรรพสทิธิประสงค์  (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 4523 3529
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ นายแพทย์สละ คลินกิเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์สงคราม
คลินกิเวชกรรมหมอธนวัฒน์ ธนนิศักด์ิคลินกิเวชกรรมเฉพาะทางห ูคอ จมกู

รพ.สรรพสทิธิประสงค์  (กระทรวงสาธารณสขุ)  โทร. 0 4525 0287
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์แพทย์ชุมชนทา่วังหนิ ศูนย์แพทย์ชุมชนปทมุชยางกรู ศูนย์แพทย์ชุมชนปทมุมาลัย
ศูนย์แพทย์ชุมชนปทมุวิทยากร ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ ศูนย์มะเร็งอบุลราชธานี ศูนย์อนามยัที่ 7
ส านกังานปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 7 ศูนย์บริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอบุลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมอืงเดชอดุม
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมอืงวารินช าราบแหง่ที่ 1
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมอืงวารินช าราบแหง่ที่ 2                   
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมอืงวารินช าราบแหง่ที่ 3
รพ.สต.ทกุแหง่ในจังหวัด                  

จ. อุบลราชธานี

จ. อ านาจเจริญ

จ.อุดรธานี

จ.อุทยัธานี

จ. อุตรดติถ์


