


สถานพยาบาลของรัฐบาล
1.คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล*

12.รพ.ราชพิพัฒน* 17.รพ.สิรินธร*

14.รพ.เวชการุณยรัศมิ์ *
สถานพยาบาลของเอกชน 9.รพ.นวมินทร 9* 18.รพ.เพชรเวช* 27.รพ.สายไหม
1.รพ.กลวยน้ําไท* 10.รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล* 19.รพ.แพทยปญญา* 28.รพ.สุขสวสัด์ิ*

2.รพ.เกษมราษฎร บางแค* 11.รพ.บางนา 1* 20.รพ.มเหสักข* 29.รพ.หัวเฉียว*

3.รพ.เกษมราษฎร ประชาช่ืน* 12.รพ.บางไผ* 21.รพ.มงกุฎวฒันะ
4.รพ.เกษมราษฎร สุขาภิบาล 3* 13.รพ.บางมด* 22.รพ.ยันฮี*

5.รพ.คามิลเลียน 14.รพ.เปาโล เมโมเรียล 23.รพ.ราษฎรบูรณะ*

6.รพ.เดชา* 15.รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4* 24.รพ.ลาดพราว
16.รพ.พระราม 2* 25.รพ.วภิาราม
17.รพ.เพชรเกษม 2* 26.รพ.ศิครินทร* 

กระบี่ 1.รพ.กระบี ่(สธ)*

กาญจนบุรี 1.รพ.คายสุรสีห  2.รพ.พหลพลพยุหเสนา (สธ)*  3.รพ.มะการักษ (สธ)*

กาฬสินธุ 1.รพ.กาฬสินธุ (สธ)* 

กําแพงเพชร 1.รพ.กําแพงเพชร (สธ)*  

ขอนแกน 1.รพ.ขอนแกน (สธ)*  2.รพ.ชุมแพ (สธ)*  3.รพ.ศรีนครินทร  4.รพ.เวชประสิทธิ์
จันทบุรี 1.รพ.พระปกเกลา (สธ)*    

ฉะเชิงเทรา 1.รพ.พุทธโสธร (สธ)*  2.รพ.จุฬารัตน 11*  3.รพ.โสธราเวช*

ชลบุรี 1.รพ.ชลบุรี (สธ)*  2.รพ.พนัสนิคม (สธ)*  3.รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ*  4.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา*   
5.รพ.อาวอุดมอําเภอศรีราชา (สธ)*   6.ศูนยวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยบูรพา*  7.รพ.ปยะเวชช บอวนิ   
8.รพ.พญาไทศรีราชา  9.รพ.แหลมฉบังอินเตอรเนชั่นแนล  10.รพ.เอกชล 2*

ชัยนาท 1.รพ.ชัยนาทนเรนทร (สธ)*  2.รพ.รวมแพทยชัยนาท*

ชัยภูมิ 1.รพ.ชัยภูมิ (สธ)*

ชุมพร 1.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ (สธ)*   

เชียงราย 1.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห (สธ)*  2.รพ.เกษมราษฎร ศรีบุรินทร*  
เชียงใหม 1.รพ.นครพิงค (สธ)*  2.รพ.มหาราชนครเชียงใหม*  3.รพ.สันปาตอง (สธ)*     

4.รพ.เชียงใหมใกลหมอ*   5. รพ.เทพปญญา*     
6.รพ.ราชเวชเชียงใหม*   7.รพ.ลานนา*

ตรัง 1.รพ.ตรัง (สธ)*      

ตราด 1.รพ.ตราด (สธ)*

ตาก 1.รพ.แมสอด (สธ)*  2.รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (สธ)*

นครนายก 1.รพ.นครนายก (สธ)*  2.รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
นครปฐม 1.รพ.จันทรุเบกษา  2.รพ.นครปฐม (สธ)*  3.รพ.เมตตาประชารักษ วดัไรขิง (สธ)*  4.รพ.เทพากร*
นครพนม 1.รพ.นครพนม (สธ)*

นครราชสีมา 1.รพ.คายสุรนารี  2.รพ.ปากชองนานา (สธ)*  3.รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ)*   

4.รพ.ป.แพทย*    
นครศรีธรรมราช 1.รพ.คายวชิราวธุ  2.รพ.ทุงสง (สธ)*  3.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ)*  4.รพ.สิชล (สธ)*

นครสวรรค 1.รพ.สวรรคประชารักษ (สธ)*  2.รพ.รมฉัตร  3.รพ.รัตนเวช*    

นนทบุรี 1.รพ.ชลประทาน*  2.รพ.พระนั่งเกลา (สธ)*  3.สถาบันบําราศนราดูร (สธ)*  4.รพ.กรุงไทย*  

5.รพ.เกษมราษฎร รัตนาธเิบศร*  6.รพ.วภิาราม ปากเกร็ด

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจําป พ.ศ. 2556 แยกตามจังหวัด
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6.รพ.ตํารวจ 11.รพ.รามาธบิดี
2.รพ.กลาง* 7.รพ.นพรัตนราชธานี (สธ)*

16.รพ.สมเด็จพระปนเกลา*

3.รพ.จุฬาลงกรณ 8.รพ.พระมงกุฏเกลา 13.รพ.เลิดสิน (สธ)* 18.รพ.หลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ*

4.รพ.เจริญกรุงประชารักษ* 9.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

5.รพ.ตากสิน* 10.รพ.ราชวถิี (สธ)

จัง
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15.รพ.ศิริราช*

8.รพ.นวมินทร 2*

7.รพ.นวมินทร*

             สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวดันั้นๆ เปนเครือขาย

          หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือขายตามผนวก



นราธิวาส 1.รพ.นราธวิาสราชนครินทร (สธ)*  2.รพ.สุไหงโก-ลก (สธ)*

นาน 1.รพ.นาน (สธ)*

บุรีรัมย 1.รพ.นางรอง (สธ)*  2.รพ.บุรีรัมย (สธ)*

บึงกาฬ 1.รพ.บึงกาฬ (สธ)*

ปทุมธานี 1.รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ   2.รพ.ปทุมธานี (สธ)*  3.รพ.นวนคร*  4.รพ.ปทุมเวช   5.รพ.แพทยรังสิต   
 6.รพ.ภัทร-ธนบุรี*  7.รพ.เอกปทุม    
ประจวบคีรีขันธ 1.รพ.คายธนะรัชต*  2.รพ.บางสะพาน (สธ)*  3.รพ.ประจวบคีรีขันธ (สธ)*   4.รพ.หัวหิน (สธ)*

ปราจีนบุรี 1.รพ.กบินทรบุรี (สธ)*  2.รพ.คายจักรพงษ  3.รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร (สธ)*    

ปตตานี 1.รพ.ปตตานี (สธ)*

พระนครศรีอยุธยา 1.รพ.พระนครศรีอยุธยา (สธ)*  2.รพ.เสนา (สธ)*  3.รพ.นวนคร อยุธยา*  4.รพ.ราชธานี   5.โรจนเวช*         

พะเยา 1.รพ.เชียงคํา (สธ)*  2.รพ.พะเยา (สธ)*     

พังงา 1.รพ.ตะกั่วปา (สธ)*  2.รพ.พังงา (สธ)*    

พัทลุง 1.รพ.พัทลุง (สธ)*

พิจิตร 1.รพ.พิจิตร (สธ)*  

พิษณุโลก 1.รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   2.รพ.พุทธชินราช (สธ)*   3.รพ.มหาวทิยาลัยนเรศวร   
เพชรบุรี 1.รพ.พระจอมเกลา (สธ)*  2.รพ.เมืองเพชร-ธนบุรี*

เพชรบูรณ 1.รพ.เพชรบูรณ (สธ)* 

แพร 1.รพ.แพร (สธ)*  

ภูเก็ต 1.รพ.ปาตอง (สธ)*  2.รพ.วชิระภูเก็ต (สธ)*  3.รพ.องคการบริหารสวนจังหวดัภูเก็ต  4.รพ.มิชชั่นภูเก็ต  
มหาสารคาม 1.รพ.มหาสารคาม (สธ)* 

มุกดาหาร 1.รพ.มุกดาหาร (สธ)*  

แมฮองสอน 1.รพ.ศรีสังวาลย (สธ)*

ยโสธร 1.รพ.ยโสธร (สธ)*  

ยะลา 1.รพ.เบตง (สธ)*  2.รพ.ยะลา (สธ)* 

รอยเอ็ด 1.รพ.รอยเอ็ด (สธ)*  

ระนอง 1.รพ.ระนอง (สธ)*

ระยอง 1.รพ.ระยอง (สธ)*   2.รพ.มงกุฎระยอง*   3.รพ.รวมแพทยระยอง      
ราชบุรี 1.รพ.ดําเนินสะดวก (สธ)*  2.รพ.บานโปง (สธ)*  3.รพ.โพธาราม (สธ)*  4.รพ.ราชบุรี (สธ)*  5.รพ.ซานคามิลโล*

ลพบุรี 1.รพ.บานหมี่ (สธ)*  2.รพ.พระนารายณมหาราช (สธ)*  3.รพ.อานันทมหิดล
ลําปาง 1.รพ.คายสุรศักด์ิมนตรี*  2.รพ.ลําปาง (สธ)*    

ลําพูน 1.รพ.ลําพูน (สธ)*  2.รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล*

เลย 1.รพ.เลย (สธ)*    

ศรีสะเกษ 1.รพ.ศรีสะเกษ (สธ)*

สกลนคร 1.รพ.สกลนคร (สธ)*  2.รพ.สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน (สธ)*  3.รพ.รักษสกล*

สงขลา 1.รพ.สงขลา (สธ)*   2.รพ.สงขลานครินทร   3.รพ.หาดใหญ (สธ)* 

สตูล 1.รพ.สตูล (สธ)*

สมุทรปราการ 1.รพ.บางบอ (สธ)*  2.รพ.บางพลี (สธ)*  3.รพ.สมุทรปราการ (สธ)*  4.รพ.จุฬารัตน 3*  5.รพ.จุฬารัตน 9*

 6.รพ.เซ็นทรัล ปารค*  7.รพ.บางนา 2*  8.รพ.บางนา 5*  9.รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง* 
10.รพ.ปยะมินทร*  11.รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ*  12.รพ.เมืองสมุทรปากน้ํา*  13.รพ.เมืองสมุทรปูเจาฯ*   

 14.รพ.รวมชัยประชารักษ*  15.รพ.รัทรินทร*  16.รพ.วภิาราม-ชัยปราการ*  17.รพ.สําโรงการแพทย*
สมุทรสงคราม 1.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา (สธ)*     

สมุทรสาคร 1.รพ.กระทุมแบน (สธ)*  2.รพ.บานแพว (สธ)*  3.รพ.สมุทรสาคร (สธ)*  4.รพ.มหาชัย 2*  

5.รพ.มหาชัย 3*   6.รพ.วชัิยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย*  7.รพ.วชัิยเวช อินเตอรเนช่ันแนล สมุทรสาคร*
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สระแกว 1.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว (สธ)*

สระบุรี 1.รพ.พระพุทธบาท (สธ)*  2.รพ.สระบุรี (สธ)*  3.รพ.เกษมราษฎร สระบุรี*    
สิงหบุรี 1.รพ.สิงหบุรี (สธ)*  2.รพ.อินทรบุรี (สธ)*

สุโขทัย 1.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (สธ)*   2.รพ.สุโขทัย (สธ)*    

สุพรรณบุรี 1.รพ.เจาพระยายมราช (สธ)*   2.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที ่17 (สธ)*   3.รพ.อูทอง (สธ)*   

สุราษฏรธานี 1.รพ.เกาะสมุย (สธ)*  2.รพ.สุราษฎรธานี (สธ)* 

สุรินทร 1.รพ.สุรินทร (สธ)*  2.รพ.รวมแพทย (หมออนันต)    
หนองคาย 1.รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ (สธ)*  2.รพ.หนองคาย (สธ)*  3.รพ.หนองคาย-วฒันา 
หนองบัวลําภู 1.รพ.หนองบัวลําภู (สธ)*

อางทอง 1.รพ.อางทอง (สธ)*

อํานาจเจริญ 1.รพ.อํานาจเจริญ (สธ)*

อุดรธานี 1.รพ.คายประจักษศิลปาคม   2.รพ.อุดรธานี (สธ)*  3.รพ.นอรท อีสเทอรน-วฒันา 
อุตรดิตถ 1.รพ.อุตรดิตถ (สธ)*

อุทัยธานี 1.รพ.อุทัยธานี (สธ)*    

อุบลราชธานี 1.รพ.คายสรรพสิทธปิระสงค*  2.รพ.สรรพสิทธปิระสงค (สธ)*   3.รพ.ราชเวชอุบลราชธานี  
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1

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2244 3515

คลินิกชูจิตการแพทย คลินิกบางกรวยเวชกรรม คลินิกแพทยพิชัย คลินิกแพทยสมชาย
คลินิกวนิิจการแพทย คลินิกสันติการแพทย ตากสิน 1 การแพทยคลินิก เตาปูนสหคลินิก
นานาคลินิกเวชกรรม พรอมสินคลินิกเวชกรรม ฟาใหมคลินิกเวชกรรม ยนัฮีโพลีคลินิก
ร่ืนฤดีคลินิกเวชกรรม ศรียานคลินิกเวชกรรม ศาลายาคลินิกเวชกรรม สังขกระจายคลินิกการแพทย

รพ.กลาง (สังกัด กทม.) โทร.0 2220 8000 

22 เวชการคลินิก กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 2 คลินิกเกษรการแพทย
คลินิกปยเมธกิารแพทย คลินิกแพทย คลินิกแพทยปริญญา คลินิกรวมแพทย
ถาวรคลินิกเวชกรรม ธรีชัยคลินิกการแพทย พาตาโพลีคลินิกเวชกรรม พิพัฒนคลินิกเวชกรรม
แพทยพิสิฐคลินิก ไมตรีจิตตคลินิกการแพทย รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพัฒน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณยรัศมิ์ รพ.สิรินธร
รพ.หลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานคร สุรชัยคลินิกโรคผิวหนัง
สุรชัยคลินิกเวชกรรม ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ในสังกัด กทม. สถานีกาชาดที ่2 กรุงเทพ

รพ.เจริญกรุงประชารักษ  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2289 7000

การแพทยเทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทยกมล คลินิกแพทยสุรินทร คลินิกเวชกรรมแพทยจิรพร
คลินิกเวชกรรมแพทยชัยชนะ คลินิกเวชกรรมแพทยสาวติรี ถาวรคลินิกเวชกรรม บานหมออรคลินิกเวชกรรม
ประวทิยคลินิกเวชกรรม พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม รพ.กลาง  รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพัฒน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณยรัศมิ์ รพ.สิรินธร
รพ.หลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานคร วรรัตนคลินิกการแพทย
ศุภรัชคลินิกเวชกรรม สําเหรคลินิกเวชกรรม สิรินาถคลินิกเวชกรรม
ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ในสังกัด กทม.

รพ.ตากสิน  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2437 1625

คลินิกพิพัฒนเวชกรรม คลินิกแพทยปริญญา ถาวรคลินิกเวชกรรม บางปะแกวคลินิกเวชกรรม
ประวทิยคลินิกเวชกรรม รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ราชพิพัฒน
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณยรัศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานคร สังขกระจายคลินิกการแพทย อดิลักษณคลินิกเวชกรรม
ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ในสังกัด กทม.

รพ.นพรัตนราชธานี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2517 4270-9  

คลินิกคมสันการแพทย คลินิกนพรัตนเวชกรรม คลินิกบุญสงการแพทย คลินิกแพทยเวชกรรม
คลินิกแพทยสุน-ีเมธา คลินิกแพทยอภิชัย คลินิกเวชกรรมใกลบาน คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร
คลินิกเวชกรรมตลาดบัว คลินิกเวชกรรมหมอสุทธนิันท คลินิกเวชกรรมรินทรทองการแพทย คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ
คลินิกเวชกรรมหมอวงวฒัน คลินิกสุพจนเวชกรรม คลินิกหมอสมชายเวชกรรม ชุมชนคลินิกเวชกรรม
นภดลคลินิกเวชกรรม บุญวสุิทธิค์ลินิกเวชกรรม ประสงคการแพทยคลินิก พหลแพทยคลินิกเวชกรรม
แพทยไชยวฒันคลินิก เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณยรัศมิ์
ศิริพัฒนคลินิกเวชกรรม สาขาบางชัน สหคลินิกมีนบุรีเพลส หมอดาเนียล คลินิกเวชกรรม เอส แอนด พี แพทยคลินิก

รพ.ราชพิพัฒน (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2444 0138 ตอ 8859

รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ตากสิน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณยรัศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ในสังกัด กทม.

ผนวก
สถานพยาบาลเครือขายประจําป พ.ศ. 2556

กรุงเทพมหานคร
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รพ.เลิดสิน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2353 9800

คลินิกจันทรประดิษฐการแพทย 2 คลินิกเจริญกรุงการแพทย คลินิกชัยวฒันการแพทย คลินิกแพทยนพดล
คลินิกแพทยปญญา คลินิกรุงเจริญการแพทย คลินิกเวชกรรมจันทนสะพาน 4 คลินิกเวชกรรมชัยวฒันการแพทย
คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล คลินิกสะพาน 3 การแพทย คลินิกหมอบัลลังค เวชกรรม
นิลเวชคลินิก บานหมอคลินิกเวชกรรม ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง) รวมแพทยคลินิก (ดินแดง)
รวมแพทยคลินิก (ยานนาวา) รพ.เทียนฟามูลนิธิ สมศักด์ิคลินิกเวชกรรม เอกชัยเวชการคลินิก

รพ.เวชการุณยรัศมิ ์(สังกัด กทม.) โทร. 0 2988 4100  

รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.สิรินธร รพ.หลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานคร

รพ.ศิริราช (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2419 7000 ตอ  8937

48 การแพทยคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช คลินิกเอกชัยการแพทย พาตาโพลีคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย

รพ.สมเด็จพระปนเกลา (กระทรวงกลาโหม) โทร.0 2475 2941

คลินิกแพทยโสภณ                          ถาวรคลินิกเวชกรรม เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขายไูนเต็ดเซ็นเตอรสีลม สหคลินิก
บางบอนคลินิกเวชกรรม บางปะแกวคลินิกเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก เพอรเฟคเฮลธคลินิกเวชกรรม
รมไทรคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไปบางขุนเทียน       ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน

รพ.สิรินธร (สังกัด กทม.) โทร. 0 2328 6009-19 ตอ 11309 , 12101

คลินิกเสรีการแพทย ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม สหแพทยเมโมเรียลคลินิก รพ.กลาง                            
รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณยรัศมิ์ รพ.หลวงพอทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานคร
ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ในสังกัด กทม.

รพ.หลวงพอทวีศักดิ ์ชุตินฺธโร อุทิศ  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2429 3575-8

รพ.กลาง                            รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณยรัศมิ์ รพ.สิรินธร 
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ในสังกัด กทม.

รพ.กลวยนํ้าไท  (เอกชน) โทร. 0 2769 2000 ตอ 3101

33 เมดิกคลินิกเวชกรรม กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 2 คลินิกแพทยเจษ
คลินิกแพทยสันติภาพ คลินิกแพทยโสภณ คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาชุมชน 70 ไร
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาราม 2 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวทิ 101/1

คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวทิ 56 คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสุภาพงษ 3
คลินิกเวชกรรมทวมิาศ สาขารามคําแหง 40 คลินิกเวชกรรมทวมิาศ สาขารามคําแหง 53 

คลินิกเวชกรรมลาดพราว 122 คลินิกเวชกรรมวภิาวดี 60 คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี นครไทยคลินิกการแพทย
บางกะปคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (แบร่ิง) สถานพยาบาลผูปวยเร้ือรังกลวยน้ําไท 2 สวนผักคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิง่เจริญ สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาทุงสองหอง สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาอโศก
สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสาทรซอย 8สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวทิ 93 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.เกษมราษฎร บางแค (เอกชน)   โทร. 0 2804 8959-70

คลินิกไพโรจนการแพทย แพทยสวนหลวงคลินิกเวชกรรม รพ.เกษมราษฎร  ประชาชืน่ รพ.เกษมราษฎร  รัตนาธเิบศร
รพ.เกษมราษฎร  สุขาภิบาล 3 ศาลายาคลินิกเวชกรรม สหคลินิกออมใหญรวมแพทย
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รพ.เกษมราษฎร ประชาชืน่ (เอกชน)   โทร. 0 2910 1600 ตอ 1575

รพ.เกษมราษฎร  บางแค รพ.เกษมราษฎร  รัตนาธเิบศร รพ.เกษมราษฎร  สุขาภิบาล 3

รพ.เกษมราษฎร สุขาภิบาล 3  (เอกชน) โทร. 0 2729 3000 ตอ 5200  

รพ.เกษมราษฎร  บางแค รพ.เกษมราษฎร  ประชาชืน่ รพ.เกษมราษฎร  รัตนาธเิบศร

รพ.เดชา (เอกชน ) โทร. 0 2246 0137

คลินิกเปรมประชาการแพทย คลินิกพระราม 2 การแพทย คลินิกเพชรบุรี 22 เวชกรรม คลินิกแพทยวรีะ - อุษา
คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร คลินิกเวชกรรมตลาดบัว คลินิกเวชกรรมทุงครุ
คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ คลินิกเวชกรรมวงัหิน
คลินิกเวชกรรมชัยวฒันการแพทย คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม ดอกไมเวชคลินิก
ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน บางกะปคลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตล่ิงชัน บางสะแกเวชกรรมคลินิก บํารุงรักษการแพทยคลินิก
บางซอนคลินิกเวชกรรม บางชันเวชกรรมคลินิก พงษเพชรการแพทยคลินิก เพอรเฟคเฮลธคลินิกเวชกรรม
พรอมสินคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขายไูนเต็ดเซ็นเตอรสีลม สหคลินิก ราม 53 คลินิกเวชกรรม ลาดพราวการแพทยคลินิกเวชกรรม
ศูนยการแพทยเมืองทองธานี สหคลินิก อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาบางแค

รพ.นวมินทร  (เอกชน) โทร. 0 2918 5080

1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม 33 เมดิกคลินิกเวชกรรม การแพทยเทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย
คลินิกฉัตรชัยการแพทย คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) คลินิกเปรมประชาการแพทย
คลินิกนวมินทร 2 เวชกรรม สาขาราษฎรบูรณะ คลินิกเพชรบุรี 22 เวชกรรม คลินิกแพทยวรีะ - อุษา
คลินิกแพทยสุวรรณ คลินิกแพทยอภิชัย คลินิกแพทยโอภาส คลินิกรณภพการแพทย
คลินิกรอดอนันตเวชกรรม คลินิกเวชกรรมธานีแพทย คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมรินทรทองการแพทย คลินิกเวชกรรมวภิาวดีรังสิต คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา
คลินิกเวชกรรมหมอวงวฒัน คลินิกสหแพทยเมโมเรียล คลินิกสุจินดาเวชกรรม คลินิกสุพจนเวชกรรม
คลินิกเสนานิคม 1 การแพทย คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม คลินิกอรุณนิเวศนการแพทย เฉลิมพงษคลินิกเวชกรรม
ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย ดวงแกวคลินิกการแพทย ถนอมมิตรวชัรพลคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม                  
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน นครคลินิกเวชกรรม
นครชัยเวชกรรมคลินิก นครไทยคลินิกการแพทย นวมินทรคลินิกเวชกรรม นวมินทร 9 คลินิกเวชกรรม
นวมินทร 2 เวชกรรมคลินิก นวมินทร 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคหะรมเกลา นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.8    นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข
นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาม.มหานคร) นอรทเมดิกคลินิกเวชกรรม เนชัน่คลินิกเวชกรรมสาขาบางกะป
บางครุคลินิกเวชกรรม บางชันเวชกรรมคลินิก บางบอนคลินิกแพทยเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย
บานใหมคลินิกเวชกรรม ประชาราษฎรคลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก พรอมสินคลินิกเวชกรรม
เพอรเฟคเฮลธคลินิกเวชกรรม แพทยขามฟากคลินิก แพทยไชยวฒันคลินิก แพทยแพรกษาคลินิก
ภัทรคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกการแพทย มีนบุรีคลินิกเวชกรรม
ราม 53 คลินิกเวชกรรม เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขายไูนเต็ดเซ็นเตอรสีลม สหคลินิก ลาดปลาเคาคลินิกเวชกรรม
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม ลาดกระบังเมดิคลินิกเวชกรรม สาขา 2 วชิระพลคลินิกเวชกรรม
วชัรพลเวชกรรมคลินิก ศูนยการแพทยเมืองทองธานี สหคลินิก ศาลายาคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช
สวนผักคลินิกเวชกรรม สวนหลวงคลินิกเวชกรรม สหคลินิกการเคหะ สหคลินิกซอยสายหยดุ
สหแพทยเมโมเรียลคลินิก สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม เสนานิเวศนคลินิกเวชกรรม
หมออารีคลินิกเวชกรรม หัวปาการแพทยคลินิกเวชกรรม อรดาคลินิกเวชกรรม อริยธชัคลินิกเวชกรรม
อรุณธรคลินิกเวชกรรม อังกุญชณัฎฐคลินิกเวชกรรม เอกมัยโพลีคลินิกแพทย เอ็นซีซี สหคลินิก
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อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง        อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาบางแค 
อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน แอนเน็กซคลินิกเวชกรรม เฮลธเซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม

รพ.นวมินทร 2 (เอกชน) โทร. 0 2427 1616

การแพทยเทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทยวรีะ - อุษา คลินิกแพทยโสภณ คลินิกรณภพการแพทย
คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา คลินิกสุพจนเวชกรรม คลินิกอรุณนิเวศนการแพทย จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
คลินิกนวมินทร 2 เวชกรรม สาขาราษฎรบูรณะ ดอกไมเวชคลินิก ถนอมมิตรวชัรพลคลินิกเวชกรรม
ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม นครไทยคลินิกการแพทย นอรทเมดิกคลินิกเวชกรรม นวมินทร 2 เวชกรรมคลินิก
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน เนชัน่คลินิกเวชกรรมสาขาบางกะป บางครุคลินิกเวชกรรม
บางชันเวชกรรมคลินิก บางบอนคลินิกแพทยเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย บานใหมคลินิกเวชกรรม
พรอมสินคลินิกเวชกรรม แพทยขามฟากคลินิก แพทยแพรกษาคลินิก ราม 53 คลินิกเวชกรรม
ลาดปลาเคาคลินิกเวชกรรม ลําสาลีคลินิกเวชกรรม ศาลายาคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช
ศูนยการแพทยเมืองทองธานี สหคลินิก สวนธนคลินิกเวชกรรม สหคลินิกการเคหะ สหคลินิกซอยสายหยดุ
สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม สุขสวสัด์ิคลินิกเวชกรรม อริยธชัคลินิกเวชกรรม

รพ.นวมินทร 9 (เอกชน) โทร. 0 2518 1818

คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)              คลินิกเปรมประชาการแพทย คลินิกแพทยวรีะ - อุษา
คลินิกแพทยโอภาส คลินิกรณภพการแพทย คลินิกรอดอนันตเวชกรรม คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา คลินิกสหแพทยเมโมเรียล คลินิกเสนานิคม 1 การแพทย
ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย ดวงแกวคลินิกการแพทย ถนอมมิตรวชัรพลคลินิกเวชกรรม นครชัยเวชกรรมคลินิก
นวมินทร 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขา ม.มหานคร)

นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาเคหะรมเกลา) นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี นวมินทรคลินิกเวชกรรม นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.8 นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี นวมินทร 9 คลินิกเวชกรรม
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข นครไทยคลินิกการแพทย
นอรทเมดิกคลินิกเวชกรรม บางครุคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย บานใหมคลินิกเวชกรรม
พรอมสินคลินิกเวชกรรม เพอรเฟคเฮลธคลินิกเวชกรรม แพทยขามฟากคลินิก แพทยแพรกษาคลินิก
มีนบุรีคลินิกเวชกรรม เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขายไูนเต็ดเซ็นเตอรสีลม สหคลินิก         ราม 53 คลินิกเวชกรรม
ลาดปลาเคาคลินิกเวชกรรม ลําสาลีคลินิกเวชกรรม วชัรพลเวชกรรมคลินิก ศาลายาคลินิกเวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม สหคลินิกการเคหะ เสนานิเวศนคลินิกเวชกรรม อรดาคลินิกเวชกรรม            
อรุณธรคลินิกเวชกรรม เอ็นซีซีสหคลินิก เฮลธเซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม

รพ.บางปะกอก  9  อินเตอรเนชัน่แนล  (เอกชน) โทร. 0 2877 1111

ชายทะเลบางกอกคลินิกเวชกรรม บางปะกอกคลินิกเวชการ รพ.บางปะกอก 8 สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2 

รพ.บางนา 1 (เอกชน) โทร. 0 2746 8630-9

คลินิกแพทยเจษ คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 คลินิกเวชกรรมบางนา 3 คลินิกเวชกรรมแพทยศรีนครินทร
คลินิกเวชกรรมแพทยศรีนครินทร สาขาส่ีแยกศรีนุช               คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธปิอเต็กต๊ึง คลินิกอรุณนิเวศนการแพทย 3
ทรงยศคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม บางกะปคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย
แพทยขามฟากคลินิก แพทยแพรกษาคลินิก รพ.บางนา 2                      สหแพทยเมโมเรียลคลินิก
สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.บางไผ  (เอกชน) โทร. 0 2457 0086 ตอ 3002,1003  

การแพทยเทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกพระราม 2 การแพทย คลินิกแพทยฉิมพลี คลินิกแพทยสมชัย
คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช คลินิกเวชกรรม แพทยสามพราน คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยสมชาย คลินิกเวชกรรมบางไผ
คลินิกเวชกรรมบางไผ-กระโจมทอง คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย คลินิกสองแพทยพุทธมณฑล
คลินิกสินเงินเวชกรรม               คลินิกเอเชียการแพทย จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม จันทราเวชกรรมคลินิก
บางบอนคลินิกแพทยเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก บานใหมคลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก
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พาตาโพลีคลินิกเวชกรรม ยงยทุธคลินิกเวชกรรม รมไทรคลินิกเวชกรรม วนัวเิชียรสหคลินิก
ศาลายาคลินิกเวชกรรม เศรษฐกิจเวชกรรมคลินิก สวนผักคลินิกเวชกรรม สหคลินิกออมใหญรวมแพทย
สายส่ีสหคลินิก

รพ.บางมด (เอกชน)  โทร. 0 2867 0606

คลินิกตากสินการแพทย 2 เวชกรรม คลินิกแพทยกมล                คลินิกหมอวภิาเวชกรรม ธรีชัยคลินิกการแพทย
บางมด 3 สหคลินิก สวนธนคลินิกเวชกรรม

รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4  (เอกชน) โทร. 0 2514 4140-9  

คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย คลินิกเวชกรรมสะพานใหม คลินิกสหแพทยเมโมเรียล
คลินิกสุพจนเวชกรรม เนชัน่คลินิกเวชกรรมสาขาบางกะป ราม 53 คลินิกเวชกรรม ลาดปลาเคาคลินิกเวชกรรม
ลีลาคลินิกเวชกรรม ศูนยการแพทยเมืองทองธานี สหคลินิก หมออารีคลินิกเวชกรรม

รพ.พระราม 2 (เอกชน) โทร. 0 2451 4920-30 ตอ 1107

คลินิกแพทยดุสิตเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
ดอกไมเวชคลินิก เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม
บางครุคลินิกเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก เพชรทองคําคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2
พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจาพระยา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญซิต้ี) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปน3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ทาทราย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน้ํา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (กฤษดานคร) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแกว)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่) ลภาราม 1 คลินิกเวชกรรม ลภาราม 2 คลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช
สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไปบางขุนเทียน อริยธชัคลินิกเวชกรรม

รพ.เพชรเกษม 2 (เอกชน)  โทร. 0 2718 1515 ตอ 176

การแพทยเทอดทคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมรดาวฒิุ สาขาบางแวก คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 90 คลินิกเวชกรรมหนองคางพลู 1 เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม

รพ.เพชรเวช  (เอกชน)  โทร. 0 2718 1515 ตอ 176

1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม 33 เมดิกคลินิกเวชกรรม                     กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 2
คลินิกพระราม 2 การแพทย คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม คลินิกเสรีการแพทย ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย
ดวงแกวคลินิกการแพทย ดอกไมเวชคลินิก ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม นครไทยคลินิกการแพทย
บางกะปคลินิกเวชกรรม บางซอนคลินิกเวชกรรม ประสงคการแพทยคลินิก แพทยขามฟากคลินิก
แพทยแพรกษาคลินิก ภัทรคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางชัน)

ลําสาลีคลินิกเวชกรรม สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.แพทยปญญา (เอกชน) โทร.0 2314 0726-9

คลินิกเวชกรรมแพทยปญญา 2 คลินิกเวชกรรมแพทยปญญา 3 คลินิกเวชกรรมแพทยปญญา สาขาออนนุช 39

รพ.มเหสักข (เอกชน) โทร.0 2635 7123 ตอ 113

33 เมดิกคลินิกเวชกรรม คลินิกจันทรประดิษฐการแพทย 2 คลินิกพระราม 2 การแพทย คลินิกแพทยนพดล
คลินิกแพทยโสภณ คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล
คลินิกสะพาน 3 การแพทย คลินิกหมอบัลลังค เวชกรรม คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม คลินิกเวชกรรมชัยวฒันการแพทย
จันทราเวชกรรมคลินิก ดอกไมเวชคลินิก นนทรีคลินิกแพทย เนชัน่คลินิกเวชกรรมสาขาบางกะป
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน      ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม นครไทยคลินิกการแพทย บางกะปคลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม
รวมแพทยคลินิก สถานพยาบาลจุฬาเวช สหแพทยหลังสวนโพลีคลินิก
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รพ.ยันฮ ี (เอกชน) โทร. 0 2879 0300 ตอ 57910 , 57911

คลินิกแพทย 2000 คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมใกลหมอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยววิฒัน คลินิกอินทามระ 51 เวชกรรม
บุญญาเวชสหคลินิก              ยนัฮีโพลีคลินิก สหคลินิกออมใหญรวมแพทย เสนานิคม 1 การแพทย

รพ.ราษฎรบูรณะ   (เอกชน)  โทร. 0 2427 0175-9  

การแพทยเทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกเจริญการแพทย คลินิกเด็กเวชกรรม คลินิกตากสินการแพทย 2 เวชกรรม
คลินิกพระราม 2 การแพทย คลินิกแพทยโสภณ             คลินิกแพทยอิทธพิล คลินิกเวชกรรมคลองเตย
คลินิกเวชกรรมทุงครุ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกหมอบัลลังค เวชกรรม
จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม จันทราเวชกรรมคลินิก เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม
ดอกไมเวชคลินิก ธนารมยเวชกรรมคลินิก บางครุคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน บางปะแกวคลินิกเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก
บานใหมคลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก ปาริชาดคลินิกเวชกรรม พระราม 3 คลินิกเวชกรรม
พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม พระรามเอกคลินิกเวชกรรม เพอรเฟคเฮลธคลินิกเวชกรรม
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขายไูนเต็ดเซ็นเตอรสีลม สหคลินิก ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง) รมไทรคลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช สวนธนคลินิกเวชกรรม อริยธชัคลินิกเวชกรรม อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน
อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาบางแค อิสรภาพคลินิกเวชกรรม

รพ.ศิครินทร  (เอกชน) โทร. 0 2366 9900-99 ตอ 1237

กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 2 คลินิกพัฒนะการแพทย คลินิกแพทยเจษ
คลินิกแพทยหญิงวรุณศิริ (เวชกรรม) คลินิกรณภพการแพทย คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกสุภาพการแพทย ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย ดวงแกวคลินิกการแพทย นครไทยคลินิกการแพทย
บางปะกงคลินิกแพทย บางปูเวชคลินิก พุทธรักษาคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม
สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม หัวปาการแพทยคลินิกเวชกรรม

รพ.สุขสวัสดิ ์ (เอกชน) โทร. 0 2428 5036

คลินิกพระราม 2 การแพทย คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมเจริญแพทยดุสิต คลินิกเวชกรรมเจริญแพทยปนเกลา
คลินิกเวชกรรมทุงครุ คลินิกเวชกรรมลาซาล เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกแพทยเวชกรรม บางบอนคลินิกเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก พระราม 3 คลินิกเวชกรรม
ร่ืนฤดีคลินิกเวชกรรม สามยานคลินิกเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน           อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม  สาขาบางแค            อิสรภาพคลินิกเวชกรรม

รพ.หัวเฉียว (เอกชน) โทร. 0 2223 1351 ตอ 1053-54

คลินิกพระราม 2 การแพทย คลินิกแพทยโสภณ คลินิกเวชกรรมใกลหมอ คลินิกเวชกรรมคลองเตย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยววิฒัน คลินิกเวชกรรมทุงครุ คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธปิอเต็กต๊ึง บางกะปคลินิกเวชกรรม บางซอนคลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกแพทยเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย บางสะแกเวชกรรมคลินิก พงษเพชรการแพทยคลินิก
พรอมสินคลินิกเวชกรรม พระรามเอกคลินิกเวชกรรม พาตาโพลีคลินิกเวชกรรม เพอรเฟคเฮลธคลินิกเวชกรรม
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขายไูนเต็ดเซ็นเตอรสีลม สหคลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางชัน) รักษสุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 3)

รักษสุขคลินิกเวชกรรม (สาขาไวทเฮาส) ศูนยการแพทยเมืองทองธานี สหคลินิก ศาลายาคลินิกเวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม สามัคคีคลินิกเวชกรรม

รพ.กระบี ่ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7563 1418

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

จ.กระบี่
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รพ.พหลพลพยุหเสนา  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3451 1233 ตอ 1156

กาญจนคลินิกแพทย คลินิกบัณฑิตการแพทย คลินิกแพทยกัณฐัศ คลินิกแพทยปญญา
คลินิกแพทยพลตรี คลินิกแพทยสุเทพ คลินิกหมอบุญนํา คลินิกหมอสุวมิล
ทามวงคริสเตียนคลินิกแพทย แฟมิล่ีคลินิก (นายแพทยรักษพงศ) เมืองทองคลินิกแพทย อรวรรณการแพทย
ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี สถานพยาบาล เขือ่นเขาแหลม (เขือ่นวชิราลงกรณ)

สถานพยาบาล เขือ่นทาทุงนา สถานพยาบาล เขือ่นศรีนครินทร รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.มะการักษ  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3454 1859-60

คลินิกนายแพทยกอพงษ คลินิกนายแพทยทนงคศักด์ิ คลินิกแพทยชาติชาย คลินิกแพทยเชาวโรจน
คลินิกแพทยบุญลักษณ-เกรียงศักด์ิ คลินิกแพทยพงษศักด์ิ คลินิกสมพงษการแพทย คลินิกหมอพวงทิพย
คลินิกหมอภาวณีิ      ศูนยการแพทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.กาฬสินธุ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4381 1020 ตอ 1351

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ศูนยสุขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.กําแพงเพชร  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5572 2102

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศูนย 1 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศูนย 2
ศูนยบริการสาธารณสุขตําบลนครชุม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ขอนแกน  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4333 6789 ตอ 1250

คลินิกณรงคการแพทย คลินิกธนรัฐการแพทย คลินิกนายแพทยนคร คลินิกนายแพทยมานะพงศ
คลินิกนายแพทยเรืองยศ คลินิกนายแพทยวทิยา คลินิกนายแพทยวโิรจน-แพทยหญิงชลธชิา
คลินิกนายแพทยสุรชัย คลินิกบานสําราญ (นพ.สุชาติ) คลินิกประจักษการแพทย คลินิกแพทยเคหะชุมชน
คลินิกโรคเด็กและโรคผิวหนังนายแพทยเมธ ีออนจันทร คลินิกหมอชูเกียรติ (เวชกรรม) คลินิก หู คอ จมูก แพทยหญิงภณุชพร
คลินิกหมอวราวธุ-หมอกนกวรรณ (เวชกรรม) คลินิกหมอสมปอง คลินิกหมอสันติพงษ
คลินิกหมอสุรชัย คลินิกอารียการแพทย โคกสีคลินิก (นายแพทยปรีดา) บุญชัยการแพทยคลินิก
นายแพทยอุดมศิลป คลินิกเฉพาะทางโรคกระดูกและขอ อภ-ิมน คลินิกเวชกรรม รพ.คายศรีพัชรินทร
รพ.จิตเวชราชนครินทรขอนแกน วทิยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลทาพระ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลบานไผ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแกน
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลอําเภอเมืองพล ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ศูนยแพทยชาตะผดุง ศูนยแพทยประชาสโมสร ศูนยแพทยมิตรภาพ ศูนยแพทยวดัหนองแวง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั      

รพ.ชุมแพ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4331 1044 ตอ 307

คลินิกกระดูกและขอ นพ.ฐปนิศร คลินิกตา แพทยหญิงอินทิรา คลินิกทรงคุณการแพทย คลินิกนายแพทยพีรพงศ
คลินิกแพทยเกรียงศักด์ิ คลินิกแพทยประมล                          คลินิกแพทยหญิงวนิดา คลินิกเวชกรรมแพทยวรการ
คลินิกเวชกรรมแพทยวนัชัย คลินิกสูติ-นรีเวช แพทยหญิงแสงเดือน คลินิกสมเกียรติการแพทย คลินิกหมอไชยสิทธิ์
คลินิกหมอพงษศักด์ิ ศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน จ.ขอนแกน ศูนยสุขภาพชุมชนหนองคะเน
ศูนยสุขภาพชุมชนศรีมงคล ศูนยสุขภาพชุมชนสันติสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงในจังหวดั
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั      

จ.กาฬสินธุ

จ.กาญจนบุรี

จ.กําแพงเพชร

จ.ขอนแกน
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รพ.พระปกเกลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3932 4975-84

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั      

รพ.พุทธโสธร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 3851 6790

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั      

รพ.จุฬารัตน 11 (เอกชน)  โทร. 0 3853 8511 

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 12 (เกตเวย)

รพ.โสธราเวช  (เอกชน)  โทร. 0 3881 2702-19  

คลินิกแพทยสมคิด คลินิกแพทยสุรกิจ คลินิกเวชกรรมแพทยอรพินท คลินิกโสธราเวช
บางปะกงคลินิกแพทย รพ.โสธรเวช 304 โสธราเวชโพลีคลินิก

รพ.ชลบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3893 1077-9

เกาะโพธิค์ลินิกการแพทย คลินิกกมลการแพทย คลินิกกระดูกและขอแพทยมณเฑียร คลินิกเกษมการแพทย
คลินิกจุมพลการแพทย คลินิกเด็กหมอกฤษดา คลินิกเด็กหมออนุพงษ คลินิกแพทยกันตนพกระดูกและขอ
คลินิกแพทยทรงพล คลินิกแพทยธวชัชัย คลินิกแพทยนิมิตร คลินิกแพทยพงษปกรณ
คลินิกแพทยพนิต คลินิกแพทยภาณุพันธเวชกรรม คลินิกแพทยแววดาว คลินิกแพทยสมจริง
คลินิกแพทยสมชาย คลินิกแพทยสาโรจน อมรรัตน กระดูกขอและสูตินรีเวช คลินิกแพทยอภิชาติเวชกรรม      
คลินิกแพทยอาภรณ คลินิกโรคกระดูกและขอ คลินิกเวชกรรมแพทย สุมนา-สายนัต คลินิกเวชกรรมแพทยพิชัย
คลินิกเวชกรรมแพทยพินิจ-ขนิษฐชม คลินิกเวชกรรมแพทยรัชดาภรณ คลินิกเวชกรรมแพทยวชิัย-แพทยหญิงอภิสรา 
คลินิกเวชกรรมแพทยวนิิตย คลินิกเวชกรรมแพทยสมเกียรติ คลินิกเวชกรรมแพทยสุริยนั คลินิกเวชกรรมแพทยโสภณ
คลินิกเวชกรรมหมอเบญจวรรณ คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร คลินิกหมอฤทธเิดช เวชกรรมเฉพาะทาง บางปะกงคลินิกแพทย
แฟมิล่ีคลินิกเวชกรรม วชิัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สหพัฒนคลินิกเวชกรรม สํานักงานแพทย
หมอเด็กคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.พนัสนิคม  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3846 2461

คลินิกเกษมการแพทย คลินิกจุมพลการแพทย คลินิกแพทยบันเทิง คลินิกแพทยมาโนชญ สูติ-นรีแพทย
คลินิกแพทยยงยทุธ คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร คลินิกแพทยอาภรณ ชูศักด์ิการแพทยคลินิกและแล็บ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยขนิษฐา         คลินิกเวชกรรมแพทยวชิัย-แพทยหญิงอภิสรา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยวศิิษฎ พนัสเวชคลินิก เทศบาลเมืองพนัสนิคม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3824 5926

คลินิก ซอย 13 การแพทย                 คลินิกแพทยกิติศักด์ิ-กอบกุล คลินิกแพทยเกรียงไกร คลินิกแพทยเกียรติ
คลินิกแพทยขจิตรเวชกรรม คลินิกแพทยคมสัน คลินิกแพทยจอมเทียน              คลินิกแพทยธรีศักด์ิ
คลินิกแพทยบุษบง คลินิกแพทยประภาส คลินิกแพทยประสิน หู คอ จมูก คลินิกมาบตาพุดการแพทย
คลินิกแพทยพิสิฏฐ คลินิกแพทยฤกษโรจน คลินิกแพทยสวสัดิพงศ คลินิกแพทยสุรเดช หู คอ จมูก
คลินิกรวมแพทยนิคม คลินิกเวชกรรมแพทยชวชั คลินิกหมอกฤชทอง                        คลินิกหมอชนิตา
คลินิกหู คอ จมูก สัตหีบเวชกรรมเฉพาะทาง มงกุฎบอวนิคลินิกเวชกรรม รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.

ระยองโพลีคลินิกเวชกรรม ศรีจุฬาคลินิกเวชกรรม

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  (สภากาชาดไทย)  โทร. 0 3832  0200 ตอ 3401

คลินิก ซอย 13 การแพทย คลินิก หู คอ จมูก ภูมิแพ หมอบรรเจิด คลินิกกระดูกและขอแพทยมณเฑียร คลินิกกายภาพบําบัดนาเกลือ
คลินิกจุมพลการแพทย                     คลินิกธนเวช                           คลินิกบานฉางเวชการ (จักรชัย) คลินิกปากแพรกการแพทย
คลินิกแพทยกนก คลินิกแพทยกมล-แพทยคงศักด์ิ คลินิกแพทยคมวฒิุ คลินิกแพทยจรุง

จ.ชลบุรี

จ.จันทบุรี

จ.ฉะเชิงเทรา
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คลินิกแพทยเฉลา คลินิกแพทยทรงพล คลินิกแพทยธวชัชัย คลินิกแพทยธรีพงศ
คลินิกแพทยประสิน หู คอ จมูก คลินิกแพทยพงศศักด์ิ (ศรีราชา) คลินิกแพทยพงษปกรณ คลินิกแพทยพนิต
คลินิกแพทยวนัชัยระบบทางเดินปสสาวะ คลินิกแพทยแววดาว คลินิกแพทยสมควร
คลินิกแพทยสมเดช คลินิกแพทยสมนึกเวชกรรม คลินิกแพทยสราวธุ คลินิกแพทยสานนท
คลินิกแพทยสุรเดช หู คอ จมูก คลินิกแพทยอภิชาติ คลินิกแพทยอาภรณ คลินิกไพรัตน-สุกัญญาการแพทย
คลินิกรวมพลการแพทย คลินิกรวมแพทยนิคม คลินิกรัตนาการแพทย คลินิกเวชกรรมคุณหมอไพรัช
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพัทยาแพทยเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยธเนศ คลินิกเวชกรรมแพทยปริภา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศรีราชาอายรุแพทย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรมผิวหนัง
คลินิกเวชกรรมแพทยสุมนา-สายนัต คลินิกเวชกรรมแพทยเกรียงไกร คลินิกเวชกรรมแพทยวทิยา คลินิกเวชกรรมแพทยโสภณ
คลินิกเวชกรรมแพทยวชิัย-แพทยหญิงอภิสรา คลินิกเวชกรรมไรกลวย คลินิกศูนยโรคกระดูกและขอ
คลินิกหมอฤทธเิดช เวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอสุรัตนเวชกรรม คลินิกอายรุกรรมหมอชัชวาล
จีระชนจักษุคลินิก นายแพทยโอภาสคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย บูรพาคลินิกเวชการ
ปลวกแดงการแพทยคลินิก วชิัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศรีราชาโพลีคลินิกเวชการ ศูนยประกันสุขภาพ สาขาบอวนิ
ศูนยประกันสุขภาพ สาขาพัทยา ศูนยประกันสุขภาพ สาขา พัทยาเหนือ ศูนยประกันสุขภาพ สาขาพัทยาใต ศูนยประกันสุขภาพ สาขาศรีราชา
ศูนยประกันสุขภาพ สาขาสหพัฒน ศูนยประกันสุขภาพ สาขาแหลมฉบัง สหคลินิกแพทยชัยวฒัน สถานพยาบาลชลเวช

รพ.อาวอุดมอําเภอศรีราชา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3835 1010 - 2  ตอ 1217

คลินิกเวชกรรมแพทยจิรศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทยฉัตรชัย คลินิกเวชกรรมเพชรดา สหพัฒนคลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 3839 4850-3

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพรอมพงศการแพทย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรมหมอสุริยา

รพ.พญาไทศรีราชา  (เอกชน)  โทร. 0 3877 0200-8

คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาบอวนิ

รพ.เอกชล 2  (เอกชน)  โทร. 0 3893  9888 ตอ 5221

เกาะโพธิค์ลินิกการแพทย คลินิกกมลการแพทย คลินิกจุมพลการแพทย คลินิกแพทยนิมิตร
คลินิกแพทยภาณุพันธเวชกรรม           คลินิกแพทยสาโรจน อมรรัตน กระดูกขอและสูตินรีเวช คลินิกแพทยอภิชาติเวชกรรม
คลินิกแพทยอาภรณ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพรอมพงศการแพทย คลินิกเวชกรรมแพทยโสภณ
คลินิกเวชกรรมหมอหลาย บางปะกงคลินิกแพทย

รพ.ชัยนาทนเรนทร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5641 1450

คลินิกแพทยเมธา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอถาวร          
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกหมอกระดูก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางปกาสิทธิ์-สุขฤทัยการแพทย 
คลินิกเวชกรรมแพทยทนงศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทยสุรชัย คลินิกศัลยกรรมหมอไพวลัย คลินิกหมอนุกูล
คลินิกหมอสุกัญญา แพทยประเวศ-ปรียานุชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอวภิา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอกิตติศักด์ิ แพทยเรืองศักด์ิ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง         
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.รวมแพทยชัยนาท  (เอกชน)  โทร. 0 5641 3017 - 8 

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอรุง คลินิกเวชกรรมปรีดาคลินิค คลินิกเวชกรรมแพทยนภาพร คลินิกเวชกรรมสุรศักด์ิการแพทย
คลินิกเวชกรรมหมอกิตติพงษ คลินิกเวชกรรมหมอทิพย นายแพทยมนูศักด์ิคลินิกเวชกรรม ยคุลคลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลหมอสําเริง เอสอารคลินิกเวชกรรม

จ.ชัยนาท
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รพ.ชัยภูมิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4481  7028 ตอ 1488

รพ.ชัยภูมิ 2  ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนหนองบัวเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั           

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7750 3672-4

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน สํานักงานสาธารณสุขทุกแหงในจังหวดั
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั           

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5371 8009  ตอ  1289

คลินิกหมอพีระ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั           

รพ.เกษมราษฎร  ศรีบุรินทร  (เอกชน) โทร. 0 5391 0999 ตอ 292

คลินิกณเรศการแพทย คลินิกนายแพทยภุชงค คลินิกนายแพทยวษิณุ คลินิกศรีบุรินทรสาขาเกษมราษฎร
คลินิกหมอประกิต คลินิกหมอสุขชัย                คลินิกหมออุปพัทธ 2 แมลาวคลินิก
อิทธพิลการแพทย

รพ.นครพิงค  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5399 9200 

คลินิก สวท เวชกรรม คลินิกจอมทองรวมแพทยเวชกรรม คลินิกบอหินเวชกรรม
คลินิกปาตองหมอสุรชายเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร   คลินิกแพทยรักษาเวชกรรม
คลินิกหมอกรเวชกรรมเฉพาะทางระบบทางเดินปสสาวะ คลินิกหมอทรรศลักษณเวชกรรมเฉพาะทางอายรุศาสตรโรคหัวใจ
คลินิกหมอแทนคุณเวชกรรม คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินิกหมอสถาพรเวชกรรมเฉพาะทาง กระดูกและขอ ใชแพทยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคกระดูกและขอ
รพ.เทศบาลนครเชียงใหม รพ.ปาย รพ.แมสะเรียง รพ.สงเสริมสุขภาพ
ริมเวยีงคลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั             

รพ.มหาราชนครเชียงใหม  (ทบวงมหาวิทยาลัย) โทร. 0 5394 5176   

คลินิกกระดูกและขอกาดรวมโชค เวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกนิพนธ-สุรศักด์ิการแพทยเวชกรรม
คลินิกกาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม คลินิกสวนดอกการแพทย 2 (น.พ.เพทาย เตโชฬาร)เวชกรรม
คลินิกดอยสะเก็ดการแพทยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตรครอบครัว คลินิกหมอประโยชนเวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง)
คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันกําแพง) คลินิกหมอไตรจักรศัลยกรรมเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกหมอสวนดอกเวชกรรมหนองหาร คลินิกหมอสัมพันธเวชกรรม คลินิกหมอสุนทรเวชกรรม
คลินิกหมอสุริธรเวชกรรม บานปาเด่ือคลินิกเวชกรรม ประเสริฐจักษุคลินิก แพทยหญิงมาลียาคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกบานหมอสวนดอก (แมโจ) สารภีคลินิกเวชกรรม     หางดงการแพทยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรม
เหมืองผาการแพทยคลินิกเวชกรรม

ร.พ.สันปาตอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5331 1404

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.เชียงใหมใกลหมอ (เอกชน) โทร. 0 5320 0002 ตอ 522 

กานตเวชคลินิก เวชกรรมเฉพาะทางกุมาร คลินิกแพทยอํานาจเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอลานนา
คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ 1  คลินิกสวนดอกการแพทย (น.พ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินิกสวนดอกการแพทย 2  (น.พ.เพทาย เตโชฬาร)เวชกรรม คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร
คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินิกหมอประกอบเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินิกหมอศุภชัยเวชกรรม คลินิกหมอสมศักด์ิ - หมอยพุาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ไป

จ.เชียงใหม

จ.ชัยภูมิ

จ.ชุมพร

จ.เชียงราย
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คลินิกหมอสัมพันธเวชกรรม คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
ตนเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรม บานปาเด่ือคลินิกเวชกรรม รพ.รัตนเวช

รพ.เทพปญญา (เอกชน) โทร. 0 5385 2590-9 ตอ 1079

คลินิกแพทยอํานาจเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอกําธร คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร
คลินิกหมอประโยชนเวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง) คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม
คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม           คลินิกหมอสมศักด์ิ - หมอยพุาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ไป
คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช เจดียคลินิกเวชกรรม

รพ.ราชเวชเชียงใหม (เอกชน) โทร. 0 5380 1999 ตอ 161  

คลินิกแพทยอํานาจเวชกรรม คลินิกเวชกรรมสมพงษการแพทย คลินิกหมอคํานึงเวชกรรม อุทัยคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
คลินิกหมอสมศักด์ิ - หมอยพุาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ไป

รพ.ลานนา (เอกชน) โทร. 0 5399 9755-7

คลินิกเวชกรรมหมอกําธร คลินิกหมอประโยชนเวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง) คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม
คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม เจดียคลินิกเวชกรรม

รพ.ตรัง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7521 8018 ตอ 1238

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 2 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 3
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลหวยยอด (สาขา รพ.หวยยอด)           ศูนยบริการสุขภาพชุมชนควนหาญ (สาขา รพ.ตรัง)
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง      รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ตราด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3951 1040 ตอ 233

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.แมสอด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5553 1229 ตอ 131

รพ.ทาสองยาง รพ.พบพระ รพ.แมระมาด รพ.อุมผาง
รพ.สต.ในเขตอําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด และอําเภออุมผางทุกแหง

รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5551 1024 ตอ 1020

รพ.บานตาก                             รพ.สามเงา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.นครนายก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3731 4546

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.นครปฐม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3425 8749

คลินิกแพทยหญิงอลงกรณ คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม แพทยสามพราน                 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มิตร-มารุตคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หมอประทีป
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสมชายการแพทย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย                          
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย คลินิกเวชกรรมแพทยลือเดช (สาขาเทียนดัด)

คลินิกเวชกรรมแพทยสมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมมนตรีการแพทย คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย
คลินิกเวชกรรมสุธนการแพทย คลินิกเวชกรรมหวยพลูการแพทย          ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศาลายาคลินิกเวชกรรม                     
สหคลินิกออมใหญรวมแพทย สุขภาพคลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

จ.ตรัง

จ.ตราด

จ.ตาก

จ.นครนายก

จ.นครปฐม
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รพ.เมตตาประชารักษ วัดไรขิง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3422 5818 ตอ 7117

คลินิกพุทธมณฑลสาย4การแพทย คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยววิฒัน คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอวสิิทธิ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศาลายาคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลทาเรือ
สหคลินิกออมใหญรวมแพทย สายส่ีสหคลินิก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.เทพากร  (เอกชน)  โทร. 0 3421 2718-25 ตอ 206

คลินิกตาแพทยนันทเดช คลินิกแพทยปว คลินิกแพทยหญิงอลงกรณ คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมใกลหมอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มิตร-มารุตคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยววิฒัน
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย คลินิกเวชกรรมแพทยลือเดช (สาขาเทียนดัด) 

คลินิกเวชกรรมแพทยลือเดช (สาขานครชัยศรี) คลินิกเวชกรรมแพทยสมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมหวยพลูการแพทย
พงศววิฒันสหคลินิก ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศาลายาคลินิกเวชกรรม สหคลินิกออมใหญรวมแพทย

รพ.นครพนม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4251 1422  ตอ 1035 

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร รพ.คายพระยอดเมืองขวาง                  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุหมอสุวฒัน
รพ.สมเด็จพระยพุราชธาตุพนม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ปากชองนานา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4431 5676 - 7 ตอ 140

ศูนยสุขภาพชุมชนประชา ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองปากชอง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.มหาราชนครราชสีมา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4423 5093 - 4

คลินิกชุมชนอบอุนการเคหะ (ศูนยบริการสาธารณสุข แหงที ่5) รพ.กองบิน กองบริการ กองบิน 1 รพ.จิตเวชศรีนครินทรนครราชสีมา      
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา 100 ป เมืองยาง รพ.สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา
รพ.นครราชสีมา ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอุปถัมภ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลบัวใหญ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลพิมาย
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลทุงสวาง ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลโพธิก์ลาง
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลสวนพริกไทย ศูนยปฎิบัติการทางการแพทย และสาธารณสุข ม.เทคโนโลยสุีรนารี (มทส)

ศูนยสุขภาพชุมชน (คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว) ศูนยสุขภาพชุมชนดอนไพล ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลโนนสูง
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 2 วดัปาสาละวนั ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 3 วดับูรพ
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 7 วดัโคกกรวด ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 9 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 10 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 11 เฉลิมพระเกียรติ
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 13 มะคา ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 14 จอหอ ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองหัวทะเล ศูนยสุขภาพชุมชนสถานีกาชาด 4
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ. ป.แพทย  (เอกชน)  โทร. 0 4423 0530 - 3 ตอ 1102

คลินิกแพทยสุวรรณี

รพ.ทุงสง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 7541 0100 ตอ 1150,1153

รพ.ทุงสง-ชัยชุมพล ต.ปากแพรก คลินิกหมอจรัส รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7534 0250 ตอ 1210

รพ.สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที ่11 ศูนยสุขภาพชุมชน รพ.ปากพนัง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.สิชล (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7553 5318

รพ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี รพ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี รพ.เทศบาลนครศรีธรรมราช           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

จ.นครพนม

จ.นครราชสีมา

จ.นครศรีธรรมราช
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รพ.สวรรคประชารักษ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5621 9835

รพ.กองบิน 4   รพ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร รพ.คายจิรประวติั                             ศูนยสุขภาพชุมชนสวรรคประชารักษ
ศูนยสุขภาพสะพานดํา ศูนยสุขภาพชุมชนวดัไทรยใต ศูนยสุขภาพชุมชนวดัชองคีรีศรีสุทธวิราราม
ศูนยสุขภาพชุมชนวดัจอมคีรีนาคพรต รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.รัตนเวช (เอกชน) โทร. 0 5621 2212 - 3 ตอ 1503 - 4

คลินิกเวชกรรมนายแพทยประทีป คลินิกเวชกรรมแพทยวชิัย คลินิกเวชกรรมแพทยสันติ คลินิกเวชกรรมหมอกิตติพงษ
รพ.เชียงใหมใกลหมอ

รพ.ชลประทาน  (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 2502 2345 ตอ 1045

กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม ใกลหมอโพลีคลินิก      คลินิกเวชกรรม คลินิกหมออภิชัย
คลินิกเวชกรรมพิมลราช คลินิกเวชกรรมมุทิตา คลินิกเวชกรรมหมอพินัย คลินิกเวชกรรมหมออนุกูล
คลินิกสุวทิยการแพทย คลินิกหมอต่ิง คลินิกเวชกรรม              คลินิกหมอปรัชญา-ปราณี เวชกรรม คลินิกหมอสุขุม สาขาเวชกรรม
คลินิกหมอสรภัญ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม             ดร.แคร คลินิกเวชกรรม 
นลินคลินิก คลินิกเวชกรรม ประชุมการแพทย ปากเกร็ดรวมแพทยคลินิกเวชกรรม พงษเพชรการแพทยคลินิก
พลเวชการแพทย พิกุลการแพทย คลินิกเวชกรรม แพทยติวานนท คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจาพระยา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแกว)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) เมืองทองการแพทย คลินิกเวชกรรม วนัชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม
ศูนยการแพทยเมืองทองธานี สหคลินิก                                    สหคลินิกการเคหะ               
สหคลินิกนายแพทยวศัิลย-ทันตแพทยชุติมา แอนเน็กซคลินิกเวชกรรม
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลปลายบาง ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนกฤษฎานคร
ศูนยบริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธเิบศร) ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนเมืองทองธานี
ศูนยบริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ) ศูนยบริการสาธารณสุขที ่3 เทศบาลนครนนทบุรี (ประชานิเวศน 2)

ศูนยบริการสาธารณสุขที ่4 เทศบาลนครนนทบุรี (วดัสมรโกฏิ) ศูนยบริการสาธารณสุขที ่5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง)
ศูนยบริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครปากเกร็ด ศูนยบริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน    ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนหมูบานสมชาย
ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนวดัแคนอก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.พระน่ังเกลา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2528 4567 ตอ 1681

127คลินิกเวชกรรม ขันติการแพทยคลินิกอายรุกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย
คลินิกเวชกรรมอุดมการแพทย คลินิกสุวทิยการแพทย คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม คลินิกหมอพิทยา
ไทรนอยการแพทยคลินิกเวชกรรม นนทบุรีโพลีคลินิก คลินิกเวชกรรม พงษเพชรการแพทยคลินิก พรอมสินคลินิกเวชกรรม
แพทยติวานนท คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชานิเวศน 3) รมเกลาการแพทย คลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลเวชกรรมการแพทยรัตนาธเิบศร สหายแพทย คลินิกเวชกรรม
งานสาธารณสุขเขตเมือง รพ.ลาดบัวหลวง จ.อยธุยา รพ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
ศูนยบริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธเิบศร) ศูนยบริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ)    
ศูนยบริการสาธารณสุขที ่3 เทศบาลนครนนทบุรี (ทาทราย) ศูนยบริการสาธารณสุขที ่4 เทศบาลนครนนทบุรี (พระครูนนทวรานุวฒัน)   
ศูนยบริการสาธารณสุขที ่5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง)  ศูนยบริการสาธารณสุขที ่6 เทศบาลนครนนทบุรี (เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ)  

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ดที ่1                     ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ดที ่2
ศูนยบริการสาธารณสุขบางบัวทอง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

สถาบันบําราศนราดูร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2590 3406-7  

1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม 23 ก.พ. หมออัจฉรา คลินิกเวชกรรม กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม ใกลหมอโพลีคลินิก
คลินิกเวชกรรม คลินิกหมออภิชัย คลินิกเวชกรรมพิมลราช      คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม คลินิกบางกรวยเวชกรรม
จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

จ.นครสวรรค

จ.นนทบุรี
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เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด ดร.แครคลินิก คลินิกเวชกรรม ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย
ดวงแกวคลินิกการแพทย                   บางซอนคลินิกเวชกรรม ประชุมการแพทย ปากเกร็ดรวมแพทยคลินิกเวชกรรม
พงษเพชรการแพทยคลินิก พรอมสินคลินิกเวชกรรม พลเวชการแพทย พิกุลการแพทย คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (กฤษดานคร) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจาพระยา)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแกว) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ทาทราย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)                              
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางกรวย)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางใหญซิต้ี) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปน 3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3)

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พิมลราช) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)            มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน้ํา)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาอูทอง)
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม          วนัชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม เวชสารคลินิก คลินิกเวชกรรม
ศูนยการแพทยเมืองทองธานี สหคลินิก สถานพยาบาลชินเขตงามวงศวาน
สหคลินิกนายแพทยวศัิลย-ทันตแพทยชุติมา เอกอุดมคลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.กรุงไทย (เอกชน) โทร. 0 2582 2299 ตอ 1112

พิกุลการแพทย คลินิกเวชกรรม รพ.โรจนเวช

รพ.เกษมราษฎร  รัตนาธิเบศร (เอกชน)  โทร. 0 2594 0020-65 ตอ 1908

คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย คลินิกเวชกรรมมุทิตา ปากเกร็ดรวมแพทยคลินิกเวชกรรม รพ.เกษมราษฎร บางแค                    
รพ.เกษมราษฎร ประชาชืน่ รพ.เกษมราษฎร สุขาภิบาล 3 ศาลายาคลินิกเวชกรรม

รพ.นราธิวาสราชนครินทร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7351 1041 

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล อ.เมืองนราธวิาส รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.สุไหงโก-ลก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7361 6411

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.นาน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5475 1865 - 8 ตอ 3103

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.นางรอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4462 4253

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.บุรีรัมย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4460 1230

รพ.แคนดง อ.แคนดง รพ.สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ศูนยแพทยชุมชน รพ.บุรีรัมย สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดับุรีรัมย รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.บึงกาฬ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 429 1161-3

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

จ.นราธิวาส

จ.นาน

จ.บุรีรัมย

จ.บึงกาฬ
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รพ.ปทุมธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2598 8744-5 

คลินิกปทุมธานีเวชกรรม คลินิกแพทยสุนันทเวชกรรม                คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทยววิฒัน
คลินิกเวชกรรม คลีนิคนายแพทยสมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมนายแพทยธรีศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทยบุญรักษ
คลินิกเวชกรรมมุทิตา คลินิกเวชกรรมหมอชญตว คลินิกเวชกรรมหมออภิชน คลินิกหมอปรัชญา-ปราณี เวชกรรม      
คลินิกหมอมณเทียร พรอมสินคลินิกเวชกรรม รามารังสิตคลินิกเวชกรรม สามโคกคลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

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

รพ.นวนคร อยธุยา

รพ.ภัทร-ธนบุรี  (เอกชน)  โทร. 0 2901 8400 ตอ 1101

คลินิกแพทยสมภพเวชกรรม          คลินิกภัทร-ธนบุรีเวชกรรม         คลินิกเวชกรรมวภิาวดีรังสิต         ธงชัยโพลีคลินิก         รพ.คลองตัน                        

รพ.คายธนะรัชต (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 3262 3738

คลินิกนายแพทยดํารงรักษ คลินิกแพทยธรีชัย   คลินิกแพทยพลังรัฐ   คลินิกวรีะการแพทย
คลินิกสาธติการแพทย

รพ.บางสะพาน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3269 1290 

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ประจวบคีรีขันธ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3260 3973

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.หัวหิน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3252 0767

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน แหงที ่1 (ตะเกียบ) ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน แหงที ่2 (แนบเคหาสน)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.กบินทรบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)   โทร. 0 3728 8196-7 ตอ 1002,1003

คลินิกแพทยชาลี คลินิกแพทยโชคชัย คลินิกแพทยพรเทพ คลินิกแพทยภัทราวฒิุ
คลินิกแพทยวรพงษ คลินิกแพทยธวชั คลินิกแพทยแสงเงิน
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและขอแพทยธนเดช คลินิกเวชกรรมแพทยเนติรัฐ คลินิกสุวทิยเวชกรรม
แพทยเศกสิทธิค์ลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและขอ เทศบาลตําบลกบินทร (ศูนยแพทยชุมชน)

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.  0 3721 1445 ตอ 2121

คลินิกบานหมอเด็ก คลินิกปราโมทยการแพทย คลินิกแพทยชลาลัย คลินิกแพทยชัยวฒัน
คลินิกเวชกรรมแพทยชาติชาย คลินิกแพทยไชยาวฒิุ คลินิกแพทยธงชัย คลินิกแพทยศิริพงษ
คลินิกแพทยสมภพ-สุภาพร คลินิกแพทยสินชัย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชแพทยพิสิฏฐ
คลินิกเวชกรรมหมอนงนิดการแพทย คลินิกเอนกการแพทย ปราจีนสหคลินิก แพทยพนมคลินิก                            
แพทยพรชัย-ปยพรรณคลินิก สหคลินิกแพทยพงศธร รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ปตตานี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7333 5134-6 ตอ 344

ศูนยบริการสาธารณสุขกะลาพอเทศบาลเมืองปตตานี              ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี                ศูนยแพทยชุมชนปากน้ํา
รพ.คายอิงคยทุธบริหาร รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

จ.ประจวบคีรีขันธ

จ.ปราจีนบุรี

จ.ปตตานี

จ.ปทุมธานี
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รพ.พระนครศรีอยุธยา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3521 1888 ตอ 2550 , 2558

คลินิกแพทยธวชัชัยเวชกรรมเฉพาะทาง            
คลินิกรวมแพทยเวชกรรม คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย คลินิกววิฒันการแพทย คลินิกเวชกรรมหมอธติิพงษ (แกว)

คลินิกเวชกรรมหมอสุรชัย-ชาตรี คลินิกเวชกรรมอุทัยการแพทย คลินิกศูนยแพทยวงันอย คลินิกหมอณัฎฐพลอายรุกรรม
คลินิกหมอดวงพรเวชกรรม คลินิกหมอเนาวรัตน-โชคชัย คลินิกหมอประสิทธิเ์วชกรรม คลินิกหมอววิฒัน
คลินิกหมอเศกสรรคเวชกรรม คลินิกหมอสามารถ คานหามคลินิกเวชกรรม ไชยยศ-กิติยาคลินิก
แพทยณัฐพลคลินิก โรจนะพีพีเอ็มคลินิกเวชกรรม เวชกรรมเลิศชัยโพลีคลินิก สมชัยสหคลินิก
สหคลินิกหมอณรงค-เฉลิมพร สหคลินิกหมอธชัชัย-พัชรา สหคลินิกหมออาทร สหเวชโพลีคลินิก
สุรางคคลินิกเวชกรรม หมอกาญจนคลินิกอายรุกรรม
อภิสิทธิก์ารแพทยเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาอยธุยา ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลพระนครศรีอยธุยา
ศูนยแพทยชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (ปอมเพชร) ศูนยแพทยชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (วดัตึก)

ศูนยแพทยชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (วดัอินทราราม) ศูนยเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนยบริการสาธารณสุข วดักลวย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพระนครศรีอยธุยา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.เสนา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3521 7118  ตอ 217

คลินิกเด็กและผูใหญเวชกรรม คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย คลินิกสุรเดช-สุรีรัตนเวชกรรม คลินิกหมอณัฎฐพลอายรุกรรม
คลินิกหมอววิฒัน คลินิกหมอโสภาเวชกรรมเฉพาะทาง วนัชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
อภิสิทธิก์ารแพทยเวชกรรมเฉพาะทาง     ศูนยแพทยชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (ปอมเพชร)
ศูนยแพทยชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (วดัตึก) ศูนยแพทยชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (วดัอินทราราม)

ศูนยเวชปฏิบัติครอบครัว สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพระนครศรีอยธุยา สํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวยีง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

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

รพ.นวนคร 

รพ.โรจนเวช (เอกชน) โทร.0 3524 9249

คลินิกศูนยแพทยวงันอย

รพ.เชียงคํา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5441 5193 

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.พะเยา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 5440 9300 ตอ 1523

ศูนยการแพทยมหาวทิยาลัยพะเยา ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลแมตํ่า
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ตะก่ัวปา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7642 1770

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพังงา     ศูนยบริการสาธารณสุขตะกัว่ปา     รพ .ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.พังงา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7641 1618 - 9 ตอ 3002

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.พัทลุง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 7643 1554

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกบานเราเฉพาะทางเวชศาสตรครอบครัวและจิตเวชเด็ก                         

            จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พะเยา

จ.พังงา

จ.พัทลุง
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รพ.พิจิตร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 5661 1355 ตอ 1125 - 6

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.พุทธชินราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5524 8466

รพ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ศูนยสุขภาพชุมชนประชาอุทิศ ศูนยสุขภาพชุมชนพระองคขาว ศูนยสุขภาพชุมชนพันป
ศูนยสุขภาพชุมชนมหาณุภาพ (วดัปาชาจีน) รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.พระจอมเกลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3240 9999 ตอ 1249

คลินิกแพทยเอกโชติเวชกรรม คลินิกเวชกรรมงามสม คลินิกเวชกรรมแพทยปริญญา คุณหมอคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอสาธติเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.เมืองเพชร - ธนบุรี  (เอกชน)  โทร. 0 3241 5191-9

คลินิกแพทยสมชาย

รพ.เพชรบูรณ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5671 7666

รพ.คายพอขุนผาเมือง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.แพร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5451 1007 

สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ปาตอง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7634 2633-4   ตอ 318

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.วชิระภูเก็ต  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7636 1217  ตอ 1155

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 2
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 3 รพ.วชิระภูเก็ต สาขา 2  ศูนยสุขภาพชุมชนนริศร
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลรัษฎา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.มหาสารคาม (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4371 2986

คลินิกชุมชนเครือขายโรงพยาบาลมหาสารคาม ศูนยแพทยชุมชนอุทัยทิศ ศูนยสุขภาพชุมชนกุตรัง
ศูนยบริการ 2 คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ศูนยบริการทางการแพทย คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยมหาสารคาม
ศูนยการแพทยชุมชนสามัคคี ศูนยแพทยราชภัฏศรีสวสัด์ิมหาสารคาม ศูนยสุขภาพชุมชนศรีสวสัด์ิ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.มุกดาหาร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4261 1285 ตอ 305

รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ รพ.สมเด็จพระยพุราชกุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ             รพ.สมเด็จพระยพุราชเลิงนกทา จ.ยโสธร
รพ.นาแก จ.นครพนม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ศรีสังวาลย (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5361 1378 ตอ 2407

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

จ.แพร

จ.พิจิตร

จ.พิษณุโลก

จ.เพชรบุรี

จ.เพชรบูรณ

จ.ภูเก็ต

จ.มหาสารคาม

จ.มุกดาหาร

จ.แมฮองสอน
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รพ.ยโสธร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4571 4041-3  

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองยโสธร ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองยศ สํานักงานสาธารณสุข จ.ยโสธร
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.เบตง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7323 4078-9 ตอ 160

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ยะลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7324 4711-7 ตอ 399

รพ.แมลาน จ.ปตตานี รพ.ยะรัง จ.ปตตานี รพ.รือเสาะ จ.นราธวิาส ศูนยแพทยชุมชน รพ.รือเสาะ
ศูนยสุขภาพชุมชนตลาดเกา ศูนยสุขภาพชุมชนบานสะเตง ศูนยสุขภาพชุมชนผังเมือง 4 ศูนยสุขภาพชุมชนธนวถิี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.รอยเอ็ด (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4351 8200-5 ตอ 2023 

รพ.คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลรอยเอ็ดทุกแหง ศูนยบริการทางการแพทยชุมชนวดัเหนือ
ศูนยแพทยชุมชน กกต. สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัรอยเอ็ด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

กรรชิตการแพทย คลินิกเวชกรรม คลินิก ซอย 13 การแพทย คลินิกนายแพทยโกวทิย คลินิกนายแพทยวทิยา
คลินิกบานคายการแพทย คลินิกปากแพรกการแพทย คลินิกแพทยกิติศักด์ิ-กอบกุล คลินิกหมอชนิตา
คลินิกแพทยเฉลา คลินิกแพทยชุมชน คลินิกแพทยชัยวฒัน คลินิกแพทยดุสิต
คลินิกแพทยธรีพงศ คลินิกแพทยฤทัยรัตน คลินิกแพทยประกอบกิจ คลินิกนายแพทยประภาส
คลินิกแพทยประสิน หู คอ จมูก คลินิกแพทยพีระ คลินิกแพทยเริงฤทธิ ์- สุดารัตน คลินิกแพทยสมชาย
คลินิกแพทยสมเดช คลินิกแพทยสมพงษ คลินิกแพทยสมศักด์ิ คลินิกแพทยสราวธุ
คลินิกแพทยสานนท คลินิกแพทยสุรเดช หู คอ จมูก คลินิกแพทย สุรพล - ศรีประภา คลินิกไพรัตน - สุกัญญาการแพทย
คลินิกแพทยอรอุมา คลินิกแพทยอุบลวรรณ คลินิกรวมพลการแพทย คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน
คลินิกอายรุกรรมรักษดี บูรพาคลินิกเวชการ ปลวกแดงการแพทยคลินิก พิจักษณคลินิกเวชกรรม
เมืองแกลงคลินิก ระยองเวชการคลินิก สุขุมวทิเวชการคลินิก สะพาน 4 คลินิกเวชกรรม
อีสเทิรนคลินิกเวชกรรม เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเนินพระ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลสัมฤทธิ์
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลปากน้ํา ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลสองพีน่อง
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.มงกุฎระยอง (เอกชน)  โทร. 0 3869 1800 ตอ 2766

คลินิกแพทยเฉลา                           คลินิกแพทยวราวธุ คลินิกรวมแพทยนิคม คลินิกรักสุขภาพ                             
คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน บูรพาคลินิกเวชการ อีสเทิรนคลินิกเวชกรรม

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั สถานพยาบาลโครงการกอสรางโรงไฟฟาราชบุรี

จ.ราชบุรี
รพ.ดําเนินสะดวก (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3225 5133

รพ.ระยอง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3861 1481

จ.รอยเอ็ด

จ.ระนอง

จ.ระยอง

จ.ยโสธร

จ.ยะลา

รพ.ระนอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7781 2630 ตอ 168
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คลินิกขจรศักด์ิการแพทย คลินิกตาแพทยนันทเดช คลินิกนครการแพทย คลินิกนรินทรการแพทย
คลินิกนายแพทยชาญศักด์ิ คลินิกนายแพทยผดุงศักด์ิ คลินิกนายแพทยวฤิทธิ์ คลินิกนายแพทยองอาจ
คลินิกนายแพทยอาคม คลินิกผิวหนังแพทยอนุสรณ คลินิกเวชกรรมแพทยชาญยทุธ คลินิกแพทยนิติพนธ
คลินิกแพทยบัณฑิต คลินิกแพทยบุญชู คลินิกแพทยบุญลักษณ-เกรียงศักด์ิ คลินิกแพทยปว
คลินิกแพทยพิพัฒน คลินิกแพทยวกิรม คลินิกแพทยวศิรุต คลินิกแพทยวฒิุชัย
คลินิกแพทยศักดา คลินิกแพทยสมพล คลินิกแพทยสมศรี คลินิกแพทยสุชาติ
คลินิกแพทยหญิงผองผิว คลินิกภัทรการแพทย 2 คลินิกรณศักด์ิการแพทย คลินิกเวชกรรม พญ.ธนพร
คลินิกเวชกรรมแพทยฉัตรชัย-แพทยชมพูนุท สถานพยาบาลวฒันเวช สหคลินิกแพทยมนัญญา 
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

ร.พ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลเขางู
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ซานคามิลโล (เอกชน)  โทร. 0 3221 1143 ตอ 400

คลินิกนายแพทยอาคม คลินิกแพทยนิติพนธ คลินิกแพทยบัณฑิต คลินิกแพทยบุญชู
คลินิกแพทยวศิรุต คลินิกแพทยวฒิุชัย คลินิกแพทยสมศรี

คลินิกนายแพทยวสันต คลินิกนายแพทยสัมฤทธิ์ คลินิกแพทยประดิษฐ คลินิกแพทยพิสิฐ
คลินิกแพทยวโิรจน คลินิกแพทยสุชัย คลินิกรุงทิพยการแพทย คลินิกหมอถวลิ
คลินิกหมอทวสิีน คลินิกหมอพงศพันธ คลินิกหมอพิพัฒน คลินิกแพทยสรรเสริญ
คลินิกหมอสุทัศน นิศารัตนคลินิก วฒันะการแพทย
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

กรณาธปิคลินิก คลินิก หู คอ จมูก หมอปราณี คลินิกนายแพทยนพพร คลินิกประนอมการแพทย
คลินิกแพทยนิติพลกระดูกและขอ คลินิกแพทยนิรันดร คลินิกแพทยมาลิน คลินิกแพทยวนัเพ็ญ
คลินิกแพทยวภิา คลินิกแพทยวโิรจน คลินิกแพทยวรีชัย คลินิกแพทยสิทธชิัย
คลินิกแพทยสุพรชัย คลินิกแพทยหญิงราตรี คลินิกสุชาติการแพทย คลินิกสุรชัยการแพทย
คลินิกหมอเด็กนายแพทยนาวนิ คลินิกหมอนพดล คลินิกหมอสมชาย คลินิกหมอสุจินดา
คลินิกหมออําภรณ รพ.ลพบุรีสาขา 1 ทีว่าการอําเภอเมืองลพบุรี รักเกียรติการแพทย
สมจิตร-นิรันดรคลินิก หมอจุมพล
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี 3
ศูนยแพทยชุมชนโรงพยาบาลลพบุรี สาขาอบต.ทาศาลา                   รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกตาหมอพิศาล คลินิกหมอณรงค                            คลินิกหมอเลือก คลินิกหมอวรวทิย
คลินิกหมอศุภสิทธิ์ คลินิกหมออรรณพ-หมอนภสมร คลินิกหมออัศวนิ                                  

คลินิกกามโรคและโรคเอดส จังหวดัลําปาง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.คายสุรศักดิม์นตรี (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 5483 9305-8 ตอ 1123

จ.ลพบุรี

รพ.ราชบุรี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3271 9600 ตอ 1322

จ.ลําปาง

รพ.ลําปาง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5423 7400  ตอ 4301

รพ.บานโปง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3222 1963

รพ.โพธาราม (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3235 5313

รพ.พระนารายณมหาราช (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3678 5418

รพ.บานหมี ่(กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3647 1270
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คลินิกกาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม คลินิกกระดูกและขอหมอภาสกรเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกเด็กหมอกรินทรเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกแพทยณัฐวทิยเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรม
คลินิกเวชกรรมกระดูกและขอหมอภูมิศิลป            คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและขอ หมอสุรชัย (ปาซาง)
คลินิกหมอทรงศักด์ิคลินิกเวชกรรม คลินิกหมอนุยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตรฟนฟู
ศูนยสาธารณสุขเทศบาล (ขาง รร.จักรคํา) รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล (เอกชน) โทร.0 5358 1600-5

คลินิกหมอชํานาญ คลินิกหมอพีระศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตรครอบครัว
คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม คลินิกหมอสัมพันธเวชกรรม บานปาเด่ือคลินิกเวชกรรม

คลินิกนายแพทยกรัณย คลินิกนายแพทยเกรียงศักด์ิ คลินิกนายแพทยธรีพล คลินิกนายแพทยวฑูิรย
คลินิกนายแพทยสุรชัย คลินิกนายแพทยสุวชิา คลินิกนายแพทยอุดมศักด์ิ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกหมอสุชิน รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.รักษสกล (เอกชน) โทร.0 4271 2800

คลินิกนายแพทยปรีดา คลินิกนายแพทยวรกาล คลินิกหมอจิตรไท คลินิกหมอพีรวตัร
คลินิกหมอสัมพันธเวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก คลินิกหมอสุชิน นิติวฒันคลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทยจิรวรรณ คลินิกแพทยทัดพงศ คลินิกแพทยปรีดาวดี คลินิกแพทยวนิดา
คลินิกแพทยวรชัย คลินิกแพทยวชัรพงศ คลินิกแพทยสุมิตร คลินิกแพทยหญิงจีราบัตร
คลินิกแพทยหญิงภัทราพร คลินิกแพทยหญิงผาณิตตา คลินิกแพทยหญิงลัดดาพร คลินิกแพทยอัจฉรี
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดหมอจักรพงศ เฉลิมพงษคลินิกการแพทย รวมแพทยคลินิกเวชกรรม
นายแพทยประพลคลินิก                   ศูนยบริการสาธารณสุขวดัสระเกษ ศูนยบริการสาธารณสุขเตาหลวง ศูนยสุขภาพชุมชนกุโบรรวมใจ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลองเรียนคลินิกเวชกรรม คลินิกจิตเวชหมอปยนันท คลินิกตาหมอวชิัย คลินิกนฤมลการแพทย
คลินิกแพทยกําพล คลินิกแพทยเจริญ คลินิกแพทยธรีะชัย คลินิกแพทยไพบูลย
คลินิกแพทยสมบูรณ คลินิกแพทยสุรสิทธิ ์                         คลินิกราษฎรอุทิศการแพทย คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุนบานพรุ
คลินิกเวชกรรม หมออํานาจ มีสัทธรรม คลินิกหมอชาญณรงคศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ        
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปสสาวะหมอนพพร คลินิกสูตินรีเวชแพทยหญิงสุนิษฐา คลินิกสูติ-นรีเวชหมอชัชวาล
คลินิกหมอโฆษิต สูติ - นรีเวช คลินิกหมอสุภาพการแพทย                คลินิกเวชกรรม นายแพทยนล คอหงสเวชคลินิก

รพ.ลําพูน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5356 9100 ตอ 1183-4

รพ.ศรีสะเกษ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4561 6094

รพ.เลย (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4286 2123 ตอ 279

จ.ลําพูน

จ.เลย

จ.ศรีสะเกษ

จ.สงขลา

รพ.สกลนคร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4271 6568

จ.สกลนคร

รพ.หาดใหญ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7427 3100 ตอ 2214,2216

รพ.สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4272 1111 ตอ 1106

รพ.สงขลา (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7433 8100 ตอ 1614
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ชีวาวฒันาคลินิกเวชกรรม รพ.กองบิน 56

รพ.คายเสนาณรงค                         รพ.มิตรภาพสามัคคี (มูลนิธทิงเซียเซ่ียงต๊ึง)     ศตพงษคลินิกโรคกระดูกและขอ      สะเดาสหคลินิก
สูตินรีเวชคลินิก หมออภิชาติ หมอจิตติคลินิกเวชกรรม หมอประวทิยคลินิกสูติ-นรีเวช
ศูนยบริการสาธารณสุข 2 (หนาสถานีตํารวจภูธร อ.หาดใหญ) ศูนยบริการสาธารณสุขคลองเตย
ศูนยบริการสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรต์ิ ต .พะตง ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลกําแพงเพชร
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลบานพรุ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานพรุ
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ
ศูนยบริการสาธารณสุขพอพรหม ศูนยบริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแหงชาติ ศูนยบริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ           
ศูนยบริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1      

ศูนยบริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนหาดใหญวทิยาลัยสมบูรณกุลกัลยา)
ศูนยบริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 (วดัคอหงส) ศูนยบริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัคลองเรียน)

ศูนยบริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 ศูนยบริการสาธารณสุขสวนจราจร ศูนยบริการสาธารณสุขสามชัย
ศูนยบริการสาธารณสุขอู ท.ส. ศูนยแพทยชุมชน 3 ตําบล ศูนยแพทยชุมชนตําบลควนลัง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.สตูล  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร 0 7472 3511

คลินิกควนโดนการแพทย คลินิกนายแพทยธรีะ คลินิกพญ.วนพัชร คลินิกแพทยกนกอร
คลินิกแพทยหญิงสิริรัตน สูติ-นรีแพทย คลินิกหู คอ จมูก-อายรุกรรม รวมแพทยคลินิก
หมอสุวฒัน คลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกพัฒนะการแพทย คลินิกสุภาพการแพทย คลินิกหมออุษาเวชกรรม ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย
ดวงแกวคลินิกการแพทย ศรีวารีคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช หมอวนัชัยคลินิกเวชกรรม
ศูนยสุขภาพชุมชนคลองดาน ม.1

ศูนยสุขภาพชุมชนคลองดาน ม.13 ศูนยสุขภาพชุมชนคลองนิยมยาตรา ศูนยสุขภาพชุมชนคลองสวน ศูนยสุขภาพชุมชนบางบอ
ศูนยสุขภาพชุมชนบางบอ (หมูบานทรัพยมัน่คง) ศูนยสุขภาพชุมชนบางเพรียง
ศูนยสุขภาพชุมชนบางเสาธง (บัวโรย) ศูนยสุขภาพชุมชนบานพลีนอย หมู 3
ศูนยสุขภาพชุมชนบานพลีนอย หมู 5 ศูนยสุขภาพชุมชนบานพลีนอย หมู 8
ศูนยสุขภาพชุมชนบานระกาศ หมู 3 ศูนยสุขภาพชุมชนบานระกาศ หมู 8 ศูนยสุขภาพชุมชนเปร็ง
ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองใหมบางพลี ศูนยสุขภาพชุมชนวดัศรีวารีนอย ศูนยสุขภาพชุมชนศีรษะจรเขนอย ศูนยสุขภาพชุมชนศีรษะจรเขใหญ
ศูนยสุขภาพชุมชนสรางโศก (คลองดาน หมู 13) ศูนยสุขภาพชุมชนเสาธงกลาง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกรณภพการแพทย คลินิกแพทย ก.ม.18 คลินิกหมอเด็ก คลินิกสุภาพการแพทย
คลินิกอนุสรณการแพทย รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกแพทยสาธติ คลินิกเวชกรรม กม.30 คลินิกเวชกรรม จุฬาการแพทย (สําโรง)
คลินิกสามหวงการแพทย รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.จุฬารัตน 3 (เอกชน) โทร.0 2769 2900-99

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 จุฬารัตน 2 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน 4 คลินิกเวชกรรม รพ.จุฬารัตน 9                                                                                            

สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 สถานพยาบาลจุฬารัตนสุวรรณภูมิ สหคลินิกจุฬารัตน 7

รพ.บางพลี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2752 4500 ตอ 2104-5  

รพ.สมุทรปราการ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2701 8132-39 ตอ 2107

รพ.บางบอ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2313 4307

จ.สตูล

จ.สมุทรปราการ
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รพ.จุฬารัตน 9 (เอกชน) โทร.0 2738 9900 - 9

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน 8 จุฬารัตน 2 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน 4 คลินิกเวชกรรม รพ.จุฬารัตน 3                                             

สถานพยาบาลจุฬารัตน 5 สถานพยาบาลจุฬารัตนสุวรรณภูมิ สหคลินิกจุฬารัตน 7

คลินิกพัฒนะการแพทย คลินิกเปรมประชาการแพทย คลินิกแพทย ก.ม.18 คลินิกรณภพการแพทย
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกสุภาพการแพทย เซ็นทรัล ปารค คลินิก 2 คลินิกเวชกรรม
ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย ดวงแกวคลินิกการแพทย บางกะปคลินิกเวชกรรม บํารุงรักษการแพทยคลินิก
มหาสินคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางชัน) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (แบร่ิง)
สถานพยาบาลจุฬาเวช สวนหลวงคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมแพทยศรีนครินทร คลินิกแพทยเจษ คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 คลินิกเวชกรรมบางนา 3
คลินิกเวชกรรมแพทยศรีนครินทร สาขาส่ีแยกศรีนุช คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธปิอเต็กต๊ึง
คลินิกอรุณนิเวศนการแพทย 3 ทรงยศคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม บางกะปคลินิกเวชกรรม
บางปะกงคลินิกแพทย แพทยขามฟากคลินิก แพทยแพรกษาคลินิก รพ.บางนา 1
รพ.บางนา 5 สหแพทยเมโมเรียลคลินิก สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมแพทยศรีนครินทร คลินิกแพทยเจษ คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 คลินิกเวชกรรมบางนา 3
คลินิกเวชกรรมแพทยศรีนครินทร สาขาส่ีแยกศรีนุช คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธปิอเต็กต๊ึง คลินิกอรุณนิเวศนการแพทย 3
ทรงยศคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม บางกะปคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย
แพทยขามฟากคลินิก แพทยแพรกษาคลินิก รพ.บางนา 1 รพ.บางนา 2
สหแพทยเมโมเรียลคลินิก สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทยศุภรัตน คลินิกแพทยอิทธพิล คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 90 จุฬาประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม
ชายทะเลบางกอกคลินิกเวชกรรม ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม ธนารมยเวชกรรมคลินิก บางปะกอกคลินิกเวชการ
ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก รพ.บางปะกอก 8 อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน

คลินิกแพทย ก.ม.18 คลินิกรณภพการแพทย                      คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมทุงครุ
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาวดัตะกลํ่า
คลินิกเวชกรรมปยะมินทรอุดมสุข คลินิกเวชกรรมลาซาล ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม บางกะปคลินิกเวชกรรม
แพทยขามฟากคลินิก แพทยแพรกษาคลินิก มหาสินคลินิกเวชกรรม          สถานพยาบาลจุฬาเวช

1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม คลินิกรณภพการแพทย คลินิกสุภาพการแพทย เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม
แพทยแพรกษาคลินิก ลําสาลีคลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทยสมชาย พงศแพทยคลินิกเวชกรรม พงศแพทยคลินิกเวชกรรม 2 เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม
รพ.เมืองสมุทรปูเจาฯ สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

คลินิกแพทยสมชาย พงศแพทยคลินิกเวชกรรม พงศแพทยคลินิกเวชกรรม 2 เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม
รพ.เมืองสมุทรปากน้ํา สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

รพ.เมืองสมุทรปากนํ้า (เอกชน) โทร. 0 2173 7766-75

รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง  (เอกชน)  โทร. 0 2818 7555  ตอ 1317,1318

รพ.ปยะมินทร  (เอกชน)  โทร. 0 2316 0026 ตอ 2310  

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

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

รพ.เมืองสมุทรปูเจาฯ (เอกชน) โทร. 0 2754 2800-9

รพ.บางนา 5  (เอกชน)  โทร. 0 2138 1155-65  

รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ  (เอกชน)  โทร. 0 2389 2555   
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1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม คลินิกพัฒนะการแพทย คลินิกแพทย ก.ม.18 คลินิกรณภพการแพทย
คลินิกรวมชัยประชารักษเวชกรรม คลินิกเวชกรรมพรอมมิตรการแพทย คลินิกสุภาพการแพทย เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม
ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย ดวงแกวคลินิกการแพทย บางปะกงคลินิกแพทย แพทยขามฟากคลินิก
แพทยแพรกษาคลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (แบร่ิง) ลําสาลีคลินิกเวชกรรม

กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย สาขา 2 คลินิกพัฒนะการแพทย คลินิกแพทยเจษ
คลินิกแพทยหญิงวรุณศิริ (เวชกรรม) คลินิกรณภพการแพทย คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกสุภาพการแพทย ดวงแกวคลินิก 2000 การแพทย ดวงแกวคลินิกการแพทย บางปะกงคลินิกแพทย
บางปูเวชคลินิก พุทธรักษาคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม
หัวปาการแพทยคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมทุงครุ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมลาซาล
ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม ดวงแกวคลินิกการแพทย ดอกไมเวชคลินิก แพทยขามฟากคลินิก
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (แบร่ิง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช

รพ.สําโรงการแพทย  (เอกชน)  โทร. 0 2361 0070 ตอ 1234-6  

คลินิกตําหรุการแพทย คลินิกแพทยสาธติ คลินิกรณภพการแพทย คลินิกวสันตการแพทย
คลินิกเวชกรรม กม.30 คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมทาน้ํา คลินิกเวชกรรมทุงครุ
คลินิกเวชกรรมพรอมมิตรการแพทย คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกอนุสรณการแพทย
บางกะปคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3472 3044-9 ตอ 2074

คลินิกแพทยธนากร คลินิกแพทยมยรีุ คลินิกแพทยวชัระ - กนกวรรณ คลินิกแพทยสมหมาย
คลินิกหมอพิเชียร คลินิกหมอมนูญ รุงเรืองคลินิก สหคลินิกหมอธรีะเทพ - หมอรุจิรา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกกิติพรการแพทย คลินิกชัยวฒันการแพทย คลินิกพุทธมณฑลสาย4การแพทย คลินิกแพทยพรชัย
คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวฒิุ คลินิกสาทิพยการแพทย
คลินิกหมอไพโรจนและเพือ่นการแพทยคลินิกแพทยธนัญญา คลินิกหมออภิชาติการแพทย ยอดยิง่คลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกมหาชัยการแพทย คลินิกเวชกรรมวชิาการแพทย คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม
สุขภาพคลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

คลินิกนิคมซอย15การแพทย คลินิกประวทิยการแพทย คลินิกปาริชาติ-ชัยวเิชียรการแพทย คลินิกปตินันทการแพทย
คลินิกพีรชัยการแพทย คลินิกแพทยชรินทร คลินิกแพทยโมลี คลินิกแพทยวรดา
คลินิกแพทยวรีศักด์ิ คลินิกแพทยอภิชาติ คลินิกแพทยอัญชลี คลินิกวบิูลย-กมลทิพยการแพทย
คลินิก วบิูลย การแพทย คลินิกเวชกรรมสมคิดการแพทย คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวทิย
คลินิกเวชกรรมหมอปญญา คลินิกเวชกรรมหมอพิชัย คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย คลินิกสมเกียรติการแพทย
คลินิกสมุทรสาครการแพทย คลินิกหมอพิสิษฐการแพทย คลินิกหมอไพศาลการแพทย คลินิกหมอศักด์ิชัยการแพทย
คลินิกหมอสงกรานตการแพทย คลินิกหมออภิเชษฐการแพทย คลินิกอนันตการแพทย

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

รพ.รวมชัยประชารักษ  (เอกชน)  โทร. 0 2708 7500 - 10 ตอ 125 , 872

รพ.กระทุมแบน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3484 4430 ตอ 4549

รพ.บานแพว  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3441 9539

ร.พ.สมุทรสาคร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3442 7099 ตอ 2114-6

จ.สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสาคร

รพ.วิภาราม-ชัยปราการ  โทร. 0 2363 9222  
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สหคลินิกนายแพทยวชิัย-ทันตแพทยศิริพร รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

ร.พ.มหาชัย 2 (เอกชน)  โทร. 0 2810 0054 ตอ 203

คลินิกกิติพรการแพทย คลินิกตลาดสมบูรณเวชกรรม คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ แพทยชวลิต              คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางทินกรการแพทย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
คลินิกเวชกรรมแพทยลือเดช (สาขาเทียนดัด) คลินิกเวชกรรมแพทยสมศักด์ิ
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย                     คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย
คลินิกหมอวญิูเวชกรรม คลินิกอรรถพลการแพทย เพชรเกษม 81 คลินิกเวชกรรม
ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ยอดยิง่คลินิกเวชกรรม วนัวเิชียรสหคลินิก สหคลินิกออมใหญรวมแพทย

ร.พ.มหาชัย 3 (เอกชน)  โทร. 0 3442 9111 

คลองครุคลินิกการแพทย คลินิกชัยวฒันการแพทย คลินิกผูปวยนอก รพ.มหาชัย 3 การแพทย
คลินิกเวชกรรมหมออรณชัย คลนิกแพทยมหาชัย คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลการแพทย คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
คลินิกหมอประเสริฐ คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม บางบอนคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกแพทยเวชกรรม
พระรามเอกคลินิกเวชกรรม สหคลินิกเมืองใหมการแพทย สหคลินิกออมใหญรวมแพทย

รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชัน่แนล ออมนอย  (เอกชน)  โทร. 0 2431 2419 ตอ 2419, 2420

คลินิกกิติพรการแพทย คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกเวชกรรมแพทยสมศักด์ิ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ แพทยชวลิต คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย คลินิกแพทยธนัญญา
คลินิกสาทิพยการแพทย คลินิกสิวารัตนการแพทย แพทยสวนหลวงคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทยสานไผ วงเวยีน 1
ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง รพ.วชิัยเวช อินเตอรเนชัน่แนล สมุทรสาคร โรมันเวชกรรมคลินิก
วนัวเิชียรสหคลินิก สหคลินิกออมใหญรวมแพทย สายส่ีสหคลินิก

รพ.วิชัยเวช อินเตอรเนชัน่แนล สมุทรสาคร  โทร. 0 3482 6709 - 29 ตอ 1702 

คลินิกกิติพรการแพทย คลินิกชัยวฒันการแพทย คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย
คลินิกแพทยธนัญญา คลินิกเวชกรรมแพทยสมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย คลินิกเวชกรรมวชิัยเวช สินสาคร
คลินิกสาทิพยการแพทย คลินิกสิวารัตนการแพทย รพ.วชิัยเวช อินเตอรเนชัน่แนล ออมนอย วนัวเิชียรสหคลินิก
สายส่ีสหคลินิก

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3742 1443  

คลินิกนายแพทยราเชษฎ คลินิกแพทยกนกพร คลินิกแพทยบรรหาร คลินิกแพทยปญญา
คลินิกแพทยไพบูลย คลินิกแพทยวทิยา คลินิกแพทยวรีชัย คลินิกแพทยสุทธาทิพย
คลินิกอายรุกรรมแพทยสุระชัย คลินิกอรัญการแพทย รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.พระพุทธบาท  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3632 3291-6  

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระพุทธบาท ศูนยอนามัยที ่2
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  
รพ.สระบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3631 6555  ตอ 3105

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบลหนองแค เทศบาลเมืองสระบุรี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.เกษมราษฎร สระบุรี  (เอกชน)  โทร. 0 3631 5555 - 94 ตอ 8320-1

แกงคอยโพลีคลินิก คลินิกตาหมอดวงพร คลินิกนายแพทยนพพร คลินิกรวมแพทยสระบุรี
คลินิกเวชกรรมแพทยทวศัีกด์ิ คลินิกสุวฒันการแพทย ประเสริฐคลินิกเวชกรรม แพทยวรพงษคลินิก
สหคลินิกทาเรือการแพทยและทันตกรรม แพทยประสงค(รวมแพทย)คลินิกเวชกรรม

จ.สระแกว

จ.สระบุรี
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รพ.สิงหบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3652 2512  

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงหบุรี        สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสิงหบุรี 
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.อินทรบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3658 1993 - 7 ตอ 110

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสิงหบุรี            ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงหบุรี          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั

รพ.ศรีสังวรสุโขทัย  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5568 2030-43 ตอ 155

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.สุโขทัย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5561 1782 ตอ 1207

สํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.เจาพระยายมราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3552 1555 ตอ 1215

ศูนยบริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศูนยบริการสาธารณสุข 2 วดัศรีบัวบาน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที ่17  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3553 1077 ตอ 2903

คลินิกบุญวสุิทธิก์ารแพทย คลินิกพจนารถ-บุญชัยการแพทย คลินิกแพทยสุนันทา สองพีน่องโพลีคลินิก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.อูทอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3555 1422

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.เกาะสมุย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7742 0901  

ชอลัดาการแพทย คลินิกเวชกรรมทัว่ไป    คลินิกเวชกรรมประจักษการแพทย
ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนเมืองบางรักษ ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนเมืองอางทอง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.สุราษฎรธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7728 3778

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.สุรินทร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4451 5913 

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร ศูนยสุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ ศูนยสุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก
ศูนยสุขภาพชุมชนสุริยกานต รพ.คายวรีวฒันโยธนิ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4243 1015 ตอ 246, 329

คลินิกแพทยทวเีวชกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยหญิงจุฑารัตน คลินิกเวชกรรมหมอสุกัญญา
คลินิกหมอจรูญ คลินิกหมอวฒันา พิมลจันทร-วนัชัยคลินิก         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั  

รพ.หนองคาย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4241 3456-65 ตอ 315

ศูนยบริการเทศบาล 1 ศูนยนาโพธิ์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

จ.สุโขทัย

จ.สิงหบุรี

จ.สุพรรณบุรี

จ.สุราษฎรธานี

จ. สุรินทร

จ. หนองคาย
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รพ.หนองบัวลําภู  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4231 1999

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.อางทอง  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3561 5111 ตอ 646,647

คลินิกแพทยทศพร คลินิกแพทยประทีป คลินิกแพทยสุธรีพันธ คลินิกแพทยสุรพล
คลินิกสุรพันธการแพทย                    รพ.อางทอง 2 (เขตเทศบาลเมือง) รพ.อางทอง 3 (เขตเทศบาลวดัชัยมงคล)

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลปาโมก สหคลินิกแพทยพิเชฐ-สุพรรณี ธงทอง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.อํานาจเจริญ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4551 1940 - 8 ตอ 1251 

สํานักงานสาธารณสุขทุกแหงในจังหวดั ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.อุดรธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4224 5524  

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 8 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี                ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล หนองสิม
ศูนยบริการสาธารณสุขเกาจาน ศูนยสุขภาพชุมชนวดัปาโนนนิเวศน ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.อุตรดิตถ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5541 1064 ตอ 1159-61 

ศูนยบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ร.พ.คายพิชัยดาบหัก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  สถานพยาบาลเขือ่นสิริกิตต์ิ

รพ.อุทัยธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5651 4992

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

รพ.คายสรรพสิทธิประสงค  (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 4523 3529

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและขอ นายแพทยสละ คลินิกเวชกรรมหมอธนวฒัน
ธนินศักด์ิคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูก

รพ.สรรพสิทธิประสงค  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4525 0287

50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนยแพทยชุมชนทาวงัหิน ศูนยแพทยชุมชนปทุมชยางกูร ศูนยแพทยชุมชนปทุมมาลัย
ศูนยแพทยชุมชนปทุมวทิยากร ศูนยแพทยชุมชนวดัใต ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี ศูนยอนามัยที ่7
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่7 ศูนยบริการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลเมืองเดชอุดม
ศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลเมืองวารินชําราบแหงที ่1
ศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลเมืองวารินชําราบแหงที ่2                   

ศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลเมืองวารินชําราบแหงที ่3
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแหงในจังหวดั                  

จ. อุบลราชธานี

จ.หนองบัวลําภู

จ.อางทอง

จ. อํานาจเจริญ

จ.อุดรธานี

จ.อุทัยธานี

จ. อุตรดิตถ



27



หลักเกณฑการจัดสถานพยาบาลเพ่ือออกบตัรรบัรองสิทธิการรกัษาพยาบาล

หลักเกณฑการออกบตัรรบัรองสิทธิฯ 
สํานักงานประกันสังคมไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับการพจิารณาสถานประกอบการซ่ึงสํานักงานประกันสังคม
ทกุจังหวดัจะตองดําเนินการออกบตัรรับรองสิทธฯิ ใหลูกจางผูประกันตน   ดังนี้
1.  คุมครองกรณีเจ็บปวย
2.  จายเงินสมทบในจังหวดั

หลักเกณฑการเลือกสถานพยาบาล
ผูประกันตนที่มีสิทธสิามารถเลือกสถานพยาบาลที่จะใชบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑ  ดังน้ี
1.  เปนสถานพยาบาลประกันสังคมที่อยูในเขตจังหวดัประจําทํางานหรือเขตจังหวดัรอยตอของจังหวดัประจําทํางาน  หรือ
2.  เปนสถานพยาบาลประกันสังคมที่อยูในเขตจังหวดัที่พกัอาศัยหรือเขตจังหวดัรอยตอของจังหวดัที่พกัอาศัย

หลักเกณฑการเปลี่ยนสถานพยาบาล
1.  ผูประกันตนสามารถเปล่ียนสถานพยาบาลไดปละ 1 คร้ัง  ตามระยะเวลาที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด
2.  กรณีมีควาไดแก  ยายภมูิลําเนา  หรือที่อยูอาศัย  
หรือยายสถานประกอบการอันไมสะดวกตอการรับบริการจากสถานพยาบาลเดิม

กรณขีอบตัรรบัรองสิทธิฯ (กรณไีมเคยมีบตัรรบัรองสิทธิฯ)

ลูกจางผูประกันตนสามารถขอบตัรรับรองสิทธฯิ ไดโดย
1.  เขียนคํารองในแบบขอบตัรรับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล(สปส.9-02) เพื่อเลือกสถานพยาบาลที่จะใชบริการทางการแพทย
2.  ใหผูประกันตนลงชื่อในแบบ สปส.9-02  และนําแบบ สปส.9-02  สงสํานักงานประกันสังคมไดโดยตรง
3.  สําหรับลูกจจะจัดสถานพยาบาลสํารองใหตามลําดับ
เง่ือนไข ผูประกันตนมีสิทธไิดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน  ตอเมื่อ  
ภายในระยะเวลาสิบหาเดือน  ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาไมนอยกวาสามเดือน
แบบคํารอง  แบบขอบตัรรับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล (สปส.9-02)

การขอเปลี่ยนสถานพยาบาล / การขอบตัรรบัรองสิทธิฯ (กรณเีคยมีบตัรรบัรองสิทธิฯ)

ผูประกันตนสามารถขอเปล่ียนสถานพยาบาล หรือขอบตัรรับรองสิทธฯิ ทดแทนฉบบัเดิม  โดยเขียนคํารองในแบบ
ขอบตัรรับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล (สปส.9-02)

เง่ือนไข
1.  การเปล่ียนสถานพยาบาลจะตองเปนไปตามหลักเกณฑการเปล่ียนสถานพยาบาล และใหแนบบตัรรับรองสิทธฯิ ฉบบัเดิม   
พรอมแบบ  สปส.9-02 คืนสํานักงานประกันสังคม
2.  การขอบตัรรับรองสิทธฯิ ทดแทนฉบบัเดิมไดในกรณี  ดังนี้
    -  บตัรรับรองสิทธฯิ สูญหาย / ฉีกขาด / ชํารุด
    -  เปล่ียนชื่อ - นามสกุล (แนบหลักฐานการเปล่ียนชื่อ -  นามสกุล)

    -  ชื่อ - นามสกุล ตามบตัรฯ ไมถูกตอง (แนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน)

       สําหรับกรณีเปล่ียนชื่อ - นามสกุล  หรือชื่อ -  นามสกุล ตามบตัรไมถูกตอง ใหแนบบตัรรับรองสิทธฯิ 
ฉบบัเดิม พรอมแบบ สปส.9-02 คืนสํานักงานประกันสังคม
แบบคํารอง  แบบขอบตัรรับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล (สปส.9-02)

หมายเหตุ :  *  กรณมีิไดเปนลูกจางแลว  ใหติดตอขอเปลี่ยนบตัรที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
                   หรอืสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ทกุแหง  โดยกรอกแบบขอบตัรรบัรองสิทธิการรกัษาพยาบาล (สปส.9-03)

  **  กรณผูีประกันตนนอนพักรกัษาตัวเปนผูปวยในหามยื่นแบบคําขอบตัรหรอื
                   เปลี่ยนบตัรรบัรอบสิทธิฯ โดยสํานักงานประกันสังคมจะไมออกบตัรรบัรองสิทธิฯ หรอื
                   ทาํการเปลี่ยนสถานพยาบาลใหแกผูประกันตนจนกวาจะสิ้นสุดการรกัษาพยาบาลในครัง้น้ัน


