กรุงเทพมหานครฯ

สถานพยาบาลของรัฐบาล
1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล*
2.รพ.กลาง*
3.รพ.จุฬาลงกรณ์
4.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์*
สถานพยาบาลของเอกชน
1.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่กล้วยน้าไท*
2.รพ.เกษมราษฎร์ บางแคโรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดใหญ่

รายชือ่ สถานพยาบาลประกันสังคม ประจาปี พ.ศ. 2564 แยกตามจังหวัด
5.รพ.ตากสิน*
10.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
6.รพ.ต้ารวจ
11.รพ.ราชวิถี (สธ)
7.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
12.รพ.รามาธิบดี
8.รพ.นพรัตนราชธานี (สธ)*
13.รพ.ราชพิพัฒน์*
9.รพ.พระมงกุฎเกล้า
14.รพ.เลิดสิน (สธ)*

15.รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ *
16.รพ.ศิริราช*
17.รพ.สมเด็จพระปิน่ เกล้า*
18.รพ.สิรินธร*
19.รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ*
8.รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 17.รพ.เพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 26.รพ.ซีจเี อช สายไหมโรงพยาบาล
9.รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 18.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา*
ทั่วไปขนาดใหญ่*
10.รพ.บางมดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 19.รพ.มเหสักข์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 27.รพ.สุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
11.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์* 20.รพ.มงกุฎวัฒนะ
28.รพ.หัวเฉียวโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
3.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
12.ร.พ.ประชาพัฒน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ * 21.รพ.มิชชั่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
4.รพ.เกษมราษฎร์ รามค้าแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 13.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4 22.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ
5.นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
14.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร
23.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว
6.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
15.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี*
24.วิภาราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1*
16.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เพชรเกษม 2*
25.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์*
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

1.รพ.กระบี่ (สธ)*
1.รพ.ค่ายสุรสีห์ 2.รพ.พหลพลพยุหเสนา (สธ)* 3.รพ.มะการักษ์ (สธ)*
1.รพ.กาฬสินธุ์ (สธ)*
1.รพ.ก้าแพงเพชร (สธ)*
1.รพ.ขอนแก่น (สธ)* 2.รพ.ชุมแพ (สธ)* 3.รพ.ศรีนครินทร์
1.รพ.พระปกเกล้า (สธ)*
1.รพ.พุทธโสธร (สธ)* 2.รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 3.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
1.รพ.ชลบุรี (สธ)* 2.รพ.พนัสนิคม (สธ)* 3.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต*ิ์ 4.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา* 5.รพ.เมืองพัทยา*
6.รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 7.ปิยะเวชช์ บ่อวินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 8.รพ.แหลมฉบัง (สธ)* 9.รพ.พญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
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10.วิภารามแหลมฉบังโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 11.วิภาราม อมตะนครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 12. เอกชล 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี

1.รพ.ชัยนาทนเรนทร (สธ)*
1.รพ.ชัยภูมิ (สธ)*
1.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (สธ)*
1.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (สธ) * 2.รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ *
1.รพ.นครพิงค์ (สธ)* 2.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่* 3.รพ.สันป่าตอง (สธ)* 4.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ*
5.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา* 6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่ 7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา*
1.รพ.ตรัง (สธ)*
1.รพ.ตราด (สธ)*
1.รพ.แม่สอด (สธ)* 2.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สธ)*
1.รพ.นครนายก (สธ)* 2.รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
1.รพ.จันทรุเบกษา 2.รพ.นครปฐม (สธ)* 3.รพ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง (สธ)* 4.รพ.เทพากรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
1.รพ.นครพนม (สธ)*
1.รพ.ค่ายสุรนารี 2.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (สธ)* 3.รพ.ปากช่องนานา (สธ)* 4.รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ)*
5.รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 1
1.รพ.ค่ายวชิราวุธ 2.รพ.ทุ่งสง (สธ)* 3.รพ.ท่าศาลา (สธ)* 4.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ)* 5.รพ.สิชล (สธ)*
1.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (สธ)* 2.รพ.ร่มฉัตร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
1.รพ.พระนั่งเกล้า (สธ)* 2.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน* 3.สถาบันบ้าราศนราดูร (สธ)* 4.รพ.กรุงไทยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ *
5.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 6.รพ.วิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในจังหวัดนันๆ เป็นเครือข่าย
หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก
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นราธิวาส
น่าน
บุรรี มั ย์
บึงกาฬ
ปทุมธานี

1.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ (สธ)* 2.รพ.สุไหงโก-ลก (สธ)*
1.รพ.น่าน (สธ)*
1.รพ.นางรอง (สธ)* 2.รพ.บุรีรัมย์ (สธ)*
1.รพ.บึงกาฬ (สธ)*
1.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2.รพ.ปทุมธานี (สธ)* 3.รพ.การุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
4.รพ.ปทุมเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 5.รพ.แพทย์รังสิตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 6.รพ.ภัทร-ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
ประจวบคีรขี ันธ์ 1.รพ.ค่ายธนะรัชต์* 2.รพ.บางสะพาน (สธ)* 3.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ (สธ)* 4.รพ.หัวหิน (สธ)*
ปราจีนบุรี
1.รพ.กบินทร์บุรี (สธ)* 2.รพ.ค่ายจักรพงษ์ 3.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (สธ)* 4.รพ.ทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ปัตตานี
1.รพ.ปัตตานี (สธ)*
พระนครศรีอยุธยา 1.รพ.พระนครศรีอยุธยา (สธ)* 2.รพ.เสนา (สธ)* 3.รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 4.รพ.ราชธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
5. รพ.ราชธานี โรจนะโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
พะเยา
1.รพ.เชียงค้า (สธ)* 2.รพ.พะเยา (สธ)* 3.ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
พังงา
1.รพ.ตะกั่วป่า (สธ)* 2.รพ.พังงา (สธ)*
พัทลุง
1.รพ.พัทลุง (สธ)*
พิจิตร
1.รพ.พิจติ ร (สธ)*
พิษณุโลก
1.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2.รพ.พุทธชินราช (สธ)* 3.รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
เพชรบุรี
1.รพ.พระจอมเกล้า (สธ)*
เพชรบูรณ์
1.รพ.เพชรบูรณ์ (สธ)*
แพร่
1.รพ.แพร่ (สธ)*
ภูเก็ต
1.รพ.ป่าตอง (สธ)* 2.รพ.วชิระภูเก็ต (สธ)* 3.รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4.รพ.มิชชั่นภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
มหาสารคาม
1.รพ.มหาสารคาม (สธ)* 2.รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม*
มุกดาหาร
1.รพ.มุกดาหาร (สธ)*
แม่ฮอ่ งสอน
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.ระยอง (สธ)* 2.รพ.มงกุฎระยอง* 3.รพ.จุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง*
ราชบุรี
1.รพ.ด้าเนินสะดวก (สธ)* 2.รพ.บ้านโป่ง (สธ)* 3.รพ.โพธาราม (สธ)* 4.รพ.ราชบุรี (สธ)* 5.รพ.ซานคามิลโลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
ลพบุรี
1.รพ.บ้านหมี่ (สธ)* 2.รพ.พระนารายณ์มหาราช (สธ)* 3.รพ.อานันทมหิดล
ลาปาง
1.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี* 2.รพ.ล้าปาง (สธ)*
ลาพูน
1.รพ.ล้าพูน (สธ)* 2.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัยเมโมเรียล 3.รพ.ทั่วไปขนาดกลางศิริเวช ล้าพูน*
เลย
1.รพ.เลย (สธ)*
ศรีสะเกษ
1.รพ.ศรีสะเกษ (สธ)*
สกลนคร
1.รพ.สกลนคร (สธ)* 2.รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สธ)*
สงขลา
1.รพ.สงขลา (สธ)* 2.รพ.สงขลานครินทร์ 3.รพ.หาดใหญ่ (สธ)* 4.รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่*
สตูล
1.รพ.สตูล (สธ)*
สมุทรปราการ
1.รพ.บางบ่อ (สธ)* 2.รพ.บางพลี (สธ)* 3.รพ.สมุทรปราการ (สธ)* 4.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์* 5.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต*
6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค* 7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 2* 8.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 5* 9.รพ.บางปะกอก 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

10.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ 11.รพ.เมืองสมุทรปากนา้ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ * 12.รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

13.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารักษ์* 14.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ* 15.รพ.ส้าโรงการแพทย์* 16.รพ.รามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์
17.รพ.เปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
1.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สธ)*
1.รพ.กระทุ่มแบน (สธ)* 2.รพ.บ้านแพ้ว (สธ)* 3.รพ.สมุทรสาคร (สธ)* 4.รพ.มหาชัย 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 5.รพ.มหาชัย 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

6.วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วชิ ัยเวช ฯ อ้อมน้อย* 8.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วชิ ัยเวช ฯ สมุทรสาคร*

สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในจังหวัดนันๆ เป็นเครือข่าย
หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก

จังหวัด

-3สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฏร์ธานี
สุรนิ ทร์
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อ่างทอง
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

1.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (สธ)*
1.รพ.พระพุทธบาท (สธ)* 2.รพ.สระบุรี (สธ)* 3.รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
1.รพ.สิงห์บุรี (สธ)* 2.รพ.อินทร์บุรี (สธ)*
1.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (สธ)* 2.รพ.สุโขทัย (สธ)*
1.รพ.เจ้าพระยายมราช (สธ)* 2.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (สธ)* 3.รพ.อู่ทอง (สธ)*
1.รพ.เกาะสมุย (สธ)* 2.รพ.สุราษฎร์ธานี (สธ)*
1.รพ.สุรินทร์ (สธ)*
1.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (สธ)* 2.รพ.หนองคาย (สธ)*
1.รพ.หนองบัวล้าภู (สธ)*
1.รพ.อ่างทอง (สธ)*
1.รพ.อ้านาจเจริญ (สธ)*
1.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 2.รพ.อุดรธานี (สธ)* 3.รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (สธ)*
1.รพ.อุตรดิตถ์ (สธ)*
1.รพ.อุทัยธานี (สธ)*
1.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 2.รพ.วารินช้าราบ (สธ)* 3.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (สธ)*

สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในจังหวัดนันๆ เป็นเครือข่าย
หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก

1

ผนวก
สถานพยาบาลเครือข่ายประจาปี พ.ศ. 2564
กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (สังกัด กทม.) โทร. 0 2244 3675
คลินิกบางกรวยเวชกรรม
คลินิกแพทย์สมชาย
ภัทรคลินิกเวชกรรม
ยันฮีโพลีคลินิก

เตาปูนสหคลินิก
วินิจการแพทย์คลินิกเวชกรรม

พร้อมสินคลินิกเวชกรรม

รพ.กลาง (สังกัด กทม.) โทร.0 2220 8000 ต่อ 10820
เกษรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริญญา
ถาวรคลินิกเวชกรรม
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม
แพทย์พิสิฐคลินิกเวชกรรม
ไมตรีจิตต์คลินิกเวชกรรม
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณย์รศั มิ์
รพ.สิรนิ ธร
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
รพ.ผูส้ ูงอายุบางขุนเทียน
รพ.บางนา
สุรชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคผิวหนัง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สุรชัยคลินิกเวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2291 0160
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์กมล
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรนิ ทร์
คลินิกเวชกรรมตากสิน 19
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัยชนะ
คลินิกเวชกรรมแพทย์สาวิตรี
ถาวรคลินิกเวชกรรม
รพ.กลาง
รพ.ตากสิน
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณย์รศั มิ์
รพ.สิรนิ ธร
บางกอกใหญ่ คลินิกเวชกรรม
วรรัตน์คลินิกเวชกรรม
ศุภรัชคลินิกเวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รพ.ตากสิน (สังกัด กทม.) โทร. 0 2863 1069
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริญญา
คลินิกเวชกรรมสิงห์ทองการแพทย์
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม
รพ.กลาง
รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณย์รศั มิ์
รพ.สิรนิ ธร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรพร
คลินิกเวชกรรมท่าพระตลาดพลู
รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
สุขกมลคลินิกเวชกรรม

ถาวรคลินิกเวชกรรม
รพ.ผูส้ ูงอายุบางขุนเทียน
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ตารวจ
รพ.เลิดสิน
รพ.สมเด็จพระปิน่ เกล้า
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.นพรัตนราชธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2517 4270 ต่อ 1202 , 1209
คลินิกเวชกรรมบุญส่งการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์อภิชัย
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน
คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์
คลินิกเวชกรรมหมอวงวัฒน์
คลินิกเวชกรรมหมอสมชาย
ชุมชนคลินิกเวชกรรม
แพทย์ไชยวัฒน์คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกตลาดบัว
สหคลินิกบางชัน
ดาเนียลคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกแพทย์เวชกรรมและแพทย์แผนไทย
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์
คลินิกเวชกรรมสุพจน์
เมืองมีนบุรคี ลินิกเวชกรรม
เอส แอนด์ พี แพทย์คลินิกเวชกรรม

รพ.ราชพิพัฒน์ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2444 0138 ต่อ 8859-60 , 8805
รพ.กลาง
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.เวชการุณย์รศั มิ์
รพ.สิรนิ ธร
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.ตากสิน
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
สหคลินิกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รพ.เลิดสิน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2353 9630
คลินิกเวชกรรมจันทน์สะพาน 4
คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธโิ รงพยาบาลทัว่ ไปขนาดกลาง

คลินิกเวชกรรมหมอบัลลังค์

รพ.เวชการุณย์รศั มิ์ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2988 4100 ต่อ 261
รพ.กลาง
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.สิรนิ ธร
รพ.คลองสามวา
รพ.บางนากรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
รพ.ผูส้ ูงอายุบางขุนเทียน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2
รพ.ศิรริ าช (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2419 7000 ต่อ 41089
48 การแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอเอกราช

พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม

รพ.สมเด็จพระปิน่ เกล้า (กระทรวงกลาโหม) โทร.0 2475 2956
ถาวรคลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกเวชกรรม

สหคลินิกแพทย์โสภณ

รพ.สิรนิ ธร (สังกัด กทม.) โทร. 0 2328 6900-19 ต่อ 11406-7
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์
คลินิกเวชกรรมฉัตรลดา
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาพัฒนาการ
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสีแ่ ยกศรีนุช
คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา
สหคลินิกแพทย์เวชกรรมและแพทย์แผนไทย เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาวัดตะกล่า
คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อุดมสุข
เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม (สาขาพระโขนง)
รพ.กลาง
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
รพ.เวชการุณย์รศั มิ์
เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม สาขาราม 201
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2429 3577-81 ต่อ 8539
รพ.กลาง
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.คลองสามวา
รพ.ตากสิน
รพ.บางนากรุงเทพมหานคร
รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณย์รศั มิ์
รพ.สิรนิ ธร
รพ.ผูส้ ูงอายุบางขุนเทียน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่กล้วยนาไท (เอกชน) โทร. 0 2769 2000 ต่อ 1054
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
ภัทรคลินิกเวชกรรม
เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกแพทย์โสภณ
มหาสินคลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลผูส้ ูงอายุขนาดกลางกล้วยนาไท 2 คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาสวนเพลิน สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาราม 2
คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาอ่อนนุช
สหคลินิกกล้วยนาไท สาขาสุขุมวิท 93
คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาสาทร
สหคลินิกกล้วยนาไท สาขาทุง่ สองห้อง
สหคลินิกกล้วยนาไท สาขาอโศก
คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาชุมชน 70 ไร่
คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาสุขุมวิท 56
คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาสุภาพงษ์ 3
คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาวัดตะกล่า
เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม สาขาราม 201
คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาพหลโยธิน
สหคลินิกกล้วยนาไท สาขาเดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9 สหคลินิกกล้วยนาไท สาขาตลาดยิง่ เจริญ
คลินิกเวชกรรมกล้วยนาไท สาขาเพลินจิต
นวมินทร์โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2918 5080
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม กานพัชทวีคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์อภิชัย
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา
คลินิกเวชกรรมหมอวงวัฒน์
คลินิกเวชกรรมสหแพทย์เมโมเรียล คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์
คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม
ชนเปีย่ มสุขคลินิกเวชกรรม
เบญญาศิริ์ คลินิกเวชกรรม
เคหะรามคลินิกเวชกรรม
มีนบุรคี ลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสีแ่ ยกศรีนุช
คลินิกเวชกรรมแพทย์สรีนครินทร์ สาขาพัฒนาการ
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ
คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา
คลินิกเวชกรรมฉัตรลดา ถนอมมิตรวัชรพลคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมท่าพระตลาดพลู
คลินิกสุพจน์เวชกรรม
โพธิส์ ุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาถนนลาดปลาเค้า
โพธิส์ ุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
เนชัน่ คลินิกเวชกรรม สาขาบางกะปิ พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
แพทย์ไชยวัฒน์คลินิกเวชกรรม
บางชันเวชกรรมคลินิก
บางปะกงคลินิกเวชกรรม
วชิระพลคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินิกเวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม
ลาดพร้าวการแพทย์คลินิกเวชกรรม
นวมินทร์การแพทย์คลินิกเวชกรรม สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม
นวมินทร์ 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
คลินิกเวชกรรมวังหิน
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์ นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี นวมินทร์ 1 คลินิกเวชกรรม
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต คลินิกเวชกรรมอรุณนิเวศน์
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง
ภัทรคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาผักชี นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานคร
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้
ภานพคลินิกเวชกรรม
สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินิกเวชกรรม
เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม
สุขะวิทยาสหคลินิก
สหคลินิกตลาดบัว
วัชรพลเวชกรรมคลินิก
หมออารีคลินิกเวชกรรม
เอ็มแอลแอลคลินิกเวชกรรม
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นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2518 1818
คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกเวชกรรมสหแพทย์เมโมเรียล เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์ 9 คลินิกเวชกรรม
บางปะกงคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์ 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานคร
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลาผักชี
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้
ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม
วัชรพลเวชกรรมคลินิก
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 1 (เอกชน) โทร. 0 2393 8534-5
คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสีแ่ ยกศรีนุช
บางปะกงคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน)
สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด

คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์
คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา
ถนอมมิตรวัชรพลคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์ 9-99 คลินิกเวชกรรม
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
ภานพคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์การแพทย์คลินิกเวชกรรม สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี
นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง
มีนบุรคี ลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม
เบญญาศิริ์ คลินิกเวชกรรม

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 2
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 5
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา) สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2109 8111 ต่อ 3103-4
บางปะกอกคลินิกเวชการ
บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม
รพ.บางปะกอก 3 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่
รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2457 0086 ต่อ 3002 , 3090
48 การแพทย์คลินิกเวชกรรม
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมพระราม 2 การแพทย์
คลินิกเวชกรรมบางไผ่-กระโจมทอง คลินิกเวชกรรมบางไผ่
วันวิเชียรสหคลินิก
คลินิกเอเซียการแพทย์
บางบอนคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
สายสีส่ หคลินิก
สวนผักคลินิกเวชกรรม
แพทย์สายห้าคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชัย
คลินิกเวชกรรมหมอเอกราช
บางกอกใหญ่ คลินิกเวชกรรม
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม

รพ.บางมดโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2867 0606 ต่อ 3503
คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลินิกหมอวิภาเวชกรรม
บางมด 3 คลินิกเวชกรรม
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่ บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (เอกชน) โทร.0 2523 3359-71 ต่อ 1216
บี.แคร์ เมดิคอลคลินิกเวชกรรม
รพ.ประชาพัฒน์โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2427 9966 ต่อ 606
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตลิง่ ชัน
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ (วิเศษสุขนคร 25)
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาราษฎร์บูรณะ
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี (เอกชน) โทร. 0 2451 4920-30 ต่อ 6025
เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม
บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม
ภัทรคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกบางขุนเทียน 5
เพชรทองคาคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2
โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็กสหวิทยาการมะลิ
สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ ไปบางขุนเทียน
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สุขสวัสดิ์) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (โพธิแ์ จ้) คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วัดพันท้าย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เศรษฐกิจ 1) ธนารมย์สหคลินิก
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่เพชรเกษม 2 (เอกชน) โทร. 0 2455 5599 ต่อ 2061
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม สหคลินิกรดาวุฒิบางแวก
คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102
คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1
คลินิกเวชกรรมตลิง่ ชัน
คลินิกเวชกรรมท่าพระ
เมืองเพชรคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรม ม.เศรษฐกิจ
เพชรเกษม 69 คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางบอน 1
เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม
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รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา (เอกชน) โทร.0 2314 0726-9 ต่อ 3308
สหคลินิกแพทย์ปัญญา 2
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปัญญา สาขาอ่อนนุช 39
รพ.วิภาราม โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2722 2550
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์
วิภาราม นวมินทร์ โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดกลาง

สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3

วิภารามอ่อนนุชคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2366 9900-99
คลินิกพัฒนะการแพทย์
คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงวรุณศิริ
คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง ดวงแก้วคลินิกการแพทย์คลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกเวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมรัทรินทร์ (ท้ายบ้าน)
ภัทรคลินิกเวชกรรม

รพ.ซีจีเอช สายไหมโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2991 8999 ต่อ 1287
โรงพยาบาลซีจีเอช ลาลูกกา โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็ก
รพ.สุขสวัสดิโ์ รงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2874 6766-70 ต่อ 1306 , 1501
คลินิกเวชกรรมคลองเตย
คลินิกเวชกรรมทุง่ ครุ
คลินิกเวชกรรมลาซาล
คลินิกเวชกรรมเจริญแพทย์ดุสิต
งามเจริญคลินิกเวชกรรม
จันทร์ 16 คลินิกเวชกรรม
เจริญนครธนบุรคี ลินิกเวชกรรม
เจริญราษฎร์คลินิกเวชกรรม
ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม
รืน่ ฤดีคลินิกเวชกรรม
อิสรภาพคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมเจริญแพทย์ปนิ่ เกล้า
เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกเวชกรรม

รพ.หัวเฉียวโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2223 1351 ต่อ 3168 , 3186 , 3197
คลินิกเวชกรรมพระราม 2 การแพทย์ คลินิกเวชกรรมคลองเตย
คลินิกเวชกรรมทุง่ ครุ
บางซ่อนคลินิกเวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
ภัทรคลินิกเวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมลาซาล
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม

จ.กระบี่
รพ.กระบี่ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7562 6711
โรงพยาบาลอ่าวลึก
โรงพยาบาลเขาพนม
โรงพยาบาลคลองท่อม
โรงพยาบาลปลายพระยา
โรงพยาบาลลาทับ
โรงพยาบาลเกาะพีพี
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

โรงพยาบาลเกาะลันตา
โรงพยาบาลเหนือคลอง

จ.กาญจนบุรี
รพ.พหลพลพยุหเสนา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3458 7800 ,0 3462 3001
กาญจน์คลินิกแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอสุวมิ ล
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมแพทย์ธเนศ
ท่าม่วงคลินิกเวชกรรม
ท่าม่วงคริสเตียนคลินิกเวชกรรม
แฟมิลคี่ ลินิก(นายแพทย์รกั ษ์พงศ์)
เมืองทองคลินิกแพทย์
คลินิกแพทย์สุเทพ
หมอแนน คลินิกตา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองกาญจนบุรี
สถานพยาบาลเขือ่ นท่าทุง่ นา
สถานพยาบาลเขือ่ นศรีนครินทร์
สถานพยาบาลเขือ่ นเขาแหลม (เขือ่ นวชิราลงกรณ)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.มะการักษ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3469 4507
คลินิกนายแพทย์ก่อพงษ์
คลินิกนายแพทย์ทนงค์ศักดิ์
คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักดิ์ คลินิกแพทย์พงษ์ศักดิ์
คลินิกหมอภาวิณี
คลินิกเวชกรรมหมอบดินทร์-อนันญา

คลินิกแพทย์ชาติชาย
คลินิกแพทย์เชาว์โรจน์
คลินิกสมพงษ์การแพทย์
คลินิกหมอพวงทิพย์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.กาฬสินธุ์
รพ.กาฬสินธุ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4381 5610
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (ดงปอ)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ์ สาขา3

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จ.กาแพงเพชร
รพ.กาแพงเพชร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5572 2102
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
เทศบาลตาบลปากดง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

เทศบาลตาบลช่องลม
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด

เทศบาลตาบลนครชุม
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จ.ขอนแก่น
รพ.ขอนแก่น (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4333 6789 ต่อ 1109 , 1551
คลินิกนายแพทย์นคร
คลินิก หู คอ จมูก แพทย์หญิงภนุชพร คลินิกบ้านสาราญ (นพ.สุชาติ)
ณัฐดนัยคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอชูเกียรติ(เวชกรรม)
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม นายแพทย์มหรรณพ
บุญชัยการแพทยคลินิก
คลินิกนายแพทย์สุรชัย
คลินิกหมอวราวุธ-หมอกนกวรรณ์(เวชกรรม)
คลินิกณรงค์การแพทย์
คลินิกประจักษ์การแพทย์
สหคลินิกกระดูกและข้อนายแพทย์วนั จักร-คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงมนสิชา อภิ-มน คลินิกเวชกรรม
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์
รพ.จิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิ ธร
ศูนย์อนามัยที่ 6
ศูนย์แพทย์วดั หนองแวง
ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 6
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลท่าพระ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลบ้านไผ่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอาเภอเมืองพล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น(ศูนย์บ้านโนนชัย)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (เทศบาล 1)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น(ศูนย์บ้านหนองใหญ่)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมแพ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4331 1044 ต่อ 156
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะเน
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.จันทบุรี

รพ.พระปกเกล้า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3932 4681
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.แหลมสิงห์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สอยดาว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

จ.ฉะเชิงเทรา
รพ.พุทธโสธร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 3851 6790
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานีอนามัยเฉลิมพะรเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3881 2702-19 ต่อ 1942
คลินิกแพทย์สุรกิจ
คลินิกเวชกรรมคลีนิคแพทย์สมคิด
บางปะกงคลินิกเวชกรรม
จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3850 0300
จุฬารัตน์ 12เกตเวย์ สหคลินิก
จุฬารัตน์ ชลเวช โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดกลาง

คลินิกศัลยแพทย์ประกิต

รพ.ทัว่ ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5

จ.ชลบุรี
รพ.ชลบุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3893 1077-9
คลินิกจุมพลการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์นิมิตร
แฟมิลคี่ ลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ทรงพล
คลินิกเวชกรรมหมอศิรพิ ร
คลินิกกมลการแพทย์
คลินิกแพทย์พนิต
คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์วนิ ิตย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วรี วัฒน์ เกาะโพธิค์ ลินิกการแพทย์
คลินิกเด็กหมอกฤษดา
คลินิกแพทย์กันตนพกระดูกและข้อ คลินิกเวชกรรมแพทย์รชั ดาภรณ์
คลินิกแพทย์ธวัชชัย
คลินิกแพทย์อาภรณ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาตร์ออร์โธปิดิกส์ และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ สาขา 2 (ดอนหัวฬ่อ)
คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์
บางปะกงคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์ คลินิกอมตะเมดิคอล คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคกระดูกและข้อ
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมเกียรติ
คลินิกหมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา
สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม
วิชัยคลินิกแฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วทิ ยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรยิ ัน
คลินิกเวชกรรมแพทย์วชิ ัย-แพทย์หญิงอภิสรา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลาปิด
หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.พนัสนิคม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3846 2461
คลินิกแพทย์ยงยุทธ
คลินิกเวชกรรมหมอศิรพิ ร
คลินิกจุมพลการแพทย์
ชูศักดิก์ ารแพทย์คลินิกและแล็บ
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา
แพทย์ขนิษฐาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรม หมออรรถพล
คลินิกเวชกรรมแพทย์รชั ดาภรณ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์วชิ ัย-แพทย์หญิงอภิสรา
แพทย์ปิยรัตน์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแพทย์มาโนชญ์
คลินิกแพทย์วรรณา
พนัสเวชคลินิก
คลินิกแพทย์บันเทิง
คลินิกแพทย์อาภรณ์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3824 5735-69 ต่อ 69059
คลินิกเวชกรรม ซอย 13 การแพทย์ คลินิกแพทย์เกรียงไกร
คลินิกแพทย์ขจิตร์เวชกรรม
คลินิกหมอชนิตา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วทิ ยาสัตหีบ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมาบตาพุดการแพทย์
คลินิกแพทย์ทศนเทพ
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก
คลินิกแพทย์พิสิฎฐ์
คลินิกแพทย์สุรเดช หู คอ จมูก
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วรพจน์
คลินิกเวชกรรมบ้านหมอพงษ์พัฒน์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรี ศักดิ์
คลินิกเวชกรรม ลานโพธิ์ ซอย ๗
เมดดิคอลอีสเทิรน์ คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอกฤชทอง
สมปรารถนาคลินิกเวชกรรม
รพ.วัดญาณสังวรราม
ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขปากนา

คลินิกแพทย์คมสัน
คลินิกหมอกฤชทองเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรี พงศ์
คลินิกรวมแพทย์นิคม
คลินิกเวชกรรมสระแก้ว
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (สภากาชาดไทย) โทร. 0 3832 0200 ต่อ 3400 -3404
คลินิกเวชกรรมซอย 13 การแพทย์ เดอะคัพเพิลคลินิก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมทัว่ ไป
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์
คลินิกกายภาพบาบัดบ่อวิน
คลินิกจุมพลการแพทย์
คลินิกธนเวช
คลินิกเวชกรรมแพทย์กนก
คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักดิ์
คลินิกแพทย์คมวุฒิ
คลินิกกายภาพบาบัดไร่กล้วย
คลินิกเวชกรรมแพทย์ทรงพล
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรี พงศ์
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก
คลินิกเวชกรรม แพทย์พงษ์ศักดิ์
คลินิกแพทย์พนิต
คลินิกหมอสุรตั น์เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์รชั กฤช
คลินิกเวชกรรม บ้านบ่อวิน
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริภา
คลินิกแพทย์วนั ชัยระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกอายุรกรรมหมอชัชวาล คลินิกเวชกรรมแพทย์สมควร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวทิ ยาหมอนีรชุ า
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์ธเนศ
คลินิกแพทย์อาภรณ์
คลินิกแพทย์ทศนเทพ
คลินิกแพทย์อภิชาติ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตศอนาสิกวิทยาหมอบรรเจิด
คลินิกเวชกรรมสีม่ ุมเมืองการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศรีราชาอายุรแพทย์ คลินิกเวชกรรมคุณหมอไพรัช คลินิกเวชกรรมแพทย์วทิ ยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคหัวใจศรีราชา
คลินิกศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ปลวกแดงการแพทย์คลินิก
คลินิกหมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง
หมอบูรณ์คลินิกเวชกรรม
บางปะกงคลินิกเวชกรรม
จีระชนจักษุคลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์สหพัฒน์
นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม
แพทย์ศรีราชาคลินิกเวชกรรม
วิชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วทิ ยา
สหคลินิกไร่กล้วย
รพ.เมืองพัทยา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) โทร. 0 3810 3900 ต่อ 151
ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา
รพ.แหลมฉบัง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3835 2974-9 ต่อ 4004-5
สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.พญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3831 7333 ต่อ 3459 , 3464
โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส
คลินิกเวชกรรมพญาไทบ่อวิน
เอกชล 2 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3893 9888 ต่อ 7441
เกาะโพธิค์ ลินิกการแพทย์
คลินิกกมลการแพทย์
คลินิกจุมพลการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์นิมิตร
คลินิกเวชกรรมหมอกวาง
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ คลินิกแพทย์อาภรณ์
คลินิกกมลการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา
คลินิกเวชกรรมหมอหลาย
บางปะกงคลินิกแพทย์
แพทย์ภาณุพันธ์คลินิกเวชกรรม
จ.ชัยนาท
รพ.ชัยนาทนเรนทร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5641 1450
คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอถาวร
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรชัย
คลินิกเวชกรรมแพทย์ทนงศักดิ์
คลินิกหมอนุกูล
คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอกระดูก
คลินิกเวชกรรมหมอกิตติศักดิ์ ชาญชัยการแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุแพทย์เมธา
ปกาสิทธิ-์ สุขฤทัยการแพทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์
แพทย์เรืองศักดิค์ ลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมและกุมารเวชกรรมแพทย์ประเวศ-ปรียานุช
หมอสุกัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตาบลวัดสิงห์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ชัยภูมิ
รพ.ชัยภูมิ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4481 7018
ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่งที่ 3
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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จ.ชุมพร
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7750 3672 ต่อ 8213
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลวังไผ่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.เชียงราย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5391 0600 ต่อ 2142
รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปอ
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าตึง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรนิ ทร์ (เอกชน) โทร.0 5391 0999 ต่อ 701
กิตรการแพทย์
คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรนิ ทร์ สาขาอาเภอเชียงแสน
คลินิกเวชกรรม แพทย์เจนพล
คลินิกเวชกรรมหมอไชยวัฒน์
แม่ขะจานคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็ก
จ.เชียงใหม่
รพ.นครพิงค์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5399 9200 ต่อ 1155 , 2224
คลินิกเวชกรรมจอมทองรวมแพทย์ คลินิกหมอฐิติพรเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงนุชนารถ
อุทัยคลินิกเวชกรรม
ใช้แพทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์
รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่
รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด

บ่อหินคลินิกเวชกรรม
ริมเวียงคลินิกเวชกรรม

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (ทบวงมหาวิทยาลัย) โทร. 0 5393 5176
กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
คลินิกเวชกรรมนิพนธ์ - สุรศักดิก์ ารแพทย์ สารภีคลินิกเวชกรรม
ดอยสะเก็ดคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัว
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกาแพง)
คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันกาแพง) คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินิกหมอเทิดศักดิเ์ วชกรรม
หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม
หมอไตรจักรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอสัมพันธ์
คลินิกเวชกรรม หมอสวนดอกหนองหาร
คลินิกเวชกรรมหมอสุรธิ ร
ประเสริฐคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวทิ ยา
หมอเจษฎาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
คลินิกหมอพีระศักดิ์ เวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงมาลียาคลินิกเวชกรรม
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์
คลินิกหมอโอภาส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูต-ิ นรีเวช
เหมืองผ่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม หางดงการแพทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรม
ร.พ.สันป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5393 1714 ต่อ 2103 , 2144
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ (เอกชน) โทร. 0 5320 0002 ต่อ 1522 , 1822
คลินิกเวชกรรมชุมชนใกล้หมอ
ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
หมอเจษฎาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
คลินิกหมอเทิดศักดิเ์ วชกรรม
คลินิกหมอโอภาส คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมสูต-ิ นรีเวช
คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินิกเวชกรรมหมอสัมพันธ์
หมอสมศักดิ์-หมอยุพาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ ไป
ใกล้หมอ สหคลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่เทพปัญญา (เอกชน) โทร. 0 5385 2590-9 ต่อ 3402
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกาแพง)
คลินิกเวชกรรมหมออรรถสิทธิ์
คลินิกหมอโอภาส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูต-ิ นรีเวช
หมอสมศักดิ-์ หมอยุพาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมคอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ ไป
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดกลาง
หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่ลานนา (เอกชน) โทร. 0 5399 9755-7
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกาแพง)
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์

หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดกลาง
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จ.ตรัง
รพ.ตรัง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7520 1500 ต่อ 1114 , 1177
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตรัง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน รพ.นาโยง

จ.ตราด
รพ.ตราด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3951 1040 ต่อ 664
รพ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.ตาก
รพ.แม่สอด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5553 1229 ต่อ 1290
รพ.ท่าสองยาง
รพ.พบพระ
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.แม่ระมาด

รพ.อุม้ ผาง

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5551 1024 ต่อ 1088 , 1061
รพ.บ้านตาก
รพ.สามเงา
รพ.วังเจ้า
สสช.บ้านหินลาด
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.นครนายก
รพ.นครนายก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3731 1151-2
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.นครปฐม
รพ.นครปฐม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3425 8749
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ มารุตคลินิก
คลินิกเวชกรรมหมอพัทธนันท์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ นายแพทย์นรวีร์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักดิช์ ัย
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์สมชายการแพทย์
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์
คลินิกเวชกรรมสุธนการแพทย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยาหมอประทีป
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
สุขภาพคลินิกเวชกรรม
เทศบาลเมืองนคร นครปฐม
ศูนย์แพทย์ชุมชนองค์พระปฐมเจดีย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลดอนยายหอม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3438 8712 ต่อ 9600
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอพัทธนันท์
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอวิสิทธิ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักดิช์ ัย สายสีส่ หคลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาตร์ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.เทพากรโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3427 3463 ต่อ 609
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักดิช์ ัย คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ นายแพทย์นรวีร์ คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขานครชัยศรี)
พงศ์ววิ ฒ
ั น์สหคลินิก คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
จ.นครพนม
รพ.นครพนม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4251 1422 ต่อ 1035
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
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จ.นครราชสีมา
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4439 5000 ต่อ 1101
รพ.ครบุรี
รพ.เสิงสาง
รพ.คง
รพ.บ้านเหลือ่ ม
รพ.จักราช
รพ.โชคชัย
รพ.ด่านขุนทด
รพ.โนนแดง
รพ.โนนไทย
รพ.โนนสูง
รพ.ขามสะแกแสง
รพ.ขามทะเลสอ
รพ.บัวใหญ่
รพ.ประทาย
รพ.ปักธงชัย
รพ.พิมาย
รพ.ห้วยแถลง
รพ.ชุมพวง
รพ.สูงเนิน
รพ.สีควิ
รพ.หนองบุนมาก
รพ.แก้งสนามนาง
รพ.วังนาเขียว
รพ.ลาทะเมนชัย
รพ.เฉลิมพระเกียรติ
รพ.พระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 7 โคกกรวด
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 9 ราชภัฎ
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง
ศุนย์สุขภาพชุมชนสีดา
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป
ศูนย์สุขภาพชุมชนปักธงชัย
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลขามทะเลสอ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลแก้งสนามนาง รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ปากช่องนานา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4431 1856 ต่อ 538 , 540
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสาหร่าย ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 9
ศูนย์แพทย์ชุมชนตาบลแก้งสนามนาง ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลขามทะเลสอ ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป
ศูนย์สุขภาพชุมชนปักธงชัย
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง
ศูนย์แพทย์ชุมชนสีดา
ศูนย์สุขภาพชุมชนอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 11
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองบัวใหญ่
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาละวัน ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 8 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13
ศูนย์บริการสาธารณสุขตาบลหัวทะเล
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตาบลเมืองปัก
สถานพยาบาลเรือนจากลางคลองไผ่
สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสีควิ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.มหาราชนครราชสีมา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4423 2162
รพ.กองบิน กองบริการ กองบิน 1 รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง
รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 ศูนย์สุขภาพชุมชน 9 (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา) รพ.เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการเทศบาลนครนครราชสีมา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอุปถัมภ์
ศูนย์บริการสถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 4
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6(วัดศาลาทอง)
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่
ศูนย์บริการเทศบาลบัวใหญ่
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง
ศูนย์บริการเทศบาลโนนสูง
ศูนย์สุขภาพชุมชน (คลิกนิกเวชปฏิบัติครอบครัว)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุง่ สว่าง
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลสวนพริกไทย
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาละวัน
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12 จอหอ
คลิกนิกชุมชนอบอุน่ การเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา
รพ.พระทองคา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.นครศรีธรรมราช
รพ.ทุง่ สง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 7541 0100 ต่อ 1143,1153
รพ.ทุง่ สง-ชัยชุมพล
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองรพ.ร่อนพิบูลย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลฉวาง
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ท่าศาลา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 7533 0747
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7534 0250 ต่อ 1208,1210
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ปากพนัง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สิชล (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7553 5639
รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด

รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยรักษ์

10
จ.นครสวรรค์
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5621 9835 ต่อ 12305
รพ.กองบิน 4 กองพลบินที่ 3
รพ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร
รพ.ค่ายจิรประวัติ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์
ศูนย์สุขภาพสะพานดา
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ใต้
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรศี รีสุทธิวราราม
รพ.ชุมตาบง
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรนี าครพรต
รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
รพ.ชุมชนและรพ..สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.นนทบุรี
รพ.พระนัง่ เกล้า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2528 4567 ต่อ 10681
127คลินิกเวชกรรม
ขันติการแพทย์คลินิกอายุรกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์
คลินิกเวชกรรมอุดมการแพทย์
คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม
ไทรน้อยการแพทย์คลินิกเวชกรรม
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชานิเวศน์3)
ฤทธิเวชสหคลินิก
ร่มเกล้าการแพทย์ คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิต)ี
โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็กรัตนาธิเบศร์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ่)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบุรี (วัดสมรโกฎิ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบุรี (ซอยทรายทอง)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรที ี่ 6
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตาบลเสาธงหิน
สาธารณสุขในเขตเมือง
พีรทัศน์คลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2502 2345 ต่อ 3103
กรุงเทพ-นนทบุรคี ลินิก คลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอสรภัญ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
พลเวชการแพทย์คลินิกเวชกรรม
พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่ ) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3) วันชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) เทศบาลตาบลบางใหญ่
เทศบาลตาบลบางศรีเมือง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมืองทองธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ่)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบุรี (วัดสมรโกฏิ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมูบ่ ้านสมชาย
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลบางกรวย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลปลายบาง
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนกฤษฎานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เทศบาลนครนนทบุรี (เฉลิมพระเกียรติ)
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน
เทศบาลตาบลบางม่วง
สถานพยาบาลเรือนจากลางบางขวาง สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
สถานพยาบาลเรือนจาจังหวัดนนทบุรี สานักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
สถาบันบาราศนราดูร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2590 3406
กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมพิมลราช
คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด
บางซ่อนคลินิกเวชกรรม
พลเวชการแพทย์คลินิกเวชกรรม
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)
พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่ ) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาอูท่ อง)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินนา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิน่ 3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง3) เอกอุดมคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา) โรงพยาบาลชินเขตโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็ก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางกรวย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางใหญ่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางบัวทอง สานักงานสาธารณสุขอาเภอไทรน้อย สานักงานสาธารณสุขอาเภอปากเกร็ด ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.กรุงไทยโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2582 2299 ต่อ 1112
รพ.กรุงไทย ปทุม โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็ก
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รพ.วิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร.0 2960 9656-60 ต่อ 309
คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม
จ.นราธิวาส
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7351 0615
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอาเภอเมืองนราธิวาส
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาปงบารู
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.สุไหงโก-ลก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7361 6411
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1
ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2

รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
จ.น่าน

รพ.น่าน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5471 9013
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสองแคว
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
เทศบาลเมืองน่าน
ศูนย์ทันตสุขภาพจังหวัดน่าน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.บุรรี มั ย์
รพ.นางรอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4463 1977
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลลาปลายมาศ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่
สถานีอนามัยหนองตาเยา ตาบลหนองแวง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สถานีอนามัยหนองหว้า ตาบลหนองแวง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.บุรรี มั ย์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4460 1230
รพ.แดนคงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรรี มั ย์ สาขา 4 (อบจ.เก่า)
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรรี มั ย์ สาขา 1 (ริมละลม)
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัดบุรรี มั ย์
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด

สานักงานเทศบาลเมืองบุรรี มั ย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์

จ.บึงกาฬ
รพ.บึงกาฬ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4249 1161-3 ต่อ 286
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบึงโขงหลง

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.ปทุมธานี
รพ.ปทุมธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2598 8744-5
คลินิกเวชกรรม มีรกั ษ์
คลินิกเวชกรรม หมอวิวฒ
ั น์-สุนันท์
คลินิกเวชกรรมหมอชญตว์
คลินิกเวชกรรมหมออภิชน
คลินิกเวชกรรมหมอมณเฑียร
ณวรักษ์สหคลินิก
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธรี บูลย์
เทศบาลเมืองปทุมธานี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
สถานีอนามัยพระเกียรตินวมินทราชินี (วัดเจดีย์หอย)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.การุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2529 4533-41 ต่อ 1901 , 1910
รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่
รพ.ภัทร-ธนบุรโี รงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2901 8400 ต่อ 1007
รพ.คลองตันโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็ก
จ.ประจวบคีรขี ันธ์
รพ.ค่ายธนะรัชต์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3262 3738
คลินิกเวชกรรมวีระการแพทย์
สาธิตคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรี ชัย
รพ.บางสะพาน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3269 1290
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนิคม กม.5

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์พลังรัฐ

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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รพ.ประจวบคีรขี ันธ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3260 3973
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองประจวบคีรขี ันธ์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านนิคม กม.5

รพ.หัวหิน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3252 0767 ต่อ 8112 , 8114
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน 1 (ตะเกียบ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน 2 (แนบเคหาสน์)
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ปราจีนบุรี
รพ.กบินทร์บุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3728 8196-7 ต่อ 1002-3
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาลี
คลินิกเวชกรรมแพทย์วรพงษ์
คลินิกเวชกรรม สุวทิ ย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ภัทราวุฒิ
แพทย์พรเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
แพทย์วงทอง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์
แพทย์แสงเงิน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลกบินทร์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3721 1088 ต่อ 2121
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธงชัย
แพทย์ไชยาวุฒิคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมภพ-สุภาพร
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแพทย์พิสิฎฐ์
สหคลินิกหมอสมทัศน์
สหคลินิกแพทย์พงศธร
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมทัว่ ไปและระบบทางเดินหายใจแพทย์ชลาลัย
แพทย์พนมคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาติชาย
แพทย์ศิรพิ งษ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
แพทย์จิราพรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา
คลินิกประกันสังคม 304
สถานีอนามัยเฉลิมพระกัยรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังรี
รพ.ชุมชนแลรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ปัตตานี
รพ.ปัตตานี (กระทรวงสาธารณสุข)
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
ศูนย์แพทย์ชุมชนปากนา
สถานีอนามัยตาบลบางเก่า

โทร. 0 7371 1019
ศูนย์บริการสาธารณสุขกะลาพอเทศบาลเมืองปัตตานี
ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดปัตตานี
เทศบาลตาบลตะลุบัน
สถานีอนามัยตาบลปะเสยะวอ
สถานีอนามัยตาบลแป้น (บ้านเจาะโบ)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.พระนครศรีอยุธยา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3521 1888 ต่อ 2550 , 2558
คลินิกแพทย์ธวัชชัยเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอธิติพงษ์(แก้ว)
คลินิกเวชกรรมอุทัยการแพทย์
คลินิกหมอเศกสรรค์เวชกรรม
แพทย์ณัฐพลคลินิกเวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดกล้วย
หมอนุชคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมออาทรเวชกรรม
ตรีธนั ว์สหคลินิก
ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดกล้วย
สหคลินิกหมอธัชชัย-พัชรา
สหคลินิก ฐาปกรณ์เวชกรรม ทันตกรรมหมอแป้ง
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (ป้อมเพชร)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (วัดอินทราราม)
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (วัดตึก)
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.เสนา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3535 2380 ต่อ 217
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 1 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วดั ตึก
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วดั อินทาราม
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สานักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา
สานักงานสาธารณสุขอาภอทุกแห่งในจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3531 5100-99
รพ.การุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่
รพ.ราชธานีโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3533 5555 ต่อ 133 , 134
รพ.ราชธานี โรจนะโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่
รพ.ราชธานี โรจนะโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร.0 3524 9249 ต่อ 703
รพ.ราชธานีโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่
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จ.พะเยา
ร.พ เชียงคา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5441 5193
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลแม่ตา ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลนาปรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกาลัง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทุง่ แต
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 1
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางงุ้น
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าเมีย่ ง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยคอกหมู
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนปางมะโม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
รพ.พะเยา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5440 9300 ต่อ 1523
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลแม่ตา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.พังงา
รพ.ตะกัว่ ป่า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7658 4250 ต่อ 5008
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาว
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

ศูนย์การแพทย์เขาหลัก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.พังงา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7641 1618-9 ต่อ 3002
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.พัทลุง
รพ.พัทลุง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 7460 9500-20 ต่อ 7602
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพัทลุง (ศูนย์แพทย์ดอนยอ)
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาชัยสน
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตะโหมด ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรา
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางแก้ว ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.พิจิตร
รพ.พิจิตร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5661 1355 ต่อ 1123 - 24
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.พิษณุโลก
รพ.พุทธชินราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5524 8466
รพ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชร
ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก
ศูนย์สุขภาพเมืองเขือ่ นขันธ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ
ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุขพุทธบูชา
ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก
ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปราง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวังทอง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.เพชรบุรี
รพ.พระจอมเกล้า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3270 9999 ต่อ 1249
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอา
สถานีอนามัยตาบลบ้านหม้อ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.เพชรบูรณ์
รพ.เพชรบูรณ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5671 7666
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
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จ.แพร่
รพ.แพร่ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5453 3500 ต่อ 8722
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลดอนมูล
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลแพร่
เทศบาลเมืองแพร่
สถานพยาบาลเรือนจาจังหวัดแพร่ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ภูเก็ต
รพ.ป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7634 2633-4 ต่อ 318
รพ.ถลาง
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.วชิระภูเก็ต (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7636 1217
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลวิชิต
รพ.ถลาง
ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลรัษฎา
รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยีเ่ ต้ง รพ.ฉลอง
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.มหาสารคาม
รพ.มหาสารคาม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4371 1750-4 ต่อ 9214
ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ
ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี
ศูนย์แพทย์ราชภัฎศรีสวัสดิม์ หาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
สถานพยาบาลเรือนจาจังหวัดมหาสารคาม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มหาวิทยาลัย)
รพ.บรบือ
รพ.วาปีปทุม
รพ.เชียงยืน
รพ.นาเชือก
รพ.ยางสีสุราช
รพ.กุดรัง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพืนทีข่ ามเรียง (ม.ใหม่)

โทร. 0 4372 2055
รพ.กันทรวิชัย
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
รพ.ยางตลาด

รพ.โกสุมพิสัย
รพ.นาดูน
ศูนย์บริการแพทย์ศรีสวัสดิ์

จ.มุกดาหาร
รพ.มุกดาหาร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4261 1285 ต่อ 1102 , 1103
รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
รพ.นาแก จ.นครพนม
รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.แม่ฮ่องสอน
รพ.ศรีสังวาลย์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5361 1378 ต่อ 2408
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ยโสธร
รพ.ยโสธร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4597 3900 - 5 ต่อ 1632
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองยศ
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม
ศูนย์สุขภาพชุมชนเดิดค่ายบดินทรเดชา
ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ
ศูนย์สุขภาพชุมชนไทยเจริญ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ยะลา
รพ.เบตง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7323 4078-9 ต่อ 160
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ยะลา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7324 4711-7 ต่อ 241
รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี
รพ.กรงปินัง
รพ.บันนังสตา
รพ.กาบัง
เทศบาลนครยะลา
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง
ศูนย์สุขภาพชุมชนผังเมือง 4
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรม
หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู

รพ.รามัน
รพ.ธารโต
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลรือเสาะ
ศูนย์สุขภาพชุมชนธนวิถี
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จ.ร้อยเอ็ด
รพ.ร้อยเอ็ด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4351 8200 ต่อ 2024
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.จตุรพักตรพิมาน

จ.ระนอง
รพ.ระนอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7781 2630-3 ต่อ 5019
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง
รพ.ละอุน่
รพ.กระบุรี
รพ.กะเปอร์

ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต.

รพ.สุขสาราญ

รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.ระยอง
รพ.ระยอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3861 1481
กรรชิตการแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมซอย 13 การแพทย์
คลินิกแพทย์ทศนเทพ
คลินิกแพทย์ประกอบกิจ
คลินิกเวชกรรมแพทย์สราวุธ
คลินิกแพทย์ฤทัยรัตน์
คลินิกแพทย์สมเดช
คลินิกแพทย์สมพงษ์
คลินิกเวชกรรมบ้านค่ายการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์
คลินิกลูกรัก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม
รวมพลคลินิกเวชกรรม
ปลวกแดงการแพทย์คลินิก
สุขุมวิทเวชการคลินิก
สหคลินิกแพทย์ชัยวัฒน์
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลินิกเวชกรรมบ้านหมอพงษ์พัฒน์
คลินิกนายแพทย์วทิ ยา
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ประภาส
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรี พงศ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก
คลินิกนายแพทย์สมศักดิ์
คลินิกแพทย์อุบลวรรณ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมแพทย์รฐั ศาสตร์
คลินิกหมอชนิตา
คลินิกห้วยโป่งการแพทย์
คลินิกเวชกรรมระยองเวชการ
แพทย์สุรพล-ศรีประภา คลินิกเวชกรรม มาย คลินิกเวชกรรม
อีสเทิรน์ สยาม คลินิกเวชกรรม
ไอดีซีคลินิก (หมอบี)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.มงกุฎระยอง (เอกชน) โทร. 0 3869 1800 ต่อ 2766 , 2904
คลินิกรวมแพทย์นิคม
คลินิกรักสุขภาพ

คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์

รพ.จุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดกลาง (เอกชน) โทร. 0 3886 0890-3
คลินิกพัฒนาการแพทย์
คลินิกรวมแพทย์นิคม
คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์
จ.ราชบุรี
รพ.ดาเนินสะดวก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3225 5132
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางคนที ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดาเนินสะดวก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.บ้านโป่ง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3222 1963
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.โพธาราม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3271 9400 ต่อ 116 , 117
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาราม
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลจอมบึง
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลบางแพ
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลปากท่อ
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลวัดเพลง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวนผึง
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรชั ราชบุรี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ราชบุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3271 9600 ต่อ 1322
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลเขางู
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สถานีอนามัยตาบลบ้านฆ้อง
สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ตาบลด่านทับตะโก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ซานคามิลโลโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3221 1143 ต่อ 400
คลินิกเวชกรรมแพทย์นิติพนธ์
คลินิกเวชกรรม นพ.วุฒิชัย
คลินิกแพทย์บัณฑิต

คลินิกเวชกรรมแพทย์วศิ รุต

จ.ลพบุรี
รพ.บ้านหมี่ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3647 1270 ต่อ 259
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วสันต์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ประดิษฐ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์พิสิฐ
คลินิกเวชกรรมรุง่ ทิพย์การแพทย์
ถวิลคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอขวัญนุช
คลินิกเวชกรรมหมอพงศ์พันธ์
คลินิกเวชกรรมหมอพิพัฒน์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สรรเสริญ
นิศารัตน์คลินิกเวชกรรม
วัฒนะคลินิกเวชกรรม
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านหมี่
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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รพ.พระนารายณ์มหาราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3678 5429
กรณาธิปคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์นิรนั ดร์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุพรชัย
คลินิกเวชกรรมสุชาติการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอจุมพล
คลินิกเวชกรรมรักเกียรติการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์นพดล
คลินิกเวชกรรมแพทย์วนั เพ็ญ
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์วรี ชัย
คลินิกเวชกรรมหมออาภรณ์
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์นายแพทย์นาวิน
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์แพทย์จุไรรัตน์
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ชานนท์ ศิรกิ ุล
แพทย์สิทธิชัยคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรม พญ.พรพรรณ - นพ.อาทิตย์ คลินิกเวชกรรมหมอสุจินดา แพทย์นิติพลคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาพัฒนานิคม
แพทย์วภิ าคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงราตรีคลินิกเวชกรรม
สมจิตร-นิรนั ดร์ คลินิกเวชกรรม
หมอสมชายคลินิกเวชกรรม
ยุวเรศคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมจักษุวทิ ยา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สถานพยาบาลเรือนจากลางลพบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านหมี่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สาขา 1
เทศบาลเมืองลพบุรี
วิโรจน์คลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ลาปาง
รพ.ค่ายสุรศักดิม์ นตรี (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 5483 9305-9 ต่อ 1123
คลินิกหมออรรณพ-หมอนภสมร
คลินิกหมอณรงค์
คลินิกตาหมอเลอปรัชญ์ (มังกร)
หมอเลือกคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอวรวิทย์
คลินิกหมอศุภสิทธิ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแพทย์ชชล
รพ.แม่เมาะ
รพ.เกาะคา
รพ.เสริมงาม
รพ.งาว
รพ.แจ้ห่ม
รพ.วังเหนือ
รพ.เถิน
รพ.แม่พริก
รพ.แม่ทะ
รพ.สบปราบ
รพ.ห้างฉัตร
รพ.เมืองปาน
รพ.ลาปาง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5423 7400 ต่อ 4301
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
จ.ลาพูน
รพ.ลาพูน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5356 9100 ต่อ 71006
กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
สหคลินิกหมอตุลาพร
หมอมายคลินิกเวชกรรม

สหคลินิกแพทย์ปริญญา-ธีรภัทร
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกเวชกรรมหมอลาริกซ์

รพ.ทัว่ ไปขนาดกลางศิรเิ วช ลาพูน (เอกชน) โทร. 0 5353 7597
สหคลินิกแพทย์ปริญญา-ธีรภัทร
สหคลินิกหมอตุลาพร
จ.เลย
รพ.เลย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4286 2123 ต่อ 2279
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์นาตยา
คลินิกนายแพทย์กฤษณ์ เวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
คลินิกนายแพทย์วฑิ ูรย์
คลินิกนายแพทย์มานะ
คลินิกนายแพทย์สุรชัย
คลินิกนายแพทย์สุวชิ า
คลินิกนายแพทย์กรัณย์เวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินิกนายแพทย์อุดมศักดิ์
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ศรีสะเกษ
รพ.ศรีสะเกษ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4561 1503
รพ.พยุห์
รพ.ศิลาลาด
รพ.โพธิศ์ รีสุวรรณ
รพ.กันทรารมย์
รพ.กันทรลักษ์
รพ.ขุขันธ์
รพ.ปรางค์กู่
รพ.ขุนหาญ
รพ.ราษีไศล
รพ.บึงบูรพ์
รพ.ห้วยทับทัน
รพ.โนนคูณ
รพ.วังหิน
รพ.นาเกลียง
รพ.ภูสิงห์
รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 2)
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 4) ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 5) ศูนย์บริการฯ หนองหญ้าลาด

รพ.ยางชุมน้อย
รพ.ไพรบึง
รพ.อุทุมพรพิสัย
รพ.ศรีรตั นะ
รพ.เมืองจันทร์
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 3)
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.สกลนคร
รพ.สกลนคร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4217 6000 ต่อ 8820 - 21
คลินิกเวชกรรม นพ.วันชัย จ่ายเจริญ ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขเกษม
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.พระอาจารย์ฝนั้ อาจาโร
รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4272 1111 ต่อ 1110
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
จ.สงขลา
รพ.สงขลา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7433 8100 ต่อ 1995 , 3100
ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง
ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 1 (เคหะชุมชนสงขลา)
ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ
ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2 (เขาแก้ว)
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.หาดใหญ่ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7427 3100 ต่อ 2214 , 2216
คลองเรียนคลินิกเวชกรรม
คลินิกกระดูกและข้อหมอศศิพงษ์ - รัถการเอ็กซเรย์
คลินิกตาหมอวิชัย
คลินิกนายแพทย์อัฐพล
คลินิกราษฎร์อุทิศการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์แพทย์กิตติพล คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์หมอประพันธ์
คลินิกเวชกรรมนฤมลการแพทย์
คลินิกแพทย์ธรี ะชัย
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา หมอประวิทย์
คลินิกแพทย์เจริญ
คลินิกแพทย์ไพบูลย์
คลินิกแพทย์นล
คลินิกแพทย์กาพล
คลินิกแพทย์หญิงพักตร์ประภาสูตินรีเวชและโรคทัว่ ไป
คลินิกเวชกรรม หมออานาจ มีสัทธรรม คลินิกหมอสุภาพการแพทย์
คลินิกสูต-ิ นรีเวชหมอชัชวาล
คลินิกหมอโฆษิตสูติ - นรีเวช
คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงสุนิษฐา
คลินิกแพทย์สุรสิทธิ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์หญิงวัจนารัตน์ (หมอทราย) คอหงส์เวชคลินิก
ชีวาวัฒนาคลินิกเวชกรรม
ศตพงษ์คลินิกโรคกระดูกและข้อ
สะเดาสหคลินิก
หมอจจิตติคลินิกเวชกรรม
รพ.กองบิน 56
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.มิตรภาพสามัคคี(มูลนิธทิ ่งเซียเซีย่ งตึง๊ )
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หน้าสถานีตารวจภูธร อ.หาดใหญ่)
ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลกาแพงเพชร
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขบุญวรรโณ ศูนย์แพทย์ชุมชนตาบลพะตง ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร
ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลปริก
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดคอหงส์)
ศูนย์แพทย์ชุมชนตาบลควนลัง
ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตาบลท่าข้าม
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5
ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ ท.ส.
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ (เอกชน) โทร 0 7431 0310
เฉลิมพงษ์คลินิกการแพทย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์บุรนิ ทร์
คลินิกเวชกรรมหมอศุภโชค
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อนุรกั ษ์ คลินิกแพทย์วชั รพงศ์
คลินิกแพทย์ธญั ลักษณ์
คลินิกสมนึกการแพทย์
คลินิกนายแพทย์สุรวรรธน์ 2
คลินิกหมอฐาเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอวรวัฒน์
คลินิกแพทย์ประกิต
คลินิกแพทย์หมัด
คลินิกแพทย์อัญชลี
นาหม่อมเวชคลินิก
รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม
จ.สตูล
รพ.สตูล (กระทรวงสาธารณสุข) โทร 0 7471 1028 ต่อ 1132
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธรี ะ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก อายุรกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูก แพทย์กนกอร
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สูต-ิ นรีเวช ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลพิมาน
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลกาแพง
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลศรีพิมาน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.สมุทรปราการ
รพ.บางบ่อ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2338 1065-6 ต่อ 227
คลินิกพัฒนะการแพทย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่งในจังหวัด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิง้
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิง้
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.บางพลี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2752 4900 ต่อ 2004
ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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รพ.สมุทรปราการ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2701 8132-39 ต่อ 3210
ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองนาเกลือน้อย
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา ศูนย์สุขภาพชุมชนภานุรงั ษี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง
ศูนย์สุขภาพชุมชนอยูเ่ จริญ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (เอกชน) โทร.0 2033 2900-9 ต่อ 5044
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม
รพ.ทัว่ ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

รพ.ทัว่ ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5

รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต (เอกชน) โทร.0 2033 9900 - 9 ต่อ 3338
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม
รพ.ทัว่ ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

รพ.ทัว่ ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5

รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค (เอกชน) โทร. 0 2312 7261-9 ต่อ 334
คลินิกพัฒนะการแพทย์
คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
เซ็นทรัล ปาร์ค คลินิก 2 คลินิกเวชกรรม
บางกะปิคลินิกเวชกรรม

มหาสินคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 2 (เอกชน) โทร. 0 2740 1800-6
คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
บางปะกงคลินิกเวชกรรม
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสีแ่ ยกศรีนุช
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา)
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 1
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 5
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 5 (เอกชน) โทร. 0 2138 1155-65
คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
บางปะกงคลินิกเวชกรรม
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 1
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่บางนา 2
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสีแ่ ยกศรีนุช
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน)
สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด

บางกะปิคลินิกเวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา)

รพ.บางปะกอก 3 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2109 3111 ต่อ 2201-2
คลินิกเวชกรรมแพทย์อิทธิพล
จุฬาประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม
ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม
บางปะกอกคลินิกเวชการ
บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม
ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก
รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่

ธนารมย์สหคลินิก

รพ.เมืองสมุทรปากนาโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2173 7766-75
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย
พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม
พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2
เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม รพ.เมืองสมุทรปูเ่ จ้าฯ โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่

เมืองสมุทรบางปู คลินิกเวชกรรม

รพ.เมืองสมุทรปูเ่ จ้าฯ โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2754 2800-9
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย
พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม
พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2
เมืองสมุทรบางปู คลินิกเวชกรรม
รพ.เมืองสมุทรปากนาโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่

เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารักษ์ (เอกชน) โทร. 0 2708 7500-20 ต่อ 128 , 340
คลินิกพัฒนะการแพทย์
คลินิกรวมชัยประชารักษ์เวชกรรม
บางปะกงคลินิกเวชกรรม
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ (เอกชน) โทร. 0 2323 2991-7
คลินิกพัฒนะการแพทย์
คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์
คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงวรุณศิริ
คลินิกเวชกรรมรัทรินทร์ (ท้ายบ้าน) บางปะกงคลินิกเวชกรรม
บางปูเวชคลินิก
รพ.สาโรงการแพทย์ (เอกชน) โทร. 0 2361 0070-9 ต่อ 1234-5
คลินิกเวชกรรมวสันต์การแพทย์
มหาสินคลินิกเวชกรรม

อนุสรณ์คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
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จ.สมุทรสงคราม
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3471 4314-9 ต่อ 6109
คลินิกหมอมนูญ
ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง
ศูนย์แพทย์ชุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สถานีอนามัยบ้านปรก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.สมุทรสาคร
รพ.กระทุม่ แบน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3411 9990 ต่อ 5549
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์พรชัย
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ ารแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวุฒิ
คลินิกสาทิพย์การแพทย์
ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองอ้อมน้อย คลินิกหมอไพโรจน์และเพือ่ นการแพทย์ ยอดยิง่ คลินิกเวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอ้อมน้อย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระทุม่ แบน
รพ.บ้านแพ้ว (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3441 9559
คลินิกมหาชัยการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเวชกรรมหมออภิชาติ
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม

ร.พ.สมุทรสาคร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3442 7099 ต่อ 2114-6
คลินิกเวชกรรมเบญจทรัพย์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมปาริชาติ-ชัยวิเชียรการแพทย์
คลินิกแพทย์กิตติ
คลินิกเวชกรรม กมลทิพย์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมประวิทย์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอชรินทร์
คลินิกพีรชัยการแพทย์
คลินิกแพทย์วรดา
คลินิกแพทย์อภิชาติ
คลินิกเวชกรรมสมคิดการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน์
คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวิทย์
คลินิกเวชกรรมหมอนารา
คลินิกเวชกรรมนิคมซอย 15 การแพทย์
คลินิกสมเกียรติการแพทย์
คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย์
คลินิกหมอไพศาลการแพทย์
คลินิกหมอสงกรานต์การแพทย์
คลินิกหมออัญชลีเวชกรรมเฉพาะทาง พุฒิพงศ์คลินิกเวชกรรม
พัชรพร คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกนายแพทย์วชิ ัย-ทันตแพทย์ศิรพิ ร
สินสาคร คลินิกเวชกรรม
หมอพลสันต์ คลินิกเวชกรรม

สุขภาพคลินิกเวชกรรม

คลินิกบางปลาการแพทย์
คลินิกปิตินันท์การแพทย์
คลินิก วิบูลย์ การแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอปัญญา
คลินิกสมุทรสาครการแพทย์
คลินิกหมออภิเชษฐ์การแพทย์
หมอวลัยรัตน์ คลินิกเวชกรรม
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.มหาชัย 2 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2431 0054 ต่อ 2447
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักดิช์ ัย
คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาทินกรการแพทย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์อิศวรักษ์
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ ารแพทย์
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินิกอรรถพลการแพทย์
คลินิกสามพีน่ ้อง เวชกรรม 2
คลินิกเวชกรรมหมออภิชาติ
คลินิกหมอวสันต์ คลินิกเวชกรรม
ยอดยิง่ คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
วันวิเชียรสหคลินิก
รพ.มหาชัย 3 โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3442 9111 ต่อ 320
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกมหาชัย 3 เวชกรรม
คลินิกเมืองใหม่การแพทย์เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมออรณชัย
คลองครุคลินิกการแพทย์
บีเอสคลินิกเวชกรรม
คลินิกแพทย์ชัชชัย

คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม
เวชสาครคลินิกเวชกรรม

รพ.วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3411 6999 ต่อ 2403
คลินิกก้องการแพทย์
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกมหาชัยการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์พรชัย
คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย

คลินิกแพทย์วรี ศักดิ์

รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชัน่ แนล อ้อมน้อย (เอกชน) โทร. 0 2441 7899 ต่อ 4319,4329
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักดิช์ ัย คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ ารแพทย์
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์
คลินิกสาทิพย์การแพทย์
คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
โรมันคลินิกเวชกรรม
คลินิกสายห้าการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกแปซิฟิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพชรเกษม 91 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกท่าไม้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกรุง่ เรืองการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกเวชกรรมพุทธมณฑลสาย 5 (หมอนภดล)
แพทย์สายห้าคลินิกเวชกรรม
วันวิเชียรสหคลินิก
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
สายสีส่ หคลินิก
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รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชัน่ แนล สมุทรสาคร (เอกชน) โทร. 0 3482 6709-29 ต่อ 1228,1311
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
เกสรคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักดิช์ ัย
ดีดีการแพทย์คลินิกเวชกรรม
วันวิเชียรสหคลินิก
สายสีส่ หคลินิก

คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกสาทิพย์การแพทย์

จ.สระแก้ว
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3742 1727
คลินิกแพทย์กนกพร
คลินิกเวชกรรมแพทย์บรรหาร
คลินิกแพทย์วรี ชัย
สระแก้วคลินิกเวชกรรม
แพทย์ปัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
แพทย์วทิ ยาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
หมอเพลินคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรมทัว่ ไป
คลินิกแพทย์พิทยาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.สระบุรี
รพ.พระพุทธบาท (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3626 8215-8 ต่อ 5002-4
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระพุทธบาท
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สระบุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3634 3500 ต่อ 1462
เทศบาลตาบลหนองแค
เทศบาลเมืองสระบุรี
รพ.ค่ายอดิศร

รพ.แก่งคอย

รพ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรโี รงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3631 5555-93 ต่อ 1249
คลินิกเวชกรรมรวมแพทย์สระบุรี
คลินิกเวชกรรมบัณฑิตการแพทย์
คลินิกนายแพทย์พีรวัฒน์ คลินิกเวชกรรม
จ.สิงห์บุรี
รพ.สิงห์บุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3652 2512
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
รพ.ค่ายบางระจัน
รพ.ท่าช้าง
รพ.บางระจัน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
รพ.พรหมบุรี

รพ.อินทร์บุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3658 1993-7 ต่อ 110,119
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รพ.บางระจัน
รพ.ค่ายบางระจัน
รพ.พรหมบุรี
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.ท่าช้าง

จ.สุโขทัย
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5568 2030-42 ต่อ 1314,1315
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สุโขทัย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5561 1702 , 0 5561 1782 ต่อ 1207
สานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รพ.ชุมชนแลรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.สุพรรณบุรี
รพ.เจ้าพระยายมราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3551 4999 ต่อ 2129
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 วัดศรีบัวบาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

สาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3553 1077 ต่อ 1307 , 1611
คลินิกพจนารถ-บุญชัยการแพทย์
สองพีน่ ้องโพลีคลินิก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.อูท่ อง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3555 1422 ต่อ 406
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่)
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จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.เกาะสมุย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7742 0901
รพ. เกาะพะงัน
คลินิกเวชกรรมประจักษ์การแพทย์
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขบางรักษ์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองอ่างทอง

รพ.สุราษฎร์ธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7791 5644
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวทิ ยา กฤษฎาเซ็นเตอร์พอยท์
คลินิกเวชกรรม เอกพลการแพทย์
คลินิกหมอสมดัง่ ใจ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรม หู คอ จมูก หมอรัชนีย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกระดูกและข้อ แพทย์เติมศักดิ์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง โรคกระดูกและข้อ หมออิสระ
คลินิกเวชกรรมแพทย์พิเชษฐ์
คลินิกแพทย์ศิรพิ งศ์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม หู คอ จมูก
วิโรจน์ คลินิกเวชกรรม
บรรยงจักษุคลินิก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวทิ ยา
หมอจักรกฤช คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม
หมอสุรพล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านเวชกรรม ทางจักษุ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์สวนหลวง ร.9)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (บึงขุนทะเล)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝัง่ บางใบไม้)
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธิห์ วาย
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวชิ ัย
โรงพยาบาลกองบิน 7
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ. สุรนิ ทร์
รพ.สุรนิ ทร์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4451 5913
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระโบราณ
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุรยิ กานต์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์สุขภาพชุมชนศุภกาญจน์

จ. หนองคาย
รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4243 1015 ต่อ 246 , 329
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชแพทย์หญิงจุฑารัตน์
คลินิกหมอจรูญ
พิมลจันทร์-วันชัยคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอดวงปราชญ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรม

ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก

คลินิกเวชกรรมหมอวัฒนา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.หนองคาย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4241 3456-65 ต่อ 143 , 150 , 217
ศูนย์บริการเทศบาล 1
ศูนย์นาโพธิ์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.หนองบัวลาภู
รพ.หนองบัวลาภู (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4231 1999 ต่อ 1201 , 1202
รพ.นากลาง
รพ.โนนสัง
รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รพ.สุวรรณคูหา
ศูนย์แพทย์ชุมชนตาบลหนองบัว
ศูนย์แพทย์ชุมชนศรีบุญเรือง

รพ.ศรีบุญเรือง
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.อ่างทอง
รพ.อ่างทอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3561 5111 ต่อ 647,648
รพ.อ่างทอง 2 (เขตเทศบาลเมือง) รพ.อ่างทอง 3 (เขตเทศบาลวัดชัยมงคล)
สาธารณสุขอาภอทุกแห่งในจังหวัด รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลป่าโมก

จ. อานาจเจริญ
รพ.อานาจเจริญ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4551 1940-8 ต่อ 1250
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
เทศบาลเมืองอานาจเจริญ
สถานพยาบาลเรือนจาจังหวัดอานาจเจริญ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปลาค้าว
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแห่งที่ 3 บ้านโนนจาน

เทศบาลเมืองอานาจเจริญชุมชนโคกจักจัน่
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.อุดรธานี
รพ.อุดรธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4224 5555 ต่อ 1229
ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 8) ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าโนนนิเวศน์
เทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นาม่วง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4227 3700-3
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ. อุตรดิตถ์
รพ.อุตรดิตถ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5540 9999 ต่อ 2103-4
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
สถานพยาบาลเขือ่ นสิรกิ ิติ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านส่องสี
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังสัมพันธ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านบ่อเบีย
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางคอม
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยขวาง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนเละรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.อุทัยธานี
รพ.อุทัยธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5651 4992
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
จ. อุบลราชธานี
รพ.วารินชาราบ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4542 4250-3 ต่อ 1012
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ (จิตเวช)
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (เทศบาลเมืองวารินชาราบ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (เทศบาลเมืองวารินชาราบ)
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ศูนย์บริการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชาราบ)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4525 0287
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองวารินชาราบ
ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน
ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัย
ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนาราม
ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน
ศูนย์อนามัยที่ 10
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโคกเถือ่ นช้าง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม
ศูนย์สุขภาพชุมชนคาข่า ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแขม
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขือ่ งใน
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เทศบาลนครอุบลราชธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (เทศบาลเมืองวารินชาราบ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชาราบ)
ศูนย์สขุ ภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านนายืน
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คำชี้แจง กำรเปลี่ยนสถำนพยำบำลในโครงกำรประกันสังคม
-----------------------------------------------------------------------สำนักงำนประกันสังคมได้ มีกำรปรับปรุงกำรกำหนดสิทธิกำรรักษำพยำบำล เพื่อ ควำมสะดวก
รวดเร็ว สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้มำกขึ้น จึงขอเรียนชี้แจงให้ผู้ประกันตนทรำบ ดังนี้
1. ส ำนั กงำนประกั น สั ง คมได้ ย กเลิ ก กำรพิ มพ์ บั ต รรั บ รองสิ ท ธิ ก ำรรั ก ษำพยำบำล เมื่อ เข้ ำ
รับบริกำรทำงกำรแพทย์ ณ สถำนพยำบำล ผู้ประกันตนคนไทยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่น
ที่ทำงรำชกำรออกให้ ผู้ประกันตนที่เป็น คนต่ำงด้ำ วต้องแสดงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย หรือบัตร
ประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนที่ออกโดยส่วนรำชกำร หรือแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทำง
(Passport)
2. สิทธิในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์เกิดขึ้นต่อเมื่อภำยในระยะเวลำ 15 เดือนก่อนวันรับบริกำร
ทำงกำรแพทย์ ได้จ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนและผู้ประกันตนสำมำรถใช้สิทธิได้ตลอดอำยุควำมเป็น
ผู้ประกันตน
3. กำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล
3.1 เปลี่ยนประจำปี ให้ดำเนินกำรได้ระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคม จนถึงวันที่ 31 มีนำคมของปีถัดไป
3.2 เปลี่ยนระหว่ำงปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ำยที่พักอำศัย ย้ำยสถำนที่ประจำทำงำน หรือพิสูจน์
ทรำบว่ำผู้ประกันตนมิได้มีกำรเลือกสถำนพยำบำลด้วยตนเอง ให้ยื่นเปลี่ยนสถำนพยำบำลภำยในระยะเวลำสำมสิบวัน
3.3 ผู้ประกันตนสำมำรถทำกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล ได้ 3 ช่องทำง ดังนี้
1) ยื่นแบบกำรเลือกสถำนพยำบำลในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ (สปส. 9-02)
ได้ที่สำนักงำนประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
2) ทำรำยกำรผ่ำน www.sso.go.th
3) ทำรำยกำรผ่ำน Applications SSO Connect
** ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล ผู้ประกันตนมำตรำ 33 ซึ่งทำงำนกับนำยจ้ำง
สำนักงำนประกันสังคมจะแจ้งผลฯ กำรเลือกสถำนพยำบำลผ่ำนนำยจ้ำง และผู้ประกันตนมำตรำ 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ
หรือ SMS
4. กำรตรวจสอบรำยชื่อสถำนพยำบำลประกันสังคม ให้สอบถำมจำกนำยจ้ำง /เว็บไซต์ของ
สำนักงำนประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สำยด่วน 1506 โดยสถำนพยำบำลที่ท่ำนขอเปลี่ยนจะต้องเป็น
สถำนพยำบำลซึ่งตั้งอยู่ในจั งหวัดที่ท่ำนประจำทำงำนหรือพักอำศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัด
ดังกล่ำวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตำมที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด
5. กำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล ตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th /Application SSO
Connect/โทรสำยด่วน 1506 / สำนักงำนประกันสังคม / สถำนพยำบำลในโครงกำรประกันสังคม ทุกแห่งทั่วประเทศ
และเครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหำดไทย
6. สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถำนพยำบำล สำมำรถใช้สิทธิรับบริกำรทำงกำรแพทย์
จำกสถำนพยำบำลตำมสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภำพจำกควำมเป็นผู้ประกันตนสำมำรถ
ใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภำพ
หำกผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถำมได้ที่สำยด่วน 1506 หรือสำนักงำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ / สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด / สำขำทุกแห่ง ตำมวันเวลำรำชกำร

