กรุงเทพมหานครฯ

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจาปี พ.ศ. 2555 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาลของรัฐบาล
5.รพ.ตากสิน*
10.รพ.ราชวิถี (สธ)
15.รพ.ศิริราช*
1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล* 6.รพ.ตารวจ
11.รพ.รามาธิบดี
16.รพ.สมเด็จพระปิน่ เกล้า*
2.รพ.กลาง*
7.รพ.นพรัตนราชธานี (สธ)*
12.รพ.ราชพิพัฒน์*
17.รพ.สิรินธร*
3.รพ.จุฬาลงกรณ์
8.รพ.พระมงกุฏเกล้า
13.รพ.เลิดสิน (สธ)*
18.รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ*
4.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์*
9.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
14.รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
สถานพยาบาลของเอกชน
9.รพ.นวมินทร์ 2*
18.รพ.เพชรเวช*
27.รพ.สายไหม
1.รพ.กรุงธน 2*
10.รพ.นวมินทร์ 9*
19.รพ.แพทย์ปัญญา*
28.รพ.หัวเฉียว*
2.รพ.กล้วยน้าไท*
11.รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล* 20.รพ.มเหสักข์*
3.รพ.เกษมราษฎร์ บางแค*
12.รพ.บางนา 1*
21.รพ.มงกุฎวัฒนะ
4.รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น*
13.รพ.บางไผ่*
22.รพ.ยันฮี*
5.รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3* 14.รพ.บางมด*
23.รพ.ราษฎร์บูรณะ*
6.รพ.คามิลเลียน
15.รพ.เปาโล เมโมเรียล
24.รพ.ลาดพร้าว
7.รพ.เดชา*
16.รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4*
25.รพ.วิภาราม
8.รพ.นวมินทร์*
17.รพ.พระราม 2*
26.รพ.ศิครินทร์*

จังหวัด

กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่

ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี

1.รพ.กระบี่ (สธ)*
1.รพ.ค่ายสุรสีห์ 2.รพ.พหลพลพยุหเสนา (สธ)* 3.รพ.มะการักษ์ (สธ)*
1.รพ.กาฬสินธุ์ (สธ)*
1.รพ.กาแพงเพชร (สธ)*
1.รพ.ขอนแก่น (สธ)* 2.รพ.ชุมแพ (สธ)* 3.รพ.เวชประสิทธิ์ 4.รพ.ศรีนครินทร์
1.รพ.พระปกเกล้า (สธ)*
1.รพ.จุฬารัตน์ 11 2.รพ.พุทธโสธร (สธ)* 3.รพ.โสธราเวช*
1.รพ.ชลบุรี (สธ)* 2.รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวิน 3.รพ.พญาไทศรีราชา* 4.ร.พ.พนัสนิคม (สธ)*
5.ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา* 6.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต*ิ์ 7.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา*
8.รพ.แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล 9.รพ.เอกชล 2* 10.รพ.อ่าวอุดมอาเภอศรีราชา (สธ)*
1.รพ.ชัยนาทนเรนทร (สธ)* 2.รพ.รวมแพทย์ชัยนาท*
1.รพ.ชัยภูมิ (สธ)*
1.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (สธ)*
1.รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์* 2.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (สธ)*
1.รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ* 2.รพ.เทพปัญญา* 3.รพ.นครพิงค์ (สธ)* 4.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่*
5.รพ.แมคคอร์มิค* 6.รพ.ราชเวชเชียงใหม่*
7.รพ.ลานนา* 8.รพ.สันป่าตอง (สธ)*
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.เทพากร* 3.รพ.นครปฐม (สธ)* 4.รพ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง (สธ)*
1.รพ.นครพนม (สธ)*
1.รพ.ค่ายสุรนารี 2.รพ.ป.แพทย์* 3.รพ.ปากช่องนานา(สธ)*
4.รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ)*
1.รพ.ค่ายวชิราวุธ 2.รพ.ทุง่ สง (สธ)* 3.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ)* 4.รพ.สิชล (สธ)*
1.รพ.ร่มฉัตร 2.รพ.รัตนเวช* 3.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (สธ)*
1.รพ.กรุงไทย* 2.รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์* 3.รพ.ชลประทาน* 4.รพ.พระนั่งเกล้า (สธ)*
5.รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 6.สถาบันบาราศนราดูร (สธ)*

สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดนั้นๆ เป็นเครือข่าย
หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก
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-2นราธิวาส
1.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ (สธ)* 2.รพ.สุไหงโก-ลก (สธ)*
น่าน
1.รพ.น่าน (สธ)*
บุรีรัมย์
1.รพ.นางรอง (สธ)* 2.รพ.บุรีรัมย์ (สธ)*
บึงกาฬ
1.รพ.บึงกาฬ*
ปทุมธานี
1.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2.รพ.นวนคร* 3.รพ.ปทุมธานี (สธ)* 4.รพ.ปทุมเวช 5.รพ.แพทย์รังสิต
6.รพ.ภัทร-ธนบุรี* 7.รพ.เอกปทุม
ประจวบคีรีขันธ์ 1.รพ.ค่ายธนะรัชต์* 2.รพ.บางสะพาน (สธ)* 3.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ (สธ)* 4.รพ.หัวหิน (สธ)*
ปราจีนบุรี
1.รพ.กบินทร์บุรี (สธ)* 2.รพ.ค่ายจักรพงษ์ 3.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (สธ)*
ปัตตานี
1.รพ.ปัตตานี (สธ)*
พระนครศรีอยุธยา 1.รพ.นวนคร อยุธยา* 2.รพ.พระนครศรีอยุธยา (สธ)* 3.รพ.ราชธานี* 4.รพ.โรจนเวช* 5.รพ.ศุภมิตรเสนา* 6.รพ.เสนา (สธ)*
พะเยา
1.รพ.เชียงคา (สธ)* 2.รพ.พะเยา (สธ)*
พังงา
1.รพ.ตะกั่วป่า (สธ)* 2.รพ.พังงา (สธ)*
พัทลุง
1.รพ.พัทลุง (สธ)*
พิจิตร
1.รพ.พิจิตร (สธ)* 2.รพ.ชัยอรุณเวชการ
พิษณุโลก
1.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2.รพ.พุทธชินราช (สธ)* 3.รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพชรบุรี
1.รพ.พระจอมเกล้า (สธ)* 2.รพ.เมืองเพชร-ธนบุรี
เพชรบูรณ์
1.รพ.เพชรบูรณ์ (สธ)*
แพร่
1.รพ.แพร่ (สธ)*
ภูเก็ต
1.รพ.ป่าตอง (สธ)* 2.รพ.มิชชั่นภูเก็ต 3.รพ.วชิระภูเก็ต (สธ)* 4.รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
มหาสารคาม
1.รพ.มหาสารคาม (สธ)*
มุกดาหาร
1.รพ.มุกดาหาร (สธ)*
แม่ฮ่องสอน
1.รพ.ศรีสังวาลย์ (สธ)*
ยโสธร
1.รพ.ยโสธร (สธ)*
ยะลา
1.รพ.เบตง (สธ)* 2.รพ.ยะลา (สธ)*
ร้อยเอ็ด
1.รพ.ร้อยเอ็ด (สธ)*
ระนอง
1.รพ.ระนอง (สธ)*
ระยอง
1.รพ.มงกุฏระยอง* 2.รพ.ระยอง (สธ)* 3.รพ.รวมแพทย์ระยอง*
ราชบุรี
1.รพ.ซานคามิลโล* 2.รพ.ดาเนินสะดวก (สธ)* 3.รพ.บ้านโป่ง (สธ)* 4.รพ.โพธาราม (สธ)* 5.รพ.ราชบุรี (สธ)*
ลพบุรี
1.รพ.บ้านหมี่ (สธ)* 2.รพ.พระนารายณ์มหาราช (สธ)* 3.รพ.อานันทมหิดล
ลาปาง
1.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี* 2.รพ.ลาปาง (สธ)*
ลาพูน
1.รพ.ลาพูน (สธ)* 2.รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล*
เลย
1.รพ.เลย (สธ)*
ศรีสะเกษ
1.รพ.ศรีสะเกษ (สธ)*
สกลนคร
1.รพ.รักษ์สกล* 2.รพ.สกลนคร (สธ)* 3.รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สธ)*
สงขลา
1.รพ.สงขลา (สธ)* 2.รพ.สงขลานครินทร์ 3.รพ.หาดใหญ่ (สธ)*
สตูล
1.รพ.สตูล (สธ)*
สมุทรปราการ
1.รพ.จุฬารัตน์ 3* 2.รพ.จุฬารัตน์ 9* 3.รพ.เซ็นทรัล ปาร์ค* 4.รพ.บางนา 2* 5. รพ.บางนา 5*
6.รพ.บางบ่อ (สธ)* 7.รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง* 8.รพ.บางพลี* 9.รพ.ปิยะมินทร์*
10.รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ* 11.รพ.เมืองสมุทรปากน้า* 12.รพ.เมืองสมุทรปูเ่ จ้าฯ*
13.รพ.รวมชัยประชารักษ์* 14.รพ.รัทรินทร์* 15.รพ.สมุทรปราการ (สธ)* 16.รพ.สาโรงการแพทย์*
สมุทรสงคราม
1.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สธ)*
สมุทรสาคร
1.รพ.กระทุม่ แบน (สธ)* 2.รพ.บ้านแพ้ว (สธ)* 3.รพ.มหาชัย 4.รพ.มหาชัย 2* 5.รพ.มหาชัย 3
6.รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย* 7.รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร*
8.รพ.สมุทรสาคร (สธ)*
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-3สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฏร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อ่างทอง
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

1.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (สธ)*
1.รพ.เกษมราษฎร์ สระบุร*ี 2.รพ.พระพุทธบาท (สธ)* 3.รพ.สระบุรี (สธ)*
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.รวมแพทย์ (หมออนันต์) 2.รพ.สุรินทร์ (สธ)*
1.รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (สธ)* 2.รพ.หนองคาย (สธ)* 3.รพ.หนองคาย-วัฒนา
1.รพ.หนองบัวลาภู (สธ)*
1.รพ.อ่างทอง (สธ)*
1.รพ.อานาจเจริญ (สธ)*
1.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 2.รพ.นอร์ท อีสเทอร์น-วัฒนา 3.รพ.อุดรธานี (สธ)*
1.รพ.อุตรดิตถ์ (สธ)*
1.รพ.อุทัยธานี (สธ)*
1.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์* 2.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (สธ)* 3.รพ.ราชเวชอุบลราชธานี

สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดนั้นๆ เป็นเครือข่าย
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ผนวก
สถานพยาบาลเครือข่ายประจาปี พ.ศ. 2555
กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (สังกัด กทม.) โทร. 0 2244 3515
คลินกิ ชูจิตการแพทย์
คลินกิ บางกรวยเวชกรรม
คลินกิ แพทย์พชิ ัย
คลินกิ วินจิ การแพทย์
คลินกิ สันติการแพทย์
ตากสิน 1 การแพทย์คลินกิ
นานาคลินกิ เวชกรรม
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
ฟ้าใหม่คลินกิ เวชกรรม
รพ.กลาง
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ตากสิน
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
รพ.สิรินธร
รื่นฤดีคลินกิ เวชกรรม
ศรีย่านคลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ แพทย์สมชาย
เตาปูนสหแพทย์คลินกิ
ยันฮีโพลีคลินกิ
รพ.ราชพิพฒ
ั น์
รพ.หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธฺ โร อุทศิ
สังข์กระจายคลินกิ การแพทย์

รพ.กลาง (สังกัด กทม.) โทร.0 2220 8000
22 เวชการคลินกิ
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 1
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 2
คลินกิ ปิยเมธิการแพทย์
คลินกิ แพทย์
คลินกิ แพทย์ปริญญา
ถาวรคลินกิ เวชกรรม
ธีรชัยคลินกิ การแพทย์
พาต้าโพลีคลินกิ เวชกรรม
แพทย์พสิ ิฐคลินกิ
ไมตรีจิตต์คลินกิ การแพทย์
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ราชพิพฒ
ั น์
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
รพ.หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธฺ โร อุทศิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
สุรชัยคลินกิ เวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

คลินกิ เกษรการแพทย์
คลินกิ รวมแพทย์
พิพฒ
ั น์คลินกิ เวชกรรม
รพ.ตากสิน
รพ.สิรินธร
สุรชัยคลินกิ โรคผิวหนัง
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพ

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2289 7209
การแพทย์เทอดไทคลินกิ เวชกรรม คลินกิ แพทย์กมล
คลินกิ แพทย์สุรินทร์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ชัยชนะ
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สาวิตรี
ถาวรคลินกิ เวชกรรม
ประวิทย์คลินกิ เวชกรรม
พระรามสาม 65 คลินกิ เวชกรรม รพ.กลาง
รพ.ราชพิพฒ
ั น์
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
รพ.หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธฺ โร อุทศิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ศุภรัชคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ่อนนุชการแพทย์
สาเหร่คลินกิ เวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

คลินกิ เวชกรรมแพทย์จิรพร
บ้านหมออรคลินกิ เวชกรรม
รพ.ตากสิน
รพ.สิรินธร
วรรัตน์คลินกิ การแพทย์
สิรินาถคลินกิ เวชกรรม

รพ.ตากสิน (สังกัด กทม.) โทร. 0 2437 1625
คลินกิ พิพฒ
ั น์เวชกรรม
คลินกิ แพทย์ปริญญา
รพ.กลาง
ประวิทย์คลินกิ เวชกรรม
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

บางปะแก้วคลินกิ เวชกรรม
รพ.ราชพิพฒ
ั น์
รพ.หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธฺ โร อุทศิ
อดิลักษณ์คลินกิ เวชกรรม

ถาวรคลินกิ เวชกรรม
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.สิรินธร
สังข์กระจายคลินกิ การแพทย์

รพ.นพรัตนราชธานี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2517 4270-9 ต่อ 1109
คลินกิ คมสันการแพทย์
คลินกิ นพรัตน์เวชกรรม
คลินกิ บุญส่งการแพทย์
คลินกิ แพทย์สุนี-เมธา
คลินกิ แพทย์อภิชัย
คลินกิ เวชกรรมใกล้บา้ น
คลินกิ เวชกรรมตลาดบัว
คลินกิ เวชกรรมแพทย์อภิชัย
คลินกิ เวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมหมอวงวัฒน์
คลินกิ เวชกรรมหมอสุทธินนั ท์
คลินกิ สุพจน์เวชกรรม
ชุมชนคลินกิ เวชกรรม
นภดลคลินกิ เวชกรรม
บุญวิสุทธิค์ ลินกิ เวชกรรม
พหลแพทย์คลินกิ เวชกรรม
แพทย์เฉลิมพลคลินกิ
แพทย์ไชยวัฒน์คลินกิ
รพ.ลาดกระบัง
ศิริพฒ
ั น์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางชัน
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
หมอดาเนียล คลินกิ เวชกรรม
เอส แอนด์ พี แพทย์คลินกิ

คลินกิ แพทย์เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมซอยนวลจันทร์
คลินกิ เวชกรรมสายสัมพันธ์
คลินกิ หมอสมชายเวชกรรม
ประสงค์การแพทย์คลินกิ
เมืองมีนบุรีคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ มีนบุรีเพลส
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รพ.ราชพิพัฒน์ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2421 2222 ต่อ 8836 - 9
รพ.กลาง
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
รพ.สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

รพ.ตากสิน
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
รพ.หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธฺ โร อุทศิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.เลิดสิน (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2353 9606
คลินกิ จันทร์ประดิษฐ์การแพทย์ 2 คลินกิ เจริญกรุงการแพทย์
คลินกิ แพทย์ปญ
ั ญา
คลินกิ รุ่งเจริญการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์องอาจ
คลินกิ เวชกรรมพระโขนง 48
คลินกิ หมอบัลลังค์ เวชกรรม
นิลเวชคลินกิ
ยานนาวาคลินกิ เวชกรรม (เหรียญทอง)
รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ
สมศักดิ์คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ ชัยวัฒน์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมจันทน์สะพาน 4
คลินกิ เวชกรรมหมอฉัตรมงคล
บ้านหมอคลินกิ เวชกรรม
รวมแพทย์คลินกิ (ดินแดง)
เอกชัยเวชการคลินกิ

คลินกิ แพทย์นพดล
คลินกิ เวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์
คลินกิ สะพาน 3 การแพทย์

คลินกิ เอกชัยการแพทย์

พาต้าโพลีคลินกิ เวชกรรม

รพ.ศิริราช (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2419 7000 ต่อ 8937
48 การแพทย์คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรม นพ.เอกราช
วิชิตคลินกิ เวชกรรม

รวมแพทย์คลินกิ (ยานนาวา)

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (กระทรวงกลาโหม) โทร.0 2460 0000-19 ต่อ 11497
คลินกิ แพทย์โสภณ
ถาวรคลินกิ เวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ
บางบอนคลินกิ เวชกรรม
บางปะแก้วคลินกิ เวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินกิ
ร่มไทรคลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลบางขุนเทียน
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
รพ.สิรินธร (สังกัด กทม.) โทร. 0 2328 6901-19 ต่อ 10410
คลินกิ แพทย์เวชกรรม
คลินกิ เสรีการแพทย์
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ
รพ.กลาง
รพ.ราชพิพฒ
ั น์
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
นภดลคลินกิ เวชกรรม
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ตากสิน
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
รพ.หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธฺ โร อุทศิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตนิ ฺธโร อุทศิ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2429 3631
รพ.กลาง
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพฒ
ั น์
รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
รพ.สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
รพ.กรุงธน 2 (เอกชน) โทร. 0 2874 6766 - 70
เจริญนครธนบุรีคลินกิ เวชกรรม
พระราม 3 คลินกิ เวชกรรม

รื่นฤดีคลินกิ เวชกรรม

รพ.กล้วยน้าไท (เอกชน) โทร. 0 2769 2000 ต่อ 3101
33 เมดิคลินกิ เวชกรรม
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 1
คลินกิ แพทย์สันติภาพ
คลินกิ แพทย์โสภณ

กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 2
คลินกิ แพทย์เจษ
คลินกิ เวชกรรมกล้วยน้าไท สาขาชุมชน 70 ไร่

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้าไท สาขาราม 2
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้าไท สาขาสุขมุ วิท 56
คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคาแหง 40

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้าไท สาขาสุขมุ วิท 101/1
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้าไท สาขาสุภาพงษ์ 3
คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคาแหง 53

อิสรภาพคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ เวชกรรมลาดพร้าว 122
คลินกิ เวชกรรมวิภาวดี 60
คลินกิ เวชกรรมหมอไมตรี
นครไทยคลินกิ การแพทย์
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
ภัทรคลินกิ เวชกรรม
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (แบริ่ง) สถานพยาบาลผู้ป่วยเรือ้ รังกล้วยน้าไท 2
สวนผักคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ กล้วยน้าไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ
สหคลินกิ กล้วยน้าไท สาขาทุ่งสองห้อง
สหคลินกิ กล้วยน้าไท สาขาสาทร
สหคลินกิ กล้วยน้าไท สาขาสุขุมวิท 93
สหคลินกิ กล้วยน้าไท สาขาห้วยขวาง
สหคลินกิ กล้วยน้าไท สาขาอโศก
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
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รพ.เกษมราษฎร์ บางแค (เอกชน) โทร. 0 2804 8959-70
คลินกิ แพทย์ฉิมพลี
คลินกิ ไพโรจน์การแพทย์
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

แพทย์สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น (เอกชน) โทร. 0 2910 1600 ต่อ 1575
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์

รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (เอกชน) โทร. 0 2729 3000 ต่อ 5200
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
รพ.เดชา (เอกชน ) โทร. 0 2246 0137
คลินกิ เปรมประชาการแพทย์
คลินกิ พระราม 2 การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมคลองเตย
คลินกิ เวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมลาซาล
คลินกิ หมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาทุ่งสองห้อง
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาหลักสี่
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
บางชันเวชกรรมคลินกิ
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
ภัทรคลินกิ เวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางแค

คลินกิ เพชรบุรี 22 เวชกรรม
คลินกิ แพทย์วีระ-อุษา
คลินกิ เวชกรรมเซ็นทรัลการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมทุ่งครุ
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาเมืองเอก
ดอกไม้เวชคลินกิ
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาตลิ่งชัน
บารุงรักษ์การแพทย์คลินกิ
พงษ์เพชรการแพทย์คลินกิ
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
หมออารีคลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางเขน

รพ.นวมินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2918 5080
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
33 เมดิคลินกิ เวชกรรม
การแพทย์เทอดไทคลินกิ เวชกรรม คลินกิ เวชกรรม พีพี การแพทย์
คลินกิ ตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลินกิ ทิวสนการแพทย์
คลินกิ ฉัตรชัยการแพทย์
คลินกิ เทพไพเราะนิมติ รเวชการ
คลินกิ นวมินทร์ 2 เวชกรรม สาขาราษฎร์บรู ณะ
คลินกิ นวมินทร์การแพทย์ (สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง )
คลินกิ เปรมประชาการแพทย์
คลินกิ พิราศัยการแพทย์
คลินกิ เพชรบุรี 22 เวชกรรม
คลินกิ แพทย์วีระ - อุษา
คลินกิ แพทย์สุวรรณ
คลินกิ แพทย์อภิชัย
คลินกิ แพทย์โอภาส
คลินกิ รณภพการแพทย์
คลินกิ รอดอนันต์เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมธานีแพทย์
คลินกิ เวชกรรมพระโขนง 48
คลินกิ เวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สามารถ
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ เวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมวิภาวดีรังสิต
คลินกิ เวชกรรมศรีปทุมา
คลินกิ เวชกรรมหมอวงวัฒน์
คลินกิ สหแพทย์เมโมเรียล
คลินกิ สุจินดาเวชกรรม
คลินกิ สุพจน์เวชกรรม
คลินกิ เสนานิคม 1 การแพทย์
คลินกิ หมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม คลินกิ อรุณนิเวศน์การแพทย์
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาทุ่งสองห้อง
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาหลักสี่
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาเมืองเอก
เฉลิมพงษ์คลินกิ เวชกรรม
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
ดอนเมืองคลินกิ เวชกรรม
ถนอมมิตรวัชรพลคลินกิ เวชกรรม ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
นครคลินกิ เวชกรรม
นครชัยเวชกรรมคลินกิ
นครไทยคลินกิ การแพทย์
นลินคลินกิ คลินกิ เวชกรรม
นวมินทร์ 2 เวชกรรมคลินกิ
นวมินทร์ 3 สหคลินกิ สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม (สาขาเคหะร่มเกล้า)
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาคันนายาว
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขามีนบุรี
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขารามอินทรา กม.8
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาลาผักชี
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาสะพานสูง
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาหัวตะเข้
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม (สาขา ม.มหานคร)
นอร์ทเมดิกคลินกิ เวชกรรม
เนชั่นคลินกิ เวชกรรมสาขาบางกะปิ บางครุคลินกิ เวชกรรม
บางชันเวชกรรมคลินกิ
บางบอนคลินกิ แพทย์เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
บ้านใหม่คลินกิ เวชกรรม
ประชาราษฎร์คลินกิ เวชกรรม

ประชาอุทศิ เวชกรรมคลินกิ
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
รพ.นวมินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2918 5080 ต่อ
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
แพทย์ไชยวัฒน์คลินกิ
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
มัยลาภคลินกิ เวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ
ลาดกระบังคลินกิ เวชกรรม
ลาดกระบังเมดิคลินกิ เวชกรรม
วชิระพลคลินกิ เวชกรรม
วัชรพลเวชกรรมคลินกิ
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
สวนผักคลินกิ เวชกรรม
สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ
สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินกิ
หมออารีคลินกิ เวชกรรม
หัวป่าการแพทย์คลินกิ เวชกรรม
อรุณธรคลินกิ เวชกรรม
อังกุญช์ณัฎฐ์คลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางเขน
เอกมัยโพลีคลินกิ แพทย์
เอ็นซีซีสหคลินกิ

พระรามเอกคลินกิ เวชกรรม

7
พหลโยธิน 65 คลินกิ เวชกรรม

แพทย์แพรกษาคลินกิ
ภัทรคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ การแพทย์
มีนบุรีคลินกิ เวชกรรม
ร่มเกล้าคลินกิ เวชกรรม
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินกิ เวชกรรม
ลาสาลีคลินกิ เวชกรรม
วิภาวดี 49 คลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สนามเป้าคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ การเคหะ
สหคลินกิ ซอยสายหยุด
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
เสนานิเวศน์คลินกิ เวชกรรม
อรดาคลินกิ เวชกรรม
อริย์ธัชคลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางแค
แอนเน็กซ์คลินกิ เวชกรรม
เฮลธ์เซ็นทรัลคลินกิ เวชกรรม

รพ.นวมินทร์ 2 (เอกชน) โทร. 0 2427 1616
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
การแพทย์เทอดไทคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ พิราศัยการแพทย์
คลินกิ แพทย์วีระ - อุษา
คลินกิ เวชกรรมพุทธบูชา
คลินกิ เวชกรรมศรีปทุมา
คลินกิ อรุณนิเวศน์การแพทย์
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
ถนอมมิตรวัชรพลคลินกิ เวชกรรม ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
นครไทยคลินกิ การแพทย์
นวมินทร์ 2 เวชกรรมคลินกิ
นอร์ทเมดิกคลินกิ เวชกรรม
เนชั่นคลินกิ เวชกรรมสาขาบางกะปิ
บางบอนคลินกิ แพทย์เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
แพทย์แพรกษาคลินกิ
ลาดปลาเค้าคลินกิ เวชกรรม
ลาสาลีคลินกิ เวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
สหคลินกิ การเคหะ
สหคลินกิ ซอยสายหยุด
อรดาคลินกิ เวชกรรม
อริย์ธัชคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ นวมินทร์ 2 เวชกรรม สาขาราษฎร์บรู ณะ
คลินกิ แพทย์โสภณ
คลินกิ รณภพการแพทย์
คลินกิ สุพจน์เวชกรรม
คลินกิ หมอบัลลังค์ เวชกรรม
ดอกไม้เวชคลินกิ
ดอนเมืองคลินกิ เวชกรรม
นครคลินกิ เวชกรรม
นครชัยเวชกรรมคลินกิ
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขานิคมบางชัน
บางครุคลินกิ เวชกรรม
บางชันเวชกรรมคลินกิ
บ้านใหม่คลินกิ เวชกรรม
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
มีนบุรีคลินกิ เวชกรรม
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สวนธนคลินกิ เวชกรรม
สุขสวัสดิ์คลินกิ เวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
เอ็นซีซีสหคลินกิ
เฮลธ์เซ็นทรัลคลินกิ เวชกรรม

รพ.นวมินทร์ 9 (เอกชน) โทร. 0 2518 1818
คลินกิ ทิวสนการแพทย์
คลินกิ เทพไพเราะนิมติ รเวชการ
คลินกิ เปรมประชาการแพทย์
คลินกิ พิราศัยการแพทย์
คลินกิ รณภพการแพทย์
คลินกิ รอดอนันต์เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมศรีปทุมา
คลินกิ สหแพทย์เมโมเรียล
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
ดอนเมืองคลินกิ เวชกรรม
นครชัยเวชกรรมคลินกิ
นครไทยคลินกิ การแพทย์
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม (สาขา ม.มหานคร)
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาคันนายาว
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาลาผักชี
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาหัวตะเข้
บางปะกงคลินกิ แพทย์
บ้านใหม่คลินกิ เวชกรรม
พหลโยธิน 65 คลินกิ เวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ
ลาสาลีคลินกิ เวชกรรม
วัชรพลเวชกรรมคลินกิ
สวนผักคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ การเคหะ

คลินกิ นวมินทร์การแพทย์ (สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง )
คลินกิ แพทย์วีระ-อุษา
คลินกิ แพทย์โอภาส
คลินกิ เวชกรรมพีพกี ารแพทย์
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินกิ เสนานิคม 1 การแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
นวมินทร์ 3 สหคลินกิ สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม (สาขาเคหะร่มเกล้า)
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขามีนบุรี
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขารามอินทรา กม.8
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาสะพานสูง
นอร์ทเมดิกคลินกิ เวชกรรม
บางครุคลินกิ เวชกรรม
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
พระรามเอกคลินกิ เวชกรรม
แพทย์แพรกษาคลินกิ
มีนบุรีคลินกิ เวชกรรม
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินกิ เวชกรรม
วิภาวดี 49 คลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
เสนานิเวศน์คลินกิ เวชกรรม
อรดาคลินกิ เวชกรรม

อรุณธรคลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางแค
เฮลธ์เซ็นทรัลคลินกิ เวชกรรม
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (เอกชน) โทร. 0 2877 1111
คลินกิ สมวงศ์การแพทย์
ชายทะเลบางกอกคลินกิ เวชกรรม
จุฬาประชาอุทศิ คลินกิ เวชกรรม
ธนารมย์เวชกรรมคลินกิ
บางปะกอกคลินกิ เวชการ
บ้านใหม่คลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2
อัมพรรณคลินกิ เวชกรรมครุใน
รพ.บางนา 1 (เอกชน) โทร. 0 2746 8630-8
คลินกิ แพทย์เจษ
คลินกิ แพทย์ฉัตรลดา 1
คลินกิ วสันต์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ คลินกิ เวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนชุ
คลินกิ อรุณนิเวศน์การแพทย์ 3
คลินกิ หัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธิปอ่ เต็กตึ๊ง
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
นภดลคลินกิ เวชกรรม
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
แพทย์แพรกษาคลินกิ
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
รพ.บางนา 2
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม

เอ็นซีซีสหคลินกิ

8

ซี.เอ็ม.คลินกิ เวชกรรม
รพ.บางปะกอก 8

คลินกิ เวชกรรมบางนา 3
ทรงยศคลินกิ เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
รพ.บางนา 5

รพ.บางไผ่ (เอกชน) โทร. 0 2457 0086
48 การแพทย์คลินกิ เวชกรรม
การแพทย์เทอดไทคลินกิ เวชกรรม คลินกิ พระราม 2 การแพทย์
คลินกิ แพทย์ฉิมพลี
คลินกิ แพทย์สมชัย
คลินกิ ไพโรจน์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรม นพ.เอกราช
คลินกิ เวชกรรม แพทย์สามพราน
คลินกิ เวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สมชาย
คลินกิ เวชกรรมบางไผ่
คลินกิ เวชกรรมบางไผ่-กระโจมทอง คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ เวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินกิ สองแพทย์พทุ ธมณฑล
คลินกิ สินเงินเวชกรรม
คลินกิ เอเชียการแพทย์
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
จันทราเวชกรรมคลินกิ
ดอกไม้เวชคลินกิ
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
บางบอนคลินกิ แพทย์เวชกรรม
บางบอนคลินกิ เวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินกิ
บ้านเราคลินกิ เวชกรรม
บ้านใหม่คลินกิ เวชกรรม
ประชาอุทศิ เวชกรรมคลินกิ
พาต้าโพลีคลินกิ เวชกรรม
ยงยุทธคลินกิ เวชกรรม
ร่มไทรคลินกิ เวชกรรม
วันวิเชียรสหคลินกิ
วิชิตคลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
เศรษฐกิจเวชกรรมคลินกิ
สวนผักคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์
สายสี่สหคลินกิ
สุขสวัสดิ์คลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางแค
รพ.บางมด (เอกชน) โทร. 0 2867 0606
คลินกิ ตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลินกิ แพทย์กมล
ธีรชัยคลินกิ การแพทย์
สถานพยาบาลบางมด 3

คลินกิ สมวงศ์การแพทย์
สวนธนคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ หมอวิภาเวชกรรม

รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 (เอกชน) โทร. 0 2514 4140-9
คลินกิ สหแพทย์เมโมเรียล
คลินกิ เวชกรรมพีพกี ารแพทย์
มัยลาภคลินกิ เวชกรรม
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ

คลินกิ สุพจน์เวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินกิ เวชกรรม
หมออารีคลินกิ เวชกรรม

เนชั่นคลินกิ เวชกรรมสาขาบางกะปิ
ลีลาคลินกิ เวชกรรม

รพ.พระราม 2 (เอกชน) โทร. 0 2451 4920-30 ต่อ 1107
คลินกิ แพทย์ดสุ ิตเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมเพชรบุรีสิบ
บางขุนเทียน 2 คลินกิ เวชกรรม
บางขุนเทียน 5 คลินกิ เวชกรรม
ลภาราม 1 คลินกิ เวชกรรม
ลภาราม 2 คลินกิ เวชกรรม
สวนผักคลินกิ เวชกรรม
รพ.เพชรเวช (เอกชน) โทร. 0 2718 1515 ต่อ 176
33 เมดิคลินกิ เวชกรรม
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ พระราม 2 การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมพระโขนง 48
คลินกิ เวชกรรมลาดพร้าว 122
คลินกิ เวชกรรมหมอไมตรี

คลินกิ หมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม เทียนทะเลคลินกิ เวชกรรม
เพชรทองคาคลินกิ เวชกรรม สาขาพระราม 2
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สถานพยาบาลบางขุนเทียน

กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 1
คลินกิ เวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินกิ หมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม

กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 2
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม

คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาทุ่งสองห้อง
คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาหลักสี่
ดอกไม้เวชคลินกิ
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
รพ.เพชรเวช (เอกชน) โทร. 0 2718 1515 ต่อ 176 ต่อ
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
บางซ่อนคลินกิ เวชกรรม
ประสงค์การแพทย์คลินกิ
แพทย์แพรกษาคลินกิ
ภัทรคลินกิ เวชกรรม
ลาสาลีคลินกิ เวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางแค
รพ.แพทย์ปญ
ั ญา (เอกชน) โทร.0 2718 7437
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ปญ
ั ญา 2
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ปญ
ั ญา 3
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คาเมราตาคลินกิ เวชกรรม สาขาเมืองเอก
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
นครไทยคลินกิ การแพทย์
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
พระรามเอกคลินกิ เวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บางชัน)
หมออารีคลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางเขน

คลินกิ เวชกรรมแพทย์ปญ
ั ญา สาขาอ่อนนุช 39

รพ.มเหสักข์ (เอกชน) โทร.0 2635 7123 ต่อ 113
33 เมดิคลินกิ เวชกรรม
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 1
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 2
คลินกิ พระราม 2 การแพทย์
คลินกิ แพทย์นพดล
คลินกิ แพทย์โสภณ
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ เวชกรรมหมอฉัตรมงคล
คลินกิ สะพาน 3 การแพทย์
คลินกิ หมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
จันทราเวชกรรมคลินกิ
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
นนทรีคลินกิ แพทย์
เนชั่นคลินกิ เวชกรรมสาขาบางกะปิ บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
บางบอนคลินกิ แพทย์เวชกรรม
บางบอนคลินกิ เวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินกิ
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
ยานนาวาคลินกิ เวชกรรม (เหรียญทอง)
รวมแพทย์คลินกิ
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินกิ
เอกมัยโพลีคลินกิ แพทย์
แอนเน็กซ์คลินกิ เวชกรรม
รพ.ยันฮี (เอกชน) โทร. 0 2879 0300 ต่อ 57907
คลินกิ แพทย์ 2000 คลินกิ เวชกรรม คลินกิ เวชกรรมใกล้หมอ
คลินกิ เสนานิคม 1 การแพทย์
คลินกิ อินทามระ 51 เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์

คลินกิ จันทร์ประดิษฐ์การแพทย์ 2
คลินกิ เวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินกิ หมอบัลลังค์ เวชกรรม
ดอกไม้เวชคลินกิ
นครไทยคลินกิ การแพทย์
บางครุคลินกิ เวชกรรม
พระรามสาม 65 คลินกิ เวชกรรม
ร่มไทรคลินกิ เวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์
ยันฮีโพลีคลินกิ
บุญญาเวชสหคลินกิ

รพ.ราษฎร์บรู ณะ (เอกชน) โทร. 0 2427 0175-9
การแพทย์เทอดไทคลินกิ เวชกรรม คลินกิ เจริญการแพทย์
คลินกิ เด็กเวชกรรม
คลินกิ พระราม 2 การแพทย์
คลินกิ แพทย์โสภณ
คลินกิ แพทย์อทิ ธิพล
คลินกิ เวชกรรมคลองเตย
คลินกิ เวชกรรมทุ่งครุ
คลินกิ เวชกรรมเพชรเกษม 102
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ เวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก คลินกิ เวชกรรมลาซาล
คลินกิ เวชกรรมหนองค้างพลู 1
คลินกิ สมวงศ์การแพทย์
คลินกิ สุขาภิบาล 1 เวชกรรม
คลินกิ หมอบัลลังค์ เวชกรรม
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
จันทราเวชกรรมคลินกิ
เจริญนครธนบุรีคลินกิ เวชกรรม
ซี.เอ็ม.คลินกิ เวชกรรม
ดอกไม้เวชคลินกิ
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
บางครุคลินกิ เวชกรรม
บางบอนคลินกิ เวชกรรม
บางปะแก้วคลินกิ เวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินกิ
บ้านใหม่คลินกิ เวชกรรม
ประชาอุทศิ เวชกรรมคลินกิ
ปาริชาดคลินกิ เวชกรรม
พงศ์แพทย์คลินกิ เวชกรรม
พระราม 3 คลินกิ เวชกรรม
พระรามสาม 65 คลินกิ เวชกรรม
พระรามเอกคลินกิ เวชกรรม
เพชรเกษม 54 คลินกิ เวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ
ยานนาวาคลินกิ เวชกรรม (เหรียญทอง)
ร่มไทรคลินกิ เวชกรรม
วิลาสินเี วชคลินกิ
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สวนธนคลินกิ เวชกรรม
อริย์ธัชคลินกิ เวชกรรม
อัมพรรณคลินกิ เวชกรรมครุใน
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางแค
อิสรภาพคลินกิ เวชกรรม
รพ.ศิครินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2366 9900-99 ต่อ 1237
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 1
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 2

คลินกิ พัฒนะการแพทย์

คลินกิ แพทย์เจษ

คลินกิ แพทย์หญิงวรุณศิริ (เวชกรรม) คลินกิ รณภพการแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
นภดลคลินกิ เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
รพ.รัทรินทร์
รพ.หัวเฉียว (เอกชน) โทร. 0 2223 1351 ต่อ 1053 1054
คลินกิ พระราม 2 การแพทย์
คลินกิ แพทย์โสภณ
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ เวชกรรมลาซาล
คลินกิ หัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธิปอ่ เต็กตึ๊ง
เซ็นทรัลเมดิกคลินกิ เวชกรรม สาขาเซ็นต์หลุยส์
เซ็นทรัลเมดิกคลินกิ เวชกรรม สาขาพระโขนง
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
บางบอนคลินกิ แพทย์เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
พระรามเอกคลินกิ เวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม สหคลินกิ
รักษ์สุขคลินกิ เวชกรรม (สาขาไวท์เฮ้าส์)
สวนผักคลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางแค

คลินกิ เวชกรรมเพชรบุรีสิบ
ดอกไม้เวชคลินกิ
บางปูเวชคลินกิ
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
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คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง
นครไทยคลินกิ การแพทย์
พุทธรักษาคลินกิ เวชกรรม
หัวป่าการแพทย์คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ เวชกรรมใกล้หมอ
คลินกิ เวชกรรมคลองเตย
คลินกิ เวชกรรมทุ่งครุ
คลินกิ เวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินกิ หมอบางบัวทอง2เวชกรรม
จันทราเวชกรรมคลินกิ
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินกิ เวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกคลินกิ เวชกรรม สาขาดินแดง
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
บางซ่อนคลินกิ เวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินกิ
พงษ์เพชรการแพทย์คลินกิ
พาต้าโพลีคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บางชัน)
รักษ์สุขคลินกิ เวชกรรม (สาขาคลอง 3)
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
สหคลินกิ อ่อนนุชการแพทย์
สามัคคีคลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางเขน

จ.กระบี่
รพ.กระบี่ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7563 1418
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.กาญจนบุรี
รพ.พหลพลพยุหเสนา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3462 2999
กาญจน์คลินกิ แพทย์
คลินกิ บัณฑิตการแพทย์
คลินกิ แพทย์กณ
ั ฐัศ
คลินกิ แพทย์พลตรี
คลินกิ แพทย์สุเทพ
คลินกิ หมอบุญนา
ท่าม่วงคริสเตียนคลินกิ แพทย์
แฟมิลี่คลินกิ (นายแพทย์รักษ์พงศ์) เมืองทองคลินกิ แพทย์
อรวรรณการแพทย์
สถานพยาบาล เขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ)
สถานพยาบาล เขื่อนศรีนครินทร์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ แพทย์ปญ
ั ญา
คลินกิ หมอสุวิมล
เสรีคลินกิ
สถานพยาบาล เขื่อนท่าทุ่งนา

รพ.มะการักษ์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3454 1859-60
คลินกิ นายแพทย์กอ่ พงษ์
คลินกิ นายแพทย์ทนงค์ศกั ดิ์
คลินกิ แพทย์ชาติชาย
คลินกิ แพทย์เชาวโรจน์
คลินกิ แพทย์บญ
ุ ลักษณ์-เกรียงศักดิ์ คลินกิ แพทย์พงษ์ศกั ดิ์
คลินกิ สมพงษ์การแพทย์
คลินกิ หมอพวงทิพย์
คลินกิ หมอภาวิณี ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.กาฬสินธุ์
รพ.กาฬสินธุ์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 04381 1020 ต่อ 1351
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.กาแพงเพชร
รพ.กาแพงเพชร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5572 2102
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง ศูนย์ 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขตาบลนครชุม

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง ศูนย์ 2
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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จ.ขอนแก่น
รพ.ขอนแก่น (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4333 6789 ต่อ 1250
คลินกิ นพ.เกรียงศักดิ์-พญ.กมลวรรณ คลินกิ ณรงค์การแพทย์
คลินกิ ธนรัฐการแพทย์
คลินกิ นายแพทย์นคร
คลินกิ นายแพทย์มานะพงศ์
คลินกิ นายแพทย์เรืองยศ
คลินกิ นายแพทย์วิทยา
คลินกิ นายแพทย์วิโรจน์-แพทย์หญิงชลธิชา
คลินกิ นายแพทย์สุรชัย
คลินกิ บ้านสาราญ (นพ.สุชาติ)
รพ.ขอนแก่น (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4333 6789 ต่อ 1250 ต่อ
คลินกิ ประจักษ์การแพทย์
คลินกิ แพทย์เคหะชุมชน
คลินกิ มานิตย์การแพทย์
คลินกิ โรคเด็กและโรคผิวหนังนายแพทย์เมธี อ่อนจันทร์
คลินกิ หมอชูเกียรติ(เวชกรรม)
คลินกิ หมอพิภพ
คลินกิ หมอวราวุธ-หมอกนกวรรณ (เวชกรรม)
คลินกิ หมอสมปอง
คลินกิ หมอสันติพงษ์
คลินกิ หมอสุรชัย
คลินกิ อารีย์การแพทย์
โคกสีคลินกิ (นายแพทย์ปรีดา)
บุญชัยการแพทยคลินกิ
รพ.ค่ายศรีพชั รินทร์
รพ.จิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น สานักงานนายแพทย์สมพรคลินกิ
หมอสมศักดิ-์ หมอจันทร์เพ็ญ คลินกิ เวชกรรม
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลท่าพระ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลบ้านไผ่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอาเภอเมืองพล
ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
ศูนย์แพทย์มติ รภาพ
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมแพ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4331 1044 ต่อ 306
คลินกิ หมอพิภพ
คลินกิ ตา แพทย์หญิงอินทิรา
คลินกิ แพทย์เกรียงศักดิ์
คลินกิ แพทย์ประมล
คลินกิ เวชกรรมแพทย์วันชัย
คลินกิ หมอจันทร์โทเวชกรรม
คลินกิ หมอสุภาพ
บุญชัยการแพทยคลินกิ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ ทรงคุณการแพทย์
คลินกิ นายแพทย์พรี พงศ์
คลินกิ แพทย์หญิงวนิดา
คลินกิ เวชกรรมแพทย์วรการ
คลินกิ หมอไชยสิทธิ์
คลินกิ หมอพงษ์ศกั ดิ์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.จันทบุรี
รพ.พระปกเกล้า (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3932 4975-84
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ฉะเชิงเทรา

รพ.พุทธโสธร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร.0 3881 4379-8
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.โสธราเวช (เอกชน) โทร. 0 3881 2702 - 19
คลินกิ แพทย์สมคิด
คลินกิ แพทย์สุรกิจ
คลินกิ โสธราเวช
บางปะกงคลินกิ แพทย์
โสธราเวชโพลีคลินกิ

คลินกิ แพทย์อรพินท์
ประสงค์การแพทย์คลินกิ

คลินกิ เวชกรรมแพทย์โสภณ
รพ.โสธรเวช 304

จ.ชลบุรี
รพ.ชลบุรี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3893 1079
เกาะโพธิค์ ลินกิ การแพทย์
คลินกิ กมลการแพทย์
คลินกิ กระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร คลินกิ เกษมการแพทย์
คลินกิ จุมพลการแพทย์
คลินกิ เฉพาะทางหมอพัชรินทร์-หมอทรงวุฒิ
คลินกิ เด็กหมอกฤษดา
คลินกิ เด็กหมออนุพงษ์
คลินกิ แพทย์กนั ตนพกระดูกและข้อ คลินกิ แพทย์ทรงพล
คลินกิ แพทย์ธวัชชัย
คลินกิ แพทย์นมิ ติ ร
คลินกิ แพทย์พงษ์ปกรณ์
คลินกิ แพทย์พนิต
คลินกิ แพทย์ภาณุพนั ธ์เวชกรรม
คลินกิ แพทย์แววดาว
คลินกิ แพทย์สมจริง
คลินกิ แพทย์สมชาย
คลินกิ แพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตนิ รีเวช
คลินกิ แพทย์อภิชาติเวชกรรม
คลินกิ แพทย์อาภรณ์
คลินกิ โรคกระดูกและข้อ
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ สุมนา-สายันต์ คลินกิ เวชกรรมแพทย์จิรศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์พชิ ัย
คลินกิ เวชกรรมแพทย์พนิ จิ -ขนิษฐ์ชม คลินกิ เวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา
คลินกิ เวชกรรมแพทย์วินติ ย์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สมเกียรติ
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สุริยัน
คลินกิ เวชกรรมแพทย์โสภณ

คลินกิ เวชกรรมหมอเบญจวรรณ
คลินกิ เวชกรรมหมอศิริพร
คลินกิ หมอฤทธิเดช เวชกรรมเฉพาะทาง
บางปะกงคลินกิ แพทย์
แฟมิลี่คลินกิ เวชกรรม
วิชัยคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
สหพัฒน์คลินกิ เวชกรรม
สานักงานแพทย์
หมอเด็กคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง หมอพรชัยคลินกิ เวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

12

รพ.พนัสนิคม (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3846 2461
คลินกิ แพทย์พงศ์ศกั ดิ์
คลินกิ เกษมการแพทย์
คลินกิ แพทย์มาโนชญ์ สูติ-นรีแพทย์ คลินกิ แพทย์ยงยุทธ
คลินกิ แพทย์หญิงสันทนาสูตนิ รีเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ขนิษฐา
พนัสเวชคลินกิ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม

คลินกิ จุมพลการแพทย์
คลินกิ แพทย์บนั เทิง
คลินกิ แพทย์วรรณา
คลินกิ เวชกรรมหมอศิริพร
คลินกิ แพทย์อาภรณ์
ชูศกั ดิ์การแพทย์คลินกิ และแล็บ
คลินกิ เวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3824 5926
คลินกิ ซอย 13 การแพทย์
คลินกิ แพทย์กติ ศิ กั ดิ์ -กอบกุล
คลินกิ แพทย์ขจิตร์เวชกรรม
คลินกิ แพทย์คมสัน
คลินกิ แพทย์บษุ บง
คลินกิ แพทย์ประภาส
คลินกิ แพทย์พสิ ิฏฐ์
คลินกิ แพทย์ฤกษ์โรจน์
คลินกิ รวมแพทย์นคิ ม
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ชวัช
มงกุฎบ่อวินคลินกิ เวชกรรม
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

คลินกิ แพทย์เกรียงไกร
คลินกิ แพทย์จอมเทียน
คลินกิ แพทย์พลั ลภเวชกรรม
คลินกิ แพทย์สวัสดิพงศ์
คลินกิ หมอกฤชทอง
ระยองโพลีคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ แพทย์เกียรติ
คลินกิ แพทย์ธีรศักดิ์
คลินกิ แพทย์พเิ ชฐ
คลินกิ แพทย์สุรเดช หู คอ จมูก
คลินกิ หมอชนิตา
ศรีจุฬาคลินกิ เวชกรรม

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (สภากาชาดไทย) โทร. 0 3832 0200 ต่อ 3401
คลินกิ ซอย 13 การแพทย์
คลินกิ หู คอ จมูก ภูมแิ พ้ หมอบรรเจิด
คลินกิ หู คอ จมูก สัตหีบเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ กระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร คลินกิ กายภาพบาบัดนาเกลือ
คลินกิ จุมพลการแพทย์
คลินกิ ธนเวช
คลินกิ นายแพทย์พงศ์ศกั ดิ์(พานทอง) คลินกิ นายแพทย์พงศ์ศกั ดิ์(ระยอง)
คลินกิ บ้านค่ายการแพทย์
คลินกิ บ้านฉางเวชการ (จักรชัย)
คลินกิ ปากแพรกการแพทย์
คลินกิ แพทย์กนก
คลินกิ แพทย์กมล-แพทย์คงศักดิ์
คลินกิ แพทย์คมวุฒิ
คลินกิ แพทย์จรุง
คลินกิ แพทย์เฉลา
คลินกิ แพทย์ชัยวัฒน์
คลินกิ แพทย์ทรงพล
คลินกิ แพทย์ธวัชชัย
คลินกิ แพทย์ธีรพงศ์
คลินกิ แพทย์ประสิน หู คอ จมูก
คลินกิ แพทย์พงศ์ศกั ดิ์(ศรีราชา)
คลินกิ แพทย์พงษ์ปกรณ์
คลินกิ แพทย์พนิต
คลินกิ แพทย์วันชัยระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินกิ แพทย์แววดาว
คลินกิ แพทย์สมควร
คลินกิ แพทย์สมเดช
คลินกิ แพทย์สมนึกเวชกรรม
คลินกิ แพทย์สราวุธ
คลินกิ แพทย์สานนท์
คลินกิ แพทย์สุรเดช หู คอ จมูก
คลินกิ แพทย์อภิชาติ
คลินกิ แพทย์อาภรณ์
คลินกิ ไพรัตน์-สุกญ
ั ญาการแพทย์
คลินกิ รวมพลการแพทย์
คลินกิ รวมแพทย์นคิ ม
คลินกิ รัตนาการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมคุณหมอไพรัช
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางพัทยาแพทย์เฉพาะทาง
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ธเนศ
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางศรีราชาอายุรแพทย์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมผิวหนัง
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ สุมนา-สายันต์ คลินกิ เวชกรรมแพทย์เกรียงไกร
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ประสงค์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ปริภา
คลินกิ เวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา
คลินกิ เวชกรรมแพทย์วิทยา
คลินกิ เวชกรรมแพทย์โสภณ
คลินกิ เวชกรรมไร่กล้วย
คลินกิ ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
คลินกิ หมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ หมอสุรัตน์เวชกรรม
คลินกิ อายุรกรรมหมอชัชวาล
จีระชนจักษุคลินกิ
นายแพทย์โอภาสคลินกิ เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
บูรพาคลินกิ เวชการ
ปลวกแดงการแพทย์คลินกิ
ระยองเวชการคลินกิ
วิชัยคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
ศรีราชาโพลีคลินกิ เวชการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาบ่อวิน
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยา
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยาเหนือ
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาศรีราชา สถานพยาบาลชลเวช
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาสหพัฒน์
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาแหลมฉบัง
รพ.อ่าวอุดมอาเภอศรีราชา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3835 1010 - 2 ต่อ 1217
คลินกิ กมลการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์จิรศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ฉัตรชัย
คลินกิ สหพัฒน์แพทย์ณรงค์
รวมแพทย์โพลีคลินกิ
สหพัฒน์คลินกิ เวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ เวชกรรมเพชรดา
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ศูนย์วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 3839 4850-3
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางพร้อมพงศ์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมหมอสุริยา
รพ.พญาไทศรีราชา (เอกชน) โทร. 0 3877 0200
คลินกิ พญาไทเวชกรรม สาขาบ่อวิน
รพ.เอกชล 2 (เอกชน) โทร. 0 3893 9888 ต่อ 5221
เกาะโพธิค์ ลินกิ การแพทย์
คลินกิ กมลการแพทย์
คลินกิ จุมพลการแพทย์
คลินกิ แพทย์ภาณุพนั ธ์เวชกรรม
คลินกิ แพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตนิ รีเวช
คลินกิ แพทย์อาภรณ์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์โสภณ
คลินกิ เวชกรรมหมอหลาย

คลินกิ แพทย์นมิ ติ ร
คลินกิ แพทย์อภิชาติเวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์

จ.ชัยนาท
รพ.ชัยนาทนเรนทร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5641 1450
คลินกิ แพทย์เมธา คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ เวชกรรมคลินกิ หมอถาวร
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางคลินกิ หมอกระดูก
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางปกาสิทธิ์-สุขฤทัยการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ทนงศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สุรชัย
คลินกิ ศัลยกรรมหมอไพวัลย์
คลินกิ หมอนุกลู
คลินกิ หมอสุกญ
ั ญา
แพทย์ประเวศ-ปรียานุชคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ หมอวิภา
แพทย์เรืองศักดิ์ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
หมอกิตติศกั ดิ์คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.รวมแพทย์ชยั นาท (เอกชน) โทร. 0 5641 3017 - 8
คลินกิ เวชกรรมคลินกิ หมอรุ่ง
คลินกิ เวชกรรมปรีดาคลินคิ
คลินกิ เวชกรรมหมอกิตติพงษ์
คลินกิ เวชกรรมหมอทิพย์
รพ.เดิมบางนางบวช
สถานพยาบาลหมอสาเริง

คลินกิ เวชกรรมแพทย์นภาพร
นายแพทย์มนูศกั ดิ์คลินกิ เวชกรรม
เอสอาร์คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ เวชกรรมสุรศักดิ์การแพทย์
ยุคลคลินกิ เวชกรรม

จ.ชัยภูมิ
รพ.ชัยภูมิ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4481 7028
รพ.ชัยภูมิ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหนองบัวเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ชุมพร
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7750 3672-4
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน
สานักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.เชียงราย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5371 1300 ต่อ 1289
คลินกิ หมอพีระ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบรุ ินทร์ (เอกชน) โทร. 05391 0999 ต่อ 292
คลินกิ ณเรศการแพทย์
คลินกิ นายแพทย์ภชุ งค์
คลินกิ หมอประกิต
คลินกิ หมอสุขชัย
สิทธิศกั ดิ์การแพทย์
อิทธิพลการแพทย์

คลินกิ นายแพทย์วิษณุ
คลินกิ หมออุปพัทธ์ 2

จ.เชียงใหม่
รพ.นครพิงค์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5399 9212
คลินกิ สวท เวชกรรม
คลินกิ จอมทองรวมแพทย์เวชกรรม คลินกิ บ่อหินเวชกรรม

คลินกิ ศรีบรุ ินทร์ สาขาเกษมราษฎร์
แม่ลาวคลินกิ

คลินกิ ป่าตองหมอสุรชายเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์
คลินกิ แพทย์รักษาเวชกรรม
คลินกิ หมอกรเวชกรรมเฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินกิ หมอทรรศลักษณ์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คลินกิ หมอแทนคุณเวชกรรม
คลินกิ หมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินกิ หมอสถาพรเวชกรรมเฉพาะทาง กระดูกและข้อ
ใช้แพทย์คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ
รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่
รพ.ปาย
รพ.แม่สะเรียง
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ริมเวียงคลินกิ เวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (ทบวงมหาวิทยาลัย) โทร. 0 5394 5176
คลินกิ กระดูกและข้อกาดรวมโชค เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ กาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินกิ ดอยสะเก็ดการแพทย์เวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
คลินกิ เวชกรรมหมอสวนดอก (สันกาแพง)
คลินกิ หมอไตรจักรศัลยกรรมเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ หมอสวนดอกเวชกรรมหนองหาร
คลินกิ หมอสุริธรเวชกรรม บ้านป่าเดื่อคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
สหคลินกิ บ้านหมอสวนดอก (แม่โจ้) สารภีคลินกิ เวชกรรม
เหมืองผ่าการแพทย์คลินกิ เวชกรรม
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คลินกิ กระดูกและข้อหมอประสิทธิเ์ วชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ ใกล้หมอเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวช
คลินกิ นิพนธ์-สุรศักดิ์การแพทย์เวชกรรม
คลินกิ สวนดอกการแพทย์ 2 (น.พ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินกิ หมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกาแพง)
คลินกิ หมอสุนทรเวชกรรม
คลินกิ หมอสัมพันธ์เวชกรรม
ประเสริฐจักษุคลินกิ
แพทย์หญิงมาลียาคลินกิ เวชกรรม
หางดงการแพทย์คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม

ร.พ.สันป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5331 1404
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (เอกชน) โทร. 0 5320 0002 ต่อ 522
กานตเวชคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกุมาร
คลินกิ แพทย์อานาจเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมหมอลานนา
คลินกิ เวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินกิ สวนดอกการแพทย์ (นพ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินกิ สวนดอกการแพทย์ 2 (นพ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินกิ หมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินกิ หมอดนัยย์เวชกรรม
คลินกิ หมอเทิดศักดิ์เวชกรรม
คลินกิ หมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินกิ หมอประกอบเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ หมอวินยั ศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินกิ หมอศุภชัยเวชกรรม
คลินกิ หมอสมศักดิ์ - หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป
คลินกิ หมอสัมพันธ์เวชกรรม
คลินกิ หมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูตนิ รีเวช
ต้นเปาคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
บ้านป่าเดื่อคลินกิ เวชกรรม
รพ.รัตนเวช
รพ.เทพปัญญา (เอกชน) โทร. 0 5385 2590-9 ต่อ 1079
คลินกิ แพทย์อานาจเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมหมอกาธร
คลินกิ หมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินกิ หมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกาแพง)
คลินกิ หมอปรีชาเวชกรรม
คลินกิ หมอวินยั ศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินกิ หมอสมศักดิ์ - หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป
คลินกิ หมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูตนิ รีเวช
เจดีย์คลินกิ เวชกรรม
เวชพิงค์คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์
รพ.แมคคอร์มคิ (เอกชน) โทร. 0 5392 1777 ต่อ 1295
คลินกิ แมคคอร์มคิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินกิ หมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช

คลินกิ หมอเทิดศักดิ์เวชกรรม

รพ.ราชเวชเชียงใหม่ (เอกชน) โทร. 0 5380 1999 ต่อ 161
คลินกิ แพทย์อานาจเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมสมพงษ์การแพทย์ คลินกิ หมอคานึงเวชกรรม
อุทยั คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ หมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินกิ หมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
คลินกิ หมอสมศักดิ์-หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป
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รพ.ลานนา (เอกชน) โทร. 0 5399 9755-7
คลินกิ เวชกรรมหมอกาธร
คลินกิ หมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกาแพง)
คลินกิ หมอวินยั ศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
เจดีย์คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ หมอปรีชาเวชกรรม

จ.ตรัง
รพ.ตรัง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7521 8018 ต่อ 1238
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลห้วยยอด (สาขา รพ.ห้วยยอด)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนควนหาญ (สาขา รพ.ตรัง)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.ตราด
รพ.ตราด (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3951 1040 ต่อ 233
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ตาก
รพ.แม่สอด (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5553 1229 ต่อ 131
รพ.ท่าสองยาง
รพ.พบพระ
รพ.แม่ระมาด
รพ.สต.ในเขตอาเภอท่าสองยาง อาเภอพบพระ อาเภอแม่ระมาด และอาเภออุ้มผางทุกแห่ง

รพ.อุ้มผาง

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5551 1024 ต่อ 1020
รพ.บ้านตาก
รพ.สามเงา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.นครนายก
รพ.นครนายก (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3731 4546
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.นครปฐม
รพ.นครปฐม (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3425 8749
คลินกิ แพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง มิตร - มารุตคลินกิ
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางสมชายการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมบางเลนการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมมนตรีการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมสุธนการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมห้วยพลูการแพทย์
สุขภาพคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์

คลินกิ เวชกรรม แพทย์สามพราน
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง หมอประทีป
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)
คลินกิ เวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
ยศ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขงิ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3422 5818 ต่อ 7117
คลินกิ พุทธมณฑลสาย 4 การแพทย์ คลินกิ เวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมคลองแค
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอวิสิทธิ์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
คลินกิ เวชกรรมบางเลนการแพทย์ บางบอนคลินกิ เวชกรรม
ยศ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
วิชิตคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลท่าเรือ
สายสี่สหคลินกิ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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รพ.เทพากร (เอกชน) โทร. 0 3421 2718-25 ต่อ 206
คลินกิ ตาแพทย์นนั ทเดช
คลินกิ แพทย์ปวิ
คลินกิ เวชกรรม หมอมนะชัย
คลินกิ เวชกรรมใกล้หมอ
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์
คลินกิ เวชกรรมบางเลนการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขานครชัยศรี)
พงศ์วิวัฒน์สหคลินกิ
ยศ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง

คลินกิ แพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง มิตร-มารุตคลินกิ
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมห้วยพลูการแพทย์
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์

จ.นครพนม
รพ.นครพนม (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4251 1422 ต่อ 1035
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางจักษุหมอสุวัฒน์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.นครราชสีมา
รพ.ปากช่องนานา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4431 5676 - 7
รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากช่อง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.มหาราชนครราชสีมา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4423 5093 - 4
คลินกิ ชุมชนอบอุ่นการเคหะ (ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 5)
รพ.กองบิน กองบริการ กองบิน 1 รพ.จิตเวชศรีนครินทร์นครราชสีมา
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
รพ.หัวทะเล
รพ.นครราชสีมา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอุปถัมภ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลบัวใหญ่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลพิมาย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุ่งสว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลโพธิก์ ลาง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลสวนพริกไทย
ศูนย์ปฎิบตั กิ ารทางการแพทย์ และสาธารณสุข ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส)
ศูนย์สุขภาพชุมชน (คลินกิ เวชปฏิบตั คิ รอบครัว)
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลโนนสูง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาละวัน
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 วัดโคกกรวด
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 11 เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 13 มะค่า ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 14 จอหอ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวทะเล
ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีกาชาด 4
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ. ป.แพทย์ (เอกชน) โทร. 0 4423 0530 - 2 ต่อ 1106
คลินกิ แพทย์สุวรรณี
จ.นครศรีธรรมราช
รพ.ทุ่งสง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร.0 7541 0100 ต่อ 1150,1153
รพ.ทุ่งสง-ชัยชุมพล ต.ปากแพรก
คลินกิ นายแพทย์พรี พงษ์
คลินกิ หมอจรัส

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7534 0250 ต่อ 1210, 1204
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ปากพนัง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สิชล (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7553 5318
รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

รพ.เทศบาลนครศรีธรรมราช
จ.นครสวรรค์

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5621 9835
รพ.กองบิน 4
รพ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร
ศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลชุมแสง
รพ.รัตนเวช (เอกชน) โทร. 0 5621 2212 - 3 ต่อ 1503 - 4
คลินกิ เวชกรรมนายแพทย์ประทีป คลินกิ เวชกรรมแพทย์วิชัย
รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ
วิชัยการแพทย์
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รพ.ค่ายจิรประวัติ
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์อนามัยที่ 8)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ เวชกรรมแพทย์สันติ

คลินกิ เวชกรรมหมอกิตติพงษ์

จ.นนทบุรี
รพ.ชลประทาน (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2502 2345 ต่อ 1045
กรุงเทพ-นนทบุรีคลินกิ คลินกิ เวชกรรม
ใกล้หมอโพลีคลินกิ
คลินกิ เวชกรรม คลินกิ หมออภิชัย
คลินกิ เวชกรรมพิมลราช
คลินกิ เวชกรรมมุทติ า
คลินกิ เวชกรรมหมอพินยั
คลินกิ เวชกรรมหมออนุกลู
คลินกิ สุวิทย์การแพทย์
คลินกิ หมอติ่ง คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ หมอปรัชญา-ปราณี เวชกรรม
คลินกิ หมอสรภัญ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ หมอสุขุม สาขาเวชกรรม
จุฬาเกษมคลินกิ สาขาเวชกรรม
ดร.แคร์คลินกิ คลินกิ เวชกรรม
นลินคลินกิ คลินกิ เวชกรรม
ประชุมการแพทย์
ปากเกร็ดรวมแพทย์คลินกิ เวชกรรม
พงษ์เพชรการแพทย์คลินกิ
พรวิถีการแพทย์สหคลินกิ
พลเวชการแพทย์
พิกลุ การแพทย์ คลินกิ เวชกรรม
แพทย์ตวิ านนท์ คลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (เจ้าพระยา)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ดวงแก้ว)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ธารทอง)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บัวทองเคหะ)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ประชาชื่น)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (พฤกษา 3)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ลานทอง)
เมืองทองการแพทย์ คลินกิ เวชกรรม วันชัยคลินกิ คลินกิ เวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
สหคลินกิ การเคหะ
สหคลินกิ นายแพทย์วิศลั ย์-ทันตแพทย์ชุตมิ า
รพ.ชลประทาน สามเสน
แอนเน็กซ์คลินกิ เวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ่)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบุรี (ประชานิเวศน์ 2)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบุรี (วัดสมรโกฏิ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลปากเกร็ด
ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทาน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.พระนั่งเกล้า (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2528 4567 ต่อ 1681
127คลินกิ เวชกรรม
ขันติการแพทย์คลินกิ อายุรกรรม คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ ลาดบัวหลวงการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมอุดมการแพทย์
คลินกิ สุวิทย์การแพทย์
คลินกิ หมอบุญชัย สาขาเวชกรรม คลินกิ หมอพิทยา
ไทรน้อยการแพทย์คลินกิ เวชกรรม นนทบุรีโพลีคลินกิ คลินกิ เวชกรรม พงษ์เพชรการแพทย์คลินกิ
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ประชานิเวศน์ 3)
ร่มเกล้าการแพทย์ คลินกิ เวชกรรม
แพทย์ตวิ านนท์ คลินกิ เวชกรรม
สมบูรณ์โพลีคลินกิ
สหายแพทย์ คลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์
งานสาธารณสุขเขตเมือง
รพ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
รพ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ่)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบุรี (พระครูนนทวรานุวัฒน์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เทศบาลนครนนทบุรี (เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ )
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ดที่ 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ดที่ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขบางบัวทอง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
สถาบันบาราศนราดูร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2590 3406-7
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
23 ก.พ. หมออัจฉรา คลินกิ เวชกรรม กรุงเทพ - นนทบุรีคลินกิ คลินกิ เวชกรรม
ใกล้หมอโพลีคลินกิ
คลินกิ เวชกรรม คลินกิ หมออภิชัย คลินกิ เวชกรรมพิมลราช คลินกิ หมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม
จุฬาเกษมคลินกิ สาขาเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินกิ เวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินกิ เวชกรรม สาขาดินแดง
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ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ปากเกร็
ประชุดมรวมแพทย์
การพทย์ คลินกิ เวชกรรม
พิกลุ การแพทย์ คลินกิ เวชกรรม

เซ็นทรัลเมดิก คลินกิ เวชกรรม สาขาปากเกร็ด
ดร.แคร์คลินกิ คลินกิ เวชกรรม
บางซ่อนคลินกิ เวชกรรม
ประชุมการแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
พงษ์เพชรการแพทย์คลินกิ
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
พลเวชการแพทย์
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (กฤษดานคร)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (เจ้าพระยา)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ดวงแก้ว)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ท่าทราย) มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ธารทอง)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บัวทองเคหะ)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บางกรวย)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บางใหญ่ซิต)ี้
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ประชาชื่น)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (พระปิ่น 3)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (พฤกษา 3)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (พิมลราช) มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (ลานทอง) มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (สนามบินน้า)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (สาขาคลอง 3)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (สาขาอู่ทอง)
ลาสาลีคลินกิ เวชกรรม
วันชัยคลินกิ คลินกิ เวชกรรม
เวชสารคลินกิ คลินกิ เวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน
สถาบันบาราศนราดูร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2590 3406-7 ต่อ
เอกอุดมคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ นายแพทย์วิศลั ย์-ทันตแพทย์ชุตมิ า
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.กรุงไทย (เอกชน) โทร. 0 2582 2299 ต่อ 1112
พรวิถีการแพทย์สหคลินกิ
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ

พิกลุ การแพทย์ คลินกิ เวชกรรม

รพ.โรจนเวช

รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (เอกชน) โทร. 0 2594 0020-65 ต่อ 1908
คลินกิ เวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมมุทติ า
ปากเกร็ดรวมแพทย์คลินกิ เวชกรรม รพ.เกษมราษฎร์ บางแค
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
จ.นราธิวาส
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7351 1041
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล อ.เมืองนราธิวาส
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สุไหงโก-ลก (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7361 6411
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.น่าน
รพ.น่าน (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5475 1865 - 8
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.บุรีรัมย์
รพ.นางรอง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4462 4253
รพ.แคนดง อ.แคนดง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.บุรีรัมย์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4460 1230
รพ.แคนดง อ.แคนดง
รพ.สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.ส่งเสริมสุขภาพหัวหิน

สานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จ.บึงกาฬ
รพ.บึงกาฬ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 429 1161-3
รพ.เซกา
รพ.โซ่พสิ ัย
รพ.ปากคาด
รพ.พรเจริญ

รพ.บึงโขงหลง
รพ.ศรีวิไล

รพ.บุ้งคล้า
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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จ.ปทุมธานี

รพ.ปทุมธานี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2598 8744-5
คลินกิ ปทุมธานีเวชกรรม
คลินกิ แพทย์สุนนั ท์เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรม คลินกิ แพทย์วิวัฒน์
คลินกิ เวชกรรม คลีนคิ นายแพทย์สมศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมนายแพทย์ธีรศักดิ์ คลินกิ เวชกรรมแพทย์บญ
ุ รักษ์
คลินกิ เวชกรรมวิภาวดีรังสิต
คลินกิ เวชกรรมมุทติ า
คลินกิ เวชกรรมหมอชญตว์
คลินกิ เวชกรรมหมออภิชน
คลินกิ หมอปรัชญา-ปราณีเวชกรรม คลินกิ หมอมณเฑียร
พร้อมสินคลินกิ เวชกรรม
รามารังสิตคลินกิ เวชกรรม
สามโคกคลินกิ เวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.นวนคร (เอกชน) โทร. 0 2529 4533-41 ต่อ 1910
รพ.นวนคร อยุธยา
รพ.ภัทร-ธนบุรี (เอกชน) โทร. 0 2901 8400 ต่อ 1101
คลินกิ แพทย์สมภพเวชกรรม คลินกิ ภัทร-ธนบุรีเวชกรรม

คลินกิ เวชกรรมวิภาวดีรังสิต
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

รพ.ค่ายธนะรัชต์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3262 3738
คลินกิ นายแพทย์ดารงรักษ์
คลินกิ แพทย์ธีรชัย
คลินกิ สาธิตการแพทย์
คลินกิ สุรเชนการแพทย์

ธงชัยโพลีคลินกิ

คลินกิ แพทย์พลังรัฐ

รพ.คลองตัน

คลินกิ วีระการแพทย์

รพ.บางสะพาน (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3269 1290
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3260 3973
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.หัวหิน (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3252 0767
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน แห่งที่ 1 (ตะเกียบ)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน แห่งที่ 2 (แนบเคหาสน์)

จ.ปราจีนบุรี
รพ.กบินทร์บรุ ี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3728 8196 ต่อ 1003
คลินกิ แพทย์ชาลี
คลินกิ แพทย์โชคชัย
คลินกิ แพทย์พรเทพ
คลินกิ แพทย์ภทั ราวุฒิ
คลินกิ แพทย์แสงเงิน
คลินกิ แพทย์วรพงษ์
คลินกิ แพทย์ธวัช
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อแพทย์ธนเดช
คลินกิ เวชกรรมแพทย์เนติรัฐ
คลินกิ สุวิทย์เวชกรรม
เทศบาลตาบลกบินทร์ (ศูนย์แพทย์ชุมชน)
คลินกิ แพทย์เศกสิทธิค์ ลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3721 1445 ต่อ 2121
คลินกิ บ้านหมอเด็ก
คลินกิ ปราโมทย์การแพทย์
คลินกิ แพทย์ชลาลัย
คลินกิ แพทย์ชาติชาย
คลินกิ แพทย์ไชยาวุฒิ
คลินกิ แพทย์ธงชัย
คลินกิ แพทย์สมภพ-สุภาพร
คลินกิ แพทย์สินชัย
คลินกิ วิเชียรการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางสูตนิ รีเวชแพทย์พสิ ิฏฐ์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์พลอยไพลิน
คลินกิ เอนกการแพทย์
ปราจีนสหคลินกิ
แพทย์พนมคลินกิ
สหคลินกิ แพทย์พงศธร
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ปัตตานี
รพ.ปัตตานี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7333 5134 - 6 ต่อ 344
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.พระนครศรีอยุธยา

คลินกิ แพทย์ชัยวัฒน์
คลินกิ แพทย์ศริ ิพงษ์
คลินกิ เวชกรรมหมอนงนิดการแพทย์
แพทย์พรชัย-ปิยพรรณคลินกิ

รพ.พระนครศรีอยุธยา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3521 1888
คลินกิ บ้านเราเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวและจิตเวชเด็ก
คลินกิ รวมแพทย์เวชกรรม
คลินกิ ลาดบัวหลวงการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมหมอสุรชัย-ชาตรี
คลินกิ เวชกรรมอุทยั การแพทย์
คลินกิ หมอเนาวรัตน์-โชคชัย
คลินกิ หมอดวงพรเวชกรรม
คลินกิ หมอเศกสรรค์เวชกรรม
คลินกิ หมอสามารถ
แพทย์ณัฐพลคลินกิ
โรจนะพีพเี อ็มคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ แพทย์สุวิทย์-เกศินี
สหคลินกิ หมอณรงค์-เฉลิมพร
สหเวชโพลีคลินกิ
สุรางค์คลินกิ เวชกรรม
อภิสิทธิก์ ารแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง สาขาอยุธยา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (ป้อมเพชร)
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (วัดอินทราราม)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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คลินกิ แพทย์ธวัชชัยเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ วิวัฒน์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมหมอธิตพิ งษ์ (แก้ว)
คลินกิ ศูนย์แพทย์วังน้อย
คลินกิ หมอณัฎฐพลอายุรกรรม
คลินกิ หมอประสิทธิเ์ วชกรรม
คลินกิ หมอวิวัฒน์
คานหามคลินกิ เวชกรรม
ไชยยศ - กิตยิ าคลินกิ
สมชัยสหคลินกิ
เวชกรรมเลิศชัยโพลีคลินกิ
สหคลินกิ หมอธัชชัย-พัชรา
สหคลินกิ หมออาทร
หมอกาญจน์คลินกิ อายุรกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (วัดตึก)
ศูนย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.เสนา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3521 7118 ต่อ 217
คลินกิ หมอณัฎฐพลอายุรกรรม
คลินกิ เด็กและผู้ใหญ่เวชกรรม
คลินกิ ลาดบัวหลวงการแพทย์
คลินกิ สุรเดช-สุรีรัตน์เวชกรรม
คลินกิ หมอวิวัฒน์
คลินกิ หมอโสภาเวชกรรมเฉพาะทาง แพทย์ณัฐพลคลินกิ
วันชัยคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
อภิสิทธิก์ ารแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา (ป้อมเพชร)
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา (วัดตึก)
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา (วัดอินทราราม)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียง
ศูนย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.นวนคร อยุธยา (เอกชน) โทร. 0 3531 5100-99
รพ.นวนคร
รพ.ราชธานี (เอกชน) โทร. 0 3533 5555
คลินกิ แพทย์ทศพร
คลินกิ แพทย์บงั อร
คลินกิ แพทย์อาพล
คลินกิ สุรพันธ์การแพทย์
คลินกิ หมอชูเกียรติเวชกรรม
ธงชัยโพลีคลินกิ
แพทย์ณัฐพลคลินกิ
สถานพยาบาลผู้ปว่ ยเรื้อรังเวลเนสแคร์

คลินกิ ศูนย์แพทย์วังน้อย
ประเสริฐคลินกิ เวชกรรม

รพ.โรจนเวช (เอกชน) โทร.0 3524 9249
คลินกิ ศูนย์การแพทย์วังน้อย
รพ.ศุภมิตรเสนา (เอกชน) โทร. 0 3528 9572-79 ต่อ 1223
คลินกิ หมอวิทยาเวชกรรมเฉพาะทาง มานัส-นงนุชคลินกิ เวชกรรม

อภิสิทธิก์ ารแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง
จ.พะเยา

รพ.เชียงคา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 05445 1300 ต่อ 1217
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.พะเยา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร.05440 9300 ต่อ 1523
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลแม่ต่า
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.พังงา

รพ.ตะกั่วป่า (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7642 1770 ต่อ 5016
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพังงา ศูนย์บริการสาธารณสุขตะกั่วป่า

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.พังงา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7641 1618 - 9 ต่อ 3002
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลท้ายส้าง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพังงา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตะกั่วป่า

จ.พัทลุง
รพ.พัทลุง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร.0 7643 1554
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.พิจติ ร
รพ.พิจติ ร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร.0 5661 1355 ต่อ 1125 - 6
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.พิษณุโลก
รพ.พุทธชินราช (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5524 8466
รพ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชร
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทศิ
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาณุภาพ (วัดป่าช้าจีน)

ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว
ศูนย์สุขภาพชุมชนพันปี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.เพชรบุรี
รพ.พระจอมเกล้า (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3240 9999 ต่อ 1249
คลินกิ แพทย์วิทยา
คลินกิ แพทย์เอกโชติเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมงามสม
คลินกิ เวชกรรมหมอวิเชียร 2
คลินกิ หมอสาธิตเวชกรรม
คุณหมอคลินกิ เวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ เวชกรรมแพทย์ปริญญา

จ.เพชรบูรณ์
รพ.เพชรบูรณ์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5671 7666
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.แพร่
รพ.แพร่ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5451 1007 ต่อ 2006
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ภูเก็ต

รพ.ป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7634 2633-4 ต่อ 318
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.วชิระภูเก็ต (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7636 1217 ต่อ 1155
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 3
รพ.วชิระภูเก็ต สาขา 2
ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลรัษฎา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.มหาสารคาม
รพ.มหาสารคาม (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4371 2986
คลินกิ ชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม
ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทยั ทิศ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ ฯ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ศูนย์การแพทย์ชุมชนสามัคคี
ศูนย์แพทย์ราชภัฎศรีสวัสดิ์มหาสารคาม
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รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.มุกดาหาร
รพ.มุกดาหาร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4261 1285 ต่อ 305
รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร
รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร สาขา 2
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร สาขา 3
รพ.นาแก จ.นครพนม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.แม่ฮอ่ งสอน
รพ.ศรีสงั วาลย์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5361 1378 ต่อ 2407
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ยโสธร
รพ.ยโสธร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4571 4041-3
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองยโสธร
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยศ

สานักงานสาธารณสุข จ.ยโสธร

จ.ยะลา
รพ.เบตง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7323 4078-9
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ยะลา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7324 4711-7 ต่อ 399
รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ศูนย์สุขภาพชุมชนผังเมือง 4

ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.รือเสาะ
ศูนย์สุขภาพชุมชนธนวิถี

จ.ร้อยเอ็ด
รพ.ร้อยเอ็ด (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4351 8200-5 ต่อ 2023 - 4
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทุกแห่ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ระนอง
รพ.ระนอง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7781 2630-3 ต่อ 168
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ระยอง

รพ.ระยอง (กระทรวงสาธารณสุข )
กรรชิตการแพทย์ คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ บ้านค่ายการแพทย์
คลินกิ แพทย์ชุมชน
คลินกิ นายแพทย์ประภาส
คลินกิ แพทย์สมเดช
คลินกิ แพทย์สานนท์
คลินกิ แพทย์อรอุมา
คลินกิ เวชกรรมหมอไพโรจน์
ปลวกแดงการแพทย์คลินกิ

โทร. 0 3861 1481
คลินกิ ซอย 13 การแพทย์
คลินกิ ปากแพรกการแพทย์
คลินกิ แพทย์ดสุ ิต
คลินกิ แพทย์ประสิน หู คอ จมูก
คลินกิ แพทย์สมพงษ์
คลินกิ แพทย์สุพจน์ - สุพฒ
ั น์
คลินกิ แพทย์อบุ ลวรรณ
คลินกิ แพทย์ประทีป
พิจักษณ์คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ นายแพทย์โกวิทย์
คลินกิ แพทย์เฉลา
คลินกิ แพทย์ธีรพงศ์
คลินกิ แพทย์พรี ะ
คลินกิ แพทย์สมศักดิ์
คลินกิ แพทย์สุรเดช หู คอ จมูก
คลินกิ ไพรัตน์ - สุกญ
ั ญาการแพทย์
คลินกิ อายุรกรรมรักษ์ดี
เมืองแกลงคลินกิ

คลินกิ นายแพทย์วิทยา
คลินกิ แพทย์ชนิตา
คลินกิ แพทย์ประกอบกิจ
คลินกิ แพทย์สมชาย
คลินกิ แพทย์สราวุธ
คลินกิ แพทย์สุรพล - ศรีประภา
คลินกิ รวมพลการแพทย์
บูรพาคลินกิ เวชการ
ระยองเวชการคลินกิ

สหคลินกิ แพทย์ชัยวัฒน์
สุขุมวิทเวชการคลินกิ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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อีสเทิร์นคลินกิ เวชกรรม

รพ.มงกุฎระยอง (เอกชน) โทร. 0 3869 1800 ต่อ 2766
คลินกิ แพทย์เฉลา
คลินกิ แพทย์วราวุธ
คลินกิ เวชกรรมหมอไพโรจน์
บูรพาคลินกิ เวชการ

คลินกิ รวมแพทย์นคิ ม
อีสเทิร์นคลินกิ เวชกรรม

รพ.รวมแพทย์ระยอง (เอกชน) โทร. 0 3886 0890-3 ต่อ 200,211
คลินกิ นายแพทย์โกวิทย์
คลินกิ ปากแพรกการแพทย์
คลินกิ แพทย์ประภาส
คลินกิ แพทย์ประสิน หู คอ จมูก
คลินกิ รวมแพทย์นคิ ม
คลินกิ เวชกรรมหมอไพโรจน์

คลินกิ พัฒนาการแพทย์
คลินกิ แพทย์วราวุธ
บูรพาคลินกิ เวชการ

คลินกิ รักคลิ
สุขนภาพ
กิ รักสุขภาพ

คลินกิ แพทย์เฉลา
คลินกิ แพทย์สุพจน์ - สุพฒ
ั น์
สหคลินกิ แพทย์ชัยวัฒน์

จ.ราชบุรี
รพ.ดาเนินสะดวก (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3224 6000 ต่อ 602,624
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
สถานพยาบาลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี
รพ.บ้านโป่ง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3222 1963
คลินกิ ขจรศักดิ์การแพทย์
คลินกิ ตาแพทย์นนั ทเดช
คลินกิ นครการแพทย์
คลินกิ นายแพทย์ชาญศักดิ์
คลินกิ นายแพทย์ผดุงศักดิ์
คลินกิ นายแพทย์วิฤทธิ์
คลินกิ นายแพทย์อาคม
คลินกิ ผิวหนังแพทย์อนุสรณ์
คลินกิ แพทย์จาเริญ
คลินกิ แพทย์นติ พิ นธ์
คลินกิ แพทย์บณ
ั ฑิต
คลินกิ แพทย์บญ
ุ ชู
คลินกิ แพทย์ปวิ
คลินกิ แพทย์พพิ ฒ
ั น์
คลินกิ แพทย์วิกรม์
คลินกิ แพทย์วุฒิชัย
คลินกิ แพทย์ศกั ดา
คลินกิ แพทย์สมพล
คลินกิ แพทย์สุชาติ
คลินกิ แพทย์หญิงผ่องผิว
คลินกิ ภัทรการแพทย์ 2
คลินกิ เวชกรรม พญ.ธนพร
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ฉัตรชัย-แพทย์ชมพูนทุ
สหคลินกิ แพทย์มนัญญา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ นรินทร์การแพทย์
คลินกิ นายแพทย์องอาจ
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ชาญยุทธ
คลินกิ แพทย์บญ
ุ ลักษณ์-เกรียงศักดิ์
คลินกิ แพทย์วิศรุต
คลินกิ แพทย์สมศรี
คลินกิ รณศักดิ์การแพทย์
สถานพยาบาลวัฒนเวช

รพ.โพธาราม (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3235 5313
ร.พ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.ราชบุรี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3271 9600 ต่อ 1322
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองราชบุรี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลเขางู

รพ.ซานคามิลโล (เอกชน) โทร. 0 3221 1143 ต่อ 400
คลินกิ นายแพทย์อาคม
คลินกิ แพทย์นติ พิ นธ์
คลินกิ แพทย์พพิ ฒ
ั น์
คลินกิ แพทย์วิศรุต

คลินกิ แพทย์บณ
ั ฑิต
คลินกิ แพทย์วุฒิชัย

คลินกิ แพทย์บญ
ุ ชู
คลินกิ แพทย์สมศรี

จ.ลพบุรี
รพ.บ้านหมี่ (กระทรวงสาธารณสุข )
คลินกิ นายแพทย์วสันต์
คลินกิ แพทย์วิโรจน์
คลินกิ หมอทวีสิน
คลินกิ แพทย์สรรเสริญ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอชัยบาดาล

โทร. 0 3647 1270
คลินกิ นายแพทย์สัมฤทธิ์
คลินกิ แพทย์สุชัย
คลินกิ หมอประภาส
คลินกิ หมอสุทศั น์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอโคกเจริญ

คลินกิ แพทย์ประดิษฐ์
คลินกิ รุ่งทิพย์การแพทย์
คลินกิ หมอพงศ์พนั ธ์
นิศารัตน์คลินกิ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอโคกสาโรง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าวุ้ง

คลินกิ แพทย์พสิ ิฐ
คลินกิ หมอถวิล
คลินกิ แพทย์พพิ ฒ
ั น์
วัฒนะการแพทย์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าหลวง
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สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหมี่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอพัฒนานิคม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองลพบุรี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอลาสนธิ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสระโบสถ์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.พระนารายณ์มหาราช (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3641 1250
กรณาธิปคลินกิ
คลินกิ หู คอ จมูก หมอปราณี
คลินกิ นายแพทย์นพพร
คลินกิ ประนอมการแพทย์
คลินกิ แพทย์นรินทร์
คลินกิ แพทย์นติ พิ ลกระดูกและข้อ คลินกิ แพทย์นริ ันดร์
คลินกิ แพทย์มาลิน
คลินกิ แพทย์วันเพ็ญ
คลินกิ แพทย์วิภา
คลินกิ แพทย์วิโรจน์
คลินกิ แพทย์วีรชัย
คลินกิ แพทย์สิทธิชัย
คลินกิ แพทย์สุพรชัย
คลินกิ แพทย์หญิงราตรี
คลินกิ สุชาติการแพทย์
คลินกิ สุรชัยการแพทย์
คลินกิ หมอเด็กนายแพทย์นาวิน
คลินกิ หมอนพดล
คลินกิ หมอสมชาย
คลินกิ หมอสุจินดา
คลินกิ หมออาภรณ์
รพ.พระนารายณ์มหาราชสาขา 1 ที่ว่าการอาเภอเมืองลพบุรี
รักเกียรติการแพทย์
สมจิตร-นิรันดร์คลินกิ
หมอจุมพล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี 3
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สาขา อบต.ท่าศาลา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ลาปาง
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 5483 9305-8 ต่อ 1123
คลินกิ กระดูกและข้อหมอสมัชชา คลินกิ ตาหมอพิศาล
คลินกิ แพทย์ทหาร
คลินกิ หมอณรงค์
คลินกิ หมอเลือก
คลินกิ หมอวรวิทย์
คลินกิ หมอศุภสิทธิ์
คลินกิ หมออรรณพ-หมอนภสมร
คลินกิ หมออัศวิน
สหคลินกิ บดินทร์การแพทย์ ๒
รพ.ลาปาง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5422 3623 ต่อ 4301
คลินกิ กามโรคและโรคเอดส์ จังหวัดลาปาง

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ลาพูน

รพ.ลาพูน (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5356 9100 ต่อ 1183-4
คลินกิ กาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินกิ นครหริภญ
ุ ชัยเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์
คลินกิ เวชกรรม กระดูกและข้อ หมอภูมศิ ลิ ป์
คลินกิ หมอทรงศักดิ์คลินกิ เวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลาพูน

คลินกิ เด็กหมอกรินทร์เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินกิ แพทย์ณัฐวิทย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ หมอสุรชัย (ป่าซาง)
คลินกิ หมอนุ้ยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.หริภญ
ุ ชัย เมโมเรียล (เอกชน) โทร.0 5358 1600-5
คลินกิ หมอชานาญคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ หมอวินยั ศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม

คลินกิ หมอพีระศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
คลินกิ หมอสัมพันธ์เวชกรรม
บ้านป่าเดื่อคลินกิ เวชกรรม
จ.เลย

รพ.เลย (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4286 2123 ต่อ 279
คลินกิ นายแพทย์กรัณย์
คลินกิ นายแพทย์เกรียงศักดิ์
คลินกิ นายแพทย์ชาญชัย
คลินกิ นายแพทย์วิฑูรย์
คลินกิ นายแพทย์สุรชัย
คลินกิ นายแพทย์สุวิชา
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.ศรีสะเกษ
รพ.ศรีสะเกษ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4561 6094
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.สกลนคร

คลินกิ นายแพทย์ธีรพล
คลินกิ นายแพทย์อดุ มศักดิ์

รพ.สกลนคร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4271 6568
คลินกิ นายแพทย์สุรพล
คลินกิ หมอวันชัย
คลินกิ หมอสัมพันธ์เวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก
คลินกิ หมอสุชิน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4272 1111 ต่อ 1110
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.รักษ์สกล (เอกชน) โทร.0 4271 2800
คลินกิ นายแพทย์ปรีดา
คลินกิ นายแพทย์วรกาล
คลินกิ หมอจิตรไท
คลินกิ หมอมณีรัตน์
คลินกิ หมอสัมพันธ์เวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก
นิตวิ ัฒน์คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ หมอพีรวัตร์
คลินกิ หมอสุชิน

จ.สงขลา
รพ.สงขลา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7433 8100 ต่อ 1614
คลินกิ แพทย์จิรวรรณ
คลินกิ แพทย์ทดั พงศ์
คลินกิ แพทย์วรชัย
คลินกิ แพทย์วัชรพงศ์
รพ.สงขลา (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7433 8100 ต่อ 1614 ต่อ
คลินกิ แพทย์หญิงภัทราพร
คลินกิ แพทย์อจั ฉรี
เฉลิมพงษ์คลินกิ การแพทย์
รวมแพทย์คลินกิ เวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง
ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ แพทย์ปรีดาวดี
คลินกิ แพทย์สุมติ ร์

คลินกิ แพทย์วนิดา
คลินกิ แพทย์หญิงจีราบัตร

คลินกิ โรคหัวใจและหลอดเลือดหมอจักรพงศ์
นายแพทย์ประพลคลินกิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดสระเกษ

รพ.หาดใหญ่ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7427 3100 ต่อ 2214,2216
คลองเรียนคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ ตาหมอวิชัย
คลินกิ นฤมลการแพทย์
คลินกิ แพทย์กาพล
คลินกิ แพทย์เจริญ
คลินกิ แพทย์ธีระชัย
คลินกิ แพทย์ไพบูลย์
คลินกิ แพทย์ศราวุธ
คลินกิ แพทย์สมบูรณ์
คลินกิ แพทย์สุรสิทธิ์
คลินกิ ราษฎร์อทุ ศิ การแพทย์
คลินกิ เวชกรรม หมอวรวัฒน์-สิริมา
คลินกิ เวชกรรม หมออานาจ มีสัทธรรม
คลินกิ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะหมอนพพร
คลินกิ สูตนิ รีเวชแพทย์หญิงสุนษิ ฐา คลินกิ สูติ-นรีเวชหมอชัชวาล
คลินกิ หมอโฆษิต สูติ-นรีเวช
คลินกิ หมอแมนการแพทย์
คลินกิ หมอสุภาพการแพทย์
คลินกิ หู คอ จมูก นายแพทย์บญ
ุ ชัย คอหงส์เวชคลินกิ
รพ.กองบิน 56
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
รพ.มิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิทง่ เซียเซี้ยงตี๊ง)
ศตพงษ์คลินกิ โรคกระดูกและข้อ
สะเดาสหคลินกิ
สูตนิ รีเวชคลินกิ หมออภิชาติ
หมอจิตติคลินกิ เวชกรรม
หมอประวิทย์คลินกิ สูต-ิ นรีเวช
อารยะ - วันดี เวชคลินกิ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หน้าสถานีตารวจภูธรอาเภอหาดใหญ่ )
ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ์ ต.พะตง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลกาแพงเพชร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลบ้านพรุ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหม
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทศิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุ กัลยา)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดคอหงส์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5
ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนจราจร ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ ท.ส.
ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตาบล
ศูนย์แพทย์ชุมชนตาบลควนลัง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.สตูล
รพ.สตูล (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร 0 7472 3511, 0 7472 3500-09 ต่อ 236
คลินกิ ควนโดนการแพทย์
คลินกิ นายแพทย์ธีระ
คลินกิ พญ.วนพัชร์
คลินกิ แพทย์หญิงสิริรัตน์ สูต-ิ นรีแพทย์
คลินกิ หู คอ จมูก-อายุรกรรม
หมอสุวัฒน์ คลินกิ เวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ แพทย์กนกอร
รวมแพทย์คลินกิ
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จ.สมุทรปราการ
รพ.บางบ่อ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2313 4307
คลินกิ พัฒนะการแพทย์
คลินกิ สุภาพการแพทย์
สถานพยาบาลจุฬาเวช
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองด่าน ม.13 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองนิยมยาตรา
ศูนย์สุขภาพชุมชนบางบ่อ(หมู่บา้ นทรัพย์มั่นคง)
ศูนย์สุขภาพชุมชนบางเสาธง (บัวโรย)
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านพลีนอ้ ย หมู่ 5
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านระกาศ หมู่ 3
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองใหม่บางพลี ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดศรีวารีนอ้ ย
ศูนย์สุขภาพชุมชนสร่างโศก (คลองด่าน หมู่ 13)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ หมออุษาเวชกรรม
หมอวันชัยคลินกิ เวชกรรม
ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองสวน
ศูนย์สุขภาพชุมชนบางเพรียง
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านพลีนอ้ ย หมู่ 3
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านพลีนอ้ ย หมู่ 8
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านระกาศ หมู่ 8
ศูนย์สุขภาพชุมชนศีรษะจรเข้นอ้ ย
ศูนย์สุขภาพชุมชนเสาธงกลาง

ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองด่าน ม.1
ศูนย์สุขภาพชุมชนบางบ่อ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเปร็ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่

รพ.บางพลี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2752 3223
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สมุทรปราการ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 2710 8132-39 ต่อ 2107
คลินกิ แพทย์สาธิต
คลินกิ เวชกรรม กม.30
คลินกิ เวชกรรม จุฬาการแพทย์ (สาโรง)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
คลินกิ สามห่วงการแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
รพ.จุฬารัตน์ 3 (เอกชน) โทร.0 2769 2900-99
คลินกิ เวชกรรมจุฬารัตน์ 8
จุฬารัตน์ 2 คลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ

จุฬารัตน์ 4 คลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ จุฬารัตน์ 7

รพ.จุฬารัตน์ 9

รพ.จุฬารัตน์ 9 (เอกชน) โทร.0 2738 9900-9
คลินกิ เวชกรรมจุฬารัตน์ 8
จุฬารัตน์ 2 คลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ

จุฬารัตน์ 4 คลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ จุฬารัตน์ 7

รพ.จุฬารัตน์ 3

รพ.เซ็นทรัลปาร์ค (เอกชน) โทร. 0 2312 7261 - 9
คลินกิ พัฒนะการแพทย์
คลินกิ เปรมประชาการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ สุภาพการแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
แบริ่งเมดิคอลคลินกิ
ประสงค์การแพทย์คลินกิ
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บางชัน) มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (แบริ่ง)

คลินกิ แพทย์ ก.ม.18
คลินกิ รณภพการแพทย์
เซ็นทรัล ปาร์ค คลินกิ 2 คลินกิ เวชกรรม
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
บารุงรักษ์การแพทย์คลินกิ
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม

รพ.บางนา 2 (เอกชน) โทร. 0 2740 1800-6
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ คลินกิ แพทย์เจษ
คลินกิ แพทย์ฉัตรลดา 1
คลินกิ เวชกรรมบางนา 3
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนชุ
คลินกิ อรุณนิเวศน์การแพทย์ 3
คลินกิ หัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธิปอ่ เต็กตึ๊ง
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
นภดลคลินกิ เวชกรรม
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
แพทย์แพรกษาคลินกิ
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
รพ.บางนา 1
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
รพ.บางนา 5 (เอกชน) โทร. 0 2138 1155-65
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ คลินกิ แพทย์เจษ
คลินกิ แพทย์ฉัตรลดา 1
คลินกิ เวชกรรมบางนา 3
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนชุ
คลินกิ อรุณนิเวศน์การแพทย์ 3
คลินกิ หัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธิปอ่ เต็กตึ๊ง

คลินกิ วสันต์การแพทย์
ทรงยศคลินกิ เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
รพ.บางนา 5

คลินกิ วสันต์การแพทย์
ทรงยศคลินกิ เวชกรรม

ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ

นภดลคลินกิ เวชกรรม
แพทย์แพรกษาคลินกิ
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม

บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
รพ.บางนา 1

บางปะกงคลินกิ แพทย์
รพ.บางนา 2
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รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง (เอกชน) โทร. 0 2818 7555
คลินกิ แพทย์ศภุ รัตน์
คลินกิ แพทย์อทิ ธิพล
ชายทะเลบางกอกคลินกิ เวชกรรม ซี.เอ็ม.คลินกิ เวชกรรม
ประชาอุทศิ เวชกรรมคลินกิ
รพ.บางปะกอก 8
อัมพรรณคลินกิ เวชกรรมครุใน

คลินกิ สมวงศ์การแพทย์
จุฬาประชาอุทศิ คลินกิ เวชกรรม
ธนารมย์เวชกรรมคลินกิ
บางปะกอกคลินกิ เวชการ
สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2

รพ.ปิยะมินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2316 0026 ต่อ 2310
คลินกิ แพทย์ ก.ม.18
คลินกิ รณภพการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาราม 2
คลินกิ เวชกรรมปิยะมินทร์อดุ มสุข คลินกิ เวชกรรมลาซาล
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
สหแพทย์เมโมเรียลคลินกิ
สถานพยาบาลจุฬาเวช

คลินกิ เวชกรรมคลองเตย
คลินกิ เวชกรรมทุ่งครุ
คลินกิ เวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาวัดตะกล่า
คลินกิ สุภาพการแพทย์
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
แพทย์แพรกษาคลินกิ
มหาสินคลินกิ เวชกรรม

รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ (เอกชน) โทร. 0 2389 2555
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ รณภพการแพทย์
เคหะใจดีคลินกิ เวชกรรม
แพทย์แพรกษาคลินกิ

คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ สุภาพการแพทย์
ฟรีโซน คลินกิ เวชกรรม
ลาสาลีคลินกิ เวชกรรม

รพ.เมืองสมุทรปากน้า (เอกชน) โทร. 0 2173 7766-75
คลินกิ แพทย์สมชาย
พงศ์แพทย์คลินกิ เวชกรรม
รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ
สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

พงศ์แพทย์คลินกิ เวชกรรม 2

เมืองสมุทรแพรกษา คลินกิ เวชกรรม

รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ (เอกชน) โทร. 0 2754 2800-9
คลินกิ แพทย์สมชาย
พงศ์แพทย์คลินกิ เวชกรรม
รพ.เมืองสมุทรปากน้า
สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

พงศ์แพทย์คลินกิ เวชกรรม 2

เมืองสมุทรแพรกษา คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ แพทย์ ก.ม.18
คลินกิ เวชกรรมพร้อมมิตรการแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
แพทย์ข้ามฟากคลินกิ
ลาสาลีคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ แพทย์วิชัย
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
แพทย์แพรกษาคลินกิ

คลินกิ พัฒนะการแพทย์
คลินกิ รณภพการแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
บางปะกงคลินกิ แพทย์
รพ.ศิครินทร์

คลินกิ แพทย์เจษ
คลินกิ เวชกรรมเพชรบุรีสิบ
ดวงแก้วคลินกิ การแพทย์
บางปูเวชคลินกิ
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม

คลินกิ รณภพการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมท่าน้า

คลินกิ วสันต์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมทุ่งครุ

รพ.รวมชัยประชารักษ์ (เอกชน) โทร. 0 2708 7500 - 10 ต่อ 191
คลินกิ พัฒนะการแพทย์
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ รณภพการแพทย์
คลินกิ รวมชัยประชารักษ์เวชกรรม
คลินกิ สุภาพการแพทย์
เคหะใจดีคลินกิ เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
แบริ่งเมดิคอลคลินกิ
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (แบริ่ง)
รพ.รัทรินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2323 2991-7
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 1
กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 2
คลินกิ แพทย์หญิงวรุณศิริ(เวชกรรม) คลินกิ แพทย์อภิชาติ
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ สุภาพการแพทย์
ดอกไม้เวชคลินกิ
นครไทยคลินกิ การแพทย์
พุทธรักษาคลินกิ เวชกรรม
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
หัวป่าการแพทย์คลินกิ เวชกรรม
รพ.สาโรงการแพทย์ (เอกชน) โทร. 0 2361 0070-9
คลินกิ ตาหรุการแพทย์
คลินกิ แพทย์สาธิต
คลินกิ เวชกรรม กม.30
คลินกิ เวชกรรมคลองเตย

คลินกิ เวชกรรมพร้อมมิตรการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินกิ เวชกรรมลาซาล
คลินกิ อนุสรณ์การแพทย์
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
แพรกษาการแพทย์คลินกิ
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
จ.สมุทรสงคราม
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3472 3044-9 ต่อ 2074
คลินกิ แพทย์ธนากร
คลินกิ แพทย์มยุรี
คลินกิ แพทย์วัชระ-กนกวรรณ
คลินกิ หมอพิเชียร
คลินกิ หมอมนูญ
รุ่งเรืองคลินกิ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ สามห่วงการแพทย์
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
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คลินกิ แพทย์สมหมาย
สหคลินกิ หมอธีรเทพ-หมอรุจิรา

จ.สมุทรสาคร
รพ.กระทุ่มแบน (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3484 4430
คลินกิ กิตพิ รการแพทย์
คลินกิ ชัยวัฒน์การแพทย์
คลินกิ พุทธมณฑลสาย 4 การแพทย์
คลินกิ เวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมคลองแค
คลินกิ เวชกรรมสมฤทธิก์ ารแพทย์
คลินกิ สาทิพย์การแพทย์
คลินกิ หมอไพโรจน์และเพื่อนการแพทย์
เซ็นทรัลคลินกิ เวชกรรม
บ้านเราคลินกิ เวชกรรม
ยอดยิ่งคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ แพทย์พรชัย
คลินกิ เวชกรรมหมอณัฐวุฒิ
คลินกิ หมออภิชาติการแพทย์
วิชิตคลินกิ เวชกรรม

รพ.บ้านแพ้ว (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3441 9539
คลินกิ มหาชัยการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมวิชาการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมหมอรณชัย
สุขภาพคลินกิ เวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

เซ็นทรัลคลินกิ เวชกรรม

ร.พ.สมุทรสาคร (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3442 7099
คลินกิ นิคมซอย 15 การแพทย์
คลินกิ ประวิทย์การแพทย์
คลินกิ พีรชัยการแพทย์
คลินกิ แพทย์ชรินทร์
คลินกิ แพทย์วีรศักดิ์
คลินกิ แพทย์อภิชาติ
คลินกิ วิบลู ย์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมสมคิดการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมหมอปัญญา
คลินกิ เวชกรรมหมอพิชัย
คลินกิ สมุทรสาครการแพทย์
คลินกิ หมอพิสิษฐ์การแพทย์
คลินกิ หมอสงกรานต์การแพทย์
คลินกิ หมออภิเชษฐ์การแพทย์
สหคลินกิ นายแพทย์วิชัย-ทันตแพทย์ศริ ิพร
ร.พ.มหาชัย 2 (เอกชน) โทร. 0 2810 3442 ต่อ 203
คลินกิ กิตพิ รการแพทย์
คลินกิ ตลาดสมบูรณ์เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมแิ พ้ แพทย์ชวลิต
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)
คลินกิ เวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินกิ หมอวิญญูเวชกรรม
คลินกิ อรรถพลการแพทย์
ยศ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
ยอดยิ่งคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์

คลินกิ ปาริชาติ-ชัยวิเชียรการแพทย์ คลินกิ ปิตนิ นั ท์การแพทย์
คลินกิ แพทย์โมลี
คลินกิ แพทย์วรดา
คลินกิ แพทย์อญ
ั ชลี
คลินกิ วิบลู ย์-กมลทิพย์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมหมอธนพัฒน์
คลินกิ เวชกรรมหมอธรรมวิทย์
คลินกิ เวชกรรมโอภาสการแพทย์
คลินกิ สมเกียรติการแพทย์
คลินกิ หมอไพศาลการแพทย์
คลินกิ หมอศักดิ์ชัยการแพทย์
คลินกิ อนันต์การแพทย์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ เวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมคลองแค
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางทินกรการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมสมชายคลินกิ
คลินกิ เวชกรรมสมฤทธิก์ ารแพทย์
บ้านเราคลินกิ เวชกรรม
เพชรเกษม 81 คลินกิ เวชกรรม
วันวิเชียรสหคลินกิ
วิชิตคลินกิ เวชกรรม

รพ.วิชยั เวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (เอกชน) โทร. 0 2431 0070 ต่อ 2419, 2420
คลินกิ กิตพิ รการแพทย์
คลินกิ เวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมคลองแค
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมแิ พ้ แพทย์ชวลิต
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ คลินกิ เวชกรรมเทศบาล 3
คลินกิ เวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมสมฤทธิก์ ารแพทย์ คลินกิ สาทิพย์การแพทย์
คลินกิ สิวารัตน์การแพทย์
แพทย์สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม

ยศ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
วิชิตคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์

โรมันเวชกรรมคลินกิ
สายสี่สหคลินกิ
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รพ.วิชยั เวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร โทร. 0 3482 6709 - 29 ต่อ 1702
คลินกิ ชัยวัฒน์การแพทย์
คลินกิ กิตพิ รการแพทย์
คลินกิ เวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมคลองแค
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมแิ พ้ แพทย์ชวลิต
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินกิ เวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมสมฤทธิก์ ารแพทย์
บ้านเราคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ สาทิพย์การแพทย์
คลินกิ สิวารัตน์การแพทย์
แพทย์สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
ยศ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
โรมันเวชกรรมคลินกิ
วิชิตคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์
สายสี่สหคลินกิ
จ.สระแก้ว
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3742 1443
คลินกิ นายแพทย์ราเชษฎ
คลินกิ แพทย์กนกพร
คลินกิ แพทย์บรรหาร
คลินกิ แพทย์ปญ
ั ญา
คลินกิ แพทย์ไพบูลย์
คลินกิ แพทย์วิทยา
คลินกิ แพทย์วีรชัย
คลินกิ แพทย์สุทธาทิพย์
คลินกิ อรัญการแพทย์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ.สระบุรี
รพ.พระพุทธบาท (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3632 3291-6
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สระบุรี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3631 6555 ต่อ 3083
กองสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองแค

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระพุทธบาท ศูนย์อนามัยที่ 2

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี (เอกชน) โทร. 0 3631 5555 - 94 ต่อ 8320-1
แก่งคอยโพลีคลินกิ
คลินกิ ตาหมอดวงพร
คลินกิ นายแพทย์นพพร
คลินกิ รวมแพทย์สระบุรี
คลินกิ เวชกรรมแพทย์ทวีศกั ดิ์
คลินกิ สุวัฒน์การแพทย์
ประเสริฐคลินกิ เวชกรรม
แพทย์วรพงษ์คลินกิ
สหคลินกิ ท่าเรือการแพทย์และทันตกรรม
แพทย์ประสงค์ (รวมแพทย์) คลินกิ เวชกรรม
จ.สิงห์บรุ ี
รพ.สิงห์บรุ ี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3652 2512
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี
รพ.ค่ายบางระจัน
รพ.อินทร์บรุ ี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3658 1993 - 7
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี รพ.ค่ายบางระจัน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี

จ.สุโขทัย
รพ.ศรีสงั วรสุโขทัย (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร.0 5568 2030-43 ต่อ 155
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สุโขทัย (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร.0 5561 1782 ต่อ 1207
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
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จ.สุพรรณบุรี
รพ.เจ้าพระยายมราช (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3552 1555 ต่อ 1215
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดศรีบวั บาน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3553 1077 ต่อ 2903
คลินกิ บุญวิสุทธิก์ ารแพทย์
คลินกิ พจนารถ-บุญชัยการแพทย์ คลินกิ แพทย์สุเทพ-สุภาพร เวชกรรม
สองพี่นอ้ งโพลีคลินกิ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
รพ.อู่ทอง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3555 1422
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.เกาะสมุย (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7742 0901
คลินกิ ช่อลัดาการแพทย์คลินกิ เวชกรรมทั่วไป
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ เวชกรรมนายแพทย์วิรัตน์

คลินกิ เวชกรรมประจักษ์การแพทย์

รพ.สุราษฎร์ธานี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 7728 3778
คลินกิ เวชกรรม เอกพลการแพทย์ คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมอฉัตรชัย
คลินกิ เวชกรรมแพทย์พเิ ชษฐ์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมออุศณี
คลินกิ หมออภิเดช คลินกิ เวชกรรม คลินกิ อายุรกรรมแพทย์อนุชา
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ แพทย์เติมศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ หมออิสระ
หมอจักรกฤช คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม
บรรยงจักรษุคลินกิ
จ. สุรินทร์
รพ.สุรินทร์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4451 5913
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร์
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

จ. หนองคาย
รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4243 1015 ต่อ 246, 329
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางแพทย์หญิงจุฑารัตน์
คลินกิ แพทย์ทวีเวชกรรม
คลินกิ หมอจรูญ
คลินกิ หมอวัฒนา
พิมลจันทร์-วันชัยคลินกิ
รพ.หนองคาย (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4241 3456-65
รพ.โพนพิสัย
รพ.ศรีเชียงใหม่
ศูนย์บริการเทศบาล 1
ศูนย์นาโพธิ์

รพ.สังคม
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ เวชกรรมหมอสุกญ
ั ญา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.สระใคร

จ.หนองบัวลาภู
รพ.หนองบัวลาภู (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4231 1999
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.อ่างทอง
รพ.อ่างทอง (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 3561 4969
คลินกิ แพทย์ทศพร
คลินกิ แพทย์ประทีป

คลินกิ แพทย์สุธีรพันธ์

คลินกิ แพทย์สุรพล

คลินกิ สุรพันธ์การแพทย์
รพ.อ่างทอง 2 (เขตเทศบาลเมือง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลป่าโมก
สาธารณสุขอาเภอไชโย
สาธารณสุขอาเภอป่าโมก
สาธารณสุขอาเภอวิเศษชัยชาญ
สาธารณสุขอาเภอสามโก้
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

รพ.อ่างทอง 3 (เขตเทศบาลวัดชัยมงคล)
สหคลินกิ แพทย์พเิ ชฐ-สุพรรณี ธงทอง
สาธารณสุขอาเภอโพธิท์ อง
สาธารณสุขอาเภอเมือง
สาธารณสุขอาเภอแสวงหา
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จ. อานาจเจริญ
รพ.อานาจเจริญ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4551 1940 - 8 ต่อ 1251
สานักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอานาจเจริญ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ.อุดรธานี
รพ.อุดรธานี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4224 5524
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุข หนองสิม

จ. อุตรดิตถ์
รพ.อุตรดิตถ์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5541 1064 ต่อ 1161
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ร.พ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
สถานพยาบาลเขื่อนสิริกติ ติ์

จ.อุทยั ธานี
รพ.อุทยั ธานี (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 5651 4992
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด
จ. อุบลราชธานี
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 4523 3529
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ นายแพทย์สละ
คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์สงคราม
คลินกิ เวชกรรมหมอธนวัฒน์
ธนินศักดิ์คลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูก
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (กระทรวงสาธารณสุข ) โทร. 0 4525 0287
ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าวังหิน
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ศูนย์แพทย์ชุมชนปทุมชยางกูร
ศูนย์แพทย์ชุมชนปทุมวิทยากร
ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้
ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ศูนย์บริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเดชอุดม
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชาราบแห่งที่ 1
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชาราบแห่งที่ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชาราบแห่งที่ 3
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์แพทย์ชุมชนปทุมมาลัย
ศูนย์อนามัยที่ 7

