


สถานพยาบาลของรฐับาล
1.คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล*

12.รพ.ราชพพิฒัน์* 17.รพ.สิรินธร*

14.รพ.เวชการุณยรั์ศมิ ์*
สถานพยาบาลของเอกชน 17.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่แพทยป์ญัญา* 26.รพ.สายไหมโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

1.รพ.กล้วยน า้ไท* 9.รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่ 18.รพ.มเหสักข์* 27.รพ.สุขสวสัด์ิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

2.รพ.เกษมราษฎร์ บางแคโรงพยาบาล 10.รพ.บางมดโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่ 19.รพ.มงกฎุวฒันะ 28.รพ.หวัเฉียวโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

   ทัว่ไปขนาดใหญ่ 11.รพ.บ.ีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์* 20.รพ.มชิชัน่โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่
3.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญเ่กษมราษฎร์ ประชาชื่น 12.ร.พ.ประชาพัฒน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่ 21.รพ.ยนัฮี*
4.รพ.การุญเวช สุขาภบิาล 3 13.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชยั 4* 22.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ราษฎร์บรูณะ*
5.นวมนิทร์โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่ 14.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่พระราม 2* 23.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว

15.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่เพชรเกษม 2* 24.วภิาราม โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่
16.รพ.เพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 25.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ศิครินทร์* 

กระบี่ 1.รพ.กระบี ่(สธ)*
กาญจนบรุี 1.รพ.ค่ายสุรสีห ์ 2.รพ.พหลพลพยหุเสนา (สธ)*  3.รพ.มะการักษ ์(สธ)*
กาฬสนิธุ์ 1.รพ.กาฬสินธุ ์(สธ)* 
ก าแพงเพชร 1.รพ.ก้าแพงเพชร (สธ)*  
ขอนแก่น 1.รพ.ขอนแกน่ (สธ)*  2.รพ.ชมุแพ (สธ)*  3.รพ.ศรีนครินทร์  
จนัทบรุี 1.รพ.พระปกเกล้า (สธ)*    
ฉะเชงิเทรา 1.รพ.พทุธโสธร (สธ)*  2.รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชงิเทราโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่  3.จฬุารัตน ์11 อนิเตอร์โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่
ชลบรุี 1.รพ.ชลบรีุ (สธ)*  2.รพ.พนสันคิม (สธ)*  3.รพ.สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ*  4.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา*   5.รพ.เมอืงพทัยา*

6.รพ.มหาวทิยาลัยบรูพา  7.รพ.ปยิะเวชช์ บอ่วนิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง  8.รพ.แหลมฉบงั (สธ)*  9.รพ.พญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
10.วภิารามแหลมฉบังโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่ 11.วภิาราม อมตะนครโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่ 12. เอกชล 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่*

ชยันาท 1.รพ.ชยันาทนเรนทร (สธ)*  
ชยัภมูิ 1.รพ.ชยัภมู ิ(สธ)*
ชมุพร 1.รพ.ชมุพรเขตรอดุมศักด์ิ (สธ)*   
เชยีงราย 1.รพ.เชยีงรายประชานเุคราะห ์(สธ) *  2.รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบริุนทร์ *    
เชยีงใหม่ 1.รพ.นครพงิค์ (สธ)*  2.รพ.มหาราชนครเชยีงใหม*่  3.รพ.สันปา่ตอง (สธ)*  4.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ เชยีงใหมใ่กล้หมอ*    

5.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่เทพปญัญา*   6.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ราชเวชเชยีงใหม*่  7.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ลานนา* 
ตรงั 1.รพ.ตรัง (สธ)*      
ตราด 1.รพ.ตราด (สธ)*
ตาก 1.รพ.แมส่อด (สธ)*  2.รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (สธ)*
นครนายก 1.รพ.นครนายก (สธ)*  2.รพ.ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี
นครปฐม 1.รพ.จนัทรุเบกษา   2.รพ.นครปฐม (สธ)*  3.รพ.เมตตาประชารักษ ์วดัไร่ขงิ (สธ)*  4.รพ.เทพากรโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่
นครพนม 1.รพ.นครพนม (สธ)*
นครราชสมีา 1.รพ.ค่ายสุรนารี   2.รพ.เทพรัตนน์ครราชสีมา (สธ)*  3.รพ.ปากชอ่งนานา (สธ)*  4.รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ)*

5.รพ.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี  6.รพ.ป.แพทย ์   
นครศรธีรรมราช 1.รพ.ค่ายวชริาวธุ  2.รพ.ทุง่สง (สธ)*  3.รพ.ทา่ศาลา (สธ)*  4.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ)*  5.รพ.สิชล (สธ)*
นครสวรรค์ 1.รพ.สวรรค์ประชารักษ ์(สธ)*  2.รพ.ร่มฉตัร      
นนทบรุี 1.รพ.ชลประทาน*  2.รพ.พระนัง่เกล้า (สธ)*  3.สถาบนับ้าราศนราดูร (สธ)*  4.รพ.กรุงไทย*  

5.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่การุญเวช รัตนาธเิบศร์   6.รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธเิบศร์*  7.รพ.วภิาราม ปากเกร็ด

8.รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

รายชือ่สถานพยาบาลประกันสงัคม ประจ าป ีพ.ศ. 2560 แยกตามจงัหวดั
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6.รพ.ต้ารวจ 11.รพ.รามาธบิดี
2.รพ.กลาง* 7.รพ.นพรัตนราชธาน ี(สธ)*

16.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า*

3.รพ.จฬุาลงกรณ์ 8.รพ.พระมงกฎุเกล้า 13.รพ.เลิดสิน (สธ)* 18.รพ.หลวงพอ่ทวศัีกด์ิ ชติุนธฺโร อทุศิ*
4.รพ.เจริญกรุงประชารักษ*์ 9.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช

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

7.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 1*
6.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่*

             สถานพยาบาลหลักในสังกดักระทรวงสาธารณสุข (สธ) มโีรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในจงัหวดันั นๆ เปน็เครือขา่ย
          หมายเหตุ *มสีถานพยาบาลเครือขา่ยตามผนวก



นราธวิาส 1.รพ.นราธวิาสราชนครินทร์ (สธ)*  2.รพ.สุไหงโก-ลก (สธ)*
น่าน 1.รพ.นา่น (สธ)*
บรุรีมัย์ 1.รพ.นางรอง (สธ)*  2.รพ.บรีุรัมย ์(สธ)*
บงึกาฬ 1.รพ.บงึกาฬ (สธ)*
ปทมุธานี 1.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ   2.รพ.ปทมุธาน ี(สธ)*   3.รพ.การุญเวช ปทมุธานโีรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่     
 4.รพ.ปทมุเวชโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  5.รพ.แพทยรั์งสิตโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  6.รพ.ภทัร-ธนบรีุโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่      
ประจวบคีรขีนัธ์ 1.รพ.ค่ายธนะรัชต์*  2.รพ.บางสะพาน (สธ)*  3.รพ.ประจวบคีรีขนัธ ์(สธ)*  4.รพ.หวัหนิ (สธ)*
ปราจนีบรุี 1.รพ.กบนิทร์บรีุ (สธ)*  2.รพ.ค่ายจกัรพงษ ์ 3.รพ.เจา้พระยาอภยัภเูบศร (สธ)*    
ปตัตานี 1.รพ.ปตัตาน ี(สธ)*
พระนครศรอียธุยา 1.รพ.พระนครศรีอยธุยา (สธ)*  2.รพ.เสนา (สธ)*  3.รพ.การุญเวช อยธุยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*  4.รพ.ราชธาน*ี  5.รพ.ราชธาน ีโรจนะ*         
พะเยา 1.รพ.เชยีงค้า (สธ)*  2.รพ.พะเยา (สธ)*     
พังงา 1.รพ.ตะกัว่ปา่ (สธ)*  2.รพ.พงังา (สธ)*    
พัทลงุ 1.รพ.พทัลุง (สธ)*
พิจติร 1.รพ.พจิติร (สธ)*  
พิษณุโลก 1.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   2.รพ.พทุธชนิราช (สธ)*   3.รพ.มหาวทิยาลัยนเรศวร   
เพชรบรุี 1.รพ.พระจอมเกล้า (สธ)*  
เพชรบรูณ์ 1.รพ.เพชรบรูณ์ (สธ)* 
แพร่ 1.รพ.แพร่ (สธ)*  
ภเูก็ต 1.รพ.ปา่ตอง (สธ)*  2.รพ.วชริะภเูกต็ (สธ)*  3.รพ.องค์การบริหารส่วนจงัหวดัภเูกต็  4.รพ.มชิชัน่ ภเูกต็  
มหาสารคาม 1.รพ.มหาสารคาม (สธ)* 
มกุดาหาร 1.รพ.มกุดาหาร (สธ)*  
แมฮ่อ่งสอน 1.รพ.ศรีสังวาลย ์(สธ)*
ยโสธร 1.รพ.ยโสธร (สธ)*  
ยะลา 1.รพ.เบตง (สธ)*  2.รพ.ยะลา (สธ)* 
รอ้ยเอ็ด 1.รพ.ร้อยเอด็ (สธ)*  
ระนอง 1.รพ.ระนอง (สธ)*
ระยอง 1.รพ.ระยอง (สธ)*  2.รพ.มงกฎุระยอง*  3.รพ.รวมแพทยร์ะยอง*  4.รพ.ศรีระยองโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง    
ราชบรุี 1.รพ.ด้าเนนิสะดวก (สธ)*  2.รพ.บา้นโปง่ (สธ)*  3.รพ.โพธาราม (สธ)*  4.รพ.ราชบรีุ (สธ)*  5.รพ.ซานคามลิโลโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่
ลพบรุี 1.รพ.บา้นหมี ่(สธ)*  2.รพ.พระนารายณ์มหาราช (สธ)*  3.รพ.อานนัทมหดิล
ล าปาง 1.รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี*  2.รพ.ล้าปาง (สธ)*    
ล าพูน 1.รพ.ล้าพนู (สธ)*  2.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่หริภญุชยั เมโมเรียล*
เลย 1.รพ.เลย (สธ)*    
ศรสีะเกษ 1.รพ.ศรีสะเกษ (สธ)*
สกลนคร 1.รพ.สกลนคร (สธ)*  2.รพ.สมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดิน (สธ)*  
สงขลา 1.รพ.สงขลา (สธ)*   2.รพ.สงขลานครินทร์   3.รพ.หาดใหญ่ (สธ)* 
สตลู 1.รพ.สตูล (สธ)*
สมทุรปราการ 1.รพ.บางบ่อ (สธ)*  2.รพ.บางพลี (สธ)*  3.รพ.สมุทรปราการ (สธ)*  4.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญจุ่ฬารัตน์ 3 อินเตอร์*  5.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญจุ่ฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต*
 6.รพ.เซ็นทรัล ปาร์ค*  7.รพ.บางนา 2*  8.รพ.บางนา 5*  9.รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง* 

10.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญเ่ปาโล สมุทรปราการ  11.รพ.เมืองสมุทรปากน ้าโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่*  12.รพ.เมืองสมุทรปูเ่จ้าฯ โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่   
 13.รพ.รวมชยัประชารักษ*์  14.รพ.รัทรินทร์*  15.รพ.วภิาราม-ชยัปราการโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ*่  16.รพ.ส้าโรงการแพทย*์
สมทุรสงคราม 1.รพ.สมเด็จพระพทุธเลิศหล้า (สธ)*     
สมทุรสาคร 1.รพ.กระทุ่มแบน (สธ)*  2.รพ.บา้นแพว้ (สธ)*  3.รพ.สมุทรสาคร (สธ)*  4.รพ.มหาชัย 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่  5.รพ.มหาชัย 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

6.วภิาราม สมทุรสาครโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  7.รพ.วชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล ออ้มนอ้ย*  8.รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่วชิยัเวช ฯ สมทุรสาคร*
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             สถานพยาบาลหลักในสังกดักระทรวงสาธารณสุข (สธ) มโีรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในจงัหวดันั นๆ เปน็เครือขา่ย
          หมายเหตุ *มสีถานพยาบาลเครือขา่ยตามผนวก



สระแก้ว 1.รพ.สมเด็จพระยพุราชสระแกว้ (สธ)*
สระบรุี 1.รพ.พระพทุธบาท (สธ)*  2.รพ.สระบรีุ (สธ)*  3.รพ.เกษมราษฎร์ สระบรีุ*    
สงิหบ์รุี 1.รพ.สิงหบ์รีุ (สธ)*  2.รพ.อนิทร์บรีุ (สธ)*
สโุขทยั 1.รพ.ศรีสังวรสุโขทยั (สธ)*   2.รพ.สุโขทยั (สธ)*    
สพุรรณบรุี 1.รพ.เจา้พระยายมราช (สธ)*   2.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ่17 (สธ)*   3.รพ.อูท่อง (สธ)*   
สรุาษฏรธ์านี 1.รพ.เกาะสมยุ (สธ)*  2.รพ.สุราษฎร์ธาน ี(สธ)* 
สรุนิทร์ 1.รพ.สุรินทร์ (สธ)*      
หนองคาย 1.รพ.สมเด็จพระยพุราชทา่บอ่ (สธ)*  2.รพ.หนองคาย (สธ)* 
หนองบวัล าภู 1.รพ.หนองบวัล้าภ ู(สธ)*
อ่างทอง 1.รพ.อา่งทอง (สธ)*
อ านาจเจรญิ 1.รพ.อ้านาจเจริญ (สธ)*
อุดรธานี 1.รพ.ค่ายประจกัษศิ์ลปาคม   2.รพ.อดุรธาน ี(สธ)*   
อุตรดติถ์ 1.รพ.อตุรดิตถ ์(สธ)*
อุทยัธานี 1.รพ.อทุยัธาน ี(สธ)*    
อุบลราชธานี 1.รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์*  2.รพ.วารินช้าราบ (สธ)*   3.รพ.สรรพสิทธปิระสงค์ (สธ)* 

4.รพ.ราชเวชอบุลราชธานโีรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่
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คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2244 3515
คลินิกชูจิตการแพทย์ คลินิกบางกรวยเวชกรรม คลินิกแพทยพ์ิชัย คลินิกแพทยส์มชาย
คลินิกวนิิจการแพทย์ เตาปูนสหคลินิก พร้อมสินคลินิกเวชกรรม ฟ้าใหม่คลินิกเวชกรรม
ยนัฮีโพลีคลินิก ร่ืนฤดีคลินิกเวชกรรม สังข์กระจายคลินิกการแพทย์

รพ.กลาง (สังกัด กทม.) โทร.0 2220 8000 ต่อ 10823-4
กรุงเทพคลินิกแพทย ์สาขา 1 เกษรการแพทยค์ลินิกเวชกรรม คลินิกปิยเมธกิารแพทย์ คลินิกแพทย์
คลินิกแพทยป์ริญญา ถาวรคลินิกเวชกรรม พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม
แพทยพ์ิสิฐคลินิก ไมตรีจิตต์คลินิกการแพทย์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณยรั์ศมิ์ รพ.สิรินธร
รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช สุรชัยคลินิกโรคผิวหนัง
สุรชัยคลินิกเวชกรรม ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2291 0106
การแพทยเ์ทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทยก์มล คลินิกแพทยสุ์รินทร์ คลินิกเวชกรรมแพทยจ์ิรพร
คลินิกเวชกรรมตากสิน 19 คลินิกเวชกรรมแพทยช์ัยชนะ คลินิกเวชกรรมแพทยส์าวติรี ถาวรคลินิกเวชกรรม
รพ.กลาง  รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณยรั์ศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ วรรัตน์คลินิกการแพทย์
ศุภรัชคลินิกเวชกรรม สุขกมลคลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช
สิรินารถคลินิกเวชกรรม ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.ตากสิน  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2437 1625
คลินิกแพทยป์ริญญา คลินิกสิงห์ทองการแพทย์ ถาวรคลินิกเวชกรรม บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ต ารวจ
รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เลิดสิน รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า
รพ.เวชการุณยรั์ศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.ผู้สูงอายบุางขุนเทียน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช สังข์กระจายคลินิกการแพทย์ อดิลักษณ์คลินิกเวชกรรม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.นพรัตนราชธานี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2517 4270 ต่อ 1109 , 2036 
คลินิกนพรัตน์เวชกรรม คลินิกบุญส่งการแพทย์ คลินิกแพทยอ์ภิชัย คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน
คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์ คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์ คลินิกเวชกรรมหมอวงวฒัน์
คลินิกสุพจน์เวชกรรม คลินิกหมอสมชายเวชกรรม ชุมชนคลินิกเวชกรรม นภดลคลินิกเวชกรรม
พหลแพทยค์ลินิกเวชกรรม แพทยไ์ชยวฒัน์คลินิก เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม สหคลินิกตลาดบัว
สหคลินิกบางชัน ดาเนียลคลินิกเวชกรรม เอส แอนด์ พี แพทยค์ลินิก
สหคลินิกแพทยเ์วชกรรมและแพทยแ์ผนไทย

รพ.ราชพิพัฒน์ (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2444 0138 ต่อ 8805
รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณยรั์ศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

ผนวก
สถานพยาบาลเครือข่ายประจ าปี พ.ศ. 2560

กรุงเทพมหานคร
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รพ.เลิดสิน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2353 9630 
คลินิกจันทร์ประดิษฐ์การแพทย ์2 คลินิกเจริญกรุงการแพทย์ คลินิกแพทยน์พดล คลินิกแพทยป์ัญญา
คลินิกเวชกรรมจันทน์สะพาน 4 คลินิกเวชกรรมชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม
บ้านหมอคลินิกเวชกรรม ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง) รวมแพทยค์ลินิก รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ
สมศักด์ิคลินิกเวชกรรม เอกชัยเวชการคลินิก

รพ.เวชการุณย์รัศมิ ์(สังกัด กทม.) โทร. 0 2988 4100 ต่อ 261
รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.สิรินธร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.ผู้สูงอายบุางขุนเทียน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช         ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม .

รพ.ศิริราช (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2419 8937
48 การแพทยค์ลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช คลินิกเอกชัยการแพทย์ พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม

รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า (กระทรวงกลาโหม) โทร.0 2475 2956
ถาวรคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกเวชกรรม บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม สหคลินิกแพทยโ์สภณ
รพ.ทัว่ไปขนาดเล็กบางขุนเทียน 1 ร่มไทรคลินิกเวชกรรม

รพ.สิรินธร (สังกัด กทม.) โทร. 0 2328 6900-19 ต่อ 12101
คลินิกเสรีการแพทย์ ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม สหคลินิกแพทยเ์วชกรรมและแพทยแ์ผนไทย       สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม
รพ.กลาง                            รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณยรั์ศมิ์ รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ ์ชุตินฺธโร อุทิศ  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2429 3631
คลินิกเวชกรรมบ้านบุษรา รพ.กลาง                            รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณยรั์ศมิ์ รพ.สิรินธร 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.กล้วยน  าไท  (เอกชน) โทร. 0 2769 2000 ต่อ 5207
33 เมดิคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทยเ์จษ คลินิกแพทยสั์นติภาพ บางกะปิคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาชุมชน 70 ไร่         คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาสาทร          คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาอ่อนนุช
คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาราม 2            คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาสุภาพงษ์ 3           คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาสุขุมวทิ 56
ภัทรคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี นครไทยคลินิกการแพทย์ มหาสินคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(อุดมเดช) สหคลินิกแพทยโ์สภณ สหคลินิกกล้วยน  าไท สาขาอโศก สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกกล้วยน  าไท สาขาตลาดยิง่เจริญ                สหคลินิกกล้วยน  าไท สาขาทุง่สองห้อง              สหคลินิกกล้วยน  าไท สาขาสุขุมวทิ 93
โรงพยาบาลผู้สูงอายขุนาดกลางกล้วยน  าไท 2

นวมินทร์โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน) โทร. 0 2918 5080
33 เมดิคลินิกเวชกรรม การแพทยเ์ทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์ คลินิกแพทยสุ์วรรณ
คลินิกแพทยอ์ภิชัย คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา
คลินิกเวชกรรมหมอวงวฒัน์ คลินิกสหแพทยเ์มโมเรียล คลินิกสุพจน์เวชกรรม คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม
คลินิกอรุณนิเวศน์การแพทย์ คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาหลักส่ี คาเมราตาคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม
คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาทุง่สองห้อง          นพเวชคลินิกเวชกรรม สาขาคลอง 4 ล าลูกกา            นพเวชคลินิกเวชกรรม สาขาคลอง 7 ล าลูกกา
เคหะรามคลินิกเวชกรรม ถนอมมิตรวชัรพลคลินิกเวชกรรม จันทรเกษมคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม                                         
นครชัยเวชกรรมคลินิก นครไทยคลินิกการแพทย์ นวมินทร์คลินิกเวชกรรม นอร์ทเมดิกคลินิกเวชกรรม
เนชัน่คลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ บางชันเวชกรรมคลินิก บางปะกงคลินิกแพทย์ พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์การแพทยส์หคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นวมินทร์คลินิกเวชกรรม (สาขาเคหะร่มเกล้า)
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นวมินทร์ 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8    
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาล าผักชี นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานคร       นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้
แพทยข์้ามฟากคลินิก แพทยไ์ชยวฒัน์คลินิก แพทยแ์พรกษาคลินิก ภัทรคลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกการแพทย์ มีนบุรีคลินิกเวชกรรม ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม
วชิระพลคลินิกเวชกรรม วชัรพลเวชกรรมคลินิก สหคลินิกการเคหะ สหแพทยห์ลังสวนโพลีคลินิก
สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช หมออารีคลินิกเวชกรรม
อรดาสหคลินิก อรุณธรคลินิกเวชกรรม แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม เฮลธเ์ซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม

นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2518 1818
คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา คลินิกสหแพทยเ์มโมเรียล เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม ถนอมมิตรวชัรพลคลินิกเวชกรรม
นอร์ทเมดิกคลินิกเวชกรรม นครไทยคลินิกการแพทย์ บางปะกงคลินิกแพทย์ พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์ 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นวมินทร์การแพทยส์หคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานคร นวมินทร์คลินิกเวชกรรม (สาขาเคหะร่มเกล้า)
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต             นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาล าผักชี นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง นครชัยเวชกรรมคลินิก
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้ แพทยข์้ามฟากคลินิก แพทยแ์พรกษาคลินิก
มีนบุรีคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกการแพทย์ ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม วชัรพลเวชกรรมคลินิก
สหคลินิกการเคหะ เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม อรุณธรคลินิกเวชกรรม อรดาสหคลินิก
เฮลธเ์ซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 1 (เอกชน) โทร. 0 2746 8630-9
คลินิกแพทยเ์จษ คลินิกแพทยฉ์ัตรลดา 1 คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนุช              บางกะปิคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์
แพทยข์้ามฟากคลินิก แพทยแ์พรกษาคลินิก รพ.บางนา 2                      รพ.บางนา 5
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน)              มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา) สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2894 4111 ต่อ 2425
บางปะกอกคลินิกเวชการ        บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง

รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน) โทร. 0 2457 0086 ต่อ 3050 , 3090   
48 การแพทยค์ลินิกเวชกรรม การแพทยเ์ทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกพระราม 2 การแพทย์ คลินิกแพทยส์มชัย
คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช คลินิกเวชกรรมชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมบางไผ่ คลินิกเวชกรรมบางไผ่-กระโจมทอง
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกสองแพทยพ์ุทธมณฑล คลินิกสินเงินเวชกรรม               คลินิกเอเชียการแพทย์
ดอกไม้เวชคลินิก บางบอนคลินิกเวชกรรม บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม ยงยทุธคลินิกเวชกรรม ร่มไทรคลินิกเวชกรรม วนัวเิชียรสหคลินิก
เศรษฐกิจเวชกรรมคลินิก สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ สายส่ีสหคลินิก สุขสวสัด์ิคลินิกเวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม

รพ.บางมดโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน)  โทร. 0 2867 0603 ต่อ 3012
คลินิกตากสินการแพทย ์2 เวชกรรม คลินิกแพทยก์มล                คลินิกหมอวภิาเวชกรรม บางมด 3 คลินิกเวชกรรม

รพ.บ.ีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (เอกชน) โทร.0 2523 3359-71 ต่อ 2121-22
บ.ีแคร์ เมดิคอลคลินิกเวชกรรม
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รพ.ประชาพัฒน์โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2427 9966 ต่อ 606
มิตรเจริญกรุงคลินิกเวชกรรม อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง          อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตล่ิงชัน            อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน            อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ        อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาราษฎร์บูรณะ

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่เปาโล โชคชัย 4  (เอกชน) โทร. 0 2514 4140 ต่อ 2802  
คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์ คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสะพานใหม่ คลินิกสหแพทยเ์มโมเรียล
คลินิกสุพจน์เวชกรรม เนชัน่คลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ ภัทรคลินิกเวชกรรม ราม 53 คลินิกเวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม สหคลินิกตลาดบัว สหแพทยห์ลังสวนโพลีคลินิก หมออารีคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ พระราม 2 (เอกชน) โทร. 0 2451 4920-30 ต่อ 6025
คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกเวชกรรมท่งครุ คลินิกเวชกรรมคลองเตย งามเจริญคลินิกเวชกรรม
จันทร์ 16 คลินิกเวชกรรม เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกรรม เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม
บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกเวชกรรม เพชรทองค าคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2         ภัทรคลินิกเวชกรรม
โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็กบางขุนเทียน 1 ลภาราม 1 คลินิกเวชกรรม         เอ อี ซี - โพธิแ์จ้คลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่เพชรเกษม 2 (เอกชน)  โทร. 0 2455 5599 ต่อ 2061
การแพทยเ์ทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมรดาวฒิุ สาขาบางแวก คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102         คลินิกเวชกรรมรดาวฒิุ สาขาบางบอน 1
คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1 บางบอนคลินิกเวชกรรม เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม วนัวเิชียรสหคลินิก
สายส่ีสหคลินิก

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา (เอกชน) โทร.0 2314 0726-9 ต่อ 3308 
คลินิกเวชกรรมแพทยป์ัญญา 2 คลินิกเวชกรรมแพทยป์ัญญา สาขาอ่อนนุช 39          สหคลินิกแพทยป์ัญญา 3

รพ.มเหสักข์ (เอกชน) โทร.0 2635 7123 ต่อ 113
กรุงเทพคลินิกแพทย ์สาขา 1 33 เมดิคลินิกเวชกรรม คลินิกจันทร์ประดิษฐ์การแพทย ์2 คลินิกพระราม 2 การแพทย์
คลินิกแพทยน์พดล คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมชัยวฒัน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม ดอกไม้เวชคลินิก
นครไทยคลินิกการแพทย์ นนทรีคลินิกแพทย์ เนชัน่คลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ บางกะปิคลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม มเหสักข์คลินิกเวชกรรม มเหสักข์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
รวมแพทยค์ลินิก สุขกมลคลินิกเวชกรรม สหคลินิกแพทยโ์สภณ สหแพทยห์ลังสวนโพลีคลินิก

รพ.ยันฮ ี (เอกชน) โทร. 0 2879 0300 ต่อ 57911
48 การแพทยค์ลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย2์000 คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยว์วิฒัน์ เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง        บางซ่อนคลินิกเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด        บุญญาเวชสหคลินิก พงษ์เพชรการแพทยค์ลินิก พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (คลองหนึง่) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)             มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3)          ยนัฮีโพลีคลินิก
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน  า) สวนผักคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ สายส่ีสหคลินิก

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ  (เอกชน)  โทร. 0 2427 0175-9 ต่อ 1502 , 1511
การแพทยเ์ทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกเจริญการแพทย ์(สุขสวสัด์ิ 76) คลินิกเด็กเวชกรรม คลินิกพระราม 2 การแพทย์
คลินิกแพทยอ์ิทธพิล คลินิกเวชกรรมคลองเตย            คลินิกเวชกรรม จุฬาการแพทย ์(ส าโรง) คลินิกเวชกรรมชัยวฒัน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมทุง่ครุ คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 90 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกเวชกรรมรดาวฒิุ สาขาบางแวก คลินิกเวชกรรมรดาวฒิุ สาขาบางบอน 1 คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1
คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม ดอกไม้เวชคลินิก ธนารมยส์หคลินิก
นาคราชพระประแดงคลินิกเวชการ นาคราชสุวรรณภูมิคลินิกเวชการ บางบอนคลินิกเวชกรรม บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
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ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช สุขกมลคลินิกเวชกรรม
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง) สหคลินิกแพทยโ์สภณ สวนธนคลินิกเวชกรรม อริยธ์ชัคลินิกเวชกรรม
อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ศิครินทร์  (เอกชน) โทร. 0 2366 9900-99 
คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกแพทยเ์จษ คลินิกแพทยห์ญิงวรุณศิริ(เวชกรรม) คลินิกรณภพการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกสุภาพการแพทย์ ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
นครไทยคลินิกการแพทย์ บางปะกงคลินิกแพทย์ บางจากคลินิกเวชกรรม บางปูเวชคลินิก
สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.สายไหมโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน) โทร. 0 2991 8999 ต่อ 1287
โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก

รพ.สุขสวัสดิโ์รงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน) โทร. 0 2874 6766-70 ต่อ 1501
คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมทุง่ครุ คลินิกเวชกรรมลาซาล จันทร์ 16 คลินิกเวชกรรม
เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกเวชกรรม ร่มไทรคลินิกเวชกรรม

รพ.หัวเฉียวโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2223 1351 ต่อ 3168 , 3186  , 3197
คลินิกพระราม 2 การแพทย์ คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยว์วิฒัน์
คลินิกเวชกรรมทุง่ครุ คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม บางกะปิคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธปิ่อเต็กต๊ึง บางซ่อนคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์
พงษ์เพชรการแพทยค์ลินิก พร้อมสินคลินิกเวชกรรม พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม

รพ.กระบี ่ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7562 6711
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พหลพลพยุหเสนา  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3458 7800 ต่อ 1158
กาญจน์คลินิกแพทย์ คลินิกบัณฑิตการแพทย์ คลินิกแพทยป์ัญญา คลินิกแพทยพ์ลตรี
คลินิกแพทยสุ์เทพ คลินิกหมอสุวมิล คลินิกหมอษรินทร์เวชกรรมเฉพาะทาง ท่าม่วงคริสเตียนคลินิกแพทย์
แฟมิล่ีคลินิก(นายแพทยรั์กษ์พงศ์) เมืองทองคลินิกแพทย์ อรวรรณการแพทย์ หมอแนน คลินิกตา
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี        สถานพยาบาลเขือ่นท่าทุง่นา สถานพยาบาลเขือ่นศรีนครินทร์
สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มะการักษ์  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3469 4507
คลินิกนายแพทยก์่อพงษ์ คลินิกนายแพทยท์นงค์ศักด์ิ คลินิกแพทยช์าติชาย คลินิกแพทยเ์ชาวโรจน์
คลินิกแพทยบ์ุญลักษณ์-เกรียงศักด์ิ คลินิกแพทยพ์งษ์ศักด์ิ คลินิกสมพงษ์การแพทย์ คลินิกหมอพวงทิพย์
มานัสคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนายแพทยก์ าพล คลินิกหมอภาวณีิ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.กาฬสินธุ ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4381 5610
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์แห่งที ่2 (ดงปอ)         ศูนยสุ์ขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ ์สาขา3      เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.กาฬสินธุ์

จ.กาญจนบุรี

จ.กระบี่
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รพ.ก าแพงเพชร  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5572 2102
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองก าแพงเพชร          ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลนครชุม         ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลปากดง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลช่องลม         สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ขอนแก่น  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4333 6789 ต่อ 1109 , 1250
คลินิกกระดูกและข้อ หมอวนัจักร คลินิกนายแพทยน์คร       คลินิกณรงค์การแพทย ์      คลินิกศัลยศาสตร์นายแพทยพ์รชัย       คลินิกประจักษ์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมนายแพทยว์โิรจน์-แพทยห์ญิงชลธชิา     คลินิกนายแพทยสุ์รชัย คลินิกบ้านส าราญ (นพ.สุชาติ) คลินิกมานิตยก์ารแพทย์
คลินิกหมอชูเกียรติ(เวชกรรม) คลินิก หู คอ จมูก แพทยห์ญิงภนุชพร นพ.มานะพงศ์ คลินิกเวชกรรม คลินิกหมอสุรชัย
คลินิกนพ.เกรียงศักด์ิ-พญ.กมลวรรณ คลินิกนายแพทยว์ทิยา ณัฐดนัยคลินิกเวชกรรม บุญชัยการแพทยคลินิก
คลินิกหมอวราวธุ-หมอกนกวรรณ(เวชกรรม)        คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรม นายแพทยม์หรรณพ สมปองคลินิกเวชกรรม
คลินิกโรคเด็กและโรคผิวหนังนายแพทยเ์มธ ีอ่อนจันทร์              คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา นายแพทยอ์ัศวเดช
อภ-ิมน คลินิกเวชกรรม รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์ รพ.จิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น วทิยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
ศูนยบ์ าบัดรักษายาเสพติดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศูนยแ์พทยม์ิตรภาพ ศูนยส่์งเสริมสุขภาพที ่6
ศูนยแ์พทยว์ดัหนองแวง                ศูนยแ์พทยช์าตะผดุง              ศูนยแ์พทยป์ระชาสโมสร                ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าพระ                                            ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบ้านไผ่
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลอ าเภอเมืองพล                                              ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (เทศบาล 1)
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น(ศูนยบ์้านโนนชัย) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น(ศูนยบ์้านหนองใหญ)่ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ชุมแพ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4331 1044 ต่อ 156
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนหนองคะเน ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสันติสุข รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั      

รพ.พระปกเกล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3932 4681 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี       ศูนยสุ์ขภาพชุมชน รพ.แหลมสิงห์      ศูนยสุ์ขภาพชุมชน รพ.สอยดาว รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พุทธโสธร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 3851 6790
ส านักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3881 2702-19 
คลินิกแพทยสุ์รกิจ คลินิกเวชกรรมคลีนิคแพทยส์มคิด บางปะกงคลินิกแพทย์ คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย์
คลินิกศัลยแพทยป์ระกิต

จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน)  โทร. 0 3853 8511
คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 304 จุฬารัตน์ 12 สหคลินิก เกตเวย์ สถานพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

รพ.ชลบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3893 1077-9
เกาะโพธิค์ลินิกการแพทย์ คลินิกกมลการแพทย์ คลินิกกระดูกและข้อแพทยม์ณเฑียร คลินิกจุมพลการแพทย์
คลินิกเด็กหมอกฤษดา คลินิกเด็กหมออนุพงษ์ คลินิกแพทยก์ันตนพกระดูกและข้อ คลินิกแพทยท์รงพล
คลินิกแพทยธ์วชัชัย คลินิกแพทยน์ิมิตร คลินิกแพทยพ์งษ์ปกรณ์ คลินิกแพทยพ์นิต
คลินิกแพทยแ์ววดาว คลินิกแพทยอ์ภิชาติเวชกรรม      คลินิกแพทยส์าโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตินรีเวช 
คลินิกแพทยอ์าภรณ์ คลินิกเวชกรรมแพทย ์สุมนา-สายนัต์ คลินิกเวชกรรมแพทยรั์ชดาภรณ์ คลินิกเวชกรรมแพทยป์ระทีป
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยว์รีวฒัน์       คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกเวชกรรมแพทยส์มเกียรติ คลินิกเวชกรรมแพทยสุ์ริยนั
คลินิกเวชกรรมแพทยส์มชาย คลินิกเวชกรรมแพทยส์มจริง คลินิกเวชกรรมแพทยว์ชิัย-แพทยห์ญิงอภิสรา 
คลินิกเวชกรรมแพทยว์นิิตย์ คลินิกเวชกรรมแพทยโ์สภณ คลินิกเวชกรรมแพทยโ์สรยา คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร

จ.ชลบุรี

จ.ก าแพงเพชร

จ.ขอนแก่น

จ.จันทบุรี

จ.ฉะเชิงเทรา
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บางปะกงคลินิกแพทย์ แพทยภ์าณุพันธค์ลินิกเวชกรรม แฟมิล่ีคลินิกเวชกรรม วชิัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกหมอฤทธเิดชเวชกรรมเฉพาะทาง          สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม ส านักงานแพทย์ หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พนัสนิคม  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3846 0333 ต่อ 2401 , 4201
คลินิกแพทยย์งยทุธ คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร คลินิกจุมพลการแพทย์ ชูศักด์ิการแพทยค์ลินิกและแล็บ
คลินิกเวชกรรมแพทยโ์สรยา แพทยข์นิษฐาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายรุศาสตร์      แพทยป์ิยาภรณ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
พนัสเวชคลินิก คลินิกแพทยม์าโนชญ์ สูติ-นรีแพทย์ คลินิกแพทยบ์ันเทิง คลินิกแพทยอ์าภรณ์
คลินิกเวชกรรมแพทยว์ชิัย-แพทยห์ญิงอภิสรา          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3824 5735-69 ต่อ 69055 - 69058
คลินิก ซอย 13 การแพทย ์                     คลินิกแพทยเ์กรียงไกร คลินิกแพทยข์จิตร์เวชกรรม คลินิกแพทยก์อบพณ
คลินิกแพทยค์มสัน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วทิยาสัตหีบ คลินิกหมอกฤชทอง
คลินิกหมอชนิตา คลินิกแพทยท์ศนเทพ คลินิกแพทยบ์ุษบง คลินิกแพทยป์ระสิน หู คอ จมูก
คลินิกมาบตาพุดการแพทย์ คลินิกแพทยพ์ิสิฎฐ์ คลินิกแพทยสุ์รเดช หู คอ จมูก คลินิกรวมแพทยน์ิคม
คลินิกเวชกรรมแพทยช์วชั คลินิกเวชกรรมแพทยธ์รีศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทยเ์อส.เค คลินิกเวชกรรมสระแก้ว
คลินิกเวชกรรมหมอกฤชทอง                        มงกุฎบ่อวนิคลินิกเวชกรรม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ศรีจุฬาคลินิกเวชกรรม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขนครระยอง

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  (สภากาชาดไทย)  โทร. 0 3832  2157-9 ต่อ 3400-3
คลินิก ซอย 13 การแพทย์ คลินิกหูคอจมูกภูมิแพ้หมอบรรเจิด คลินิกกระดูกและข้อแพทยม์ณเฑียร คลินิกกายภาพบ าบัดนาเกลือ
คลินิกกายภาพบ าบัดบ่อวนิ คลินิกจุมพลการแพทย ์                                        คลินิกธนเวช                           คลินิกบ้านฉางเวชการ (จักรชัย)
คลินิกปากแพรกการแพทย์ คลินิกแพทยก์นก คลินิกแพทยก์มล-แพทยค์งศักด์ิ คลินิกแพทยค์มวฒิุ
คลินิกแพทยจ์รุง คลินิกแพทยท์รงพล คลินิกแพทยธ์รีพงศ์ คลินิกแพทยป์ระสิน หู คอ จมูก
คลินิกแพทยพ์งษ์ศักด์ิ คลินิกแพทยพ์งษ์ปกรณ์ คลินิกแพทยพ์นิต คลินิกแพทยแ์ววดาว
คลินิกแพทยว์นัชัยระบบทางเดินปัสสาวะ     คลินิกอายรุกรรมหมอชัชวาล คลินิกแพทยส์มควร คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอนีรุชา
คลินิกแพทยส์มนึกเวชกรรม คลินิกแพทยส์ราวธุ คลินิกแพทยสุ์รเดช หู คอ จมูก คลินิกแพทยอ์ภิชาติ
คลินิกแพทยอ์าภรณ์ คลินิกแพทยท์ศนเทพ               คลินิกตาหมอจิตตพันธเ์วชกรรมเฉพาะทาง           คลินิกรวมแพทยน์ิคม
คลินิกรัตนาการแพทย์ คลินิกเวชกรรมคุณหมอไพรัช คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยธ์เนศ คลินิกเวชกรรมแพทยป์ริภา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศรีราชาอายรุแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย ์สุมนา-สายนัต์ คลินิกเวชกรรมไร่กล้วย
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายรุศาสตร์โรคหัวใจศรีราชา คลินิกเวชกรรมแพทยว์ทิยา คลินิกเวชกรรมแพทยโ์สภณ
คลินิกเวชกรรมแพทยว์ชิัย-แพทยห์ญิงอภิสรา คลินิกเวชกรรมแพทยป์ระทีป คลินิกศูนยโ์รคกระดูกและข้อ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายรุศาสตร์สหพัฒน์ คลินิกหมอฤทธเิดชเวชกรรมเฉพาะทาง     คลินิกหมอสุรัตน์เวชกรรม
จีระชนจักษุคลินิก นายแพทยโ์อภาสคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์ ปลวกแดงการแพทยค์ลินิก
แพทยศ์รีราชาคลินิกเวชกรรม วชิัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ส่ีมุมเมืองการแพทย์ สหคลินิกแพทยช์ัยวฒัน์
ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขานาเกลือ ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขาบ่อวนิ ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขาพัทยา ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขาพัทยาเหนือ
ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขาพัทยาใต้ ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขาแหลมฉบัง ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขาศรีราชา ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขาสหพัฒน์
ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขาหนองค้อ

รพ.เมืองพัทยา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  โทร. 0 3810 3900 ต่อ 1225
รพ.สต.บ้านเกาะล้าน

รพ.แหลมฉบัง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3835 1101 - 2 ต่อ 5029
สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3831 7333 ต่อ 3459 , 3464
คลินิกเวชกรรมพญาไทบ่อวนิ สหคลินิกบางพระเมดิคอลเซนเตอร์
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เอกชล 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน)  โทร. 0 3893  9888 ต่อ 7744
เกาะโพธิค์ลินิกการแพทย์ คลินิกกมลการแพทย์ คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกแพทยน์ิมิตร
คลินิกแพทยส์าโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตินรีเวช คลินิกเวชกรรมหมอกวาง คลินิกแพทยอ์าภรณ์
คลินิกแพทยอ์ภิชาติเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทยโ์สภณ คลินิกเวชกรรมแพทยโ์สรยา คลินิกเวชกรรมหมอหลาย
บางปะกงคลินิกแพทย์ แพทยภ์าณุพันธค์ลินิกเวชกรรม

รพ.ชัยนาทนเรนทร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5641 1450
คลินิกแพทยเ์มธา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง       คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอถาวร         คลินิกเวชกรรมแพทยสุ์รชัย คลินิกเวชกรรมแพทยท์นงศักด์ิ
คลินิกหมอนุกูล คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอกระดูก คลินิกเวชกรรมหมอกิตติศักด์ิ            ชาญชัยการแพทยค์ลินิกเวชกรรม
ปกาสิทธิ-์สุขฤทัยการแพทยค์ลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทยป์ระเวศ-ปรียานุชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
แพทยเ์รืองศักด์ิคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ หมอสุกัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลต าบลวดัสิงห์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ชัยภูมิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4481 7028 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขหนองบัว ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่งที ่3             เทศบาลเมืองชัยภูมิ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั           

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7750 3672 ต่อ 213
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลวงัไผ่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั           

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5391 0600  ต่อ 2142 , 2167
ศูนยส่์งเสริมสุขภาพต าบลม่วงค า      ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 1 (น  าลัด)            ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 2 (สันหนอง)
หน่วยปฐมภูมิต าบลแม่จัน สถานพยาบาลเรือนจ ากลางเชียงราย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าตึง               สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปอ            รพ .ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (เอกชน)  โทร.0 5391 0999 ต่อ 200
คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขาอ าเภอเชียงแสน คลินิกศรีบุรินทร์ สาขาเกษมราษฎร์

รพ.นครพิงค์  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5399 9200  ต่อ 3323
คลินิก สวท เวชกรรม คลินิกจอมทองรวมแพทยเ์วชกรรม คลินิกบ่อหินเวชกรรม คลินิกแพทยรั์กษาเวชกรรม
คลินิกแทนคุณเวชกรรม 1 คลินิกหมอฐิติพรเวชกรรม ริมเวยีงคลินิกเวชกรรม อุทัยคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอทรรศลักษณ์เวชกรรมเฉพาะทางอายรุศาสตร์โรคหัวใจ คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินิกหมอสถาพรเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ ใช้แพทยค์ลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ
รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั             

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  (ทบวงมหาวิทยาลัย) โทร. 0 5393 5176   
การดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ คลินิกนิพนธ-์สุรศักด์ิการแพทยเ์วชกรรม
คลินิกดอยสะเก็ดการแพทยเ์วชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง)
คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันก าแพง)  คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินิกหมอไตรจักรศัลยกรรมเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอสัมพันธเ์วชกรรม         คลินิกหมอสวนดอกเวชกรรมหนองหาร

จ.เชียงใหม่

จ.ชัยนาท

จ.ชัยภูมิ

จ.ชุมพร

จ.เชียงราย
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คลินิกหมอสุริธรเวชกรรม คลินิกหมออรรถสิทธิเ์วชกรรม ประเสริฐคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวทิยา
คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์        คลินิกหมอพีระศักด์ิ เวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยห์ญิงมาลียาคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
สหคลินิกบ้านหมอสวนดอก (แม่โจ้) สารภีคลินิกเวชกรรม เหมืองผ่าการแพทยค์ลินิกเวชกรรม
หางดงการแพทยค์ลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรม

ร.พ.สันป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5331 1404 ต่อ 2103
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ (เอกชน) โทร. 0 5320 0002 ต่อ 1522 , 1822
กานตเวชคลินิก เวชกรรมเฉพาะทางกุมาร คลินิกเวชกรรมชุมชนใกล้หมอ คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1  
คลินิกสวนดอกการแพทย ์(น.พ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม          ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรม คลินิกหมอศุภชัยเวชกรรม
คลินิกสวนดอกการแพทย์2(น.พ.เพทาย เตโชฬาร)เวชกรรม           คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์           คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม
คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม             คลินิกหมอสมศักด์ิ - หมอยพุาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ไป
คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช คลินิกหมอสัมพันธเ์วชกรรม บ้านป่าเด่ือคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่เทพปัญญา (เอกชน) โทร. 0 5385 2590-9 ต่อ 3402
คลินิกเวชกรรมหมอก าธร คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง) คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
คลินิกหมอสมศักด์ิ - หมอยพุาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ไป        โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่ (เอกชน) โทร. 0 5380 1999 ต่อ 205  
คลินิกเวชกรรมสมพงษ์การแพทย์ คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก        คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์หมอภาคยภ์ูมิ
คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช           คลินิกหมอสมศักด์ิ - หมอยพุาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ไป
ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรม บ้านป่าเด่ือคลินิกเวชกรรม อุทัยคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ลานนา (เอกชน) โทร. 0 5399 9755-7
คลินิกเวชกรรมหมอก าธร คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง) คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม
คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง

รพ.ตรัง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7520 1500 ต่อ 1113 , 1114
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 1            ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 2            ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลตรัง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลโรงพยาบาล                 ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 3           ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตรัง
ศูนยส่์งเสริมสุขภาพชุมชน รพ.นาโยง         รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ตราด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3951 1040 ต่อ 233
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.แม่สอด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5553 1229 
รพ.ท่าสองยาง รพ.พบพระ รพ.แม่ระมาด รพ.อุม้ผาง
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5551 1024 ต่อ 1020 , 1031
รพ.บ้านตาก                             รพ.สามเงา รพ.วงัเจ้า
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.ตราด

จ.ตาก

จ.ตรัง
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รพ.นครนายก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3731 4546
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.นครปฐม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3425 8749
คลินิกแพทยห์ญิงอลงกรณ์ คลินิกเวชกรรม              คลินิกเวชกรรมแพทยส์ามพราน             คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มิตร-มารุตคลินิก
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอประทีป คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสมชายการแพทย ์       คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทยส์มศักด์ิ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย                          คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์
คลินิกเวชกรรมสุธนการแพทย์ สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ สุขภาพคลินิกเวชกรรม เทศบาลเมืองนครปฐม
ศูนยแ์พทยช์ุมชนองค์พระปฐมเจดีย์ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองมหาวทิยาลัยราชภัฎนครปฐม        ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลดอนยายหอม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3422 5818 ต่อ 7117
คลินิกพุทธมณฑลสาย 4 การแพทย์ คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยว์วิฒัน์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอวสิิทธิ์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
สายส่ีสหคลินิก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เทพากรโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3421 2718-25 ต่อ 206
คลินิกแพทยป์ิว         คลินิกแพทยห์ญิงอลงกรณ์ คลินิกเวชกรรม         คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มิตร-มารุตคลินิก        คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยว์วิฒัน์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทยส์มศักด์ิ
คลินิกเวชกรรมแพทยลื์อเดช (สาขาเทียนดัด)               คลินิกเวชกรรมแพทยลื์อเดช (สาขานครชัยศรี) คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์
พงศ์ววิฒัน์สหคลินิก สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

รพ.นครพนม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4251 1422  ต่อ 1035 
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง                                รพ.สมเด็จพระยพุราชธาตุพนม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม      ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง      สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4439 5000 ต่อ 1101 , 2115
รพ.ครบุรี รพ.เสิงสาง รพ.คง รพ.บ้านเหล่ือม
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.สีคิ ว
รพ.หนองบุนมาก รพ.แก้งสนามนาง รพ.วงัน  าเขียว รพ.ล าทะเมนชัย
รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.พระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา่ 100 ปี เมืองยาง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั    ศูนยสุ์ขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่                      ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 7 โคกกรวด ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสะแกแสง
ศุนยสุ์ขภาพชุมชนสีดา ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสระประทีป ศูนยสุ์ขภาพชุมชนปักธงชัย ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลขามทะเลสอ
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลแก้งสนามนาง

รพ.ปากช่องนานา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4431 6747-8 ต่อ 140 , 154
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 1      ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 2     ศูนยสุ์ขภาพชุมชนหนองสาหร่าย      ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 9
ศูนยแ์พทยช์ุมชนต าบลแก้งสนามนาง ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลขามทะเลสอ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสระประทีป ศูนยสุ์ขภาพชุมชนปักธงชัย
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนขามสะแกแสง ศูนยแ์พทยช์ุมชนสีดา
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ       ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด       ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 11       ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 3 วดับูรณ์
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว        ศูนยสุ์ขภาพชุมชนดอนไพล       ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 12       ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองบัวใหญ่

จ.นครนายก

จ.นครปฐม

จ.นครพนม

จ.นครราชสีมา
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ศูนยสุ์ขภาพจิตที ่5     ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 1 หัวทะเล      ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 2 วดัป่าสาละวนั     ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 8    ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 13
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขต าบลหัวทะเล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลต าบลเมืองปัก       สถานพยาบาลเรือนจ ากลางคลองไผ่
สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก         สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา       หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสีคิ ว 
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มหาราชนครราชสีมา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4423 5093 - 4
รพ.กองบิน กองบริการ กองบิน 1 รพ.จิตเวชศรีนครินทร์นครราชสีมา      รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา่ 100 ปี เมืองยาง
รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามัยที ่9 รพ.เฉลิมพระเกียรติ 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอุปถัมภ์ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสถานีกาชาด 4
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ศูนยบ์ริการเทศบาลบัวใหญ่
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนขามสะแกแสง ศูนยบ์ริการเทศบาลโนนสูง
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน (คลิกนิกเวชปฏิบัติครอบครัว) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลทุง่สวา่ง
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนดอนไพล ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลสวนพริกไทย
ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 3 วดับูรณ์ ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 2 วดัป่าสาละวนั
ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 1 หัวทะเล ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมือง 12 จอหอ
คลิกนิกชุมชนอบอุน่การเคหะเทศบาลนครราชสีมา        รพ.พระทองค า รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ทุง่สง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 7541 0100 ต่อ 1150,1153
คลินิกหมอจรัส รพ.ทุง่สง-ชัยชุมพล ต.ปากแพรก               ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเขตเมืองรพ.ร่อนพิบูลย ์           ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลฉวาง               สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามัยที ่11 รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ท่าศาลา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 7552 1333 ต่อ 139,149
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน รพ.ปากพนัง รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามัยที ่11 รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7534 0250 ต่อ 1210
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามัยที ่11 ศูนยสุ์ขภาพชุมชน รพ.ปากพนัง สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สิชล (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7553 5318
รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช               รพ.สมเด็จพระยพุราชฉวาง                    รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สวรรค์ประชารักษ์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5621 9835
รพ.กองบิน 4 กองพลบินที ่3                             รพ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร รพ.ค่ายจิรประวติั       สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี                   
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์         ศูนยสุ์ขภาพสะพานด า          ศูนยสุ์ขภาพชุมชนวดัไทรยใ์ต้         ศูนยสุ์ขภาพชุมชนวดัช่องคีรีศรีสุทธวิราราม
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนวดัจอมคีรีนาคพรต รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามัยที ่8 นครสวรรค์         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ชลประทาน  (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 2502 2345 ต่อ 1044
กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม        คลินิกหมอสรภัญ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง      จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม        พงษ์เพชรการแพทยค์ลินิก
พลเวชการแพทย์ พิกุลการแพทย ์คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) เมืองทองการแพทย ์คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)    มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) วนัชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม สหคลินิกการเคหะ               
ศูนยก์ารแพทยเ์มืองทองธานี สหคลินิก                                  ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเขตเมือง สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธเิบศร์) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชนเมืองทองธานี
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ)่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย)
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่4 เทศบาลนครนนทบุรี (วดัสมรโกฏิ) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง)

จ.นครศรีธรรมราช

จ.นครสวรรค์

จ.นนทบุรี
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ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครปากเกร็ด ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชนหมูบ่้านสมชาย ศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชนวดัแคนอก
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบางกรวย ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลปลายบาง ศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชนกกฤษฎานคร
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่6 เทศบาลนครนนทบุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน
เทศบาลต าบลบางใหญ่ เทศบาลต าบลบางศรีเมือง เทศบาลต าบลบางม่วง สถานพยาบาลเรือนจ าบางขวาง
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวดันนทบุรี
ส านักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พระน่ังเกล้า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2528 4567 ต่อ 1681
127คลินิกเวชกรรม ขันติการแพทยค์ลินิกอายรุกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์
คลินิกเวชกรรมอุดมการแพทย์ คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม ไทรน้อยการแพทยค์ลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
พงษ์เพชรการแพทยค์ลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชานิเวศน์ 3)         ฤทธเิวชสหคลินิก ร่มเกล้าการแพทย ์คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิตี )       แพทยส์มบัติคลินิกเวชกรรม ศูนยก์ารแพทยเ์มืองทองธานี สหคลินิก
สถานพยาบาลเวชกรรมการแพทยรั์ตนาธเิบศร์            สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาธารณสุขในเขตเมือง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธเิบศร์) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ)่    
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่4 เทศบาลนครนนทบุรี (วดัสมรโกฎิ)   
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่5 เทศบาลนครนนทบุรี (ซอยทรายทอง)  ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครปากเกร็ด                     
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที ่6 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลต าบลเสาธงหิน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

สถาบันบ าราศนราดูร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2590 3406 
กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมพิมลราช          คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง            เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด
บางซ่อนคลินิกเวชกรรม ประชุมการแพทย์ แพทยส์มบัติคลินิกเวชกรรม พลเวชการแพทย์
พงษ์เพชรการแพทยค์ลินิก พร้อมสินคลินิกเวชกรรม พิกุลการแพทย ์คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ท่าทราย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)  มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน  า) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิน่ 3)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาอูท่อง)              มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 3)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา)
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่2 สวนใหญ่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่3 ท่าทราย ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่4 วดัสมรโกฎิ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่5 ซอยทรายทอง         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั         สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
โรงพยาบาลชินเขตโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก    เอกอุดมคลินิกเวชกรรม     ศูนยก์ารแพทยเ์มืองทองธานี สหคลินิก      รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.กรุงไทย (เอกชน) โทร. 0 2582 2299 ต่อ 1112
พิกุลการแพทย ์คลินิกเวชกรรม

รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (เอกชน) โทร. 0 2594 0020-65 ต่อ 1908
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่การุญเวช รัตนาธเิบศร์

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7351 0450-1 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลอ าเภอเมืองนราธวิาส ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองก าปงบารู ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองวดัประชาภิรมย์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สุไหงโก-ลก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7361 6411
ศูนยแ์พทยใ์กล้ใจ 1 ศูนยแ์พทยใ์กล้ใจ 2 รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.นราธิวาส
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รพ.น่าน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5471 0363
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองแคว สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี        สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวดั
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.นางรอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4462 4253
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลล าปลายมาศ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี        
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ สถานีอนามัยหนองหวา้ ต าบลหนองแวง
สถานีอนามัยหนองตาเยา ต าบลหนองแวง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.บุรีรัมย์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4460 1230
รพ.แดนคงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา              รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศึ์ก           ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ศูนยแ์พทยช์ุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย ์สาขา 1 (สหชัชวาล)             ศูนยแ์พทยช์ุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย ์สาขา 4 (อบจ.เก่า)
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดับุรีรัมย์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.บึงกาฬ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 429 1161-3 ต่อ 286
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ปทุมธานี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2598 8744-5 
คลินิกปทุมธานีเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอววิฒัน์-สุนันท์                     คลินิกเวชกรรมหมอชญตว์ คลินิกเวชกรรมหมออภิชน
คลินิกเวชกรรมหมอมณเฑียร ณวรักษ์สหคลินิก พร้อมสินคลินิกเวชกรรม เทศบาลเมืองสนัน่รักษ์
เทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลล าไทร ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง
วทิยาลัยการแพทยแ์ผนไทย ม.วทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี     ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลล าไทร      สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี (ลาดสวาย)
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี สถานีอนามัยพระเกียรตินวมินทราชินี (วดัเจดียห์อย)
ศูนยก์ารแพทยคู์คต (คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)      ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองล าสามแก้ว        ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)          ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลต าบลบึงยีโ่ถ         ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่2 วดัมูลจินดาราม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.การุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2529 4533-41 ต่อ 1901 
รพ.การุญเวช อยธุยาโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่

รพ.ภัทร-ธนบุรีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2901 8400 ต่อ 1007
คลินิกแพทยส์มภพเวชกรรม               คลินิกภัทร-ธนบุรี เวชกรรม              คลินิกเวชกรรมวภิาวดีรังสิต                 รพ.คลองตัน                           

รพ.ค่ายธนะรัชต์ (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 3262 3738
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทยพ์ลังรัฐ        คลินิกแพทยธ์รีชัย คลินิกวรีะการแพทย์ คลินิกสาธติการแพทย์

รพ.บางสะพาน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3269 1133 ต่อ 329
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนิคม กม.5 รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3260 3973
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์    สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.น่าน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.บุรีรัมย์

จ.ปทุมธานี

จ.บึงกาฬ
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รพ.หัวหิน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3252 0767 ต่อ 8112 , 8114
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน 1 (ตะเกียบ) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน 2 (แนบเคหาสน์)
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.กบินทร์บุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)   โทร. 0 3728 8196-7 ต่อ 1002-3
คลินิกแพทยช์าลี คลินิกแพทยโ์ชคชัย คลินิกแพทยพ์รเทพ คลินิกแพทยภ์ัทราวฒิุ
คลินิกแพทยว์รพงษ์ คลินิกเวชกรรมแพทยเ์นติรัฐ คลินิกสุวทิยเ์วชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อแพทยว์งทอง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อหมอเชวง
แพทยแ์สงเงิน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา        คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายรุกรรมทัว่ไปหมอสุจนา
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล ต าบลกบินทร์            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.  0 3721 1445 ต่อ 2121 , 3885
คลินิกปราโมทยก์ารแพทย์ คลินิกแพทยไ์ชยาวฒิุ คลินิกแพทยธ์งชัย คลินิกแพทยศิ์ริพงษ์
คลินิกแพทยส์มภพ-สุภาพร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยาแพทยพ์ิสิฎฐ์               คลินิกเวชกรรมหมอนงนิดการแพทย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายรุกรรมทัว่ไปและระบบทางเดินหายใจแพทยช์ลาลัย คลินิกเวชกรรมแพทยช์าติชาย
แพทยพ์นมคลินิกเวชกรรม แพทยพ์รชัย-ปิยพรรณคลินิกเวชกรรม สหคลินิกแพทยพ์งศธร สหคลินิกหมอสมทัศน์
แพทยจ์ิราพรคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวทิยา         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ปัตตานี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7333 7619
รพ.ค่ายอิงคยทุธบริหาร ศูนยบ์ริการสาธารณสุขกะลาพอเทศบาลเมืองปัตตานี             ศูนยแ์พทยช์ุมชนปากน  า
เทศบาลต าบลตะลุบัน สถานีอนามัยต าบลปะเสยะวอ สถานีอนามัยต าบลแป้น (บ้านเจาะโบ) สถานีอนามัยต าบลบางเก่า
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พระนครศรีอยุธยา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3521 1888 ต่อ 2550-8
คลินิกววิฒัน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอธติิพงษ์ (แก้ว)

คลินิกเวชกรรมแพทยอ์ดิศร คลินิกเวชกรรมอุทัยการแพทย์ คลินิกศูนยแ์พทยว์งัน้อย คลินิกหมอดวงพรเวชกรรม
คลินิกหมอประสิทธิเ์วชกรรม คลินิกหมอเศกสรรค์เวชกรรม คลินิกหมอสามารถ คลินิกหมออาทรเวชกรรม
ไชยยศ-กิติยาคลินิก ฐาปกรณ์คลินิกเวชกรรม ตรีธนัวส์หคลินิก แพทยณั์ฐพลคลินิก
โรจนะพีพีเอ็มคลินิกเวชกรรม เวชกรรมเลิศชัยโพลีคลินิก สหคลินิกหมอธชัชัย-พัชรา สุรางค์คลินิกเวชกรรม
หมอนุชคลินิกเวชกรรม             ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีอยธุยา             ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมืองนครศรีอยธุยา (ป้อมเพชร)
ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมืองนครศรีอยธุยา (วดัตึก)           ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมืองนครศรีอยธุยา (วดัอินทราราม)        ศูนยเ์วชปฏิบัติครอบครัว
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข วดักล้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพระนครศรีอยธุยา          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เสนา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3521 7118  ต่อ 217
คลินิกเด็กและผู้ใหญ่เวชกรรม คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ คลินิกสุรเดช - สุรีรัตน์เวชกรรม คลินิกหมอณัฎฐพลอายรุกรรม
คลินิกหมอววิฒัน์ คลินิกหมอโสภาเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอกิตติศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
วนัชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศูนยเ์วชปฏิบัติครอบครัว ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (วดัตึก)
ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (ป้อมเพชร) ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา (วดัอินทราราม)
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองเสนา สถานีอนามัยต าบลทุกต าบลในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา           ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพระนครศรีอยธุยา องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยธุยา
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 3531 5100-99
รพ.การุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่

คลินิกแพทยธ์วชัชัยเวชกรรมเฉพาะทาง         คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์

จ.ปราจีนบุรี

จ.ปัตตานี

            จ.พระนครศรีอยุธยา
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รพ.ราชธานี (เอกชน) โทร. 0 3533 5555 ต่อ 133 , 134
รพ.ราชธานี โรจนะ

รพ.ราชธานี โรจนะ (เอกชน) โทร.0 3524 9249 ต่อ 203
รพ.ราชธานี 

รพ.เชียงค า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5441 5193 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลแม่ต  า     ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลนาปรัง ศูนยสุ์ขภาพชุมชนบ้านมาง      สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนก าลัง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง               สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึ ง           สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทุง่แต
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว             สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 1             สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางงุ้น
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ          สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม           สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าเมีย่ง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข         สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา         สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยคอกหมู             สถานบริการสาธารณสุขชุมชนปางมะโอ           รพ .ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปิม จ.พะเยา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา

รพ.พะเยา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 5440 9300 ต่อ 1523
ศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลัยพะเยา ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลแม่ต  า
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ตะก่ัวป่า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7658 4250 ต่อ 5008
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองพังงา ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองยา่นยาว สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พังงา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7641 1618-9 ต่อ 3002
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองพังงา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พัทลุง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 7460 9500-20 ต่อ 1228
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลพัทลุง (ศูนยแ์พทยด์อนยอ)     ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาชัยสน
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลตะโหมด     ศูนยแ์พทยช์ุมชนเทศบาลควนขนุน ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางแก้ว
ศูนยแ์พทยช์ุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม ศูนยแ์พทยช์ุมชนท่ามิหร า ศูนยแ์พทยช์ุมชนคูหาสวรรค์ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนปากพะยนู
ศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลัยทักษิณ สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี       รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พิจิตร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 5661 1355 ต่อ 1125 - 1126
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พุทธชินราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5524 8466
รพ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร ศูนยสุ์ขภาพชุมชนประชาอุทิศ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนพระองค์ขาว ศูนยสุ์ขภาพชุมชนวดัพันปี
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนศูนยบ์ริการสาธารณสุขพุทธบูชา ศูนยสุ์ขภาพเมืองอรัญญิก ศูนยสุ์ขภาพเมืองเขือ่นขันธ์
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนมหานุภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั         ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพิษณุโลก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.พะเยา

จ.พังงา

จ.พิจิตร

จ.พิษณุโลก

จ.พัทลุง
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รพ.พระจอมเกล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3270 9999 ต่อ 1249
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอ า            สถานีอนามัยต าบลบ้านหม้อ           สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เพชรบูรณ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5671 7666
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.แพร่  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5451 1007 ต่อ 2006
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่           ศูนยแ์พทยช์ุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.แพร่        รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7634 2633-4 ต่อ 318
รพ.ถลาง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.วชิระภูเก็ต  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7636 1217  
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 ถนนกลาง ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ          ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 ถนนกระ          รพ.ถลาง
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนนริศร ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา           รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยีเ่ต้ง
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มหาสารคาม (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4371 2986
คลินิกชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ศูนยแ์พทยช์ุมชนอุทัยทิศ ศูนยแ์พทยช์ุมชนสามัคคี
ศูนยแ์พทยช์ุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ศูนยแ์พทยร์าชภัฎศรีสวสัด์ิมหาสารคาม
รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มุกดาหาร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4261 1285 ต่อ 1102 , 1103
รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ รพ.นาแก จ.นครพนม รพ.สมเด็จพระยพุราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
รพ.สมเด็จพระยพุราชเลิงนกทา จ.ยโสธร         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ศรีสังวาลย์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5361 1488 
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ยโสธร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4571 4041-3 ต่อ 2558  
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเดิด ค่ายบดินทรเดชา    ศูนยสุ์ขภาพชุมชนบ้านท่าศรีธรรม ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองยศ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนทรายมูล
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนไทยเจริญ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เบตง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7323 4078-9 ต่อ 160
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.แพร่

จ.เพชรบุรี

จ.เพชรบูรณ์

จ.ภูเก็ต

จ.มหาสารคาม

จ.มุกดาหาร

จ.แม่ฮอ่งสอน

จ.ยโสธร

จ.ยะลา
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รพ.ยะลา (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7323 4711-7 ต่อ 241
รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี รพ.รือเสาะ จ.นราธวิาส รพ.รามัน
รพ.กรงปินัง รพ.บันนังสตา รพ.สมเด็จพระยพุราชยะหา รพ.ธารโต
รพ.กาบัง ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครยะลา               ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา            ศูนยบ์ริการสุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรม            ศูนยแ์พทยช์ุมชนโรงพยาบาลรือเสาะ
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนตลาดเก่า ศูนยสุ์ขภาพชุมชนบ้านสะเตง หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ร้อยเอ็ด (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4351 8200-5 ต่อ 2023 - 4 
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รพ.จตุรพักตรพิมาน
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด            ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทุกแห่ง             สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดัร้อยเอ็ด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัร้อยเอ็ด รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง               ร.พ.ละอุน่             ร.พ.กระบุรี                ร.พ.กะเปอร์                ร.พ.สุขส าราญ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

กรรชิตการแพทยค์ลินิกเวชกรรม คลินิก ซอย 13 การแพทย์ คลินิกปากแพรกการแพทย์ คลินิกนายแพทยว์ทิยา
คลินิกแพทยท์ศนเทพ คลินิกแพทยป์ระกอบกิจ คลินิกเวชกรรมนายแพทยป์ระภาส คลินิกแพทยธ์รีพงศ์
คลินิกแพทยสุ์พจน์ - สุพัฒน์ คลินิกแพทยส์ราวธุ คลินิกแพทยฤ์ทัยรัตน์ คลินิกแพทย ์สุรพล - ศรีประภา
คลินิกแพทยส์มชาย คลินิกแพทยป์ระสิน หู คอ จมูก คลินิกแพทยส์มเดช คลินิกแพทยส์มพงษ์
คลินิกแพทยช์ุมชน คลินิกแพทยส์มศักด์ิ คลินิกแพทยอ์ุบลวรรณ คลินิกบ้านค่ายการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ คลินิกลูกรัก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม คลินิกรวมพลการแพทย์
คลินิกหมอชนิตา คลินิกห้วยโป่งการแพทย์ ระยองเวชการคลินิก ปลวกแดงการแพทยค์ลินิก
คลินิกหมอโกมล สุขุมวทิเวชการคลินิก สหคลินิกแพทยช์ัยวฒัน์
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มงกุฎระยอง (เอกชน)  โทร. 0 3869 1800 ต่อ 2766 , 2904
คลินิกรวมแพทยน์ิคม คลินิกรักสุขภาพ คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ เฮลธแ์คร์สหคลินิก

รพ.รวมแพทย์ระยอง (เอกชน)  โทร. 0 3886 0890-3 ต่อ 200 , 211
คลินิกแพทยส์มชาย คลินิกแพทยป์ระสิน หู คอ จมูก คลินิกรวมแพทยน์ิคม คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์
คลินิกห้วยโป่งการแพทย์

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางคนที ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองด าเนินสะดวก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองโพธาราม ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลจอมบึง ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลบางแพ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลปากท่อ
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง          ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลวดัเพลง ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลสวนผึ ง วทิยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั       รพ .ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.ราชบุรี
รพ.ด าเนินสะดวก (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3225 5132

รพ.บ้านโป่ง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3222 1963

รพ.ระยอง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3861 1481

จ.ร้อยเอ็ด

จ.ระนอง

จ.ระยอง

รพ.โพธาราม (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3235 5300-9 ต่อ 510

รพ.ระนอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7782 2714 
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ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี         ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลเขางู         สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
สถานีอนามัยต าบลบ้านฆ้อง สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ต าบลด่านตะโก          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ซานคามิลโลโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน)  โทร. 0 3221 1143 ต่อ 400
คลินิกนายแพทยอ์าคม คลินิกเวชกรรมแพทยน์ิติพนธ์ คลินิกเวชกรรม นพ.วฒิุชัย คลินิกเวชกรรมหมอธาม์
คลินิกแพทยบ์ัณฑิต คลินิกแพทยบ์ุญชู คลินิกแพทยว์ศิรุต คลินิกแพทยส์มศรี

คลินิกเวชกรรมนายแพทยว์สันต์ คลินิกนายแพทยสั์มฤทธิ์ คลินิกเวชกรรมแพทยป์ระดิษฐ์ คลินิกเวชกรรมแพทยพ์ิสิฐ
คลินิกเวชกรรมรุ่งทิพยก์ารแพทย์ คลินิกหมอถวลิ คลินิกเวชกรรมหมอขวญันุช คลินิกเวชกรรมหมอพงศ์พันธ์
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์นายแพทยค์มกริช คลินิกเวชกรรมหมอพิพัฒน์ คลินิกเวชกรรมแพทยส์รรเสริญ
คลินิกเวชกรรมแพทยสุ์ชัย นิศารัตน์คลินิกเวชกรรม วฒันะคลินิกเวชกรรม สุทัศน์คลินิกเวชกรรม
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั         สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านหมี่ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

กรณาธปิคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทยน์ิรันดร์ คลินิกเวชกรรมแพทยสุ์พรชัย คลินิกเวชกรรมสุชาติการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอจุมพล คลินิกเวชกรรมรักเกียรติการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทยน์พดล คลินิกเวชกรรมแพทยว์นัเพ็ญ
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายรุศาสตร์แพทยว์รีชัย           คลินิกเวชกรรมหมออ าภรณ์          คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์นายแพทยน์าวนิ
คลินิกเวชกรรมหมอสุจินดาหมอหทัยรัตน์       แพทยน์ิติพลคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาพัฒนานิคม      แพทยม์าลินคลินิกเวชกรรม
แพทยสิ์ทธชิัยคลินิกเวชกรรม แพทยว์ภิาคลินิกเวชกรรม แพทยห์ญิงราตรีคลินิกเวชกรรม ประนอมคลินิกเวชกรรม
ยวุเรศคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมจักษุวทิยา วโิรจน์คลินิกเวชกรรม สุรชัยการแพทยค์ลินิกเวชกรรม
สมจิตร-นิรันดร์ คลินิกเวชกรรม หมอสมชายคลินิกเวชกรรม ส านักงานเทศบาลต าบลท่าวุง้ สถานพยาบาลเรือนจ ากลางลพบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั          เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองลพบุรี
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สาขา 1
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกตาหมอเลอปรัชญ์ (มังกร) คลินิกหมอณรงค์                            คลินิกหมอวรวทิย์ คลินิกสูติ-นรีเวชกรรมแพทยข์ชล
คลินิกหมอศุภสิทธิ์ คลินิกหมออรรณพ-หมอนภสมร สหคลินิกหมอเลือก
รพ.แม่เมาะ รพ.เกาะคา รพ.เสริมงาม รพ.งาว
รพ.แจ้ห่ม รพ.วงัเหนือ รพ.เถิน รพ.แม่พริก
รพ.แม่ทะ รพ.สบปราบ รพ.ห้างฉัตร รพ.เมืองปาน

คลินิกกามโรคและโรคเอดส์ จังหวดัล าปาง          สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั        รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่หริภุญชัย เมโมเรียล (เอกชน) โทร.0 5358 1600-5 ต่อ 2222
คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม               คลินิกหมอสัมพันธเ์วชกรรม              บ้านป่าเด่ือคลินิกเวชกรรม

รพ.ค่ายสุรศักดิม์นตรี (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 5483 9305-9 ต่อ 1123

จ.ลพบุรี

รพ.ล าพูน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5356 9100 ต่อ 1183

รพ.ราชบุรี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3271 9600 ต่อ 1322 , 1475

จ.ล าปาง

จ.ล าพูน

รพ.ล าปาง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5423 7400 ต่อ 4301

รพ.พระนารายณ์มหาราช (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3662 1537 ต่อ 1025 , 5055

รพ.บ้านหมี ่(กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3647 1270
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คลินิกนายแพทยก์รัณยเ์วชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก คลินิกนายแพทยก์ฤษณ์ เวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
คลินิกนายแพทยเ์กรียงศักด์ิ คลินิกนายแพทยธ์รีพล คลินิกนายแพทยว์ฑูิรย์ คลินิกนายแพทยสุ์รชัย
คลินิกนายแพทยสุ์วชิา คลินิกเวชกรรมแพทยห์ญิงกฤษณี สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พยหุ์ รพ.ศิลาลาด รพ.โพธิศ์รีสุวรรณ รพ.ยางชุมน้อย
รพ.กันทรารมย์ รพ.กันทรลักษ์ รพ.ขุขันธ์ รพ.ไพรบึง
รพ.ปรางค์กู่ รพ.ขุนหาญ รพ.ราษีไศล รพ.อุทุมพรพิสัย
รพ.บึงบูรพ์ รพ.ห้วยทับทัน รพ.โนนคูณ รพ.ศรีรัตนะ
รพ.วงัหิน รพ.น  าเกลี ยง รพ.ภูสิงห์ รพ.เมืองจันทร์
รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา          ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีสะเกษ            ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3   
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข (เทศบาลชุมชนมารีหนองแคน             ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 5             รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกหมอวนัชัย คลินิกหมอสุชิน คลินิกนายแพทยสุ์รพล ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสุขเกษม
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา รพ.พระอาจารยฝ้ั์น อาจาโร รพ.พระอาจารยแ์บน ธนากโร
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกแพทยจ์ิรวรรณ คลินิกแพทยท์ัดพงศ์ คลินิกแพทยป์รีดาวดี คลินิกแพทยว์นิดา
คลินิกแพทยว์รชัย คลินิกแพทยว์ชัรพงศ์ คลินิกแพทยสุ์มิตร์ คลินิกแพทยห์ญิงจีราบัตร
คลินิกแพทยธ์ญัลักษณ์ คลินิกแพทยห์ญิงผาณิตตา คลินิกแพทยห์ญิงลัดดาพร คลินิกแพทยอ์ัญชลี
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดหมอจักรพงศ์        เฉลิมพงษ์คลินิกการแพทย์ รวมแพทยค์ลินิกเวชกรรม
ไทรบุรีคลินิก หู คอ จมูกและภูมิแพ้ นายแพทยป์ระพลคลินิก                                            ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเตาหลวง ศูนยสุ์ขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 1 (เคหะชุมชนสงขลา) ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2 (เขาแก้ว)
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขสระเกษ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนพาณิชยส์ร้างสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่12
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลองเรียนคลินิกเวชกรรม คลินิกกระดูกและข้อหมอศศิพงษ์ - รัถการเอ็กซเรย์ คลินิกตาหมอวชิัย
คลินิกนายแพทยอ์ัฐพล คลินิก นพ.สุรัตน์ - พญ.จริญญา คลินิกเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์แพทยก์ิตติพล        คลินิกราษฎร์อุทิศการแพทย์
คลินิกเวชกรรมนฤมลการแพทย์ คลินิกแพทยก์ าพล คลินิกแพทยเ์จริญ คลินิกแพทยธ์รีะชัย
คลินิกแพทยน์ล คลินิกแพทยห์ญิงพักตร์ประภาสูตินรีเวชและโรคทัว่ไป คลินิกหมอสุภาพการแพทย ์  
คลินิกเวชกรรม หมออ านาจ มีสัทธรรม คลินิกสูตินรีเวชแพทยห์ญิงสุนิษฐา คลินิกแพทยสุ์รสิทธิ์ คลินิกสูติ-นรีเวชหมอชัชวาล
คลินิกหมอโฆษิตสูติ - นรีเวช คอหงส์เวชคลินิก ชีวาวฒันาคลินิกเวชกรรม ปุณณกัณฑ์การแพทยค์ลินิกเวชกรรม
ศตพงษ์คลินิกโรคกระดูกและข้อ สะเดาสหคลินิก หมอประวทิยค์ลินิกสูติ-นรีเวช หมอจิตติคลินิกเวชกรรม
รพ.กองบิน 56                   รพ.ค่ายเสนาณรงค์ รพ.มิตรภาพสามัคคี (มูลนิธทิ่งเซียเซ่ียงต๊ึง)   
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 (หน้าสถานีต ารวจภูธร อ.หาดใหญ)่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขคลองเตย
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลก าแพงเพชร
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัคลองเรียน) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห

รพ.ศรีสะเกษ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4561 6094

รพ.เลย (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4286 2123 ต่อ 279
จ.เลย

จ.ศรีสะเกษ

จ.สงขลา

รพ.สกลนคร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4271 6568
จ.สกลนคร

รพ.หาดใหญ่  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7427 3100 ต่อ 2214 , 2216

รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4272 1111 ต่อ 1106

รพ.สงขลา (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7433 8100 ต่อ 1995 , 3100
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ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบ้านพรุ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ                          ศูนยบ์ริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1      
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขบุญวรรโณ ศูนยแ์พทยช์ุมชนต าบลพะตง ศูนยบ์ริการสาธารณสนามกีฬาจิระนคร ศูนยบ์ริการสาธารณสุขสามชัย
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา)            ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลปริก
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 (วดัคอหงส์) ศูนยแ์พทยช์ุมชนต าบลควนลัง ศูนยแ์พทยช์ุมชน 3 ต าบล
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 ศูนยบ์ริการสาธารณสุขอู ่ท.ส.
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สตูล  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร 0 7471 1028 ต่อ 1132 
คลินิกนายแพทยธ์รีะ คลินิกแพทยก์นกอร       คลินิกแพทยห์ญิงสิริรัตน์ สูติ-นรีแพทย ์       คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก อายรุกรรม
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลพิมาน ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลก าแพง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกพัฒนะการแพทย ์ คลินิกสุภาพการแพทย ์ สถานพยาบาลจุฬาเวช หมอวนัชัยคลินิกเวชกรรม
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนทุกแห่งในจังหวดั สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิง้
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวดับางปิง้ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกแพทย ์ก.ม.18 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนบัวเกราะ ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 1 รพ.บางพลี
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 2 รพ.บางพลี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกสุขภาพชุมชนบัวเกราะ คลินิกสุขภาพชุมชนบ้านคลองนาเกลือน้อย           ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองราชา ศูนยสุ์ขภาพชุมชนภาณุรังษี
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ              ศูนยสุ์ขภาพชุมชนนครทอง             ศูนยสุ์ขภาพชุมชนอยูเ่จริญ
สถานพยาบาลสถานีกาชาดที ่5 สวางคนิวาส         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (เอกชน) โทร.0 2769 2900-9 ต่อ 3338
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
รพ.ทัว่ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต (เอกชน) โทร.0 2738 9900 - 9 ต่อ 3338
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกแพทย ์ก.ม.18 คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
เซ็นทรัล ปาร์ค คลินิก 2 คลินิกเวชกรรม          บางกะปิคลินิกเวชกรรม บ ารุงรักษ์การแพทยค์ลินิก มหาสินคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (อุดมเดช) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน)        สถานพยาบาลจุฬาเวช

คลินิกแพทยเ์จษ คลินิกแพทยฉ์ัตรลดา 1 คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนุช          มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน)          มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา)
บางปะกงคลินิกแพทย์ บางกะปิคลินิกเวชกรรม แพทยข์้ามฟากคลินิก แพทยแ์พรกษาคลินิก
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 1 รพ.บางนา 5 สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.บางพลี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2752 4900 ต่อ 2827  

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

รพ.เซ็นทรัล ปาร์ค  (เอกชน)  โทร. 0 2312 7261-9  ต่อ 334

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

รพ.บางบ่อ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2338 1065-6 ต่อ 227

จ.สตูล

จ.สมุทรปราการ
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คลินิกแพทยเ์จษ คลินิกแพทยฉ์ัตรลดา 1 คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนุช           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา)
บางกะปิคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์ แพทยข์้ามฟากคลินิก แพทยแ์พรกษาคลินิก
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 1 รพ.บางนา 2 สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทยศุ์ภรัตน์ คลินิกแพทยอ์ิทธพิล คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 90 จุฬาประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม
ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม ธนารมยส์หคลินิก นาคราชสุวรรณภูมิคลินิกเวชการ นาคราชพระประแดงคลินิกเวชการ
บางปะกอกคลินิกเวชการ ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่          
บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน

คลินิกแพทยส์มชาย พงศ์แพทยค์ลินิกเวชกรรม พงศ์แพทยค์ลินิกเวชกรรม 2 เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม
รพ.เมืองสมุทรปูเ่จ้าฯ โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปูโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก

คลินิกแพทยส์มชาย พงศ์แพทยค์ลินิกเวชกรรม พงศ์แพทยค์ลินิกเวชกรรม 2 เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม
รพ.เมืองสมุทรปากน  าโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปูโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก

คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกรวมชัยประชารักษ์เวชกรรม คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกสุภาพการแพทย์
เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์ แพทยข์้ามฟากคลินิก แพทยแ์พรกษาคลินิก

คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกแพทยเ์จษ คลินิกแพทยห์ญิงวรุณศิริ (เวชกรรม) คลินิกรณภพการแพทย์
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกสุภาพการแพทย์ ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ บางปะกงคลินิกแพทย์
บางปูเวชคลินิก

คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมทุง่ครุ คลินิเวชกรรมลาซาล คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
ดอกไม้เวชคลินิก นาคราชสุวรรณภูมิคลินิกเวชการ แพทยข์้ามฟากคลินิก มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(อุดมเดช)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน)         สถานพยาบาลจุฬาเวช สุขกมลคลินิกเวชกรรม

รพ.ส าโรงการแพทย์  (เอกชน)  โทร. 0 2361 0070 ต่อ 1234-6  
คลินิกต าหรุการแพทย์ คลินิกแพทยส์าธติ คลินิกเวชกรรมวสันต์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกอนุสรณ์การแพทย์ มหาสินคลินิกเวชกรรม

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3472 3044-9 ต่อ 1206
คลินิกแพทยจ์ิราพร คลินิกแพทยธ์นากร คลินิกแพทยม์ยรีุ คลินิกแพทยว์ชัระ - กนกวรรณ
คลินิกแพทยเ์ชิดศักด์ิ คลินิกหมอมนูญ สหคลินิกหมอธรีะเทพ - หมอรุจิรา ศูนยแ์พทยช์ุมชนแม่กลอง
ศูนยแ์พทยช์ุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สถานีอนามัยบ้านปรก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกกิติพรการแพทย์ คลินิกชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกพุทธมณฑลสาย4การแพทย์ คลินิกแพทยพ์รชัย
คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวฒิุ คลินิกสาทิพยก์ารแพทย์

รพ.เมืองสมุทรปากน  าโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2173 7766-75

รพ.รัทรินทร์  (เอกชน)  โทร. 0 2323 2991-7 ต่อ 808

รพ.รวมชัยประชารักษ์  (เอกชน)  โทร. 0 2708 7500-10 ต่อ 128,340 

รพ.กระทุม่แบน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3484 4430 ต่อ 5549

จ.สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสาคร

รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง  (เอกชน)  โทร. 0 2818 7555  ต่อ 2201-2

รพ.เมืองสมุทรปูเ่จ้าฯ โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2754 2800-9

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

รพ.วิภาราม-ชัยปราการโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2363 9222  ต่อ 1207
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คลินิกหมอไพโรจน์และเพือ่นการแพทย ์          คลินิกหมออภิชาติการแพทย์ ยอดยิง่คลินิกเวชกรรม ศสม.อ้อมน้อย
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครอ้อมน้อย           ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระทุม่แบน        รพ .ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกมหาชัยการแพทย์ คลินิกเวชกรรมวชิาการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม
สุขภาพคลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกก้องการแพทย์ คลินิกเวชกรรมเบญจทรัพยก์ารแพทย์ คลินิกประวทิยก์ารแพทย ์          คลินิกปาริชาติ-ชัยวเิชียรการแพทย์
คลินิกบางปลาการแพทย์ คลินิกปิตินันท์การแพทย์ คลินิกพีรชัยการแพทย์ คลินิกแพทยก์ิตติ
คลินิกแพทยช์รินทร์ คลินิกแพทยว์รดา คลินิกแพทยว์รีศักด์ิ คลินิกแพทยอ์ภิชาติ
คลินิกแพทยอ์ัญชลี คลินิกวบิูลย-์กมลทิพยก์ารแพทย์ คลินิก วบิูลย ์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมสมคิดการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน์ คลินิกเวชกรรมนิคมซอย15การแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอนารา คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวทิย์
คลินิกเวชกรรมหมอปัญญา คลินิกเวชกรรมหมอพิชัย คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย์ คลินิกสาวติรีการแพทย์
คลินิกสมเกียรติการแพทย์ คลินิกสมุทรสาครการแพทย์ คลินิกหมอไพศาลการแพทย์ คลินิกหมอศักด์ิชัยการแพทย์
คลินิกหมอสงกรานต์การแพทย์ คลินิกหมอสยามการแพทย์ คลินิกหมออภิเชษฐ์การแพทย์ คลินิกอนันต์การแพทย์
พุฒิพงศ์คลินิกเวชกรรม สหคลินิกนายแพทยว์ชิัย-ทันตแพทยศิ์ริพร         หมอพลสันต์ คลินิกเวชกรรม      รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ร.พ.มหาชัย 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน)  โทร. 0 2431 0054 ต่อ 3203
คลินิกกิติพรการแพทย์ คลินิกตลาดสมบูรณ์เวชกรรม คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทยช์วลิต              คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางทินกรการแพทย ์      คลินิกเวชกรรมบ้านบุษรา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ คลินิกเวชกรรมแพทยลื์อเดช (สาขาเทียนดัด)      คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก คลินิกเวชกรรมแพทยส์มศักด์ิ
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย ์                    คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์ คลินิกหมออภิชาติการแพทย์
คลินิกอรรถพลการแพทย์ ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ยอดยิง่คลินิกเวชกรรม วนัวเิชียรสหคลินิก
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

ร.พ.มหาชัย 3 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เอกชน)  โทร. 0 3442 9111 ต่อ 320
คลองครุคลินิกการแพทย์ คลินิกชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกมหาชัย 3 เวชกรรม คลินิกแพทยช์ัชชัย
คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม สหคลินิกเมืองใหม่การแพทย์ เวชสาครคลินิกเวชกรรม

รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย  (เอกชน)  โทร. 0 2431 0070 ต่อ 4319-29
คลินิกกิติพรการแพทย์ คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกเวชกรรมแพทยส์มศักด์ิ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทยช์วลิต คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์ คลินิกสาทิพยก์ารแพทย์ คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
แพทยส์วนหลวงคลินิกเวชกรรม ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง โรมันเวชกรรมคลินิก วนัวเิชียรสหคลินิก
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ สายส่ีสหคลินิก

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชัน่แนล สมุทรสาคร (เอกชน) โทร. 0 3482 6709-29 ต่อ 1228,1311 
คลินิกกิติพรการแพทย์ คลินิกก้องการแพทย์ คลินิกชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมแพทยส์มศักด์ิ คลินิกเวชกรรมวชิัยเวช สินสาคร คลินิกสาทิพยก์ารแพทย์
วนัวเิชียรสหคลินิก สายส่ีสหคลินิก

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3742 1727  
คลินิกนายแพทยร์าเชษฎ คลินิกแพทยก์นกพร คลินิกแพทยบ์รรหาร คลินิกแพทยป์ัญญา
คลินิกแพทยไ์พบูลย์ คลินิกแพทยว์ทิยา คลินิกแพทยว์รีชัย คลินิกอายรุกรรมแพทยสุ์ระชัย
คลินิกอรัญการแพทย์ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเขตเมือง สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.บ้านแพ้ว  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3441 9539

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

จ.สระแก้ว
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รพ.พระพุทธบาท  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3632 3291 ต่อ 5002-4
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระพุทธบาท     ศูนยอ์นามัยที ่2 สระบุรี   ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระพุทธบาท       รพ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี   รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.สระบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3631 6555  ต่อ 3105
เทศบาลต าบลหนองแค เทศบาลเมืองสระบุรี รพ.ค่ายอดิศร               รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี  (เอกชน)  โทร. 0 3631 5555-94 ต่อ 8320-21
คลินิกตาหมอดวงพร คลินิกรวมแพทยส์ระบุรี คลินิกเวชกรรมแพทยท์วศัีกด์ิ คลินิกสุวฒัน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์หมอสุรเชษฐ์ แพทยว์รพงษ์คลินิก               สหคลินิกท่าเรือการแพทยแ์ละทันตกรรม
แพทยป์ระสงค์ (รวมแพทย)์ คลินิกเวชกรรม

รพ.สิงห์บุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3652 2512  
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ รพ.ค่ายบางระจัน
รพ.ท่าช้าง รพ.บางระจัน รพ.พรหมบุรี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.อินทร์บุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3658 1993-7 ต่อ 110 - 9
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ            ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี          รพ.ค่ายบางระจัน รพ.บางระจัน
รพ.ท่าช้าง รพ.พรหมบุรี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.ศรีสังวรสุโขทัย  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5568 2030-42 ต่อ 155,175
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.สุโขทัย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5561 1702 ต่อ 1207
ส านักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.เจ้าพระยายมราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3551 4999 ต่อ 1216
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 2 วดัศรีบัวบาน
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที ่17  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3553 1077 ต่อ 2901 - 3
คลินิกพจนารถ-บุญชัยการแพทย์ สองพีน่้องโพลีคลินิก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.อู่ทอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3555 1422 ต่อ 406
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.เกาะสมุย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7742 0901  
คลินิกเวชกรรมประจักษ์การแพทย์ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขบางรักษ์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

จ.สุโขทัย

จ.สิงห์บุรี

จ.สุพรรณบุรี

จ.สุราษฎร์ธานี

จ.สระบุรี
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รพ.สุราษฎร์ธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7791 5600
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ตา กฤษฎาเซ็นเตอร์พอยท์คลินิก คลินิกเวชกรรม เอกพลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม แพทยสุ์ชาติ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมอฉัตรชัย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมอรัชนีย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ แพทยเ์ติมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง โรคกระดูกและข้อ หมออิสระ
คลินิกเวชกรรมแพทยพ์ิเชษฐ์ คลินิกแพทยศิ์ริพงศ์ คลินิกเวชกรรมฉพาะทาง หู คอ จมูก วโิรจน์ คลินิกเวชกรรม
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม โสต ศอ นาสิกวทิยา หมอบุษยมาศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง โรคตา หมอปกรณ์
คลินิกหมอคชาภรณ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรม โรคหัวใจ บรรยงจักษุคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุวทิยา - รังสีวทิยา
เสรีภาพคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร หมอจักรกฤช คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม
หมอสุรพล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ตา             เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนยต์าปี)            เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนยส์วนหลวง ร.9)
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที ่4 (บึงขุนทะเล)         ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝ่ังบางใบไม)้         ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโพธาวาส
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโพธิห์วาย ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก โรงพยาบาลกองบิน 7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สุรินทร์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4451 5913 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร์ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสถานีรถไฟ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนกรุงศรีนอก
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสุริยกานต์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4243 1015 ต่อ 246 , 329
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชแพทยห์ญิงจุฑารัตน์ คลินิกหมอจรูญ คลินิกเวชกรรมหมอวฒันา
พิมลจันทร์-วนัชัยคลินิก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั  

รพ.หนองคาย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4241 3456-65 ต่อ 143 , 219
ศูนยบ์ริการเทศบาล 1 ศูนยน์าโพธิ์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.หนองบัวล าภู  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4231 1999 ต่อ 1201 , 1202
รพ.นากลาง รพ.โนนสัง รพ.นาวงัเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.ศรีบุญเรือง
รพ.สุวรรณคูหา ศูนยแ์พทยช์ุมชนต าบลหนองบัว ศูนยแ์พทยช์ุมชนศรีบุญเรือง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.อ่างทอง  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3561 5111 ต่อ 647,648
รพ.อ่างทอง 2 (เขตเทศบาลเมือง) รพ.อ่างทอง 3 (เขตเทศบาลวดัชัยมงคล)       ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลป่าโมก
สาธารณสุขอ าภอทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.อ านาจเจริญ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4551 1940-8 ต่อ 1251 
ศูนยแ์พทยโ์นนหนามแท่ง ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.อุดรธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4224 5555  ต่อ 3112 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข(เทศบาล 8) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี                ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล (หนองสิม)
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเก่าจาน ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลหนองบัว             ศูนยสุ์ขภาพชุมชนวดัป่าโนนนิเวศน์
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1               ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

จ.หนองบัวล าภู

จ.อ่างทอง

จ. อ านาจเจริญ

จ.อุดรธานี

จ. สุรินทร์

จ. หนองคาย
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รพ.อุตรดิตถ์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5583 2601-6 ต่อ 1159-61 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สถานพยาบาลเขือ่นสิริกิตต์ิ ร.พ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.อุทัยธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5651 4992
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 4523 3529
คลินิกเวชกรรมหมอธนวฒัน์ ธนินศักด์ิ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม หู คอ จมูก

รพ.วารินช าราบ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4526 7259-63 ต่อ 5028-9
รพ.พระศรีมหาโพธิ ์(จิตเวช) รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามัยที ่10 ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งที ่1 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)           ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งที ่2 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี          ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งที ่3 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สรรพสิทธิประสงค์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4525 0287
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินช าราบ
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนท่าวงัหิน ศูนยสุ์ขภาพชุมชนชยางกูร 28 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนบ้านดู่ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนวดัปทุมมาลัย
ศูนยแ์พทยช์ุมชนวดัใต้ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสุปัฏนาราม ศูนยสุ์ขภาพชุมชนนาค า ศูนยสุ์ขภาพชุมชนฟ้าห่วน
ศูนยอ์นามัยที ่10 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลนาจะหลวย           ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขมราฐ
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนบ้านโคกเถือ่นช้าง ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลยพุราชเดชอุดม        ศูนยสุ์ขภาพชุมชนค าข่า ศูนยสุ์ขภาพชุมชนบ้านแขม
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร        ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองเขือ่งใน
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลสิรินธร            ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลดอนมดแดง            ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลส าโรง     
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโพธิไ์ทร     ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลตาลสุม     ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบ      ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลกุดข้าวปุน้
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลตระการพืชผล                 ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโพนงาม                ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลน  ายนื     
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่7 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั            ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลทุง่ศรีอุดม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งที ่2 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)                       ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งที ่3 (เทศบาลเมืองวริินช าราบ)
ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         ศูนยสุ์ขภาพชุมชนดงแสนสุข
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ. อุบลราชธานี

จ.อุทัยธานี

จ. อุตรดิตถ์
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หลักเกณฑ์การออกบัตรรับรองสิทธิฯ 

ส ำนักงำนประกันสังคมได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรพิจำรณำสถำนประกอบกำรซึ่งส ำนักงำนประกันสังคมทุกจังหวัด  

จะต้องด ำเนินกำรออกบัตรรับรองสิทธิฯ ให้ลูกจ้ำงผู้ประกันตน   ดังนี้

1.  คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย

2.  จ่ำยเงินสมทบในจังหวัด

หลักเกณฑ์การเลือกสถานพยาบาล

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิสำมำรถเลือกสถำนพยำบำลที่จะใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้

1.  เป็นสถำนพยำบำลประกันสังคมที่อยู่ในเขตจังหวัดประจ ำท ำงำนหรือเขตจังหวัดรอยต่อของจังหวัดประจ ำท ำงำน  หรือ

2.  เป็นสถำนพยำบำลประกันสังคมที่อยู่ในเขตจังหวัดที่พักอำศัยหรือเขตจังหวัดรอยต่อของจังหวัดที่พักอำศัย

หลักเกณฑ์การเปล่ียนสถานพยาบาล

1.  ผู้ประกันตนสำมำรถเปลี่ยนสถำนพยำบำลได้ปีละ 1 ครั้ง  ตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด

2.  กรณีมีควำมจ ำเป็นขอเปลี่ยนสถำนพยำบำลระหว่ำงปี  ต้องมีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 

ได้แก่ ย้ำยภูมิล ำเนำ  หรือที่อยู่อำศัย  หรือย้ำยสถำนประกอบกำรอันไม่สะดวกต่อกำรรับบริกำรจำกสถำนพยำบำลเดิม

กรณีขอบัตรรับรองสิทธิฯ (กรณีไม่เคยมีบัตรรับรองสิทธิฯ)

ลูกจ้ำงผู้ประกันตนสำมำรถขอบัตรรับรองสิทธิฯ ได้โดย

1.  เขียนค ำร้องในแบบขอบัตรรับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล(สปส.9-02) เพื่อเลือกสถำนพยำบำลที่จะใช้บริกำรทำงกำรแพทย์

2.  ให้ผู้ประกันตนลงช่ือในแบบ สปส.9-02  และน ำแบบ สปส.9-02  ส่งส ำนักงำนประกันสังคมได้โดยตรง

3.  ส ำหรับลูกจ้ำงที่ข้ึนทะเบียนใหม่  ให้ย่ืนแบบ สปส.1-03  พร้อมทั้งเลือกสถำนพยำบำลประกันสังคม

ที่จะใช้บริกำรทำงกำรแพทย์หำกส ำนักงำนประกันสังคมไม่สำมำรถจัดสถำนพยำบำลให้ท่ำนตำมที่ท่ำนเลือกในอันดับแรกได้

จะจัดสถำนพยำบำลส ำรองให้ตำมล ำดับ

เง่ือนไข ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจำกกำรท ำงำน  ต่อเม่ือ

ภำยในระยะเวลำสิบห้ำเดือน  ผู้ประกันตนได้จ่ำยเงินสมทบมำไม่น้อยกว่ำสำมเดือน

แบบค าร้อง แบบขอบัตรรับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปส.9-02)

การขอเปล่ียนสถานพยาบาล / การขอบัตรรับรองสิทธิฯ (กรณีเคยมีบัตรรับรองสิทธิฯ)

ผู้ประกันตนสำมำรถขอเปลี่ยนสถำนพยำบำล หรือขอบัตรรับรองสิทธิฯ ทดแทนฉบับเดิม  

โดยเขียนค ำร้องในแบบขอบัตรรับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปส.9-02)

เง่ือนไข

1.  กำรเปลี่ยนสถำนพยำบำลจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล 

     พร้อมแบบ  สปส.9-02 คืนส ำนักงำนประกันสังคม

2.  กำรขอบัตรรับรองสิทธิฯ ทดแทนฉบับเดิมได้ในกรณี  ดังนี้

    -  บัตรรับรองสิทธิฯ สูญหำย / ฉีกขำด / ช ำรุด

    -  เปลี่ยนช่ือ - นำมสกุล (แนบหลักฐำนกำรเปลี่ยนช่ือ -  นำมสกุล)

    -  ช่ือ - นำมสกุล ตำมบัตรฯ ไม่ถูกต้อง (แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน)

       ส ำหรับกรณีเปลี่ยนช่ือ - นำมสกุล  หรือช่ือ -  นำมสกุล ตำมบัตรไม่ถูกต้อง 

       พร้อมแบบ สปส.9-02 คืนส ำนักงำนประกันสังคม

แบบค าร้อง  แบบขอบัตรรับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล (สปส.9-02)

หมายเหตุ : หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย  โปรดติดต่อสอบถามได้ท่ีโทรศัพท์ 1506  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

หรือส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี / ส านักงานประกันสังคมจังหวัดทุกแห่ง

หลักเกณฑ์การจัดสถานพยาบาลเพื่อออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
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