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ดังกล่าวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกในการประสานงานส าหรับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
   ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้เกี่ยวข้อง อีกท้ังเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานของทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการด าเนินงานประกันสังคม อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
       ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
          มกราคม 2561   
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1. โรงพยาบาลน่าน 90 1. โรงพยาบาลเชียงค า 102

จังหวดับรุีรัมย์ 2. โรงพยาบาลพะเยา 103

1. โรงพยาบาลนางรอง 90 จังหวดัพังงา

2. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 91 1. โรงพยาบาลตะกั่วป่า 103

จังหวดับงึกาฬ 2. โรงพยาบาลพงังา 103

1. โรงพยาบาลบึงกาฬ 92 จังหวดัพัทลุง

จังหวดัปทุมธานี 1. โรงพยาบาลพทัลุง 104

1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 93 จังหวดัพิจิตร

2. โรงพยาบาลปทุมธานี 93 1. โรงพยาบาลพจิติร 104

3. โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 94



หน้า หน้าจังหวดั / ชื่อสถานพยาบาล จังหวดั / ชื่อสถานพยาบาล

จังหวดัพิษณุโลก จังหวดัระยอง

1. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 105 1. โรงพยาบาลระยอง 111

2. โรงพยาบาลพทุธชินราช 105 2. โรงพยาบาลมงกฎุระยอง 113

3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 106 3. โรงพยาบาลรวมแพทยร์ะยอง 113

จังหวดัเพชรบรุี

1. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 106 จังหวดัราชบรุี

1. โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 113

จังหวดัเพชรบรูณ์ 2. โรงพยาบาลบ้านโป่ง 113

1. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 106 3. โรงพยาบาลโพธาราม 114

จังหวดัแพร่ 4. โรงพยาบาลราชบุรี 115

1. โรงพยาบาลแพร่ 106 5. โรงพยาบาลซานคามิลโลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 115

จังหวดัภูเก็ต จังหวดัลพบรุี

1. โรงพยาบาลป่าตอง 107 1. โรงพยาบาลบ้านหมี่ 115

2. โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ 107 2. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 116

3. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจงัหวัดภูเกต็ 107 3. โรงพยาบาลอานันทมหิดล 118

4. โรงพยาบาลมิชชั่นภูเกต็โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง 107 จังหวดัล าปาง

จังหวดัมหาสารคาม 1. โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี 118

1. โรงพยาบาลมหาสารคาม 108 2. โรงพยาบาลล าปาง 119

จังหวดัมุกดาหาร จังหวดัล าพูน

1. โรงพยาบาลมุกดาหาร 108 1. โรงพยาบาลล าพนู 119

จังหวดัแม่ฮอ่งสอน 2. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่หริภุญชัยเมโมเรียล 120

1. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 109 จังหวดัเลย

จังหวดัยโสธร 1. โรงพยาบาลเลย 120

1. โรงพยาบาลยโสธร 109 จังหวดัศรีสะเกษ

จังหวดัยะลา 1. โรงพยาบาลศรีสะเกษ 121

1. โรงพยาบาลเบตง 109 จังหวดัสกลนคร

2. โรงพยาบาลยะลา 110 1. โรงพยาบาลสกลนคร 122

จังหวดัร้อยเอ็ด 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน 123

1. โรงพยาบาลร้อยเอด็ 110

จังหวดัระนอง จังหวดัสงขลา

1. โรงพยาบาลระนอง 111 1. โรงพยาบาลสงขลา 123

2. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 125



หน้า หน้าจังหวดั / ชื่อสถานพยาบาล จังหวดั / ชื่อสถานพยาบาล

3. โรงพยาบาลหาดใหญ่ 125 8. วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 140

จังหวดัสระแก้ว

จังหวดัสตูล 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ 140

1. โรงพยาบาลสตูล 127 จังหวดัสระบรุี

จังหวดัสมุทรปราการ 1. โรงพยาบาลพระพทุธบาท 141

1. โรงพยาบาลบางบ่อ 128 2. โรงพยาบาลสระบุรี 142

2. โรงพยาบาลบางพลี 129 3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 142

3. โรงพยาบาลสมุทรปราการ 129 จังหวดัสิงห์บรุี

4. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่จฬุารัตน์ 3 อนิเตอร์ 129 1. โรงพยาบาลสิงห์บุรี 142

5. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่จฬุารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 130 2. โรงพยาบาลอนิทร์บุรี 143

6. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค 130 จังหวดัสุโขทัย

7. โรงพยาบาลบางนา 2 130 1. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 143

8. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 5 131 2. โรงพยาบาลสุโขทัย 143

9. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 132 จังหวดัสุพรรณบรุี

10. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ 132 1. โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช 144

11. โรงพยาบาลเมอืงสมทุรปากน  าโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 132 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที ่17 144

12. โรงพยาบาลเมอืงสมทุรปูเ่จ้าฯ โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 133 3. โรงพยาบาลอู่ทอง 145

13. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารักษ์ 133 จังหวดัสุราษฎร์ธานี

14. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่รัทรินทร์ 133 1. โรงพยาบาลเกาะสมุย 145

15. วิภาราม-ชัยปราการโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 134 2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 146

16. โรงพยาบาลส าโรงการแพทย์ 134 จังหวดัสุรินทร์

1. โรงพยาบาลสุรินทร์ 147

จังหวดัสมุทรสงคราม จังหวดัหนองคาย

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหล้า 134 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ 148

จังหวดัสมุทรสาคร 2. โรงพยาบาลหนองคาย 148

1. โรงพยาบาลกระทุม่แบน 135

2. โรงพยาบาลบ้านแพว้ 136 จังหวดัหนองบวัล าภู

3. โรงพยาบาลสมุทรสาคร 136 1. โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 148

4. โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 137 จังหวดัอ่างทอง

5. โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 138 1. โรงพยาบาลอา่งทอง 149

6. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญว่ชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 139 จังหวดัอ านาจเจริญ

7. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญว่ชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 140 1. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 149



หน้า หน้าจังหวดั / ชื่อสถานพยาบาล จังหวดั / ชื่อสถานพยาบาล

จังหวดัอุดรธานี

1. โรงพยาบาลค่ายประจกัษ์ศิลปาคม 150

2. โรงพยาบาลอดุรธานี 150

จังหวดัอุตรดิตถ์

1. โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ 151

จังหวดัอุทัยธานี

1. โรงพยาบาลอทุัยธานี 151

จังหวดัอุบลราชธานี

1. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 152

2. โรงพยาบาลวารินช าราบ 152

3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 153

4. โรงพยาบาลราชเวชอบุลราชธานีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 154



- 1 -

สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

กรุงเทพมหานคร

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คลินิกบางกรวยเวชกรรม 19/66 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย

   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ.นนทบุรี โทร.0 2883 8639

681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล คลินิกแพทย์สมชาย 6/24 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.0 2447 0639

โทร.0 2244 3515 คลินิกวินิจการแพทย์ 711/32 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซ่ือ 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2912 7760

เตาปูนสหคลินิก 1045 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ

เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ

พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง

จ.ปทุมธานี โทร.0 2975 2728

ฟ้าใหม่คลินิกเวชกรรม 76/6 ม.4 ถ.สวนผัก แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

ยันฮีโพลีคลินิก 9/20 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย 

จ.นนทบุรี โทร.0 2447 0517

ร่ืนฤดีคลินิกเวชกรรม 297/2 ซ.ชุมชนสวนอ้อย ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2669 7153

สังข์กระจายคลินิกการแพทย์ 849/4 ซ.วัดสังข์กระจาย ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2466 8564

2.โรงพยาบาลกลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ โทร.0 2244 3515

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10100 กรุงเทพฯ โทร.0 2291 0106

โทร.0 2220 8000 ต่อ 10820 โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

กรุงเทพฯ โทร.0 2437 1625

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 18 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่

เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 190/15 ม.1 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2326 9995

โรงพยาบาลสิรินธร 20 ม.1 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900-19

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 6 ซ.หนองแขม-วัดศรีนวลฯ ถ.เพชรเกษม 81 

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2429 3575-8

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 48 ม.2 ถ.เลียบวารี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 4100

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 3-5 เชิงสะพานมอญ ถ.เจริญกรุง แขวงวัดราชบพิธ

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2226 5897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารถ 90/54-57 ซ.โรงภาพยนตร์โอเอ ถ.ราชปรารภ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2245 9147 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 596 ถ.เตชะวณิช เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2587 0618 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 99/23 ประชาสงเคราะห์-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2246 1591

บัญชีรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือข่าย ประจ าปี  พ.ศ.2561
แนบท้ายประกาศก าหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 248 ซ.จุฬา 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ โทร.0 2214 1057

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ โทร.0 2282 8493

ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2284 0559

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 119 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 2052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 257/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2281 7861

ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 1122

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 12 จนัทร์เที่ยง เนตรวเิศษ 860/37 ซ.ประดู่ 40 ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 7637-9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวาณิช 527 ถ.ทรงวาด ซ.อาเนี้ยเก็ง แขวงจักรวรรด์ิ 

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2222 5436

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 389/1 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 2353

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 179/1 ซ.ลาดพร้าว 41 (ซ.ภาวนา) แขวงสามเสนนอก  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2541 8382

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 161/82 ซ.ปลูกจิตร ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2251 2970

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2585 5768 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล 863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันท์ แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 0860

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 675 ถ.บางซ่ือ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2585 0633

ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร 29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.ยุคล แขวงเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร.0 2223 0004

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 214 ถ.สุขุมวิท 63 (วัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2391 6082

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2683

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 383/4 ถ.ส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ โทร.0 2236 4055

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 62 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ โทร.0 2579 1342

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ โทร.0 2277 2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณ ถ.เทศบาลสาย 1 ข้างวัดประยุรวงศ์ฯ แขวงวัดกัลยาณ์

พระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ 1011 ถ.เทอดไท ตรงข้ามวัดกลาง แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0028
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ธนบุรี 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2860 8210

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร 27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2468 2570

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 164/79 ถ.บางกอกน้อย-ตล่ิงชัน แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2424 7241

ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 238/138 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ โทร.0 2434 5367

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 91 ซ.สุขุมวิท ซ. 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2331 1773

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 127 ถ.วังเดิม ซ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

(บางกอกใหญ)่ กรุงเทพฯ โทร.0 2472 5895 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิศ์รี 151 ถ.สุขุมวิท ซ. 56 (สายทิพย)์ ลึกประมาณ 1 กม. 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9438 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 4 ซ.รามค าแหง 40(เสริมมิตร) ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2374 3550

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ 2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

สุดสาคร ตู้จินดา กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2984

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองค า บ าเพ็ญ 72 ซ.องค์การทอผ้าเก่า ถ.ทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 4787

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 277/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7949

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ภาษีเจริญ 503/1 ม.3 แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2413 1698

ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 139 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ โทร.0 2249 1385

ศูนย์บริการสาธารณสุข 42  ถนอม ทองสิมา 1 ถ.พระราม 2 ซ.พระราม2 ซ.54 แขวงแสมด า

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2415 2052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 39 ม.1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ โทร.0 2914 5822

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี หนองจอก 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1633 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง 361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0923

ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติ อุทิศ 523 /2 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2329 0320

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 9 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง 

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.0 2410 1814

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม โทร.0 2421 2147-9 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกษ์มาลา 7/2 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพฯ โทร.0 2424 9410

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 190 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2375 2897
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 12/10 ซ.พหลโยธิน 15 (วัดไผ่ตัน) ถ.พหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2279 8972

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 6112

ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ม.2 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2573 0729

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 364/79 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ โทร.0 2426 3514

ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2294 3427

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 43/1 ม.12 ซ.วัดนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม  

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2510 4955

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ   

กรุงเทพฯ โทร.0 2396 1866

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม 51 ม.9 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7512

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 46 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2463 5621

ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร 60 ม.4 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5258

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย์ 19/5 ม.3 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2536 0163

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ-์ ซ.ก านันแม้น ถ.พัฒนาการ แขวงบางแค

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2455 1771

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว 1-2 ซ.เย็นจิตร  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0 2675 9945-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 1 ม.10 ซ.เลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2548 4495-9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข บางบอน 143/2 ม.3 ซ.เอกชัย 12 ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2453 0526

ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนัก 4/98 ม.10 ถ.โชคชัย 4 ซอย 39 แขวงลาดพร้าว 

พระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2539 4828

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.0 2441 4680-4

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 104 ม.11 ซ.รามค าแหง 118 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร.0 2373 3225-7

เกษรการแพทย์คลินิกเวชกรรม 81 ซ.กรุงธนบุรี 4 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2438 2343

คลินิกปิยเมธิการแพทย์ 149/2 ซ.เนาวรัตน์ ถ.ศรีธรรมาธิราช แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2222 4751

คลินิกแพทย์ 745/3 ซ.ส าเหร่ ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ โทร.0 2538 8593

คลินิกแพทย์ปริญญา 369/21 ซ.ข้างกรมคุมประพฤติ ถ.พรานนก แขวงบา้นช่างหล่อ

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2412 2819

ถาวรคลินิกเวชกรรม 1172 ซ.สะพานยาว ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2468 0015
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พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม 111 ซ.ปิ่นเกล้าอาเขต ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2435 4976

พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม 217 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ โทร.0 2433 7332

แพทย์พิสิฐคลินิก 387/25 ซ.บ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ โทร.0 2223 6733

ไมตรีจิตต์คลินิกการแพทย์ 447 ถ.ไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพฯ โทร.0 2221 9920

สุรชัยคลินิกโรคผิวหนัง 155 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ โทร.0 2435 6814-5

สุรชัยคลินิกเวชกรรม 135 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2392 2735

3.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไม่มี

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

โทร.0 2256 4746

4.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ โทร.0 2244 3515

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

โทร.0 2291 0160 โทร.0 2220 8000

โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

โทร.0 2437 0123

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 18 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่

เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 190/15 ม.1 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2326 9995

โรงพยาบาลสิรินธร 20 ม.1 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6902

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 6 ซ.หนองแขม-วัดศรีนวลฯ ถ.เพชรเกษม 81 

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2429 3575-8

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 48 ม.2 ถ.เลียบวารี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โทร.0 2988 4100

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 3-5 เชิงสะพานมอญ ถ.เจริญกรุง แขวงวัดราชบพิธ

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2226 5897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารถ 90/54-57 ซ.โรงภาพยนตร์โอเอ ถ.ราชปรารภ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2245 9147 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 596 ถ.เตชะวณิช เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2587 0618 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 99/23 ประชาสงเคราะห์-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2246 1591

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 248 ซ.จุฬา 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ โทร.0 2214 1057

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ โทร.0 2282 8493
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2284 0559

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 119 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 2052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 257/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2281 7861

ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 1122

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 12 จนัทร์เที่ยง เนตรวเิศษ 860/37 ซ.ประดู่ 40 ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 7637-9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวาณิช 527 ถ.ทรงวาด ซ.อาเนี้ยเก็ง แขวงจักรวรรด์ิ 

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2222 5436

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 389/1 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 2353

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 179/1 ซ.ลาดพร้าว 41 (ซ.ภาวนา) แขวงสามเสนนอก  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2541 8382

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 161/82 ซ.ปลูกจิตร ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2251 2970

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2585 5768 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล 863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 0860

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 675 ถ.บางซ่ือ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2585 0633

ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร 29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.ยุคล แขวงเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร.0 2223 0004

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 214 ถ.สุขุมวิท 63 (วัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2391 6082

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2683

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 383/4 ถ.ส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ โทร.0 2236 4055

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 62 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ โทร.0 2579 1342

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ โทร.0 2277 2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณ ถ.เทศบาลสาย 1 ข้างวัดประยุรวงศ์ฯ แขวงวัดกัลยาณ์

พระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ 1011 ถ.เทอดไท ตรงข้ามวัดกลาง แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0028

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ธนบุรี 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2860 8210

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร 27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2468 2570
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 164/79 ถ.บางกอกน้อย-ตล่ิงชัน แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2424 7241

ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 238/138 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ โทร.0 2424 5367

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 91 ซ.สุขุมวิท ซ. 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2331 1773

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 127 ถ.วังเดิม ซ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

(บางกอกใหญ)่ กรุงเทพฯ โทร.0 2472 5895-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิศ์รี 151 ถ.สุขุมวิท ซ. 56 (สายทิพย)์ ลึกประมาณ 1 กม. 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9438 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 4 ซ.รามค าแหง 40 (เสริมมิตร) ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2374 3550

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ 2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

สุดสาคร ตู้จินดา กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2984

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองค า บ าเพ็ญ 72 ซ.องค์การทอผ้าเก่า ถ.ทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 4787

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 277/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7949

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ภาษีเจริญ 503/1 ม.3 แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2413 1698

ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 139 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ โทร.0 2249 1385

ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 1 ถ.พระราม 2 ซ.พระราม 2 ซ.54 แขวงแสมด า

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2415 2052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 39 ม.1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ โทร.0 2914 5822

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี หนองจอก 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1633 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง 361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0923

ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติ อุทิศ 523 /2 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2329 0320

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 9 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง 

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.0 2410 1814

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม โทร.0 2421 2147-9 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกษ์มาลา 7/2 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

โทร.0 2424 9410

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 190 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2375 2897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 12/10 ซ.พหลโยธิน 15 (วัดไผ่ตัน) ถ.พหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2279 8972

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 6112
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ม.2 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2573 0729

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 364/79 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ โทร.0 2426 3514

ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2294 3427

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 43/1 ม.12 ซ.วัดนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม  

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2510 4955

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ   

กรุงเทพฯ โทร.0 2396 1866

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม 51 ม.9 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7512

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 46 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

โทร.0 2463 5621

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ ์มโนชญากร 60 ม.4 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5258

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย์ 19/5 ม.3 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2536 0163

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ-์ ซ.ก านันแม้น ถ.พัฒนาการ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา กรุงเทพฯ โทร.0 2455 1771

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว 1-2 ซ.เย็นจิตร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

แห่งประเทศไทย โทร.0 2675 9945-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 1 ม.10 ซ.เลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2548 4495-9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข บางบอน 143/2 ม.3 ซ.เอกชัย 12 ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2453 0526

ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนัก 4/98 ม.10 ถ.โชคชัย 4 ซอย 39 แขวงลาดพร้าว 

พระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2539 4828

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.0 2441 4680-4

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 104 ม.11 ซ.รามค าแหง 118 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร.0 2373 3225-7

การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม 3,5 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ โทร.0 2890 2828

คลินิกแพทย์กมล 1057/6 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2877 8634

คลินิกแพทย์สุรินทร์ 52/3 แฟลตพาณิชย์ 6 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2245 8235

คลินิกเวชกรรมตากสิน 19 87/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 แขวงส าเหร่

เขตธนบุรี กรุงทพฯ โทร.0 2115 8162

คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรพร 505/72 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 5499

คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัยชนะ 600/42 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2682 1244

คลินิกเวชกรรมแพทย์สาวิตรี 2432/1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 1314
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คลินิกสิงห์ทองการแพทย์ 11/87 ม.2 ซ.วัดไทร ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2438 0040

ถาวรคลินิกเวชกรรม 1172 ซ.สะพานยาว ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2468 0015

วรรัตน์คลินิกการแพทย์ 317/44-45 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถ.ทนุรัตน์ 

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2287 1930

ศุภรัชคลินิกเวชกรรม 546/3 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2682 3597

สุขกมลคลินิกเวชกรรม 88/8 ถ.นางล้ินจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

5.โรงพยาบาลตากสิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ โทร.0 2244 3515

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10600  กรุงเทพฯ โทร.0 2220 8000

โทร.0 2437 1625 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ  โทร.0 2291 0160

โรงพยาบาลต ารวจ 492/1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร.0 2207 6140

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1075/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2405 0900-4

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 18 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ 

เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ซ.ลาดกระบัง 15 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  

กรุงเทพฯ โทร.0 2326 9995

โรงพยาบาลเลิดสิน 190 ถ.ศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทร.0 2353 9800

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 48 ม.2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 4100

โรงพยาบาลสิรินธร 20 ม.1 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900-19

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 504 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ โทร.0 2226 5897

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 6 ซ.หนองแขม-วัดศรีนวล ถ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2429 3575-7

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2226 5897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ 509 วัดดิสหงสาราม (วัดมักกะสัน) ถ.เพชรบุรี

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2251 7735-8 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 596 ถ.เตชะวาณิช เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2587 0881 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2246 1553

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 334 ซ.จุฬาลงกรณ์ 22 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ โทร.0 2216 1297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ โทร.0 2281 4510
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2284 3427-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 23 ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ โทร.0 2361 6760-2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 257/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2282 8494

ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ โทร.0 2271 1122

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 12 จนัทร์เที่ยง เนตรวเิศษ 860/37 ซ.ประดู่ 40 ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 7637-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวาณิช 527 ถ.ทรงวาด ซ.อาเนี้ยเก็ง แขวงจักรวรรด์ิ 

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2222 7875

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 21 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 2353

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 179/1 ซ.ลาดพร้าว 41 (ซ.ภาวนา) ถ.ลาดพร้าว 

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

โทร.0 2541 8380

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 161/82 ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

โทร.0 2589 5768

ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล 863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันท์ แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 0860

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 675 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2910 7314

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย 29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.พลับพลาไชย แขวงเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2223 0004

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 214 ถ.สุขุมวิท 63 (วัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2391 6082

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2321 8813

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 383/4 ถ.ส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ โทร.0 2236 4055

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 62 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2599 9607

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณ ถ.เทศบาลสาย 1 ข้างวัดประยุรวงศ์ฯ แขวงวัดกัลยาณ์

พระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ 359 ถ.เทอดไท ตรงข้ามวัดกลาง แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 1000

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ธนบุรี 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2437 2009
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร 27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2476 6493-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 164/79 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2423 0234

ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 252 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ โทร.0 2434 7303-5

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 91 ซ.สุขุมวิท ซ.64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9114

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 127 ถ.วังเดิม ซ.วังเดิม แขวงวัดอรุณฯ 

วัดหงส์รัตนาราม (บางกอกใหญ)่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2472 5895-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิศ์รี 151 ถ.สุขุมวิท ซ. 56 (สายทิพย)์ ลึกประมาณ 1 กม. 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9438 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 4 ซ.รามค าแหง 40 (เสริมมิตร) ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2374 3550

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร 

แขวงดาวคะนอง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ 2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

สุดสาคร ตู้จินดา กรุงเทพฯ โทร.0 2362 5238-40

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองค า บ าเพ็ญ 72 ส่ีแยกเกียกกาย ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2468 2597

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 46 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7949

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ภาษีเจริญ 578 ซ.เพชรเกษม 90 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแคเหนือ กรุงเทพฯ โทร.0 2421 2147-9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 139 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ โทร.0 2240 2056

ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 1 ถ.พระราม 2 ซ.พระราม 2 ซ.54 แขวงแสมด า

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2416 8318

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 39 ม.1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ โทร.0 2540 7154

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี หนองจอก 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1633-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง 361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0746

ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติ อุทิศ 523/2 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2329 0320

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 28 ซ.บางแวก 92 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2410 1810

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

โทร.0 2421 2147 -9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกษ์มาลา 7/2 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 

โทร.0 2424 9410

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 190 ม.1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2375 2897
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 12/10 ซ.พหลโยธิน 15 (วัดไผ่ตัน) ถ.พหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 1985

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 5996

ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ม.2 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2575 2650-2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 410 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ โทร.0 2426 3514

ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 3247

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 43/1 ม.12 ซ.วัดนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา  

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2184 2693-5

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ 226 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ   

กรุงเทพฯ โทร.0 2396 1866

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม 1/1 ซ.สุขสวัสด์ิ 30 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7512

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 46 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2464 3057

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ ์มโนชญากร 60 ม.4 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5257

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย์ 19/5 ม.3 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2536 0163

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ-์ 68 ถ.สายศาลธนบุรี ซ.ศาลธนบุรี 17 แยก 5

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2455 5804

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว 1/1 ถ.เย็นจิตร์ ซ.จันทร์ 24 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0 2675 9945-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 1 ม.10 ซ.เลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2548 0495-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 3 ซ.เอกชัย 121 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2453 0526

ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนัก 4/98 ม.10 ถ.โชคชัย 4 ซอย 39 แขวงลาดพร้าว 

พระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2539 4828

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.0 2441 4680-4

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 1 ซ.รามค าแหง 118 แยก 33 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร.0 2373 3225-7

คลินิกแพทย์ปริญญา 369/21 ซ.ข้างกรมคุมประพฤติ ถ.พรานนก 

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

โทร.0 2412 2819

คลินิกสิงห์ทองการแพทย์ 11/87 ม.2 ซ.วัดไทร ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2438 0040

ถาวรคลินิกเวชกรรม 1172 ซ.สะพานยาว ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2468 0015

บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม 720/1-2 ม.11 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5906
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พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม 36/9 ม.3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

สังข์กระจายคลินิกการแพทย์ 849/4 ซ.วัดสังข์กระจาย ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2466 8564

อดิลักษณ์คลินิกเวชกรรม 221/30 ซ.วัดสังข์กระจาย ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

6.โรงพยาบาลต ารวจ ไม่มี

492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.0 2207 6016

7.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คลินิกนพรัตน์เวชกรรม 248/20 ม.12 ซ.เปี่ยมสุข ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

679 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2732 4858

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 คลินิกบุญส่งการแพทย์ 399/5 ม.18 ซ.วนาทิพย์ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี

โทร.0 2517 4270 ต่อ 1202 , 1438 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2918 8152

คลินิกแพทย์อภิชัย 535 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2540 2899

คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน 114/3 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 

โทร.0 2540 1034

คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์ 51/19-20 ถ.คลองล าจียก แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2946 0030-1

คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ 110 ถ.รามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทร.0 2916 5187

คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์ 21/1 ซ.รามอินทรา 46/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ โทร.0 2944 0701

คลินิกเวชกรรมหมอวงวัฒน์ 138/6 ม.3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

คลินิกสุพจน์เวชกรรม 44/480 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2509 0775

คลินิกหมอสมชายเวชกรรม 33/14 ม.4 ซ.รามอินทรา 39 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2973 0904

ชุมชนคลินิกเวชกรรม 256/2-3 ม.1 ซ.หอพักทิพวารี ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2327 3168

นภดลคลินิกเวชกรรม 19/100 ม.9 ซ.แจ้งหิรัญ ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2738 6902

แพทย์ไชยวัฒน์คลินิก 12/4 ม.3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 3949

เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม 85/4 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ โทร.0 2181 0350

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 2 ซ.ลาดกระบัง 15 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ โทร.0 2326 9995

สหคลินิกตลาดบัว 1 ซ.ลาดปลาเค้า 32 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2940 2591-2

สหคลินิกบางชัน 675/2 ซ.รามอินทรา 109 ถ.พระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2955 4478

สหคลินิกแพทย์เวชกรรมและแพทย์แผนไทย 358/38-39 ม.4 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2557 0710
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ดาเนียลคลินิกเวชกรรม 490 ม.18 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทร.0 2540 2866

เอส แอนด์ พี แพทย์คลินิก 96 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ โทร.0 2377 6264

8.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ไม่มี

315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.0 2354 9044

9.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไม่มี

   กรมแพทย์ทหารอากาศ

171 ม.2 ถ.พหลโยธิน 

แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ  10220

โทร.0 2534 7707

10.โรงพยาบาลราชวิถี ไม่มี

2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

โทร.0 2354 8108-37 ต่อ 3091

11.โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่มี

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.0 2201 2288

12.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

18 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ โทร.0 2244 3000

แขวงบางไผ่ เขตบางแค โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10160 กรุงเทพฯ โทร.0 2220 8000

โทร.0 2444 0138 ต่อ 8805 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ โทร.0 2289 7000

โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน  

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2437 0123

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ซ.ลาดกระบัง 15 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ โทร.0 2326 9995 , 0 2326 7711

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 48 ม.2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

โทร.0 2988 4100

โรงพยาบาลสิรินธร 20 ม.1 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6901-19

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 6 ซ.หนองแขม-วัดศรีนวล 1 ถ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2429 3575

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2222 7874



- 15 -

สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารถ 507 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ โทร.0 2251 7735-37 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 596 ถ.เตชะวณิช แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2587 0618 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2246 1553

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 344 ซ.จุฬาลงกรณ์ 22 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ โทร.0 2216 1297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ โทร.0 2282 8493

ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2284 3427-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 23 ซอยอุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ โทร.0 2361 6760-2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 257/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2282 8494

ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 1122

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 12 จนัทร์เที่ยง เนตรวเิศษ 860/37 ซ.ประดู่ 40 ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 7637-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวาณิช 527 ซ.อาเนี้ยเก็ง ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรด์ิ 

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2222 7875

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 21 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 2353

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 179/1 ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

โทร.0 2541 8380

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 162/82 ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

โทร.0 2589 5768

ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล 863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทร์ แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 0860

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 675 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2910 7314-5

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย 29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.พลับพลาไชย แขวงเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2223 0004

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 214 ถ.สุขุมวิท (วัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2391 6082

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2683

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 383/4 ถ.ส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ โทร.0 2236 4055
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 62 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ โทร.0 2599 9607

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2276 3904

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณ ถ.เทศบาลสาย 1 ข้างวัดประยุรวงศ์ฯ แขวงวัดกัลยาณ์

พระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ 359 ถ.เทอดไท ตรงข้ามวัดกลาง แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 1000

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ธนบุรี 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2437 2009

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร 27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ  แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2476 6493-96

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 164/79 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2423 0234

ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 252 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ โทร.0 2434 7303-5

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 91 ซ.สุขุมวิท ซ. 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9114

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 127 ถ.วังเดิม ซ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ 

วัดหงส์รัตนาราม (บางกอกใหญ)่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2472 5895 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิศ์รี 151 ถ.สุขุมวิท ซ.56 (สายทิพย)์ ลึกประมาณ 1 กม. 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9438 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 4 ซ.รามค าแหง 40(เสริมมิตร) ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2374 3550

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร 

แขวงดาวคะนอง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ 2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

สุดสาคร ตู้จินดา กรุงเทพฯ โทร.0 2362 5238-40

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองค า บ าเพ็ญ 72 ส่ีแยกเกียกกาย ถ.ทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2468 2597

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 46 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7949

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ภาษีเจริญ 578 ซ.เพชรเกษม 90 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแคเหนือ กรุงเทพฯ โทร.0 2421 2147-9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 139 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ โทร.0 2240 2056

ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 121 หลังเขตบางขุนเทียน เลขที่ 1 ซ.พระราม2 ซ.54 แขวงแสมด า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2416 8318

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 39 ม.1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ โทร.0 2540 7154

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี หนองจอก 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1633 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง 361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0746

ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติ อุทิศ 523 /2 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2329 0320
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 28 ซ.บางแวก 92 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2410 1810

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  

กรุงเทพฯ โทร.0 2421 2147 -9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกษ์มาลา 7/2 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

โทร.0 2424 9410

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 190 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2375 2897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 12/10 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ โทร.0 2270 1985

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 5996

ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ม.2 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2575 2650-2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 410 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ โทร.0 2426 3514

ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 3247

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 43/1 ม.12 ซ.วัดนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา  

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2184 2693-5

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ 226 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ   

กรุงเทพฯ โทร.0 2396 1866

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม 1/1 ซ.สุขสวัสด์ิ 30 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7512

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 46 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2464 3057

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ ์มโนชญากร 60 ม.4 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5257

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย์ 19/5 ม.3 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2536 0163

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ-์ 68 ถ.สายศาลธนบุรี ซ.ศาลธนบุรี 17 แยก 5

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2455 5804

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว 1/1 ถ.เย็นจิตร์ 12 ซ.จันทร์ 24 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0 2675 9945-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 1 ม.10 ซ.เลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2548 0495-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 3 ซ.เอกชัย 121 ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2453 0526

ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนัก 4/98 ม.10 ถ.โชคชัย 4 ซอย 39 แขวงลาดพร้าว 

พระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2539 4828

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.0 2441 4680-4

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 1 ซ.รามค าแหง 118 แยก 33 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร.0 2373 3225-7
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13.โรงพยาบาลเลิดสิน คลินิกจันทร์ประดิษฐ์การแพทย์ 2 496/5 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

190 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2682 0593

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 คลินิกเจริญกรุงการแพทย์ 14/37-38 ซ.เจริญกรุง 107 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม

โทร.0 2353 9630 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2289 1587

คลินิกแพทย์นพดล 761/46 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 4939

คลินิกแพทย์ปัญญา 1105/4 ซ.เพชรบุรี 31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2650 1010

คลินิกเวชกรรมจันทน์สะพาน 4 7/54-56 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2678 3438

คลินิกเวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์ 620/1 ซ.เจริญนคร 20 ถ.เจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2860 2116 

คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล 849/8-9 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพฯ โทร.0 2212 9858

คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม 494/8 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2682 2601

บ้านหมอคลินิกเวชกรรม 496/18 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2682 3369

ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง) 4236/229-230 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 2171-2

รวมแพทย์คลินิก 1777 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทร.0 2212 4983

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 606 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพฯ โทร.0 2233 0955

สมศักด์ิคลินิกเวชกรรม 154-156 ซ.จุฬา 5 (50) ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2215 4285

เอกชัยเวชการคลินิก 6/20-21 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 3452

14.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

48 ม.2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ โทร.0 2244 3515

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

โทร.0 2988 4100 ต่อ 261 กรุงเทพฯ โทร.0 2220 8000

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ  โทร.0 2289 7000

โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน  

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2437 1625

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1075/1 ซ.บางขุนเทยีนชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน

กรุงเทพมหานคร โทร.0 2405 0900

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 190/15 ม.1 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2326 9995

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 18 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ 

เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859

โรงพยาบาลสิรินธร 20 ม.1 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ โทร.02328 6902
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โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 6 ซ.หนองแขม-วัดศรีนวล 1 ถ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2429 3575-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2226 5897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารถ 90/54-57 ซ.โรงภาพยนตร์โอเอ ถ.ราชปรารภ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2245 9147 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 596 ถ.เตชะวณิช เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2587 0881 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2246 1553

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 248 ซ.จุฬา 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ โทร.0 2216 1297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ โทร.0 2282 8493

ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2284 2331

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 119 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ โทร.0 2361 6760-2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 257/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2281 7861

ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 1122

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 12 จนัทร์เที่ยง เนตรวเิศษ 860/37 ซ.ประดู่ 40 ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 7637-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวาณิช 527 ถ.ทรงวาด ซ.อาเนี้ยเก็ง แขวงจักรวรรด์ิ 

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2222 7875

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 389/1 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 2353

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 179/1 ซ.ลาดพร้าว 41 (ซ.ภาวนา) แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2541 8380

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 161/82 ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2251 2970

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2589 5768

ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล 863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 0860

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 675 ถ.บางซ่ือ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2910 7314-5

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย 29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.ยุคล แขวงเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2223 0004

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 214 ถ.สุขุมวิท 63 (วัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2391 6082

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2683
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 383/4 ถ.ส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ โทร.0 2236 4055

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 62 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ โทร.0 2579 1342

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2277 2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณ ถ.เทศบาลสาย 1 ข้างวัดประยุรวงศ์ฯ แขวงวัดกัลยาณ์

พระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ 359 ถ.เทอดไท ตรงข้ามวัดกลาง แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 1000

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ธนบุรี 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2860 8210

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร 27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2476 6629

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 164/79 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2424 7241

ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 252 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ โทร.0 2434 7375-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 91 ซ.สุขุมวิท ซ. 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9114

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 127 ถ.วังเดิม ซ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ 

วัดหงส์รัตนาราม (บางกอกใหญ)่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2472 5895 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิศ์รี 151 ถ.สุขุมวิท ซ. 56 (สายทิพย)์ ลึกประมาณ 1 กม. 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9438 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 4 ซ.รามค าแหง 40 (เสริมมิตร) ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2374 3550

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร 

แขวงดาวคะนอง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์- 2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

สุดสาคร ตู้จินดา กรุงเทพฯ โทร.0 2362 5238-40

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองค า บ าเพ็ญ 72 ซ.องค์การทอผ้าเก่า ถ.ทหาร  แขวงถนน-

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 8378-82

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 46 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7949

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ภาษีเจริญ 578 ซ.เพชรเกษม 90 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแคเหนือ กรุงเทพฯ โทร.0 2454 3870

ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 139 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ โทร.0 2249 1385

ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 1 ถ.พระราม 2 ซ.พระราม2 ซ.54 แขวงแสมด า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2415 2052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 39 ม.1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ โทร.0 2540 7154

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี หนองจอก 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1633 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง 361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0393



- 21 -

สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติ อุทิศ 523 /2 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2329 0320

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 9 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง 

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.0 2410 1810

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

โทร.0 2421 2147 -9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกษ์มาลา 7/2 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 

โทร.0 2424 9410

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 190 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2375 2897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 12/10 ซ.พหลโยธิน 15 (วัดไผ่ตัน) ถ.พหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2279 8972

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 5996

ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ม.2 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2575 2650-2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 364/79 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ โทร.0 2426 3514

ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 9499

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 43/1 ม.12 ซ.วัดนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา  

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2184 2693-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ   

กรุงเทพฯ โทร.0 2396 1866

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม 51 ม.9 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7512

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 46 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2463 5621

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ ์มโนชญากร 60 ม.4 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5257

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย์ 19/5 ม.3 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2536 0997

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ-์ 68 ถ.สายศาลธนบุรี ซ.ศาลธนบุรี 17 แยก 5

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2455 5804

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว 1/1 ถ.เย็นจิตร์ ซ.จันทร์ 24 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0 2675 9945-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 1 ม.10 ซ.เลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2548 0495-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 3 ซ.เอกชัย 121 ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2453 0526

ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนัก 4/98 ม.10 ถ.โชคชัย 4 ซอย 39 แขวงลาดพร้าว 

พระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2539 4828

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.0 2441 4680-4
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 104 ม.11 ซ.รามค าแหง 118 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร.0 2373 3225-7

15.โรงพยาบาลศิริราช 48 การแพทย์คลินิกเวชกรรม 161 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน

2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2457 7078

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช 5 ซ.บางแวก 73 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ

โทร.0 2419 8937 ต่อ 41089 กรุงเทพฯ โทร.0 2865 1847

คลินิกเอกชัยการแพทย์ 90/25 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 1041

พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม 111 ซ.ปิ่นเกล้าอาเขต ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2435 4976

16.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถาวรคลินิกเวชกรรม 1172 ซ.สะพานยาว ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน

504 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2468 0015

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี บางบอนคลินิกเวชกรรม 6/71-72 ม.6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ โทร.0 2415 5481

โทร.0 2475 2949 ร่มไทรคลินิกเวชกรรม 58/96-97 ม.2 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 3020

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบางขุนเทียน 1 124/74-75 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

กรุงเทพฯ โทร.0 2477 2290-3

สหคลินิกแพทย์โสภณ 518 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทร.0 2294 0870

17.โรงพยาบาลสิรินธร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

20 ม.1 ซ.อ่อนนุช 90 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ โทร.0 2244 3515

แขวงประเวศ เขตประเวศ โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10250 กรุงเทพฯ โทร.0 2220 8000

โทร.0 2328 6900-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

ต่อ 11406-8 กรุงเทพฯ โทร.0 2289 7000

โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน  

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2437 1625

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 190/15 ม.1 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2326 9995

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 18 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ 

เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 48 ม.2 ถ.เลียบวารี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

โทร.0 2988 4100

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 6 ซ.หนองแขม-วัดศรีนวลฯ ถ.เพชรเกษม 81 

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2429 3575-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ โทร.0 2226 5897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารถ 90/54-57 ซ.โรงภาพยนต์โอเอ ถ.ราชปรารภ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2245 9147 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 596 ถ.เตชะวณิช เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2587 0881 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2246 1553
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 248 ซ.จุฬา 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ โทร.0 2216 1297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ โทร.0 2282 8493

ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2284 2331

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 119 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ โทร.0 2361 6760-2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 257/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2281 7861

ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ โทร.0 2271 1122

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 12 จนัทร์เที่ยง เนตรวเิศษ 860/37 ซ.ประดู่ 40 ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 7637-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวาณิช 527 ถ.ทรงวาด ซ.อาเนี้ยเก็ง แขวงจักรวรรด์ิ 

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2222 7875

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 389/1 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 2353

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 179/1 ซ.ลาดพร้าว 41 (ซ.ภาวนา)  

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

โทร.0 2541 8380

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 161/82 ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2251 2970

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

โทร.0 2589 5768

ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล 863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทร์ แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 0860

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 675 ถ.บางซ่ือ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2910 7314-5

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย 29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.ยุคล แขวงเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2223 0004

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 214 ถ.สุขุมวิท 63 (วัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2391 6082

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2683

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 383/4 ถ.ส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ โทร.0 2236 4055

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 62 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 1342

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณ ถ.เทศบาลสาย 1 ข้างวัดประยุรวงศ์ฯ แขวงวัดกัลยาณ์

พระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0014
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ 359 ถ.เทอดไท ตรงข้ามวัดกลาง แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 1000

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ธนบุรี 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2860 8210

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร 27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2476 6629

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 164/79 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2424 7241

ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 252 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ โทร.0 2434 7375-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 91 ซ.สุขุมวิท ซ. 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9114

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 127 ถ.วังเดิม ซ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ 

วัดหงส์รัตนาราม (บางกอกใหญ)่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2472 5895-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิศ์รี 151 ถ.สุขุมวิท ซ. 56 (สายทิพย)์ ลึกประมาณ 1 กม. 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9438 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 4 ซ.รามค าแหง 40 (เสริมมิตร) ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2374 3550

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร 

แขวงดาวคะนอง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์- 2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

สุดสาคร ตู้จินดา กรุงเทพฯ โทร.0 2362 5238-40

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองค า บ าเพ็ญ 72 ซ.องค์การทอผ้าเก่า ถ.ทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 8378-82

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 46 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7949

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ภาษีเจริญ 578 ซ.เพชรเกษม 90 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแคเหนือ กรุงเทพฯ โทร.0 2454 3870

ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 139 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ โทร.0 2249 1385

ศูนย์บริการสาธารณสุข 42  ถนอม ทองสิมา 1 ถ.พระราม 2 ซ.พระราม2 ซ.54 

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

โทร.0 2415 2052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 39 ม.1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ โทร.0 2540 7154

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี หนองจอก 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1633-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง 361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0393

ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติ อุทิศ 523/2 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2329 0320

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 9 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง 

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.0 2410 1810

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

โทร.0 2421 2147 -9
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกษ์มาลา 7/2 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพฯ โทร.0 2424 9410

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 190 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2375 2897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 12/10 ซ.พหลโยธิน 15 (วัดไผ่ตัน) ถ.พหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2279 8972

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 5996

ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ม.2 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2575 2650-2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 364/79 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ โทร.0 2426 3514

ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 9499

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 43/1 ม.12 ซ.วัดนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา  

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2184 2693-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ   

กรุงเทพฯ โทร.0 2396 1866

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม 51 ม.9 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7512

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 46 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2463 5621

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ ์มโนชญากร 60 ม.4 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5257

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย์ 19/5 ม.3 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2536 0997

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ-์ 68 ถ.สายศาลธนบุรี ซ.ศาลธนบุรี 17 แยก 5

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2455 5804

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว 1/1 ถ.เย็นจิตร์ ซ.จันทร์ 24 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0 2675 9945-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 1 ม.10 ซ.เลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2548 0495-8

ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 3 ซ.เอกชัย 121 ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2453 0526

ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนัก 4/98 ม.10 ถ.โชคชัย 4 ซอย 39 แขวงลาดพร้าว 

พระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2539 4828

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.0 2441 4680-4

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 104 ม.11 ซ.รามค าแหง 118 แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร.0 2373 3225-7

คลินิกเสรีการแพทย์ 1/53 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ

กรุงเทพฯ โทร.0 2232 6610

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม 274 ซ.วชิรธรรมสาธิต 22 ถ.สุขุมวิท101/1 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2398 7872
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สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม 221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

โทร.0 2311 6541

สหคลินิกแพทย์เวชกรรมและแพทย์แผนไทย 358/38-39 ม.4 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2557 0710 

18.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

   ชุตินฺธโร อทุิศ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ โทร.0 2244 3515

6 ซ.หนองแขม-วัดศรีนวลฯ โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย  

ถ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2220 8000

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

โทร.0 2429 3631 กรุงเทพฯ โทร.0 2289 7000

โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน  

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2437 1625

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 18 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่  

เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 190/15 ม.1 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ โทร.0 2326 9995

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 48 ม.2 ถ.เลียบวารี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 4100

โรงพยาบาลสิรินธร 20 ม.1 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6902

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 3-5 เชิงสะพานมอญ ถ.เจริญกรุง แขวงวัดราชบพิธ

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2226 5897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารถ 90/54-57 ซ.โรงภาพยนตร์โอเอ ถ.ราชปรารภ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2245 9147 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 596 ถ.เตชะวณิช เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2587 0618 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 99/23 ประชาสงเคราะห์-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2246 1591

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 248 ซ.จุฬา 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ โทร.0 2214 1057

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ โทร.0 2282 8493

ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2284 0559

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 119 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 2052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 257/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2281 7861

ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2258 4892

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 1122

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 12 จนัทร์เที่ยง เนตรวเิศษ 860/37 ซ.ประดู่ 40 ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 7637-9
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวาณิช 527 ถ.ทรงวาด ซ.อาเนี้ยเก็ง แขวงจักรวรรด์ิ 

เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2222 5436

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 389/1 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 2353

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 179/1 ซ.ลาดพร้าว 41 (ซ.ภาวนา) แขวงสามเสนนอก  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2541 8382

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 161/82 ซ.ปลูกจิตร ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2251 2970

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2585 5768 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล 863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันท์ แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2211 0860

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 675 ถ.บางซ่ือ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2585 0633

ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร 29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.ยุคล แขวงเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร.0 2223 0004

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 214 ถ.สุขุมวิท 63 (วัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2391 6082

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 235 ซ.อ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2683

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 383/4 ถ.ส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ โทร.0 2236 4055

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 62 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ โทร.0 2579 1342

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ โทร.0 2277 2660

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณ ถ.เทศบาลสาย 1 ข้างวัดประยุรวงศ์ฯ แขวงวัดกัลยาณ์

พระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0014

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ 1011 ถ.เทอดไท ตรงข้ามวัดกลาง แขวงบางยี่เรือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2465 0028

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ธนบุรี 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2860 8210

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร 27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2468 2570

ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 164/79 ถ.บางกอกน้อย-ตล่ิงชัน แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2424 7241

ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 238/138 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ โทร.0 2434 5367

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 91 ซ.สุขุมวิท ซ. 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2331 1773

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 127 ถ.วังเดิม ซ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

(บางกอกใหญ)่ กรุงเทพฯ โทร.0 2472 5895 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิศ์รี 151 ถ.สุขุมวิท ซ. 56 (สายทิพย)์ ลึกประมาณ 1 กม. 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2331 9438 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 4 ซ.รามค าแหง 40(เสริมมิตร) ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2374 3550
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5297

ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ 2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

สุดสาคร ตู้จินดา กรุงเทพฯ โทร.0 2321 2984

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองค า บ าเพ็ญ 72 ซ.องค์การทอผ้าเก่า ถ.ทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 4787

ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 277/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7949

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ภาษีเจริญ 503/1 ม.3 แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2413 1698

ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 139 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ โทร.0 2249 1385

ศูนย์บริการสาธารณสุข 42  ถนอม ทองสิมา 1 ถ.พระราม 2 ซ.พระราม 2 ซ.54 แขวงแสมด า

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2415 2052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 39 ม.1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ โทร.0 2914 5822

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี หนองจอก 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1633 -6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง 361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0923

ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติ อุทิศ 523 /2 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2329 0320

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 9 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง 

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ โทร.0 2410 1814

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม โทร.0 2421 2147-9 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกษ์มาลา 7/2 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 

โทร.0 2424 9410

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 190 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2375 2897

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 12/10 ซ.พหลโยธิน 15 (วัดไผ่ตัน) ถ.พหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2279 8972

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 6112

ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ม.2 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2573 0729

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 364/79 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ โทร.0 2426 3514

ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2294 3427

ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 43/1 ม.12 ซ.วัดนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม  

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2510 4955

ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ   

กรุงเทพฯ โทร.0 2396 1866

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม 51 ม.9 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ โทร.0 2427 7512
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 46 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2463 5621

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ ์มโนชญากร 60 ม.4 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5258

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย์ 19/5 ม.3 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2536 0163

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ-์ ซ.ก านันแม้น ถ.พัฒนาการ แขวงบางแค

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2455 1771

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว 1-2 ซ.เย็นจิตร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0 2675 9945-6

ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 1 ม.10 ซ.เลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2548 4495-9

ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข บางบอน 143/2 ม.3 ซ.เอกชัย 12 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2453 0526

ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนัก 4/98 ม.10 ถ.โชคชัย 4 ซอย 39 แขวงลาดพร้าว 

พระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2539 4828

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.0 2441 4680-4

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 104 ม.11 ซ.รามค าแหง 118 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร.0 2373 3225-7

คลินิกเวชกรรมบ้านบุษรา 320/125 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2814 5769

สถานพยาบาลของเอกชน

19.โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท  -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 33 เมดิคลินิกเวชกรรม 591/9 ซ.สุขุมวิท 33/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 

80 , 3939/1-2 ซอยแสงจันทร์-รูเบยี  -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2258 5099

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย   กรมแพทย์ทหารอากาศ คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาชุมชน 70 ไร่ 215/217 ซ.ล๊อค 1 (70 ไร่) ถ.ด ารงลัทธพิพัฒน์ 

กรุงเทพฯ 10110  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

โทร.0 2769 2000 ต่อ 5207  -โรงพยาบาลศรีธัญญา โทร.0 2671 4053

  กรมสุขภาพจิต คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท  สาขาราม 2 136/1-2 ม.8 ถ.รามค าแหง 2 แขวงดอกไม้

 -สถาบันประสาทวิทยา เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2751 6894

  กรมการแพทย์ คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสาทร 90/7 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0 2636 7733

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุขุมวิท 56 18/2 ซ.สุขุมวิท 56 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2741 6774

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุภาพงษ์ 3 13/69 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2748 1067

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาอ่อนนุช 227/1,229 ซ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ถ.สุขุมวิท 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2742 4398

คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี 2576 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ โทร.0 2728 3152

นครไทยคลินิกการแพทย์ 495/21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2211 8771

บางกะปิคลินิกเวชกรรม 3632 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2377 5059, 0 2733 1685
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ภัทรคลินิกเวชกรรม 116/4 ซ.รามค าแหง 24 (หมู่บ้านเสรี) ถ.รามค าแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

โทร.0 2718 5556

มหาสินคลินิกเวชกรรม 254 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2399 0409

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(อุดมเดช) 67/48-7 ม.9 ซ.มิตรไมตรี 12 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2383 1533

โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ าไท 2 20,27 ซ.สุขุมวิท 68 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ โทร.0 2399 4259-63

สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาเดอะช็อปป์แกรนด์- 131/1,141/1 ศูนย์การค้าเดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9

พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2168 1112

สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ 651 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพฯ โทร.0 2972 5553-4

สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาทุ่งสองห้อง 183/509-510 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.โกสุม-สรงประภา 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

โทร.0 2982 3001

สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาสุขุมวิท 93 21/5-7 อาคารแมนดาริน ซ.สุขุมวิท 93 ถ.สุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

โทร.0 2742 5661-2

สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาอโศก 217/1 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 1 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

โทร.0 2664 0153

สหคลินิกแพทย์โสภณ 518 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 0870

สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม 221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2311 6541

20.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - -สถาบันประสาทวิทยา ไม่มี

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   กรมการแพทย์

586, 588 ถ.เพชรเกษม  -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค     กรมการแพทย์

กรุงเทพฯ 10160  -สถาบันโรคทรวงอก

โทร.0 2804 8959-70 ต่อ 8393   กรมการแพทย์

21.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- ไม่มี

    เกษมราษฎร์ ประชาชื่น   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

950 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ -

เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800   ขนาดเล็ก

โทร.0 2910 1600 ต่อ 1575,1845  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์-

  เฉลิมพระเกียรติ

 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

  (วัดไร่ขิง)

 -โรงพยาบาลศรีธัญญา

  กรมสุขภาพจิต
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 -สถาบันประสาทวิทยา

  กรมการแพทย์

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  กรมการแพทย์

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

22.โรงพยาบาลการุญเวช -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- ไม่มี

    สุขาภิบาล 3   มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช 

88,90,92 ถ.รามค าแหง  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธเิบศร์

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุงเทพฯ 10240  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค -

โทร.0 2729 3000 ต่อ 1234   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

  (วัดไร่ขิง)

 -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ -

  รัตนราชสุดฯ

 -โรงพยาบาลศรีธัญญา 

  กรมสุขภาพจิต

 -สถาบันประสาทวิทยา

  กรมการแพทย์

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  กรมการแพทย์

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

23.นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 33 เมดิคลินิกเวชกรรม 591/9 ซ.สุขุมวิท33/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

41 ซอยสีหบุรานุกิจ 10 แขวงมีนบุรี   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2258 5099

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ- การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม 3,5 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

โทร.0 2918 5080   รัตนราชสุดาฯ โทร.0 2890 2828

 -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม 2127 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

  เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ โทร.0 2941 1440

 -โรงพยาบาลปิยะเวท คลินิกรณภพการแพทย์ 99/3 ม.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 

 -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ.สมุทรปราการ โทร.0 2316 5606

  กระทรวงกลาโหม คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม 31/4 ม.1 ซ.รอดอนันต์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2732 5938

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ คลินิกสุพจน์เวชกรรม 44/480 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

  (วัดไร่ขิง) กรุงเทพฯ โทร.0 2509 0775

 -โรงพยาบาลศรีธัญญา คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ 330 ถ.เพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี

  กรมสุขภาพจิต กรุงเทพฯ โทร.0 2215 8543

 -โรงพยาบาลศิริราช คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์ 9/205 ซ.ลาดปลาเค้า 78 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

 -โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2552 0981

 -สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง 

 -สถาบันประสาทวิทยา จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579

  กรมการแพทย์
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 -สถาบันโรคทรวงอก คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ 110 ถ.รามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

  กรมการแพทย์ โทร.0 2916 5187

 -สถาบันโรคผิวหนัง คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา 69/3 ม.11 ซ.ตลาดใหญ่ล าลูกกา ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 

  กรมการแพทย์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0 2569 1891

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คลินิกเวชกรรมหมอวงวัฒน์ 138/6 ม.3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

  กรมการแพทย์ คลินิกแพทย์สุวรรณ 199 ม.8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพฯ โทร.0 2521 0265

คลินิกแพทย์อภิชัย 535 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

กรุงเทพฯ โทร.0 2540 2899

คลินิกสหแพทย์เมโมเรียล 24/1-2 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ โทร.0 2510 3412

คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม 20/7 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย แขวงโสนลอย 

เขตบางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7641

คลินิกอรุณนิเวศน์การแพทย์ 201/42 ม.2 ซ.วัดเกาะ ถ.คลองถนน แขวงคลองถนน

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2994 6026

เคหะรามคลินิกเวชกรรม 13 ซ.รามค าแหง 166 ถ.รามค าแหง แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2916 3813

คาเมราตาคลินิกเวชกรรม 59/88-89 ม.6 ซ.ชินเขต 2/37 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2954 9930

คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาเมืองเอก 52/291 ห้องเลขที่ 1117-1118 ชั้น 1 ม.7 ต.หลักหก

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทร.0 2977 2919

คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาหลักส่ี 99/524 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2576 1402

คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาทุ่งสองห้อง 103/52 ม.6 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร .0 2589 7224

จันทรเกษมคลินิกเวชกรรม 391/10 ซ.สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2936 7988

ถนอมมิตรวัชรพลคลินิกเวชกรรม 22/4 อาคารถนอมมิตรพาร์ค 14 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2947 0207

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม 274 ซ.วชิรธรรมสาธิต 22 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2398 7872

นครชัยเวชกรรมคลินิก 32/578 ม.9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี โทร.0 2908 2836

นครไทยคลินิกการแพทย์ 495/21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2211 8771

นวมินทร์การแพทย์สหคลินิก - 566,568 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง

สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2737 3595-9

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม 47/85-90 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.02 918 5080

นวมินทร์ 3 สหคลินิก- 82 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว 

สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2326 0775

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า 106/737-738 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0007-8

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว 25,27 ซ.คู้บอน 27 แยก 2 แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2949 4788

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา 44 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2915 5441
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นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน 2/2 ม.14 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ โทร.0 2906 0551

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี 99/20-21 ม.13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทร.0 2518 1820

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต 17,19/6 ซ.ลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2378 4324

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาล าผักชี 38 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โทร.0 2882 1082

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง 12/4-5 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร.0 2918 5080

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้ 120 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทร.0 2327 7218

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานคร 13/4-5 ม.6 ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 29 ถ.เชื่อมสัมพันธ์

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1800

นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8 121/211 ซ.รามอินทรา 60 แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2948 5997

นอร์ทคลินิกเวชกรรม 3/1971 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2972 1354

เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ 18 ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2734 3350

นพเวชคลินิกเวชกรรม สาขาคลอง 4 ล าลูกกา 80/236 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

นพเวชคลินิกเวชกรรม สาขาคลอง 7 ล าลูกกา 56 ห้องเลขที่ 106s-107s ม.4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา

จ.ปทุมธานี โทร.0 2159 9737

บางชันเวชกรรมคลินิก 505 หมู่บ้านร่มเย็น ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน 

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2955 3521

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403-4

พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี โทร.0 2975 2728

แพทย์ไชยวัฒน์คลินิก 12/4 ม.3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โทร.0 2988 3949

ภัทรคลินิกเวชกรรม 116/4 ซ.รามค าแหง 24 (หมู่บ้านเสรี) ถ.รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2718 5556

ภานพคลินิกเวชกรรม 143,145 ซ.สรณคมน์ 11 ถ.สรณคมน์ แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2566 2370

มิตรไมตรีคลินิกการแพทย์ 111/2 ม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวงคู้ฝ่ังเหนือ 

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทร.0 2543 2904

มีนบุรีคลินิกเวชกรรม 139/16-17 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

กรุงเทพฯ โทร.0 2918 6195-6

มหาสินคลินิกเวชกรรม 254 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2399 0409

ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม 449 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพฯ โทร.0 2940 3225

วชิรพลคลินิกเวชกรรม 117 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ โทร.0 2187 0249
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วัชรพลเวชกรรมคลินิก 92/23-24 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2948 1540

สถานพยาบาลจุฬาเวช 1525/13-14 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2758 2501-6

สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินิก 80 ซ.หลังสวน ถ.สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ โทร.0 2252 3001-4

สหคลินิกการเคหะ 329/27 ม.2 ซ.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2573 3468

เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม 57/35 ม.4 ถ.เสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพฯ โทร.02 907 0542

สุขะวิทยาสหคลินิก 7 ซ.เพิ่มสิน 17 แขวงคลองถนน เขตสายไหม

กรุงเทพฯ โทร.0 2531 7992

สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม 221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2311 6541

หมออารีคลินิกเวชกรรม 345 ซ.ลาดปลาเค้า 61 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร.0 2940 4368

อรดาสหคลินิก 7/20-21 ม.5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร.0 2957 1007

อรุณธรคลินิกเวชกรรม 49/785 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม

กรุงเทพฯ โทร.0 2966 0486

แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม 507/5 ม.6 ถ.พหลโยธิน 58 แขวงสายไหม เขตสายไหม

กรุงเทพฯ โทร.0 2531 5937

เฮลธ์เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม 2/73 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร.0 2987 0305-6

24.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - คลินิกรณภพการแพทย์ 99/3 ม.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

96 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี   จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2316 5606

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม 31/4 ม.1 ซ.รอดอนันต์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

โทร.0 2518 1818   เฉลิมพระเกียรติ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2732 5938

 -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์ 9/205 ซ.ลาดปลาเค้า 78 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

  กระทรวงกลาโหม เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2552 0981

 -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง

  ขนาดเล็ก จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579

 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา 69/3 ม.11 ซ.ตลาดใหญ่ล าลูกกา ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ - อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0 2569 8912 , 08 9456 9829

  (วัดไร่ขิง) คลินิกสหแพทย์เมโมเรียล 24/1-2 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

 -โรงพยาบาลศรีธัญญา กรุงเทพฯ โทร.0 2510 3412

  กรมสุขภาพจิต เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม 2127 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

 -สถาบันบ าราศนราดูร กรุงเทพฯ โทร.0 2941 1440

  กรบควบคุมโรค ถนอมมิตรวัชรพลคลินิกเวชกรรม 22/4 อาคารถนอมมิตรพาร์ค 14 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา

 -สถาบันประสาทวิทยา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2947 0207

  กรมการแพทย์ นครไทยคลินิกการแพทย์ 495/21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

 -สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ โทร.0 2211 8771

  กรมการแพทย์ นวมินทร์คลินิกเวชกรรม 47/85-90 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ โทร.0 2918 5080
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นครชัยเวชกรรมคลินิก 32/578 ม.9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี โทร.0 2908 2836

นวมินทร์ 3 สหคลินิก- 82 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว

สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2326 0775

นวมินทร์การแพทย์สหคลินิก- 566,568 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง

สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2737 3595-9

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานคร 13/4-5 ม.6 ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 29 ถ.เชื่อมสัมพันธ์

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทร.0 2988 1800

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า 106/737-738 ซ.เคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2543 0007-8

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว 25,27 ซ.คู้บอน 27 แยก 2 แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2949 4788

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา 44 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร.0 2915 5441

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน 2/2 ม.14 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ โทร.0 2906 0551

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี 99/20-21 ม.13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทร.0 2518 1820

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต 17,19/6 ซ.ลาดพร้าว107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2378 4324

นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8 121/211 ซ.รามอินทรา 60 แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2948 5997

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาล าผักชี 38 ถ.ฉลองกรุง แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

โทร.0 2988 4662

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง 12/4-5 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพฯ โทร.0 2918 5080

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้ 120 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทร.0 2327 7218

นอร์ทคลินิกเวชกรรม 3/1971 ซ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม

กรุงเทพฯ โทร.0 2972 1354

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403-4

พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง

อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร.0 2975 2728

ภานพคลินิกเวชกรรม 143,145 ซ.สรณคมน์ 11 ถ.สรณคมน์ แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2566 2370

มิตรไมตรีคลินิกการแพทย์ 111/2 ม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ โทร.0 2543 2904

มีนบุรีคลินิกเวชกรรม 139/16-17 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ โทร.0 2918 6195-6 

ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม 449 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพฯ โทร.0 2940 3225

วัชรพลเวชกรรมคลินิก 92/23-24 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2948 1540 

สหคลินิกการเคหะ 329/27 ม.2 ซ.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2573 3468
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เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม 57/35 ม.4 ถ.เสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพฯ โทร.0 2907 0542

อรดาสหคลินิก 7/20-21 ม.5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา

โทร.0 2957 1007

อรุณธรคลินิกเวชกรรม 49/785 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน 

เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร.0 2966 0486

เฮลธ์เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม 2/73 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร.0 2987 0305-6

25.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - คลินิกแพทย์เจษ 55/35 ม.5 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ

1302 ถ.บางนา-ตราด กม.3   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ โทร.0 2398 0838

แขวงบางนา เขตบางนา  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ - คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา 1428 ปากซอยอ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวิท แขวงสวนหลวง

กรุงเทพฯ 10260   (วัดไร่ขิง) เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2311 7238 -9

โทร.0 2393 8534-5  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ภัทรพงศ์ 99/15 ม.7 ถ.วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี 

 -โรงพยาบาลศิริราช จ.สมุทรปราการ โทร.08 9444 4061

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 1/77, 1/78, 1/79 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

โทร.0 2748 2945

คลินกิเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนชุ 1190,1192 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2743 4437

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม 274 ซ.วชิรธรรมสาธิต 22 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2398 7872

บางกะปิคลินิกเวชกรรม 3632 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ โทร.0 2377 5059 , 0 2733 1685

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403-4

แพทย์แพรกษาคลินิก 483/9 ม.3 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทร.0 2702 7288

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน) 155/27-28 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 4050

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา) 754/53-54 ม.1 ซ.มังกร-นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2174 4954

โรงพยาบาลบางนา 2 9/9 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง 

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2740 1800-6

โรงพยาบาลบางนา 5 55 ม.4 ถ.เทพารักษ์ กม.10 ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2138 1155

สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม 221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2311 6541

26.โรงพยาบาลบางปะกอก 8 -  -โรงพยาบาลบางปะกอก 1 บางปะกอกคลินิกเวชการ 845, 847, 849, 851, 853 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลบางปะกอก 9 - เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2872 1111

1055 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน   อินเตอร์เนชั่นแนล บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 372-372/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ- กรุงเทพฯ โทร.0 2899 0130

โทร.0 2894 4111 ต่อ 3013-4   ขนาดเล็ก โรงพยาบาลบางปะกอก 3 - 27/14 ม.10 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ อ.พระประแดง

 -สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2818 7555

  กรมการแพทย์
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 -สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - 757 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

  กรมการแพทย์ บางปะกอกรังสิต ๒ จ.ปทุมธานี โทร.0 2996 2211-15

27.โรงพยาบาลบางไผ่ -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - 48 การแพทย์คลินิกเวชกรรม 161 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2457 7078

62 ถ.เพชรเกษม  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม 3,5 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

แขวงปากคลองภาษีเจริญ   (วัดไร่ขิง) กรุงเทพฯ โทร.0 2890 2828

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คลินิกพระราม 2 การแพทย์ 81/9 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 

โทร.0 2457 0086 ต่อ 3002, 3090   กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ โทร.0 2894 0124 -5

 -สถาบันโรคทรวงอก คลินิกแพทย์สมชัย 821/31 ซ.วัดยางสุทธาราม ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ

  กรมการแพทย์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2412 7510

คลินิกเวชกรรม นพ. เอกราช 5 ซ.บางแวก 73 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โทร.0 2865 1847

ดอกไม้เวชคลินิก 616/20-21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 1114

บางกอกใหญ่ คลินิกเวชกรรม 61/16-17 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพฯ โทร.0 2890 2828

บางบอนคลินิกเวชกรรม 6/71-72 ม.6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 5481

บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม 2000/77-78 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2289 0778

พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม 111 ซ.ปิ่นเกล้าอาเขต ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2435 4976

ยงยุทธคลินิกเวชกรรม 284 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค

กรุงเทพฯ โทร.0 2804 2725-6

ร่มไทรคลินิกเวชกรรม 58/96-97 ม.2 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2415 3020

เศรษฐกิจเวชกรรมคลินิก 315/19 ม.6 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงหลักสอง 

เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2808 0576

สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ 13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.0 2420 6868

สายส่ีสหคลินิก 171 ถ.พุทธมณฑลสายส่ี ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.08 1633 7413 

สุขสวัสด์ิคลินิกเวชกรรม 460/7-8 ม.3 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง

กรุงเทพฯ โทร.0 2468 8833

สวนผักคลินิกเวชกรรม 81/201 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

โทร.0 2882 2230

28.โรงพยาบาลบางมด -  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ-์ คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม 112/4 ม.8 ซ.วัดสีสุก ถ.รัตนกวี แขวงจอมทอง

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   (วัดไร่ขิง) เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2875 2744

747 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด  -โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า- คลินิกหมอวิภาเวชกรรม 34 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150   กรมแพทย์ทหารเรือ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2892 7397

โทร.0 2867 0606 ต่อ 3503  -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บางมด 3 คลินิกเวชกรรม 12-12/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

  กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ โทร.0 2416 8561-2

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์
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29.โรงพยาบาลบ.ีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- บ.ีแคร์ เมดิคอลคลินิกเวชกรรม 26/355-357 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม

29 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม   เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ โทร.0 2523 3359-71

เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  -โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โทร.0 2523 3359-71 ต่อ 2121-22  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  กระทรวงกลาโหม

 -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  กรมแพทย์ทหารอากาศ

 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี

 -สถาบันบ าราศนราดูร

  กรมควบคุมโรค

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  กรมการแพทย์

 -สถาบันประสาทวิทยา

  กรมการแพทย์

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

30.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ไม่มี

    เปาโล โชคชัย 4   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ -

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230   ขนาดเล็ก

โทร.0 2514 4140 ต่อ 2802  -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ -

  (วัดไร่ขิง)

 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ

 -โรงพยาบาลรามาธิบดี

 -โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

 -โรงพยาบาลบางปะกอก 8 -

  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช -

  กรมแพทย์ทหารอากาศ

 -โรงพยาบาลศรีธัญญา 

  กรมสุขภาพจิต

 -สถาบันบ าราศนราดูร

  กรมควบคุมโรค

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์
 -สถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา -

  กรมสุขภาพจิต

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

  กรมการแพทย์

31.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - ไม่มี

2012/5-6 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม   เปาโล พหลโยธิน

จตุจักร กรุงเทพฯ  -โรงพยาบาลศิริราช

โทร.0 2150 0900 ต่อ 5142
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32.โรงพยาบาลประชาพัฒน์ -  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม 4835,4837 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ กรุงเทพฯ โทร.0 2862 2884

146 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก  -โรงพยาบาลบางพลี อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง 985,987 ถ.เจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ โทร.0 234 4063-4

โทร.0 2427 9966 ต่อ 606   กระทรวงกลาโหม อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน 534 อาคารอินทัชซิต้ี ชั้น 1 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร

 -โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี - เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2862 2884

  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตล่ิงชัน 39/14-15 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงตล่ิงชัน

 -สถาบันโรคทรวงอก เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ โทร.0 2880 8537

  กรมการแพทย์ อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน 9/150-151 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์

 -สถาบันประสาทวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2971 7752

  กรมการแพทย์ อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค 1697,1699 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2809 3341

  กรมการแพทย์ อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ 32/745-746 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2873 6819

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาราษฎร์บูรณะ 205-205/1 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2871 3232

33.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - จันทร์ 16 คลินิกเวชกรรม 42-44 ซ.ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

    พระราม 2   จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2286 1306

280 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า  -โรงพยาบาลบางนา 5 เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกรรม 12,21 ซ.เจริญกรุง 54,56 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2307 8611

โทร.0 2451 4920-30 ต่อ 6025   (วัดไร่ขิง) คลินิกเวชกรรมคลองเตย 116/21 อาคาร SSP II ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย

 -โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2671 1498-9

 -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ 668/2-668/3 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ

  ขนาดเล็ก แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2426 0673-4

 -สถาบันโรคทรวงอก คลินิกเวชกรรมลาซาล 51/94 และ 51/69 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิทซอย 105 แขวงบางนา

  กรมการแพทย์ เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2744 4401

 -สถาบันประสาทวิทยา เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม 63/46 ม.1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 

  กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ โทร.0 2892 0144

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม 125/41-44 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน

  กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ โทร.0 2894 3713

เพชรทองค าคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2 79/124 ม.4 ถ.บางกระด่ี แขวงแสมด า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2452 1407

ภัทรคลินิกเวชกรรม 116/4 ซ.รามค าแหง 24 (หมู่บ้านเสรี) ถ.รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร.0 2718 5556

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบางขุนเทียน 1 124/74-75 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2477 2290-3

ลภาราม 1 คลินิกเวชกรรม 892,894,896 ซ.เพชรเกษม 116/1 ถ.เพชรเกษม

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

โทร.0 2810 8871

สหคลินิกบางขุนเทียน 5 32 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพฯ โทร.0 2450 3650-9

เอ อี ซี - โพธิแ์จ้คลินิกเวชกรรม 5/3-4 ม.4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร โทร.0 3449 4497
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

34.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม 3,5 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

    เพชรเกษม 2   จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ กรุงเทพฯ โทร.0 2890 2828

675 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - คลินิกเวชกรรมตล่ิงชัน 90 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160   ขนาดเล็ก กรุงเทพฯ โทร.0 2455 5599

โทร.0 2455 5599 ต่อ 2061  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ - คลินิกเวชกรรมท่าพระ 196/28-29 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

  เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ โทร.0 2457 6136

 -โรงพยาบาลบางปะกอก 9 - คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก 16/60-61 ม.9 ถ.บางแวก แขวงบางแวก

  อินเตอร์เนชั่นแนล เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2805 2224

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 1/1,3 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค

  (วัดไร่ขิง) กรุงเทพฯ โทร.0 2807 0303

 -โรงพยาบาลวิภาราม - คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางบอน 1 211,211/1  ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน

  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2899 3441

 -โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล -คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1 92/7 ม.2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

  หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2810 7471

 -โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม 574 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า 

  กรมแพทย์ทหารเรือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0 2805 2224

 -สถาบันจิตเวชศาสตร์- วันวิเชียรสหคลินิก 235/20-21 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ

  สมเด็จเจ้าพระยา แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

  กรมสุขภาพจิต โทร.0 2421 7724

 -สถาบันประสาทวิทยา สายส่ีสหคลินิก 171 ถ.พุทธมณฑล สายส่ี ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน

  กรมการแพทย์ จ.นครปฐม โทร.08 1633 7413

35.โรงพยาบาลเพชรเวช -  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ- ไม่มี

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   รัตนราชสุดาฯ

2469/15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง   จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

กรุงเทพฯ 10310  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์-

โทร.0 2718 1515 ต่อ 158 , 257   เฉลิมพระเกียรติ

 -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  กระทรวงกลาโหม 

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ -

  (วัดไร่ขิง)

 -โรงพยาบาลหัวเฉียว

36.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลินิกเวชกรรมแพทย์ปัญญา สาขาอ่อนนุช 39 2017, 2019 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

    แพทย์ปัญญา   กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ โทร.0 2720 6041

124-126 ซอยรามค าแหง 4  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ สหคลินิกแพทย์ปัญญา 2 1 ซ.หมู่บ้านฉัตรแก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง   (วัดไร่ขิง) กรุงเทพฯ โทร.0 2733 3273

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  -สถาบันประสาทวิทยา สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3 22 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร.0 2314 0726-9 ต่อ 3308   กรมการแพทย์ โทร.0 2063 8236

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  กรมการแพทย์

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

37.มเหสักข์โรงพยาบาลทั่วไป -  -สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ- 33 เมดิคลินิกเวชกรรม 591/9 ซ.สุขุมวิท33/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

    ขนาดใหญ่   เจ้าพระยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2258 5099

46/7-9 ซ.ปราโมทย์ 2 ถ.มเหสักข์   กรมสุขภาพจิต คลินิกแพทย์นพดล 761/46 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 4939

กรุงเทพฯ 10500 คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ 330 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

โทร.0 2635 7123 ต่อ 113 กรุงเทพฯ โทร.0 2215 8543 

คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579

คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล 849/8-9 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพฯ โทร.0 2212 9858

คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม 494/8 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2682 2601

คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม 20/7 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย 

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7641

ดอกไม้เวชคลินิก 616/20-21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 1114

นครไทยคลินิกการแพทย์ 495/21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2211 8771

นนทรีคลินิกแพทย์ 496/14 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร. 02294 3554

เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ 18 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2734 3350

บางกะปิคลินิกเวชกรรม 3632 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ โทร.0 2377 5059, 0 2733 1685

มหาสินคลินิกเวชกรรม 254 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2399 0409

รวมแพทย์คลินิก 1777 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพฯ โทร.0 2212 4983

สุขกมลคลินิกเวชกรรม 88/8 ถ.นางล้ินจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

สหคลินิกแพทย์โสภณ 518 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 0870

สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินิก 80 ซ.หลังสวน ถ.สารสิน แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ โทร.0 2252 3001-4

38.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- ไม่มี

34/40 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ   เฉลิมพระเกียรติ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

กรุงเทพฯ 10210   (วัดไร่ขิง)

โทร.0 2574 5000-9

39.โรงพยาบาลมิชชั่น -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- ไม่มี

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

430 ถนนพษิณุโลก แขวงส่ีแยกมหานาค  -สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   กรมสุขภาพจิต

โทร.0 2282 1100 ต่อ 501  -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  กรมการแพทย์
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

40.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ-์ การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม 3,5 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

    ราษฎร์บูรณะ   (วัดไร่ขิง) กรุงเทพฯ โทร.0 2890 2828

377 ถ.ราษฎร์พัฒนา (สุขสวัสด์ิ 27)  -โรงพยาบาลวิภาราม - คลินิกเจริญการแพทย์ (สุขสวัสด์ิ 76) 88/14 ม.9 ซ.สุขสวัสด์ิ 76 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.08 9811 9989

กรุงเทพฯ 10140  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - คลินิกเด็กเวชกรรม 22/23 ม.9 ซ.ประชาอุทิศ 16 ถ.ประชาอุทิศ

โทร.0 2427 0175-9 ต่อ 1502, 1511   ขนาดเล็ก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

 -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - กรุงเทพฯ โทร.0 2870 8061

  กระทรวงกลาโหม คลินิกพระราม 2 การแพทย์ 81/9 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ โทร.0 2894 0124-5

  กรมการแพทย์ คลินิกแพทย์อิทธิพล 39/17 ม.6 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2815 8825 , 0 2815 9416

คลินิกเวชกรรมคลองเตย 116/21 อาคาร SSP II ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2671 1498-9

คลินิกเวชกรรม จุฬาการแพทย์ (ส าโรง) 2095/16-17 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ โทร.0 2756 9759

คลินิกเวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์ 620/1 ซ.เจริญนคร 20 ถ.เจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0 2860 2116

คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ 668/2-668/3 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ 

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2426 0673-4

คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579

คลินิกเวชกรรมลาซาล 51/94 และ 51/69 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิทซอย 105 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2744 4401

คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม 494/8 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2682 2601

ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 147 ม.3 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด 

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2425 9143

ดอกไม้เวชคลินิก 616/20-21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 1114

ธนารมย์สหคลินิก 303 ซ.ประชาอุทิศ 23 ถ.ประชาอุทิศ

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ โทร.0 2874 7755

ธนารมย์สหคลินิก (ราชพฤกษ์-สวนผัก) 255-255/1 ถ.สวนผัก แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

นาคราชพระประแดงคลินิกเวชการ 39/4 ม.16 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ โทร.0 2462 6623

นาคราชสุวรรณภูมิคลินิกเวชการ 96/17-18 ม.10 ซ.สุขสวัสด์ิ 70/2 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2819 2369

บางกอกใหญ่ คลินิกเวชกรรม 61/16-17 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพฯ โทร.0 2411 0696

บางบอนคลินิกเวชกรรม 6/71-72 ม.6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 5481

บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม 720/1-2 ม.11 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร.0 2468 5906

ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก 825/408-9 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2873 5783-4
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ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง) 4236/229-230 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 2171-2

สถานพยาบาลจุฬาเวช 1525/13-14 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2758 2501-6

สุขกมลคลินิกเวชกรรม 88/8 ถ.นางล้ินจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

โทร.0 2285 4367

สวนธนคลินิกเวชกรรม 365/1652 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2870 6322

สหคลินิกแพทย์โสภณ 518 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 0870

อริย์ธัชคลินิกเวชกรรม 348 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ โทร.0 2426 1223

อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน 134/32 ม.11 ซ.วัดครุใน ถ.สุขสวัสด์ิ 70 ต.บางครุ 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2819 1473

41.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- ไม่มี

    ลาดพร้าว   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

2699 ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง  -โรงพยาบาลปิยะเวท

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  -โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธนิ

โทร.0 2539 8499  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  กระทรวงกลาโหม
 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วดัไร่ขิง)

 -โรงพยาบาลศิครินทร์

 -โรงพยาบาลศรีธัญญา

  กรมสุขภาพจิต

 -สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ-

  เจ้าพระยา

  กรมสุขภาพจิต

 -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ -

  ขนาดเล็ก

 -สถาบันบ าราศนราดูร

  กรมควบคุมโรค

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

42.วภิาราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - ไม่มี

2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง   ขนาดเล็ก

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โทร.0 2722 2500   กระทรวงกลาโหม

43.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ- คลินิกพัฒนะการแพทย์ 126/95 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง 

4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์   รัตนราชสุดาฯ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 1965

แขวงบางนา เขตบางนา    -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี คลินิกแพทย์เจษ 55/35 ม.5 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน 

กรุงเทพฯ 10260  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ-์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2398 0838 

โทร.0 2366 9900-99   (วัดไร่ขิง) คลินิกแพทย์หญิงวรุณศิริ(เวชกรรม) 17/4 ม.7 ซ.แกว้มณี ถ.เทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ โทร.0. 2759 5588
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 -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- คลินิกรณภพการแพทย์ 99/3 ม.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

  เฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2316 5606

 -สถาบันโรคทรวงอก คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ 330 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

  กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ โทร.0 2215 8543 

คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579

ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ 61/40-41 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ โทร.0 2312 2343

นครไทยคลินิกการแพทย์ 495/21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2211 8771

บางจากคลินิกเวชกรรม 45 ซ.พึ่งมี 29 ถ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร.0 2742 5539

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

โทร.0 3883 2403-4

บางปูเวชคลินิก 362-362/1 ม.1 ซ.โรงฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2703 9909

ภัทรคลินิกเวชกรรม 116/4 ซ.รามค าแหง 24 (หมู่บ้านเสรี) ถ.รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2718 5556

สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม 221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ โทร.0 2311 6541

44.โรงพยาบาลสายไหม -  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) โรงพยาบาล- 80/77-80 ม.5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไปขนาดเล็ก โทร.0 2150 7111

91 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์   กรมแพทย์ทหารอากาศ

แขวงสายไหม เขตสายไหม  -โรงพยาบาลศรีธัญญา

กรุงเทพฯ 10220   กรมสุขภาพจิต

โทร.0 2991 8999 ต่อ 1287  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์-

  เฉลิมพระเกียรติ

 -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ-

  รัตนราชสุดาฯ

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

45.โรงพยาบาลสุขสวัสด์ิ-  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - คลินิกเวชกรรมคลองเตย 116/21 อาคาร SSP II ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2671 1498-9

272 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก  -โรงพยาบาลบางปะกอก 9 - คลินิกเวชกรรมเจริญแพทย์ปิ่นเกล้า 84,86 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ โทร.0 2433 1656-7

โทร.0 2874 6766-70 ต่อ 1306,1501 -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ 668/2-668/3 ม.1 ซ.ประชาอทุศิ 79 ถ.ประชาอทุศิ แขวงทุ่งครุ 

  จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2426 0673-4

 -โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี - คลินิกเวชกรรมลาซาล 51/94 และ 51/69 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิทซอย 105 

  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2744 4401

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ งามเจริญคลินิกเวชกรรม 21/195-196 ม.4 ซ.อนามัยงามเจริญ 30 ถ.อนามัยงามเจริญ 

  กรมการแพทย์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2405 7713

เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกรรม 12,21 ซ.เจริญกรุง 54, 56 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2307 8611
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เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม 366/8-9 ซ.เจริญนคร 62 ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2877 7627

เจริญราษฎร์คลินิกเวชกรรม 46/5 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพฯ โทร.0 2164 1160

จันทร์ 16 คลินิกเวชกรรม 42-44 ซ.ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2286 1306

ดินแดงคลินิกเวชกรรม 1006 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2245 0203-4

ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม 659,661,663 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ โทร.0 2641 6007

บางบอนคลินิกเวชกรรม 6/71-72 ม.6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทร.0 2415 5481

ร่ืนฤดีคลินิกเวชกรรม 297/2 ซ.ชุมชนสวนอ้อย ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพฯ โทร.0 2669 7153

ร่มไทรคลินิกเวชกรรม 58/96-97 ม.2 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

กรุงเทพฯ โทร.0 2415 3020

อิสรภาพคลินิกเวชกรรม 114-116 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

กรุงเทพฯ โทร.0 2438 8041

46.โรงพยาบาลหัวเฉียว-  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลินิกพระราม 2 การแพทย์ 81/9 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ โทร.0 2894 0124-5

665 ถ.บ ารุงเมือง แขวงคลองมหานาค  -โรงพยาบาลรามาธิบดี คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ 400/4 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    -โรงพยาบาลศิริราช โทร.0 3423 4541

กรุงเทพฯ 10100  -สถาบันประสาทวิทยา คลินิกเวชกรรมคลองเตย 116/21 อาคาร SSP II ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย

โทร.0 2223 1351 ต่อ 3168 , 3186   กรมการแพทย์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2671 1499

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คลินิกเวชกรรมแพทย์วิวัฒน์ 452/1 ม.1 ถ.พลด าริห์ ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน 

  กรมการแพทย์ จ.นครปฐม โทร.0 3428 2309

คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ 668/2-668/3 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ 

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2426 0673-4

คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579

คลินิกเวชกรรมลาซาล 51/94 และ 51/69 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิทซอย 105 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2744 4401

คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม 20/7 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย 

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7641

คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง 18/20 ม.7 ซ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ถ.บางนา-ตราด กม.18

ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2312 6464

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม 274 ซ.วชิรธรรมสาธิต 22 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2398 7872

บางกะปิคลินิกเวชกรรม 3632 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ โทร.0 2377 5059, 0 2733 1685

บางซ่อนคลินิกเวชกรรม 1532/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ

กรุงเทพฯ โทร.0 2911 5566

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403-4
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก 83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2589 0787

พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง อ.เมือง

จ.ปทุมธานี  โทร.0 2975 2728

พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม 111 ซ.ปิ่นเกล้าอาเขต ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2435 4976

ภัทรคลินิกเวชกรรม 116/4 ซ.รามค าแหง 24 (หมู่บ้านเสรี) ถ.รามค าแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2718 5556

สวนผักคลินิกเวชกรรม 81/201 ม.4 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ

โทร.0 2882 2230

จังหวัดกระบี่

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลเกาะพีพี 25/1 ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.08 6476 9420

325 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ า โรงพยาบาลเกาะลันตา 118 ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.0 7569 7176

โทร.0 7562 6711 โรงพยาบาลเขาพนม 71 ม.9 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทร.0 7568 9031

โรงพยาบาลคลองท่อม ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทร.0 7570 2771

โรงพยาบาลปลายพระยา 63 ม.5 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 

จ.กระบี่ โทร.0 7568 7454-5

โรงพยาบาลล าทับ ม.5 ต.ล าทับ อ.ล าทับ จ.กระบี่ โทร.0 7564 3503

โรงพยาบาลเหนือคลอง 256 ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.0 7563 6596

โรงพยาบาลอ่าวลึก 3/1 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 

โทร.0 7561 9107-8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

นวมินทราชินี

จังหวัดกาญจนบุรี

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ไม่มี

281 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 71190 

โทร.0 3458 9960

2.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ถ.แสงชูโต ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

572 ม.3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก โทร.0 3463 0409

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย ถ.แสงชูโต ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3458 7800 ต่อ 1156 - 8 โทร.0 3464 2102

โรงพยาบาลทองผาภูมิ ถ.แสงชูโต ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

โทร.0 3459 9602-6

โรงพยาบาลท่ากระดาน ถ.แสงชูโต ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3469 6117
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลไทรโยค ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3459 1034

โรงพยาบาลบ่อพลอย ถ.แสงชูโต ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3458 1160

โรงพยาบาลเลาขวัญ ถ.แสงชูโต ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3457 6050

โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ ถ.แสงชูโต ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3459 7111

โรงพยาบาลสถานพระบารมี ถ.แสงชูโต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3467 5042

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ถ.แสงชูโต ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3451 6133

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (ท่าม่วง) ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3462 6268

โรงพยาบาลสังขละบุรี ถ.แสงชูโต ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3459 5030

โรงพยาบาลห้วยกระเจา- ถ.แสงชูโต ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร.0 3452 6241

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3451 1502

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3462 2712

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3456 4276

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรโยค ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3459 1060

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ่อพลอย ถ.แสงชูโต ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3458 1021

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสวัสด์ิ ถ.แสงชูโต ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3469 6124

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ามะกา ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3454 1884

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าม่วง ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3461 2507

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทองผาภูมิ ถ.แสงชูโต ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

โทร.0 3459 9123

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสังขละบุรี ถ.แสงชูโต ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3459 5035

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนมทวน ถ.แสงชูโต ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

โทร.0 3457 9013

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเลาขวัญ ถ.แสงชูโต ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3457 6120

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด่านมะขามเต้ีย ถ.แสงชูโต ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3464 6260

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด่านหนองปรือ ถ.แสงชูโต ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3464 5066
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยกระเจา ถ.แสงชูโต ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3467 7313

สถานพยาบาล เขื่อนท่าทุ่งนา 100 ม.1 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3451 6802-3

สถานพยาบาล เขื่อนศรีนครินทร์ 300 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 

โทร.0 3451 3001-2  

สถานพยาบาล เขื่อนเขาแหลม(เขื่อนวชิราลงกรณ) 444 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3459 9077

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

กาญจน์คลินิกแพทย์ 20 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.0 3462 1170 

คลินิกแพทย์ปัญญา 1/4 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.08 1527 5688

คลินิกแพทย์สุเทพ 160/20 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี โทร.0 3462 2717 

คลินิกหมอสุวิมล 136 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

ท่าม่วงคริสเตียนคลินิกแพทย์ 736 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3461 1772  

แฟมิล่ีคลินิก(นายแพทย์รักษ์พงศ์) 29/13-14 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3451 1082  

เมืองทองคลินิกแพทย์ 286/12-14 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3451 5033 

หมอแนน คลินิกตา 1075/9 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.09 3114 6273

อรวรรณการแพทย์ 75/14 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.08 2578 6495  

3.โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ม.10 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ โทร.0 3463 0409

47/12 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทร.0 3464 2102-3

โทร.0 3469 4507  โรงพยาบาลทองผาภูมิ ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทร.0 3459 9489

โรงพยาบาลท่าม่วง ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.0 3461 1044

โรงพยาบาลท่ากระดาน ม.2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

โรงพยาบาลไทรโยค ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทร.0 3459 1034

โรงพยาบาลบ่อพลอย ม.2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทร.0 3458 1139

โรงพยาบาลเลาขวัญ ม.6 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โทร.0 3457 6050

โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ ม.3 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 

โทร.0 3459 7069

โรงพยาบาลสถานพระบารมี ม.1 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

โทร.08 1215 6938

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทร. 0 3459 1117

โรงพยาบาลสังขละบุรี ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทร.0 3459 5538

โรงพยาบาลห้วยกระเจา ม.6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกนายแพทย์ก่อพงษ์ 72/20 ม.4 ซ.รพ.มะการักษ์ ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.0 3454 2840 
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

คลินิกนายแพทย์ทนงศักด์ิ 3/184 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.0 3454 2346

คลินิกแพทย์ชาติชาย 28/29 ม.6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.08 1372 5088

คลินิกแพทย์เชาว์โรจน์ 112 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.0 3456 1810 

คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักด์ิ 114 ถ.ท่าเรือ-พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.0 3463 6675  

คลินิกแพทย์พงษ์ศักด์ิ 368 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.08 9921 3137

คลินิกสมพงษ์การแพทย์ 4/35 ม.3 ถ.ท่ามะกา-หนองตากยา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.0 3454 2284 

คลินิกหมอพวงทิพย์ 290 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.0 3463 6093 

คลินิกหมอภาวิณี 52/61 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.0 3464 0544 

มานัสคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 1/7 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.08 4497 5665

จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกมลาไสย 111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์

283 ถ.กาฬสินธุ ์ต.กาฬสินธุ ์ โทร.0 4389 9570

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์46000 โรงพยาบาลเขาวง 249 ม.16 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทร.0 4385 9059

โทร.0 4381 5610 โรงพยาบาลค าม่วง 92 ม.10 ต.ทุ่งคลอง อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร.0 4387 9131

โรงพยาบาลฆ้องชัย ม.11 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร.0 4389 9570

โรงพยาบาลดอนจาน ม.6 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทร.08 9841 1087

โรงพยาบาลท่าคันโท 183 ม.1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.0 4387 7110

โรงพยาบาลนาคู 319 ม.9 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทร.08 7374 8222

โรงพยาบาลนามน 183 ม.7 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ ์โทร.0 4386 7056

โรงพยาบาลยางตลาด 87 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์

โทร.0 4389 1249

โรงพยาบาลร่องค า 101 ม.1 ต.ร่องค า อ.ร่องค า จ.กาฬสินธุ ์โทร.0 4389 7203

โรงพยาบาลสมเด็จ 389 ม.2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์โทร.0 4386 1140

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 193 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

โทร.0 4385 1290

โรงพยาบาลสามชัย ม.4 ต.สามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ ์โทร.0 4387 9131

โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ ์จ.กาฬสินธุ์ โทร.0 4387 1030

โรงพยาบาลหนองกุงศรี 148 ม.2 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

โทร.0 4388 1106

โรงพยาบาลห้วยผ้ึง 177 ม.8 ต.นิคมห้วยผ้ึง อ.ห้วยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์

โทร.0 4386 9131

โรงพยาบาลห้วยเม็ก 155 ม.4 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

โทร.0 4388 9090
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ-์ ต.กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์โทร.0 4381 0731

(แห่งที่ 2) ดงปอ

ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กาฬสินธุ ์สาขา 3 1 ต.กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์ โทร.0 4381 6664

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์โทร.0 4383 5271

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดก าแพงเพชร

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลก าแพงเพชร โรงพยาบาลโกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร

428 ถ.ราชด าเนิน 1 อ.เมือง โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร 62000 โรงพยาบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

โทร.0 5572 2102 โรงพยาบาลคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร

โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร

โรงพยาบาลทุ่งโพธิท์ะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

โรงพยาบาลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร

โรงพยาบาลบึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร

โรงพยาบาลปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร

โรงพยาบาลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

โรงพยาบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร

กองการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

เทศบาลต าบลนครชุม

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

เทศบาลต าบลช่องลม อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร

เทศบาลต าบลปากดง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

นวมินทราชินี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดขอนแก่น

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

56 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง โรงพยาบาลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โรงพยาบาลซ าสูง กิ่ง อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น

โทร.0 4333 6789 ต่อ 1109, 1250 โรงพยาบาลน้ าพอง อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลสิรินธร กิ่งอ าเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(เทศบาล 1)

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ศูนย์บ้านโนนชัย)

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ศูนย์บ้านหนองใหญ)่

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอ าเภอเมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น

ศูนยบ์ าบดัรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์แพทย์มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 อ.พล จ.ขอนแก่น

ศูนย์แพทย์อนามัยที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

เกรียงศักด์ิ-กมลวรรณ สหคลินกิเวชกรรม-ทนัตกรรม 406-408 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร.0 4322 2455

คลินิกกระดูกและข้อ หมอวันจักร 61/63 ม.13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.08 1873 8616

คลินิกณรงค์การแพทย์ 391/11-12 ม.2 ถ.ราษฎร์ธุรกิจ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่

จ.ขอนแก่น โทร.0 4327 2036

คลินกิเวชกรรมนายแพทยว์ิโรจน์-แพทยห์ญิงชลธิชา 585-586 ม.11 ถ.ศิริพูล ต.หนองโก อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น โทร.08 1954 5033

คลินิกนายแพทย์สุรชัย 5/6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

โทร.0 4322 1187

คลินิกบ้านส าราญ (นพ.สุชาติ) 255 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.ส าราญ อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น โทร.08 6455 4454

คลินิกประจักษ์การแพทย์ 440/13 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่

จ.ขอนแก่น โทร.0 4327 2954

คลินิกศัลยศาสตร์นายแพทย์พรชัย 101/65 ม.2 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร.09 3453 2155

ณัฐดนัยคลินิกเวชกรรม 389/4 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร.08 9622 4667
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คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม- 287/8 ถ.เสริมสวาสด์ิ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

นายแพทย์มหรรณพ โทร.08 1050 6767

คลินิกหมอชูเกียรติ (เวชกรรม) 182/31 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น โทร.0 4322 5135

คลินิกหมอวราวุธ-หมอกนกวรรณ (เวชกรรม) 172/26 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น โทร.0 4332 8832

คลินิกหมอสุรชัย 185/11 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง

จ.ขอนแก่น โทร.08 4030 8395

คลินิก หู คอ จมูก แพทย์หญิงภนุชพร 175/12 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0 4332 8019

นพ.มานะพงศ์ คลินิกเวชกรรม 599 ม.11 ถ.ศิริพูล ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โทร.06 1680 6711

บุญชัยการแพทยคลินิก 86 ม.12 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร.0 4338 2665

สมปองคลินิกเวชกรรม 70/4 ม.9 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง

จ.ขอนแก่น โทร.08 3400 3318

อภ-ิมน คลินิกเวชกรรม 179/154 ม.4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0 4322 8455

2.โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแก่น

82 ม.8 ถนนมะลิวรรณ ต.ชุมแพ โรงพยาบาลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โรงพยาบาลน้ าพอง อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น

โทร.0 4331 1044 ต่อ 156 โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลหนองนาค า อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลเวียงเก่า อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาซ าสูง อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

โรงพยาบาลภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

โรงพยาบาลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู

โรงพยาบาลสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

โรงพยาบาลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะเน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

3.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไม่มี

123 ม.16 ถ.มิตรภาพ 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทร.0 4336 3401

จังหวัดจันทบุรี

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลแก่งหางแมว 3 ม.22 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  

38 ถ.เลียบเนิน อ.เมือง โทร.0 3930 8028-9

จ.จันทบุรี 22000 โรงพยาบาลขลุง ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร.0 3944 1644

โทร.0 3932 4681 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จนัทบุรี โทร.0 3945 2384-5  

โรงพยาบาลเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี โทร.0 3949 5225-9  

โรงพยาบาลท่าใหม่ ถ.ศรีนวดิตถ์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.0 3943 1001  

โรงพยาบาลนายายอาม ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี โทร.0 3935 8266  

โรงพยาบาลโป่งน้ าร้อน ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จนัทบุรี โทร.0 3938 7003-4  

โรงพยาบาลมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.0 3936 1528-9 

โรงพยาบาลสองพี่น้อง 66 ม.5 ต.สองพีน่้อง อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี โทร.0 3943 1783  

โรงพยาบาลสอยดาว 96/1 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรต์ิ ร.9 ต.ประตง  

อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทร.0 3942 1627

โรงพยาบาลแหลมสิงห์ 79/24 ม.5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  

โทร.0 3936 3760-3

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 

ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.แหลมสิงห์ ม.5 ต.ปากน้ าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สอยดาว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ศูนยสุ์ขภาพชุมชนรพ.เมือง สาขา รพ.พระปกเกล้า ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลคลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 9205

174 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ม.13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3855 6065

จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โรงพยาบาลบางคล้า ม.1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3854 1009

โทร.0 3851 6790 โรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 1061

โรงพยาบาลบางปะกง ม.13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3853 3488

โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 7286

โรงพยาบาลแปลงยาว ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 9717

โรงพยาบาลพนมสารคาม ม.4 ต.ทา่ถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3853 6967

โรงพยาบาลราชสาส์น ม.1 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3856 3111

โรงพยาบาลสนามชัยเขต ม.4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3859 7048

ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 1069

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 1331

ส านักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

สถานพยาบาลของเอกชน

2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา - -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คลินิกแพทย์สุรกิจ 61 ถ.จันทร์อ านวย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร.08 6817 1668

29 ถ.สุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง   -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ- คลินิกเวชกรรมคลีนิคแพทย์สมคิด 589/8-9 ม.14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   รัตนราชสุดาฯ จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3859 7655

โทร.0 3881 2702-19 ต่อ 1068-9  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย์ 274/1, 274/2 ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

 -โรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครินทร์ คลินิกศัลยแพทย์ประกิต 22/60 ถ.ท่าเกวียน ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ-์ จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3855 3423

  (วัดไร่ขิง) บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 

 -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403 

 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี

 -โรงพยาบาลศรีธัญญา

  กรมสุขภาพจิต

 -สถาบันบ าราศนราดูร

  กรมควบคุมโรค

 -สถาบันประสาทวิทยา

  กรมการแพทย์

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

  กรมการแพทย์

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

3.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์-  -โรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครินทร์ ไม่มี

   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

185/1 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.42   กรมแพทย์ทหารอากาศ

ต.บางวัว อ.บางปะกง  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

จ.ฉะเชิงเทรา 24180   (วัดไร่ขิง)

โทร.0 3853 8511  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

จังหวัดชลบรีุ

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 1 ม.14 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรีุ โทร.0 3816 6300

69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน  โรงพยาบาลเกาะสีชัง 59 ม.1 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 6100

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โรงพยาบาลบ่อทอง 2 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 1288

โทร.0 3893 1077-9 โรงพยาบาลบางละมุง 669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ โทร.0 3842 9244-5

โรงพยาบาลบ้านบึง 3 ซ.19 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร.0 3844 2209

โรงพยาบาลพานทอง 1/10 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3893 2513

โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 33 ม.11 ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ โทร.0 3823 8374-5

โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 33/37 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ โทร.0 3824 5051

โรงพยาบาลหนองใหญ่ 207 ม.1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ โทร.0 3821 9145

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา- ม.3 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.0 3806 7461

นวมินทราชินี
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านมาบล าบิด ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 3815 8881

เกาะโพธิค์ลินิกการแพทย์ 108 ถ.เกาะโพธิ-์สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์

จ.ชลบุรี โทร.08 0447 7230

คลินิกกมลการแพทย์ 67/2 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี โทร.0 3834 1647 

คลินิกจุมพลการแพทย์ 3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร.0 3875 0242 

คลินิกเด็กหมอกฤษดา 42/23 ม.2 ถ.อบต.เสม็ด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร.08 0287 7178

คลินิกเด็กหมออนุพงษ์ 291 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี โทร.0 3828 4362

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์- 70/8-9 ม.1 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.บ้านเก่า อ.พานทอง

และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแพทยส์าโรจน ์อมรรัตน์ จ.ชลบุรี โทร.0 3815 5423

คลินิกแพทย์กันตนพกระดูกและข้อ 298-300 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี โทร.0 3827 5619 

คลินิกแพทย์ทรงพล 6/4-5 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง 

จ.ชลบุรี โทร.0 3879 0235 

คลินิกแพทย์ธวัชชัย 87/8 ม.6 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี โทร.0 3879 8046

คลินิกแพทย์นิมิตร 41/29 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

โทร.0 3857 3078 

คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์ 95 ถ.ประโยชน์เนื่องจ านงค์ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี โทร.0 3844 6336

คลินิกแพทย์พนิต 88/2 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 

โทร.0 3827 2340

คลินิกแพทย์แววดาว 82/35 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

โทร.0 3844 5960 

คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม 3/2 ถ.ทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี โทร.0 3847 3583

คลินิกแพทย์อาภรณ์ 200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

โทร.0 3820 1952 

คลินิกโรคกระดูกและข้อ 3 ถ.ประโยชน์เนื่องจ านงค์ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี โทร.0 3844 5731

คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์ 42/8 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 3878 4212

คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป 172 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี โทร.08 1429 5362

คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชกฤช 148/22 ม.5 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3309 0810

คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์ 26/1291 ม.1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร.0 3844 1907

คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา 14 ถ.บวรสถิตย์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร.0 3844 5471

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วีรวัฒน์ 106/17 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี โทร.0 3879 5680

คลินิกเวชกรรมแพทย์วินิตย์ 194/12 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี โทร.0 3828 7071
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คลินิกเวชกรรมแพทย์สมจริง 1/67 ม.3 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คลินิกเวชกรรมแพทย์สมเกียรติ 40/8 ถ.วิฑูรย์ด าริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี โทร.08 1409 4229

คลินิกเวชกรรมแพทย์สุริยัน 165/85 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 3828 2444

คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ 2/7 ม.7 ถ.พานทอง-หัวไผ่ ต.พานทอง อ.พานทอง  

จ.ชลบุรี โทร.08 1839 4924

คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา 56/23 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โทร.08 4466 6294

คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย 3/5-6 ถ.บ้านบึงสันติ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร.08 1982 3168

คลินิกเวชกรรมหมอณัฐ สาขาพานทอง 50/7-8 ม.7 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทร.08 0105 5090

คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร 99 ม.4 ถ.เกาะโพธิ-์สามแยก ต.ท่าบุญมี

อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โทร.08 6577 1358

คลินิกหมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง 91 ม.1 ถ.พิพิธ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  

โทร.08 1422 1128

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โทร.0 3883 2403-4 

แพทย์ภาณุพันธ์คลินิกเวชกรรม 89/5 ม.3 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โทร.0 3828 3180

แฟมิล่ีคลินิกเวชกรรม 26/4 ม.1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 3827 7206

วิชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 3/7-8 ถ.บ้านบึง-สันติ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา โทร.0 3844 4491

สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม 561/60 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทร.08 1983 1950

ส านักงานแพทย์ 180 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี โทร.0 3828 2562

หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม 189/35-36 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

โทร.08 1652 9515

2.โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

68 ม.6 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม  โรงพยาบาลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี 20140 โรงพยาบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

โทร.0 3846 2461 โรงพยาบาลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลอ่าวอุดม อ.อ่าวอุดม จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกจมุพลการแพทย์ 3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี โทร.0 3875 0242

คลินิกแพทยบ์ันเทิง 83/5 ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี โทร.0 3847 4577

คลินิกแพทย์ยงยุทธ 101 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ 1 ต.พนัสนิคม

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทร.08 9244 2144
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คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์ 26/1291 ม.1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง

จ.ชลบุรี โทร.0 3844 1907

คลินิกแพทย์วรรณา 2 ถ.ศรีวิชัย ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โทร.0 3836 9010

คลินิกแพทย์อาภรณ์ 200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

โทร.0 3820 1952 

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และ- 70-72 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 

นรีเวชวิทยาแพทย์มาโนชญ์ จ.ชลบุรี โทร.0 3846 1026

คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา 14 ถ.บวรสถิตย์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี โทร.0 3844 5471

คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา 56/23 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี โทร.08 4466 6294

คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร 99 ม.4 ถ.เกาะโพธิ-์สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์

จ.ชลบุรี โทร.08 6577 1358 

ชูศักด์ิการแพทย์คลินิกและแล็บ 57/2 ถ.สระตราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 

จ.ชลบุรี โทร.0 3846 1487 

แพทย์ขนิษฐาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 126/4-5 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม

อายุรศาสตร์ จ.ชลบุรี โทร.08 1562 0129

พนัสเวชคลินิก 17 ถ.สระตราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 

จ.ชลบุรี โทร.0 3846 1733 

3.โรงพยาบาลเมืองพัทยา ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

261/40 ต.หนองปรือ โทร.0 3843 4144

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.0 3842 0823 ต่อ 151

4.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ คลินิก ซอย 13 การแพทย์ 244 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

163 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง โทร. 08 9748 8509

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 คลินิกแพทย์เกรียงไกร 7/10 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทร.0 3824 5735 ต่อ 69023 โทร.0 3843 6904

คลินิกแพทย์กอบพณ 86 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทร.0 3868 1313

คลินิกแพทย์ขจิตร์เวชกรรม 420/2 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.08 9606 7316

คลินิกแพทย์คมสัน 90/88-89 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง 

จ.ระยอง โทร.0 3860 3067 

คลินิกแพทย์ทศนเทพ 461/10 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทร.08 7325 9666

คลินิกแพทย์ธีรพงศ์ 97 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก 12/5-6 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทร.0 3869 2500

คลินิกแพทย์พิสิฏฐ์ 90/16-17 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทร.0 3860 2246 

คลินิกมาบตาพุดการแพทย์ 161/6 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.0 3860 9499

คลินิกแพทย์สุรเดช หู คอ จมูก 275 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
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คลินิกรวมแพทย์นิคม 212/7 ม.2 ถ.ตลาดนิคม กม.12 ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.0 3863 6217

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิก - 20/64-65 ม.2 ถ.พลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 

ลาริงซ์วิทยาสัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.0 3824 6049

คลินิกเวชกรรมแพทย์ชวัช 1-2 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทร.0 3844 1072

คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรศักด์ิ 18/96 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทร.0 8 1839 4924

คลินิกเวชกรรมแพทย์เอส.เค 18/2 ม.2 ถ.เลียบชายทะเล ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทร.09 7996 9409

คลินิกเวชกรรมสระแก้ว 103/52-53 ม.3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทร.08 1117 3868

คลินิกเวชกรรมหมอกฤชทอง 128/33 ม.4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

โทร.0 3819 0163

คลินิกหมอกฤชทองเวชกรรม 46/24-25 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โทร.08 1867 7473

คลินิกหมอชนิตา 133/67 ม.2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 2045 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 33 ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทร.0 3834 3601-7

ศรีจุฬาคลินิกเวชกรรม 0395 ม.1 ถ.สายกลาง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทร.0 3870 0000  

สมปรารถนาคลินิกเวชกรรม 98/126 ม.9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โทร.08 9649 9036

ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง 121 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.0 3861 0124-5

ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ 144/9-10 ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.0 3861 7892

ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.0 3894 0186

5.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม - ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา นาเกลือ 67/36-37 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

   ราชเทวี ณ ศรีราชา โทร.0 3822 5511

290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา บ่อวิน 271/31-32 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร.0 3834 6644

โทร.0 3832 0200 ต่อ 3400-4 ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา พัทยา 15/8-9 ม.6 ถ.เฉลิมพระเกียรติสาย 3 ต.นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3842 4540

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา พัทยาเหนือ 6/59-60 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทร.0 3842 3295

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา พัทยาใต้ 315/70-71 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี โทร.0 3825 1225

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา ศรีราชา 45,47 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3832 8127

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา สหพัฒน์ 664/4-6 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3878 1720
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ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา แหลมฉบัง 4/3-4 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3849 1880

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา หนองค้อ 518/6-7 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3811 1991

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา ศูนย์เวชศาสตร์- อาคารพาณิชย์ ปากซอยหนองเป็ดหาย ติดถนนสุขุมวิท

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ห่างจากโรงพยาบาลวิภาราม โทร.0 3811 1992

คลินิก ซอย 13 การแพทย์ 244 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

โทร.08 9748 8509

คลินิกกายภาพบ าบัดนาเกลือ 102/14 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทร.0 3822 1776 

คลินิกกายภาพบ าบัดบ่อวิน 444/30 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3833 7412

คลินิกจุมพลการแพทย์ 3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง 

จ.ชลบุรี โทร.0 3875 0242 

คลินิกตาหมอจิตตพันธ์เวชกรรมเฉพาะทาง 39/39-40 ถ.สุรศักด์ิสงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี โทร.08 2463 1818

คลินิกธนเวช 252/12 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โทร.0 3827 0434

คลินิกบ้านฉางเวชการ (จักรชัย) 1/2 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 

จ.ระยอง โทร.0 3860 1028

คลินิกปากแพรกการแพทย์ 603 ม.1 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.ละหาร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง โทร.06 2625 4956

คลินิกแพทย์กนก 164/123 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3876 6083

คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักด์ิ 90/6 ถ.สุรศักด์ิ1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทร.0 3831 3439

คลินิกแพทย์คมวุฒิ 184/1 ถ.สุรศักด์ิ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี โทร.0 3832 8177 

คลินิกแพทย์จรุง 3 ซ.10 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง

จ.ชลบุรี โทร.0 3839 1431

คลินิกแพทย์ทรงพล 6/4-5 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง 

จ.ชลบุรี โทร.0 3879 0235 

คลินิกแพทย์ธีรพงศ์ 97 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 

โทร.08 1294 9057

คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก 12/5-6 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง 

จ.ระยอง โทร.0 3869 2500 

คลินิกแพทย์พงษ์ศักด์ิ 1 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3832 3796

คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์ 95 ถ.ประโยชน์เนื่องจ านงค์ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง 

จ.ชลบุรี โทร.0 3844 6336

คลินิกแพทย์พนิต 88/2 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 

โทร.0 3827 2340

คลินิกแพทย์วันชัยระบบทางเดินปัสสาวะ 81/10 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี โทร.0 3832 4856

คลินิกแพทย์แววดาว 82/35 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร.0 3844 5960
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คลินิกเวชกรรมแพทย์สมควร 377/204 ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3819 5467

คลินิกแพทย์สมนึกเวชกรรม 88/1-2 ม.2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โทร.08 1575 5622

คลินิกแพทย์สราวุธ 87/21 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 

โทร.0 3887 6502 

คลินิกแพทย์สุรเดช หู คอ จมูก 275 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

คลินิกแพทย์อภิชาติ 209/96 ม.8 ถ.สุขาภิบาล8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี โทร.0 3835 4212

คลินิกแพทย์อาภรณ์ 200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

โทร.0 3820 1952

คลินิกแพทย์ทศนเทพ 461/10 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทร.08 7325 9666

คลินิกรวมแพทย์นิคม 212/7 ม.2 ถ.ตลาดนิคม กม.12 ต.นิคมพัฒนา 

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.0 3863 6217

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์- 553/30 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สหพัฒน์ โทร.0 3876 2346

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์- 519/13 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โรคหัวใจศรีราชา โทร.06 1463 9619

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตศอนาสิก- 90 ถ.สุรศักด์ิ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วิทยาหมอบรรเจิด โทร.0 3832 3223

คลินิกเวชกรรมคุณหมอไพรัช 377/153 ม.2 ซ.3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี โทร.0 3831 0628

คลินิกเวชกรรมส่ีมุมเมืองการแพทย์ 53/269 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.09 8449 9567

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอนีรุชา 53/23 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.08 1647 6762

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ธเนศ 52 ถ.สุรศักด์ิ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.0 3832 1585

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศรีราชาอายุรแพทย์ 49 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.08 1811 8358

คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์ 42/8 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 3878 4212

คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริภา 372/119 ม.8 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี โทร.08 9106 4040

คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป 172 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี 08 1429 5362

คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา 14 ถ.บวรสถิตย์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร.0 3844 5471

คลินิกเวชกรรมแพทย์วิทยา 114/58 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี โทร.0 3849 0995

คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ 2/7 ม.7 ถ.พานทอง-หัวไผ่ ต.พานทอง อ.พานทอง 

จ.ชลบุรี โทร.08 1839 4924 

คลินิกศูนย์โรคกระดูกและข้อ 90/1 ถ.สุรศักด์ิ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทร.0 3877 2085 

คลินิกหมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง 91 ม.1 ถ.พิพิธ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี โทร.08 1422 1128
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คลินิกหมอสุรัตน์เวชกรรม 100 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

โทร.0 3839 0109

คลินิกอายุรกรรมหมอชัชวาล 13/1-2 ถ.สุรศักด์ิ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี โทร.0 3832 8376 

จีระชนจักษุคลินิก 19/41-42 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี โทร.0 3832 3722

นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม 312/7-8 ม.9 ถ.พัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3842 5813

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403 

ปลวกแดงการแพทย์คลินิก 595 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

โทร.0 3865 9179

แพทย์ศรีราชาคลินิกเวชกรรม 661/9-10 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  

จ.ชลบุรี โทร.0 3876 2820

วิชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 3/7-8 ถ.บ้านบึง-สันติ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา โทร.0 3844 4491

สหคลินิกแพทย์ชัยวัฒน์ 202/54 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

โทร.0 3888 4680

สหคลินิกไร่กล้วย 119/10 ม.7 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.08 6363 8213

สหคลินิกอัสสัม 102/178 ม.2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.08 6555 8698

6.โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลเกาะสีชัง 59 ม.1 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 6461

188/36 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา โรงพยาบาลบ่อทอง 2 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 1747

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โรงพยาบาลบางละมุง 669 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

โทร.0 3835 2974-9 ต่อ 4004-5 โทร.0 3842 9245

โรงพยาบาลบ้านบึง 3 ซ.19 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร.0 3844 2200

โรงพยาบาลพานทอง 1/10 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3893 2500

โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 133 ม.11 ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ โทร.0 3823 8374

โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 33/37 กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.0 3824 5051

โรงพยาบาลหนองใหญ่ 207 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ 

โทร.0 3821 6312

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม 561/60 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ โทร.08 1983 1950

7.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มี

169/382 ถ.ลงหาดบางแสน

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร.0 3839 4850-3 ต่อ 1417
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สถานพยาบาลของเอกชน

8.ปิยะเวชช์ บ่อวิน -  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ -  ไม่มี

   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง   เฉลิมพะรเกียรติ

28/8 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  -โรงพยาบาลศิริราช

จ.ชลบุรี 20230

โทร.0 3834 5333

9.โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา -  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลินิกเวชกรรมพญาไทบ่อวิน 333/124-125 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   กระทรวงกลาโหม โทร.0 3834 6240  

90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส 238/17 ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โทร.0 3834 1334

โทร.0 3831 7333 ต่อ 3459, 3464  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ -

  (วัดไร่ขิง)

 -โรงพยาบาลศิริราช

 -โรงพยาบาลศรีธัญญา

  กรมสุขภาพจิต

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

 -สถาบันประสาทวิทยา

  กรมการแพทย์

 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  กรมการแพทย์

10.วิภารามแหลมฉบัง -  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วดัไร่ขิง) คลินิกเวชกรรมวิภารามแหลมฉบัง 49/60 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลวิภาราม - โทร.09 5891 6888

107 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โทร.0 3849 1888 ต่อ 1406  -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

11.วภิาราม อมตะนคร -  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ไม่มี

     โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ -

700/888 ม.1 ต.คลองต าหรุ   (วัดไร่ขิง)

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  -โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

โทร.0 3831 6999 ต่อ 2215-6  -โรงพยาบาลวิภาราม -

  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 -สถาบันโรคทรวงอก

  กรมการแพทย์

12.เอกชล 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ - เกาะโพธิค์ลินิกการแพทย์ 108 ถ.เกาะโพธิ-์สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์

31/2 ถ.อ่างศิลา ต.เสม็ด   ประชาชื่น จ.ชลบุรี โทร.08 0447 7230 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  -โรงพยาบาลเอกชล คลินิกกมลการแพทย์ 67/2 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา 

โทร.0 3893 9888 ต่อ 7441  -โรงพยาบาลศิริราช จ.ชลบุรี โทร.0 3834 1647  

 -สถาบันโรคทรวงอก คลินิกจุมพลการแพทย์ 3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง 

  กรมการแพทย์ จ.ชลบุรี โทร.0 3875 0242 
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คลินิกเวชกรรมหมอกวาง 9/103 ม.12 ซ.หนองยายรัก ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี โทร.09 5506 9902

คลินิกแพทย์นิมิตร 41/29 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

โทร.0 3857 3078 

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์- 70/8-9 ม.1 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.บ้านเก่า อ.พานทอง 

และสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ จ.ชลบุรี โทร.0 3815 5423

คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม 3/2 ถ.ทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี โทร.0 3847 3583

คลินิกแพทย์อาภรณ์ 200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร.0 3820 1952  

คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา 56/23 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โทร.08 4466 6294

คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ 2/7 ม.7 ถ.พานทอง-หัวไผ่ ต.พานทอง อ.พานทอง

จ.ชลบุรี โทร.08 1839 4924 

คลินิกเวชกรรมหมอหลาย 18/2 ม.6 ถ.ลงนิคมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี โทร.0 3814 3149

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403 

แพทย์ภาณุพันธ์คลินิกเวชกรรม 89/5 ม.3 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

โทร.0 3828 3180

จังหวัดชัยนาท

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลเนินขาม ม.14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร.0 5641 0880

199 ม.5 ถ.พหลโยธิน โรงพยาบาลมโนรมย์ ม.4 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท โทร.0 5643 1376

ต.บ้านกล้วย อ.เมือง โรงพยาบาลวัดสิงห์ ม.1 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1344

จ.ชัยนาท 17000 โรงพยาบาลสรรคบุรี ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนาท โทร.0 5648 1016

โทร.0 5641 1450 โรงพยาบาลสรรพยา ม.5 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.0 5643 6364

โรงพยาบาลหันคา ม.1 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร.0 5645 1880 

โรงพยาบาลหนองมะโมง ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

โทร.0 5646 6993

เทศบาลเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 

โทร.0 5641 5305

เทศบาลต าบลวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1912

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร.0 5644 9401

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองมะโมง ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทร.0 5641 3275

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหันคา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร.0 5645 1060

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร.0 5648 1387

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.0 5641 4566

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1308

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมโนรมย์ ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โทร.0 5649 1267

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร.0 5647 6651

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร.0 5643 8267

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุแพทย์เมธา 82/2 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

โทร.0 5626 2222 

คลินิกเวชกรรมหมอกิตติศักด์ิ 14/5 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอถาวร 198 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

โทร.0 5641 2212

คลินิกเวชกรรมแพทย์ทนงศักด์ิ 69/16 ถ.ลูกเสือ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

โทร.0 5642 1117 

คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรชัย 26 ซ.ภาษีซุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

โทร.0 5641 2757 

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอกระดูก 55/9 ซ.สุวรรณอุทิศ ถ.พรหมประเสริฐ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

คลินิกหมอนุกูล 60/35 ถ.คงธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 

ชาญชัยการแพทย์คลินิกเวชกรรม 235/20 ม.4 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

โทร.0 8622 9489

ปกาสิทธิ-์สุขฤทัยการแพทย์คลินิกเฉพาะทาง- 46/16 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง 

ด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ จ.ชัยนาท โทร.0 5641 3878 

แพทย์ประเวศ-ปรียานุชคลินิกเวชกรรม- 39 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เฉพาะทาง โทร.0 5626 2064

แพทย์เรืองศักด์ิคลินิกเฉพาะทางด้าน- 217 ถ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี 

เวชกรรมศัลยศาสตร์ จ.ชัยนาท โทร.0 5642 4038 

หมอสุกัญญาคลินิกเฉพาะทางด้าน- 69 ซ.ภาษีซุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

เวชกรรมกุมารเวชศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 55 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทร.0 4484 7493  

12 ม.1 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง โรงพยาบาลแก้งคร้อ 1057 อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร.0 4488 2741  

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 431 ถ.คอนสวรรค์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร.0 4489 9022  

โทร.0 4481 7028 โรงพยาบาลคอนสาร 137 อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทร.0 4487 6409 

โรงพยาบาลจัตุรัส 9 อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร.0 4485 1200 

โรงพยาบาลเทพสถิต 864 ถ.สุรนารายณ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทร.0 4485 5201  

โรงพยาบาลซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ โทร.0 4473 1045

โรงพยาบาลเนินสง่า 180 ม.5 อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทร.0 4484 6252  

โรงพยาบาลบ้านเขว้า 800 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทร.0 4483 9801  

โรงพยาบาลบ้านแท่น 249 อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทร.0 4488 7013 

โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ 217 อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทร.0 4485 9099 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล 160 อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทร.0 4413 3100  

โรงพยาบาลภูเขียว 149 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทร.0 4486 1700 

โรงพยาบาลหนองบัวแดง 431 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.0 4487 2838  

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 301 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทร.0 4489 7022 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ถ.บรรณาการ จ.ชัยภูมิ

ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว 37/1ข ถ.บรรณาการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร.0 4481 6010  

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภมูิ แหง่ที่ 3 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร.0 4481 8005

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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จังหวัดชุมพร

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ โรงพยาบาลท่าแซะ 2 ม.2 ต.ทรัพยอ์นันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทร.0 7759 9026  

222 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา โรงพยาบาลทุ่งตะโก 99 ม.1 ต.ทุ่งตระไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทร.0 7753 6046  

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โรงพยาบาลปะทิว 63/40 ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทร.0 7759 1028

โทร.0 7750 3672 ต่อ 213 โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร 99/5 ม.3 ต.ปากน้ าชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  

โทร.0 7752 1048

โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 138 ม.4 ต.ปากน้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  

โทร.0 7755 1249-50

โรงพยาบาลพะโต๊ะ 138 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทร.0 7753 9045 

โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 290 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทร.0 7757 8455-7 

โรงพยาบาลละแม 45 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทร.0 7755 9115 

โรงพยาบาลสวี 120 ม.7 ต.นาโพธิ ์อ.สวี จ.ชุมพร โทร.0 7753 1206 

โรงพยาบาลหลังสวน 85 ม.5 ต.วงัตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.0 7754 1771  

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลวังไผ่ ต.วงัไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทร.0 7757 6496

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทร.0 7750 2662

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน 244 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.0 7754 1420

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดเชียงราย

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลขุนตาล ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทร.0 5360 6220  

1039 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง โรงพยาบาลเชียงแสน ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร.0 5377 7017  

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โรงพยาบาลดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทร.0 5379 0056  

โทร.0 5391 0600 ต่อ 2142 , 2167 โรงพยาบาลเทิง ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โทร.0 5379 5259  

โรงพยาบาลป่าแดด ม.4 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทร.0 5365 4479-80  

โรงพยาบาลพญาเม็งราย ม.10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทร.0 5379 9033

โรงพยาบาลพาน ม.1 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย โทร.0 5372 1345  

โรงพยาบาลแม่จัน ม.5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร.0 5377 1300  

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย โทร.0 5373 0357-8  

โรงพยาบาลแม่ลาว ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทร.0 5360 3100-19

โรงพยาบาลแม่สรวย ม.13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร.0 5378 6017  

โรงพยาบาลแม่สาย ม.10 ต.เวยีงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร.0 5373 1300-1  

โรงพยาบาลเวียงแก่น ม.6 ต.ม่วงยาย อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย โทร.0 5360 8146  

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ม.1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร.0 5395 3137-8  

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ม.11 ต.เวยีง อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย โทร.0 5378 1343-2  

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทร.0 5360 3123 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 (น้ าลัด) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0 5315 0270

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 (สันหนอง) ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0 5371 4776

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงค า ม.1 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย โทร.0 5372 1345  

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าตึง ม.2 ต.สันสลี อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.0 5391 8514

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปอ ม.1 ต.ปอ อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย 

สถานพยาบาลเรือนจ ากลางเชียงราย ม.3 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเขียงราย จ.เชียงราย โทร.0 5317 0551-2

สถานพยาบาลเรือนจ าอ าเภอเทิง ม.23 ต.เวยีง อ.เทิง จ.เชียงราย 
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ม.6 ต.แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย โทร.0 5376 7154

หน่วยปฐมภูมิต าบลแม่จัน ม.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร.0 5377 2784

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของเอกชน

2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบริุนทร์  -โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิตรการแพทย์ 735/18 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

111/5 หมู่ 13 ถ.เอเชีย 1 ต.สันทราย  -โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร.0 5372 1303

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  -โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ - 339 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โทร.0 5391 0999 ต่อ 200  -โรงพยาบาลสวนปรุง สาขาอ าเภอเชียงแสน โทร.0 5365 0131-3

  กรมสุขภาพจิต คลินิกเวชกรรมหมอไชยวัฒน์ 382 ม.18 ถ.ศักดาบรรณกิจ ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา

โทร.0 5445 1436

แม่ขะจานคลินิก 578 ม.1 ถ.เชียงใหม-่เชียงราย ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า

จ.เชียงราย โทร.0 5378 9420

สหคลินิกศรีบุรินทร์ สาขาเกษมราษฎร์ 952 ม.1 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โทร.0 5373 1391

จังหวัดเชียงใหม่

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว โรงพยาบาลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  

โทร.0 5399 9212 โรงพยาบาลดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลดอยหล่อ กิ่งอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล -

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

โรงพยาบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

โรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลแม่ออน กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลวัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลสันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกจอมทองรวมแพทย์เวชกรรม 187 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5334 1212 

คลินิกบ่อหินเวชกรรม 1/4 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5386 7330 

คลินิกแทนคุณเวชกรรม 1 22/2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โทร.08 7220 0792

คลินิกแพทย์รักษาเวชกรรม 1/44 ม.6 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5339 2073

คลินิกหมอฐิติพรเวชกรรม 1/5 ม.2 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โทร.08 3477 6574

คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง - 27 ม.7 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง 

หู คอ จมูก อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5333 2712 

คลินิกหมอสถาพรเวชกรรมเฉพาะทาง - 95 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ฝาง ต.ขี้เหล็ก

กระดูกและข้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  โทร.0 5347 1789

ใช้แพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง - 361/6 ถ.สันทราย-พร้าว ต.สันทรายน้อย 

โรคกระดูกและข้อ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5349 2371

ริมเวียงคลินิกเวชกรรม 228 ม.8 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5321 2618

อุทัยคลินิกเวชกรรม 133/3 ม.6 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5333 2123

2.โรงพยาบาลมหาราชนคร - กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 81/5 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน

   เชียงใหม่ ศัลยศาสตร์ โทร.08 3054 1563

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ คลินิกดอยสะเก็ดการแพทย์เวชกรรม- 71 ม.3 ถ.เชียงใหม-่ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว จ.เชียงใหม่ โทร.0 5349 5193 

โทร.0 5393 5176 คลินิกนิพนธ์ - สุรศักด์ิการแพทย์เวชกรรม 12 ม.5 ถ.สันทราย-พร้าว ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5349 1056 

คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันก าแพง) 38/2 ม.7 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง 

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5339 4549 

คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1 227 ม.12 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โทร.08 4040 1881

คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์ 435/7 ม.3 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5383 4158

คลินิกหมอไตรจักรศัลยกรรมเวชกรรมเฉพาะทาง 270 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1516

คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม 167 ม.11 ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5384 2576

คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม 6-7 ม.3 ถ.เชียงใหม-่ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5329 1878 

คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง- 138/7 ม.6 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง 

(สันก าแพง) อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5333 1777

คลินิกหมอพีระศักด์ิ เวชกรรมเฉพาะทาง- 324/3 ม.7 ถ.หางดง-สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง

เวชศาสตร์ครอบครัว จ.เชียงใหม่ โทร.08 8268 7119  
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คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม 632/1 ม.14 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1339

คลินิกหมอสวนดอกเวชกรรมหนองหาร 140/1 ม.9 ถ.เชียงใหม-่พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5387 8682 

คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม 280 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5382 6524 

คลินิกหมอสุริธรเวชกรรม 34/3 ม.2 ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง 

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5347 1136 

คลินิกหมออรรถสิทธิเ์วชกรรม 113 ม.3 ถ.สันทราย-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5384 8120

คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช 41 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ช่วงเปา อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5334 1152-3 

ประเสริฐคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 65/2 ม.1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน 

จักษุวิทยา จ.ล าพูน โทร.0 5351 1420 

แพทย์หญิงมาลียาคลินิกเวชกรรม 192 ม.3 ถ.สันบ่อฝ้าย-สันก าแพง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ

จ.ล าพูน โทร.0 5350 1772

สารภีคลินิกเวชกรรม 8 ถ.ศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ โทร.08 1884 9948

สหคลินิกบ้านหมอสวนดอก (แม่โจ)้ 122/1 ม.9 ถ.เชียงใหม-่แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5349 8080 

หางดงการแพทย์คลินิกเวชกรรม - 36 ม.3 ถ.เชียงใหม่ฮอด ต.หางดง อ.หางดง 

เฉพาะทางอายุรกรรม จ.เชียงใหม่ โทร.0 5344 1453 

เหมืองผ่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม 59/7 ม.1 ถ.เชียงใหม-่ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม 

จ.เชียงใหม่ โทร.08 1993 9359 

3.โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลจอมทอง 259 ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

149 หมู่ 9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยหุวา่ โทร.0 5334 1218-9 , 0 5334 1015

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โรงพยาบาลเชียงดาว 285 ม.2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  

โทร.0 5335 5336 ต่อ 2103 , 2144 โทร.0 5345 5074, 0 5345 5248

โรงพยาบาลไชยปราการ 131 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  

โทร.0 5387 0444

โรงพยาบาลดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทร.0 5346 9018, 0 5383 3098

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ม.8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5349 5571 

โรงพยาบาลดอยหล่อ 511 ม.25 ต.ดอยหล่อ กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  

โทร.0 5335 5832-4

โรงพยาบาลฝาง 30 ม.14 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5338 2754-5 ต่อ 413 

โรงพยาบาลพร้าว ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทร.0 5347 5271   

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล - 73 ม.4 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่ โทร.0 5324 8673 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

โรงพยาบาลแม่แตง 300 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

โทร.0 5347 1478-9, 0 5347 1059

โรงพยาบาลแม่วาง ม.1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5336 3438  

โรงพยาบาลแม่ออน 75 ม.1 กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทร.0 5324 8206  

โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5345 9036-7

โรงพยาบาลเวียงแหง 53 ม.3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5347 7001 

โรงพยาบาลสะเมิง 191 ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5348 7015  
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โรงพยาบาลสันก าแพง 129 ม.1 ต.บวกค้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5344 6635-7  

โรงพยาบาลสันทราย 201 ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

โทร.0 5349 8996, 0 5349 8998

โรงพยาบาลสารภี 147 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร.0 5332 1179  

โรงพยาบาลหางดง 260 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5334 1693  

โรงพยาบาลอมก๋อย 262 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5346 7014 

โรงพยาบาลฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5324 7925  

โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 94 วัดจันทร์ปาย ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โทร.0 5331 7462

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของเอกชน

4.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลนครพิงค์ คลินิกเวชกรรมชุมชนใกล้หมอ 200 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ 

   เชียงใหม่ใกล้หมอ  -โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร.0 5320 0002 

158 ม.10 ถ.เชียงใหม-่ฮอด  -โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1 227 ม.12 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100   กรมการแพทย์ โทร.08 4040 1881

โทร.0 5320 0002 ต่อ 1522 , 1822  -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค คลินิกสวนดอกการแพทย-์ 303 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.หารแก้ว

 -โรงพยาบาลสวนปรุง (น.พ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5382 3270

  กรมสุขภาพจิต คลินิกสวนดอกการแพทย2์ - 39 ม.6 ถ.หางดง-สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง

(น.พ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม จ.เชียงใหม่ โทร.0 5343 1631

คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์ 435/7 ม.3 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.บ้านกลาง 

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5383 4158 

คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม 167 ม.11 ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5384 2576

คลินิกหมอวินัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทาง- 632/1 ม.14 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง

ศัลยกรรม จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1339

คลินิกหมอศุภชัยเวชกรรม 471/3 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

โทร.08 9812 2862

คลินิกหมอสมศักด์ิ-หมอยุพาเวชกรรม- 267/1 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ทุ่งต้อม 

เฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1425

คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม 280 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5382 6524

คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช 41 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5334 1152-3 

ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม 149 ม.2 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.ต้นเปา 

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.08 9633 6871

5.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลนครพิงค์ คลินิกเวชกรรมหมอก าธร 283 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน

   เทพปัญญา  -โรงพยาบาลลานนา จ.ล าพูน โทร.08 9631 2005

99 ม.5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์   คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง- 138/7 ม.6 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง

ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (สันก าแพง) อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5333 1711

โทร.0 5385 2590-9 ต่อ 3402 คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม 6-7 ม.3 ถ.เชียงใหม-่ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5329 1878

คลินิกหมอวินัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทาง- 632/1 ม.14 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ยุหว่า 

ศัลยกรรม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1339
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คลินิกหมอสมศักด์ิ-หมอยุพาเวชกรรม- 267/1 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ทุ่งต้อม 

เฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1425

คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช 41 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5334 1152-3

โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทั่วไป- 1/7 ซ.2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่

ขนาดกลาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5322 0022

6.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลนครพิงค์ คลินิกเวชกรรมสมพงษ์การแพทย์ 99/7 ม.7 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง

   ราชเวชเชียงใหม่ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5333 1749

316/1 ถ.เชียงใหม-่ล าพูน คลินิกหมอสมศักด์ิ-หมอยุพาเวชกรรม - 267/1 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ทุ่งต้อม

ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1425

โทร.0 5380 1999 ต่อ 205 คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช 41 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่ โทร.0 5334 1152-3

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์- 123 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หมอภาคย์ภูมิ โทร.08 9635 8545

ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม 149 ม.2 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง

จ.เชียงใหม่ โทร.08 9633 6871

อุทัยคลินิกเวชกรรม 133/3 ม.6 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5333 2123

7.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา  -โรงพยาบาลนครพิงค์ คลินิกเวชกรรมหมอก าธร 283 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน

1 ถ.สุขเกษม ต.ปา่ตัน อ.เมืองเชียงใหม่   -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - โทร.08 9631 2005

จ.เชียงใหม่ 50300   เทพปัญญา คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง 138/7 ม.6 ถ.เชียงใหม-่สันก าแพง ต.สันก าแพง

โทร.0 5399 9755-7  -โรงพยาบาลล าปาง (สันก าแพง) อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5333 1711

 -โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม 6-7 ม.3 ถ.เชียงใหม-่ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

  กรมการแพทย์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5329 1878

คลินิกหมอวินัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทาง- 632/1 ม.14 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ยุหว่า

ศัลยกรรม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1339

โรงพยาบาลเทพปัญญา 2- 1/7 ซ.2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5322 0022

จังหวัดตรัง

สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลกันตัง 39 ถ.ควนทองสีห์ อ.กันตัง จ.ตรัง โทร.0 7525 1256
69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง โรงพยาบาลนาโยง 31 ถ.เทศบาล 10 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
อ.เมือง  จ.ตรัง 92000 โทร.0 7529 9099
โทร.0 7520 1500 ต่อ 1113, 1114 โรงพยาบาลปะเหลียน 248/2 ม.5 ถ.ตรัง-สตูล ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

โทร.0 7528 9275
โรงพยาบาลย่านตาขาว 293 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

โทร.0 7528 2418
โรงพยาบาลรัษฎา 11 ม.6 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง โทร.0 7528 6236
โรงพยาบาลวังวิเศษ 239 ม.7 ต.วงัมะปรางเหนือ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง โทร.0 7529 6052

โรงพยาบาลสิเกา 231 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.0 7529 1063 
โรงพยาบาลห้วยยอด 17 ม.1 ถ.เทศารัษฎา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร.0 7527 1049
โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 98 ม.9 ต.หาดส าราญ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง โทร.0 7520 8838

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 136 ถ.วเิศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 8186
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ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 1117

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 229/36 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7557 0549

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตรัง 6 ถ.ร่ืนรมย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0 7521 0082
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตรัง 1/5 ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง โทร.0 7525 2972
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด 17 ม.2 บ.โคกแค ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

โทร.0 7527 1283
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน รพ.นาโยง ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง โทร.0 7529 9286

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดตราด
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลเกาะกูด 49 ม.1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด โทร.0 3952 5748
108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ โรงพยาบาลเกาะช้าง 21/1 ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด โทร.0 3958 6160

อ.เมือง จ.ตราด 23000 โรงพยาบาลเขาสมิง 75 ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร.0 3969 6414
โทร.0 3951 1040 ต่อ 664 โรงพยาบาลคลองใหญ่ 1 ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โทร.0 3958 1116

โรงพยาบาลบ่อไร่ 29 ม.4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด โทร.0 3959 1040
โรงพยาบาลแหลมงอบ 5/5 ม.6 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โทร.0 3959 7040

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดตาก
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โทร.0 5558 9255
175/16 ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด โรงพยาบาลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทร.0 5556 9023
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทร.0 5558 1229
โทร.0 5553 1229 ต่อ 1290 โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทร.0 5556 1270

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน โรงพยาบาลบ้านตาก 98 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก  
    มหาราช จ.ตาก โทร.0 5559 2081
16/2 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง โรงพยาบาลสามเงา 374 ม.4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.0 5554 9257-8
โทร.0 5551 1024 ต่อ 1020,1031 โรงพยาบาลวังเจ้า บ้านสบยม ถ.พหลโยธิน ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า 

จ.ตาก โทร.08 9298 0982
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมือง -

อ าเภอบา้นตากอ าเภอสามเงาและอ าเภอวงัเจ้าทุกแหง่

จังหวัดนครนายก
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลบ้านนา ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทร.0 3738 1832-3
1-100 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก โรงพยาบาลปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก โทร.0 3739 9792-4
อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โรงพยาบาลองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0 3739 1510-11
โทร.0 3731 4546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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2.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ - ไม่มี
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
   สยามบรมราชกุมารี
62 ม.7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์

อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร.0 3739 5085-6 ต่อ 10011-12

จังหวัดนครปฐม
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ไม่มี
1 ม.7 ถ.มาลัยแมน ต.กระตีบ
อ.เมือง  จ.นครปฐม 73180
โทร.0 3499 6445-51 

2.โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลก าแพงแสน 47 ม.4 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ โทร.0 3435 1241
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โรงพยาบาลดอนตูม 183 ม.5 ถ.คงทอง ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
โทร.0 3425 8749 โทร.0 3438 1768

โรงพยาบาลนครชัยศรี 5 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.เมือง จ.นครปฐม 
โทร.0 3433 1156

โรงพยาบาลบางเลน 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 
โทร.0 3439 1129

โรงพยาบาลพุทธมณฑล ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
โทร.0 2441 0769

โรงพยาบาลสามพราน 35/10 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน  
จ.นครปฐม โทร.0 3434 1021

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ม.2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
โทร.0 3427 7085

โรงพยาบาลห้วยพลู 1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
โทร.0 3438 9500

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ม.1 ต.ห้วยม่วง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
นวมินทราชินี
เทศบาลเมืองนคร นครปฐม 999 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร.0 3422 9118
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลดอนยายหอม 1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โทร.0 3429 1806
ศูนย์แพทย์ชุมชนองค์พระปฐมเจดีย์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.0 3421 8060
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาวิทยาลัย - ม.ราชภัฎนครปฐม โทร.0 3426 1289
ราชภัฎนครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกแพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินิกเวชกรรม 5/2 ม.2 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทร.08 1941 0609

คลินิกเวชกรรมแพทย์สามพราน 17/14 ม. 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 0 2811 4412 

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 61/48 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี 
มิตร-มารุตคลินิก จ.นครปฐม โทร.0 3433 1015 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา- 245/15 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
หมอประทีป จ.นครปฐม โทร.0 3421 0323  
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คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด
หมอศักด์ิชัย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3432 2135
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสมชายการแพทย์ 557/1 ม.1 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน

จ.นครปฐม โทร.08 1434 6080
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ 174 ม.8 ถ.เทอดด าริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน

จ.นครปฐม โทร.0 3423 4614
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ 77/73-74 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี 

จ.นครปฐม โทร.08 1941 6709
คลินิกเวชกรรมมนตรีการแพทย์ 45/6 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทร.0 3438 9340
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ 42 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โทร.0 3432 1953   
คลินิกเวชกรรมสุธนการแพทย์ 249 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน

จ.นครปฐม โทร. 0 3428 2020
คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์ 45/13 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทร.0 3438 9190
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ 13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โทร.0 2420 6868
สุขภาพคลินิกเวชกรรม 1-2 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม โทร.0 3421 1489

3.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ - โรงพยาบาลก าแพงแสน ม.4 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม โทร.0 3428 1686-7

   (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลดอนตูม ม.5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร.0 3438 1768
52 ม.2 ต.วัดไร่ขิง อ.สามพราน  โรงพยาบาลนครชัยศรี ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร. 3433 1156

จ.นครปฐม 73210 โรงพยาบาลบางเลน ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โทร.0 3423 4797-8
โทร.0 3438 8700 ต่อ 7117 โรงพยาบาลพุทธมณฑล ม.1 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม โทร.0 2444 6032-3

โรงพยาบาลสามพราน ม.1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3431 1021

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ม.4 ต.บางแกว้ฟา้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.0 3496 1113-9

โรงพยาบาลห้วยพลู ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.0 3438 9217
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ 42 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน 
จ.นครปฐม โทร.0 3432 1953   

คลินิกเวชกรรมแพทย์วิวัฒน์ 452/1 ม.1 ถ.พลด าริห์ ต.ก าแพงแสน
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม โทร.0 3428 2309

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 10/27 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
หมอวิสิทธิ์ โทร 0 3432 2550, 08 5065 5505
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด
หมอศักด์ิชัย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 0 3432 2135
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ 34/12 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร 0 2429 0712
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ 174 ม.8 ถ.เทอดด าริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน

จ.นครปฐม โทร.0 3423 4614
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ 13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โทร.0 2420 6868
สายส่ีสหคลินิก 171 ถ.พุทธมณฑล สายส่ี ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร 08 1633 7413
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สถานพยาบาลของเอกชน
4.โรงพยาบาลเทพากร-  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- คลินิกแพทย์ปิว 244 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร.0 3222 1855
24 ซ.1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์   -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลินิกแพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินิกเวชกรรม 5/2 ม.2 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   กระทรวงกลาโหม จ.นครปฐม โทร.08 1941 0609
โทร.0 3421 2718-25 ต่อ 206  -โรงพยาบาลนครปฐม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 61/48 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

มิตร-มารุตคลินิก โทร. 0 3433 1015
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิวัฒน์ 452/1 ม.1 ถ.พลด าริห์ ต.ก าแพงแสน

อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม โทร.0 3428 2309
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด
หมอศักด์ิชัย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 0 3432 2135
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ 174 ม.8 ถ.เทอดด าริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน

จ.นครปฐม โทร.0 3423 4614
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด) 98/2 ม.1 ถ.เทศบาล 15 (วัดเทียนดัด) ต.บ้านใหม่

อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.08 6663 2233
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขานครชัยศรี) 63/166 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม โทร.0 3433 8185 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ 77/73-74 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม โทร.08 1941 6709 
คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์ 45/13 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทร.0 3438 9190
คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ 400/4 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

โทร.0 3423 4541
พงศ์วิวัฒน์สหคลินิก 18/9 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร.0 3428 8542
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ 13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.0 2420 6868

จังหวัดนครพนม
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทร.0 4205 1496
270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ม.11 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร.0 4259 3101
โทร.0 4251 1422 ต่อ 1035 โรงพยาบาลท่าอุเทน ม.6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทร.0 4258 1255

โรงพยาบาลนาแก ม.7 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทร.0 4257 1235
โรงพยาบาลนาทม ม.4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม โทร.0 4251 9079
โรงพยาบาลนาหว้า ม.5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม โทร.0 4259 7022
โรงพยาบาลบ้านแพง ม.2 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทร.0 4259 1225
โรงพยาบาลปลาปาก ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร.0 4258 9103
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ม.5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทร.0 4259 5111

โรงพยาบาลเรณูนคร ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทร.0 4257 9235
โรงพยาบาลวังยาง ม.1 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม โทร.0 4257 7013
โรงพยาบาลศรีสงคราม ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทร.0 4259 9230

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ม.7 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร.0 4254 1255
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

ศศม.ศูนย์สุขภาพชุมชน สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทร.0 4251 1634
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ม.1 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
นวมินทราชินี

จังหวัดนครราชสีมา
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ไม่มี
211 ถ.พิบูลละเอียด 
ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0 4427 3912

2. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 111 ถ.นิเวศน์ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 9083

345/5 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด โรงพยาบาลขามสะแกแสง 459 ม.13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทร.0 4438 5034
โทร.0 4439 5000 ต่อ 1101 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 197 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลคง 2 ม.16 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 5216
โรงพยาบาลครบุรี 628 ม.4 ต.แซะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 4490

โรงพยาบาลจักราช 272 ม.4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทร.0 4439 9232

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 444 ม.15 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมพวง 2 ม.15 ต.บ้านโคกเจริญ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

โทร.0 4447 7281
โรงพยาบาลโชคชัย 220 ม.13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4449 1966
โรงพยาบาลด่านขุนทด 142/49 ม.2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

โทร.0 4438 9644
โรงพยาบาลโนนแดง 113 ม.9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 5058

โรงพยาบาลโนนไทย 707 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทร.0 4438 1066

โรงพยาบาลโนนสูง 182 ม.6 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4437 9267

โรงพยาบาลบัวใหญ่ 6 ถ.เทศบาล 12 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร.0 4429 2045

โรงพยาบาลบ้านเหล่ือม 329 ม.4 ต.บ้านเหล่ือม อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา
โทร.0 4438 7017

โรงพยาบาลประทาย 5 ม.13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 9396

โรงพยาบาลปักธงชัย 327 ม.1 ถ.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทร.0 4444 1011

โรงพยาบาลพิมาย 138 ม.1 ถ.พิมาย-ตลาดแค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทร.0 4447 1288

โรงพยาบาลล าทะเมนชัย ต.ขุย อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 7485
โรงพยาบาลวังน้ าเขียว ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา

โทร.0 4442 8242
โรงพยาบาลสีค้ิว 212 ม.2 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา โทร.0 4441 1020
โรงพยาบาลสูงเนิน 274/5 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โทร.0 4441 9281
โรงพยาบาลเสิงสาง 66 ม.8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4441 9281

โรงพยาบาลหนองบุนมาก 198 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
โทร.0 4433 0105
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลห้วยแถลง 422 ม.1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4493 1177

โรงพยาบาลพระทองค า เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 95 ม.5 ต.พังเทียม อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 7371

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ป ีเมืองยาง 222 ม.1 อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 9059
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 7 โคกกรวด อ.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 9 ราชภัฎ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

3.โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 111 ถ.นเิวศน ์ต.แกง้สนามนาง อ.แกง้สนามนาง จ.นครราชสีมา 

400 ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง โทร.0 4433 9083-5
จ.นครราชสีมา 30130 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 197 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4431 1856 ต่อ 140,154 โทร.0 4439 7265

โรงพยาบาลขามสะแกแสง 459 ม.13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 

โทร.0 4438 5034
โรงพยาบาลคง 2 ม.11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทร.0 4445 9195
โรงพยาบาลครบุรี 628 ม.4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 8014

โรงพยาบาลจักราช 272 ม.4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทร.0 4439 9232

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 444 ม.15 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร.08 1790 0797

โรงพยาบาลชุมพวง 2 ม.1 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 7281

โรงพยาบาลโชคชัย 220 ม.13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4449 1966

โรงพยาบาลด่านขุนทด 142/49 ม.2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4438 9644

โรงพยาบาลเทพารักษ์ 222 ต.ส านักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4420 8208-10

โรงพยาบาลโนนแดง 113 ม.9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 5058

โรงพยาบาลโนนไทย 707 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4438 1066

โรงพยาบาลโนนสูง 182 ม.6 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4437 9267 , 0 4437 9311

โรงพยาบาลบัวใหญ่ 6 ถ.เทศบาล 12 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4429 2045

โรงพยาบาลบัวลาย 55 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทร.0 4449 5002

โรงพยาบาลบ้านเหล่ือม 392 ม.4 ต.บ้านเหล่ือม อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4438 7017

โรงพยาบาลประทาย 5 ม.13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 9396

โรงพยาบาลปักธงชัย 327 ม.1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 1011

โรงพยาบาลพิมาย 138 ม.1 ถ.พิมาย-ตลาดแค ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4447 1288
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลล าทะเมนชัย ต.ขุย อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 7485
โรงพยาบาลวังน้ าเขียว ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว 

จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 8242
โรงพยาบาลสีดา 243 ม.1 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทร.0 4432 9234
โรงพยาบาลสีค้ิว 212 ม.2 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา โทร.0 4441 1020

โรงพยาบาลสูงเนิน 274/5 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทร.0 4441 9282

โรงพยาบาลเสิงสาง 66 ม.8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4445 7212-5

โรงพยาบาลหนองบุญมาก 198 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก

จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 0105-6 , 0 4433 0128
โรงพยาบาลห้วยแถลง 422 ม.1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทร.0 4439 1177

โรงพยาบาลพระทองค า เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 99 ต.พงัเทยีม อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 7371

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ป ีเมืองยาง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 9059
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสาหร่าย ถ.เทศบาล 36 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โทร.0 4427 9648
ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลแก้งสนามนาง 111 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

โทร.0 4433 9083-5
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลขามทะเลสอ ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา 
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป 261 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทร.08 3124 4450

ศูนย์สุขภาพชุมชนปักธงชัย 237 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทร.08 5774 6929

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ รพ.บัวใหญ่ เทศบาลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา โทร.0 4429 2045

ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ เทศบาลเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสีค้ิว 60/4 ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา โทร.08 9949 1315
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนสีดา 204 ถ.ตลาดนาบุญ ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 290 ถ.เทศบาล 7 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลต าบลเมืองปัก ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4428 3453
ศูนย์บริการสาธารณสุขต าบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาละวัน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 8 ศูนยจ์ติบ าบัด ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13 ต.บ้านโพธิ ์อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 9 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 1 ถ.เทศบาล ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.08 9864 2007

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 2 บ้านสะพาน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.08 1997 2438

สถานพยาบาลเรือนจ ากลางคลองไผ่ 300 ถ.มิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 111 ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
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สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 19 ถ.มิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา- ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
นวมินทราชินี โทร.0 4499 6665
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

4.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 111 ถ.นิเวศน์ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง โทร.0 4433 9083-5
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 197 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
โทร.0 4423 2162 โทร.0 4439 7111

โรงพยาบาลขามสะแกแสง 459 ม.13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

โทร.0 4438 3577-9

โรงพยาบาลคง 2 ม.16 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทร.0 4445 9215-6
โรงพยาบาลครบุรี 628 ม.4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทร.0 4444 4490-3
โรงพยาบาลจักราช 272 ม.4 ต.จกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสีมา โทร.0 4439 9232-4

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 444 ม.15 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
โทร.0 4475 6150-2

โรงพยาบาลชุมพวง 2 ม.15 ต.บ้านโคกเจริญ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4447 7020

โรงพยาบาลโชคชัย 220 ม.13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
โทร.0 4449 1084

โรงพยาบาลด่านขุนทด 142/49 ม.2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โทร.0 4420 8211

โรงพยาบาลเทพารักษ์ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลโนนแดง 113 ม.9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

โทร.0 4447 7073
โรงพยาบาลโนนไทย 707 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทร.0 4438 1066
โรงพยาบาลโนนสูง 182 ม.6 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

โทร.0 4437 9123
โรงพยาบาลบัวใหญ่ 6 ถ.เทศบาล 12 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

โทร.0 4446 1662
โรงพยาบาลบ้านเหล่ือม 392 ม.4 ต.บ้านเหล่ือม อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา

โทร.0 4438 7108
โรงพยาบาลบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลประทาย 5 ม.13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

โทร.0 4448 9011
โรงพยาบาลปักธงชัย 327 ม.1 ถ.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

โทร.0 4496 9042
โรงพยาบาลพิมาย 138 ม.1 ถ.พิมาย-ตลาดแค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โทร.0 4447 1511
โรงพยาบาลล าทะเมนชัย ต.ขุย อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4475 6407
โรงพยาบาลวังน้ าเขียว ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา

โทร.0 4422 8623
โรงพยาบาลสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทร.0 4432 9234
โรงพยาบาลสีค้ิว 212 ม.2 ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา โทร.0 4498 6240
โรงพยาบาลสูงเนิน 274/5 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โทร.0 4427 6713-4
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โรงพยาบาลเสิงสาง 66 ม.8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4445 7211-5

โรงพยาบาลหนองบุนมาก 198 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
โทร.0 4433 0105-6

โรงพยาบาลห้วยแถลง 422 ม.1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4430 1067-8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลพระทองค า 99 ม.5 ต.พังเทียม อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา

โทร.0 4435 6175
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 87 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร.0 4423 3999
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ป ีเมืองยาง 222 ม.1 อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 9062
โรงพยาบาลกองบินกองบริการ กองบิน 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4435 8110
คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะเทศบาลนคร- ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา โทร.0 4421 4286
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4434 2484
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4426 6241
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชน 9 (มหาวิทยาลัยราชภัฎ- อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
นครราชสีมา) โทร.0 4424 2617
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลสวนพริกไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4428 1848
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0 4423 0766
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาละวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4427 5811
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4426 8849
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12 จอหอ ม.3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4420 3575
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4426 5309
ศูนย์สุขภาพชุมชน (คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4425 2019
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยียม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีกาชาด 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0 4424 2386
ศูนย์บริการเทศบาลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
ศูนย์บริการเทศบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

5.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย - ไม่มี
  เทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0 4437 6555 ต่อ 6673

สถานพยาบาลของเอกชน
6.โรงพยาบาล ป.แพทย์  -โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไม่มี
45-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง  -โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0 4423 4999 ต่อ 9104 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ไม่มี
283 ม.1 ถ.ราชด าเนิน ต.ปากพูน
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  

โทร.0 7531 1945

2.โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลขนอม ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7532 6132

186 ม.7 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ม.11 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7549 5074

ต.หนองหงษ์ อ.ทุ่งสง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7530 8099

จ.นครศรีธรรมราช 80110 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7541 0100  ต่อ 1150, 1153 โทร.0 7577 2721

โรงพยาบาลชะอวด 23 ถ.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 251 ม.1 ต.ท้องล าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7538 6123
โรงพยาบาลถ้ าพรรณรา ม.2 อ.ถ้ าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7530 6226
โรงพยาบาลทุ่งสง-ชัยชุมพล 277 ถ.ชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7541 0100

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 264 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7548 9080

โรงพยาบาลนาบอน 244 ม.2 อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7549 1332
โรงพยาบาลนบพิต า ม.1 ต.นบพิต า อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7534 2409
โรงพยาบาลบางขัน ม.1 ต.บ้านล านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7537 1025
โรงพยาบาลปากพนัง 212 ถ.ชายน้ า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7551 7019

โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ม.10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7546 6104

โรงพยาบาลพระพรหม ม.1 ต.ท้ายส าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
โทร.0 7537 8900

โรงพยาบาลพรหมคีรี 17 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 6123

โรงพยาบาลพิปูน 172 ม.5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7549 9012

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ถ.เพชรเกษม 7 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7544 9496

โรงพยาบาลลานสกา ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 1123

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 20 ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
โทร.0 7548 1135-14

โรงพยาบาลหัวไทร 16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 9511

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 9460

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ม.12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลฉวาง ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7548 1135
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
คลินิกเวชกรรมหมอจรัส 25 ถ.ภราดร ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7542 0724
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3.โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลนบพิต า 381 ม.1 ต.นบพิต า อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
158 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา โทร.0 7534 2409
จ.นครศรีธรรมราช 80160 โรงพยาบาลขนอม 91 ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7552 1333 ต่อ 149 โทร.0 7532 6132

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7577 2721

โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช 24/5 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7534 5576

โรงพยาบาลพระพรหม ม.1 ต.ท้ายส าเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7537 8900

โรงพยาบาลพรหมคีรี 17 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 6123

โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ม.10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7546 6104

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามัยที่ 11 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 9460

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ม.10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7567 3000

4.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลขนอม ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
198 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โรงพยาบาลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7534 0250 ต่อ 1209-10 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลถ้ าพรรณรา อ.ถ้ าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลพรหมคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

5.โรงพยาบาลสิชล โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ม.9 ต.พลายวาส อ.กาญจดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
189 ม.5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.สิชล โทร.0 7725 5222 , 0 7725 5438
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 โรงพยาบาลขนอม ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7552 9033

โทร.0 7553 5639 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ม.4 ต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7530 8237 , 0 7530 8099

โรงพยาบาลชะอวด ม.8 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 1011-4
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โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ม.1 ต.ท้องล าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 6123

โรงพยาบาลดอนสัก 11 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7737 1400 , 0 7737 1105

โรงพยาบาลถ้ าพรรณรา ม.2 ต.ถ้ าพรรณรา อ.ถ้ าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7530 6239-40 , 0 7530 6226-7

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7536 8867

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6014
โรงพยาบาลนาบอน ม.2 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7549 1332
โรงพยาบาลนบพิต า 381 ม.1 ต.นบพิต า อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7535 5676-7
โรงพยาบาลบางขัน ม.1 ต.บ้านล านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7537 1024-5 , 0 7537 1163
โรงพยาบาลปากพนัง ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7551 7019
โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 199 ม.10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7544 6104
โรงพยาบาลพรหมคีรี ม.9 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7539 6123
โรงพยาบาลพิปูน ม.5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 

โทร.0 7549 9012
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7544 9120
โรงพยาบาลลานสกา ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7539 1124
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7548 1113-5
โรงพยาบาลหัวไทร ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

โทร.0 7538 8388 , 0 7538 9511
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดนครสวรรค์
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
43 ถ.อรรถกวี อ.เมือง  โรงพยาบาลเก้าเล้ียว ม.1 ต.เก้าเล้ียว อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ โทร.0 5638 3562

จ.นครสวรรค์ 60000 โรงพยาบาลโกรกพระ ม.7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทร.0 5621 9003

โทร.0 5621 9835 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (จ.ก าแพงเพชร) ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบรีุ จ.ก าแพงเพชร โทร.0 5577 9013

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.0 5625 7199
โรงพยาบาลชุมแสง ม.4 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทร.0 5628 2223
โรงพยาบาลตากฟ้า ม.1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทร.0 5624 1027
โรงพยาบาลตาคลี ม.14 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โทร.0 5680 1273
โรงพยาบาลท่าตะโก ม.1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โทร.0 5624 9036

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ม.2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ โทร.0 5627 9028

โรงพยาบาลพยุหะคีรี ม.8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทร.0 5634 1755 
โรงพยาบาลไพศาลี ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทร.0 5625 9377
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โรงพยาบาลแม่วงก์ ม.9 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทร.0 5623 8012 
โรงพยาบาลลาดยาว ม.8 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทร.0 5638 5012

โรงพยาบาลหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทร.0 5687 6222

โรงพยาบาลกองบิน 4 กองพลบินที่ 3 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โทร.0 5632 2044
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.0 5621 9807
ศูนย์สุขภาพสะพานด า ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.0 5688 2400
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ใต้ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.05621 6379
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.0 5622 0560

ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต ม.4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.0 5627 6851

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนยอ์นามัยที่ 8 - ม.1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
นครสวรรค์ โทร.0 5625 5451
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ม.7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.0 5629 6251
นวมินทราชินี

สถานพยาบาลของเอกชน
2.โรงพยาบาลร่มฉัตร  -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่มี
748/1 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ าโพ   กรมการแพทย์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  -สถาบันโรคทรวงอก
โทร.0 5631 2481-90 ต่อ 353   กรมการแพทย์

จังหวัดนนทบรีุ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2597 1131
222 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด โรงพยาบาลบางกรวย 44 ม.8 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ โทร.0 2447 5582 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โรงพยาบาลบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7889
โทร. 0 2502 2345 ต่อ 1043 โรงพยาบาลบางใหญ่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2595 1637

โรงพยาบาลปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2960 9900  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลปลายบาง 75 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนกฤษฎานคร 84 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมืองทองธานี 90 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก 92 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านสมชาย 91 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครปากเกร็ด 72 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร.0 2584 4231
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครปากเกร็ด 89 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4302
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาล- 81 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทร.0 2950 4457
นครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาล- 85 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2525 2395
นครนนทบุรี (สวนใหญ)่
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาล- 86 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2592 8705-6
นครนนทบุรี (ท่าทราย)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฏิ - 87 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทร.0 2527 7320
เทศบาลนครนนทบุรี (พระครูนนทวรานุวัฒน)์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาล- 88 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2588 4827
นครนนทบุรี (ทรายทอง)
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ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เทศบาล- ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
นครนนทบุรี (เฉลิมพระเกียรติ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลต าบล- ต.เสาธงหิน ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี
เสาธงหิน โทร.0 2105 2551-2
ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สถานพยาบาลเรือนจ ากลางบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัดนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ส านักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด
เทศบาลต าบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เทศบาลต าบลบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
เทศบาลต าบลบางม่วง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ส านักงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม 48/13 ม.3 ถ.ท่าน้ านนท์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง
จ.นนทบุรี โทร.0 2447 4200

คลินิกหมอสรภัญ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 70/106 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร.0 2960 8975

จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม 11/43 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน18 ถ.งามวงศ์วาน 
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทร.0 2580 4767

พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก 83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2589 0787

พลเวชการแพทย์คลินิกเวชกรรม 9/2 ม.4 ถ.สนามบินน้ า ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี  โทร.0 2967 0968

พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม 72/20 ม.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง 
จ.นนทบุรี โทร.0 2573 3504

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา) 83/19 ม.9 ถ.บางใหญ-่บางม่วง ต.บางเลน 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2920 0957

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) 77/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี โทร.0 2961 3857

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) 90/9-10 ม.6 ซ.หมู่บ้านธารทอง 1 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร.0 2923 5354

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) 5/53-54 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2925 9944

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) 438 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี โทร.0 2573 4863

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3) 46/69-70 ม.8 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย 
ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทร.0 2965 4481

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) 40/10 ม.3 ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2963 2338

เมืองทองการแพทย์ คลินิกเวชกรรม 7/26 อาคาร C4 ถ.ป๊อปปูล่า5 ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร.0 2980 3826

วันชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม 71/66 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2583 7308
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ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก 58/107,109 ม.1 ซ.เมืองทองธานี 3 ถ.แจ้งวัฒนะ 
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
โทร.0 2573 7927

สหคลินิกการเคหะ 329/27 ม.2 ซ.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2573 3468

2.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลไทรน้อย ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2597 1131
91 ม.6 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ โรงพยาบาลบางกรวย 44 ม.8 ต.วดัชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.0 2447 1999 

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โรงพยาบาลบางบัวทอง ม.3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7899

โทร.0 2528 4567 ต่อ 1681 โรงพยาบาลบางใหญ่ ม.3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2403 3350
โรงพยาบาลปากเกร็ด ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2960 9900  

โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ม.8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2150 1611

สาธารณสุขในเขตเมือง ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ โทร.0 2950 3071

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครปากเกร็ด 72 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4231
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครปากเกร็ด 89 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4302
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลต าบลเสาธงหิน 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2585 0888
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาล- 81 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ โทร.0 2950 4457

นครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาล- 85 ม.4 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2525 2395
นครนนทบุรี (สวนใหญ)่
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาล- 86 ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2592 8705-6
นครนนทบุรี (ท่าทราย)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาล- 87 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2527 7320
นครนนทบุรี (วัดสมรโกฎ)ิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาล- 88 ม.2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2950 4457
นครนนทบุรี (ทรายทอง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2924 3184
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร.0 2589 6824
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2963 4147
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

127 คลินิกเวชกรรม 196/13 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7800

ขันติการแพทยค์ลินิกอายรุกรรม  คลินิกเวชกรรม- 2 ซ.ประชานิเวศน์3 ซอย 35 ถ.ประชานิเวศน์ 3
เฉพาะทาง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2589 3368
คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ 33/65 ม.3 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณฯ ต.สามเมือง 

อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
คลินิกเวชกรรมอุดมการแพทย์ 18/15 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย 

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 1638  
คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม 170 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง 

จ.นนทบุรี โทร.0 2580 7246  
ไทรน้อยการแพทย์คลินิกเวชกรรม 8 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.คลองขวาง 

อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2922 4215
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง

อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร.0 2975 2728
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก 83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี

กรุงเทพฯ โทร.0 2589 0787
แพทย์สมบัติคลินิกเวชกรรม 40/4016 ม.1 ถ.ประชานิเวศน์3 ต.ท่าทราย

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร.0 2014 0604
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มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิต้ี) 61/25-26 ม.3 ซ.บางใหญ่ซิต้ี ถ.กาญจนาภิเษก
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2595 0882

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชานิเวศน์ 3) 22/8 ม.2 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร.0 2952 8727

ร่มเกล้าการแพทย์ คลินิกเวชกรรม 54/86 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.นนทบุรี โทร.0 2588 3268

ฤทธิเวชสหคลินิก 174/21-22 ม.3 ซ.บางศรีเมือง 55 ถ.ท่าน้ านนท์ ต.บางศรีเมือง 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร.0 2881 5533

ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก 58/107,109 ม.1 ซ.เมืองทองธานี 3 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2573 7927

สถานพยาบาลเวชกรรมการแพทย์รัตนาธิเบศร์ 54/33-35 ม.5 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี โทร.0 2527 4055

3.สถาบันบ าราศนราดูร ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ จ.นนทบุรี
   กรมควบคุมโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย จ.นนทบุรี
126 ถ.ติวานนท์ ซ.ติวานนท์ 14 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ จ.นนทบุรี
ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง จ.นนทบุรี
โทร.0 2590 3406 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนนทบุรี ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางใหญ่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากเกร็ด ม.3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.นนทบุรี โทร.0 2963 4147
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม 48/13 ม.3 ถ.ท่าน้ านนท์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง
จ.นนทบุรี โทร.0 2447 4200

คลินิกเวชกรรมพิมลราช 222/1 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  โทร.0 2920 9897 

คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม 20/7 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7641

จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม 11/43 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 18 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน 
อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2580 4767  

เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม 2127 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ โทร.0 2941 1440

เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง 1026 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 0 2644 1644  

เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด 121/5 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี โทร.0 2960 9244

บางซ่อนคลินิกเวชกรรม 1532/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ โทร.0 2911 5566 

พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก 83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี
กรุงเทพฯ โทร.0 2589 0787

พลเวชการแพทย์คลินิกเวชกรรม 9/2 ม.4 ถ.สนามบินน้ า ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร.0 2975 2728
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พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม 72/20 ม.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง 
จ.นนทบุรี โทร.0 2573 3504

แพทย์สมบัติคลินิกเวชกรรม 40/4016 ม.1 ถ.ประชานิเวศน์3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี โทร.0 2014 0604

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร) 53/47 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี โทร.0 2982 9314

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา) 46/118-119 ม.1 ถ.ประชาชืน่ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ

โทร.0 2952 5545
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา) 83/19 ม.9 ถ.บางใหญ-่บางม่วง ต.บางเลน

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2920 0957
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) 77/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี โทร.0 2961 3857
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย) 157 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี โทร.0 2952 9911
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) 90/9-10 ม.6 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2923 5354
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย) 20/32-33 ม.8 ซ.ภาณุรังษี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.0 2833 9821
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) 5/53-54 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2925 9944
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) 438 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี โทร.0 2573 4863
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิ่น3) 66/11-12 ม.15 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2903 3663
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3) 46/69-70 ม.8 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2965 4481
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช) 55/187 ม.3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2923 6890
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) 40/10 ม.3 ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี โทร.0 2963 2338
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน้ า) 138/4-5 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี โทร.0 2968 7273
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 3) 37/6 , 41 ม.4 ถ.พฤษา 13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี โทร.0 2968 7274
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาอู่ทอง) 95/62-63 ม.3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร.02 987 2880
โรงพยาบาลชินเขตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 83/125-126 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ โทร.0 2580 7427
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก 58/107,109 ม.1 ซ.เมืองทองธานี 3 ถ.แจ้งวัฒนะ 

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2573 7927
เอกอุดมคลินิกเวชกรรม 100/9 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี โทร.0 2960 7083

สถานพยาบาลของเอกชน
4.โรงพยาบาลกรุงไทยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม 72/20 ม.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 
56/96 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด   จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร. 0 2573 3504
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  -โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี -
โทร.0 2582 2299 ต่อ 1112   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
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5. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ไม่มี
    เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
58 ม.15 ถ.รัตนาธเิบศร์ ต.บางรักพัฒนา  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธเิบศร์

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบรีุ

โทร.0 2921 3400-9 ต่อ 1119  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค -

  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 -โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี -
  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์-
  เฉลิมพระเกิยรติ
 -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  กรมแพทย์ทหารอากาศ
 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
  (วัดไร่ขิง)
 -โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  กรมแพทย์ทหารเรือ
 -ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ -

  รัตนราชสุดาฯ
 -สถาบันบ าราศนราดูร
  กรมควบคุมโรค
 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  กรมการแพทย์
 -สถาบันโรคทรวงอก
  กรมการแพทย์

6.โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- ไม่มี
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
132/215 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์-
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด   เฉลิมพระเกียรติ
จ.นนทบุรี 11120  -โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โทร.0 2960 9655-9 ต่อ 351  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ -

  ขนาดเล็ก
 -โรงพยาบาลวิภาราม -
  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 -สถาบันบ าราศนราดูร
  กรมควบคุมโรค
 -สถาบันโรคทรวงอก
  กรมการแพทย์

จังหวัดนราธิวาส
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลจะแนะ 266/8 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 
180 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค  โทร.0 7354 3570
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 348 ม.1 ต.จวล อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
โทร.0 7351 0450-1 โทร.0 7354 4073
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลตากใบ 116/43 ม.4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
โทร.0 7358 2001

โรงพยาบาลบาเจาะ 315 ถ.เพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ  
จ.นราธิวาส โทร.0 7359 9292

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1/17 ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
โทร.0 7359 1339

โรงพยาบาลระแงะ 86 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  
จ.นราธิวาส โทร.0 7367 1287

โรงพยาบาลรือเสาะ 184/5 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส โทร.0 7357 1158

โรงพยาบาลแว้ง 263 ม.7 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส โทร.0 7365 9008
โรงพยาบาลศรีสาคร 108 ม.2 ถ.กรป.รังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

โทร.0 7356 1034
โรงพยาบาลสุคิริน 58 ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

โทร.0 7365 6035
โรงพยาบาลสุไหงปาดี 306 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส โทร.0 7365 1169 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลอ าเภอเมืองนราธิวาส 306 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 

โทร.0 7351 6151
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองก าปงบารู 76 ถ.สมัยอาณาจักร ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

โทร.0 7351 1528
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2 91 ถ.ยะกัง 2 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

โทร.0 7363 1972
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองวดัประชาภิรมย์ 25 ถ.ประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

โทร.0 7351 1422
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 170 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โทร.0 7361 5506
1 ถ.ทรายทอง 5 อ.สุไหงโก-ลก ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 228 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โทร.0 7361 4469
จ.นราธิวาส 96120 โรงพยาบาลจะแนะ 266/8 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 
โทร.0 7361 6411 โทร.0 7354 3569

โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 348 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
โทร.0 7354 4073

โรงพยาบาลตากใบ 114/63 ม.4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
โทร.0 7358 2001 

โรงพยาบาลบาเจาะ 315 ถ.เพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
โทร.0 7359 9550

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1/17 ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
โทร.0 7359 1098

โรงพยาบาลระแงะ 86 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  
จ.นราธิวาส โทร.0 7367 1408

โรงพยาบาลรือเสาะ 184/5 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส โทร.0 7357 1572

โรงพยาบาลแว้ง 263 ม.7 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส โทร.0 7365 9008
โรงพยาบาลศรีสาคร 4060 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โทร.0 7356 1082
โรงพยาบาลสุคิริน 58 ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โทร.0 7365 6270
โรงพยาบาลสุไหงปาดี 306 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส โทร.0 7365 1169
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดน่าน
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลเชียงกลาง 563 ม.5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทร.0 5479 7111
1 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง                โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
อ.เมือง จ.น่าน 55000 โรงพยาบาลท่าวังผา 84 ม.6 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทร.0 5471 9013 โรงพยาบาลทุ่งช้าง 1 ม.2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทร.0 5479 5100

โรงพยาบาลนาน้อย 110 ม.6 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน โทร.0 5478 9089
โรงพยาบาลนาหมื่น 78 ม.14 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทร.0 5478 7013
โรงพยาบาลบ่อเกลือ 188 ม.3 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทร.0 5477 0866
โรงพยาบาลบ้านหลวง 102 ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทร.0 5476 1060
โรงพยาบาลแม่จริม 218 ม.4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน โทร.0 5476 9036
โรงพยาบาลภูเพียง ต.ม่วงต๊ีด อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร.08 9700 6073
โรงพยาบาลเวียงสา 131 ม.11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โทร.0 5475 2012
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 70 ม.6 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทร.0 5479 1104
โรงพยาบาลสองแคว 99 ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
โรงพยาบาลสันติสุข 205 ม.4 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทร.0 5476 7045
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองแคว ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา- ม.2 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 
นวมินทราชินี
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดบุรีรัมย์
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลนางรอง โรงพยาบาลกระสัง 140 ม.9 ถ.สุขาภิบาล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม โทร.0 4469 1033, 0 4469 1510
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โรงพยาบาลคูเมือง 101 ม.6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
โทร.0 4462 4253 โทร.0 4469 9030

โรงพยาบาลแคนดงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 159 ม.6 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 
โทร.0 4419 3117-8

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 214 ม.2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4462 8450-2

โรงพยาบาลช านิ 105 ม.8 ต.ช านิ อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 
โทร.0 4460 9054-8

โรงพยาบาลโนนดินแดง 125 ม.7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4460 6247, 0 4460 6188

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 90 ม.10 ถ.หัวถนน-ดอนอะราง ต.โนนสุวรรณ 
อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4460 7140-1

โรงพยาบาลนาโพธิ์ 103 ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ ์จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4469 9030

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 161 ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4465 0317-9

โรงพยาบาลบ้านกรวด 120 ม.3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4467 9088, 0 4467 9428
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลประโคนชัย 190 ม.3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4467 0103, 0 4467 1357

โรงพยาบาลปะค า 96 ม.3 ต.ปะค า อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ 
โทร.0 4465 4208-10 , 0 4464 6094

โรงพยาบาลพลับพลาชัย 99 ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
โทร. 04460 8034, 0 4460 8026

โรงพยาบาลพุทไธสง 240 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4468 9130-2

โรงพยาบาลละหานทราย 155 ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย 
จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4464 9029

โรงพยาบาลล าปลายมาศ 41 ม.7 ถ.ล าปลายมาศ-นางรอง ต.ล าปลายมาศ 
อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4466 1242-3

โรงพยาบาลสตึก 124/1 ม.7 ถ.นิคม-สมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4468 1280

โรงพยาบาลห้วยราช 5 ม.9 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 
โทร.0 4469 6015

โรงพยาบาลหนองกี่ 124 ม.1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4465 3314-6

โรงพยาบาลหนองหงส์ 2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4466 9028

ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลล าปลายมาศ ม.7 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.3 ต.เมืองฝาก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
สถานีอนามัยหนองหว้า ต าบลหนองแวง ม.4 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
สถานีอนามัยหนองตาเยา ต าบลหนองแวง ม.5 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ม.2 ต.บ้านหนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
นวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลกระสัง 140 ม.9 ถ.สุขาภิบาล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง โทร.0 4469 1033
อ.ในเมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจา้พระยามหากษัตริยศึ์ก ม.9 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4463 7308-9 
โทร.0 4460 1230 โรงพยาบาลคูเมือง 101 ม.6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

โทร.0 4469 9030
โรงพยาบาลแคนดงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 159 ม.6 ต.แคนดง อ.แดนดง จ.บุรีรัมย์

โทร.0 4419 3117-8
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 214 ม.2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

โทร.0 4462 8450-2
โรงพยาบาลช านิ 105 ม.8 ต.ช านิ อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 

โทร.0 4460 9054-8
โรงพยาบาลนาโพธิ์ 103 ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ ์จ.บุรีรัมย์

โทร.0 4469 9030
โรงพยาบาลโนนดินแดง 125 ม.7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4460 6247
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 90 ม.10 ถ.หัวถนน-ดอนอะราง ต.โนนสุวรรณ 

อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4460 7140-1
โรงพยาบาลบ้านกรวด 120 ม.3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

โทร.0 4467 9088
โรงพยาบาลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4466 4049
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 161 ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 
จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4465 0317-9

โรงพยาบาลประโคนชัย 190 ม.3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4467 0103

โรงพยาบาลปะค า 96 ม.3 ต.ปะค า อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ 
โทร.0 4465 4208

โรงพยาบาลพลับพลาชัย 99 ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4460 8034

โรงพยาบาลพุทไธสง 240 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4468 9130-2

โรงพยาบาลละหานทราย 155 ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย 
จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4464 9029

โรงพยาบาลล าปลายมาศ 41 ม.7 ถ.ล าปลายมาศ-นางรอง ต.ล าปลายมาศ 
อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4466 1242-3

โรงพยาบาลสตึก 124/1 ม.7 ถ.นิคม-สมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก 
จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4468 1280

โรงพยาบาลหนองกี่ 124 ม.1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4465 3314-6

โรงพยาบาลหนองหงส์ 2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
โทร.0 4466 9028

โรงพยาบาลห้วยราช 5 ม.9 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4469 6015 
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1 8/57-88 ถ.ปลัดเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4460 1676
(สหชัชวาล)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4460 1917
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 441/1/1 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4461 4676
(วัดอิสาณ)
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4463 4993
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4461 1562
สถานีอนามัยเฉลิมพระกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.3 ต.เมืองฝาก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิน-ี ม.2 ต.บ้านหนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 
บ้านหนองใหญ่
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดบึงกาฬ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลเชกา 62 ม.18 ต.เซกา อ.เชกา จ.บึงกาฬ โทร.0 4248 9099-100
255 ม.1 ถ.เจา้แม่สองนาง ต.บึงกาฬ โรงพยาบาลโซ่พิสัย 143 ม.2 ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทร.0 4248 5099-116
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 โรงพยาบาลบึงโขงหลง 428 ม.11 ต.บงึโขงหลง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ โทร.0 4241 6181-2

โทร.0 4249 1161-3 ต่อ 286 โรงพยาบาลบุ่งคล้า ม.2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โทร.0 4249 9242
โรงพยาบาลปากคาด 106 ม.4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ โทร.0 4248 1099-105

โรงพยาบาลพรเจริญ 1 ม.8 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ โทร.0 4248 7099-102

โรงพยาบาลศรีวิไล 300 ม.11 ต.ศรีวไิล อ.ศรีวไิล จ.บงึกาฬ โทร.0 4249 7099-110

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 37 ม.3 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
สถานีอนามัยต าบลหนองเด่ิน ม.4 ต.หนองเด่ิน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
สถานีอนามัยต าบลโคกกว้าง ม.1 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
สถานีอนามัยต าบลบุ่งคล้า ม.10 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดปทุมธานี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ - ไม่มี
    เฉลิมพระเกียรติ
95 ม.8 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0 2926 9452-5

2.โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลคลองหลวง 30 ม.7 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ีโทร.0 2904 6445-6

7 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลธัญบุรี ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2572 6010
ต.บางปรอก อ.เมือง โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 247/45 ม.2 ต.ประชาธิปตัย ์อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธาน ีโทร.0 2531 3075

จ.ปทุมธานี 12000 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 187 ม.4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.0 2599 1650

โทร.0 2598 8744-5 โรงพยาบาลล าลูกกา ม.6 ต.ล าไทร อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0 2563 1080
โรงพยาบาลสามโคก ม.6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทร.0 2979 8962
โรงพยาบาลหนองเสือ ม.6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร.0 2549 1235
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกปทุมธานีเวชกรรม 001 ถ.เจริญผลวัฒนา ต.บางปรอก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี โทร.0 2581 6105

คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธีรบูลย์ 17/8-9 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี โทร.09 2391 9950

คลินิกเวชกรรม หมอวิวัฒน์ - สุนันท์ 7/17 ม.11 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลุมแล้ว ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.08 6491 9955

คลินิกเวชกรรมหมอชญตว์ 111/254 ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โทร.0 2192 2391

คลินิกเวชกรรมหมออภิชน 87/17 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี โทร.08 1340 0241

คลินิกเวชกรรมหมอมณเฑียร 120-121 ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี โทร.0 2581 3918

ณวรักษ์สหคลินิก 2,4 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2531 0704

พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร.0 2975 2728

เทศบาลเมืองปทุมธานี 1/15 ซ.ศรีปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โทร.0 2581 2059

เทศบาลเมืองคูคต 999 ม.18 ถ.พหลโยธิน-ล าลูกกา ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร.0 2523 3500

เทศบาลต าบลล าไทร 167/19-20 ม.2 ต.ล าไทร อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร.0 2563 1502

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 88 ม.2 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
โทร.0 2546 2191

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย- 85 พหลโยธิน 87 ซ.2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2592 1999
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 225/30-225/31 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โทร.0 2581 6861
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ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลล าไทร 145/15 ม.2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร.0 2563 0205

ศูนย์การแพทย์คูคต (คณะแพทย์ศาสตร์- 3/417 ม.18 ซ.ล าลูกกา 39 ถ.พหลโยธิน ซ.ล าลูกกา ต.คูคต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0 2532 3726
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 51/1474 ม.2 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร.0 2152 8198
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) 97 พหลโยธิน 87 ซ.6 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทร.0 2536 3720
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) 599/1 ม.2 ชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2567 6000
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ที่ 1 เทศบาลต าบลบึงยีโ่ถ ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2991 6636
ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 2 วัดมูลจินดาราม ม.3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2577 3171
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.02 524 0359
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0 2577 7155
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.0 2599 1649
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทร.0 2593 1350
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 14 ถ.รัฐอ านวย ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โทร.0 2581 7635
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร.0 2549 1051
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนา ม.2 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3520 1428
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทร.0 2581 5055

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าลูกกา ม.11 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0 2569 1240
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.3 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โทร.0 2598 0487
สถานอีนามัยพระเกยีรตินวมินทราชิน ี(วัดเจดียห์อย) ม.4 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.0 2599 3298

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (ลาดสวาย) ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0 2994 4954

สถานพยาบาลของเอกชน
3.โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยาโรงพยาบาล- 61/9 ม.4 ถ.สายเอเซีย กม.56 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั่วไปขนาดใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3531 5100
98 ม.13 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค -
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
โทร.0 2529 4533-41 ต่อ 1901  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์-

  ประชาชื่น
 -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์-
  รัตนาธิเบศร์
 -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์-
  เฉลิมพระเกียรติ
 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ-์
  (วัดไร่ขิง)
 -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ-
  รัตนราชสุดาฯ
 -สถาบันโรคทรวงอก
  กรมการแพทย์
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4.โรงพยาบาลปทุมเวช-  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- ไม่มี
  โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่   เฉลิมพระเกียรติ

1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 6  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี    -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
จ.ปทุมธานี 12130   (วัดไร่ขิง)
โทร.0 2567 1991-9 ต่อ 3107, 3207  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ-

  รัตนราชสุดาฯ
 -โรงพยาบาลศรีธัญญา
  กรมสุขภาพจิต
 -สถาบันบ าราศนราดูร
  กรมควบคุมโรค
 -สถาบันประสาทวิทยา
  กรมการแพทย์
 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  กรมการแพทย์
 -สถาบันโรคทรวงอก
  กรมการแพทย์

5.โรงพยาบาลแพทย์รังสิต -  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- ไม่มี
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   เฉลิมพระเกียรติ
733/345 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ-
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130   รัตนราชสุดาฯ
โทร.0 2998 9999

6.โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี -  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- โรงพยาบาลคลองตันโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 3284 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   เฉลิมพระเกียรติ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2319 2101-5
32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง    (วัดไร่ขิง)
จ.ปทุมธานี 12120  -โรงพยาบาลศิริราช
โทร.0 2901 8400 ต่อ 1101  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ-

  รัตนราชสุดาฯ
 -สถาบันประสาทวิทยา
  กรมการแพทย์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ คลินกิเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา- 84/21 ม.1 ซ.17 ถ.รัฐบ ารุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
125 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย แพทย์พลังรัฐ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.08 4023 8688
อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 คลินิกแพทย์ธีรชัย 527 ม.1 ถ.รัฐบ ารุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
โทร.0 3262 3738 จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3262 2201

คลินิกเวชกรรมวีระการแพทย์ 5/32-33 ถ.รัฐบ ารุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3262 2082

สาธิตคลินิกเวชกรรม 250/2 ม.1 ถ.รัฐบ ารุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3254 0549
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2.โรงพยาบาลบางสะพาน โรงพยาบาลกุยบุรี 41/1 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี  
94 ม.5 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3269 1108-9
ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน โรงพยาบาลทับสะแก 111 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3267 1122
โทร.0 3269 1290 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 60/2 ม.4 ต.ปากแพรก อ.สะพานน้อย 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3269 9025
โรงพยาบาลปราณบุรี 19 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร.0 3262 1757
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา- ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.ตลาดนิคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
นวมินทราชินีบ้านนิคม กม.5 โทร.0 3255 4411
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

3.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลกุยบุรี 41/1 ม.5 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
237 ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง  โทร.0 3268 2795
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โรงพยาบาลทับสะแก 111 ม.6 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.0 3260 2337 โทร.0 3269 1290

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 60/2 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร.0 3269 9463
โรงพยาบาลปราณบุรี 19 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร.0 3262 1757
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โทร.0 3255 0852
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา- ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
นวมินทราชินีบ้านนิคม กม.5 โทร.0 3255 4411
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

4.โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลกุยบุรี 41/1 ม.5 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
30/2 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน โทร.0 3268 2795, 0 3268 1108-9 ต่อ 107
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โรงพยาบาลทับสะแก 111 ม.6 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.0 3252 0767 ต่อ 8112, 8114 โทร.0 3267 2357, 0 3267 1122 ต่อ 128

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 60/2 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร.0 3269 9025, 0 3269 9505 ต่อ 207
โรงพยาบาลปราณบุรี 19 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร.0 3282 5565 ต่อ 106
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 51 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร.0 3268 9576, 0 3268 8558 ต่อ 218
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองหัวหิน 1 103/15 มบ.ตะเกียบ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(ตะเกียบ) โทร.0 3253 6632
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองหัวหิน 2 49/29 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

(แนบเคหาสน)์ โทร.0 3251 1999
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา- ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
นวมินทราชินี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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จังหวัดปราจีนบรีุ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โรงพยาบาลนาดี 393 ม.1 ต.ส าพันตา อ.นาดี จ.ปราจนีบุรี โทร.0 3728 9057

74 ม.5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี โรงพยาบาลบ้านสร้าง 100 ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 
จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร.0 3727 1238
โทร.0 3728 8196-7 ต่อ 1002-3 โรงพยาบาลประจันตคาม 101 ม.4 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

โทร.0 3729 2039
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 114 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

โทร.0 3727 9204
โรงพยาบาลศรีมโหสถ 189 ม.4 ถ.สุวินทวงศ์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 

โทร.0 3727 6127
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ต าบลกบินทร์ 425 ถ.เจ้าส าอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โทร.0 3728 3170
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกบินทร์บุรี 2 ม.8 ถ.อนุกูล ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โทร.09 2276 2800
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาดี ม.3 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทร.0 3728 9078
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านสร้าง ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจนีบุรี โทร.0 3727 1237

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประจันตคาม ม.4 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3729 1370

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีมหาโพธิ ม.4 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3727 9201

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีมโหสถ ม.4 ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบุรี โทร.0 3727 6414

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกแพทย์ชาลี 349 ถ.เจ้าส าอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3728 1611

คลินิกเวชกรรมแพทย์พัชรา 449 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี โทร.08 6775 4681

แพทย์พรเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 379/405 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อายุรศาสตร์ โทร.08 1810 3446
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 885 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ภัทราวุฒิ โทร.0 3728 7374
คลินิกเวชกรรมแพทย์วรพงษ์ 204 ถ.เจ้าส าอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
แพทยว์งทอง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 195 ม.1 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ออร์โธปิดิกส์ โทร. 08 1928 0209
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ - 379/105 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจนีบุรี

หมอเชวง โทร.08 6409 7723

คลินิกเวชกรรมแพทย์เนติรัฐ 212/10 ถ.คลองร้ังใน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ ิ

จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 8 1751 6252
คลินิกเวชกรรม สุวิทย์ 379/83 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โทร.0 3745 5222
แพทย์แสงเงิน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 1027 ม.8 ถ.เจ้าส าอางค์ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จ.ปราจีนบุรี โทร.08 1626 6578

2.โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ไม่มี
779 ม.12 ถ.ปราจีนธานี ต.ดงพระราม

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.0 3721 1591 ต่อ 152
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3.โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ โรงพยาบาลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ต.ทา่งาม อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000 โรงพยาบาลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3721 1445 ต่อ 2121, 3885 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกเวชกรรมแพทย์ธงชัย 437ซ ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมภพ-สุภาพร 175 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และ- 149/14-,149/15 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ 
นรีเวชวิทยาแพทย์พิสิฎฐ์ จ.ปราจีนบุรี โทร.0 3727 9082
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมทั่วไป- 62/2 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
และระบบทางเดินหายใจแพทย์ชลาลัย จ.ปราจีนบุรี โทร.0 3721 7671
คลินิกเวชกรรมปราโมทย์การแพทย์ 71 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาติชาย 227/6-7 ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

โทร.0 3727 1359
คลินิกเวชกรรมหมอนงนิดการแพทย์ 379/257-258 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี โทร.0 3745 5192
แพทย์จิราพรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 64/11 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
โสต ศอ นาสิกวิทยา จ.ปราจีนบุรี โทร.0 3721 2636
แพทย์ไชยาวุฒิคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 5 ถ.เทศบาลซอย 3 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี 
กุมารเวชศาสตร์ จ.ปราจีนบุรี
แพทย์พนมคลินิกเวชกรรม 13 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
แพทย์พรชัย-ปิยพรรณคลินิกเวชกรรม 186/9 ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
แพทย์ศิริพงษ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 19/38 ม.15 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ศัลยศาสตร์ โทร.0 3721 4549
สหคลินิกแพทย์พงศธร 16 ม.2 ถ.ศิวบูรณ์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม 

จ.ปราจีนบุรี 
สหคลินิกหมอสมทัศน์ 325 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

จังหวัดปัตตานี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โทร.07349 4037
2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี โทร.0 7343 1313
โทร.0 7333 7619 โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  

โทร.0 7348 9070
โรงพยาบาลปะนาเระ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  โทร.0 7349 9063
โรงพยาบาลมายอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี  โทร.0 7349 7248-9
โรงพยาบาลแม่ลาน ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  โทร.0 7335 6171
โรงพยาบาลไม้แก่น ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี  โทร.0 7348 1060
โรงพยาบาลยะรัง ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  โทร.0 7343 9205
โรงพยาบาลยะหร่ิง ต.ยามู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี  โทร.0 7349 1013
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  โทร.0 7341 1412-4
โรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  โทร.0 7343 7174
ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดปัตตานี ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
ศูนย์บริการสาธารณสุขกะลาพอเทศบาล- ถ.กะลาพอ ต.สะบารัง อ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
เมืองปัตตานี
ศูนย์แพทย์ชุมชนปากน้ า ถ.ปากน้ า ต.สะบารัง อ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
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เทศบาลต าบลตะลุบัน ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  โทร.0 7341 1412-4
สถานีอนามัยต าบลปะเสยะวอ ม.2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
สถานีอนามัยต าบลบางเก่า ม.1 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
สถานีอนามัยต าบลแป้น (บ้านเจาะโบ) ม.1 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3534 1300
46/1 ม.4 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โรงพยาบาลบางซ้าย ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3537 5908

อ.พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3537 1029

จ.พระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลบางบาล ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3530 7746

โทร.0 3521 1888 ต่อ 2550-8 โรงพยาบาลบางปะหัน ต.บางนางร้า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3538 1635

โรงพยาบาลบางปะอิน ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3526 1173

โรงพยาบาลบ้านแพรก ต.บา้นใหม่ อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3538 6121

โรงพยาบาลผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3539 1306
โรงพยาบาลภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3531 1112
โรงพยาบาลมหาราช ต.หวัไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3538 9027

โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.0 3537 9094

โรงพยาบาลวังน้อย ต.ล าตาเสา อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3527 1033

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3574 3341

โรงพยาบาลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3521 7118
โรงพยาบาลอุทัย ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3571 1469
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง - ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3525 2242
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
(ป้อมเพชร) จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 5001
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
(วัดตึก) จ.พระนครศรีอยุธยา  โทร.0 3524 4342
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(วัดอินทราราม) โทร.0 3525 1568
ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดกล้วย ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร.0 3532 1890
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร.08 9901 2863
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร.08 9901 2868
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกแพทย์ธวัชชัยเวชกรรมเฉพาะทาง 125/82 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3520 1051

คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ 33/65 ม.3 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณฯ ต.สามเมือง 
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

คลินิกวิวัฒน์การแพทย์ 55/5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.08 5318 2059
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คลินิกเวชกรรมหมอธิติพงษ์ (แก้ว) 195-196 ม.7 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.0 3527 1657

คลินิกเวชกรรมแพทย์อดิศร 233 ม.1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.08 6787 9428

คลินิกเวชกรรมอุทัยการแพทย์ 46/1 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.08 1734 4404

คลินิกศูนย์แพทย์วังน้อย 144 ม.7 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.0 3527 1033

คลินิกหมอดวงพรเวชกรรม 32/5-6 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.0 3524 1036

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 11/15 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.08 2224 4116
คลินิกหมอเศกสรรค์เวชกรรม 240 ม.5 ถ.หันตรา-บ้านเกาะ ต.ไผ่ลิง 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.0 3524 3240

คลินิกหมอสามารถ จ.61/63 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3525 1271

คลินิกหมออาทรเวชกรรม 4 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน (ฝ่ังใต้) ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3534 2374

ไชยยศ-กิติยาคลินิก ฑ.9 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3525 1569

ฐาปกรณ์คลินิกเวชกรรม 111 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3531 1452

ตรีธันว์สหคลินิก 28/2 ม.7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.08 9900 4902

แพทย์ณัฐพลคลินิก 114/1-9 ม.1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.08 1935 7456

โรจนะพีพีเอ็มคลินิกเวชกรรม 124/20 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.08 6321 3831 

เวชกรรมเลิศชัยโพลีคลินิก 44/14-15 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3526 1250

สหคลินิกหมอธัชชัย-พัชรา 210/1 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3523 4431

สุรางค์คลินิกเวชกรรม 15/20 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 2982 

หมอนุชคลินิกเวชกรรม 38 ม.1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล 
จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.08 1909 0446

2.โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลท่าเรือ ม.2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3534 1186
51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด โรงพยาบาลบางซ้าย ม.1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3537 5223

ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา  โรงพยาบาลบางไทร ม.2 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3537 1029

จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โรงพยาบาลบางบาล ม.2 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3530 7746

โทร.0 3535 2380  ต่อ 217 โรงพยาบาลบางปะหัน ม.5 ต.บางนางร้า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3538 1635

โรงพยาบาลบางปะอิน ม.11 ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3526 1173

โรงพยาบาลบ้านแพรก ม.1 ต.บา้นใหม่ อ.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3538 6121

โรงพยาบาลผักไห่ ม.5 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3539 1306
โรงพยาบาลภาชี ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3531 1112
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โรงพยาบาลมหาราช ม.6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3538 9027
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ม.3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3537 9094

โรงพยาบาลวังน้อย ม.5 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3527 1033
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง) ม.2 ต.บอ่โพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา โทร.0 3535 9966

โรงพยาบาลอุทัย ม.5 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3571 1469
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา ม.3 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3520 1047
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา- ม.4 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ส านักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 4332
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา- ม.4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขา 1 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว โทร.0 3532 2555
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา- ม.6 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม โทร.0 3525 1568
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา- ม.1 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร โทร.0 3524 5001
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา- ม.1 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก โทร.0 3524 4342
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร.0 3532 3221
สถานีอนามัยต าบลทุกต าบลในจังหวัด-
พระนครศรีอยุธยา
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3533 0711
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกเด็กและผู้ใหญ่เวชกรรม 163/9 ม.4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.08 1994 0603

คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ 33/65 ม.3 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณฯ ต.สามเมือง  
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

คลินิกสุรเดช - สุรีรัตน์เวชกรรม 56/17 ม.2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3520 2554

คลินิกหมอณัฏฐพลอายุรกรรม 52/3 ม.2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.0 3521 7306

คลินิกหมอโสภาเวชกรรมเฉพาะทาง 57/19 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3520 2226

วันชัยคลินิกเวชกรรม 120/2-3 ถ.สุวรรณวฒันา (ก) ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา

โทร.08 5939 5235

สถานพยาบาลของเอกชน
3.โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาล- 98 ม.13 ถ.พหลโยธิน กม.46 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั่วไปขนาดใหญ่ จ.ปทุมธานี โทร.0 2529 4533-41 ต่อ 1901 , 1910
61/9 ม.4 ถ.สายเอเซีย กม.53  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค -
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160  -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ -
โทร.0 3531 5100-99   ประชาชื่น

 -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ -
  รัตนาธิเบศร์
 -โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
 -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ -
  เฉลิมพระเกียรติ
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 -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ -

  (วดัไร่ขิง)

 -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ -
  รัตนราชสุดาฯ
 -สถาบันโรคทรวงอก
  กรมการแพทย์

4.โรงพยาบาลราชธานี -  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ - 78 ม.3 ถ.สามเรือน ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 9249
111 ม.3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู   กรมแพทย์ทหารอากาศ
อ.พระนครศรีอยุธยา   -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   (วัดไร่ขิง)
โทร.0 3533 5555 ต่อ 133, 134  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ -

  รัตนราชสุดาฯ

5.โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ -  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 111 ม.3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   (วัดไร่ขิง) จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3533 5555-71
78 ม.3 ถ.สามเรือน  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี

ต.สามเรือน อ.บางปะอิน  -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160   กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.0 3524 9249 ต่อ 203  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ -

  รัตนราชสุดาฯ

จังหวัดพะเยา
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลเชียงค า โรงพยาบาลจุน ม.7 ถ.จุน-ปง ต.ห้วยข้าวก่ า อ.จุน จ.พะเยา โทร.0 5440 9200
244 ม.4 ถ.ประสิทธิประชาราษฎร์ โรงพยาบาลเชียงม่วน 200 ม.6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โทร.0 5449 5018
ต.หยว่น อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110 โรงพยาบาลปง 395 ม.9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5449 7225
โทร.0 5441 5193 โรงพยาบาลดอกค าใต้ 225 ม.4 ถ.ดอกค าใต้-เชียงใหม่ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้

จ.พะเยา โทร.0 5440 9500
โรงพยาบาลแม่ใจ 80 ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.0 5442 4050
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนบ้านมาง 193 ม.1 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โทร.08 3961 2078
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลนาปรัง ม.9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5449 7225
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลแม่ต๋ า ม.3 ต.แม่ต๋ า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทร.0 5444 5204
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว ม.9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง ม.10 ต.แม่ลาว อ.เชียงค า จ.พะเยา โทร.08 4739 6399
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผ้ึง ม.16 ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จ.พะเยา โทร.08 6421 3005
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางงุ้น อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา ต.หนองหล่ม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนก าลัง ม.4 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โทร.08 6421 3053
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทุ่งแต ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5448 9037
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม ม.7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โทร.08 6421 3054
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โทร.08 6421 3051
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยคอกหมู ม.8 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5440 1006
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนปางมะโอ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 
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สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าเมี่ยง อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.0 5440 1146
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ ม.13 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.0 5440 1115
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 1 ม.2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทร.08 6421 3008
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทร.0 5428 5599
นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ม.6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทร.0 5488 8843
นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลจุน อ.จุน จ.พะเยา โทร.0 5440 9200
269 ม.11 ถ.พหลโยธิน โรงพยาบาลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โทร.0 5449 5125
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โรงพยาบาลดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา โทร.0 5440 9500
โทร.0 5440 9300 ต่อ 1523 โรงพยาบาลปง อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5449 7030

โรงพยาบาลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.0 5440 9600
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โทร.0 5448 1945
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลแม่ต๋ า วัดอินทร์ฐาน ต.แม่ต๋ า อ.เมือง จ.พะเยา 

โทร.0 5445 5204
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

โทร.0 5446 6699
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดพังงา
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 29/25 ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา โทร.0 7649 9132
39/2 ม.1 ถ.เพชรเกษม โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 52 ม.2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พงังา โทร.0 7659 7119

ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 374 ม.1 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา โทร.0 7646 1079
จ.พังงา 82110 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 69/2 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โทร.0 7658 1395
โทร.0 7658 4250 ต่อ 5008 โรงพยาบาลทับปุด 125 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.0 7659 9019

โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 116 ม.9 ต.ท้ายหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พงังา โทร.0 7657 1505

โรงพยาบาลบางไทร 12/1 ม.4 ต.บางไทร จ.พังงา โทร.0 7646 1078
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงา 7 ซ.หลังค่าย ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพงังา จ.พงังา โทร.0 7643 0338

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาว 48/1 ถ.หลวงวัฒนะ โทร.0 7642 1363
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.3 ต.บางม่วง โทร.0 7659 3256
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลกะปง 29/25 ม.1 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา โทร.0 7649 9132
436 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง โรงพยาบาลเกาะยาว 52/3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา โทร.0 7659 7119

อ.เมือง จ.พังงา 82000 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 374 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา โทร.0 7646 1079

โทร.0 7641 4145 ต่อ 3002 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 69/2 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พงังา โทร.0 7 658 1395

โรงพยาบาลทับปุด 125 ม.1 ถ.พังงา-ทับปุดสายใหม่ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
โทร.0 7659 9019

โรงพยาบาลท้ายเหมือง 166 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
โทร.0 7657 1505

โรงพยาบาลบางไทร 12/1 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โทร.0 7646 1078

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงา 7/1 ซ.หลังค่าย ต.ท้ายช้าง อ.ตะกั่วปา่ จ.พงังา โทร.0 7643 0338

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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จังหวัดพัทลุง
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลกงหรา ม.1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
421 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ โทร.0 7468 7076
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โรงพยาบาลเขาชัยสน ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โทร.0 7460 9500-20 ต่อ 7602 โทร.0 7469 1031

โรงพยาบาลควนขนุน ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
โทร.0 7468 2071

โรงพยาบาลตะโหมด ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
โทร.0 7469 5140

โรงพยาบาลบางแก้ว ม.1 ต.ท่ามะเด่ือ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  
โทร.0 7469 7381

โรงพยาบาลปากพะยูน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โทร.0 7469 9023

โรงพยาบาลป่าบอน ม.8 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โทร.0 7462 5100

โรงพยาบาลป่าพะยอม ม.1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โทร.0 7462 4163 

โรงพยาบาลศรีบรรพต ม.9 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โทร.0 7468 9106

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิข)ุ ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โทร.0 7460 5600

คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ ม.4 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
โทร.0 7469 9427

ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหร า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง โทร.0 7460 9500 ต่อ 1805

ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทร.0 7461 3105
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.8 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทร.0 7461 8823
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทร.0 7469 3997
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพัทลุง- ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
(ศูนย์แพทย์ดอนยอ) โทร.0 7460 9500 ต่อ 1808
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาชัยสน ม.10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โทร.0 7469 1436
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตะโหมด ม.8 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โทร.0 7469 5405
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต ม.9 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง โทร.0 7468 9106 ต่อ 106

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางแก้ว ต.ท่ามะเด่ือ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทร.0 7469 7381 ต่อ 110

ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม ม.2 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทร.0 7462 4163 ต่อ 130

ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทร.0 7468 2071
ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โทร.0 7469 9427
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดพิจิตร
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลทับคล้อ 54 ม.4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง โทร.0 5665 4384
จ.พิจิตร 66000 โรงพยาบาลบางมูลนาก 2 ม.9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
โทร.0 5661 1355 ต่อ 1123 , 1124 โทร.0 5663 1131-2

โรงพยาบาลโพทะเล 762 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
โทร.0 5668 1115
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลโพธิป์ระทับช้าง 128 ม.2 ต.โพธิป์ระทับช้าง อ.โพธิป์ระทับช้าง  
จ.พิจิตร โทร.0 5668 9018

โรงพยาบาลวชิรบารมี 1 ม.13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
โทร.0 5690 0131

โรงพยาบาลวังทรายพูน 340 ม.1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 
โทร.0 5669 5163

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน    1 ซ.8 ถ.ชมฐิระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน  
จ.พิจิตร โทร.0 5662 1008

โรงพยาบาลสามง่าม 104 ม.5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
โทร.0 5669 1240

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดพิษณุโลก
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ - ไม่มี
   พระนเรศวรมหาราช
9 ม.1 ต.บ้านคลอง อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000
โทร.0 5524 5070-9 ต่อ 73051

2.โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก โรงพยาบาลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พษิณุโลก 65000 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทร.0 5524 8466 โรงพยาบาลบางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก

โรงพยาบาลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร  
โรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองเขื่อนขันธ์ อ.อรัญญิก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก อ.อรัญญิก จ.พิษณุโลก
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนศูนยบ์ริการสาธารณสุขพทุธบชูา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.4 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร.0 5598 9069



- 106 -
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

3.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มี
99 ม.9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พษิณุโลก 65000

โทร.0 5596 5549

จังหวัดเพชรบุรี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลแก่งกระจาน ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรีุ โทร.0 3246 5195 

53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง โรงพยาบาลเขาย้อย ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทร.0 3256 1100 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โรงพยาบาลชะอ า ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี โทร.0 3247 1007
โทร.0 3270 9999 ต่อ 1249 โรงพยาบาลท่ายาง ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทร.0 3246 1100 

โรงพยาบาลบ้านลาด ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โทร.0 3249 1051
โรงพยาบาลบ้านแหลม ม.3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โทร.0 3248 1145

โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ม.11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร.0 3249 4353

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอ า ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี โทร.0 3247 1163
สถานีอนามัยต าบลบ้านหม้อ ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.2 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดเพชรบรูณ์
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  โทร.0 5671 9237-8
203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง โรงพยาบาลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5672 8075
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โรงพยาบาลชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5676 1301-2
โทร.0 5671 7666 โรงพยาบาลน้ าหนาว อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5677 9130-1

โรงพยาบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5673 1284-5
โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5675 8224-6
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5679 1211
โรงพยาบาลศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5679 9498
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทร.0 5671 7602
โรงพยาบาลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  โทร.0 5678 1113-4
โรงพยาบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  โทร.0 5671 7601
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดแพร่
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลร้องกวาง ม.6 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร.0 5459 7115
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเมือง อ.เมือง โรงพยาบาลลอง ม.6 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ โทร.0 5458 1479 
จ.แพร่ 54000 โรงพยาบาลวังชิ้น ม.8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทร.0 5458 9098 
โทร.0 5451 1007 ต่อ 8722 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ม.9 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทร.0 5461 3134 

โรงพยาบาลสอง ม.4 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทร.0 5459 1575
โรงพยาบาลสูงเม่น ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร.0 5454 1299 
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โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ม.4 ต.น้ ารัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทร.0 5464 7458
ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร.0 5451 1060
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร.0 5462 0890
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร.0 5451 1220
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง ม.9 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร.0 5459 7296
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลอง ม.6 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ โทร.0 5458 1660 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสูงเม่น ม.3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร.0 5454 1605
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเด่นชัย ม.2 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทร.0 5461 3019
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสอง ม.5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทร.0 5459 1567
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังชิ้น ม.7 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทร.0 5458 9103
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงไข่ ม.1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทร.0 5463 5030

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ม.8 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทร.0 5461 3395 

นวมินทราชินี จ.แพร่
สถานีอนามัยต าบลทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดภูเก็ต
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลาง 358 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
57 ถ.ไสน้ าเย็น ต.ป่าตอง โทร.0 7631 1033-4
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

โทร.0 7634 2633-4 ต่อ 318

2.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง 358 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ โทร.0 7631 1033-4
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง 101/4 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
โทร.0 7636 1217 โทร.0 7621 6200-2

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา 17/58 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.0 7652 5779-87
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 166 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทร.0 7621 6929-30
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 2 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทร.0 7621 8450
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 3 155/3 ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภเูกต็ โทร.0 7635 4501

ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.0 7621 1330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

3.โรงพยาบาลองค์การบริหาร ไม่มี
  ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18,20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ 
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภเูกต็ 83000

โทร.0 7635 4820

สถานพยาบาลของเอกชน
4.โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต -  -โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไม่มี
โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดกลาง
4/1 ถ.เทพกระษตัรี ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง

จ.ภเูกต็ 83000 โทร.0 7623 7220-5 
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จังหวัดมหาสารคาม
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกันทรวิชัย ม.2 ต.โคกพระ อ.กนัทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร.0 4378 9205

168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง โรงพยาบาลแกด า ม.7 ต.แกด า อ.แกด า จ.มหาสารคาม โทร.0 4378 7026
จ.มหาสารคาม 44000 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ม.13 ต.หวัขวาง อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม โทร.0 4376 1330

โทร.0 4371 2986 โรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทย์ศาสตร์- 79/99 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร.0 4372 2031
โรงพยาบาลเชียงยืน ม.5 ต.เชียงยนื อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม โทร.0 4378 1045

โรงพยาบาลนาเชือก ม.2 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทร.0 4377 9029

โรงพยาบาลนาดูน ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทร.0 4379 7015
โรงพยาบาลบรบือ ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทร.0 4377 1439
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 

โทร.0 4379 1380
โรงพยาบาลยางสีสุราช ม.2 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

โทร.0 4372 9172
โรงพยาบาลวาปีปทุม ม.2 ต.หนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม โทร.0 4379 9110

คลินิกชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
คลินิกชุมชนอุทัยทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร.08 6455 7793
ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร.0 4371 2076
ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร.08 8557 0366
ศูนย์แพทย์ราชภัฎศรีสวัสด์ิมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร.08 8557 4506
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดมุกดาหาร
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลเขาวง 29 ม.3 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ ์โทร.0 4385 9092
24 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง โรงพยาบาลค าชะอี 55 ม.2 ถ.มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ ต.น้ าเที่ยง อ.ค าชะอี 
จ.มุกดาหาร 49000 จ.มุกดาหาร โทร.0 4269 1085
โทร.0 4261 1285 ต่อ 1102, 1103 โรงพยาบาลดงหลวง 93 ม.3 ถ.เปรมพัฒนา ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร            

โทร.0 4269 7023
โรงพยาบาลดอนตาล 250 ม.7 ถ.มุกดาหาร-ชานุมาน ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล

จ.มุกดาหาร โทร.0 4268 9085
โรงพยาบาลนาแก 75 ม.7 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทร.0 4257 1235
โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย 52 ม.11 ต.นิคมค าสร้อย อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 

โทร.0 4268 1324
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 193 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์

โทร.0 4385 1290
โรงพยาบาลหนองสูง 59 ม.4 ถ.มุกดาหาร-กฉุินารายณ์ ต.หนองสูงเหนอื อ.หนองสูง  

จ.มุกดาหาร โทร.0 4267 4616
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ 45 ม.9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร โทร.0 4269 9238
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเลิงนกทา 284 ม.1 ต.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

โทร.0 4578 1147
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0 5369 1017
101 สิงหนาทบ ารุง อ.เมือง  โรงพยาบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 7154 
จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โรงพยาบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0 5369 9031
โทร.0 5361 1488 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0 5368 9060  

โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0 5362 1027
โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 8081
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดยโสธร
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทร.0 4578 9090
26 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง โรงพยาบาลค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทร.0 4579 1133
โทร.0 4571 4041 ต่อ 2427 โรงพยาบาลทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทร.0 4578 7046

โรงพยาบาลไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทร.0 4571 8097
โรงพยาบาลป่าต้ิว ต.โพธิไ์ทร อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร โทร.0 4579 5015
โรงพยาบาลมหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทร.0 4579 9114
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทร.0 4578 1147
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านท่าศรีธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.0 4571 2659
ศูนย์สุขภาพชุมชนเดิด ค่ายบดินทรเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.0 4576 0039
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.0 4571 1689
ศูนย์สุขภาพชุมชนทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทร.08 1266 6491
ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทร.08 9722 2978
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
ศูนย์สุขภาพชุมชนไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทร.08 1393 4494
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดยะลา
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลกาบัง 205 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา โทร.0 7325 8090
106 ถ.รัตนกิจ อ.เบตง  โรงพยาบาลธารโต 104 ม.1 ถ.สุขยางค์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
จ.ยะลา 95110  โทร.0 7329 7041 , 0 7320 7907
โทร.0 7323 4078-79 ต่อ 160 โรงพยาบาลบันนังสตา 302 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

โทร.0 7328 9073 , 0 7328 9142
โรงพยาบาลรามัน 207 ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

โทร.0 7329 5023 , 0 7329 5098
โรงพยาบาลกรงปินัง 122 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โทร.0 7323 8039
โรงพยาบาลยะหา 138 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา โทร.0 7329 1166
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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2.โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลกรงปินัง 122 ม.3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โทร.0 7323 8038
152 ถ.สิโรรส อ.เมือง  โรงพยาบาลกาบัง 205 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา โทร.0 7325 8090-1
จ.ยะลา 95000 โรงพยาบาลธารโต 104 ม.1 ถ.สุขยางค์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
โทร.0 7324 4711-7 ต่อ 241 โทร.0 7329 7041

โรงพยาบาลบันนังสตา 302 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โทร.0 7389 9361

โรงพยาบาลแม่ลาน (จ.ปัตตาน)ี 128 ม.6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
โทร.0 7335 6165

โรงพยาบาลยะรัง (จ.ปัตตาน)ี 106 ม.1 ถ.สิโรรส ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 
โทร.0 7343 9204-5

โรงพยาบาลรามัน 207 ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
โทร.0 7329 5023

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 138 ม.6 ถ.ยะหา-ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โทร.0 73291023
ศูนย์สุขภาพชุมชนธนวิถี
ศูนย์สุขภาพชุมชนผังเมือง 4
ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 226 ม.4 ถ.ผังเมือง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

โทร.0 7320 3786
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 152 ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โทร.0 7324 4711
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลรือเสาะ ม.1 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทร.0 7357 1041 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 532-534 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

โทร.0 7324 4711
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง 97/364-365 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

โทร.0 7324 4711
หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู 27/11 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 

โทร.08 0861 5252
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4358 9074
286 ถ.รณชัยชาญยุทธ อ.เมือง  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า- ต.โพธิสั์ย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4356 3050-1
จ.ร้อยเอ็ด 45000 จุฬาโลกมหาราช
โทร.0 4351 8200-5 ต่อ 2023-4 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4356 1073

โรงพยาบาลจังหาร 159 ม.3 ถ.เมืองพระ ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอด็ โทร.0 4350 7122

โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลธวัชบุรี ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4363 1122-4
โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 44 ม.12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4358 7074

โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4359 1322
โรงพยาบาลโพธิช์ัย 185 ม.2 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิช์ัย จ.ร้อยเอ็ด 

โทร.0 4356 7231
โรงพยาบาลโพนทราย 104 ม.9 อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4359 5073
โรงพยาบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4357 1321 
โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4357 7073-4
โรงพยาบาลเมืองสรวง 231 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4359 7073
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โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 50 ม.13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0 4350 8153

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ถ.ปัทมานนท์ ต.สระภู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0 4358 0058

โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4353 3199 
โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร.0 4357 9073 
โรงพยาบาลอาจสามารถ 1 ม.15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

โทร.0 4359 9074
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทุกแห่ง จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของทางราชการ
1.โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลกระบุรี 168 ม.2 ต.น้ าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง โทร.0 7784 1398
11 ถ.ก าลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ โรงพยาบาลกะเปอร์ 195 ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โทร.0 7789 7222

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โรงพยาบาลละอุ่น 11 ม.3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โทร.0 7789 9161
โทร.0 7781 3397 โรงพยาบาลสุขส าราญ 57/2 ม.5 ต.ก าพวน อ.สุขส าราญ จ.ระนอง โทร.0 7784 4061

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โทร.0 7782 2760
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดระยอง
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลระยอง กรรชิตการแพทย์คลินิกเวชกรรม 154/22 ถ.บ้านฉาง-พยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ คลินิกลูกรัก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้าน- 999/8 ม.1 ถ.ราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง 21000 กุมารเวชกรรม โทร.0 3802 9608
โทร.0 3861 1481 คลินิกแพทย์ธีรพงศ์ 97 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สุขุมวิทเวชการคลินิก 127/16-17 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง โทร.0 3880 0283

ระยองเวชการคลินิก 101/2 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
คลินิกแพทย์สราวุธ 87/21 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.0 3887 6502
คลินิกหมอชนิตา 133/67 ม.2 หมู่บ้านเพลินใจ 3 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
คลินิกหมอโกมล 111/18-19 ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
คลินิกแพทย์ประกอบกิจ 140/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง

จ.ระยอง โทร.0 3861 4377
คลินิกแพทย์ฤทัยรัตน์ 65/69-74 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทร.0 3861 4312
คลินิกแพทย์ สุรพล - ศรีประภา 42 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.0 3861 2696
คลินิกแพทย์สมชาย 87/33 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
คลินิกนายแพทย์วิทยา 98/1 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.0 3868 1866
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก 12/5-6 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง โทร.0 3869 2500
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คลินิกห้วยโป่งการแพทย์ 44/12 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง โทร.08 1444 4110

คลินิกแพทย์สมเดช 53/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 1493

คลินิกแพทย์สมพงษ์ 204/157-258 ซ.ตลาดภิบาลพัฒนา ถ.สุขุมวิท
ต.เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 4725

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง (ศัลยศาสตร์และ- 99/21 ม.1 ถ.ราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์) โทร.08 6661 7265
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ประภาส 38/20-21 ถ.โพธิท์อง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
คลินิกแพทย์สมศักด์ิ 60 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

โทร.0 3867 1009
คลินิกแพทย์อุบลวรรณ 75/21 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

โทร.0 3867 2536
คลินิกบ้านค่ายการแพทย์ 138 ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โทร.0 3864 1021
คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ 146/3-4 ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โทร.0 3864 2479
คลินิก ซอย 13 การแพทย์ 244 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โทร.08 9748 8509
คลินิกแพทย์ทศนเทพ 461/10 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทร.08 7325 9666
คลินิกปากแพรกการแพทย์ 603 ม.1 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.ละหาร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง
ปลวกแดงการแพทย์คลินิก 595 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โทร.0 3865 9179
รวมพล คลินิกเวชกรรม 107 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โทร.0 3886 1773
สหคลินิกแพทย์ชัยวัฒน์ 202/54 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

โทร.0 3888 4680
ไอดีซีคลินิก (หมอบ)ี 32/8 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โรงพยาบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง โทร.0 3867 7533
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ - ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  โทร.0 3868 4444
โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 102/9 ม.2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

โทร.0 3899 6021
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 17 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

โทร.0 3803 8050
โรงพยาบาลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร.0 3864 1005
โรงพยาบาลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทร.0 3860 3838 
โรงพยาบาลปลวกแดง 272 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

โทร.0 3865 9005
โรงพยาบาลวังจันทร์ 349 ถ.ชุมแสง-หนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์  

จ.ระยอง โทร.0 3866 6772
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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สถานพยาบาลของเอกชน
2.โรงพยาบาลมงกุฎระยอง  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- คลินิกรวมแพทย์นิคม 212/7 ม.2 ถ.ตลาดนิคม กม.12 ต.นิคมพัฒนา 
149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.0 3863 6217
อ.เมือง จ.ระยอง 21150  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ- คลินิกรักสุขภาพ 65/84-85 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
โทร.0 3869 1800 ต่อ 2766   รัตนราชสุดาฯ จ.ระยอง โทร.0 3860 1520

 -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ 146/3-4 ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย 
 -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ.ระยอง  โทร.0 3864 2479
  กระทรวงกลาโหม เฮลธ์แคร์สหคลินิก 127/9 ม.2 ซ.13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
 -โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา - จ.ระยอง โทร.0 3869 1800 ต่อ 2766 , 2904
  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

3. โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง  -โรงพยาบาลศิริราช คลินิกพัฒนาการแพทย์ 239/5 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่   -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - โทร.0 3863 6824
อ.เมือง จ.ระยอง 21000     ขนาดเล็ก คลินิกรวมแพทย์นิคม 212/7 ม.2 ถ.ตลาดนิคม กม.12 ต.นิคมพัฒนา
โทร.0 3886 0890-3 ต่อ 200, 211  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.0 3863 6217

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก 12/5-6 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
  (วัดไร่ขิง) จ.ระยอง โทร.0 3869 2500
 -สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

  กรมสุขภาพจิต
 -สถาบันประสาทวิทยา
  กรมการแพทย์
 -สถาบันโรคทรวงอก
  กรมการแพทย์

จังหวัดราชบุรี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลด าเนินสะดวก โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 132/2 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โทร.0 3239 7636

146 ม.4 ถ.บางแพ-ด าเนิน ต.ท่านัด โรงพยาบาลบางแพ 124 ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0 3238 1148
อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 12 ถ.แสงชูโต ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ โทร.0 3222 2844

โทร.0 3225 5132 โรงพยาบาลปากท่อ 201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบรีุ โทร.0 3228 2677 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถ.ประสิทธิพ์ัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม โทร.0 3472 3044

โรงพยาบาลโพธาราม 29 ถ.ขนานทางรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โทร.0 3235 5300

โรงพยาบาลวัดเพลง 123 ม.5 ถ.ราชบุรี-ปากท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 
โทร.0 3239 9290

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 5 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0 3236 2665 
โรงพยาบาลสวนผ้ึง 152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี โทร.0 3236 4496 
โรงพยาบาลอัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทร.0 3470 2112

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองด าเนินสะดวก อาคาร ณ ศาลาหลวงปู่ต้นไทร โทร.0 3224 6000
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางคนที ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทร.0 3471 3969

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลบ้านโป่ง คลินิกเวชกรรมหมอเอกวิทย์ 7/8 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
12 ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาญยุทธ 5 ม.5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0 3235 3705
จ.ราชบุรี 70110 คลินิกนายแพทย์วิฤทธิ์ 304 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร.0 3222 1963 คลินิกหมอปนัดดา 106 ม.8 ถ.เทศบาลต าบลลูกแก 16 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.08 7565 8485
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คลินิกแพทย์ศักดา 285 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร.0 3230 1003

คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรชัย - แพทย์ชมพูนุท 99/9 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร.0 3222 2415

คลินิกแพทย์วิกรม์ 265 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร.0 3222 1096

คลินิกเวชกรรมหมอการะเกด 278/17 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
คลินิกเวชกรรมแพทยส์มพล 96/14 ม.5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
คลินิกแพทยส์มศรี 37/3 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 132/2 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โทร.0 3230 5096 

โรงพยาบาลบางแพ 124 ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0 3238 1148-9 
โรงพยาบาลบ้านคา 333 ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทร.0 3291 9420
โรงพยาบาลปากท่อ 201/10 ม.8 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

โทร.0 3235 8258
โรงพยาบาลวัดเพลง 123 ม.5 ถ.ราชบุรี-ปากท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 

โทร.0 3239 9290
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 8 ม.8 ถ.ราชบุรี-จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

โทร.0 3236 2662
โรงพยาบาลสวนผ้ึง 152 ต.ท่าเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี โทร.0 3236 4496-8 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

3.โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ม.2 ต.เจด็เสมียน อ.เจด็เสมียน จ.ราชบุรี โทร.0 3239 7285 

29 ถ.ขนานทางรถไฟ โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ม.4 ต.ท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โรงพยาบาลบางแพ ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0 3234 9923-4 
โทร.0 3271 9400-09 ต่อ 126 โรงพยาบาลปากท่อ ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีโทร.0 3235 8258-9 

โรงพยาบาลวัดเพลง ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โทร.0 3239 9290-1 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0 3236 2662-4 
โรงพยาบาลสวนผ้ึง ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี โทร.0 3284 4988
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โทร.0 3235 5300 ต่อ 412

ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลจอมบึง ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลบางแพ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลปากท่อ ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลวัดเพลง ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวนผ้ึง ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจอมบึง ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด าเนินสะดวก ม.5 ต.ประสาทสิทธิ ์อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโป่ง ม.11 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากท่อ ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองราชบุรี ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัดเพลง ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวนผ้ึง ม.1 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านคา ม.1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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4.โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 132/2 ม.2 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0 3230 5096

85 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง โรงพยาบาลบางแพ 124 ม.5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0 3238 1020
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โรงพยาบาลบ้านคา ม.3 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทร.0 3236 4496-8
โทร.0 3271 9600 ต่อ 1322, 1475 โรงพยาบาลปากท่อ 201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทร.0 3228 1705

โรงพยาบาลวัดเพลง 123 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โทร.0 3239 9290
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 5 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0 3236 2662
โรงพยาบาลสวนผ้ึง 152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี โทร.0 3222 8685
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลเขางู 199 ม.13 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 
สถานีอนามัยต าบลบ้านฆ้อง ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.5 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0 3233 8877
สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ต าบลด่านทับตะโก ม.8 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของเอกชน
5.โรงพยาบาลซานคามิลโล -  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - คลินิกนายแพทย์อาคม 365 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   ขนาดเล็ก โทร.0 3220 1078
31 ม.10 ถ.อุดมพิทยา ต.สวนกล้วย  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ คลินิกเวชกรรมแพทย์นิติพนธ์ 7/28 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0 3221 1563

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   (วัดไร่ขิง) คลินิกเวชกรรม นพ.วุฒิชัย 341 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร.0 3221 1143 ต่อ 400 โทร.0 3234 2942

คลินิกแพทย์บัณฑิต 268-270 ถ.แสงชูโต ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ โทร.0 3220 1275

คลินิกแพทย์บุญชู 305 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
โทร.0 3220 0096

คลินิกแพทย์วิศรุต 306 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
โทร.0 3222 2725

จังหวัดลพบุรี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทร.0 3647 1051-6
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ โรงพยาบาลโคกเจริญ ม.2 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทร.0 3664 1106
โทร.0 3647 1270 ต่อ 259 โรงพยาบาลโคกส าโรง ม.4 ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี  

โทร.0 3662 4942
โรงพยาบาลชัยบาดาล ม.4 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  

โทร.0 3646 1414
โรงพยาบาลท่าวุง้ ม.7 ต.บางคู้ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี  โทร.0 3648 1166
โรงพยาบาลท่าหลวง ม.9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี  โทร.0 3649 7105
โรงพยาบาลพัฒนานิคม ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  

โทร.0 3649 1341
โรงพยาบาลล าสนธิ ม.11 ต.หนองรี อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี  

โทร.0 3663 3185
โรงพยาบาลสระโบสถ์ ม.10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โทร.0 3643 9102
โรงพยาบาลหนองม่วง ม.7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  

โทร.0 3643 1585
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทร.08 9893 1822
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โทร.0 3665 1110 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี โทร.0 3644 1103 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทร.0 3663 0520
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทร.0 3641 1943
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าสนธิ ต.ล าสนธิ อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี โทร.0 3663 3046
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าวุง้ ม.10 ต.ท่าวุง้ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทร.0 3662 2672  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทร.0 3649 7003  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทร.0 3647 1671
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทร.0 3649 1626 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสระโบสถ์ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โทร.0 3643 9033
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทร.0 3643 1487
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.5 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทร.0 3648 3245
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วสันต์ 475 ม.4 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
คลินิกนายแพทย์สัมฤทธิ์ 19/1 ม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ประดิษฐ์ 163-164 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โทร.0 3661 3282
คลินิกเวชกรรมแพทย์พิสิฐ 470 ซ.ตรงข้ามไปรษณีย์ ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล 

จ.ลพบุรี
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุชัย 24 ถ.ปิยะบุตร ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่

จ.ลพบุรี โทร.08 1400 5571
คลินิกเวชกรรมรุ่งทิพย์การแพทย์ 56 ม.9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 

โทร.0 3648 9476
คลินิกเวชกรรมหมอขวัญนุช 209/15-16 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่

จ.ลพบุรี โทร.08 1824 6222
ถวิลคลินิกเวชกรรม 2 ซ.3 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
คลินิกเวชกรรมหมอพงศ์พันธ์ 84 ซ.เทศบาล 3 ถ.เทศบาล ต.เขตเทศบาล อ.บ้านหมี่ 

จ.ลพบุรี โทร.0 3662 8879
คลินิกเวชกรรมหมอพิพัฒน์ 457 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง

จ.ลพบุรี โทร.0 3643 1289 , 08 3082 0795 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สรรเสริญ 36 ซ.เทศบาล 3 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

โทร.08 1989 3282
นิศารัตน์คลินิกเวชกรรม 2 ซ.3 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

โทร.0 3662 8894
วัฒนะคลินิกเวชกรรม 104/4 ม.9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 

โทร.0 3662 3258
สุทัศน์คลินิกเวชกรรม 309-311 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

โทร.0 3647 1237

2.โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลโคกเจริญ 111 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โทร.0 3664 1106
260 ม.1 ถ.พหลโยธนิ ต.เขาสามยอด โรงพยาบาลโคกส าโรง 54/15 ถ.สุระนารายณ์ ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.0 3662 4942
โทร.0 3678 5444 ต่อ 2302 - 4 โรงพยาบาลชัยบาดาล 250 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทร.0 3646 1414

โรงพยาบาลท่าวุง้ 60 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.บางคู้ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี
โทร.0 3648 1166

โรงพยาบาลท่าหลวง 29 ถ.ชัยบาดาล-ด่านขุนทด ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โทร.0 3649 7105

โรงพยาบาลพัฒนานิคม 1 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทร.0 3649 1341
โรงพยาบาลล าสนธิ 79 ถ.สุระนารายณ์ ต.หนองรี อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี

โทร.0 3663 3185
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โรงพยาบาลสระโบสถ์ 24 ถ.หนองม่วง-วังเพลิง ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
โทร.0 3643 9102

โรงพยาบาลหนองม่วง 7/24 ถ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
โทร.0 3643 1585

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชน 8 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โทร.0 3662 7287

เทศบาลเมืองลพบุรี 34 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โทร.0 3641 1031

เทศบาลต าบลโคกส าโรง
เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาล- ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
พระนารายณ์มหาราช โทร.0 3665 2486
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาล- ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทร.0 8 1991 1877
พระนารายณ์มหาราช สาขา 1
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านหมี่
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าวุง้ 88 ต.ท่าวุง้ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี โทร.0 3648 1243
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา- ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทร.0 3648 3245
นวมินทราชินี
สถานพยาบาลเรือนจ ากลางลพบุรี 88 ถ.พระปิยะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โทร.0 3641 1068
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

กรณาธิปคลินิกเวชกรรม 552/57 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 
จ.ลพบุรี โทร.0 3642 5259

แพทย์นิติพลคลินิกเฉพาะทางเวชกรรม - 7/17 ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาพัฒนานิคม โทร.08 1701 6166
คลินิกเวชกรรมแพทย์นิรันดร์ 47 ถ.ประชาวิถี ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง

จ.ลพบุรี โทร.08 9123 4808
แพทย์มาลินคลินิกเวชกรรม 40/9 ม.2 ต.โพธิเ์ก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.0 3641 3524
แพทย์วิภาคลินิกเวชกรรม 49 ถ.สุระสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.08 1836 7688
แพทย์สิทธิชัยคลินิกเวชกรรม 85/13 ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง 

จ.ลพบุรี โทร.0 3661 8213
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายรุศาสตร์แพทยว์รีชัย 26/33-34 ซ.มโนราห์ ถ.ซอยมโนราห์ ต.ท่าหิน อ.เมือง

จ.ลพบุรี โทร.08 1632 7695
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์- 2/2-2/4 ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
แพทย์จุไรรัตน์ โทร.08 3024 8614
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์- 106 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
นายแพทย์นาวิน
คลินิกเวชกรรม พญ.พรพรรณ - นพ.อาทิตย์ 50/15 ซ.ศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.0 3668 0720
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ชานนท์ ศิริกุล 10/9 ถ.หนองบัวขาว-พระบาทน้ าพุ ต.เขาสามยอด

อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.08 4839 2121
คลินิกเวชกรรมแพทย์นพดล 66 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.0 3662 1537
คลินิกเวชกรรมแพทย์วันเพ็ญ 26/11 ซ.มโนราห์ ถ.สุระสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุพรชัย 85/10 ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.0 3642 4863
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คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรัตน์ 58/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร.08 9542 9043

คลินิกเวชกรรมรักเกียรติการแพทย์ 363 ม.1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี  โทร.0 3641 3597

แพทย์หญิงราตรีคลินิกเวชกรรม 376 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร.08 1818 8652

คลินิกเวชกรรมสุชาติการแพทย์ 229/63 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี โทร.08 1309 8804 , 0 3641 4260

คลินิกเวชกรรมหมอจุมพล 374 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
คลินิกเวชกรรมหมออ าภรณ์ 89/9 ถ.สีดา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.08 5801 8181
คลินิกเวชกรรมหมอสุจินดา 85/7 ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง

จ.ลพบุรี โทร.08 6812 7037
ประนอมคลินิกเวชกรรม 27 ม.1 ต.ท่าวุง้ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี
ยุวเรศคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมจักษุวิทยา 5/13 ซ.ศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.09 4561 9455
วิโรจน์คลินิกเวชกรรม 2/6 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

โทร.08 1810 4799
สมจิตร-นิรันดร์ คลินิกเวชกรรม 50/11-12 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง

จ.ลพบุรี โทร.08 9614 5330 , 0 3642 4967
สุรชัยการแพทย์คลินิกเวชกรรม 85/14 ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง

จ.ลพบุรี โทร.0 3642 1416
หมอภูมิ - หมอเฟิร์น คลินิกเวชกรรม 85/1 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.08 4605 5070
หมอสมชายคลินิกเวชกรรม 39 ถ.รอบวัดพระธาตุ ต.ท่าหิน อ.เมือง

จ.ลพบุรี โทร.08 1852 5264

3.โรงพยาบาลอานันทมหิดล  ไม่มี
35 ม.6 ถ.พิชัยดาบหัก 
ต.เขาสามยอด อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000
โทร.0 3641 4106, 0 3641 4350

จังหวัดล าปาง
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี โรงพยาบาลแม่เมาะ 392 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง โทร.0 5426 6032

มณฑลทหารบก ที่ 32 โรงพยาบาลเกาะคา 381 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง โทร.0 5428 1393
ถ.ล าปาง-งาว ต.พิชัย โรงพยาบาลเสริมงาม 199 ม.1 ถ.เกาะคา-เสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง

อ.เมือง จ.ล าปาง 52000  โทร.0 5428 6117
โทร.0 5483 9305-9 ต่อ 1123 โรงพยาบาลงาว 230 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง โทร.0 5432 9504

โรงพยาบาลแจ้ห่ม 195 ถ.ล าปางแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
โทร.0 5427 1005

โรงพยาบาลวังเหนือ 362 ม.4 ต.วงัเหนือ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง โทร.0 5427 9100

โรงพยาบาลเถิน 21 ม.17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง
โทร.0 5429 1585

โรงพยาบาลแม่พริก 29 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล าปาง
โทร.0 5429 9324
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โรงพยาบาลแม่ทะ 289 ม.2 ถ.ล าปาง-เด่นชัย ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง
โทร.0 5428 9403

โรงพยาบาลสบปราบ 333 ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง
โทร.0 5429 6260

โรงพยาบาลห้างฉัตร 122/28 ม.8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง
โทร.0 5426 8700

โรงพยาบาลเมืองปาน 374 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง
โทร.0 5427 6020

คลินิกตาหมอเลอปรัชญ์ (มังกร) 140/138 ถ.พลหโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง
จ.ล าปาง โทร.0 5421 7049

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรมแพทย์ขชล 292/12 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง
คลินิกหมอณรงค์ 9/8 ถ.สนามบิน ต.หัวเวียง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง  

โทร.0 5431 5449
คลินิกหมอวรวิทย์ 342/7 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

โทร.08 1339 7261
คลินิกหมอศุภสิทธิ์ 11/66 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

โทร.08 1720 9608
คลินิกหมออรรณพ-หมอนภสมร 258/6-7 ถ.ทิพย์วรรณ ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง
สหคลินิกหมอเลือก 10 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมืองล าปาง

จ.ล าปาง โทร.0 5421 7052

2.โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลเกาะคา ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง โทร.0 5428 1992
280 ถ.พหลโยธิน โรงพยาบาลงาว ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง โทร.0 5426 4055
อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 โรงพยาบาลแจ้ห่ม ม.3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง โทร.0 5427 1010
โทร.0 5423 7400 ต่อ 4301 โรงพยาบาลเถิน ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง โทร.0 5429 1585

โรงพยาบาลเมืองปาน ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง โทร.0 5427 6020
โรงพยาบาลแม่ทะ ม.2 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง โทร.0 5433 1549
โรงพยาบาลแม่พริก ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล าปาง โทร.0 5429 9323
โรงพยาบาลแม่เมาะ ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง โทร.0 5426 6032
โรงพยาบาลวังเหนือ ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง โทร.0 5427 9100
โรงพยาบาลสบปราบ ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง โทร.0 5429 6260
โรงพยาบาลเสริมงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง โทร.0 5428 6117
โรงพยาบาลห้างฉัตร ม.7 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง โทร.0 5426 8700
คลินิกกามโรคและโรคเอดส์ จังหวัดล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดล าพูน
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 48 ม.3 ต.ทุ่งหวัช้าง อ.ทุ่งหวัช้าง จ.ล าพนู โทร.0 5397 5201

177 ม.11 ถ.จามเทวี ต.ต้นธง โรงพยาบาลบ้านธิ 265 ม.6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน โทร.0 5350 1703
อ.เมือง จ.ล าพูน 51000 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ม.7 ถ.ล าพนู-ล้ี ต.บา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู โทร.0 5355 0444

โทร.0 5356 9100 ต่อ 1182 โรงพยาบาลป่าซาง 46 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน โทร.0 5355 5258
โรงพยาบาลแม่ทา 238 ม.8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน โทร.0 5357 1171
โรงพยาบาลล้ี 111 ม.7 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน โทร.0 5359 6513-9
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ม.9 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน โทร.0 5350 4043
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กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 81/5 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน
ศัลยศาสตร์ โทร.08 3054 1563
แพทย์ณัฐวิทย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 75/2 ถ.ล าพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน
สาขาอายุรกรรม โทร.0 5309 0419
สหคลินิกหมอตุลาพร 501,503 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน

โทร.09 0318 1037
หมอมายคลินิกเวชกรรม 17 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน

โทร.0 5203 1400
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของเอกชน
2.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ-่  -โรงพยาบาลนครพิงค์ คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม 632/1 ม.14 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง 
  หริภุญชัยเมโมเรียล  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - จ.เชียงใหม่ โทร.0 5331 1339
109-111 ม.4 ถ.ล าพูน-บ้านธิ   ลานนา คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม 280 ม.4 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ล าพูน 51000  -โรงพยาบาลล าปาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5382 6524
โทร.0 5358 1600-5 ต่อ 2222  -โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง บ้านป่าเด่ือคลินิกเวชกรรม 43/3 ม.1 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

โทร.08 7193 1171

จังหวัดเลย
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อ.เมือง จ.เลย
32/1 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง โรงพยาบาลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เมือง จ.เลย 42000 โรงพยาบาลท่าล่ี อ.ท่าล่ี จ.เลย
โทร.0 4286 2123 ต่อ 2279 โรงพยาบาลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

โรงพยาบาลนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม จ.เลย
โรงพยาบาลผาขาว กิ่ง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
โรงพยาบาลภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
โรงพยาบาลภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
โรงพยาบาลวังสะพุง อ.สะพุง จ.เลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โรงพยาบาลเอราวัณ กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย
โรงพยาบาลหนองหิน อ.เมือง จ.เลย
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงกฤษณี 16 ถ.เสริฐศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
โทร.08 9863 8909

คลินิกนายแพทย์กรัณย์เวชกรรม - 29/12 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
เฉพาะทาง หู คอ จมูก โทร.08 5744 4075
คลินิกนายแพทย์เกรียงศักด์ิ 32/5 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

โทร.08 1708 7858
คลินิกนายแพทย์กฤษณ์ เวชกรรมเฉพาะทาง - 36/9 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ โทร.08 9688 4925
คลินิกนายแพทย์วิฑูรย์ 85 ม.5 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 

โทร.0 4284 1089
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คลินิกนายแพทย์สุรชัย 131/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 
โทร.0 4281 2085

คลินิกนายแพทย์สุวิชา 17/24 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 
โทร.0 4283 3256

จังหวัดศรีสะเกษ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 446 ม.5 ถ.ด ารงสถิต ต.น้ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ 
0859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4563 5758
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โรงพยาบาลกันทรารมย์ 183 ถ.ประชารังสฤษด์ิ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ 
โทร.0 4561 6094 จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4565 1144

โรงพยาบาลขุขันธ์ 106 ม.6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 1015

โรงพยาบาลขุนหาญ 6 ม.6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 9026
โรงพยาบาลน้ าเกล้ียง 62 ม.5 ต.น้ าเกล้ียง อ.น้ าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 

โทร.0 4560 9055-7
โรงพยาบาลโนนคูณ 57 ม.12 ต.โนนคล้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 

โทร.0 4565 9044
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ 126 ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 

โทร.0 4568 9043
โรงพยาบาลปรางค์กู่ 84/2 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4569 7050

โรงพยาบาลพยุห์ 209 ม.2 ต.หนองหว้า อ.พยหุ ์จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 7112 

โรงพยาบาลโพธิศ์รีสุวรรณ 58 ม.5 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทร.08 8590 4049

โรงพยาบาลไพรบึง 56 ม.20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 
โทร.0 4567 5067

โรงพยาบาลภูสิงห์ 83/1 ม.11 ต.ห้วยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
โทร.0 4560 8158

โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 77 ม.4 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 
โทร.0 4560 3051-3

โรงพยาบาลยางชุมน้อย 303 ม.7 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 
โทร.0 4568 7262-3

โรงพยาบาลราษีไศล 164 ม.14 ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
โทร.0 4568 1107

โรงพยาบาลวังหิน 69 ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4560 6088-9
โรงพยาบาลศิลาลาด 108 ม.5 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4566 8117
โรงพยาบาลศรีรัตนะ 182 ม.4 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 

โทร.0 4567 7140
โรงพยาบาลห้วยทับทัน 66 ม.6 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

โทร.0 4569 9128-9
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 83 ม.7 ต.ก าแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

โทร.0 4569 1516
โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ - ต.เสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 
80 พรรษา โทร.0 4560 5392
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โทร.0 4561 3896
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4561 6328
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 4) ชุมชนมารีหนองแคน ต.หนองครก อ.เมือง

จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4561 7660
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4 563 4130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดสกลนคร
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลกุดบาก 249 ม.1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม โทร.0 4278 4021
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 106 ม.17 ต.นาโพธิ ์อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 
โทร.0 4271 1615 ต่อ 2370 โทร.0 4276 9023

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 100/548 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร.0 4271 2867

โรงพยาบาลค าตากล้า 80 ม.11 ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร
โทร.0 4279 6046

โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 76 ม.8 ต.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  
โทร.0 4271 3550

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 374 ม.2 ถ.เจริญศิลป-์โคกศิลา ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ 
จ.สกลนคร โทร.0 4270 9149

โรงพยาบาลเต่างอย 80 ม.6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 
โทร.0 4276 1021

โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 64 ม.5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 
โทร.0 4278 9015

โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 ม.2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
โทร.0 4279 4118

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 274 ม.10 ต.พรรณนานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
โทร.0 4277 6105

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 288 ม.15 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทร.0 4270 8012
โรงพยาบาลพังโคน 188/6 ม.9 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

โทร.0 4277 1222
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 196 ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

โทร.0 4270 7057
โรงพยาบาลวานรนิวาส 90 ม.7 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

โทร.0 4279 1122
โรงพยาบาลวาริชภูมิ 83 ม.13 ถ.วาริช - กุดบาก ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ  

จ.สกลนคร โทร.0 4278 1187 
โรงพยาบาลส่องดาว 87 ม.9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

โทร.0 4278 6062
โรงพยาบาลอากาศอ านวย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.อากาศอ านวย อ.อากาศอ านวย  

จ.สกลนคร โทร.0 4279 9000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขเกษม
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า
คลินิกหมอสุชิน 1739/1 ถ.ยุวพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
คลินิกหมอวันชัย 1776/6-7 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร โทร.0 4271 1442
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2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช - โรงพยาบาลกุดบาก 249 ม.1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
   สว่างแดนดิน โทร.0 4278 4021
291 ม.11 ถ.ภูมิภักดี ต.สวา่งแดนดิน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 106 ม.11 ต.นาโพธิ ์อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  โทร.0 4276 9023
โทร.0 4272 1111 ต่อ 4038 โรงพยาบาลค าตากล้า 80 ม.11 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า  

จ.สกลนคร โทร.0 4279 6114
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 100/458 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

โทร.0 4271 2867
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 76 ม.8 ต.ดองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  

โทร.0 4276 6054
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 374 ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

โทร.0 4270 9148
โรงพยาบาลเต่างอย 80 ม.6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

โทร.0 4276 1041
โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 64 ม.5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 

โทร.0 4278 9015
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 ม.2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 

โทร.0 4279 4077
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 288 ม.1 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทร.0 4270 8012
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 154 ม.10 ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

โทร.0 4277 9141
โรงพยาบาลพังโคน 118/6 ม.9 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

โทร.0 4277 1222
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 196 ม.10 ต.โพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

โทร.0 4270 7005
โรงพยาบาลวานรนิวาส 1 ม.9 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

โทร.0 4279 1122
โรงพยาบาลวาริชภูมิ 83 ม.13 ถ.วาริช-กุดบาก ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ  

จ.สกลนคร โทร.0 4297 3751-6 
โรงพยาบาลส่องดาว 87 ม.9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

โทร.0 4278 6026
โรงพยาบาลอากาศอ านวย 386 ม.3 ต.วันเฉลิม ต.อากาศ อ.อากาศอ านวย  

จ.สกลนคร โทร.0 4279 8098
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดสงขลา
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ ์จ.สงขลา โทร.0 7439 9841
666 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง โรงพยาบาลควนเนียง 1 อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทร.0 7438 6646
จ.สงขลา 90100 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 21 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร.0 7425 1788
โทร.0 7433 8100 ต่อ 1995 , 3100 โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา โทร.0 7420 7067

โรงพยาบาลเทพา 207 อ.เทพา จ.สงขลา โทร.0 7437 6359
โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา โทร.0 7459 3774
โรงพยาบาลบางกล่ า 117 อ.บางกล่ า จ.สงขลา โทร.0 7432 8221
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 42 ถ.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา โทร.0 7452 2503
โรงพยาบาลระโนด 5/1 ถ.ระโนด-หวัเขาแดง อ.ระโนด จ.สงขลา โทร.0 7439 2174-4

โรงพยาบาลรัตภูมิ 289 ถ.ยนตรการก าธร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร.0 7443 0390
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โรงพยาบาลสทิงพระ 96 อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทร.0 7439 7038
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี 20 ถ.นาทว-ีประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา โทร.0 7437 3080
โรงพยาบาลสะเดา 110 ถ.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา โทร.0 7441 1299
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 2/17 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทร.0 7437 7100
โรงพยาบาลสิงหนคร 80/1 อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทร.0 7433 2902
ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0 7431 3708
ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ 140/3 ถ.ริมทางรถไฟนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

โทร.0 7431 3261
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 1 (เคหะชุมชนสงขลา) ม.9 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0 7431 4149
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2 (เขาแก้ว) ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0 7444 8163
ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0 7432 1989
ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0 7432 6000
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 168 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

โทร.0 7433 6081
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7429 1485
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งในจังหวัด
คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรวรรณ 63/242 ม.2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทร.09 3670 4345
คลินิกแพทย์ทัดพงศ์ 280/22 ม.5 ถ.เขาแดง-ระโนด ต.สทิงหม้อ

อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทร.09 9217 5696
คลินิกแพทย์ปรีดาวดี 715 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

โทร.0 7432 3252
คลินิกแพทย์หญิงผาณิตตา 7 ซ.1 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
คลินิกแพทย์หญิงลัดดาพร 43/3 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

โทร.0 7432 2722
คลินิกแพทย์วนิดา 241/2 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
คลินิกแพทย์วรชัย 31 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

โทร.0 7431 1559
คลินิกแพทย์วัชรพงศ์ 280/28 ถ.สงขลา-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
คลินิกแพทย์สุมิตร์ 6/8 ม.6 ถ.สงขลา-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร 

จ.สงขลา โทร.0 7448 1029
คลินิกแพทย์หญิงจีราบัตร 10/17 ม.7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โทร.08 6597 8228
คลินิกแพทย์ธัญลักษณ์ 254/19 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา โทร.09 5981 9362
คลินิกแพทย์อัญชลี 287/8 ม.5 ถ.เขาแดง-ระโนด ต.ชิงโค อ.สิงหนคร

จ.สงขลา โทร.08 4691 8526
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดหมอจักรพงศ์ 60/84 ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง

จ.สงขลา โทร.0 7432 6899
คลินกิเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขากมุารเวชศาสตร์ - 6/141 ม.5 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา
แพทย์การะเกด จ.สงขลา โทร.09 5654 9546
ไทรบุรีคลินิก หู คอ จมูกและภูมิแพ้ 186/6 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทร.09 7354 5688
รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม 33/4 ม.4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง 

จ.สงขลา โทร.0 7433 7154
นายแพทย์ประพลคลินิก 233/3 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

โทร.08 3186 3585
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2.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไม่มี
15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 
โทร.0 7445 1016-7

3.โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ ์จ.สงขลา โทร.0 7439 9023
182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร.0 7447 3488
จ.สงขลา 90110 โรงพยาบาลควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทร.0 7438 6647
โทร.0 7427 3100 ต่อ 2214, 2216 โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา โทร.0 7420 7067-9

โรงพยาบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โทร.0 7437 6359-60
โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา โทร.0 7438 2011-5
โรงพยาบาลบางกล่ า อ.บางกล่ า จ.สงขลา โทร.0 7432 8221-4
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา โทร.0 7452 1485
โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา โทร.0 7439 2174-6
โรงพยาบาลรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร.0 7443 0390
โรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทร.0 7439 7112
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา โทร.0 7437 3080-7
โรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 0 7441 1229
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทร.0 7437 7100-1
โรงพยาบาลสิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทร.0 7433 2005-6
โรงพยาบาลมิตรภาพ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7435 2900-3
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หน้าสถาน-ี 78 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ต ารวจภูธร อ.หาดใหญ)่ โทร.0 7425 8229
ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย 19 ซ.สองพี่น้อง ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7423 8333
ศูนยบ์ริการสาธาณสุขเทศบาล ต าบลก าแพงเพชร ส านักงานเทศบาลก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

โทร.0 7438 8491
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบ้านพรุ ถ.เทศบาลใหม่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.0 7438 4901 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลปริก 53 ถ.รวมประชา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

โทร.0 7429 8300
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห ส านักงานเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.08 7290 2402
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ 62/65 ซ.5 บ้านทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.0 7421 7288
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 25 ถ.เทศบาล 4 อ.สะเดา จ.สงขลา 

โทร.0 7452 2388
ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด 53 ซ.33 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.0 7425 5804
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ อาคารแฟลต 2 หน้าส านักงานแฟลตการเคหะแห่งชาติ

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7425 7466
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ 42 ซ.ถ.รัตนอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.0 7425 7059
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1 1 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7424 6148
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 13 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7425 2584
(ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 ในวัดคอหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
(วัดคอหงส์) โทร.0 7424 6964
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ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 139/1 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(วัดคลองเรียน) โทร.0 7421 2261
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 2 ถ.วัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.0 7425 3608
ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร ภายในสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.0 7423 8332
ศูนย์บริการสาธารณสุขบุญวรรโณ 97/1 ซ.ชื่นอุทิศแก้วสมิตรพัฒนา ถ.พลพิชัย 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7426 2818
ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย 113 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.0 7426 2818-20
ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ ท.ส. 76 ซ.6/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.0 7423 1148
ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ต าบล ม.1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.0 7438 0421-2
ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลพะตง 112 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.0 7429 1193
ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลควนลัง ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.08 6498 3354
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

โรงพยาบาลกองบิน ๕๖ 99 ม.8 ถ.ชูพันธ์ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา โทร.0 7425 0375

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ 191 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7458 6671

โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี 161/27 ซ.8 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
(มูลนิธิท่งเซียเซ่ียงต๊ึง) จ.สงขลา โทร.0 7435 2900-3 , 0 7424 6446
ชีวาวัฒนาคลินิกเวชกรรม 1096 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7425 4946
คลองเรียนคลินิกเวชกรรม 343 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.0 7423 7405
คลินกิกระดูกและข้อหมอศศิพงษ ์- รัถการเอก็ซเรย์ 188/17 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7480 1710
คลินิกตาหมอวิชัย 112-113 .ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7424 3317
คลินิกนายแพทย์อัฐพล 254/2 ม.1 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ

จ.สงขลา โทร.09 1993 9149
คลินิก นพ.สุรัตน์ - พญ.จริญญา 749/12 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7453 6808
คลินิกหมอโฆษิตสูติ - นรีเวช 122/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.08 1767 2427
คลินิกหมอสุภาพการแพทย์ 34 ม.1 ซ.29 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7442 3028
คลินิกแพทย์ก าพล 85 ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 

โทร.0 7443 1309
คลินิกแพทย์เจริญ 432 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7436 7355
คลินิกแพทย์จิตติ 489/44 ซ.10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7424 3849
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คลินิกแพทย์ธีระชัย 32 ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7422 1065

คลินิกแพทย์นล 504/7 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.08 9876 4323

คลินิกแพทย์ไพบูลย์ 891 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 9656 9750

คลินิกแพทย์สุรสิทธิ์ 170/20 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.08 1276 4551

คลินิกแพทย์หญิงพกัตร์ประภาสูตินรีเวชและโรคทั่วไป 121/63 ม.1 ถ.บ้านคลองเตย ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คลินิกราษฎร์อุทิศการแพทย์ 93 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ โทร.08 1331 5868
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์- 95/1-2 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
แพทย์กิตติพล จ.สงขลา โทร.08 3045 6155
คลินิกเวชกรรมนฤมลการแพทย์ 84 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7447 1119
คลินิกเวชกรรม หมออ านาจ มีสัทธรรม 198/2 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.0 7426 1605
คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงสุนิษฐา 491/5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.0 7423 6811
คลินิกสูติ-นรีเวชหมอชัชวาล 54/5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.0 7442 4992
คอหงส์เวชคลินิก 958 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.0 7436 4817
แพทย์หญิงรัชนีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม- 444 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
กุมารเวชศาสตร์ จ.สงขลา โทร.08 6944 9615
ปุณณกัณฑ์การแพทย์คลินิกเวชกรรม 44 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.0 7450 0274
ศตพงษ์คลินิกโรคกระดูกและข้อ 176/38 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.0 7423 8109
สะเดาสหคลินิก 72 ถ.ท่าพรุวิทยา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

โทร.0 7441 1333
หมอประวิทย์คลินิกสูติ-นรีเวช 429 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.0 7436 3265

จังหวัดสตูล
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนกาหลง 90 ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โทร.0 7473 7377
55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน โรงพยาบาลควนโดน 106 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทร.0 7479 5066
อ.เมือง จ.สตูล 91000 โรงพยาบาลท่าแพ 155 ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล โทร.0 7478 7442
โทร.0 7471 1028 ต่อ 1132 โรงพยาบาลทุ่งหว้า 50 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โทร.0 7478 9165-6

โรงพยาบาลมะนัง 333 ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โทร.0 7475 0915
โรงพยาบาลละงู 194 ม.6 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร.0 7477 3563
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลพิมาน หมู่บ้านชุมชนสันตยาราม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลก าแพง ม.3 บ.ดวน ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลศรีพิมาน ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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คลินิกนายแพทย์ธีระ 47 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 
โทร.0 7471 1184

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก อายรุกรรม 261 ถ.ปานชูร าลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
โทร.0 7472 4238

คลินิกแพทย์กนกอร 166/5 ม.1 ถ.ยนตรการก าธร ต.บ้านควน
อ.เมือง จ.สตูล โทร.08 9811 5521

คลินิกแพทย์หญิงสิริรัตน์ สูติ-นรีแพทย์ 19/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 
โทร.08 7080 6851

จังหวัดสมทุรปราการ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลบางจาก ม.8 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
89 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง โทร.0 2464 3002 , 0 2464 1728
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โรงพยาบาลบางพลี ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2338 1065-6 ต่อ 227 โทร.0 2312 2990-2

โรงพยาบาลบางเสาธง ม.12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2170 9332

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ม.3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2425 9407 , 0 2425 9841 , 0 2425 9820

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2701 8132-9

ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มเย็น ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2702 9101

ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดราชา ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2702 9101

ศูนย์สุขภาพชุมชนร.พ.บางบ่อ ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2317 2223

ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2757 7106

ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ ม.8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2329 0507

ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองนาเกลือน้อย ม.10 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2464 9387

ศูนย์สุขภาพชุมชนกัลปพฤกษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2708 2233

สถานอีนามัยพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมินทราชิน-ี ม.5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
บ้านคลองบางปิ้ง โทร.0 2385 6337
สถานอีนามัยพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมินทราชิน-ี ม.5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
สาขาวัดบางปิ้ง โทร.0 2385 6964
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกพัฒนะการแพทย์ 126/95 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 1965

สถานพยาบาลจุฬาเวช 1525/13-14 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2758 2501-6
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2.โรงพยาบาลบางพลี ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ ม.8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2329 0507

88/1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 รพ.บางพลี ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2752 4900

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 รพ.บางพลี ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2752 4900

โทร.0 2752 4900 ต่อ 2827 โรงพยาบาลบางเสาธง 157 ม.12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2389 5980

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกรณภพการแพทย์ 99/3 ม.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2316 5606

คลินิกแพทย์ ก.ม.18 77/5 ม.7 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2740 6231

3.โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางจาก 35/3 ม.8 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ า โทร.0 2464 3002-3
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 172 ม.3 ถนนสุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด 
โทร.0 2701 8132-39 ต่อ 2107 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2425 9766

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา 19 ซ.35 อัศวนนท์ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2702 9101

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ ซ.วัดชัยมงคล 1 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2389 3317

ศูนย์สุขภาพชุมชนภานุรังษี 145 ถ.ปราการ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2387 0491

ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง 1 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2757 7106

คลินิกสุขภาพชุมชนบัวเกราะ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทร.0 2329 0507

คลินิกสุขภาพชุมชนบ้านคลองนาเกลือน้อย 300/3 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2464 9387

ศูนย์สุขภาพชุมชนอยู่เจริญ 106 ม.19 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2754 4837

สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส 199 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2395 3676

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของเอกชน
4.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 2424,2426 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
   จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์   กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ โทร.0 2326 7104
88/8 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม 728/1-2 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2753 2876-7
โทร.0 2033 2900-9 ต่อ 3338   (วัดไร่ขิง) สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 142/5-8 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ

 -สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ- กรุงเทพฯ โทร.0 2329 1559
  เจ้าพระยา
  กรมสุขภาพจิต
 -สถาบันโรคทรวงอก
  กรมการแพทย์
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5.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ-่  -โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 2424, 2426 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง  
  จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต   กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร.0 2326 7104
90/5 ม.13 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม 728/1-2 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   (วัดไร่ขิง) จ.สมุทรปราการ โทร.0 2753 2876-7
โทร.0 2738 9900-9 ต่อ 3338  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 142/5-8 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 

 -สถาบันโรคทรวงอก กรุงเทพฯ โทร.0 2329 1559
  กรมการแพทย์

6.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- คลินิกพัฒนะการแพทย์ 126/95 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
   โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 1965
4/42 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16  -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - คลินิกแพทย์ ก.ม.18 77/5 ม.7 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด
ต.บางโฉลง อ.บางพลี   จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10540  -โรงพยาบาลราชวิถี โทร.0 2740 6231
โทร.0 2312 7261-9 ต่อ 334   กรมการแพทย์ คลินิกรณภพการแพทย์ 99/3 ม.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

 -สถาบันประสาทวิทยา จ.สมุทรปราการ โทร.0 2316 5606
  กรมการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด 
 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579
  กรมการแพทย์ เซ็นทรัล ปาร์ค คลินิก 2 คลินิกเวชกรรม 164/13 ม.10 ถ.เทพารักษ์ กม.16 ต.บางปลา อ.บางพลี 
 -สถาบันโรคทรวงอก จ.สมุทรปราการ โทร.0 2750 6206-7
  กรมการแพทย์ บางกะปิคลินิกเวชกรรม 3632 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ  โทร.0 2377 5059, 0 2733 1685
บ ารุงรักษ์การแพทย์คลินิก 47/1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ โทร.0 2393 7314
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(อุดมเดช) 67/48-7 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2383 1533
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน) 155/27-28 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 4050
มหาสินคลินิกเวชกรรม 254 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2399 0409
สถานพยาบาลจุฬาเวช 1525/13-14 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2758 2501-6

7.โรงพยาบาลบางนา 2  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- คลินิกแพทย์เจษ 55/35 ม.5 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน 
9/9 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2398 0838
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง   -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ-์ คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ภัทรพงศ์ 99/15 ม.7 ถ.วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540   (วัดไร่ขิง) จ.สมุทรปราการ โทร.08 9444 4061
โทร.0 2740 1800-6  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 1/77,1/78,1/79 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์ 

 -โรงพยาบาลศิริราช แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2748 2945 
คลินกิเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนชุ 1190,1192 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2743 4437
คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา 1428 ซ.ปากซอยอ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวิท 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
โทร.0 2311 7238-9

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม 274 ซ.วชิรธรรมสาธิต 22 ถ.สุขุมวิท 101/1 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2398 7872

บางกะปิคลินิกเวชกรรม 3632 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ โทร.0 2377 5059
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บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403-4

แพทย์แพรกษาคลินิก 483/9 ม.3 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ โทร 0 2702 7288

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน) 155/27-28 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 4050

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา) 754/53-54 ม.1 ซ.มังกร-นาคดี ถ.พุทธรักษา
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทร.0 2174 4954

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1 1302 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ โทร.0 2746 8630

โรงพยาบาลบางนา 5 55 ม.4 ถ.เทพารักษ์ กม.10 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2138 1155

สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม 221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2311 6541

8.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 5  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- คลินิกแพทย์เจษ 55/35 ม.5 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน 
55 ม.4 ถ.เทพารักษ์ กม.11   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2398 0838
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ- คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา 1428 ซ.ปากซอยอ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวิท แขวงสวนหลวง 
จ.สมุทรปราการ 10540   ขนาดเล็ก เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2311 7238-9
โทร.0 2138 1155-65  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธัญบุรี คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ภัทรพงศ์ 99/15 ม.7 ถ.วัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จ.สมุทรปราการ โทร.08 9444 4061
  (วัดไร่ขิง) คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 1/77, 1/78, 1/79 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 

ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ โทร.0 2748 2945

คลินกิเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ สาขาส่ีแยกศรีนชุ 1190, 1192 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร.09 1887 2799 

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม 274 ซ.วชิรธรรมสาธิต 22 ถ.สุขุมวิท 101/1 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2398 7872

บางกะปิคลินิกเวชกรรม 3632 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ โทร.0 2377 5059, 0 2733 1685

บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403

แพทย์แพรกษาคลินิก 483/9 ม.3 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ โทร 0 2701 1041

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน) 155/27-28 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 4050

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา) 754/53-54 ม.1 ซ.มังกร-นาคดี ถ.พทุธรักษา ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2174 4954
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1 1302 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ โทร.0 2746 8630
โรงพยาบาลบางนา 2 9/9 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2740 1800-6
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม 221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2311 6541
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9.โรงพยาบาลบางปะกอก 3 -  -โรงพยาบาลบางปะกอก 1 คลินิกแพทย์ศุภรัตน์ 247/26 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบางปลากด
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
27/14 ม.10 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ   อินเตอร์เนชั่นแนล โทร.0 2815 6188
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130    -โรงพยาบาลปิยะเวท คลินิกแพทย์อิทธิพล 39/17 ม.6 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
โทร.0 2109 3111 ต่อ 2201-2  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2815 8825

  (วัดไร่ขิง) จุฬาประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม 449 ถ.ประชาอุทิศฝ่ังซ้าย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
 -โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ โทร.0 2870 2514
  กระทรวงกลาโหม ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 147 ม.3 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด 
 -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
  ขนาดเล็ก โทร.0 2425 9143
 -สถาบันประสาทวิทยา ธนารมย์สหคลินิก 303 ซ.ประชาอุทิศ 23 ถ.ประชาอุทิศ
  กรมการแพทย์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
 -สถาบันโรคทรวงอก กรุงเทพฯ โทร.0 2874 7755
  กรมการแพทย์ บางปะกอกคลินิกเวชการ 845, 847, 849, 851, 853 ถ.สุขสวัสด์ิ 

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ โทร.0 2872 1111

บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 372-372/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ โทร.0 2899 0130

ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก 825/408-9 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2873 5783-4

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 - 1055 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2894 4111
อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน 134/32 ม.11 ซ.วัดครุใน ถ.สุขสวัสด์ิ 70

ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทร.0 2819 1473

10.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลบางพลี ไม่มี
     เปาโล สมุทรปราการ  -โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
123 ม.8 ถ.ศรีนครินทร์  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ต.บางเมือง อ.เมือง   กระทรวงกลาโหม
จ.สมุทรปราการ 10270  -โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โทร.0 2336 2000 ต่อ 4234  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ-

  รัตนราชสุดาฯ
 -สถาบันประสาทวิทยา
  กรมการแพทย์
 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  กรมการแพทย์
 -สถาบันโรคทรวงอก
  กรมการแพทย์

11.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ า -  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลินิกแพทย์สมชาย 2900/3 ม.14 ซ.วัดด่านส าโรง ถ.สุขุมวิท 113 
    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   กระทรวงกลาโหม ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
156 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน้ า โทร.0 2384 8011
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 1584/14-16 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
โทร.0 2173 7766-75 จ.สมุทรปราการ  โทร.0 2394 6953

พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2 207/1-2 ม.2 ซ.วัดด่านส าโรง ถ.สุขุมวิท
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทร.0 2754 1633
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เมืองสมุทรบางปู คลินิกเวชกรรม 1-1/1 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ  โทร.0 2323 4081-3

เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม 888/20-21 ม.6 ซ.แพรกษา 14 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2324 3465

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โรงพยาบาล- 83/16 ม.7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงกลาง 
ทั่วไปขนาดใหญ่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

โทร.0 2754 2800-9

12.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ -  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลินิกแพทย์สมชาย 2900/3 ม.14 ซ.วัดด่านส าโรง ถ.สุขุมวิท 113 
    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   กระทรวงกลาโหม ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
83/16 ม.7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย โทร.0 2384 8011
ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 1584/14-16 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ  
จ.สมุทรปราการ 10130 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  โทร.0 2394 6953
โทร.0 2754 2800-9 พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2 207/1-2 ม.2 ซ.วัดด่านส าโรง ถ.สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2754 1633
เมืองสมุทรบางปู คลินิกเวชกรรม 1-1/1 ม.6 ถ.สุขุมวิท แขวงบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ  โทร.0 2323 4081-3
เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม 888/20-21 ม.6 ซ.แพรกษา 14 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2324 3465 
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ าโรงพยาบาล- 156 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ
ทั่วไปขนาดใหญ่ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2173 7766-75

13.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คลินิกพัฒนะการแพทย์ 126/95 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
    รวมชัยประชารักษ์  -โรงพยาบาลราชวิถี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 1965
168/26 ม.4 ถ.บางนา-ตราด   กรมการแพทย์ คลินิกรณภพการแพทย์ 99/3 ม.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
กม.28-29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ   -โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.สมุทรปราการ โทร.0 2316 5606
จ.สมุทรปราการ 10560   กรมสุขภาพจิต คลินิกรวมชัยประชารักษ์เวชกรรม 78 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล
โทร.0 2708 7500-20 ต่อ 128, 372  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ- อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3857 1839-40

  รัตนราชสุดาฯ เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม 204/419 ม.1 ซ.ตลาดเคหะบางพลี ถ.เทพารักษ์ 
 -สถาบันบ าราศนราดูร ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
  กรมควบคุมโรค โทร.0 2705 0556
 -สถาบันโรคทรวงอก บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง 
  กรมการแพทย์ จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403-4

14.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี คลินิกพัฒนะการแพทย์ 126/95 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง 
    รัทรินทร์  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 1965
999/23-29 ถ.สุขุมวิท   เฉลิมพระเกียรติ คลินิกแพทย์เจษ 55/35 ม.5 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง  -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ- กรุงเทพฯ โทร.0 2398 0838
จ.สมุทรปราการ 10280   รัตนราชสุดาฯ คลินิกแพทย์หญิงวรุณศิริ(เวชกรรม) 17/4 ม.7 ซ.แก้วมณี ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ 
โทร.0 2323 2991-7 ต่อ 808  -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2759 5588

  กรมการแพทย์ คลินิกรณภพการแพทย์ 99/3 ม.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
 -สถาบันโรคทรวงอก จ.สมุทรปราการ โทร.0 2316 5606
  กรมการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ 61/40-41 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2312 2343
บางปะกงคลินิกแพทย์ 29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2403
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บางปูเวชคลินิก 362-362/1 ม.1 ซ.โรงฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท 
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2703 9909

15.วิภาราม-ชัยปราการ-  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- คลินิกเวชกรรมคลองเตย 116/21 อาคาร SSP II ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย
    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2671 1498
555 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ -คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ 668/2-668/3 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ 
ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง   ขนาดเล็ก แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0 2426 0673
จ.สมุทรปราการ 10130  -โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 305-306/1 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง
โทร.0 2363 9222 ต่อ 1207   กระทรวงกลาโหม จ.สมุทรปราการ โทร.0 2463 1579

 -โรงพยาบาลต ารวจ คลินิกเวชกรรมลาซาล 51/94 และ 51/69 ถ.สุขุมวิทซอย 105 แขวงบางนา
 -โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2744 4401
  แพทย์ปัญญา ดอกไม้เวชคลินิก 616/20-21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
 -โรงพยาบาลรามค าแหง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.0 2294 1114
 -โรงพยาบาลวิภาราม - นาคราชสุวรรณภูมิคลินิกเวชการ 96/17-18 ม.10 ซ.สุขสวัสด์ิ 70/2 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ
  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2819 2369
 -โรงพยาบาลศรีธัญญา มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(อุดมเดช) 67/48-7 ม.9 ซ.มิตรไมตรี 12 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่
  กรมสุขภาพจิต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.0 2383 1533
 -สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา- มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดไทยประกัน) 155/27-28 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
  กรมสุขภาพจิต จ.สมุทรปราการ โทร.0 2706 4050
 -สถาบันบ าราศนราดูร โรงพยาบาลจุฬาเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 1525/13-14 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
  กรมควบคุมโรค จ.สมุทรปราการ โทร.0 2758 2501-4
 -สถาบันโรคทรวงอก สุขกมลคลินิกเวชกรรม 88/8 ถ.นางล้ินจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
  กรมการแพทย์ โทร.0 2285 4367
 -สถาบันประสาทวิทยา
  กรมการแพทย์
 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  กรมการแพทย์
 -สถาบันราชประชาสมาสัย

16.โรงพยาบาลส าโรงการแพทย์  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล- คลินิกเวชกรรมวสันต์การแพทย์ 146/6 ม.5 ซ.วัดด่าน ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ
1748 สุขุมวิท 78 ต.ส าโรงเหนือ   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร.0 2757 1834
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  -โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คลินิกอนุสรณ์การแพทย์ 1515/39 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 
โทร.0 2361 0070-9 ต่อ 1234-5 จ.สมุทรปราการ  โทร.0 2754 7980 

มหาสินคลินิกเวชกรรม 254 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา 
กรุงเทพฯ โทร.0 2399 0409

จังหวัดสมทุรสงคราม
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหล้า โรงพยาบาลนภาลัย 34 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
708 ต.แม่กลอง อ.เมือง โทร.0 3476 1476
จ.สมุทรสงคราม 75000 โรงพยาบาลอัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทร.0 3471 4314-9 ต่อ 1206 โทร.0 3470 2112

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู ถ.ราษฎร์ประสิทธิ ์อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร.0 3471 2029

ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง 31 ซ.บางประจัน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร.0 3471 6621
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ศูนย์แพทย์ชุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ 93 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร.0 3473 6066

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา - ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
นวมินทราชินี โทร.0 3476 5717
สถานีอนามัยบ้านปรก ม.3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

โทร.0 3476 3744
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกแพทย์จิราพร 725/4-5 ถ.รัตนาวิถี ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม โทร.08 1924 6710

คลินิกแพทย์ธนากร 518/9 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม โทร 0 3472 0514

คลินิกแพทย์มยุรี 683/43 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม โทร 0 3471 3202

คลินิกแพทย์วัชระ - กนกวรรณ 644 ถ.ธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 

คลินิกหมอมนูญ 538/1 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม โทร 0 3471 1691

คลินิกแพทย์เชิดศักด์ิ 129/27 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 

สหคลินิกหมอธีระเทพ - หมอรุจิรา 519/8-9 ถ.เกษมสุขุม ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม โทร 0 3471 5015

จังหวัดสมทุรสาคร
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน คลินิกกิติพรการแพทย์ 74/12 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
450/4 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.0 2811 1956
จ.สมุทรสาคร 74110 คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ 55/3 ม.9 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน
โทร.0 3411 9990 ต่อ 5549 จ.สมุทรสาคร โทร.08 1721 6992

คลินิกสาทิพย์การแพทย์ 179/49-52 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3447 3400

คลินิกแพทย์พรชัย 179/19-20 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

คลินิกเวชกรรมคลองแค 21 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
โทร.08 9776 8422

คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ 274-275 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร โทร.0 2431 1501-2

คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวุฒิ 1343/8-9 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  โทร.0 3447 9665

คลินิกหมอไพโรจน์และเพื่อนการแพทย์ 187/7 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.08 9910 6083

คลินิกหมออภิชาติการแพทย์ 1338/5 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.0 3484 3999

ยอดยิ่งคลินิกเวชกรรม 53 ม.7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.08 1662 1410

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอ้อมน้อย 234 ม.11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 2420 1713
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ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 249 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3447 1455

ศสม.อ้อมน้อย ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 2420 2346

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว คลินิกมหาชัยการแพทย์ 830/6 ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
198 ม.1 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร.0 3442 1487
ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว  คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย 33/343 ม.4 ซ.หมู่บ้านการเคหะท่าจีน ถ.พระราม 2
จ.สมุทรสาคร 74000 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.08 1850 3912
โทร.0 3441 9539 เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม 99/60-61 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร โทร.0 3481 6079
สุขภาพคลินิกเวชกรรม 1-2 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม โทร.0 3421 1489
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

3.โรงพยาบาลสมุทรสาคร คลินิกบางปลาการแพทย์ 5/1295 ม.7 ซ.บางปลา ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย
1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร.08 1913 2667
จ.สมุทรสาคร 74000 คลินิกประวิทย์การแพทย์ 90/195 ม.7 ถ.ทางเข้าวัดศรีเมือง ต.ท่าทราย 
โทร.0 3442 7099 ต่อ 2114-6 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.08 9808 1566

คลินิกปาริชาติ-ชัยวิเชียรการแพทย์ 813/39 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 6636

คลินิกปิตินันท์การแพทย์ 920/274 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3483 6925

คลินิกพีรชัยการแพทย์ 820/4 ซ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3441 2973

คลินิกแพทย์กิตติ 73/1 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร โทร.08 1434 1463

คลินิกแพทย์ชรินทร์ 90/246 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร โทร.08 9789 9217

คลินิกแพทย์วรดา 905/6 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 5544

คลินิกแพทย์วีรศักด์ิ 888/25 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 6124

คลินิกแพทย์อภิชาติ 818/5 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3441 2998

คลินิกแพทย์อัญชลี 22/82 ม.6 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3483 9890

คลินิกวิบูลย-์กมลทิพย์การแพทย์ 905/11 ซ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 3576

คลินิก วิบูลย์ การแพทย์ 126/7 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.08 1490 1820

คลินิกเวชกรรมนิคมซอย 15 การแพทย์ 70 ม.2 ซ.นิคม 15 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
คลินิกเวชกรรมเบญจทรัพย์การแพทย์ 49/425 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร 
คลินิกเวชกรรมสมคิดการแพทย์ 682 ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

โทร.0 3449 8356



- 137 -

สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน์ 33 ม.4 ซ.ตลาดการเคหะชุมชนท่าจีน 
ถ.พระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร โทร.08 9667 3061

คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวิทย์ 90/201 ม.7 ถ.ทางเข้าวัดศรีเมือง ต.ท่าทราย 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

คลินิกเวชกรรมหมอนารา 8/6 ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร โทร.08 1752 4669

คลินิกเวชกรรมหมอปัญญา 24/310 ม.2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 

คลินิกเวชกรรมหมอพิชัย 1094/40 ซ.เทพมงคล ถ.วิเชียรโชฎภ ต.มหาชัย 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร.08 6543 2703

คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย์ 60/10 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร

คลินิกสมเกียรติการแพทย์ 819/5 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3441 1448

คลินิกสาวิตรีการแพทย์ 27 ม.2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร โทร.08 1598 9990

คลินิกสมุทรสาครการแพทย์ 141/315 ม.6 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร โทร.08 5812 3886

คลินิกหมอไพศาลการแพทย์ 824/40 ถ.สรรเพชร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร 0 3442 9000

คลินิกหมอศักด์ิชัยการแพทย์ 28/15 ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3481 8244

คลินิกหมอสงกรานต์การแพทย์ 824/25 ถ.ซอยบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3481 0829

คลินิกหมอสยามการแพทย์ 1300/80ก ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3442 2315

คลินิกหมออภิเชษฐ์การแพทย์ 824/22 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3441 2619

คลินิกอนันต์การแพทย์ 200/40-41 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.0 2420 0420

พุฒิพงศ์คลินิกเวชกรรม 920/129 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สหคลินิกนายแพทย์วิชัย-ทันตแพทย์ศิริพร 887/4 ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3441 2438

สินสาคร คลินิกเวชกรรม 27/2 ม.2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมอพลสันต์ คลินิกเวชกรรม 33/354 ม.4 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมอวลัยรัตน์ คลินิกเวชกรรม 813/11 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของเอกชน
4.โรงพยาบาลมหาชัย 2 -  -โรงพยาบาลมหาชัย คลินิกกิติพรการแพทย์ 74/12 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โทร.0 2811 1956
301/1 ม.6 ถ.เพชรเกษม    (วัดไร่ขิง) คลินิกเวชกรรมคลองแค 21 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - โทร.08 9776 8422
จ.สมุทรสาคร 74130   ขนาดเล็ก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม โสต นาสิก- 66/40 ม.1 ซ.เทศบาล 15 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ 
โทร.0 2431 0054 ต่อ 3203  -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์- ลาริงซ์วิทยา แพทย์ชวลิต อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 2813 9832

  เฉลิมพระเกียรติ
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 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และ- 31/38 ม.1 ถ.ทางเข้าอ าเภอสามพราน ต.ท่าตลาด อ.สามพราน
  กรมการแพทย์ นรีเวชวิทยาทินกรการแพทย์ จ.นครปฐม โทร.08 1995 9253
 -สถาบันโรคทรวงอก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์- 95/47 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  กรมการแพทย์ แพทย์อิศวรักษ์ โทร.09 4924 8686

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย7 ต.ท่าตลาด 
หมอศักด์ิชัย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3432 2135
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 34/12 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน 
ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ จ.นครปฐม โทร.0 2429 0712
คลินิกเวชกรรมบ้านบุษรา 320/125 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2814 5769
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช- 98/2 ม.1 ถ.เทศบาล 15(วัดเทียนดัด) ต.บ้านใหม่
(สาขาเทียนดัด) อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.08 6663 2233
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ 77/73-74 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี 

จ.นครปฐม โทร.08 1941 6709
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ 42 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โทร.0 3432 1953
คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก 100/33 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.0 2811 5939
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ 274-275 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.0 2431 1501-2
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์ 75/5 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร.0 2811 7959 , 08 1649 7080
คลินิกสามพี่น้อง เวชกรรม2 179/45 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร
คลินิกหมอวสันต์ คลินิกเวชกรรม 273/149-150 ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร 
คลินิกหมออภิชาติการแพทย์ 1338/5 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร โทร.0 3484 3999
คลินิกอรรถพลการแพทย์ 33/97 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.0 2813 1172
ยศคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ 29/17-18 ม.8 ถ.สุขาภิบาล1 ต.สามพราน 

อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3431 1888
ยอดยิ่งคลินิกเวชกรรม 53 ม.7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โทร.08 1662 1410
วันวิเชียรสหคลินิก 235/20-21 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
โทร.0 2421 7724

สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ 13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่  
อ.สามพราน จ.นครปฐม  โทร.0 2420 6868

5.โรงพยาบาลมหาชัย 3 -  -โรงพยาบาลมหาชัย คลองครุคลินิกการแพทย์ 90/44 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จ.สมุทรสาคร โทร.0 3481 6519
927/45 ถ.เศรษฐกิจ 1   (วัดไร่ขิง) คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ 55/3 ม.9 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน
ต.มหาชัย อ.เมือง  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - จ.สมุทรสาคร โทร.08 1721 6992 
จ.สมุทรสาคร 74000   ขนาดเล็ก คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย 33/343 ม.4 ซ.หมู่บ้านการเคหะท่าจนี ถ.พระราม 2 ต.ท่าจนี 

โทร.0 3442 9111 ต่อ 320  -สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.08 1850 3912
 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คลินิกมหาชัย 3 เวชกรรม 99/42-43 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
  กรมการแพทย์ จ.สมุทรสาคร 
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 -สถาบันประสาทวิทยา คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม 1272/10 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง
  กรมการแพทย์ จ.สมุทรสาคร โทร.08 1822 9118
 -สถาบันโรคทรวงอก คลินิกแพทย์ชัชชัย 11 ถ.โชติธ ารงค์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
  กรมการแพทย์ บีเอสคลินิกเวชกรรม 37/28 ม.2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร โทร.09 3729 5764
เวชสาครคลินิกเวชกรรม 22/3 ม.4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร โทร.0 3445 1582
สหคลินิกเมืองใหม่การแพทย์ 59/305-306 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร.0 3481 2173

6.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ -  -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - คลินิกกิติพรการแพทย์ 74/12 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 
   วิชัยเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล ออ้มนอ้ย   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ.สมุทรสาคร โทร.0 2811 1956
74/5 ม.4 ถ.เพชรเกษม  -โรงพยาบาลนครปฐม คลินิกเวชกรรมคลองแค 21 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  -โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธญับุรี โทร.08 9776 8422
จ.สมุทรสาคร 74130  -โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ - คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม โสต นาสิก- 66/40 ม.1 ซ.เทศบาล 15 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ 
โทร.0 2441 7899 ต่อ 4319-29   ขนาดเล็ก ลาริงซ์วิทยา แพทย์ชวลิต อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 2813 9832

 -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด 
  (วัดไร่ขิง) หมอศักด์ิชัย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3432 2135
 -โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 34/12 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน 
  กรมแพทย์ทหารเรือ ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ จ.นครปฐม โทร.0 2429 0712
 -สถาบันบ าราศนราดูร คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ 77/73-74 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี 
  กรมควบคุมโรค จ.นครปฐม โทร.08 1941 6709
 -สถาบันประสาทวิทยา คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ 42 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน 
  กรมการแพทย์ จ.นครปฐม โทร.0 3432 1953
 -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ 274-275 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
  กรมการแพทย์ จ.สมุทรสาคร โทร.0 2431 1501-2
 -สถาบันโรคทรวงอก คลินิกสาทิพย์การแพทย์ 179/49-52 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
  กรมการแพทย์ จ.สมุทรสาคร โทร.0 3447 3400

คลินิกสิวารัตน์การแพทย์ 88/8 ม.5 ซ.หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
โทร.0 2813 5191

คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์ 75/5 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 2811 7959 , 08 1649 7080

ยศคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ 29/17-18 ม.8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.สามพราน 
อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3431 1888

โรมันเวชกรรมคลินิก 57/25 ม.4 ซ.วัดโรมัน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน 
จ.นครปฐม โทร.0 3429 2071

วันวิเชียรสหคลินิก 235/20-21 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
โทร.0 2421 7724

สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ 13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 2420 6868

สายส่ีสหคลินิก 171 ถ.พุทธมณฑล สายส่ี ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.08 1633 7413
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7.โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ -  -โรงพยาบาลนครปฐม คลินิกกิติพรการแพทย์ 74/12 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน  
   วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จ.สมุทรสาคร โทร.0 2811 1956
   สมุทรสาคร   (วัดไร่ขิง) คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ 55/3 ม.9 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเด่ือ 
93/256 ม.7 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.ทา่ทราย  -โรงพยาบาลศิริราช อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.08 1721 6992
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  -สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คลินิกเวชกรรมคลองแค 21 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3482 6709-29 ต่อ 1228, 1311  -สถาบันโรคทรวงอก โทร.08 9776 8422

  กรมการแพทย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์- 3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด 
หมอศักด์ิชัย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3432 2135
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ 77/73-74 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี 

จ.นครปฐม โทร.08 1941 6709 
คลินิกเวชกรรมวิชัยเวช สินสาคร 30/201-202 ม.2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร โทร.0 3482 6709-29
คลินิกสาทิพย์การแพทย์ 179/49-52 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร โทร.0 3447 3400
วันวิเชียรสหคลินิก 235/20-21 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร.0 2421 7724
สายส่ีสหคลินิก 171 ถ.พุทธมณฑล สายส่ี ต.กระทุ่มล้ม

อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.08 1633 7413

8.วิภาราม สมุทรสาคร -  -โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ไม่มี
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   องค์การมหาชน
9/19 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร  -โรงพยาบาลวิภาราม -
จ.สมุทรสาคร 74000   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
โทร.0 3440 3700 

จังหวัดสระแก้ว
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 456 ม.6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว โทร.0 3751 1272
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โรงพยาบาลคลองหาด 626 ม.1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
โทร.0 3742 1727 โทร.0 3751 2258-61

โรงพยาบาลโคกสูง ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โทร.0 3744 1113
โรงพยาบาลตาพระยา 681 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

โทร.0 3751 0252-3
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น 304 ม.6 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว

โทร.0 3725 1108-9
โรงพยาบาลสวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทร.0 3744 9777
โรงพยาบาลวัฒนานคร 231 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โทร.0 3726 1772-5
โรงพยาบาลอรัญประเทศ 4 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  

จ.สระแก้ว โทร.0 3723 1010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว โทร.08 1982 6776
สถานีอนามัยบ้านน้ าค า ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยเขาตาง๊อก ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
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สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ต.ไทรเด่ียว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านนาดี ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยราชันย์ ต.ไทรอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
คลินิกนายแพทย์ราเชษฎ 504/1 ม.1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 

โทร.0 3744 4039
คลินิกแพทย์กนกพร 5 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว 

จ.สระแก้ว โทร.0 3742 1486
คลินิกแพทย์บรรหาร 261 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว โทร.0 3724 1070
คลินิกแพทย์ปัญญา 110/4-5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ 

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร.0 3723 2452
คลินิกแพทย์ไพบูลย์ 93/3-4 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว โทร.0 3724 1520
คลินิกแพทย์วิทยา 814/1 ม.2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

โทร.0 3724 1848
คลินิกแพทย์วีรชัย 107 ถ.บ ารุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว โทร.0 3723 2023
คลินิกอรัญการแพทย์ 3/27-28 ถ.สายสัมพันธ์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแก้ว โทร.0 3722 2481 
คลินิกอายุรกรรมแพทย์สุระชัย 159 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว 

จ.สระแก้ว โทร.08 5910 1319

จังหวัดสระบรีุ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลแก่งคอย 107 ม.8 ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทร.0 3624 4433

86 ม.8 ถ.พหลโยธิน โรงพยาบาลดอนพุด 100 ม.2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทร.0 3639 5111
โทร.0 3626 8215-8 ต่อ 5002-4 โรงพยาบาลบ้านหมอ 141 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

โทร.0 3620 1171, 0 3620 1595
โรงพยาบาลพัฒนานิคม 6 ม.1 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

โทร.0 3649 1811, 0 3649 1341
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 419 ม.9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โทร.0 3634 1560, 0 3634 1860
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 60 ม.1 ต.ค าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

โทร.0 3635 9134
โรงพยาบาลวิหารแดง 200 ม.3 ต.บ้านล า อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

โทร.0 3637 7601
โรงพยาบาลเสาไห้ 33 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

โทร.0 3639 1253
โรงพยาบาลหนองแค 115 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 

โทร.0 3632 6213, 03637 1575
โรงพยาบาลหนองแซง 59 ม.1 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี โทร.0 3639 9234
โรงพยาบาลหนองโดน 121 ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

โทร.0 3639 9111, 0 3639 7251
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระพุทธบาท 159 ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

โทร.0 3626 7111
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0 3626 9235
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ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี 1 ม.11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร.0 3630 0829-32
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทร.08 1925 6609
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลแก่งคอย 107 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว โรงพยาบาลค่ายอดิศร 54 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทร.0 3621 1114
โทร.0 3621 1008 ต่อ 3105 โรงพยาบาลดอนพุด 100 ม.2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

โทร.0 3639 5111
โรงพยาบาลบ้านหมอ 141 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

โทร.0 3620 1171
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 419 ม.9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โทร.0 3634 1560
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 60 ม.1 ต.ค าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

โทร.0 3635 9134
โรงพยาบาลวิหารแดง 200 ม.3 ต.บ้านล า อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

โทร.0 3637 7300
โรงพยาบาลเสาไห้ 33 ม.2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

โทร.0 3639 1267
โรงพยาบาลหนองแค 115 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี โทร.0 3632 6213
โรงพยาบาลหนองแซง 59/1 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี โทร.0 3639 9124
โรงพยาบาลหนองโดน 64 ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

โทร.0 3639 7111
เทศบาลต าบลหนองแค 71 ถ.ระพีพัฒน์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 

โทร.0 3637 1334
เทศบาลเมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร.08 9505 2732
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของเอกชน
3.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี -  -โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ไม่มี
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   (วัดไร่ขิง)
2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว  -โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000   -ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ-
โทร.0 3631 5555-94 ต่อ 8320-21   รัตนราชสุดาฯ

จังหวัดสิงหบ์รีุ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 69 ม.11 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.บางระจนั อ.ค่ายบางระจนั  

917/3 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา จ.สิงห์บุรี โทร.0 3659 7041 
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โรงพยาบาลท่าช้าง 76/5 ม.5 ถ.ท่าช้าง-ท่าข้าม ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง 
โทร.0 3652 2512 จ.สิงห์บุรี โทร.0 3659 7105 

โรงพยาบาลบางระจัน 41 ม.6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทร.0 3654 4435

โรงพยาบาลพรหมบุรี 172 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
โทร.0 3659 9718

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร.0 3652 3226
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ที่ต้ังสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 69 ม.11 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณ ต.บางระจัน อ.บางระจัน  
37/7 ม.1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี โทร.0 3653 5375 
จ.สิงห์บุรี 16110 โรงพยาบาลท่าช้าง ม.4 ถ.ท่าช้าง-ท่าข้าม ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 
โทร.0 3658 1993-7 ต่อ 110-9 โทร.0 3659 5117

โรงพยาบาลบางระจัน 41 ม.6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
โทร.0 3659 1486

โรงพยาบาลพรหมบุรี 172 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
โทร.0 3651 1614

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร.0 3652 3226
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดสุโขทัย
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลกงไกรลาศ 148 ม.4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1 ม.8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล โทร.0 5569 1152
อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 64120 โรงพยาบาลคีรีมาศ 61 ม.1 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.0 5569 5145 
โทร.0 5568 2030-42 ต่อ 155,175 โรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 322 ม.8 ต.ทุ่งเสล่ียม อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย

โทร.0 5565 9411
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 20 ม.2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

โทร.0 5568 9027 
โรงพยาบาลศรีนคร 433 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทร.0 5565 2725
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 201 ม.3 ต.หาดเส้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

โทร.0 5567 3136-8
โรงพยาบาลสวรรคโลก 54 ม.4 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.0 5564 1027

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลกงไกรลาศ 148 ม.4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
2/1 ม.5 ถ.จรดวิถีถ่อง โทร.0 5562 5248-9
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง   โรงพยาบาลคีรีมาศ 61 ม.1 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทร.0 5569 5168 
จ.สุโขทัย 64000 โรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม 322 ม.8 ต.ทุ่งเสล่ียม อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย
โทร.0 5561 1702 ต่อ 1207 โทร.0 5565 9175

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 20 ม.2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
โทร.0 5568 9027 

โรงพยาบาลศรีนคร 433 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทร.0 5565 2725
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 201 ม.3 ต.หาดเส้ียว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

โทร.0 5567 3136
โรงพยาบาลสวรรคโลก 54 ม.4 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั โทร.0 5564 0831

ส านักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร.0 5561 1126
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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จังหวัดสุพรรณบรีุ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
950 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เล้ียง โทร.0 3550 7510
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โรงพยาบาลด่านช้าง ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
โทร.0 3551 4999 ต่อ 1216 โทร.0 3559 5032

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 8032

โรงพยาบาลบางปลาม้า ม.5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3558 7265

โรงพยาบาลศรีประจันต์ ม.1 ต.วังน้ าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3558 1749-50

โรงพยาบาลสามชุก ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 2219

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 7068

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทร.0 3553 1077
โรงพยาบาลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์-
(พระธรรมปัญญาจารย์)
ศูนย์บริการสาธารณสุข (1) - ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร.08 1194 3438
ศูนย์บริการสาธารณสุข (2) วัดศรีบัวบาน ต.ท่าพี่เล้ียง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด
สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ม.6 อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทร.0 3552 2177
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

2.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช- โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 747 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
   องค์ที่ 17 โทร.0 3550 7501
165 ถ.บางล่ี-หนองวัลย์เปรียง โรงพยาบาลด่านช้าง 94 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง โทร.0 3559 5032
จ.สุพรรณบุรี 72110 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 153 ต.บางพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3553 1077 ต่อ 1307 , 1611 โทร.0 3550 8492

โรงพยาบาลบางปลาม้า 215 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3540 0578

โรงพยาบาลศรีประจันต์ 218 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังน้ า อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี โทร.0 3558 2791

โรงพยาบาลสามชุก 4/1 ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 1492

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 505 ม.7 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 7068

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกพจนารถ-บุญชัยการแพทย์ 11 ถ.ราษฎร์นิยม ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทร 0 3553 1136

สองพี่น้องโพลีคลินิก 209/15 ถ.บางล่ี-หนองวลัยเ์ปรียง ต.สองพีน่้อง อ.สองพีน่้อง

จ.สุพรรณบุรี โทร.0 3554 2471
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3.โรงพยาบาลอู่ทอง โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
220 ม.15 ถ.มาลัยแมน โทร.0 3550 7510
ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง โรงพยาบาลด่านช้าง ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร.0 3559 5032
โทร.0 3555 1422 ต่อ 406 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

โทร.0 3557 8033
โรงพยาบาลบางปลาม้า ม.5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

โทร.0 3558 7265
โรงพยาบาลศรีประจันต์ ม.1 ต.วังน้ าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

โทร.0 3558 1203-4
โรงพยาบาลสามชุก ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

โทร.0 3557 1492
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  

โทร.0 3557 7068-9
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี โทร.08 9254 4872 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี - ม.1 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

(บ้านดอนไร่)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลเกาะสมุย ศูนย์บริการสาธารณสุขบางรักษ์ 8 ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
60-61 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย  โทร.0 7748 4680
จ.สุราษฎร์ธานี 84140  คลินิกเวชกรรมประจักษ์การแพทย์ 209 ม.1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7742 0901 โทร.0 7741 8228

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่างทอง 369 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7742 1400

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะพลวย ม.6 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7729 1001

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่น้ า ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7742 5054

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อผุด ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7742 5055

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเร็ต ม.1 ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7742 4038

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตล่ิงงาม ม.3 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7742 3241

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหน้าเมือง ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7742 4037

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลิปะน้อย ม.2 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7742 3242

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแตน ม.2 ต.ตล่ิงงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.09 5257 6516
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2.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7724 4518
56 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7737 7034
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7726 5178
โทร.0 7791 5644 โรงพยาบาลเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7738 7189

โรงพยาบาลชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7736 7075
โรงพยาบาลไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7743 1190
โรงพยาบาลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 4001
โรงพยาบาลท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7738 9124
โรงพยาบาลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7738 1167
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7735 7164
โรงพยาบาลบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7726 1046
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7735 9384
โรงพยาบาลบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7734 1058
โรงพยาบาลพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7739 9084
โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7736 9053
โรงพยาบาลพุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 1129
โรงพยาบาลวิภาวดี อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7729 2144
โรงพยาบาลกองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7726 8023
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7791 6543
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7736 2013
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาป)ี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 2773
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนยส์วนหลวง ร.9) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7720 4348
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (บึงขุนทะเล) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7748 9425
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี- อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 8040
(ฝ่ังบางใบไม)้
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7720 3689
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธิห์วาย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 8386
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 2707
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7721 1550
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยา กฤษฎา-3/74-75 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
เซ็นเตอร์พอยท์ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 7343
คลินกิเฉพาะทางด้านเวชกรรม โสต ศอ นาสิกวิทยา- 103/643 ม.3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมอบุษยมาศ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.08 8783 8009
คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ห ูคอ จมูก หมอฉัตรชัย 48/8 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 1201
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมอรัชนีย์ 244 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 6831
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ- 22/41 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
แพทย์เติมศักด์ิ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 8143
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง โรคกระดูกและข้อ- 23/298 ม.3 ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมออิสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7740 5699
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง โรคตา หมอปกรณ์ 230 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 3444
คลินิกเวชกรรมแพทย์พิเชษฐ์ 49/9 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 5005
คลินิกเวชกรรม แพทย์สุชาติ 88/14 ม.6 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0 8 6661 1491
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คลินิกเวชกรรม เอกพลการแพทย์ 6/4 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7720 5279

บรรยงจกัษุคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจกัษุวทิยา - 264/10 ถ.ชนเกษม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
รังสีวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 6050
วิโรจน์ คลินิกเวชกรรม 30 ถ.ตลาดใหม่ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน

จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 1736
เสรีภาพคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม - 146/20-21 ม.1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย
โรคระบบทางเดินอาหาร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 0817
หมอจักรกฤช คลินกิเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม 146/19 ม.1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ ต.มะขามเต้ีย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.08 4052 1558
หมอสุรพล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ตา 182/95-96 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเต้ีย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 5723
คลินิกแพทย์ศิริพงศ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง - 31/37 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หู คอ จมูก จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 7817
คลินิกหมอคชาภรณ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง - 83/9 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
กุมารเวชกรรม โรคหัวใจ โทร.0 7735 6009

จังหวัดสุรินทร์
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลกาบเชิง ม.1 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โทร.0 4455 9146
68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.0 4458 2400
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา ม.18 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทร.0 4450 8242
โทร.0 4451 5913 โรงพยาบาลจอมพระ ม.6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทร.0 4458 1392

โรงพยาบาลชุมพลบุรี ม.1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร.0 4459 6323
โรงพยาบาลท่าตูม ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทร.0 4459 1126
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทร.0 4414 4580
โรงพยาบาลบัวเชด ม.1 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โทร.0 4457 9072
โรงพยาบาลปราสาท ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทร.0 4455 1553
โรงพยาบาลรัตนบุรี ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทร.0 4459 9151 
โรงพยาบาลล าดวน ม.3 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โทร.0 4454 1412
โรงพยาบาลศีขรภูมิ ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทร.0 4456 1160
โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทร.0 4450 9212
โรงพยาบาลสนม ม.3 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โทร.0 4458 9065
โรงพยาบาลสังขะ ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทร.0 4457 1478
โรงพยาบาลส าโรงทาบ ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทร.0 4456 9239

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.0 4451 8524
ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ ม.3 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.0 4451 3825
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก ม.2 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.0 4451 4731
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ ม.1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.0 4451 5554
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั  
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จังหวัดหนองคาย
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชทา่บอ่ โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ 476 ม.1 ถ.มิง่เมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

161 ม.13 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าบ่อ โทร.0 4245 1125
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โรงพยาบาลสังคม 72 ม.3 ถ.ทางหลวง 211 ต.ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย
โทร.0 4243 1015 ต่อ 246, 329 โทร.0 4244 1414

โรงพยาบาลโพนพิสัย 77 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทร.0 4247 1204
โรงพยาบาลโพธิต์าก 90 ม.7 ต.โพธิต์าก อ.โพธิต์าก จ.หนองคาย โทร.0 4248 3187
โรงพยาบาลสระใคร 232 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

โทร.0 4241 9190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช - 119/5 ม.13 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
แพทย์หญิงจุฑารัตน์ โทร 0 4243 2660
คลินิกเวชกรรมหมอวัฒนา 367-367/1 ม.5 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

โทร.0 4243 1127
คลินิกหมอจรูญ 206/1 ม.6 ถ.สันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

โทร.0 4243 1931
พิมลจันทร์-วันชัยคลินิกเวชกรรม 164 ม.5 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

โทร.0 4243 1490

2.โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลโพนพิสัย 77 ม.3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
1158 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง  โทร.0 4247 1204
จ.หนองคาย 43000  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ 476 ม.1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
โทร.0 4241 3456-65 ต่อ 143 , 219 โทร.0 4245 1125

โรงพยาบาลสังคม 72 ม.5 ต.ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย
โทร.0 4244 1051

โรงพยาบาลสระใคร 232 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
โทร.0 4241 9191

โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 331 ม.11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
โทร.0 4241 4826

โรงพยาบาลรัตนวาปี 317 ม.11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
โทร.0 4241 4824

โรงพยาบาลโพธิต์าก 90 ม.7 ต.โพธิต์าก อ.โพธิต์าก จ.หนองคาย
โทร.0 4248 3125

ศูนย์นาโพธิ์ ม.4 ต.โพธิช์ัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทร.0 4242 3016
ศูนย์บริการเทศบาล 1 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทร.0 4246 1147
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดหนองบัวล าภู
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลหนองบัวล าภู โรงพยาบาลนากลาง ม.6 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู โทร.0 4236 4392
199 ม.13 ถ.วศวงศ์ ต.หนองบัว โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู โทร.0 4200 4041
อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 39000 โรงพยาบาลโนนสัง ม.15 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู โทร.0 4237 5390
โทร.0 4231 1999 ต่อ 1201-2 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ม.7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภ ูโทร.0 4235 3443

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ม.6 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล าภ ูโทร.0 4237 2209

ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีบุญเรือง ม.7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู
ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลหนองบัว ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดอ่างทอง
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลไชโย 80 ม.5 ต.ไชโย อ.ไชไย จ.อ่างทอง โทร.0 3569 7018
3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว โรงพยาบาลป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทร.0 3562 3171
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โรงพยาบาลโพธิท์อง ต.บางพลับ อ.โพธิท์อง จ.อ่างทอง โทร.0 3569 1333
โทร.0-3561 5111 ต่อ 647, 648 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 67 ม.4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

โทร.0 3563 1322
โรงพยาบาลสามโก้ 1 ม.10 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง โทร.0 3569 7112
โรงพยาบาลแสวงหา 106 ม.1 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อา่งทอง โทร.0 3564 8031

โรงพยาบาลอ่างทอง 2 (เขตเทศบาลเมือง) ถ.เทศบาล 10 ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.อา่งทอง โทร.0 3561 5111

โรงพยาบาลอ่างทอง 3 (เขตเทศบาลวัดชัยมงคล) ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง โทร.0 3561 5111
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทร.0 3566 1347
สาธารณสุขอ าเภอไชโย กม.110 ถ.สายเอเชีย อ.ไชโย จ.อ่างทอง โทร.0 3569 9172
สาธารณสุขอ าเภอป่าโมก 81/ข ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทร.0 3566 1184

สาธารณสุขอ าเภอโพธิท์อง 82/10 ม.4 ต.บางพลับ อ.โพธิท์อง จ.อา่งทอง โทร.0 3569 1311

สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทร.0 3561 1530
สาธารณสุขอ าเภอวิเศษชัยชาญ ม.7 ต.ศาลเจา้โรงทอง อ.วเิศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทร.0 3563 1184

สาธารณสุขอ าเภอสามโก้ ม.6 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง โทร.0 3569 7076
สาธารณสุขอ าเภอแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร.0 3569 5113
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดอ านาจเจริญ
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลชานุมาน 4 ม.8 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ
291 ม.6 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง   โทร.0 4546 6044
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 37000  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ
โทร.0 4551 1940-8 ต่อ 1250 โทร.0 4546 5231-2

โรงพยาบาลพนา 255 ม.1 ถ.อุปชิต ต.พระเหลา อ.พนา  
จ.อ านาจเจริญ โทร.0 4546 3114-5

โรงพยาบาลลืออ านาจ ถ.ชยางกูร ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ
โทร.0 4527 2325-6

โรงพยาบาลเสนางคนิคม 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม  
จ.อ านาจเจริญ โทร.0 4546 1008

โรงพยาบาลหัวตะพาน 176 ม.7 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ โทร.0 4546 9012

ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 366 ม.2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
โทร.0 4545 2512-3

เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
โทร.0 4545 2332

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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จังหวัดอุดรธานี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลค่ายประจกัษ์ศิลปาคม ไม่มี
550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร.0 4234 2777 ต่อ 27404

2.โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลกุดจับ 72 ม.3 ถ.กุดจับ-หนองวัวซอ ต.เมืองเฟีย อ.กุดจับ  
33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี โทร.0 4229 1320-3
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โรงพยาบาลกุมภวาปี 97/7 ถ.จิตรประสงค์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
โทร.0 4224 5555 ต่อ 3112 จ.อุดรธานี โทร.0 4233 4400-3 

โรงพยาบาลไชยวาน 139 ม.13 ถ.ไชยวาน-ศรีธาตุ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน  
จ.อุดรธานี โทร.0 4226 5460

โรงพยาบาลทุ่งฝน 134 ม.11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทร.0 4226 9051
โรงพยาบาลนายูง 204 ม.10 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี โทร.0 4215 0076
โรงพยาบาลน้ าโสม 6 ม.1 ต.ศรีส าราญ อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี โทร.0 4228 7484
โรงพยาบาลโนนสะอาด 378 ม.1 ถ.มิตรภาพ อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสะอาด

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทร.0 4239 2732
โรงพยาบาลบ้านผือ 134 ม.2 ถ.พลับผือ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ  

จ.อุดรธานี โทร.0 4228 1026-8
โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม 245 ม.3 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

โทร.0 4233 5120
โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 269 ม.11 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

โทร.0 4225 8111
โรงพยาบาลเพ็ญ 46 ม.1 ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

โทร.0 4227 9106
โรงพยาบาลภู่แก้ว 341 ม.7 ต.บ้านจืด อ.ภู่แก้ว จ.อุดรธานี

โทร.0 4225 6181
โรงพยาบาลวังสามหมอ 108 ม.11 ถ.ศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.วังสามหมอ

อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทร.0 4238 7740 
โรงพยาบาลศรีธาตุ 27 ม.13 ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

โทร.0 4214 0332-3
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 145 ม.7 ถ.บริบาลด าริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง  

จ.อุดรธานี โทร.0 4227 3700-3
โรงพยาบาลสร้างคอม 109 ม.4 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

โทร.0 4227 6231
โรงพยาบาลหนองวัวซอ 1 ม.1 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

โทร.0 4228 5896
โรงพยาบาลหนองแสง 129 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

โทร.0 4239 6311
โรงพยาบาลหนองหาน 378 ม.6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

โทร.0 4226 1135-6
โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 5 ม.4 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทร.0 4239 8572
ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 8) ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทร.0 4221 1852
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทร.0 4224 2600
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(หนองสิม) ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทร.0 4224 4201
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลหนองบัว 99/9 ม.5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

โทร.0 4212 9678
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ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน 617/15 ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทร.0 4224 4415

ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าโนนนิเวศน์ 241 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทร.0 4224 3104

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1 497/11-12 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
โทร.0 4218 3378

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2 135 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทร.08 1769 9410

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 102 ม.8 ถ.ส าราญร่ืน ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ   โทร.0 5544 8825 , 0 5541 2311
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โรงพยาบาลตรอน 252 ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
โทร.0 5583 2602-7 ต่อ 1159-61 โทร.0 5545 1281 , 0 5549 1337

โรงพยาบาลทองแสนขัน 261 ม.9 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
โทร.0 5541 8035-40

โรงพยาบาลท่าปลา 139 ม.1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
โทร.0 5544 9212-3

โรงพยาบาลน้ าปาด ต.แสนตอ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ โทร.0 5548 1574-7
โรงพยาบาลบ้านโคก 232 ม.3 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทร.0 5548 6126-7
โรงพยาบาลพิชัย 138 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โทร.0 5542 1145
โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โทร.0 5548 9339
โรงพยาบาลลับแล 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

โทร.0 5543 2104
สถานพยาบาลเขื่อนสิริกิตต์ิ 40 ม.10 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

โทร.0 5546 1140-43 ต่อ 2440-42
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1 ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

โทร.0 5544 4388
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

จังหวัดอทุัยธานี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลบ้านไร่ 307 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร.0 5653 9000
56 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ โรงพยาบาลลานสัก 466 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทร.0 5653 7130-1
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 80 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โทร.0 5659 9000
โทร.0 5651 4992 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 41/1 ต.หนองขาหยา่ง อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุยัธาน ีโทร.0 5659 7086

โรงพยาบาลหนองฉาง 345 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร.0 5653 1141
โรงพยาบาลห้วยคต 127 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โทร.0 5651 8005
โรงพยาบาลทัพทัน 375 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทร.0 5654 0026
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั
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จังหวัดอุบลราชธานี
สถานพยาบาลของทางราชการ

1.โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ คลินิกเวชกรรมหมอธนวัฒน์ 10 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ
มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชานี โทร.08 9625 6890
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร.0 4523 3529

2.โรงพยาบาลวารินช าราบ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์(จิตเวช) 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
46 ถ.วารินศรีสะเกษ ต.ค าน้ าแซบ โทร.0 4535 2500
อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธาน ี34190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 45 ถ.สถลมาร์ค ม.4 ต.ธาตุ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
โทร.0 4542 4250-3 โทร.0 4528 8586-8

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 300 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร.0 4531 9300

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 103 ม.2 ถ.อินทนิน ต.นาค า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
โทร.0 4539 9184

โรงพยาบาลโขงเจียม 277 ม.2 ถ.โขงเจียม-พบิลู ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4535 1083
โรงพยาบาลเขื่องใน 83 ม.6 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4520 3004-5
โรงพยาบาลเขมราฐ 319 ม.1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธานี

โทร.0 4549 1182
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 4205
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 299 ม.19 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี โทร.0 4528 2982-4
โรงพยาบาลนาจะหลวย 128/1-8 ม.11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4537 9097-8
โรงพยาบาลน้ าขุ่น อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี โทร.0 4525 2890-1
โรงพยาบาลน้ ายืน 234 ม.7 ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 

โทร.0 4537 1097-8
โรงพยาบาลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทร.0 4525 2768
โรงพยาบาลบุณฑริก 200 ม.1 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4520 1296-7
โรงพยาบาลตระการพืชผล 207 ม.8 ถ.มาศนิวงศ์ ต.ขุหลุ อ.ตระการฯ จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4548 1777
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 187 ม.1 ถ.ข้าวปุ้น-โคกเลาะ ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น

จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 4111
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 378 ม.10 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ 

จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 9094
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 20/6 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4520 4590-3
โรงพยาบาลตาลสุม 70 ม.11 ถ.สมเด็จ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4539 6003
โรงพยาบาลโพธิไ์ทร 99 ม.11 ถ.เทอดพระเกียรติ ต.โพธิไ์ทร อ.โพธิไ์ทร

จ.อุบลราชธานี โทร.0 4549 6000
โรงพยาบาลส าโรง ม.8 อ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 3012-14
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อบุลราชธาน ีโทร.0 4585 2298-9

โรงพยาบาลดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 8053-4
โรงพยาบาลสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4536 6149
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โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4537 7033-4
โรงพยาบาลนาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 5202-3
ศูนย์บริการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4535 3909-10
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (เทศบาลเมือง- อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4526 9680
วารินช าราบ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (เทศบาลเมือง- อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4526 9680
วารินช าราบ)
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ) อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4526 9680
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

3.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ม.14 ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 4003

122 ถ.สรรพสิทธิ ์ต.ในเมือง โรงพยาบาลเขมราฐ ม.7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4549 1182

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โรงพยาบาลเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทร.0 4520 3004
โทร.0 4525 0287 โรงพยาบาลโขงเจียม ม.2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4535 1083

โรงพยาบาลดอนมดแดง ม.12 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 8014

โรงพยาบาลตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 1359
โรงพยาบาลตาลสุม ม.2 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4539 6003
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ม.3 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 7032

โรงพยาบาลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทร.0 4537 9097
โรงพยาบาลน้ ายืน ม.12 ต.สีวเิชียร อ.น้ ายนื จ.อุบลราชธานี โทร.0 4539 1097

โรงพยาบาลนาตาล 169 ม.5 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 5202

โรงพยาบาลน้ าขุ่น ม.5 บ้านตาโอง ต.ขีเ้หล็ก อ.น้ าขุน่ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4525 2890

โรงพยาบาลนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลบุณฑริก ม.1 ต.โพนงาม อ.บณุฑริก จ.อบุลราชธาน ีโทร.0 4520 1296

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4535 2500
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4544 2015
โรงพยาบาลโพธิไ์ทร ม.11 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4549 6000

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ม.10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 9064

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ม.15 ต.นาค า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4539 9112

โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชานี โทร.0 4530 4205
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ม.12 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4585 2299
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4536 1133

โรงพยาบาลส าโรง ม.8 ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 3100
โรงพยาบาลสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  โทร.0 4536 6149
เทศบาลนครอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เทศบาลเมืองวารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ - 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
(เทศบาลเมืองวารินช าราบ)
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
(เทศบาลเมืองวารินช าราบ)
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 300 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โทร.0 4531 9300
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อบุลราชธานี โทร.0 4523 5610

โรงพยาบาลเดชอุดม 299 ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี โทร.0 4536 1133
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ศูนย์สุขภาพชุมชนค าข่า ม.11 อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนดงแสนสุข ม.15 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน ถ.สรรพสิทธิ ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนนาค า 103 ม.15 ต.นาค า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแขม ม.3 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร 28 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่ ถ.อุบล-ตระการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโคกเถื่อนช้าง ม.6 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัย ถ.สรรพสิทธิ ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนาราม ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพนงาม ม.1 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน จ.อุบลราชานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่องใน ม.4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ม.14 ต.กุดข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขมราฐ ม.7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลดอนมดแดง ม.12 ต.เหล่าแดน อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตาลสุม ม.2 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตระการพืชผล ม.8 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ม.3 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ม.10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม 299 ม.19 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลน้ ายืน ม.12 ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนดรงพยาบาลนาจะหลวย ม.6 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ม.6 ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธิไ์ทร ม.11 ต.โพธิไ์ทร อ.โพธิไ์ทร จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสิรินธร ม.10 ต.นิคมล าโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลส าโรง ม.8 ต.ส าโรง อ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษา - 111 ม.16 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
มหาวชิราลงกรณ
ศูนย์สุขภาพชุมชนปากกุดหวาย อ.วารินช าราบ -
จ.อุบลราชธานี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ
พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ต้ือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 ถ.อุบล-เดช อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4525 5934
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวัด
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจงัหวดั

สถานพยาบาลของเอกชน
4.โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี -  -โรงพยาบาลศรีนครินทร์- ไม่มี
   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   ม.ขอนแก่น
999 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0 4528 0040-55


