


สถานพยาบาลของรฐับาล 15.รพ.เวชการุณยรั์ศมิ์ *
1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล*

12.รพ.รามาธบิดี 17.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า*
13.รพ.ราชพิพัฒน*์ 18.รพ.สิรินธร*

9.รพ.พระมงกุฎเกล้า 14.รพ.เลิดสิน (สธ)* 19.รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ*
สถานพยาบาลของเอกชน 17.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่มิตรประชา* 26.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์*
1.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่กล้วยน ้าไท* 9.รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 18.รพ.เพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 27.รพ.ซีจเีอช สายไหมโรงพยาบาล
2.รพ.เกษมราษฎร์ บางแคโรงพยาบาล 10.รพ.บางมดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 19.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่แพทยป์ัญญา     ทั่วไปขนาดใหญ่
   ทั่วไปขนาดใหญ่ 11.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ บ.ีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์* 20.รพ.มเหสักข์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 28.รพ.สุขสวัสด์ิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

3.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 12.ร.พ.ประชาพัฒน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 21.รพ.มงกุฎวฒันะ 29.รพ.หวัเฉียวโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

4.รพ.เกษมราษฎร์ รามค้าแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 13.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4 22.รพ.มิชชั่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
5.นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 14.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 23.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ

15.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจ*ี 24.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว
16.รพ.พญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 25.วภิาราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่  

กระบี่ 1.รพ.กระบี ่(สธ)*
กาญจนบุรี 1.รพ.ค่ายสุรสีห์  2.รพ.พหลพลพยหุเสนา (สธ)*  3.รพ.มะการักษ์ (สธ)*  
กาฬสินธุ์ 1.รพ.กาฬสินธุ์ (สธ)* 
ก าแพงเพชร 1.รพ.ก้าแพงเพชร (สธ)*  
ขอนแก่น 1.รพ.ขอนแก่น (สธ)*  2.รพ.ชุมแพ (สธ)*  3.รพ.ศรีนครินทร์  
จันทบุรี 1.รพ.พระปกเกล้า (สธ)*    
ฉะเชิงเทรา 1.รพ.พุทธโสธร (สธ)*  2.รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*  3.จฬุารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
ชลบุรี 1.รพ.ชลบุรี (สธ)*  2.รพ.พนัสนิคม (สธ)*  3.รพ.สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ*  4.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา*   5.รพ.เมืองพัทยา*

6.รพ.มหาวิทยาลัยบรูพา  7.ปยิะเวชช์ บอ่วินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง  8.รพ.แหลมฉบงั (สธ)*  9.รพ.พญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
10.วภิารามแหลมฉบังโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*   11.วภิาราม อมตะนครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   12. เอกชล 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

ชัยนาท 1.รพ.ชัยนาทนเรนทร (สธ)*  
ชัยภูมิ 1.รพ.ชัยภูมิ (สธ)*
ชุมพร 1.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ (สธ)*   
เชียงราย 1.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (สธ) *  2.รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ *    
เชียงใหม่ 1.รพ.นครพงิค์ (สธ)*  2.รพ.มหาราชนครเชียงใหม*่  3.รพ.สันป่าตอง (สธ)*  4.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ*   5.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา* 

6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่   7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา*  8.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา 3 *
ตรงั 1.รพ.ตรัง (สธ)*   2.รพ.ทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่
ตราด 1.รพ.ตราด (สธ)*
ตาก 1.รพ.แม่สอด (สธ)*  2.รพ.สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (สธ)*
นครนายก 1.รพ.นครนายก (สธ)*  2.รพ.ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
นครปฐม 1.รพ.จนัทรุเบกษา   2.รพ.นครปฐม (สธ)*  3.รพ.เมตตาประชารักษ์ วดัไร่ขิง (สธ)*  4.รพ.เทพากรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่
นครพนม 1.รพ.นครพนม (สธ)*
นครราชสีมา 1.รพ.ค่ายสุรนารี   2.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (สธ)*  3.รพ.ปากช่องนานา (สธ)*  4.รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ)*

5.รพ.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี*  6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย ์1*    
นครศรธีรรมราช 1.รพ.ค่ายวชิราวธุ  2.รพ.ทุ่งสง (สธ)*  3.รพ.ท่าศาลา (สธ)*  4.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ)*  5.รพ.สิชล (สธ)*
นครสวรรค์ 1.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (สธ)*  2.รพ.ร่มฉัตร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่      
นนทบุรี 1.รพ.พระนั่งเกล้า (สธ)*   2.ศูนยก์ารแพทยป์ัญญานันทภิกขุ ชลประทาน*   3.สถาบันบ้าราศนราดูร (สธ)*   4.รพ.กรุงไทยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

5.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธเิบศร์   6.รพ.วภิารามปากเกร็ด โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

8.รพ.นพรัตนราชธานี (สธ)*
4.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์*

8.รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

6.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1*
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5.รพ.ตากสิน* 10.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
6.รพ.ต้ารวจ 11.รพ.ราชวถิี (สธ) 16.รพ.ศิริราช*

2.รพ.กลาง* 7.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
3.รพ.จฬุาลงกรณ์

             สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในจงัหวดันั นๆ เป็นเครือข่าย
          หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก



นราธวิาส 1.รพ.นราธวิาสราชนครินทร์ (สธ)*  2.รพ.สุไหงโก-ลก (สธ)*
น่าน 1.รพ.น่าน (สธ)*
บุรรีมัย์ 1.รพ.นางรอง (สธ)*  2.รพ.บุรีรัมย ์(สธ)*
บึงกาฬ 1.รพ.บึงกาฬ (สธ)*
ปทุมธานี 1.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   2.รพ.ปทุมธานี (สธ)*   3.รพ.การุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*   4.รพ.ปทุมเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  
 5.รพ.แพทยรั์งสิตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  6.รพ.ภัทร-ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*  7.รพ.ซีจเีอช ล้าลูกกา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่     
ประจวบคีรขีันธ์ 1.รพ.ค่ายธนะรัชต์*  2.รพ.บางสะพาน (สธ)*  3.รพ.ประจวบคีรีขันธ ์(สธ)*  4.รพ.หัวหิน (สธ)*
ปราจีนบุรี 1.รพ.กบินทร์บุรี (สธ)*  2.รพ.เกษมราษฎร์ ปราจนีบุรีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่ 3.รพ.ค่ายจกัรพงษ ์ 4.รพ.เจา้พระยาอภยัภเูบศร (สธ)*  5.รพ.ทัว่ไปขนาดกลางจฬุารัตน์ 304 อนิเตอร์*

ปัตตานี 1.รพ.ปัตตานี (สธ)*
พระนครศรอียุธยา 1.รพ.พระนครศรีอยธุยา (สธ)*  2.รพ.เสนา (สธ)*  3.รพ.การุญเวช อยธุยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่  4.รพ.ราชธานโีรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

5. รพ.ราชธาน ีโรจนะโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่   6.รพ.เอเชียอนิเตอร์เนชัน่แนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 
พะเยา 1.รพ.เชียงค้า (สธ)*  2.รพ.พะเยา (สธ)*   3.ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา  
พังงา 1.รพ.ตะกั่วป่า (สธ)*  2.รพ.พังงา (สธ)*    
พัทลุง 1.รพ.พัทลุง (สธ)*
พิจิตร 1.รพ.พิจติร (สธ)*  
พิษณโุลก 1.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   2.รพ.พุทธชินราช (สธ)*   3.รพ.มหาวทิยาลัยนเรศวร   4.รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 
เพชรบุรี 1.รพ.พระจอมเกล้า (สธ)*  
เพชรบูรณ์ 1.รพ.เพชรบูรณ์ (สธ)* 
แพร่ 1.รพ.แพร่ (สธ)*  
ภูเก็ต 1.รพ.ป่าตอง (สธ)*  2.รพ.วชิระภูเก็ต (สธ)*  3.รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวดัภูเก็ต  4.รพ.มิชชั่นภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง  5.รพ.ทั่วไปขนาดกลางดีบุก
มหาสารคาม 1.รพ.มหาสารคาม (สธ)*    2.รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม*
มุกดาหาร 1.รพ.มุกดาหาร (สธ)*   
แม่ฮอ่งสอน 1.รพ.ศรีสังวาลย ์(สธ)*
ยโสธร 1.รพ.ยโสธร (สธ)*  
ยะลา 1.รพ.เบตง (สธ)*  2.รพ.ยะลา (สธ)* 
รอ้ยเอ็ด 1.รพ.ร้อยเอ็ด (สธ)*  
ระนอง 1.รพ.ระนอง (สธ)*
ระยอง 1.รพ.ระยอง (สธ)*  2.รพ.มงกุฎระยอง*  3.รพ.จฬุารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง*      
ราชบุรี 1.รพ.ด้าเนินสะดวก (สธ)*  2.รพ.บ้านโป่ง (สธ)*  3.รพ.โพธาราม (สธ)*  4.รพ.ราชบุรี (สธ)*  5.รพ.ซานคามิลโลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่
ลพบุรี 1.รพ.บ้านหมี่ (สธ)*  2.รพ.พระนารายณ์มหาราช (สธ)*  3.รพ.อานันทมหิดล
ล าปาง 1.รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี*  2.รพ.ล้าปาง (สธ)*    
ล าพูน 1.รพ.ล้าพูน (สธ)*  2.รพ.พริ นซ์ ล้าพูนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง*  3.รพ.ทั่วไปขนาดกลางล้าพูนใกล้หมอ  4.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัยเมโมเรียล*
เลย 1.รพ.เลย (สธ)*    
ศรสีะเกษ 1.รพ.ศรีสะเกษ (สธ)*
สกลนคร 1.รพ.สกลนคร (สธ)*  2.รพ.สมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดิน (สธ)*  
สงขลา 1.รพ.สงขลา (สธ)*   2.รพ.สงขลานครินทร์   3.รพ.หาดใหญ่ (สธ)*   4.รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่* 
สตูล 1.รพ.สตูล (สธ)*
สมุทรปราการ 1.รพ.บางบ่อ (สธ)*  2.รพ.บางพลี (สธ)*  3.รพ.สมุทรปราการ (สธ)*  4.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์*  5.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต*
 6.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค*  7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 2*  8.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 5*  9.รพ.บางปะกอก 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่   

10.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ   11.รพ.เมืองสมุทรปากน า้โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*   12.รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
13.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารักษ์*   14.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ*  15.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ส้าโรงการแพทย*์    

 16.รพ.รามาธบิดีจกัรีนฤบดินทร์   17.รพ.เปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 
สมุทรสงคราม 1.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สธ)*     
สมุทรสาคร 1.รพ.กระทุ่มแบน (สธ)*  2.รพ.บา้นแพว้ (สธ)*  3.รพ.สมุทรสาคร (สธ)*  4.รพ.มหาชัย 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่  5.รพ.มหาชัย 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่

6.วภิาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ*่  7.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วชิัยเวช ฯ อ้อมน้อย*  8.รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วชิัยเวช ฯ สมุทรสาคร*
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             สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในจงัหวดันั นๆ เป็นเครือข่าย
          หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก



สระแก้ว 1.รพ.สมเด็จพระยพุราชสระแก้ว (สธ)*
สระบุรี 1.รพ.พระพุทธบาท (สธ)*  2.รพ.สระบุรี (สธ)*  3.รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*    
สิงห์บุรี 1.รพ.สิงห์บุรี (สธ)*  2.รพ.อินทร์บุรี (สธ)*
สุโขทัย 1.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (สธ)*   2.รพ.สุโขทัย (สธ)*    
สุพรรณบุรี 1.รพ.เจา้พระยายมราช (สธ)*   2.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (สธ)*   3.รพ.อู่ทอง (สธ)*   
สุราษฏรธ์านี 1.รพ.เกาะสมุย (สธ)*  2.รพ.สุราษฎร์ธานี (สธ)* 
สุรนิทร์ 1.รพ.สุรินทร์ (สธ)*      
หนองคาย 1.รพ.สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ (สธ)*  2.รพ.หนองคาย (สธ)* 
หนองบัวล าภู 1.รพ.หนองบัวล้าภู (สธ)*
อ่างทอง 1.รพ.อ่างทอง (สธ)*
อ านาจเจรญิ 1.รพ.อ้านาจเจริญ (สธ)*
อุดรธานี 1.รพ.ค่ายประจกัษ์ศิลปาคม   2.รพ.อุดรธานี (สธ)*   3.รพ.สมเด็จพระยพุราชบ้านดุง (สธ)*
อุตรดิตถ์ 1.รพ.อุตรดิตถ์ (สธ)*
อุทัยธานี 1.รพ.อุทัยธานี (สธ)*    
อุบลราชธานี 1.รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์    2.รพ.วารินช้าราบ (สธ)*  3.รพ.สมเด็จพระยพุราชเดชอุดม*  4.รพ.สรรพสิทธปิระสงค์ (สธ)*
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คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2244 3675
คลินิกบางกรวยเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม ยันฮีโพลีคลินิก
เมดดีเซ้นท์คลินิกเวชกรรม ศิริมาราคลินิกเวชกรรม วนิิจการแพทย์คลินิกเวชกรรม วงศ์สวา่งสหคลินิก

รพ.กลาง  (สังกัด กทม.)  โทร.0 2220 8000 ต่อ 10820
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริญญา ถาวรคลินิกเวชกรรม พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม
แพทย์พิสิฐคลินิกเวชกรรม ไมตรีจิตต์คลินิกเวชกรรม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน
รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณย์รัศมิ ์         รพ.สิรินธร
รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.บางนา สุรชัยคลินิกเวชกรรม
สุรชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.เจรญิกรงุประชารกัษ์  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2291 0160
คลินิกเวชกรรมแพทย์กมล คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรินทร์ คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรพร คลินิกเวชกรรมตากสิน 19
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัยชนะ คลินิกเวชกรรมแพทย์สาวติรี คลินิกเวชกรรมท่าพระตลาดพลู ถาวรคลินิกเวชกรรม
รพ.กลาง  รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ วรรัตน์คลินิกเวชกรรม
ศุภรัชคลินิกเวชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.        คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช

รพ.ตากสิน  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2863 1069
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริญญา คลินิกเวชกรรมสิงห์ทองการแพทย์ ถาวรคลินิกเวชกรรม รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ต ารวจ
รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รพ.เลิดสิน รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า
รพ.คลองสามวา รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโรอุทิศ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.นพรตันราชธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2548 1000 ต่อ 1202 , 1209 
คลินิกเวชกรรมบุญส่งการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์อภิชัย คลินิกเวชกรรมเสนา ๘๘ คลินิกเวชกรรมบ้านสัมพันธ์
คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอวงวฒัน์ คลินิกเวชกรรมหมอสมชาย ชุมชนคลินิกเวชกรรม
ดาเนียลคลินิกเวชกรรม นวรักษ์คลินิกเวชกรรม แพทย์ไชยวฒัน์คลินิกเวชกรรม รวมแพทย์บางชันสหคลินิก
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

รพ.ราชพิพัฒน์  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2444 0138 ต่อ 8859-60 , 8950
รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.สิรินธร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ สหคลินิกมหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.เลิดสิน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2353 9630 
คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล คลินิกเวชกรรมหมอบัลลังค์ คลินิกเวชกรรมอุน่ใจ คลินิกเวชกรรมเพือ่นคุณ
พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธโิรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง

รพ.เวชการณุย์รศัมิ ์ (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2988 4100 ต่อ 261
รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.สิรินธร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
รพ.คลองสามวา รพ.บางนากรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช         
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.ศิรริาช  (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 2419 7000 ต่อ 41089
48 การแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอเอกราช พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม

ผนวก
สถานพยาบาลเครือข่ายประจ าปี พ.ศ. 2565

กรงุเทพมหานคร
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รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า  (กระทรวงกลาโหม)  โทร.0 2475 2956
ถาวรคลินิกเวชกรรม สหคลินิกแพทย์โสภณ

รพ.สิรนิธร  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2328 6900-19 ต่อ 11406-7
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์ คลินิกเวชกรรมภัสสรินทร์ คลินิกเวชกรรมสิรินรักษ์ คลินิกเวชกรรมศรีนครินทร์ 40
สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม รพ.กลาง               รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.หลวงพ่อทวศัีกด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ
รพ.เวชการุณย์รัศมิ ์              คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช             ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ ์ชุตินฺธโร อุทิศ  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2429 3577-81 ต่อ 8539
รพ.กลาง                            รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.คลองสามวา รพ.ตากสิน
รพ.บางนากรุงเทพมหานคร รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
รพ.สิรินธร รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่กล้วยน  าไท  (เอกชน)  โทร. 0 2769 2000 ต่อ 1054
คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท เคคลินิกเวชกรรม สาขาราม 2 เคคลินิกเวชกรรม สาขาสุภาพงษ์ 3 เคสหคลินิก
เคสหคลินิก สาขาเดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9          คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาเพลินจิต            คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาพหลโยธนิ
คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาสวนเพลิน          คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขานิคมลาดกระบัง              เคสหคลินิก สาขาสุขุมวทิ 93
คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขารัชดาภิษก ๓         คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขารามค าแหง ๑๔          คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาพัฒนาการ ๒๐
คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขารามอินทรา ๖๘             คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาสะแกงาม            คลินิกเวชกรรมกล้วยน  าไท สาขาคู้บอน
เคคลินิกเวชกรรม เคคลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช บางกะปิคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินิกเวชกรรม         โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน  าไท 2           สหคลินิกแพทย์โสภณ สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

นวมินทรโ์รงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2918 5080
เคหะร่มเกล้าคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมอรุณนิเวศน์ คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์อภิชัย
คันนายาวคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์ คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา คลินิกเวชกรรมหมอวงวฒัน์
คลินิกเวชกรรมสหแพทย์เมโมเรียล คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์ คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม       คลินิกเวชกรรมมีนบุรี
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมเพชรเกษมท่าพระ จรัญสนิทวงศ์คลินิกเวชกรรม ล าผักชีคลินิกเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม ชนเปีย่มสุขคลินิกเวชกรรม เบญญาศิร์ิ คลินิกเวชกรรม เคหะรามคลินิกเวชกรรม
มีนบุรีคลินิกเวชกรรม นวมินทร์ 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง             นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน
ราษฎร์พัฒนาคลินิกเวชกรรม นวมินทร์สุขภาพดีคลินิกเวชกรรม นวมินทร์สุขภาพดีคลินิกเวชกรรม สาขาตลาดเกรียงไกร
ถนอมมิตรวชัรพลคลินิกเวชกรรม นวรักษ์คลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม แพทย์ไชยวฒัน์คลินิกเวชกรรม
นวมินทร์สุขภาพดีคลินิกเวชกรรม สาขาคู้บอน 27       นวมินทร์ 1 คลินิกเวชกรรม        ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม
เนชัน่คลินิกเวชกรรม สาขาบางกะปิ บางชันเวชกรรมคลินิก บางปะกงคลินิกเวชกรรม รัตนบัณฑิตคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม มหานครคลินิกเวชกรรม ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม เสนานิคมคลินิกเวชกรรม
สรณคมน์คลินิกเวชกรรม สหแพทย์หลังสวนสหคลินิก หทัยราษฎร์ 39 คลินิกเวชกรรม หน้านิคมลาดกระบังคลินิกเวชกรรม
หมออารีคลินิกเวชกรรม เอสแอนด์ดับบลิว 2 คลินิกเวชกรรม เอสแอนด์ดับบลิวสหคลินิก

นวมินทร ์9 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2518 1818
คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์ คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา
คลินิกเวชกรรมสหแพทย์เมโมเรียล        เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม ถนอมมิตรวชัรพลคลินิกเวชกรรม เคหะร่มเกล้าคลินิกเวชกรรม
คันนายาวคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมมีนบุรี
นวมินทร์ 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง คลินิกเวชกรรมท่าพระตลาดพลู ทรัสต์เมดิคอลคลินิกเวชกรรม
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน          นวมินทร์สุขภาพดีคลินิกเวชกรรม            นวมินทร์สุขภาพดีคลินิกเวชกรรม สาขาตลาดเกรียงไกร
นวมินทร์สุขภาพดีคลินิกเวชกรรม สาขาคู้บอน 27            มหานครคลินิกเวชกรรม          มีนสิริสหคลินิก          รัตนบัณฑิตคลินิกเวชกรรม
ราษฎร์พัฒนาคลินิกเวชกรรม ล าผักชีคลินิกเวชกรรม สรณคมน์คลินิกเวชกรรม หทัยราษฎร์ 39 คลินิกเวชกรรม
หน้านิคมลาดกระบังคลินิกเวชกรรม มีนบุรีคลินิกเวชกรรม ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม เบญญาศิร์ิ คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม          มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (โพธิแ์จ้)        มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาแก้วเงินทอง       มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เศรษฐกิจ 1)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ไทยสมบูรณ์)               มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาอูท่อง)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขา ม.เศรษฐกิจ)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่)   มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)   มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย) มิตรไมตรีคลินิกเวขกรรม (บางบ่อ)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 8)         มิตรมวลชนคลินิกเวชกรรม สาขามาเจริญ           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)               มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา)              มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง6)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เสาธงหิน)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วดัพระเงิน)               มิตรใมตรีคลินิกเวชกรรม (สุขสวสัด์ิ)      
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มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วดัพันท้าย)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (คลองหนึง่)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบางไผ่            มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(มหาสวสัด์ิ)                 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ปลายบาง)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิน่3)              มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช)                  มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3) 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองถนน)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาศรีเพชร             มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บึงค าพร้อย)           มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ซอยคุณพระ)            มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ตลาดพระราม 5)      มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(งามวงศ์วาน)             มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เคหะบางพลี)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สามโคก)       มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขานวนคร)         มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม           เสนานิคมคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 1  (เอกชน)  โทร. 0 2393 8534-5
บางกะปิคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 2                      
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 5 สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด

รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2109 8111 ต่อ 3103-4
บางปะกอกคลินิกเวชการ        บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม รพ.บางปะกอก 3 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่

รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2457 0086 ต่อ 3002 , 3090   
48 การแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมพระราม 2 การแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชัย วนัวเิชียรสหคลินิก
คลินิกเวชกรรมหมอเอกราช คลินิกเวชกรรมเอเซียการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
สายส่ีสหคลินิก สวนผักคลินิกเวชกรรม สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

รพ.บางมดโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2867 0606 ต่อ 3503
คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม บางมด 3 คลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ บี.แคร ์เมดิคอลเซ็นเตอร ์ (เอกชน)  โทร.0 2523 3359-71 ต่อ 1216
บี.แคร์ เมดิคอลคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี  (เอกชน)  โทร. 0 2451 4920-30 ต่อ 6025
เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม สหคลินิกบางขุนเทียน 5
เพชรทองค าคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2            โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็กสหวทิยาการมะลิ            โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็กบางขุนเทียน 1  
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาแพรกษา)  มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สุขสวสัด์ิ)      มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (โพธิแ์จ้) คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วดัพันท้าย)  มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เศรษฐกิจ 1) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วดัพระเงิน) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(มหาสวสัด์ิ) มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาแก้วเงินทอง มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองถนน) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) มิตรมวลชนคลินิกเวชกรรม สาขาบางพึง่       สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด
ธนารมย์สหคลินิก

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่มิตรประชา  (เอกชน)  โทร. 0 2455 5599 ต่อ 2061
คลินิกเวชกรรมกาญจนาภิเษก คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 116/5 คลินิกเวชกรรมพุฒธาดา บางแค คลินิกเวชกรรมภาษีเจริญ
คลินิกเวชกรรมบางแวก 68 คลินิกเวชกรรมตลาด ม.เศรษฐกิจ คลินิกเวชกรรมบางบอน 19 คลินิกเวชกรรมส่ีแยกท่าพระ
คลินิกเวชกรรมตลาดคลองขวาง คลินิกเวชกรรมสินเนรมิต

รพ.วิภาราม โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2722 2550
คลินิกเวชกรรมวภิาพัฒน์ วภิารามอ่อนนุชคลินิกเวชกรรม สิรินาถ บึงกุม่ โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ศิครนิทร ์ (เอกชน)  โทร. 0 2366 9900-99 
คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงวรุณศิริ คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์ คลินิกเวชกรรมรัทรินทร์ (ท้ายบ้าน)
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง ดวงแก้วคลินิกการแพทย์คลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกเวชกรรม บางปูเวชคลินิก
ภัทรคลินิกเวชกรรม สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม

รพ.สุขสวัสดิโ์รงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2874 6766-70 ต่อ 1306 , 1501
พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม ธนารมย์สหคลินิก
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รพ.หัวเฉียวโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2223 1351 ต่อ 3168 , 3186 , 3197
คลินิกเวชกรรมพระราม 2 การแพทย์ บางซ่อนคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม บางกะปิคลินิกเวชกรรม
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม สวนผักคลินิกเวชกรรม

รพ.กระบี ่ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7562 6736
โรงพยาบาลอ่าวลึก โรงพยาบาลเขาพนม โรงพยาบาลคลองท่อม โรงพยาบาลเกาะลันตา
โรงพยาบาลปลายพระยา โรงพยาบาลล าทับ โรงพยาบาลเกาะพีพี โรงพยาบาลเหนือคลอง
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั          สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี

รพ.พหลพลพยุหเสนา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3458 7800 ต่อ 1158
กาญจน์คลินิกแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอสุวมิล คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมแพทย์ธเนศ 
ท่าม่วงคลินิกเวชกรรม ท่าม่วงคริสเตียนคลินิกเวชกรรม แฟมิล่ีคลินิก(นายแพทย์รักษ์พงศ์)       เมืองทองคลินิกแพทย์
คลินิกแพทย์สุเทพ หมอแนน คลินิกตา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาญจนบุรี
สถานพยาบาลเขือ่นท่าทุง่นา สถานพยาบาลเขือ่นศรีนครินทร์ สถานพยาบาลเขือ่นเขาแหลม (เขือ่นวชิราลงกรณ)
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั          รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มะการกัษ์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3469 4507
คลินิกนายแพทย์ก่อพงษ์ คลินิกนายแพทย์ทนงค์ศักด์ิ คลินิกแพทย์ชาติชาย คลินิกแพทย์เชาวโ์รจน์
คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักด์ิ คลินิกแพทย์พงษ์ศักด์ิ คลินิกสมพงษ์การแพทย์ คลินิกหมอพวงทิพย์
คลินิกหมอภาวณีิ เบญญาภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

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

รพ.ก าแพงเพชร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5571 1102
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร         เทศบาลต าบลปากดง เทศบาลต าบลช่องลม เทศบาลต าบลนครชุม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี                                      รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ขอนแก่น  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4333 6789 ต่อ 1109 , 1551
คลินิกนายแพทย์นคร           คลินิกบ้านส าราญ (นพ.สุชาติ)          ณัฐดนัยคลินิกเวชกรรม         วชัรพงษ์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัว 
คลินิกหมอชูเกียรติ(เวชกรรม) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม นายแพทย์มหรรณพ บุญชัยการแพทยคลินิก
คลินิกนายแพทย์สุรชัย          คลินิกหมอวราวธุ-หมอกนกวรรณ(เวชกรรม)       คลินิกณรงค์การแพทย์ คลินิกประจักษ์การแพทย์
คลินิก หู คอ จมูก แพทย์หญิงภนุชพร    คลินิกหมอสุรชัย คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงวลี ชัชชัยคลินิกเวชกรรม 2
สหคลินิกกระดูกและข้อนายแพทย์วนัจักร-คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงมนสิชา อภ-ิมน คลินิกเวชกรรม ศูนย์แพทย์วดัหนองแวง
รพ.จิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น วทิยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ศูนย์อนามัยที ่6 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ           ส านักงานควบคุมโรคติดต่อที ่6           ศูนย์แพทย์มิตรภาพ     รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร        ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าพระ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6         ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบ้านไผ่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอ าเภอเมืองพล          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทกแห่งในจังหวดั           ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น(ศูนย์บ้านโนนชัย) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (เทศบาล 1)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น(ศูนย์บ้านหนองใหญ)่ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ชุมแพ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4331 1044 ต่อ 156
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะเน ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั      

จ.ก าแพงเพชร

จ.ขอนแก่น

จ.กระบี่

จ.กาญจนบุรี

จ.กาฬสินธุ์
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รพ.พระปกเกล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3932 4681 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี       ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.แหลมสิงห์      ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สอยดาว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พุทธโสธร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 3851 6790 ต่อ 1412
ศูนย์สุขภาพชุมชนวดัจีนประชาสโมสร  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวดัโสธรวราราม       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา          สถานีอนามัยเฉลิมพะรเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เกษมราษฎร ์ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3881 2702-19 ต่อ 1942 
คลินิกแพทย์สุรกิจ คลินิกเวชกรรมคลีนิคแพทย์สมคิด บางปะกงคลินิกเวชกรรม คลินิกศัลยแพทย์ประกิต

จุฬารตัน์ 11 อินเตอรโ์รงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3850 0300  
จุฬารัตน์ 12เกตเวย์ สหคลินิก จุฬารัตน์ ชลเวช โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง              รพ.ทัว่ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5

รพ.ชลบุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3893 1077-9
เกาะโพธิค์ลินิกการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์นิมิตร แฟมิล่ีคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์ทรงพล
คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ คลินิกแพทย์พนิต คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร            คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วรีวฒัน์ คลินิกเด็กหมอกฤษดา คลินิกแพทย์กันตนพกระดูกและข้อ
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์ คลินิกแพทย์ธวชัชัย คลินิกแพทย์อาภรณ์ แพทย์ภาณุพันธค์ลินิกเวชกรรม
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาตร์ออร์โธปิดิกส์ และสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา แพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ สาขา 2 (ดอนหัวฬ่อ)       คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์  บางปะกงคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคกระดูกและข้อ คลินิกเวชกรรมแพทย์สมเกียรติ
คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา แพทย์ฤทธเิดช คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์
วชิัยคลินิกแฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วทิยา             คลินิกเวชกรรมแพทย์สุริยัน         คลินิกเวชกรรมแพทย์วชิัย-แพทย์หญิงอภิสรา
หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พนัสนิคม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3846 2461
คลินิกแพทย์ยงยุทธ คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา
คลินิกแพทย์อาภรณ์            แพทย์ขนิษฐาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์       คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรม หมออรรถพล
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์ คลินิกเวชกรรมแพทย์วชิัย-แพทย์หญิงอภิสรา         แพทย์ปิยรัตน์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์    
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยาแพทย์มาโนชญ์ คลินิกแพทย์วรรณา พนัสเวชคลินิก
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ ์ (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 3824 5735-69 ต่อ 69059
คลินิกเวชกรรม ซอย 13 การแพทย์                      คลินิกแพทย์เกรียงไกร คลินิกแพทย์ขจิตร์เวชกรรม คลินิกแพทย์คมสัน
คลินิกหมอชนิตา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วทิยาสัตหีบ คลินิกหมอกฤชทองเวชกรรม
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมาบตาพุดการแพทย์ คลินิกแพทย์ทศนเทพ คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรีศักด์ิ
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกแพทย์สุรเดช หู คอ จมูก คลินิกรวมแพทย์นิคม
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วรพจน์ คลินิกเวชกรรมบ้านหมอพงษ์พัฒน์ แพทย์พิสิฏฐ์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมสระแก้ว
คลินิกเวชกรรม ลานโพธิ ์ซอย ๗ คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรีพงศ์ คลินิกเวชกรรมหมอกฤชทอง                        คลินิกแพทย์ คลินิกเวชกรรม
เอเมดิคอลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม สหคลินิกตรวจสุขภาพมาบตาพุด สมปรารถนาคลินิกเวชกรรม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
รพ.วดัญาณสังวรราม ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน  า

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา  (สภากาชาดไทย)  โทร. 0 3832  0200 ต่อ 3400 -3404
คลินิกเวชกรรมซอย 13 การแพทย์ แพทย์ฤทธเิดช คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์
คลินิกกายภาพบ าบัดบ่อวนิ คลินิกจุมพลการแพทย์                                         คลินิกธนเวช                           คลินิกเวชกรรมแพทย์กนก
คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทย์คมวฒิุ คลินิกกายภาพบ าบัดส่ีมุมเมือง คลินิกเวชกรรมแพทย์ทรงพล
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรีพงศ์ คลินิกเวชกรรมคุณหมอไพรัช คลินิกเวชกรรม แพทย์พงษ์ศักด์ิ คลินิกแพทย์พนิต
คลินิกหมอสุรัตน์เวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชกฤช คลินิกเวชกรรม บ้านบ่อวนิ คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริภา
คลินิกแพทย์วนัชัยระบบทางเดินปัสสาวะ    คลินิกอายุรกรรมหมอชัชวาล     คลินิกเวชกรรมแพทย์สมควร    คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวทิยาหมอนีรุชา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์ธเนศ คลินิกแพทย์อาภรณ์ คลินิกแพทย์ทศนเทพ               

จ.จันทบุรี

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ชลบุรี
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คลินิกแพทย์อภิชาติ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตศอนาสิกวทิยาหมอบรรเจิด คลินิกเวชกรรมส่ีมุมเมืองการแพทย์
จีระชน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุ คลินิกเวชกรรมแพทย์วทิยา คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคหัวใจศรีราชา คลินิกศูนย์โรคกระดูกและข้อ ปลวกแดงการแพทย์คลินิก
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก คลินิกเพาะทางด้านเวชกรรม บางปะกงคลินิกเวชกรรม หมอบูรณ์คลินิกเวชกรรม
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์สหพัฒน์ นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม แพทย์ศรีราชาคลินิกเวชกรรม       
วชิัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วทิยา สหคลินิกไร่กล้วย

รพ.เมืองพัทยา  (องค์การบรหิารส่วนจังหวัด)  โทร. 0 3810 3900 ต่อ 151
ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา

รพ.แหลมฉบัง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3835 2974-9 ต่อ 4004-5
สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

วิภารามแหลมฉบังโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3300 9800 ต่อ 1223
คลินิกเวชกรรมวภิารามแหลมฉบัง สหพัฒน์

เอกชล 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3893 9888 ต่อ 7441
เกาะโพธิค์ลินิกกการแพทย์ คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์นิมิตร คลินิกเวชกรรมหมอกวาง
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยาแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์                คลินิกแพทย์อาภรณ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา คลินิกเวชกรรมหมอหลาย บางปะกงคลินิกเวชกรรม แพทย์ภาณุพันธค์ลินิกเวชกรรม
โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส

รพ.ชัยนาทนเรนทร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5641 1450
คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอถาวร            คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรชัย คลินิกเวชกรรมแพทย์ทนงศักด์ิ คลินิกเวชกรรมหมอสุวชิัย
คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอกระดูก คลินิกเวชกรรมหมอกิตติศักด์ิ      ชาญชัยการแพทย์คลินิกเวชกรรม     คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุแพทย์เมธา      
ปกาสิทธิก์ารแพทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทย์เรืองศักด์ิคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมและกุมารเวชกรรมแพทย์ประเวศ-ปรียานุช          หมอสุกัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี           ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลต าบลวดัสิงห์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ชัยภูมิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4481 7018 
ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว      ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่งที ่3             เทศบาลเมืองชัยภูมิ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั           

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7750 3672 ต่อ 8213
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลวงัไผ่           ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร           ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั           

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5391 0600  ต่อ 2142 
รพ.สมเด็จพระญาณสังวร        รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปอ       สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าตึง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เกษมราษฎร ์ศรบีุรนิทร ์ (เอกชน)   โทร.0 5391 0999 ต่อ 701
กิตรการแพทย์ คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขาอ าเภอเชียงแสน คลินิกเวชกรรม แพทย์เจนพล
คลินิกเวชกรรมหมอไชยวฒัน์ แม่ขะจานคลินิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก

จ.ชัยภูมิ

จ.ชุมพร

จ.เชียงราย

จ.ชัยนาท
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รพ.นครพิงค์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5399 9200 ต่อ 1155 , 2224
คลินิกเวชกรรมจอมทองรวมแพทย์ คลินิกหมอฐิติพรเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงนุชนารถ บ่อหินคลินิกเวชกรรม
อุทัยคลินิกเวชกรรม ใช้แพทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ ริมเวยีงคลินิกเวชกรรม
รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน                        รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  (ทบวงมหาวิทยาลัย)  โทร. 0 5393 5176   
กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ คลินิกเวชกรรมนิพนธ ์- สุรศักด์ิการแพทย ์  สารภีคลินิกเวชกรรม
ดอยสะเก็ดคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง)
คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันก าแพง)  คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
หมอไตรจักรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรม คลินิกเวชกรรมหมอสัมพันธ ์        คลินิกเวชกรรม หมอสวนดอกหนองหาร
คลินิกเวชกรรมหมอสุริธร ประเสริฐคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวทิยา         หมอเจษฎาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
คลินิกหมอพีระศักด์ิ เวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์หญิงมาลียาคลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวนิัยศักด์ิ คลินิกหมอโอภาส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช        
เหมืองผ่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม หางดงการแพทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรม         

รพ.สันป่าตอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5393 1714 ต่อ 2103 , 2144
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ  (เอกชน)  โทร. 0 5320 0002 ต่อ 1522 , 1822
คลินิกเวชกรรมชุมชนใกล้หมอ ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม            หมอเจษฎาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม คลินิกหมอโอภาส คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช      คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินิกเวชกรรมหมอสัมพันธ์ หมอสมศักด์ิ-หมอยุพาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ไป          ใกล้หมอ สหคลินิก  
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวนิัยศักด์ิ

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่เทพปัญญา   (เอกชน)  โทร. 0 5385 2590-9 ต่อ 3402
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวนิัยศักด์ิ          คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง) คลินิกเวชกรรมหมออรรถสิทธิ์
คลินิกหมอโอภาส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช         หมอสมศักด์ิ-หมอยุพาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมคอ หู จมูก และศัลยกรรมทัว่ไป
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ลานนา  (เอกชน)  โทร. 0 5213 4785 - 7
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง)           คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวนิัยศักด์ิ             หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ลานนา 3

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ลานนา 3 (เอกชน) โทร. 0 5213 4777
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวนิัยศักด์ิ คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันก าแพง)
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม

รพ.ตรงั  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7520 1500 ต่อ 1114 , 1177
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1                ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2               ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตรัง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด                   ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3               ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน รพ.นาโยง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง             ร.พ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา             รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ทีอารพี์เอช โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร.0 7521 8988
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธรีะ คลินิกเวชกรรมทีอาร์พีเอช ลันตา อินเตอร์เนชัน่แนลคลินิกเวชกรรม

รพ.ตราด  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3951 1040 ต่อ 664
รพ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั

จ.เชียงใหม่

จ.ตรงั

จ.ตราด
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รพ.แม่สอด  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5553 1229 ต่อ 1290
รพ.ท่าสองยาง รพ.พบพระ รพ.แม่ระมาด รพ.อุม้ผาง
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5551 1024 ต่อ 1088 
รพ.บ้านตาก รพ.สามเงา รพ.วงัเจ้า รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.นครนายก  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3731 1151-2
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.นครปฐม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3425 8749
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์           คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ มารุตคลินิก คลินิกเวชกรรมหมอพัทธนันท์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ นายแพทย์นรวร์ี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักด์ิชัย
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์สมชายการแพทย์ คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ
คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสุธนการแพทย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวทิยาหมอประทีป        
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ สุขภาพคลินิกเวชกรรม เทศบาลเมืองนคร นครปฐม ศูนย์แพทย์ชุมชนองค์พระปฐมเจดีย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาวทิยาลัยราชภัฎนครปฐม       ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลดอนยายหอม
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)วดัไผ่ล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ประปานาสร้าง)
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เมตตาประชารกัษ์ วัดไรข่ิง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3438 8712 ต่อ 9600
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์      คลินิกเวชกรรมหมอพัทธนันท์ คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอวสิิทธิ ์                  คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักด์ิชัย สายส่ีสหคลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เทพากรโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3427 3463 ต่อ 609
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักด์ิชัย     คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ นายแพทย์นรวร์ี คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขานครชัยศรี)          พงศ์ววิฒัน์สหคลินิก คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์ สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

รพ.นครพนม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4251 1422  ต่อ 1035 
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง                                รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม      ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง      สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

รพ.เทพรตัน์นครราชสีมา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4439 5000 ต่อ 1101
รพ.ครบุรี รพ.เสิงสาง รพ.คง รพ.บ้านเหล่ือม
รพ.จักราช รพ.โชคชัย รพ.ด่านขุนทด รพ.โนนแดง
รพ.โนนไทย รพ.โนนสูง รพ.ขามสะแกแสง รพ.ขามทะเลสอ
รพ.บัวใหญ่ รพ.ประทาย รพ.ปักธงชัย รพ.พิมาย
รพ.ห้วยแถลง รพ.ชุมพวง รพ.สูงเนิน รพ.สีคิ ว
รพ.หนองบุนมาก รพ.แก้งสนามนาง รพ.วงัน  าเขียว รพ.ล าทะเมนชัย
รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.พระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 7 โคกกรวด ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 9 ราชภัฎ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วดับูรพ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง ศุนย์สุขภาพชุมชนสีดา ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป ศูนย์สุขภาพชุมชนปักธงชัย
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลขามทะเลสอ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลแก้งสนามนาง รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.ตาก

จ.นครนายก

จ.นครปฐม

จ.นครพนม

จ.นครราชสีมา
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รพ.ปากช่องนานา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4431 1856 ต่อ 538 , 540
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 1      ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 2     ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสาหร่าย      ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 9
ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลแก้งสนามนาง ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลขามทะเลสอ ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป ศูนย์สุขภาพชุมชนปักธงชัย
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง ศูนย์แพทย์ชุมชนสีดา
ศูนย์สุขภาพชุมชนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ       ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด       ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 11       ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วดับูรณ์
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว        ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล       ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12       ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองบัวใหญ่
ศูนย์สุขภาพจิตที ่5     ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล      ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วดัป่าสาละวนั     ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 8    ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 13
ศูนย์บริการสาธารณสุขต าบลหัวทะเล       ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลต าบลเมืองปัก         สถานพยาบาลเรือนจ ากลางคลองไผ่
สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก         สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา       หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสีคิ ว 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มหาราชนครราชสีมา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4423 2162
รพ.กองบิน กองบริการ กองบิน 1 รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์      รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง
รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที ่9 ศูนย์สุขภาพชุมชน 9 (มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสีมา)      รพ.เฉลิมพระเกียรติ   ศูนย์บริการเทศบาลนครนครราชสีมา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอุปถัมภ์            ศูนย์บริการสถานพยาบาลสถานีกาชาดที ่4              ศูนย์บริการสาธารณสุข 6(วดัศาลาทอง) 
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ศูนย์บริการเทศบาลบัวใหญ่
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง ศูนย์บริการเทศบาลโนนสูง
ศูนย์สุขภาพชุมชน (คลิกนิกเวชปฏิบัติครอบครัว) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุง่สวา่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลสวนพริกไทย
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วดับูรณ์ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วดัป่าสาละวนั
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเล ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12 จอหอ
คลิกนิกชุมชนอบอุน่การเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา        รพ.พระทองค า รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 4437 6555 ต่อ 6691
คลินิกเวชกรรมบ้านหมอใหญ่ รพ.สต.ไชยมงคล

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 1  (เอกชน)  โทร.0 4423 9999 ต่อ 9104
คลินิกเวชกรรมบ้านหมอใหญ่ ร.พ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 2

รพ.ทุง่สง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 7541 0100 ต่อ 1199
รพ.ทุง่สง-ชัยชุมพล            ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง     รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่11
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองรพ.ร่อนพิบูลย์            ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลฉวาง               สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ท่าศาลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 7533 0747 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง      รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่11      รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มหาราชนครศรธีรรมราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7534 0250 ต่อ 1208,1210
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่11 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ปากพนัง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สิชล  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7553 5639
รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สวรรค์ประชารกัษ์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5621 9835 ต่อ 12305
รพ.กองบิน 4 กองพลบินที ่3                             รพ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร รพ.ค่ายจิรประวติั       สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี                   
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์         ศูนย์สุขภาพสะพานด า          ศูนย์สุขภาพชุมชนวดัไทรย์ใต้         ศูนย์สุขภาพชุมชนวดัช่องคีรีศรีสุทธวิราราม
รพ.ชุมตาบง        ศูนย์สุขภาพชุมชนวดัจอมคีรีนาครพรต        รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที ่8 นครสวรรค์       รพ.ชุมชนและรพ..สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.นครสวรรค์

จ.นครศรธีรรมราช
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รพ.พระน่ังเกล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2528 4567 ต่อ 10681
127คลินิกเวชกรรม ขันติการแพทย์คลินิกอายุรกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์
คลินิกเวชกรรมอุดมการแพทย์ คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม ไทรน้อยการแพทย์คลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชานิเวศน3์)         ฤทธเิวชสหคลินิก พีรทัศน์คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิตี )           โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็กรัตนาธเิบศร์          สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธเิบศร์) ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ)่    
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย) ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่4 เทศบาลนครนนทบุรี (วดัสมรโกฎิ)   
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่5 เทศบาลนครนนทบุรี (ซอยทรายทอง)  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครปากเกร็ด                     
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที ่6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลต าบลเสาธงหิน
สาธารณสุขในเขตเมือง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 2502 2345 ต่อ 3103
กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม            คลินิกหมอสรภัญ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง            พลเวชการแพทย์คลินิกเวชกรรม   
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) วนัชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)   เทศบาลต าบลบางใหญ่ เทศบาลต าบลบางศรีเมือง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลต าบลเสาธงหิน
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธเิบศร์) ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมืองทองธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ)่ ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่4 เทศบาลนครนนทบุรี (วดัสมรโกฏิ) ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่1 เทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่2 เทศบาลนครปากเกร็ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมูบ่้านสมชาย ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวดัแคนอก
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลบางกรวย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลปลายบาง ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนกฤษฎานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่6 เทศบาลนครนนทบุรี (เฉลิมพระเกียรติ) ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน
เทศบาลต าบลบางม่วง สถานพยาบาลเรือนจ ากลางบางขวาง สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวดันนทบุรี ส านักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

สถาบันบ าราศนราดูร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2590 3406 
คลินิกเวชกรรมพิมลราช          คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม บางซ่อนคลินิกเวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง            เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด พลเวชการแพทย์
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม พีรทัศน์คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชืน่) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาอูท่อง)
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)  มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิน่3)
มติรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน  า) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง3) มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา) เอกอุดมคลินิกเวชกรรม
โรงพยาบาลชินเขตโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก       สถานีอนามัยเฉลิมพระกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี          ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่2 สวนใหญ่
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่3 ท่าทราย ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่4 วดัสมรโกฎิ       ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่5 ซอยทรายทอง     รพ..สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.กรงุไทยโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2582 2299 ต่อ 1112
รพ.กรุงไทย ปทุม โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก

รพ.วิภารามปากเกรด็ โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร.0 2092 4900 ต่อ 363
คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด

รพ.นราธิวาสราชนครนิทร ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7351 0615 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอ าเภอเมืองนราธวิาส ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองก าปงบารู ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง 2
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวดัประชาภิรมย์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

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

จ.นนทบุรี

จ.นราธิวาส
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รพ.น่าน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5471 9013
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองแคว     สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี        สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวดั
เทศบาลเมืองน่าน        ศูนย์ทันตสุขภาพจังหวดัน่าน         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.นางรอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4463 1977
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลล าปลายมาศ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี     สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา บ้านหนองใหญ่
สถานีอนามัยหนองหวา้ ต าบลหนองแวง           สถานีอนามัยหนองตาเยา ต าบลหนองแวง           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.บุรรีมัย์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4460 1230
รพ.แดนคงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 4 (อบจ.เก่า) ส านักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1 (ริมละลม)          สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดับุรีรัมย์           ส านักงานสาธารณสุขจังหวดับุรีรัมย์
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั

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

รพ.ปทุมธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2598 8744-5 
คลินิกเวชกรรม มีรักษ์ คลินิกเวชกรรม หมอววิฒัน์-สุนันท์                     คลินิกเวชกรรมหมอชญตว์ คลินิกเวชกรรมหมออภิชน
คลินิกเวชกรรมหมอมณเฑียร ณวรักษ์สหคลินิก พร้อมสินคลินิกเวชกรรม เทศบาลเมืองปทุมธานี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี          สถานีอนามัยพระเกียรตินวมินทราชินี (วดัเจดีย์หอย)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.การญุเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2529 4533-41 ต่อ 1901 , 1910
รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่

รพ.ภัทร-ธนบุรโีรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2901 8400 ต่อ 1007
รพ.คลองตันโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก

รพ.ค่ายธนะรชัต์  (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 3262 3738
คลินิกเวชกรรมวรีะการแพทย์        สาธติคลินิกเวชกรรม       คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรีชัย      คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวทิยา แพทย์พลังรัฐ

รพ.บางสะพาน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3269 1290
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนิคม กม.5 รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ประจวบคีรขีันธ์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3260 3973
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์    สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านนิคม กม.5
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.หัวหิน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3252 0767 ต่อ 4800 , 5093
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน 1 (ตะเกียบ) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน 2 (แนบเคหาสน์)
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.กบินทรบ์ุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3728 8196-7 ต่อ 1002-3
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาลี คลินิกเวชกรรมแพทย์วรพงษ์ คลินิกเวชกรรม สุวทิย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ภัทราวฒิุ แพทย์พรเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
ทรายทองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทย์แสงเงิน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา        
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลกบินทร์      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั     

จ.ปทุมธานี

จ.ประจวบคีรขีันธ์

จ.ปราจีนบุรี

จ.น่าน

จ.บุรรีมัย์

จ.บึงกาฬ
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รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.  0 3721 1088 ต่อ 2121 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธงชัย แพทย์ไชยาวฒิุคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สมภพ-สุภาพร
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยาแพทย์พิสิฎฐ์                 สหคลินิกหมอสมทัศน์ สหคลินิกแพทย์พงศธร
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมทัว่ไปและระบบทางเดินหายใจแพทย์ชลาลัย       แพทย์พนมคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาติชาย
แพทย์ศิริพงษ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์             แพทย์จิราพรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวทิยา       
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทย์ศศิพงษ์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ทัว่ไปขนาดกลางจุฬารตัน์ 304 อินเตอร ์ (เอกชน)  โทร.0 2033 2900 ต่อ 5044
จุฬารัตน์ 304 สหคลินิก

รพ.ปัตตานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7371 1019
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ศูนย์บริการสาธารณสุขกะลาพอเทศบาลเมืองปัตตานี               ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดปัตตานี
ศูนย์แพทย์ชุมชนปากน  า เทศบาลต าบลตะลุบัน สถานีอนามัยต าบลปะเสยะวอ สถานีอนามัยต าบลแป้น (บ้านเจาะโบ)
สถานีอนามัยต าบลบางเก่า รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พระนครศรอียุธยา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3521 1888 ต่อ 2550 , 2558
คลินิกเวชกรรมหมอธติิพงษ(์แก้ว) คลินิกเวชกรรมอุทัยการแพทย์

คลินิกหมอเศกสรรค์เวชกรรม แพทย์ณัฐพลคลินิกเวชกรรม หมอนุชคลินิกเวชกรรม สหคลินิกหมอธชัชัย-พัชรา
คลินิกหมออาทรเวชกรรม ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข วดักล้วย
สหคลินิก ฐาปกรณ์เวชกรรม ทันตกรรมหมอแป้ง ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (ป้อมเพชร)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (วดัอินทราราม)        
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (วดัตึก)               ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพระนครศรีอยุธยา                                           
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.เสนา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3535 2380  ต่อ 217
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 1 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วดัตึก
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วดัอินทาราม
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ส านักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา             ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา
ส านักงานสาธารณสุขอ าภอทุกแห่งในจังหวดั องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพระนครศรีอยุธยา          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.การญุเวช อยุธยาโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3531 5100-99
รพ.การุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่

รพ.ราชธานีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3533 5555 ต่อ 133 , 134
รพ.ราชธานี โรจนะโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่

รพ.ราชธานี โรจนะโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3524 9249 ต่อ 703
รพ.ราชธานีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลแม่ต  า     ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลนาปรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง      สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนก าลัง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง               สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึ ง           สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทุง่แต
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว             สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 1             สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางงุ้น
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ          สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม           สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าเมีย่ง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข         สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา         สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยคอกหมู             สถานบริการสาธารณสุขชุมชนปางมะโม           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า

จ.พะเยา
รพ เชียงค า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5441 5193

จ.ปัตตานี

            จ.พระนครศรอียุธยา

คลินิกแพทย์ธวชัชัยเวชกรรมเฉพาะทาง         คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์
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รพ.พะเยา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5440 9300 ต่อ 1523
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลแม่ต  า           ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ตะก่ัวป่า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7658 4250 ต่อ 5008
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาว ศูนย์การแพทย์เขาหลัก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

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

รพ.พัทลุง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7460 9500-20 ต่อ 7602
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์      ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพัทลุง (ศูนย์แพทย์ดอนยอ)          ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาชัยสน
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตะโหมด     ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต       ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม     ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหร า ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางแก้ว    ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน
ศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลัยทักษิณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี       รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พิจิตร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5661 1355 ต่อ 1123 - 24
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พุทธชินราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5524 8466
รพ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพเมืองเขือ่นขันธ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ
ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุขพุทธบูชา ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปราง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวงัทอง       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั         ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพิษณุโลก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

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

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

รพ.แพร ่ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5453 3500 ต่อ 8722
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่           ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลดอนมูล ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลแพร่       เทศบาลเมืองแพร่
สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวดัแพร่ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยฮ่อม        สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั        รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

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

รพ.วชิระภูเก็ต  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7636 1217  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1            ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลวชิิต รพ.ถลาง
ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา           รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยีเ่ต้ง รพ.ฉลอง
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.เพชรบุรี

จ.เพชรบูรณ์

จ.แพร่

จ.ภูเก็ต

จ.พังงา

จ.พัทลุง

จ.พิจิตร

จ.พิษณุโลก
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รพ.มหาสารคาม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4371 1750-4 ต่อ 9214
ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี ศูนย์แพทย์ราชภัฎศรีสวสัด์ิมหาสารคาม      เทศบาลเมืองมหาสารคาม
สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวดัมหาสารคาม       สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี        ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (มหาวิทยาลัย)  โทร. 0 4372 2055
รพ.บรบือ รพ.วาปีปทุม รพ.กันทรวชิัย รพ.โกสุมพิสัย
รพ.เชียงยืน รพ.นาเชือก รพ.พยัคฆภูมิพิสัย รพ.นาดูน
รพ.ยางสีสุราช รพ.กุดรัง รพ.ยางตลาด ศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวสัด์ิ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื นทีข่ามเรียง

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

รพ.ศรสีังวาลย์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5361 1378 ต่อ 2408 
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ยโสธร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4597 3900 - 5 ต่อ 1632  
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองยศ         ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านท่าศรีธรรม        ศูนย์สุขภาพชุมชนเดิดค่ายบดินทรเดชา
ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ             ศูนย์สุขภาพชุมชนไทยเจริญ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

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

รพ.ยะลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7324 4711-7 ต่อ 241
รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี รพ.รือเสาะ จ.นราธวิาส รพ.รามัน
รพ.กรงปินัง รพ.บันนังสตา รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา รพ.ธารโต
รพ.กาบัง เทศบาลนครยะลา ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรม ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลรือเสาะ
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู ศูนย์สุขภาพชุมชนธนวถิี
ศูนย์สุขภาพชุมชนผังเมือง 4 รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.รอ้ยเอ็ด  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4351 8200 ต่อ 2023 , 2024 
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช           รพ.จตุรพักตรพิมาน ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต.
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง        รพ.ละอุน่         รพ.กระบุรี        รพ.กะเปอร์        รพ.สุขส าราญ              รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

กรรชิตการแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมซอย 13 การแพทย์ คลินิกเวชกรรมบ้านหมอพงษ์พัฒน์ คลินิกนายแพทย์วทิยา
คลินิกแพทย์ทศนเทพ คลินิกแพทย์ประกอบกิจ คลินิกเวชกรรมแพทย์ประภาส คลินิกเวชกรรมแพทย์ธรีพงศ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (แพทย์ฤทัยรัตน์)          คลินิกแพทย์สมเดช คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย คลินิกแพทย์ คลินิกเวชกรรม
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกนายแพทย์สมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทย์อุบลวรรณ
คลินิกเวชกรรมบ้านค่ายการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมแพทย์รัฐศาสตร์         คลินิกแพทย์สมพงษ์
คลินิกลูกรัก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม คลินิกห้วยโป่งการแพทย์ คลินิกเวชกรรมระยองเวชการ

จ.ระยอง
รพ.ระยอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3861 1481

จ.แม่ฮ่องสอน

จ.ยโสธร

จ.ยะลา

จ.รอ้ยเอ็ด

จ.ระนอง
รพ.ระนอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7781 2630-3 ต่อ 5019 

จ.มหาสารคาม

จ.มุกดาหาร
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รวมพลคลินิกเวชกรรม ปลวกแดงการแพทย์คลินิก มาย คลินิกเวชกรรม สหคลินิกตรวจสุขภาพมาบตาพุด
แพทย์สุรพล-ศรีประภา คลินิกเวชกรรม       สุขุมวทิเวชการคลินิก สหคลินิกแพทย์ชัยวฒัน์ อีสเทิร์นสยาม คลินิกเวชกรรม
ไอดีซีคลินิก (หมอบี)            โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

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

รพ.จุฬารตัน์ระยองโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง  (เอกชน)  โทร. 0 3886 0890-3 
คลินิกพัฒนาการแพทย์ คลินิกรวมแพทย์นิคม คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ อีสเทิร์นสยาม คลินิกเวชกรรม
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม

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

รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาราม ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลจอมบึง ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลบางแพ ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลปากท่อ
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง          ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลวดัเพลง      ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวนผึ ง วทิยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี              ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั            ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัราชบุรี
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี         ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลเขางู         สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลบางแพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านคา สถานีอนามัยต าบลบ้านฆ้อง
สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ต าบลด่านทับตะโก          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ซานคามิลโลโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3221 1143 ต่อ 400
คลินิกเวชกรรมแพทย์นิติพนธ์ คลินิกเวชกรรม นพ.วฒิุชัย คลินิกแพทย์บัณฑิต

คลินิกเวชกรรมแพทย์วสันต์ คลินิกเวชกรรมแพทย์ประดิษฐ์ คลินิกเวชกรรมแพทย์พิสิฐ คลินิกเวชกรรมรุ่งทิพย์การแพทย์
ถวลิคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอขวญันุช คลินิกเวชกรรมหมอพงศ์พันธ์ คลินิกเวชกรรมหมอพิพัฒน์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สรรเสริญ นิศารัตน์คลินิกเวชกรรม เทศบาลเมืองบ้านหมี ่          ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านหมี่
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดัลพบุรี              รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

กรณาธปิคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์นิรันดร์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สุพรชัย คลินิกเวชกรรมสุชาติการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอจุมพล คลินิกเวชกรรมรักเกียรติการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์นพดล คลินิกเวชกรรมแพทย์วนัเพ็ญ
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์วรีชัย           คลินิกเวชกรรมหมออ าภรณ์          คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์นายแพทย์นาวนิ
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์แพทย์จุไรรัตน์          คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ชานนท์ ศิริกุล          แพทย์สิทธชิัยคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรม พญ.พรพรรณ - นพ.อาทิตย์     คลินิกเวชกรรมหมอสุจินดา     แพทย์นิติพลคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาพัฒนานิคม
แพทย์วภิาคลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงราตรีคลินิกเวชกรรม สมจิตร-นิรันดร์ คลินิกเวชกรรม หมอสมชายคลินิกเวชกรรม
ยุวเรศคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมจักษุวทิยา              ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพัฒนานิคม             ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหมี่
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านหมี ่       ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบาดาล
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สาขา 1          สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองลพบุรี           สถานพยาบาลเรือนจ ากลางลพบุรี          เทศบาลเมืองลพบุรี         รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ราชบุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3271 9600 ต่อ 1322  

จ.ลพบุรี
รพ.บ้านหมี ่ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3647 1270 ต่อ 259

รพ.พระนารายณ์มหาราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3678 5429

จ.ราชบุรี
รพ.ด าเนินสะดวก  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3225 5133

รพ.บ้านโป่ง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3222 1963

รพ.โพธาราม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3271 9400 ต่อ 116 , 117
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คลินิกหมออรรณพ-หมอนภสมร คลินิกหมอณรงค์                            คลินิกตาหมอเลอปรัชญ์ (มังกร) หมอเลือกคลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอวรวทิย์ คลินิกเวชกรรม หมอศุภสิทธิ์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยาแพทย์ชชล
รพ.แม่เมาะ รพ.เกาะคา รพ.เสริมงาม รพ.งาว
รพ.แจ้ห่ม รพ.วงัเหนือ รพ.เถิน รพ.แม่พริก
รพ.แม่ทะ รพ.สบปราบ รพ.ห้างฉัตร รพ.เมืองปาน

สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั

กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ สหคลินิกแพทย์ปริญญา-ธรีภัทร คลินิกเวชกรรมหมอลาริกซ์
สหคลินิกหมอตุลาพร หมอมายคลินิกเวชกรรม รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั

สหคลินิกหมอตุลาพร

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่หรภิุญชัยเมโมเรยีล  (เอกชน)  โทร. 0 5358 1600-5 ต่อ 2205
ร.พ.ทัว่ไปขนาดใหญ่หริภุญชัย ราม

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์นาตยา คลินิกนายแพทย์กฤษณ์ เวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
คลินิกนายแพทย์วฑูิรย์ คลินิกนายแพทย์มานะ คลินิกนายแพทย์สุรชัย คลินิกนายแพทย์สุวชิา
คลินิกนายแพทย์กรัณย์เวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก                คลินิกนายแพทย์อุดมศักด์ิ               สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั        สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.พยุห์ รพ.ศิลาลาด รพ.โพธิศ์รีสุวรรณ รพ.ยางชุมน้อย
รพ.กันทรารมย์ รพ.กันทรลักษ์ รพ.ขุขันธ์ รพ.ไพรบึง
รพ.ปรางค์กู่ รพ.ขุนหาญ รพ.ราษีไศล รพ.อุทุมพรพิสัย
รพ.บึงบูรพ์ รพ.ห้วยทับทัน รพ.โนนคูณ รพ.ศรีรัตนะ
รพ.วงัหิน รพ.น  าเกลี ยง รพ.ภูสิงห์ รพ.เมืองจันทร์
รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา             ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 2)             ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 3)
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 4) ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล 5) ศูนย์บริการฯ หนองหญ้าลาด รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกเวชกรรม นพ.วนัชัย จ่ายเจริญ ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขเกษม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั

ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 1 (เคหะชุมชนสงขลา)
ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2 (เขาแก้ว)
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่12 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.สงขลา
รพ.สงขลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7433 8100 ต่อ 1995 

จ.ศรสีะเกษ
รพ.ศรสีะเกษ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4561 1503

จ.สกลนคร
รพ.สกลนคร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4217 6000 ต่อ 8820 - 21

รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4272 1111 ต่อ 1110

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

จ.ล าพูน
รพ.ล าพูน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5356 9100 ต่อ 71006

รพ.พริ นช์ ล าพูนโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง  (เอกชน)  โทร. 0 5358 2888 

จ.เลย
รพ.เลย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4286 2123 ต่อ 2279

จ.ล าปาง
รพ.ค่ายสุรศักดิม์นตร ี (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 5483 9305-9 ต่อ 1123
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คลองเรียนคลินิกเวชกรรม คลินิกกระดูกและข้อหมอศศิพงษ์ - รัถการเอ็กซเรย์       คลินิกตาหมอวชิัย คลินิกราษฎร์อุทิศการแพทย์
คลินิกเวชกรรมนฤมลการแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์แพทย์กิตติพล       คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อัฐพล (หาดใหญ)่
คลินิกแพทย์เจริญ คลินิกแพทย์ไพบูลย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์ นรีเวชวทิยา หมอประวทิย์
คลินิกแพทย์นล คลินิกแพทย์ก าพล คลินิกแพทย์หญิงพักตร์ประภาสูตินรีเวชและโรคทัว่ไป      
คลินิกเวชกรรม หมออ านาจ มีสัทธรรมคลินิกหมอโฆษิตสูติ - นรีเวช คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงสุนิษฐา คลินิกแพทย์สุรสิทธิ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์หญิงวจันารัตน์ (หมอทราย) คอหงส์เวชคลินิก ชีวาวฒันาคลินิกเวชกรรม
ทุง่เสาคลินิกเวชกรรม ศตพงษ์คลินิกโรคกระดูกและข้อ สะเดาสหคลินิก หมอจิตติคลินิกเวชกรรม
รพ.กองบิน 56 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ รพ.มิตรภาพสามัคคี(มูลนิธทิ่งเซียเซ่ียงต๊ึง)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หน้าสถานีต ารวจภูธร อ.หาดใหญ)่ ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลก าแพงเพชร
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 (วดัคลองเรียน) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ                          ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1      
ศูนย์บริการสาธารณสุขบุญวรรโณ ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลพะตง      ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา)            ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลปริก
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 (วดัคอหงส์) ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลควนลัง ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ต าบลท่าข้าม
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขอู ่ท.ส.
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ศิครนิทร ์หาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 7431 0310 
คลินิกแพทย์กัมปนาท คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์บุรินทร์           คลินิกหมอเพิม่พูนเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธนาธปิ คลินิกแพทย์วชัรพงศ์ คลินิกสมนึกการแพทย์ คลินิกแพทย์ประกิต
นาหม่อมเวชคลินิก ศิครินทร์หาดใหญ่สหคลินิก ศิครินทร์หาดใหญ่คลินิกเวชกรรม รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม

รพ.สตูล  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร 0 7471 1028 ต่อ 1132 
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธรีะ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก อายุรกรรม           คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูก แพทย์กนกอร
ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลพิมาน         คลินิกแพทย์หญิงสิริรัตน์สูติ - นรีแพทย์ ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลก าแพง ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลศรีพิมาน
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกพัฒนะการแพทย์ ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่งในจังหวดั สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิง้
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวดับางปิง้ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองนาเกลือน้อย           ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา ศูนย์สุขภาพชุมชนภานุรังษี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ              ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง             ศูนย์สุขภาพชุมชนอยูเ่จริญ
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่จุฬารตัน์ 3 อินเตอร ์ (เอกชน)  โทร.0 2033 2900-9 ต่อ 5044
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม          รพ.ทัว่ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ      รพ.ทัว่ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5
สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่จุฬารตัน์ 9 แอรพ์อรต์  (เอกชน)  โทร.0 2033 9900 - 9 ต่อ 3338
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม           รพ.ทัว่ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ      รพ.ทัว่ไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5
สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

รพ.บางพลี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2752 4900 ต่อ 2004  

รพ.สมุทรปราการ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2701 8132-39 ต่อ 3210

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

จ.สตูล

จ.สมุทรปราการ
รพ.บางบ่อ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2338 1065-6 ต่อ 227
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คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์ เซ็นทรัล ปาร์ค คลินิก 2 คลินิกเวชกรรม          

บางปะกงคลินิกเวชกรรม บางกะปิคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 1
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 5 สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด

ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม บางกะปิคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกเวชกรรม รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 1
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 2 สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด

คลินิกเวชกรรมแพทย์อิทธพิล จุฬาประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม ธนารมย์สหคลินิก
บางปะกอกคลินิกเวชการ ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก บางปะกอกคลินิกเวชกรรม
รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่          

คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2 เมืองสมุทรบางปู คลินิกเวชกรรม
เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม รพ.เมืองสมุทรปูเ่จ้าฯ โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่

คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2 เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม
เมืองสมุทรบางปู คลินิกเวชกรรม รพ.เมืองสมุทรปากน  าโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่

คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกรวมชัยประชารักษ์เวชกรรม บางปะกงคลินิกเวชกรรม

คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกเวชกรรม รณภพการแพทย์ คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงวรุณศิริ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกเวชกรรมรัทรินทร์ (ท้ายบ้าน) บางปะกงคลินิกเวชกรรม บางปูเวชคลินิก

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ส าโรงการแพทย์  (เอกชน)  โทร. 0 2361 0070-9 ต่อ 1234-5  
คลินิกเวชกรรมวสันต์การแพทย์ มหาสินคลินิกเวชกรรม อนุสรณ์คลินิกเวชกรรม

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3471 4314-9 ต่อ 6109
คลินิกหมอมนูญ ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง ศูนย์แพทย์ชุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี                    สถานีอนามัยบ้านปรก              รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์พรชัย คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวฒิุ คลินิกสาทิพย์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมออภิชาติ
ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองอ้อมน้อย คลินิกหมอไพโรจน์และเพือ่นการแพทย์ ยอดยิง่คลินิกเวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอ้อมน้อย           ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระทุม่แบน           รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

คลินิกมหาชัยการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม สุขภาพคลินิกเวชกรรม
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.กระทุม่แบน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3411 9990 ต่อ 5549

รพ.บ้านแพ้ว  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3441 9559

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

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

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารกัษ์  (เอกชน)  โทร. 0 2708 7500-20 ต่อ 128 , 340 

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

จ.สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสาคร

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลเซ็นทรลั ปารค์  (เอกชน)  โทร. 0 2312 7261-9  ต่อ 334

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

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

รพ.บางปะกอก 3 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2109 3111  ต่อ 2201-2
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คลินิกเวชกรรมเบญจทรัพย์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมปาริชาติ-ชัยวเิชียรการแพทย์         คลินิกแพทย์กิตติ คลินิกพีรชัยการแพทย์
คลินิกเวชกรรม กมลทิพย์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมประวทิย์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอชรินทร์ คลินิกปิตินันท์การแพทย์
คลินิกแพทย์อภิชาติ คลินิก วบิูลย์ การแพทย์ คลินิกเวชกรรมสมคิดการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน์
คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวทิย์ คลินิกเวชกรรมหมอปัญญา คลินิกสมเกียรติการแพทย์ คลินิกสมุทรสาครการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอนารา          คลินิกเวชกรรมนิคมซอย 15 การแพทย์ คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอไพศาล
คลินิกหมอสงกรานต์การแพทย์ คลินิกหมออภิเชษฐ์การแพทย์ คลินิกหมออัญชลีเวชกรรมเฉพาะทาง พุฒิพงศ์คลินิกเวชกรรม
พัชรพร คลินิกเวชกรรม หมอวลัยรัตน์ คลินิกเวชกรรม หมอชัยวฒัน์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ
สินสาคร คลินิกเวชกรรม หมอพลสันต์ คลินิกเวชกรรม           รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.มหาชัย 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 2431 0054 ต่อ 2447
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมคลองแค         คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักด์ิชัย        คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยาทินกรการแพทย์    คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์อิศวรักษ์ คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์ คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์                     คลินิกอรรถพลการแพทย์ คลินิกสามพีน่้อง เวชกรรม 2
คลินิกเวชกรรมหมออภิชาติ คลินิกหมอวสันต์ คลินิกเวชกรรม ยอดยิง่คลินิกเวชกรรม       สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
วนัวเิชียรสหคลินิก

รพ.มหาชัย 3 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3442 9111 ต่อ 319
คลินิกชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกมหาชัย 3 เวชกรรม คลินิกเมืองใหม่การแพทย์เวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมออรณชัย
คลองครุคลินิกการแพทย์เวชกรรม บีเอสคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์ชัชชัย คลินิกกหมอรุณพรเวชกรรม

รพ.วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3411 6999 ต่อ 2403
คลินิกก้องการแพทย์ คลินิกชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกมหาชัยการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย
สหคลินิก คลินิกหมอวรีศักด์ิ

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอรเ์นชัน่แนล อ้อมน้อย  (เอกชน)  โทร. 0 2441 7899 ต่อ 4319,4329
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมคลองแค         คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักด์ิชัย      คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ       
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์หมอโสภณ คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสมฤทธิก์ารแพทย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์หมอคมสันต์-พาณิน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทะนง         โรมันคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์ คลินิกสาทิพย์การแพทย์ คลินิกสิวารัตน์การแพทย์ วนัวเิชียรสหคลินิก
คลินิกสายห้าการพยาบาลและการผดุงครรภ์         คลินิกแปซิฟิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์        เพชรเกษม 91 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกท่าไม้การพยาบาลและการผดุงครรภ์            คลินิกรุ่งเรืองการพยาบาลและการผดุงครรภ์           คลินิกเวชกรรมพุทธมณฑลสาย 5 (หมอนภดล)
แพทย์สายห้าคลินิกเวชกรรม สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ สายส่ีสหคลินิก

รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอรเ์นชัน่แนล สมุทรสาคร  (เอกชน)  โทร. 0 3441 0700-6 ต่อ 1228,1311 
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินิกชัยวฒัน์การแพทย์ คลินิกสาทิพย์การแพทย์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์หมอศักด์ิชัย ดีดีการแพทย์คลินิกเวชกรรม วนัวเิชียรสหคลินิก
สายส่ีสหคลินิก

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3742 1727  
คลินิกเวชกรรมแพทย์บรรหาร คลินิกแพทย์วรีชัย สระแก้วคลินิกเวชกรรม ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
แพทย์ปัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม               แพทย์วทิยาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
หมอเพลินคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรมทัว่ไป แพทย์กนกพร คลินิเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชกรรม
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวดั รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.พระพุทธบาท  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3626 8215-8 ต่อ 6020-3
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระพุทธบาท     ศูนย์อนามัยที ่2 สระบุรี   ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระพุทธบาท       รพ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี   รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.สระบุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3634 3500  ต่อ 1462
เทศบาลต าบลหนองแค           เทศบาลเมืองสระบุรี         รพ.ค่ายอดิศร          รพ.แก่งคอย           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

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

จ.สระแก้ว

จ.สระบุรี
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รพ.เกษมราษฎร ์สระบุรโีรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เอกชน)  โทร. 0 3631 5555-93 ต่อ 1249 
คลินิกเวชกรรมรวมแพทย์สระบุรี คลินิกเวชกรรมบัณฑิตการแพทย์ คลินิกนายแพทย์พีรวฒัน์ คลินิกเวชกรรม
แพทย์ประสงค์ (รวมแพทย์) คลินิกเวชกรรม         แพทย์นิติพลคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาพัฒนานิคม

รพ.สิงห์บุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3652 2512  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี                ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสิงห์บุรี               ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ
รพ.ค่ายบางระจัน รพ.ท่าช้าง รพ.บางระจัน รพ.พรหมบุรี

รพ.อินทรบ์ุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3658 1993-7 ต่อ 110,119
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสิงห์บุรี รพ.บางระจัน รพ.ค่ายบางระจัน รพ.ท่าช้าง
รพ.พรหมบุรี รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.ศรสีังวรสุโขทัย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 5568 2030-42 ต่อ 1314,1315
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.สุโขทัย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 5561 1702 , 0 5561 1782 ต่อ 1207
ส านักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รพ.ชุมชนแลรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.เจ้าพระยายมราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3551 4999 ต่อ 221
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี         ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 วดัศรีบัวบาน สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งในจังหวดั
สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี              สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี          รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที ่17  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3553 1077 ต่อ 1307 , 1611
คลินิกพจนารถ-บุญชัยการแพทย์ สองพีน่้องโพลีคลินิก รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

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

รพ.เกาะสมุย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7742 0901  
รพ. เกาะพะงัน คลินิกเวชกรรมประจักษ์การแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขบางรักษ์       ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองอ่างทอง
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สุราษฎรธ์านี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7791 5644
คลินิกหมอสมด่ังใจ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว บรรยงจักษุคลินิก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวทิยา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์ นายแพทย์สุชาติ อภิชาญยงวฒิุ         คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ฉันทิศร์  เด็ดรักษ์ทิพย์ (หมอบูม)
หมออภิเดชคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา เทศบาลนครสุราษฎร์ (ศูนย์ตาป)ี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์สวนหลวง ร.9) ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่4 (บึงขุนทะเล)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝ่ังบางใบไม้)                       ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธิห์วาย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวชิัย โรงพยาบาลกองบิน 7
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืององค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สุรนิทร ์  (กระทรวงสาธารณสุข)   โทร. 0 4451 5913 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร์        ศูนย์สุขภาพชุมชนสระโบราณ         ศูนย์สุขภาพชุมชนศุภกาญจน์ ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

จ.สุโขทัย

จ.สุพรรณบุรี

จ.สุราษฎรธ์านี

จ. สุรนิทร์

จ.สิงห์บุรี
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รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4243 1015 ต่อ 246 , 329
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.หนองคาย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4241 3456-65 ต่อ 143 , 150 , 217
ศูนย์บริการเทศบาล 1 ศูนย์นาโพธิ์ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

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

รพ.อ่างทอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3561 5111 ต่อ 647,648
รพ.อ่างทอง 2 (เขตเทศบาลเมือง) รพ.อ่างทอง 3 (เขตเทศบาลวดัชัยมงคล)       ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลป่าโมก
รพ.ชุมชนและร.พ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.อ านาจเจรญิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4551 1940-8 ต่อ 1250
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง              ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง              เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ             เทศบาลเมืองอ านาจเจริญชุมชนโคกจักจัน่
สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวดัอ านาจเจริญ           สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปลาค้าว           รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแห่งที ่3 บ้านโนนจาน

รพ.อุดรธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4224 3363-7  ต่อ 1229 
ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 8) ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน ศูนย์สุขภาพชุมชนวดัป่าโนนนิเวศน์ เทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลหนองบัว         ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1           ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 2     
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นาม่วง รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4227 3700-3   
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.อุตรดิตถ์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5540 9999 ต่อ 2103-4 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์            สถานพยาบาลเขือ่นสิริกิต์ิ               สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านส่องสี
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวงัสัมพันธ ์          สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านบ่อเบี ย           สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางคอม
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยยาง        สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี         รพ.ชุมชนเละรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั         

รพ.อุทัยธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5651 4992
รพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวดั                  

รพ.วารนิช าราบ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4542 4250-3 ต่อ 1012
รพ.พระศรีมหาโพธิ ์(จิตเวช) รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่10 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที ่1 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)           ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที ่2 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์บริการสาธารณสุขมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี          ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที ่3 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)
รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

รพ.สมเด็จพระยุราชเดชอุดม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4536 1133 ต่อ 151
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั

จ.อ่างทอง

จ. อ านาจเจรญิ

จ.อุดรธานี

จ. อุตรดิตถ์

จ.อุทัยธานี

จ. อุบลราชธานี

จ. หนองคาย

จ.หนองบัวล าภู
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รพ.สรรพสิทธิประสงค์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4525 0287
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินช าราบ ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวงัหิน
ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่ ศูนย์สุขภาพชุมชนวดัปทุมมาลัย ศูนย์แพทย์ชุมชนวดัใต้
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนาราม ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน ศูนย์อนามัยที ่10 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโคกเถือ่นช้าง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม        ศูนย์สุขภาพชุมชนค าข่า ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแขม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขือ่งใน
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร        ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เทศบาลนครอุบลราชธานี
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่10 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี          สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวดั
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที ่2 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)                       ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที ่3 (เทศบาลเมืองวารินช าราบ)
ศูนยสุ์ขภาพวทิยาลัยแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี     ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านน  ายืน
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.ชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งในจังหวดั






