
- 1 - 

ร.พ.กลาง (สังกัด กทม.) โทร.0 2220 8000 
22 เวชการคลินิก กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2 คลินิกเกษรการแพทย์
คลินิกปิยเมธิการแพทย์ คลินิกพรนรนิทรเ์วชกรรม คลินิกแพทย์ คลินิกแพทย์ปรญิญา
คลินิกรวมแพทย์ ถาวรคลินิกเวชกรรม ธีรชัยคลินิกการแพทย์ ประวิทย์คลินิกเวชกรรม
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม แพทย์พสิฐิคลนิกิ ไมตรจิีตต์คลินิกการแพทย์
ยลชัย เวชกรรมคลินิก ร.พ.เจรญิกรุงประชารักษ์ ร.พ.ตากสิน ร.พ.ราชพพิัฒน์
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ร.พ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ร.พ.เวชการุณย์รัศม์ิ ร.พ.สิรนิธร
วพศ.และวชิรพยาบาล สหคลินิกอ่อนนุชการแพทย์ สุรชัยคลินิกโรคผิวหนัง สุรชัยคลินิกเวชกรรม
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2289 7209
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์กมล คลินิกแพทย์สุรนิทร์ คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรพร
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัยชนะ คลินิกเวชกรรมแพทย์สาวิตรี เจรญิกรุงคลนิกิเวชกรรม ถาวรคลนิกิเวชกรรม
บ้านหมออรคลินิกเวชกรรม ประวิทย์คลินิกเวชกรรม แพทย์อนุชิตคลินิกเวชกรรม ร.พ.ตากสิน
ร.พ.กลาง  พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม ร.พ.ราชพพิัฒน์ ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ร.พ.เวชการุณย์รัศม์ิ ร.พ.สิรนิธร สิรนิาถคลนิกิเวชกรรม วพศ. และวชิรพยาบาล
วรรัตน์คลินิกการแพทย์ ร.พ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ศุภรัชคลนิกิเวชกรรม สําเหร่คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกออ่นนุชการแพทย์ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

ร.พ.ตากสิน  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2437 1625
คลินิกพิพัฒน์เวชกรรม คลินิกแพทย์ปรญิญา ถาวรคลินิกเวชกรรม บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
ประวิทย์คลินิกเวชกรรม สังขก์ระจายคลินิกการแพทย์ ร.พ.เจรญิกรุงประชารักษ์ ร.พ.ราชพพิัฒน์
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ร.พ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ร.พ.สิรนิธร ร.พ.เวชการุณย์รัศม์ิ

วพศ.และวชิรพยาบาล อดิลักษณ์คลินิกเวชกรรม

ร.พ.นพรัตนราชธานี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2517 4270-9  ต่อ 1109
คลินิกคมสันการแพทย์ คลินิกนพรัตน์เวชกรรม คลินิกบุญส่งการแพทย์ คลินิกแพทยเ์วชกรรม
คลินิกแพทย์สุนี-เมธา คลินิกแพทย์อภิชัย คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์
คลินิกเวชกรรมตลาดบัว คลินิกเวชกรรมรนิทรท์องการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์ คลินิกเวชกรรมหมอวงวัฒน์
คลินิกเวชกรรมหมอสุทธินันท์ คลินิกสุพจน์เวชกรรม คลินิกหมอสมชายเวชกรรม ชุมชนคลินิกเวชกรรม

นภดลคลินิกเวชกรรม บุญวิสุทธ์ิคลินิกเวชกรรม ประสงค์การแพทย์คลินิก พหลแพทย์คลินิกเวชกรรม
แพทย์เฉลิมพลคลินิก แพทย์ไชยวัฒน์คลินิก เมืองมีนบุรคีลินิกเวชกรรม เอส แอนด์ พี แพทย์คลินิก
สหคลินิกมนีบุรเีพลส หมอดาเนยีล คลินิกเวชกรรม ศริพิัฒน์คลินิกเวชกรรม สาขาบางชัน

ร.พ.ราชพิพัฒน์ (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2421 2222ต่อ 8836 - 9
ร.พ.กลาง ร.พ.เจรญิกรุงประชารักษ์ ร.พ.ตากสิน ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ร.พ.เวชการุณย์รัศม์ิ ร.พ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ร.พ.สิรนิธร วพศ.และวชิรพยาบาล
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

ร.พ.เลิดสิน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2353 9606
คลินิกจันทรป์ระดิษฐ์การแพทย์ 2 คลินิกเจรญิกรุงการแพทย์ คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ คลินิกแพทยน์พดล
คลินิกแพทย์ปัญญา คลินิกรุ่งเจรญิการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล นิลเวชคลินิก
คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 คลินิกเวชกรรมแพทยอ์งอาจ บ้านหมอคลินิกเวชกรรม คลินิกสะพาน 3 การแพทย์

ผนวก

สถานพยาบาลเครือข่ายประจําปี พ.ศ. 2554

กรุงเทพมหานครฯ

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.        ร.พ.กลาง
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คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม คลินิกเวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์ รวมแพทย์คลินิก (ยานนาวา) สมศักด์ิคลินิกเวชกรรม
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรยีญทอง) เอกชัยเวชการคลินิก รวมแพทยค์ลินิก (ดินแดง)

วพศ.และวชิรพยาบาล  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2244 3515
คลินิกชูจิตการแพทย์ คลินิกแพทยพ์ชิัย คลินิกแพทยส์มชาย คลินิกวินิจการแพทย์
คลินิกสันติการแพทย์ ตากสิน 1 การแพทย์คลินิก เตาปูนสหคลินิก นานาคลินิกเวชกรรม
บางกรวยโพลีคลินิก ประวิทย์คลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม ฟ้าใหม่คลินิกเวชกรรม
ยันฮีโพลีคลินิก ร.พ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ร.พ.เจรญิกรุงประชารักษ์ ร.พ.ตากสิน
ร.พ.ราชพพิัฒน์ ร.พ.เวชการุณย์รัศม์ิ ร.พ.สิรนิธร ร.พ.กลาง
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รองเมืองคลินิกเวชกรรม รื่นฤดคีลนิกิเวชกรรม ศรย่ีานคลนิกิเวชกรรม
ศาลายาคลินิกเวชกรรม สังขก์ระจายคลินิกการแพทย์

ร.พ.ศิริราช (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2419 7000 ต่อ  8937
48 การแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช คลินิกเอกชัยการแพทย์ พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
วิชิตคลินิกเวชกรรม

ร.พ.สรินิธร (สังกัด กทม.) โทร. 0 2328 6901-19  ต่อ 10410
คลินิกแพทย์เวชกรรม คลินิกเสรกีารแพทย์ ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม นภดลคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกออ่นนุชการแพทย์ สหแพทย์เมโมเรียลคลินิก ร.พ.กลาง ร.พ.เจรญิกรุงประชารักษ์
ร.พ.ตากสิน ร.พ.ราชพพิัฒน์ ร.พ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ร.พ.เวชการุณย์รัศม์ิ วพศ.และวชิรพยาบาล  

ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (กระทรวงกลาโหม) โทร.0 2460 0000-19 ต่อ 11497
คลินิกการแพทย์อินเตอรเ์มดเวชกรรม             คลินิกแพทย์โสภณ                       ถาวรคลินิกเวชกรรม บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน          บางบอนคลินิกเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก พงศแ์พทย์คลินิกเวชกรรม
เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอรสี์ลมสหคลินิก รม่ไทรคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลบางขุนเทียน
เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพ สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินกิ พงศแ์พทย์คลนิกิเวชกรรม 2

ร.พ.หลวงพ่อทวศีักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  (สังกัด กทม.)  โทร. 0 2429 3631
ร.พ.กลาง                            ร.พ.เจรญิกรุงประชารักษ์ ร.พ.ตากสิน ร.พ.ราชพพิัฒน์
ร.พ.สิรนิธร ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ร.พ.เวชการุณย์รัศม์ิ วพศ.และวชิรพยาบาล  
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

ร.พ.กล้วยน้ําไท  (เอกชน) โทร. 0 2769 2000 ต่อ 3101
33 เมดิคลินิกเวชกรรม กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2      คลินิกแพทย์เจษ
คลินิกแพทย์สันติภาพ มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (แบริ่ง) คลินิกแพทย์โสภณ      นครไทยคลินิกการแพทย์
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ําไท สาขาราม 2 บางกะปิคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมลาดพรา้ว 122      คลินิกเวชกรรมวิภาวดี 60

สหคลินิกกล้วยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93 ภัทรคลินิกเวชกรรม สหคลินิกกล้วยน้ําไท สาขาอโศก      สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังกล้วยนํ้าไท 2 คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 56
มหาสินคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ําไท สาขาสุภาพงษ์ 3
สหคลินิกกล้วยนํ้าไท สาขาตลาดยิ่งเจรญิ สวนผักคลินิกเวชกรรม สหคลินิกกล้วยน้ําไท สาขาทุ่งสองห้อง
สหคลินิกกล้วยนํ้าไทสาขาสุขุมวิท 101/1 สหคลินิกกล้วยนํ้าไท สาขาห้วยขวาง สหคลินิกกล้วยน้ําไท สาขาสาทร
คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง 40 คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง 53    คลินิกเวชกรรมกล้วยนํ้าไท สาขาชุมชน 70 ไร่

ร.พ.เกษมราษฎร์ บางแค (เอกชน)   โทร. 0 2804 8959-70
คลินิกพระราม 2 การแพทย์ คลินิกแพทย์ฉิมพลี คลินิกไพโรจน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สมชาย คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ สายส่ีสหคลินิก
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คลินิกสองแพทย์พุทธมณฑล คลินิกหมออภิชาติการแพทย์ พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
ร.พ.เกษมราษฎร์  ประชาชื่น ร.พ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ ร.พ.เกษมราษฎร์  สุขาภิบาล 3 ศาลายาคลินิกเวชกรรม
เศรษฐกิจเวชกรรมคลินิก สหคลินิกออ้มใหญ่รวมแพทย์ คลินิกเวชกรรมศรสีามพรานการแพทย์

ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาช่ืน (เอกชน)   โทร. 0 2910 1600 ต่อ 1575
ร.พ.เกษมราษฎร์  บางแค ร.พ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ ร.พ.เกษมราษฎร์  สุขาภิบาล 3

ร.พ.เกษมราษฎร์ สุขาภบิาล 3  (เอกชน) โทร. 0 2729 3000 ต่อ 5200  
ร.พ.เกษมราษฎร์  บางแค ร.พ.เกษมราษฎร์  ประชาชื่น ร.พ.เกษมราษฎร ์ รัตนาธิเบศร์

ร.พ.เดชา (เอกชน ) โทร. 0 2246 0137
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลินิกเปรมประชาการแพทย์ คลินิกพระราม 2 การแพทย์
คลินิกเพชรบุร ี22 เวชกรรม คลินิกเวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกแพทย์สาธิต
คลินิกเวชกรรมโชคชัย 4 คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลการแพทย์ คลินิกเวชกรรมทุง่ครุ คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกเวชกรรมลาดพร้าว 122 คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา
คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาทวีวัฒนา       จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาบางอ้อ
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก       สหแพทยห์ลังสวนโพลีคลินิก อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
คลินิกหมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม       ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม ดร.แครค์ลินิก คลินิกเวชกรรม ดอกไม้เวชคลินิก
คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาบางซื่อ       ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม บางกะปิคลินิกเวชกรรม บางชันเวชกรรมคลินิก
นานาคลินิกเวชกรรม เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก พรอ้มสินคลินิกเวชกรรม
บํารุงรักษ์การแพทย์คลินิก ปากเกร็ดรวมแพทย์คลนิกิเวชกรรม มหาสนิคลนิกิเวชกรรม ราม 53 คลินิกเวชกรรม
พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม หมออารคีลินิกเวชกรรม อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรยีญทอง) ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพ สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินิก
เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอรสี์ลม สหคลินิก

ร.พ.นวมนิทร์  (เอกชน) โทร. 0 2918 5080
1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม พหลโยธิน 65 คลินิกเวชกรรม 33 เมดิคลินิกเวชกรรม
คลินิก พีพี การแพทย์ คลินิกฉัตรชัยการแพทย์ นลินคลินิก คลินิกเวชกรรม คลินิกทิวสนการแพทย์
คลินิกเทพไพเราะนิมิตรเวชการ คลินิกนวมินทร์ 2 เวชกรรม สาขาราษฎรบู์รณะ คลินิกแพทยว์รีะ - อุษา
คลินิกเปรมประชาการแพทย์ คลินิกพิราศัยการแพทย์ คลินิกเพชรบุร ี22 เวชกรรม คลินิกรณภพการแพทย์

คลินิกแพทย์สุวรรณ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกแพทย์โอภาส คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48
คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม คลินิกเวชกรรมซอยสายหยุด คลินิกเวชกรรมธานแีพทย์ คลินิกแพทยอ์ภิชัย
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรสิีบ คลินิกนวมินทรก์ารแพทย ์(สาขาหนา้นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) คลินิกเวชกรรมแพทยส์ามารถ
คลินิกเวชกรรมลาดพรา้ว 122 คลินิกเวชกรรมวิภาวดรีังสิต คลินิกเวชกรรมศรปีทุมา คลินิกเวชกรรมหมอวงวัฒน์
คลินิกสหแพทย์เมโมเรยีล คลินิกสุจินดาเวชกรรม คลินิกสุพจน์เวชกรรม คลินิกเสนานิคม 1 การแพทย์
คลินิกหมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม คลินิกอรุณนิเวศน์การแพทย์ เคหะรามคลินิกเวชกรรม เฉลิมพงษค์ลินิกเวชกรรม
ชํานาญคลินิกเวชกรรม ดวงแกว้คลินิก 2000 การแพทย ์ ดวงแกว้คลินิกการแพทย์ ดอนเมอืงคลินิกเวชกรรม
ถนอมมิตรวัชรพลคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม                         ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม บางชันเวชกรรมคลินิก

คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลินิกเวชกรรมรนิทรท์องการแพทย์ นครไทยคลินิกการแพทย์ นครคลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน นวมินทร ์2 เวชกรรมคลินิก นวมินทร ์3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว      นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม (สาขา ม.มหานคร)         นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี
นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
นอรท์เมดิกคลินิกเวชกรรม     นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี                   นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง

ประชาราษฎรค์ลินิกเวชกรรม เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ บางครุคลนิกิเวชกรรม บา้นใหม่คลนิกิเวชกรรม

ภัทรคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกแพทย์เวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์

 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข ้               นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอนิทรา
    นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขารามอนิทรา กม.8     นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม (สาขาเคหะรม่เกล้า)
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มีนบุรคีลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก พรอ้มสินคลินิกเวชกรรม แพทยแ์พรกษาคลินิก
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม แพทย์ข้ามฟากคลินิก แพทย์ไชยวัฒน์คลินิก มิตรไมตรคีลินิกการแพทย์
ศาลายาคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม มัยลาภคลินิกเวชกรรม ราม 53 คลินิกเวชกรรม
สนามเป้าคลินิกเวชกรรม วัชรพลเวชกรรมคลินิก วัลลียาคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช
สหคลินิกออ่นนุชการแพทย์ วชิระพลคลินิกเวชกรรม แอนเน็กซค์ลนิกิเวชกรรม สหคลนิกิการเคหะ
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม สวนผักคลินิกเวชกรรม สวนหลวงคลินิกเวชกรรม สุขสวัสด์ิคลินิกเวชกรรม

อรดาคลินิกเวชกรรม สหแพทย์เมโมเรยีลคลินิก สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินิก อารคีลินิกเวชกรรม
วิภาวดี 49 คลินิกเวชกรรม เสนานิเวศนค์ลินิกเวชกรรม หมออารคีลินิกเวชกรรม หัวป่าการแพทยค์ลินิกเวชกรรม
ลาดกระบังเมดิคลินิกเวชกรรม อริยธั์ชคลินิกเวชกรรม อรุณธรคลนิกิเวชกรรม อังกุญชณั์ฎฐ์คลินิกเวชกรรม

ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก เอกมัยโพลีคลินิกแพทย์ เอ็นซีซีสหคลินิก ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม
เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินิก         อูท่องคลนิกิเวชกรรม         อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอรสี์ลม สหคลินิก                 อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค 
อนิทัชเมดิแครค์ลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง        

ร.พ.นวมนิทร์ 2 (เอกชน) โทร. 0 2427 1616

1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกนวมินทร์ 2 เวชกรรม สาขาราษฎรบู์รณะ
คลินิกพิราศัยการแพทย์ คลินิกแพทย์วีระ - อุษา คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกเวชกรรมโชคชัย 4
คลินิกเวชกรรมซอยสายหยุด คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา คลนิกิเวชกรรมศรปีทุมา คลินิกสุพจน์เวชกรรม
คลินิกอรุณนิเวศน์การแพทย์ จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม เฉลิมพงษค์ลินิกเวชกรรม ดอนเมอืงคลินิกเวชกรรม
ถนอมมิตรวัชรพลคลินิกเวชกรรม ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม นครคลินิกเวชกรรม นครชัยเวชกรรมคลินิก
นครไทยคลินิกการแพทย์ นวมินทร ์2 เวชกรรมคลินิก นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน

นอรท์เมดิกคลินิกเวชกรรม เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ บางครุคลินิกเวชกรรม บางชันเวชกรรมคลินิก
บางบอนคลินิกแพทยเ์วชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์ บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
แพทยข์า้มฟากคลินิก แพทยแ์พรกษาคลินิก มนีบุรคีลินิกเวชกรรม ราม 53 คลินิกเวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม ศูนยก์ารแพทยเ์มอืงทองธาน ีสหคลินิก ศาลายาคลินิกเวชกรรม ลําสาลีคลินิกเวชกรรม

สถานพยาบาลจุฬาเวช สวนธนคลินิกเวชกรรม สหคลนิกิการเคหะ สุขสวัสด์ิคลินิกเวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม อรดาคลินิกเวชกรรม อริยธั์ชคลินิกเวชกรรม เอ็นซซีสีหคลินิก

ร.พ.นวมนิทร์ 9 (เอกชน) โทร. 0 2518 1818

คลินิก พีพี การแพทย์ คลินิกทิวสนการแพทย์ คลินิกเทพไพเราะนิมิตรเวชการ คลินิกเปรมประชาการแพทย์
คลินิกพิราศัยการแพทย์ คลินิกนวมินทรก์ารแพทย ์(สาขาหนา้นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)              คลินิกแพทยว์รีะ-อุษา

คลินิกแพทย์โอภาส คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม คลินิกรณภพการแพทย์
คลินิกเวชกรรมศรปีทุมา คลินิกสหแพทย์เมโมเรยีล คลินิกเสนานิคม 1 การแพทย์ นครคลินิกเวชกรรม
ดวงแกว้คลินิกการแพทย์ ดอนเมอืงคลินิกเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ นครไทยคลินิกการแพทย์ ราม 53 คลินิกเวชกรรม

บางครุคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์ บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
พหลโยธิน 65 คลินิกเวชกรรม แพทย์ข้ามฟากคลินิก แพทย์แพรกษาคลินิก มีนบุรคีลินิกเวชกรรม
วัชรพลเวชกรรมคลินิก วัลลียาคลินิกเวชกรรม วิภาวด ี49 คลินิกเวชกรรม ศาลายาคลินิกเวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม สหคลินิกการเคหะ เสนานิเวศนค์ลินิกเวชกรรม หมออารคีลินิกเวชกรรม
อรดาคลินิกเวชกรรม            เอ็นซซีสีหคลินิก อู่ทองคลินิกเวชกรรม อรุณธรคลนิกิเวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค                นอรท์เมดิกคลินิกเวชกรรม
เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอรสี์ลม สหคลินิก         นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้ นวมินทร ์3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม (สาขา ม.มหานคร) นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขารามอนิทรา กม.8
นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม (สาขาเคหะรม่เกลา้) นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาเคซรีามอนิทรา
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ร.พ.บางปะกอก  9  อินเตอร์เนช่ันแนล  (เอกชน) โทร. 0 2877 1111

คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม ชายทะเลบางกอกคลินิกเวชกรรม จุฬาประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม คลินิกสมวงศก์ารแพทย์
ซ.ีเอ็ม.คลินิกเวชกรรม ธนารมยเ์วชกรรมคลินิก บางปะกอกคลินิกเวชการ บางปะแกว้คลินิกเวชกรรม
บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก รม่ไทรคลินิกเวชกรรม ร.พ.บางปะกอก 8
วิลาสินีเวชคลินิก สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2 สวนธนคลินิกเวชกรรม อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน

ร.พ.บางนา 1 (เอกชน) โทร. 0 2746 8630-8
คลินิกแพทย์เจษ คลินิกแพทย์ฉัตรลดา 1 คลินิกวสันต์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมบางนา 3
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรนีครนิทร์ ร.พ.บางนา 2                      ร.พ.บางนา 5  ทรงยศคลินิกเวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม นภดลคลินิกเวชกรรม บางกะปิคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์
แพทย์ข้ามฟากคลินิก สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม คลนิกิเวชกรรมแพทย์ศรนีครนิทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง สหแพทย์เมโมเรียลคลินิก

ร.พ.บางไผ่  (เอกชน) โทร. 0 2457 0086   
48 การแพทยค์ลินิกเวชกรรม การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกพระราม 2 การแพทย์ คลินิกแพทย์ฉิมพลี
คลินิกแพทย์ดุสิตเวชกรรม คลินิกแพทย์สมชัย คลินิกไพโรจน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช
คลินิกเวชกรรม แพทย์สามพราน คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ สายสี่สหคลินิก คลินิกเวชกรรมบางไผ่
คลินิกเวชกรรมบางไผ่-กระโจมทอง คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกสองแพทย์พุทธมณฑล คลินิกสินเงินเวชกรรม               คลินิกเอเชียการแพทย์ จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
จันทราเวชกรรมคลินิก ดอกไม้เวชคลินิก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สุขสวัสด์ิคลินิกเวชกรรม
บางครุคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกแพทย์เวชกรรม บางบอนคลนิกิเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก
บ้านเราคลินิกเวชกรรม บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
ยงยุทธคลินิกเวชกรรม รม่ไทรคลินิกเวชกรรม วันวเิชียรสหคลนิกิ วชิิตคลนิกิเวชกรรม
ศาลายาคลินิกเวชกรรม เศรษฐกิจเวชกรรมคลินิก สวนผักคลินิกเวชกรรม สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
คลินิกเวชกรรมสายห้าการแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สมชาย         อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน

ร.พ.บางมด (เอกชน)  โทร. 0 2867 0606
คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลินิกแพทย์กมล                คลินิกสมวงศก์ารแพทย์ คลินิกหมอวิภาเวชกรรม
ธีรชัยคลินิกการแพทย์ สถานพยาบาลบางมด 3 สวนธนคลินิกเวชกรรม

ร.พ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  (เอกชน)  โทร. 0 2523 3359 - 71
บี แคร ์เมดิคอลคลินิกเวชกรรม

ร.พ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4  (เอกชน) โทร. 0 2514 4140-9  
คลินิก พีพี การแพทย์ คลินิกสุพจน์เวชกรรม ราม 53 คลินิกเวชกรรม มัยลาภคลินิกเวชกรรม
เนช่ันคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม ลลีาคลนิกิเวชกรรม หมออารคีลินิกเวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก

ร.พ.พระราม 2 (เอกชน) โทร. 0 2451 4920-30 ต่อ 1107
คลินิกแพทยดุ์สิตเวชกรรม คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลนิกิเวชกรรมเพชรบุรสิีบ จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอบางบัวทอง2เวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก                     เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม
บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม สวนผักคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช สถานพยาบาลบางขุนเทียน
เพชรทองคําคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2

ร.พ.เพชรเวช  (เอกชน)  โทร. 0 2718 1515 ต่อ 176
1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม 33 เมดิคลินิกเวชกรรม                              กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย ์สาขา 2
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คลินิกพระราม 2 การแพทย์ คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 คลินิกเวชกรรมเพชรบุรสิีบ คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี
คลินิกเวชกรรมลาดพรา้ว 122 คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง บางกะปิคลินิกเวชกรรม จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ ดอกไม้เวชคลินิก ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม                    แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม แพทย์แพรกษาคลินิก
นครไทยคลินิกการแพทย์ คลินิกหมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม บางซ่อนคลินิกเวชกรรม ประสงค์การแพทย์คลินิก
แพทย์ข้ามฟากคลินิก ลําสาลีคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (บางชัน) ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง            อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน หมออารคีลินิกเวชกรรม

ร.พ.แพทย์ปัญญา (เอกชน) โทร.0 2718 7437
 คลินิกเวชกรรมแพทยปั์ญญา สาขาออ่นนุช 39

ร.พ.มเหสักข์ (เอกชน) โทร.0 2635 7123 ต่อ 113
33 เมดิคลินิกเวชกรรม กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2 คลินิกพระราม 2 การแพทย์
คลินิกบารมีการแพทย์ คลินิกจันทรป์ระดิษฐ์การแพทย์ 2 คลินิกแพทย์นพดล คลินิกแพทย์โสภณ
คลินิกเวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมเพชรบุรสิีบ นนทรคีลินิกแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล
คลินิกสะพาน 3 การแพทย์ คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
เจรญิกรุงคลินิกเวชกรรม ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกเวชกรรม จันทราเวชกรรมคลินิก
นครไทยคลินิกการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง ดอกไม้เวชคลินิก บางกะปิคลนิกิเวชกรรม
บางครุคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกแพทย์เวชกรรม สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินิก บางสะแกเวชกรรมคลินิก
บ้านหมอคลินิกเวชกรรม รวมแพทย์คลินิก ร่มไทรคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช
มหาสินคลินิกเวชกรรม ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรยีญทอง) สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอบางบัวทอง2เวชกรรม        เนช่ันคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ      เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินิก

ร.พ.ยันฮี  (เอกชน) โทร. 0 2879 0300    ต่อ 57907
คลินิกแพทย์ 2000 คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ    บุญญาเวชสหคลนิกิ             คลินิกเสนานิคม 1 การแพทย์
คลินิกอนิทามระ 51 เวชกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์    ยันฮีโพลีคลินิก สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

ร.พ.ราษฎร์บูรณะ   (เอกชน)  โทร. 0 2427 0175-9  
คลินิกแพทย์โสภณ             คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม คลนิกิเด็กเวชกรรม คลินิกเจรญิการแพทย์
คลินิกบารมกีารแพทย์ คลินิกพระราม 2 การแพทย์ อิสรภาพคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทยอ์ทิธพิล
คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมนายแพทยต์ระกูล คลินิกเวชกรรมทุง่ครุ คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกเวชกรรมหนองคา้งพลู 1
คลินิกสมวงศก์ารแพทย์ คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม คลินิกหมอบัลลังค ์เวชกรรม จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
จันทราเวชกรรมคลินิก เจรญินครธนบุรคีลินิกเวชกรรม ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม ดอกไม้เวชคลินิก
ธนารมยเ์วชกรรมคลินิก วิลาสินเีวชคลินิก บางครุคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกเวชกรรม
บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม บางสะแกเวชกรรมคลินิก บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก
พระราม 3 คลินิกเวชกรรม พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม สวนธนคลินิกเวชกรรม
อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรยีญทอง) รม่ไทรคลินิกเวชกรรม อริย์ธัชคลนิกิเวชกรรม

เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอรสี์ลม สหคลินิก         เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินิก

ร.พ.ศรีวิชัย 2  (เอกชน) โทร. 0 2441 6999  
คลินิกกิติพรการแพทย์                     คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกแพทย์สานไผ่
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์ คลินิกสาทิพย์การแพทย์ คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
ร.พ.ศรีวิชัย 3                    ร.พ.ศรีวิชัย 5 โรมันเวชกรรมคลินิก วันวิเชียรสหคลินิก

คลินิกเวชกรรมแพทย์ปัญญาสาขารามคําแหง 37      คลินิกแพทย์ปัญญา 2

อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค        สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค       ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
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วิชิตคลินิกเวชกรรม สวนผักคลินิกเวชกรรม สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ สายสี่สหคลินิก
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต

ร.พ.ศิครินทร์  (เอกชน) โทร. 0 2366 9900-99 ต่อ 1237
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2 คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกแพทย์เจษ
คลินิกแพทย์หญิงวรุณศิร ิ(เวชกรรม) คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกเวชกรรมเพชรบุรสิีบ ร.พ.รัทรนิทร์
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ ดอกไม้เวชคลินิก นครไทยคลินิกการแพทย์
นภดลคลินิกเวชกรรม หัวป่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม บางปูเวชคลินิก พุทธรักษาคลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์

ร.พ.หัวเฉยีว (เอกชน) โทร. 0 2223 1351 ต่อ 1053 1054

คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ คลินิกเวชกรรมหัวเฉียว ป่ินเกล้า คลินิกพระราม 2 การแพทย์ คลินิกแพทย์โสภณ
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรสีิบ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์ คลินิกเวชกรรมคลองเตย          คลินิกเวชกรรมทุง่ครุ
คลินิกหัวเฉยีวเวชกรรม มูลนิธิป่อเต็กตึง คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลนิกิเวชกรรมลาซาล คลนิกิเวชกรรมหัวเฉยีว ดุสิต

จันทราเวชกรรมคลินิก คลินิกหมอบางบัวทอง2เวชกรรม คลินิกบารมีการแพทย์ เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม
บางกะปิคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

บางสะแกเวชกรรมคลินิก บางซ่อนคลินิกเวชกรรม บางบอนคลินิกแพทยเ์วชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์
มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 3) พร้อมสินคลินิกเวชกรรม พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
ศาลายาคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (บางชัน) หมออารคีลินิกเวชกรรม พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก
สามัคคคีลินิกเวชกรรม ศูนยก์ารแพทยเ์มอืงทองธาน ีสหคลินิก สวนผักคลินิกเวชกรรม สหคลินิกอ่อนนุชการแพทย์
แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (แบริ่ง) อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
อนิทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน                ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม               รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาไวทเ์ฮา้ส์)
เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอรสี์ลม สหคลินิก        เมดิโปรการแพทยแ์ละสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินิก

ร.พ.กระบี่  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7563 1418

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.พหลพลพยุหเสนา  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3462 2999

กาญจน์คลินิกแพทย์ เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนศรนีครนิทร์ คลินิกแพทย์กัณฐัศ
คลินิกแพทยปั์ญญา คลินิกแพทยพ์ลตรี คลินิกแพทยสุ์เทพ คลินิกวราพรการแพทย์
คลินิกหมอสุวิมล แฟมิลี่คลินิก (นายแพทย์รักษ์พงศ์) ทา่ม่วงครสิเตยีนคลนิกิแพทย์ เมืองทองคลนิิกแพทย์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด          ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อรวรรณการแพทย์

ร.พ.มะการักษ์  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3454 1859-60

คลินิกนายแพทย์ก่อพงษ์ คลินิกนายแพทย์ทนงค์ศักด์ิ คลินิกแพทย์ชาติชาย คลินิกแพทย์เชาวโรจน์

คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักด์ิ คลินิกแพทย์พงษ์ศักด์ิ คลินิกสมพงษ์การแพทย์ คลินิกหมอพวงทิพย์
คลินิกหมอภาวิณี      ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว     ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.กาฬสินธ์ุ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 04381 1020 ต่อ 1351

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด  ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จ.กระบี่

จ.กาญจนบุรี

จ.กาฬสินธ์ุ

เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง       เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นต์หลุยส์       ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
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ร.พ.กําแพงเพชร  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5572 2102
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขตําบลนครชุม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืง ศูนย ์1 ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืง ศูนย ์2

ร.พ.ขอนแก่น  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4333 6789 ต่อ 1250
คลินิกหมอบุญเลิศ(สาขาเวชกรรม) คลินิกณรงคก์ารแพทย์ คลินิกธนรัฐการแพทย์ คลินิกนายแพทยน์คร
คลินิกพรพลการแพทย์ คลินิกนายแพทยม์านะพงศ์ คลินิกนายแพทยเ์รอืงยศ คลินิกนายแพทยว์ิทยา
คลินิกหมอพภิพ คลินิกนายแพทยสุ์รชัย คลินิกบ้านสําราญ (นพ.สุชาติ) คลินิกประจักษ์การแพทย์
คลินิกนายแพทย์วิโรจน์-แพทย์หญิงชลธิชา คลินิกแพทย์เคหะชุมชน คลินิกมานิตย์การแพทย์ คลินิกหมอชูเกียรติ(เวชกรรม)

คลินิกหมอสันติพงษ์ คลินิกหมอทรงขวัญ คลินิกโรคเด็กและโรคผิวหนังนายแพทยเ์มธี ออ่นจันทร์
บุญชัยการแพทยคลินิก ร.พ.จิตเวชราชนครนิทรข์อนแก่น ร.พ.ค่ายศรพีัชรนิทร์ ศูนยแ์พทยวั์ดหนองแวง

หมอสมศักด์ิ-หมอจันทรเ์พ็ญ คลินิกเวชกรรม โคกสีคลินิก (นายแพทย์ปรีดา) คลินิกอารยี์การแพทย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

ศูนยก์ามโรค และโรคเอดส์ เขต 6 ขอนแก่น      ศูนยวั์ณโรคเขต 6 ขอนแก่น ศูนย์แพทยช์าตะผดุง ศูนยแ์พทยมิ์ตรภาพ
สํานักงานนายแพทยส์มพรคลินิก ศูนยส่์งเสรมิสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น

สํานักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6             สถานบําบัดโรคผิวหนัง ศูนยโ์รคเรื้อนเขต 6 ขอนแก่น               ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร

ร.พ.ชุมแพ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4331 1044 ต่อ 307

คลินิกทรงคุณการแพทย์ คลินิกนายแพทย์พีรพงศ์ คลินิกนายแพทย์ศราวุธ คลินิกแพทย์เกรียงศักด์ิ
คลินิกแพทยป์ระมล                                  คลินิกแพทยห์ญิงวนิดา คลินิกเวชกรรมแพทยว์รการ คลินิกเวชกรรมแพทยวั์นชัย

คลินิกสมเกียรติการแพทย์ คลินิกหมอจันทรโ์ทเวชกรรม คลินิกหมอไชยสิทธิ์ คลินิกหมอพงษ์ศักด์ิ

ร.พ.พระปกเกล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3932 4975-84
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.จุฬารัตน์ 11  (เอกชน)  โทร. 0 3853 8511 - 3
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ ร.พ.จุฬารัตน์ 3 ร.พ.จุฬารัตน์ 9                      สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

ร.พ.เมืองฉะเชิงเทรา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 3881 4379-8

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.โสธราเวช  (เอกชน)  โทร. 0 3881 2702 - 19
คลินิกแพทย์สมคิด คลินิกแพทย์สุรกิจ คลินิกแพทย์อรพินท์ คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ
คลินิกโสธราเวช บางปะกงคลินิกแพทย์ ประสงค์การแพทยค์ลินิก ร.พ.โสธรเวช 304
โสธราเวชโพลีคลินิก

ร.พ.ชลบุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3893 1079

เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์ คลินิกกระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร คลินิกกมลการแพทย์ คลินิกเกษมการแพทย์

จ.กําแพงเพชร

จ.ขอนแก่น

จ.จันทบุรี

จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลอําเภอเมืองพล     ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลตําบลท่าพระ    ศูนยบํ์าบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลตําบลบ้านไผ่            ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด      

คลินิกหมอพภิพ                     คลินิกหมอสุภาพ                  บุญชัยการแพทยคลินิก               ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.ชลบุรี
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คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกแพทยอ์าภรณ์ คลินิกเด็กหมอกฤษดา คลนิกิเด็กหมออนุพงษ์
คลินิกประพนธก์ารแพทย์ คลินิกแพทยกั์นตนพกระดูกและขอ้ คลินิกแพทยอ์งอาจ คลินิกแพทยท์รงพล
คลินิกแพทยธ์วัชชัย คลินิกเวชกรรมแพทยพ์ินิจ-ขนิษฐช์ม คลนิกิแพทยพ์งษ์ปกรณ์ คลินิกแพทยพ์นิต
คลินิกแพทยภ์าณุพันธเ์วชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทยส์มเกยีรติ คลินิกแพทยส์มจรงิ คลินิกแพทยส์มชาย
คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทย์พิชัย คลินิกแพทยนิ์มิตร
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรยิัน คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ แฟมิลี่คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ สุมนา-สายันต์ คลินิกสิงห์โต-พัชรินทร์การแพทย์ บางปะกงคลินิกแพทย์ สํานักงานแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร วิชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทยแ์ววดาว
หมอเด็กคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมหมอเบญจวรรณ หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทยวิ์นิตย์
คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตินารเีวช          คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม         คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา        

ร.พ.พญาไทศรีราชา  (เอกชน)  โทร. 0 3877 0200
คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาบ่อวิน คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาสหพัฒน์

ร.พ.พนัสนคิม  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3846 2461

เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์ คลินิกเกษมการแพทย์ คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกประพนธ์การแพทย์
คลินิกแพทยบั์นเทิง คลินิกแพทยห์ญิงสันทนาสูตินรเีวชกรรม คลินิกแพทยย์งยุทธ พนัสเวชคลินิก

คลินิกแพทย์อาภรณ์ คลินิกแพทย์มาโนชญ์ สูติ-นรีแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร ชูศักด์ิการแพทย์คลินิกและแล็บ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ขนิษฐา คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา        ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (กระทรวงศกึษาธิการ)  โทร. 0 3839 4850-3
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมหมอสุรยิา

ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3824 5926
คลินิก ซอย 13 การแพทย์                      ศรจุีฬาคลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์เกรียงไกร คลินิกแพทย์ขจิตร์เวชกรรม
คลินิกแพทย์คมสัน คลินิกแพทย์จอมเทียน              คลินิกแพทย์ธีรศักด์ิ คลินิกแพทย์บุษบง
คลินิกแพทยป์ระภาส คลินิกแพทยพ์ัลลภเวชกรรม คลินิกแพทยพ์ิเชฐ คลินิกแพทยพิ์สิฏฐ์

คลินิกแพทย์ฤกษ์โรจน์ คลินิกแพทย์สวัสดิพงศ์ คลินิกแพทย์สุรเดช หู คอ จมูก คลินิกรวมแพทย์นิคม
คลินิกแพทยเ์กยีรติ คลินิกเวชกรรมแพทยช์วัช คลินิกหมอกฤชทอง                 คลินิกหมอชนิตา

มงกุฎบ่อวินคลินิกเวชกรรม ระยองโพลีคลินิกเวชกรรม คลินิกนายแพทย์ภัทรเชษฐ - แพทย์หญิงสุปราณี คล้ายเคลื่อน
ร.พ.อาภากรเกยีรติวงศ ์ฐท.สส.

ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  (สภากาชาดไทย)  โทร. 0 3832  0200 ต่อ 3401
คลินิก ซอย 13 การแพทย ์                         คลินิก หู คอ จมูก สัตหบีเวชกรรมเฉพาะทาง              คลินิกกระดูกและขอ้แพทยม์ณเฑยีร
คลินิกจุมพลการแพทย์                              คลินิกธนเวช                           คลินิกนายแพทย์พงศศ์ักด์ิ คลินิกบ้านค่ายการแพทย์

คลินิกบ้านฉางเวชการ (จักรชัย) คลินิกปากแพรกการแพทย์ คลินิกอนันต์การแพทย์       คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักด์ิ
คลินิกแพทยค์ณิศร คลินิกแพทยค์มวุฒิ คลินิกแพทยจ์รุง คลินิกแพทยเ์ฉลา
คลินิกแพทยชั์ยวัฒน์ คลินิกแพทยท์รงพล คลินิกแพทยธ์วัชชัย คลินิกแพทยธ์รีพงศ์

คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก คลินิก หู คอ จมูก ภูมิแพ้ หมอบรรเจิด คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์ คลินิกแพทย์พงศ์ศักด์ิ 
คลินิกแพทยพ์นิต คลินิกเวชกรรมแพทยว์ิทยา คลินิกแพทยส์ราวุธ คลินิกแพทยส์มควร

คลินิกแพทย์สมเดช คลินิกแพทย์สมนึกเวชกรรม คลินิกแพทย์อภิชาติ คลินิกแพทย์สวัสดิพงศ์
คลินิกแพทยส์านนท์ คลินิกแพทยสุ์รเดช หู คอ จมูก คลินิกรวมแพทยนิ์คม คลินิกแพทยอ์าภรณ์
คลินิกไพรัตน์-สุกัญญาการแพทย์ คลินิกรวมพลการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์ประสงค์ คลินิกรัตนาการแพทย์

คลินิกเวชกรรมคุณหมอไพรัช คลินิกศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ คลนิกิหมอสุรัตน์เวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทยป์รภิา
คลินิกเวชกรรมแพทย์เกรียงไกร จีระชนจักษุคลินิก บางปะกงคลินิกแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ

คลินิกเฉพาะทางหมอพัชรนิทร์-หมอทรงวุฒิ     ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
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คลินิกเวชกรรมไร่กล้วย ปลวกแดงการแพทย์คลินิก บูรพาคลินิกเวชการ ศรรีาชาโพลีคลินิกเวชการ
คลินิกอายุรกรรมหมอชัชวาล คลินิกเวชกรรมแพทย ์สุมนา-สายันต์ ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขา พัทยาเหนอื

คลินิกแพทย์วันชัยระบบทางเดินปัสสาวะ วิชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม       
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศรรีาชาอายุรแพทย ์       คลินิกเวชกรรมแพทยว์ิชัย-แพทยห์ญิงอภิสรา       คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม-ผิวหนัง
ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขา แหลมฉบัง ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขา ศรรีาชา ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขา สหพัฒน์
ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขา พัทยา ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขา มาบตาพุด ศูนยป์ระกันสุขภาพ สาขา บ่อวนิ

ร.พ.เอกชล 2  (เอกชน)  โทร. 0 3893  9888    ต่อ   5221

เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์ คลินิกกมลการแพทย์ คลินิกจุมพลการแพทย์ คลินิกแพทยนิ์มิตร
คลินิกแพทยภ์าณุพันธเ์วชกรรม                   คลินิกแพทยอ์ภิชาติเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์ คลินิกแพทยอ์าภรณ์
คลินิกเวชกรรมหมอหลาย คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตินรเีวช

ร.พ.อ่าวอุดมอําเภอศรีราชา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3835 1010 - 2  ต่อ 1217

คลินิกกมลการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรชัย คลินิกเวชกรรมอ่าวอุดม
บึงทองคลินิกเวชกรรม สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ชัยนาทนเรนทร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5641 1450
คลินิกแพทยเ์มธา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอถาวร          คลินิกหมอสุกัญญา คลินิกหมอนุกูล
หมอกติติศักด์ิคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมแพทย์ทนงศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรชัย คลินิกหมอวิภา
แพทย์เรืองศักด์ิ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง     แพทย์ประเวศ-ปรยีานุชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง      คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกหมอกระดูก 

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางปกาสิทธิ์-สุขฤทัยการแพทย์       ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.รวมแพทย์ชัยนาท  (เอกชน)  โทร. 0 5641 3017 - 8
คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอรุง่ คลินิกเวชกรรมปรดีาคลินิค คลินิกเวชกรรมแพทยน์ภาพร หมอพันธเ์ทพคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมสุรศักด์ิการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอกิตติพงษ์ คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงทิพย์ภวรรณ

นายแพทย์มนูศักด์ิคลินิกเวชกรรม                 ยุคลคลินิกเวชกรรม                สถานพยาบาลหมอสําเริง              สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลซ

ร.พ.ชัยภูม ิ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4481  7028
ร.พ.ชัยภูมิ 2                      ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงชัยภูมิ                  ศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชนหนองบัวเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด           

ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  (กระทรวงสาธารณาสุข)  โทร. 0 7750 3672-4
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด ศูนยแ์พทยช์ุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน

ร.พ.เกษมราษฎร์  ศรีบุรินทร์  (เอกชน) โทร. 05391 0999 ต่อ 292
คลินิกณเรศการแพทย์ คลินิกนายแพทยภุ์ชงค์ คลินิกนายแพทยวิ์ษณุ คลินิกหมอสุขชัย                
คลินิกหมอประกิต คลินิกศรบุีรนิทร ์สาขาเกษมราษฎร์ คลินิกหมออุปพัทธ ์2 แม่ลาวคลินิก

สิทธิศักด์ิการแพทย์ อทิธิพลการแพทย์

ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5371 1300  ต่อ  1289

คลินิกหมอพรีะ ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.ชัยนาท

จ.ชัยภูมิ

จ.ชุมพร

จ.เชียงราย
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ร.พ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (เอกชน) โทร. 0 5320 0002 ต่อ 522 
คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1             คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม คลินิกแพทย์อํานาจเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอลานนา
คลินิกหมอประกอบเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอมานพแม่รมิเวชกรรม                 คลินิกหมอวรวุฒิเวชกรรม คลินิกหมอศุภชัยเวชกรรม
คลินิกหมอสัมพันธเ์วชกรรม ศริวิัฒนาคลินิกเวชกรรม คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
ร.พ.รัตนเวช บ้านป่าเดื่อคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
คลินิกแพทย์วิชัยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตรค์รอบครัว คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินิกสวนดอกการแพทย์ (นพ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินิกสวนดอกการแพทย์ 2  (นพ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ - นรเีวช
คลินิกหมอสมศักด์ิ - หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมท่ัวไป        กานตเวชคลินิก เวชกรรมเฉพาะทางกุมาร

ร.พ.เทพปัญญา (เอกชน) โทร. 0 5385 2590-9 ต่อ 1079
คลินิกแพทย์อํานาจเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอกําธร คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินิกหมอวรวุฒิเวชกรรม คลินิกหมอปรชีาเวชกรรม คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ - นรเีวช
เจดีย์คลินิกเวชกรรม คลินิกหมอสมศักด์ิ - หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมท่ัวไป                  

คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง) คลินิกหมอวนัิยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
เวชพิงค์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์

ร.พ.นครพงิค์  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5399 9212
คลินิก สวท เวชกรรม คลินิกจอมทองรวมแพทย์เวชกรรม คลินิกบ่อหนิเวชกรรม คลินิกแพทยร์ักษาเวชกรรม
คลินิกหมอวพิัฒน์เวชกรรม ร.พ.เทศบาลนครเชียงใหม่ ร.พ.ส่งเสรมิสุขภาพ       ร.พ.ปาย         ร.พ.วัดจันทร์
คลินิกหมอพริุณเวชกรรมเฉพาะทาง รมิเวียงคลินิกเวชกรรม ใช้แพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ
คลินิกป่าตองหมอสุรชายเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์             คลินิกหมอวรพจน์เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ
คลินิกหมอทรรศลักษณ์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตรโ์รคหัวใจ คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินิกหมอสถาพรเวชกรรมเฉพาะทาง กระดูกและข้อ ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด             

ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่  (ทบวงมหาวทิยาลัย) โทร. 0 5394 5176   
เหมอืงผ่าการแพทยค์ลินิกเวชกรรม คลินิกหมอสวนดอกเวชกรรมหนองหาร คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม คลินิกหมอสุนทรเวชกรรม

สารภีคลินิกเวชกรรม     บ้านป่าเดื่อคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอสุรธิรเวชกรรม ประเสรฐิจักษุคลินิก

สหคลินิกบ้านหมอสวนดอก (แม่โจ้) แพทย์หญิงมาลียาคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันกําแพง)
คลินิกดอยสะเก็ดการแพทย์เวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตรค์รอบครัว          หางดงการแพทยค์ลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
คลินิกสวนดอกการแพทย์ 2 (น.พ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม คลินิกกระดูกและข้อกาดรวมโชค เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกกระดูกและข้อหมอประสิทธิ์เวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกกาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง) คลินิกใกล้หมอเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวช
คลินิกนิพนธ์ - สุรศักด์ิการแพทย์เวชกรรม คลินิกหมอไตรจักรศัลยกรรมเวชกรรมเฉพาะทาง

ร.พ.แมคคอร์มิค  (เอกชน) โทร. 0 5392 1777 ต่อ 1295
คลินิกแมคคอรม์ิคเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1 คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรเีวช
คลินิกหมอเทิดศักด์ิเวชกรรม

ร.พ.ราชเวชเชียงใหม่ (เอกชน) โทร. 0 5380 1999 ต่อ 161  
อุทัยคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมสมพงษ์การแพทย์ คลินิกแพทย์อํานาจเวชกรรม คลินิกหมอคํานึงเวชกรรม
คลินิกแพทย์วิชัยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตรค์รอบครัว คลินิกห้องแพทย์ราชเวช เอ ไอ เอ เวชกรรม
คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรเีวช คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินิกหมอสมศักด์ิ-หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมท่ัวไป

จ.เชียงใหม่
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ร.พ.ลานนา (เอกชน) โทร. 0 5399 9755-7
คลินิกแพทยอ์ํานาจเวชกรรม                    คลินิกเวชกรรมหมอกําธร คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1

เจดีย์คลินิกเวชกรรม คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม คลนิกิหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง) คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรเีวช

ร.พ.สันป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5331 1404
ร.พ.ชุมชนและสถานอีนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ตรัง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7521 8018 ต่อ 1217
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาล 1 ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาล 2 ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาล 3
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลห้วยยอด (สาขา ร.พ.ห้วยยอด)            ศูนยสุ์ขภาพชุมชนควนหาญ (สาขา ร.พ.ตรัง)
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ตราด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3951 1040
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.แม่สอด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5553 1224 ต่อ 131
ร.พ.ท่าสองยาง ร.พ.พบพระ ร.พ.แม่ระมาด ร.พ.อุ้มผาง
สถานีอนามัยในเขตอําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ อําเภอแม่ระมาด และอําเภออุม้ผางทุกแห่ง

ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5554 1650
ร.พ.บ้านตาก                             ร.พ.สามเงา ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.นครนายก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3731 3683
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.เทพากร  (เอกชน)  โทร. 0 3421 2718-25 ต่อ 206
คลินิกตาแพทย์นันทเดช คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกแพทยปิ์ว   คลินิกเวชกรรม หมอมนะชัย
คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์ ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   พงศ์วิวัฒน์สหคลินิก
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขานครชัยศร)ี
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์ สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มิตร-มารุตคลินิก
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)    คลินิกแพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินิกเวชกรรม       ศาลายาคลินิกเวชกรรม

ร.พ.นครปฐม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3425 8749
คลินิกเวชกรรมสายห้าการแพทย์ คลินิกเวชกรรม แพทย์สามพราน                 สหคลินิกออ้มใหญ่รวมแพทย์ ศาลายาคลินิกเวชกรรม             

คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์          คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย           คลินิกเวชกรรมหมอสิทธิ์           สุขภาพคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมมนตรีการแพทย์ ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสุธนการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หมอประทีป คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสมชายการแพทย์      คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มิตร - มารุตคลินิก      คลินิกแพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินิกเวชกรรม     ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.ตรัง

จ.ตราด

จ.ตาก

จ.นครนายก

จ.นครปฐม
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ร.พ.เมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3432 5818 ต่อ 7117
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.นครพนม  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4251 1422  ต่อ 1153 
ร.พ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ร.พ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง                        ร.พ.จิตเวชนครพนมราชนครนิทร์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุหมอสุวัฒน์

ร.พ. ป.แพทย์  (เอกชน)  โทร. 0 4425 1070-2
คลินิกแพทย์สุวรรณี

ร.พ.ปากช่องนานา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4431 1856 

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด         ร.พ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ศูนย์การแพทย์ชุมชนหนองสาหรา่ย อ.ปากช่อง

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4423 5093 - 4

ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 8 (โคกกรวด)
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 13 (มะค่า)
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน (คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว)

ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 2 (วัดป่าสาละวัน)

ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 10 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 11 (เฉลิมพระเกียรติ)
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนตําบลโนนสูง ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลทุ่งสว่าง ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ทุ่งสง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 7541 0100 ต่อ 1150,1153
ร.พ.ทุ่งสง-ชัยชุมพล ต.ปากแพรก            คลินิกหมอจรัส             คลินิกนายแพทย์พีรพงษ์          ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7534 0250 ต่อ 1210
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสาธารณสุขจังหวัด ศูนยอ์นามัยแม่และเด็กเขต 11 ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สชิล (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7553 5318
ร.พ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎรธ์านี ร.พ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธ์านี ร.พ.เทศบาลนครศรธีรรมราช
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.รัตนเวช  (เอกชน)  โทร. 0 5621 2212 - 3
คลินิกเวชกรรมจองการแพทย์ คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ประทีป คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย คลินิกเวชกรรมแพทย์สันติ
คลินิกเวชกรรมหมอกิตติพงษ์ ร.พ.เชียงใหม่ใกล้หมอ วิชัยการแพทย์

ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5621 9835
ร.พ.คา่ยจิรประวัติ       ร.พ.ขาณุวรลักษบุรี (จ.กําแพงเพชร)     ร.พ.กองบิน 4                   โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ (ศูนยอ์นามัยท่ี 8)
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเชิดชัยอุปถัมภ์             ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 9 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลสวนพรกิไทย      ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 14 (จอหอ)

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลโพธิ์กลาง          ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 3 (วัดบูรพ์)

ร.พ.ส่งเสรมิสุขภาพ ศูนยอ์นามัยท่ี 5 นครราชสีมา                         ศูนยสุ์ขภาพชุมชน (สถานีกาชาด ท่ี 4)
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลตําบลบัวใหญ่     ศูนยสุ์ขภาพชุมชน (หัวทะเล)
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลตําบลพิมาย       ศูนยสุ์ขภาพชุมชน (ดอนไพล)

จ.นครพนม

จ.นครราชสีมา

จ.นครศรีธรรมราช

จ.นครสวรรค์

ร.พ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา่ 100 ปี เมืองยาง                     ร.พ.นครราชสีมา                              ร.พ.หัวทะเล
คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ (ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข แห่งท่ี 4)      ร.พ.กองบิน กองบรกิาร กองบิน 1      ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครนิทร์      
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ร.พ.กรุงไทย (เอกชน) โทร. 0 2582 2299 ต่อ 1112
พรวิถีการแพทย์สหคลินิก                          พร้อมสินคลินิกเวชกรรม ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก
คลินิกเวชกรรมโรจนเวช พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม

ร.พ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร ์(เอกชน)  โทร. 0 2594 0020-65 ต่อ 1941,1944
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมุทิตา ปากเกร็ดรวมแพทย์คลินิกเวชกรรม
ร.พ.เกษมราษฎร์  บางแค                           ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ร.พ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 ศาลายาคลินิกเวชกรรม

ร.พ.ชลประทาน  (กระทรวงศึกษาธิการ)  โทร. 0 2502 2345 ต่อ 1045
กรุงเทพ-นนทบุรคีลินิก คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม คลินิกหมออภิชัย ใกลห้มอโพลคีลนิกิ                  คลินิกเวชกรรมพมิลราช
คลินิกเวชกรรมมุทิตา คลินิกเวชกรรมหมอพนิัย คลินิกเวชกรรมหมออนุกูล คลินิกสุวิทยก์ารแพทย์
คลินิกหมอติ่ง คลินิกเวชกรรม                     คลินิกหมอปรัชญา-ปราณี เวชกรรม รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกหมอสุขุม สาขาเวชกรรม
จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม                   ดร.แครค์ลินิก คลินิกเวชกรรม นลินคลินิก คลินิกเวชกรรม ประชุมการแพทย์
ปากเกร็ดรวมแพทย์คลินิกเวชกรรม พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก พรวิถีการแพทย์สหคลินิก พลเวชการแพทย์
พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม แพทย์ติวานนท์ คลินิกเวชกรรม แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม สหคลินิกการเคหะ               
ร.พ.ชลประทาน สามเสน วันชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)
มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ลานทอง) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)
มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ธารทอง)
เมืองทองการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก          ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 1 เทศบาลนครปากเกร็ด

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 1 เทศบาลนครนนทบุร ี(รัตนาธิเบศร์)             ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 3 เทศบาลนครนนทบุร ี(ประชานิเวศน์ 2)

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 2 เทศบาลนครนนทบุร ี(สวนใหญ่)                ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 4 เทศบาลนครนนทบุร ี(วัดสมรโกฏิ)

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุร ี                                  ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 5 เทศบาลนครนนทบุร ี(ทรายทอง)
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 2 เทศบาลปากเกร็ด                                 ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด 

ร.พ.พระนั่งเกล้า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2528 4567 ต่อ 1681
127 คลินิกเวชกรรม ขันติการแพทย์คลินิกอายุรกรรม คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมออนุกูล
คลินิกเวชกรรมอุดมการแพทย์ คลินิกหมอบุญชัย สาขาเวชกรรม คลินิกสุวิทยก์ารแพทย์ คลินิกหมอพทิยา
ไทรน้อยการแพทย์คลินิกเวชกรรม นนทบุรโีพลีคลินิก คลินิกเวชกรรม พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
แพทย์ติวานนท์ คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ประชานิเวศน์ 3)    สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์

งานสาธารณสุขเขตเมือง ร.พ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ร.พ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์) ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 2 เทศบาลนครนนทบุรี (สวนใหญ่)    

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 3 เทศบาลนครนนทบุรี (ท่าทราย) ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 5 เทศบาลนครนนทบุรี (ทรายทอง)  

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขท่ี 4 เทศบาลนครนนทบุร ี(พระครูนนทวรานุวัฒน์)   ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ดท่ี 1                     

สถาบันบําราศนราดูร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2590 3406-7  
1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม 23 ก.พ. หมออัจฉรา คลนิกิเวชกรรม กรุงเทพ - นนทบุรคีลินิก  คลินิกเวชกรรม
ใกล้หมอโพลีคลินิก คลินิกเวชกรรม คลินิกหมออภิชัย คลินิกเวชกรรมพิมลราช      คลินิกหมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์                           บางกรวยโพลีคลินิก บางซ่อนคลนิกิเวชกรรม ประชุมการแพทย์
ปากเกร็ดรวมแพทยค์ลินิกเวชกรรม พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก พร้อมสินคลินิกเวชกรรม พลเวชการแพทย์
จุฬาเกษมคลินิก สาขาเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ ดร.แครค์ลินิก คลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด
พิกุลการแพทย์ คลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (กฤษดานคร) ลําสาลคีลนิกิเวชกรรม             วันชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม

สหคลินิกนายแพทย์วิศัลย-์ทันตแพทยช์ุติมา       คลินิกหมอสรภัญ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง           ศูนยสุ์ขภาพโรงพยาบาลชลประทาน    

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขบางบัวทอง                                                                        ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลนครปากเกร็ดท่ี 2

รม่เกล้าการแพทย์ คลินิกเวชกรรม               สหายแพทย์ คลินิกเวชกรรม         สมบูรณ์โพลีคลินิก       ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.นนทบุรี
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สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน เวชสารคลินิก คลินิกเวชกรรม สหคลินิกนายแพทย์วิศัลย์-ทันตแพทยช์ุติมา
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ลานทอง)            มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ธารทอง)                              
มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (พิมลราช) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (บางใหญ่ซิตี้) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา)
มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (บางกรวย) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ท่าทราย) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)
มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (สนามบินน้ํา) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 3)
มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3) ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.นราธิวาสราชนครนิทร์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7351 1041 ต่อ 8128
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล อ.เมอืงนราธิวาส

ร.พ.สุไหงโก-ลก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7361 6411
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.น่าน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5471 0361 ต่อ 3103
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.นางรอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4462 4253
ร.พ.ส่งเสรมิสุขภาพตําบลห้วยหิน ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.บุรีรัมย์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4460 1230
ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรย์ิศกึ สํานักงานเทศบาลเมืองบุรรีัมย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีัมย์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.นวนคร  (เอกชน) โทร. 0 2529 4533-41 ต่อ 1910
ร.พ.นวนคร อยุธยา สหคลินิกนวนครโรจนะ

ร.พ.ปทุมธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2598 8744-5 
คลินิกปทุมธานีเวชกรรม คลินิกแพทย์สุนันท์เวชกรรม                     คลินิกเวชกรรมมุทิตา พรอ้มสินคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธีรศักด์ิ คลินิกเวชกรรมแพทย์บุญรักษ์ คลนิกิหมอมณเทยีร คลนิกิเวชกรรมวิภาวดีรังสิต
คลินิกเวชกรรมหมออภิชน คลินิกหมอปรัชญา - ปราณีเวชกรรม            รามารังสิตคลินิกเวชกรรม  คลินิกหมอเอกพจน์ คลินิกเวชกรรม
สามโคกคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์วิวัฒน์ คลินิกเวชกรรม คลีนิคนายแพทย์สมศักด์ิ
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ภัทร-ธนบุร ี (เอกชน)  โทร. 0 2901 8400-8  
คลินิกแพทย์สมภพเวชกรรม                       คลินิกภัทร - ธนบุรเีวชกรรม ร.พ.คลองตัน ธงชัยโพลีคลินิก
คลินิกเวชกรรมวิภาวดีรังสิต

ร.พ.ค่ายธนะรัชต ์(กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 3262 3738
คลินิกนายแพทย์ดํารงรักษ์            คลินิกแพทย์ธีรชัย            คลินิกวีระการแพทย์             คลินิกสาธิตการแพทย์            คลินิกสุรเชนการแพทย์       

ร.พ.บางสะพาน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3269 1754  ต่อ 329
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.บุรีรัมย์

จ.ปทุมธานี

จ.นราธิวาส

จ.น่าน

จ.ประจวบครีขีันธ์
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ร.พ.ประจวบครีขีันธ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3260 1060-4
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.หัวหนิ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3252 0767
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด     ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน 1     ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเมอืงหัวหิน 2

ร.พ.กบินทร์บุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)   โทร. 0 3728 8196-7    ต่อ  1002, 1003
คลินิกแพทย์เนติรัฐ คลินิกแพทย์ชาลี คลินิกแพทย์โชคชัย คลินิกแพทยธ์วัช
คลินิกแพทย์พรเทพ คลินิกแพทย์ภัทราวุฒิ คลินิกแพทย์วรพงษ์ คลินิกแพทย์วิทยา
คลินิกแพทย์ศยามล คลินิกแพทย์เศกสิทธิ์ คลินิกแพทย์แสงเงิน คลินิกสุวิทย์เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อแพทย์ธนเดช ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.  0 3721 1088 , 0 3721 1445  ต่อ 2121 , 3885
คลินิกบ้านหมอเด็ก คลินิกปราโมทยก์ารแพทย์ คลินิกแพทยช์ลาลัย คลินิกแพทยช์ัยวัฒน์
คลินิกแพทย์ชาติชาย คลินิกแพทย์ไชยาวุฒิ คลินิกแพทย์ธงชัย คลินิกแพทย์ศิริพงษ์
คลินิกแพทย์สมภพ - สุภาพร คลินิกเวชกรรมแพทย์พลอยไพลิน คลินิกวิเชียรการแพทย์ คลินิกแพทย์สินชัย
แพทย์พนมคลินิก                                     คลินิกหมอนงนิดการแพทย์ คลินิกเอนกการแพทย์ ปราจีนสหคลินิก
แพทย์พรชัย-ปิยพรรณคลินิก สหคลินิกแพทย์พงศธร คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรเีวชแพทย์พิสิฏฐ์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ปัตตาน ี(กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7333 7619, 07333 5143-8  ต่อ 344
ร.พ.ค่ายอิงคยุทธบรหิาร ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.นวนคร อยุธยา (เอกชน) โทร. 0 3531 5100-99
ร.พ.นวนคร สหคลินิกนวนครโรจนะ

ร.พ.พระนครศรีอยุธยา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3532 2555 ต่อ 2550
คลินิกแพทยธ์วัชชัยเวชกรรมเฉพาะทาง         คลินิกเวชกรรมหมอสุรชัย - ชาตรี คลนิกิรวมแพทย์เวชกรรม คลนิกิลาดบัวหลวงการแพทย์
เวชกรรมเลิศชัยโพลีคลินิก คลินิกเวชกรรมหมอธติพิงษ์ (แก้ว) คลินิกวิวัฒน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมอุทัยการแพทย์
คลินิกศูนยแ์พทยว์ังน้อย คลินิกหมอณัฎฐพลอายุรกรรม คลินิกหมอดวงพรเวชกรรม คลินิกหมอเนาวรัตน์ - โชคชัย

คลินิกหมอประสิทธิ์เวชกรรม คลินิกหมอววิัฒน์ คลินิกหมอวุฒิเวชกรรม คลินิกหมอเศกสรรคเ์วชกรรม

คลินิกหมอสามารถ คานหามคลินิกเวชกรรม ไชยยศ - กิติยาคลินิก แพทย์ณัฐพลคลินิก

สหคลินิกแพทย์สุวิทย ์- เกศินี สหคลินิกหมอณรงค์ - เฉลิมพร สุรางค์คลนิกิเวชกรรม สหเวชโพลคีลินิก
สมชัยสหคลินิก หมอกาญจนค์ลินิกอายุรกรรม ศูนยแ์พทยชุ์มชนเมอืงนครศรอียุธยา (วัดตึก)
สหคลินิกหมอธัชชัย - พัชรา ศูนยเ์วชปฏิบัติครอบครัว สหคลินิกหมออาทร
ศูนยแ์พทยชุ์มชนเมอืงนครศรอียุธยา (วัดอินทราราม) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรอียุธยา

ศูนยแ์พทยชุ์มชนเมอืงนครศรอียุธยา (ป้อมเพชร)
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรอียุธยา ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ราชธานี  (เอกชน)  โทร. 0 3533 5555
คลินิกแพทย์ทศพร คลินิกแพทย์บังอร คลินิกแพทยอ์ําพล คลินิกศูนยแ์พทยว์ังน้อย
คลินิกสุรพันธ์การแพทย์ คลินิกหมอชูเกียรติเวชกรรม ธงชัยโพลีคลินิก ประเสรฐิคลินิกเวชกรรม
แพทย์ณัฐพลคลินิก สหคลินิกบางไทรฮอสปิเฮ้าส์

คลินิกบ้านเราเฉพาะทางเวชศาสตรค์รอบครัวและจิตเวชเด็ก                                        

จ.ปราจนีบุรี

จ.ปัตตานี

            จ.พระนครศรีอยุธยา
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ร.พ.ศุภมิตรเสนา  (เอกชน)  โทร. 0 3528 9572-79
คลินิกหมอวิทยาเวชกรรมเฉพาะทาง มานัส - นงนุชคลินิกเวชกรรม อภิสทิธิ์การแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง

ร.พ.เสนา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3521 7118  ต่อ 217
คลินิกเด็กและผู้ใหญ่เวชกรรม คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ คลินิกสุรเดช-สุรรีัตน์เวชกรรม คลินิกหมอณัฎฐพลอายุรกรรม
คลินิกหมอววิัฒน์ คลินิกหมอโสภาเวชกรรมเฉพาะทาง แพทย์ณัฐพลคลนิกิ มานัส-นงนุชคลินิกเวชกรรม
วันชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว ศูนยแ์พทยชุ์มชนเมอืงพระนครศรอียุธยา (ป้อมเพชร)

อภิสิทธ์ิการแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง     ศูนยแ์พทยช์ุมชนเมืองพระนครศรอียุธยา (วัดตึก)            สํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรอียุธยา        ศูนยแ์พทยชุ์มชนเมอืงพระนครศรอียุธยา (วัดอินทราราม)
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.เชียงคํา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 05445 1300 
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.พะเยา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.05440 9300
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ตะกั่วป่า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7642 1770 ต่อ 5016
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.พังงา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7641 4145
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.พัทลุง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.07461 3008
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.พิจิตร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร.0 5661 1230
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.พุทธชินราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5521 0300   
ร.พ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ศูนยสุ์ขภาพชุมชนประชาอุทิศ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนมหาณุภาพ (หนา้ปา่ช้าจีน)
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนพันปี ศูนยสุ์ขภาพชุมชนพระองค์ขาว ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.พระจอมเกล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3240 1251-7  ต่อ 174
คลินิกแพทย์วิทยา คลินิกเวชกรรมงามสม คลินิกเวชกรรมแพทย์เทวินทร์ คลินิกเวชกรรมแพทย์ปรญิญา

ร.พ.เพชรบูรณ์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5671 7666
ร.พ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.เพชรบูรณ์

จ.พะเยา

จ.พังงา

จ.พัทลุง

จ.พิจิตร

คลินิกเวชกรรมหมอวิเชียร 2    คลินิกหมอสาธิตเวชกรรม      คุณหมอคลินิกเวชกรรม       ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด             

จ.พิษณุโลก

จ.เพชรบุรี
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ร.พ.แพร่  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5451 1007  
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่           ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7634 2633-4   ต่อ 318 ,338
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.วชิระภูเก็ต  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7636 1234  ต่อ 1152  
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลทุกแห่งในจังหวัด ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.มหาสารคาม (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4371 2986

ศูนย์การแพทย์ชุมชนสามัคค ี           คลินิกชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม      ศูนยแ์พทยช์ุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ศูนยบ์รกิารทางการแพทย์ ฯ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.มุกดาหาร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4261 1285 ต่อ 305
ร.พ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ร.พ.นาแก จ.นครพนม ร.พ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร
ร.พ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ศรีสังวาลย์ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5361 1378 
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ยโสธร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4571 4041-3  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองยศ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองยโสธร
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.เบตง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7323 4078-9
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ยะลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7324 4711-7 ต่อ 399
ร.พ.แม่ลาน จ.ปัตตานี             ร.พ.ยะรัง จ.ปัตตานี             ร.พ.รอืเสาะ จ.นราธิวาส            ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอ้ยเอ็ด
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทุกแห่ง        ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด      ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.ร้อยเอ็ด

จ.ระนอง

ร.พ.ระนอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7781 2630-3 ต่อ 168

จ.ยโสธร

จ.ยะลา

ร.พ.ร้อยเอ็ด (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4351 8200-5 ต่อ 119,369

จ.ภูเก็ต

จ.มหาสารคาม

จ.มุกดาหาร

จ.แม่ฮ่องสอน

จ.แพร่
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คลินิกแพทยเ์ฉลา                                     คลินิกแพทยว์ราวุธ คลินิกรวมแพทย์นิคม คลินิกรักสุขภาพ                      

คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ บูรพาคลินิกเวชการ อีสเทิรน์คลินิกเวชกรรม

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกปากแพรกการแพทย ์                        คลินิกแพทยเ์ฉลา คลินิกแพทยป์ระภาส คลินิกแพทยว์ราวุธ
คลินิกรวมแพทยนิ์คม บูรพาคลินิกเวชการ

ร.พ.ซานคามลิโล (เอกชน)  โทร. 0 3221 1143 ต่อ 400
คลินิกนายแพทยอ์าคม คลินิกแพทยนิ์ติพนธ์ คลินิกแพทยบั์ณฑติ คลนิกิแพทยบุ์ญชู
คลินิกแพทยพ์ิพัฒน์ คลินิกแพทยว์ิศรุต คลินิกแพทยวุ์ฒิชัย คลินิกแพทยส์มศรี

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด       สถานพยาบาลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี

คลินิกขจรศักด์ิการแพทย์ คลินิกตาแพทย์นันทเดช คลินิกนครการแพทย์ คลินิกนรนิทรก์ารแพทย์

คลินิกนายแพทย์ชาญศักด์ิ คลินิกนายแพทย์ผดุงศักด์ิ คลินิกนายแพทย์วิฤทธิ์ คลินิกนายแพทย์องอาจ
คลินิกนายแพทยอ์าคม คลินิกผิวหนังแพทยอ์นุสรณ์ คลินิกแพทยจํ์าเริญ คลินิกแพทยช์าญยุทธ
คลินิกแพทย์นิติพนธ์ คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักด์ิ คลินิกแพทย์บุญชู คลินิกแพทย์บัณฑิต
คลินิกแพทยปิ์ว คลินิกแพทยพ์ิพัฒน์ คลินิกแพทยว์ิกรม์ คลินิกแพทยว์ิศรุต
คลินิกแพทยวุ์ฒิชัย คลินิกแพทยศ์ักดา คลนิกิแพทยส์มพล คลินิกแพทยส์มศรี

คลินิกแพทย์สุชาติ คลินิกแพทย์หญิงผ่องผิว คลินิกภัทรการแพทย์ 2 คลินิกรณศักด์ิการแพทย์

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกนายแพทย์วสันต์ คลินิกนายแพทยส์ัมฤทธ์ิ คลนิกิแพทย์ประดษิฐ์ คลนิกิแพทย์พิสิฐ
คลินิกแพทย์วิโรจน์ คลินิกแพทย์สุชัย คลินิกรุ่งทิพย์การแพทย์ คลินิกหมอถวิล
คลินิกหมอทวสิีน คลินิกหมอประภาส คลินิกหมอพงศพ์ันธ์ คลินิกหมอพพิัฒน์
คลินิกหมอสรรเสรญิ คลินิกหมอสุทัศน์ นิศารัตน์คลินิก วัฒนะการแพทย์

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกเวชกรรม พญ.ธนพร             สถานพยาบาลวัฒนเวช           สหคลินิกแพทย์มนัญญา         ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เทศบาลเมืองราชบุร ี       ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลตําบลเขางู         ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.ราชบุร ี(กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3271 9600 ต่อ 1322

ร.พ.บ้านหมี ่(กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3647 1270

จ.ลพบุรี

จ.ระยอง

จ.ราชบุรี

ร.พ.รวมแพทย์ระยอง (เอกชน)  โทร. 0 3886 0890-3 ต่อ 200,211

ร.พ.ดําเนนิสะดวก (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3224 6000 ต่อ 602,624

ร.พ.บ้านโป่ง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3222 1963

ร.พ.โพธาราม (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3235 5313

ร.พ.มงกุฎระยอง (เอกชน)  โทร. 0 3869 1800 ต่อ 2766

ร.พ.ระยอง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3861 1481
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กรณาธิปคลินิก คลินิกนายแพทยน์พพร คลินิกประนอมการแพทย์ คลินิกแพทยน์รนิทร์
คลินิกแพทยนิ์รันดร์ คลินิกแพทยม์าลิน คลินิกแพทยวั์นเพ็ญ คลินิกแพทยวิ์ภา
คลินิกแพทย์วิโรจน์ คลินิกแพทย์วีรชัย คลินิกแพทยสิ์ทธิชัย คลินิกแพทยส์ุพรชัย
คลินิกแพทยห์ญิงราตรี คลินิกสุชาติการแพทย์ คลินิกสุรชัยการแพทย์ คลินิกหมอเด็กนายแพทยน์าวิน
คลินิกหมอนพดล คลินิกหมอสมชาย คลินิกหมอสุจินดา คลินิกหมออําภรณ์

ร.พ.พระนารายณ์มหาราชสาขา 1 ท่ีว่าการอําเภอเมืองลพบุรี ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี 3

ศูนยแ์พทยช์ุมชนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สาขา อบต.ท่าศาลา                   ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกกระดูกและขอ้หมอสมัชชา คลินิกหมอณรงค ์                           คลินิกหมอเลอืก คลินิกหมอวรวทิย์
คลินิกหมอศุภสิทธ์ิ คลินิกหมออรรณพ-หมอนภสมร คลินิกหมออัศวนิ                    สหคลินิกบดินทรก์ารแพทย์ ๒

คลินิกกามโรคและโรคเอดส์ จังหวัดลําปาง      ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกกาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม คลินิกแพทยณั์ฐวิทยเ์วชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
คลินิกเวชกรรม กระดูกและขอ้ หมอภูมิศลิป์            คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและขอ้ หมอสุรชัย (ป่าซาง)

คลินิกหมอนุ้ยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตรฟื์้นฟู ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน

คลินิกเด็กหมอกรินทร์เวชกรรมเฉพาะทาง       คลินิกหมอทรงศักด์ิคลินิกเวชกรรม ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.หริภุญชัย เมโมเรียล (เอกชน) โทร.0 5358 1600-4 ต่อ 1323,3103

บ้านป่าเดื่อคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม คลินิกหมอวนิัยศักด์ิเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
ศริวัิฒนาคลินิกเวชกรรม

คลินิกนายแพทย์ชาญชัย คลินิกนายแพทย์ธีรพล คลินิกนายแพทย์ปราโมทย์ คลินิกนายแพทย์วิฑูรย์

คลินิกนายแพทย์สุรชัย คลินิกนายแพทยส์ุวิชา คลินิกนายแพทย์อุดมศักด์ิ ร.พ.จิตเวชเลยราชนครนิทร์

สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย       ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.รักษ์สกล (เอกชน) โทร.0 4271 2800
คลินิกนายแพทย์ปรดีา คลินิกศัลยกรรมหมอธีรวรรธน์ คลินิกนายแพทย์วรกาล คลินิกหมอจิตรไท

นิติวัฒน์คลินิกเวชกรรม

สมจิตร-นิรันดรค์ลินิก                 รักเกียรติการแพทย์                     หมอจุมพล                       ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี

คลินิกหมอมณีรัตน์              คลินิกหมอสุชิน               คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก                         

ร.พ.เลย (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4286 2123 ต่อ 279

ร.พ.พระนารายณ์มหาราช (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3641 1250 

ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 5483 9305-8 ต่อ 1123

จ.ศรสีะเกษ

จ.สกลนคร

ร.พ.ศรีสะเกษ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4561 6094

ร.พ.ลําพูน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5356 9100 ต่อ 1183-4

จ.ลําปาง

จ.ลําพูน

จ.เลย

ร.พ.ลําปาง (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5422 3623  ต่อ 4301
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ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกแพทยจิ์รวรรณ คลินิกแพทยทั์ดพงศ์ คลินิกแพทยป์รดีาวดี คลินิกแพทยว์นิดา
คลินิกแพทยว์รชัย คลินิกแพทยวั์ชรพงศ์ คลินิกแพทยสุ์มิตร์ คลินิกแพทยห์ญิงจรีาบัตร
คลินิกแพทยห์ญิงภัทราพร คลินิกแพทยอ์ดิศัย                        คลินิกแพทยอ์ัจฉรี นายแพทยป์ระพลคลินิก            

เฉลิมพงษ์คลินิกการแพทย์ รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดหมอจักรพงศ์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลองเรยีนคลินิกเวชกรรม คลินิกตาหมอวิชัย คลินิกนฤมลการแพทย์ คลินิกแพทยกํ์าพล
คลินิกแพทย์เจริญ คลินิกแพทย์ธีระชัย คลินิกแพทย์ไพบูลย์ คลินิกแพทยศ์ราวุธ

คลินิกแพทย์สมบูรณ์ คลินิกเวชกรรม หมออํานาจ มีสัทธรรม คลินิกแพทย์สุรสิทธิ์                 สะเดาสหคลินิก
คลินิกสูตินรเีวชแพทยห์ญิงสุนิษฐา คลินิกสูติ-นรเีวชหมอชัชวาล คลินิกหมอโฆษิต สูติ-นรเีวช ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์
คลินิกหมอแมนการแพทย์ คลินิกหมอสุภาพการแพทย ์               คอหงสเ์วชคลินิก ร.พ.กองบิน 56

ศตพงษ์คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกหมอประสิทธิ์ สูติ-นรเีวช ร.พ.มิตรภาพสามัคคี (มูลนธิิทง่เซียเซีย้งต๊ีง)
หมอประวิทยค์ลินิกสูติ-นรเีวช อารยะ - วันดี เวชคลินิก สูตินรเีวชคลินิก หมออภิชาติ หมอจิตติคลินิกเวชกรรม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขคลองเตย ศูนยบ์ริการสาธารณสุขพ่อพรหม ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงคลองแห
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ                 ศูนยบ์ริการสาธารณสุขสวนจราจร ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงคอหงส์
ศูนยแ์พทยชุ์มชนตําบลควนลัง ศูนยบ์ริการสาธารณสุขสามชัย ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 2 (หน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ่)                  คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะหมอนพพร
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขอู ่ท.ส. ศูนยแ์พทยช์ุมชน 3 ตําบล ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขโรงเรยีนเทศบาล 4 (วัดคลองเรยีน)
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขโรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดคอหงส์) ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขโรงเรยีนเทศบาล 5

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ์ ต.พะตง ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลตําบลบ้านพรุ
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขโรงเรยีนเทศบาล 1      ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขโรงเรยีนเทศบาล 2 (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณกุ์ลกัลยา)       ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สตูล  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร 0 7472 3511, 0 7472 3500-09 ต่อ 236

คลินิกควนโดนการแพทย์ คลินิกนายแพทย์ธีระ คลินิกพญ.วนพัชร์ คลินิกแพทย์กนกอร
คลินิกแพทยห์ญิงสิรริัตน์ สูติ-นรแีพทย์ คลินิกหู คอ จมูก-อายุรกรรม รวมแพทยค์ลินิก หมอสุวัฒน์ คลินิกเวชกรรม
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.จุฬารัตน์ 3 (เอกชน) โทร.0 2769 2900-99
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม ร.พ.จุฬารัตน์ 11
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 ร.พ.จุฬารัตน์ 9                      สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

ร.พ.จุฬารัตน์ 9 (เอกชน) โทร.0 2738 9900-9
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม สหคลินิกจุฬารัตน์ 7
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 ร.พ.จุฬารัตน์ 3                      ร.พ.จุฬารัตน์ 11

จ.สงขลา

จ.สตูล

ร.พ.หาดใหญ่  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7427 3213 ต่อ 2216,2214

ร.พ.สกลนคร (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4271 6568

ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดนิ (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4272 1111 ต่อ 1110

ร.พ.สงขลา  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7433 8100

จ.สมุทรปราการ
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1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม คลินิกฉัตรชัยการแพทย์ คลินิกเปรมประชาการแพทย์ คลินิกพัฒนะการแพทย์
คลินิกแพทย์ ก.ม.18 คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 แบริ่งเมดิคอลคลินิก
คลินิกสุภาพการแพทย์ ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ เซ็นทรัล ปารค์ คลินิก 2 คลินิกเวชกรรม
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ บางกะปิคลินิกเวชกรรม บํารุงรักษก์ารแพทย์คลนิกิ มิตรไมตรคีลนิิกเวชกรรม 
ประสงค์การแพทย์คลินิก พรวิถีการแพทย์สหคลินิก มหาสินคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลจุฬาเวช
มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (บางชัน) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (แบริ่ง) ลําสาลีคลินิกเวชกรรม สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง

คลินิกแพทย์เจษ คลินิกแพทย์ฉัตรลดา 1 คลินิกวสันต์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมบางนา 3
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รนีครนิทร์ ร.พ.บางนา 1 ร.พ.บางนา 5
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม นภดลคลินิกเวชกรรม บางกะปิคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์
แพทย์ข้ามฟากคลินิก ทรงยศคลินิกเวชกรรม สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม สหแพทย์เมโมเรยีลคลินิก
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรนีครนิทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช

คลินิกแพทย์เจษ คลินิกแพทย์ฉัตรลดา 1                    คลนิกิเวชกรรมแพทย์ศรนีครนิทร์ คลนิกิวสันต์การแพทย์
บางปะกงคลินิกแพทย์ บางกะปิคลินิกเวชกรรม ทรงยศคลนิกิเวชกรรม ธรรมสาธติคลินิกเวชกรรม
นภดลคลินิกเวชกรรม สหแพทย์เมโมเรยีลคลนิกิ ร.พ.บางนา 2 ร.พ.บางนา 1
แพทย์ข้ามฟากคลินิก สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม คลนิกิเวชกรรมแพทย์ศรนีครนิทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช

คลินิกแพทย์ศุภรัตน์ จุฬาประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม คลินิกสมวงศก์ารแพทย์ คลินิกแพทย์อิทธิพล
ชายทะเลบางกอกคลินิกเวชกรรม ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม ธนารมย์เวชกรรมคลินิก บางปะกอกคลินิกเวชการ
บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก ร.พ.บางปะกอก 8 วิลาสินีเวชคลินิก
สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2 สวนธนคลินิกเวชกรรม อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกแพทย์ ก.ม.18 คลินิกรณภพการแพทย์                              มหาสินคลินิกเวชกรรม          แพทย์แพรกษาคลินิก
คลินิกเวชกรรมปิยะมินทรอ์ุดมสุข คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี คลินิกสุภาพการแพทย์
เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
เนช่ันคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ บางกะปิคลินิกเวชกรรม บางปะกงคลินิกแพทย์ แพทย์ข้ามฟากคลินิก

มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (แบริ่ง) สถานพยาบาลจุฬาเวช

คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาราม 2 คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาวัดตะกลํ่า

1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ตระกูล คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกแพทยส์าธิต
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (แบริ่ง) คลินิกสุภาพการแพทย์ คลินิกอรุณนิเวศน์การแพทย์ 3
เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ แพทย์แพรกษาคลินิก คลินิกสามห่วงการแพทย์
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง

ดวงแก้วคลินิกการแพทย์            สถานพยาบาลจุฬาเวช            หมอวันชัยคลินิกเวชกรรม         ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม    คลินิกสุภาพการแพทย์            คลินิกพัฒนะการแพทย์            ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์

ร.พ.บางปะกอก 3 พระประแดง  (เอกชน)  โทร. 0 2818 7555  

ร.พ.ปยิะมนิทร์  (เอกชน)  โทร. 0 2316 0026 ต่อ 2310  

ร.พ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ  (เอกชน)  โทร. 0 2389 2555  

ร.พ.บางพล ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2752 3223  

ร.พ.เซ็นทรัลปาร์ค  (เอกชน)  โทร. 0 2312 7261 - 9 

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

ร.พ.บางบ่อ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2313 4307

ร.พ.บางนา 5  (เอกชน)  โทร. 0 2138 1155-65  
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คลินิกแพทย์สมชาย พงศแ์พทย์คลินิกเวชกรรม พงศแ์พทย์คลินิกเวชกรรม 2 ร.พ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ
เมอืงสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

ร.พ.เมืองสมุทรปากน้ํา  พงศแ์พทย์คลินิกเวชกรรม 2 พงศแ์พทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์สมชาย
เมอืงสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมพร้อมมิตรการแพทย์ คลินิกพัฒนะการแพทย์ คลินิกแพทย์ ก.ม.18
คลินิกแพทย์วิชัย คลินิกรวมชัยประชารักษ์เวชกรรม คลินิกรณภพการแพทย์ แพทย์ข้ามฟากคลินิก
คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี คลินิกสุภาพการแพทย์ เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม แบริ่งเมดิคอลคลินิก
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง บางปะกงคลินิกแพทย์ แพทยแ์พรกษาคลินิก
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (แบริ่ง) มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม ลําสาลคีลนิกิเวชกรรม

กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1 กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2 ร.พ.ศคิรนิทร์ คลินิกพัฒนะการแพทย์
คลินิกแพทย์เจษ คลินิกเวชกรรมเพชรบุรสีิบ บางปะกงคลินิกแพทย์ คลินิกแพทย์อภิชาติ
คลินิกรณภพการแพทย์ คลินิกแพทย์หญิงวรุณศิร(ิเวชกรรม) คลินิกสุภาพการแพทย์ หัวป่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ ดอกไม้เวชคลินิก นครไทยคลินิกการแพทย์
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม บางปูเวชคลินิก พุทธรักษาคลินิกเวชกรรม มหาสินคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง

คลินิกเวชกรรม จุฬาการแพทย์ (สําโรง) คลินิกแพทย์สาธิต คลินิกเวชกรรม กม.30             คลินิกสามห่วงการแพทย์
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์ ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สําโรง  (เอกชน)  โทร. 0 2361 0070-9  
คลินิกตําหรุการแพทย์ คลินิกเวชกรรมพรอ้มมิตรการแพทย์ คลินิกแพทย์สาธิต คลินิกรณภพการแพทย์
คลินิกวสันต์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม กม.30 คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมท่าน้ํา
คลินิกเวชกรรมทุง่ครุ คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง คลนิกิเวชกรรมลาซาล คลนิกิสามหว่งการแพทย์
คลินิกอนุสรณ์การแพทย์ นิลเวชคลินิก บางกะปิคลนิกิเวชกรรม แบริ่งเมดิคอลคลินิก
แพรกษาการแพทย์คลินิก มหาสินคลินิกเวชกรรม สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม

ร.พ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3472 3044 ต่อ 1206
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกกิติพรการแพทย์ คลินิกพุทธมณฑลสาย 4 การแพทย์ คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกแพทย์พรชัย
คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์ คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวุฒิ
คลินิกหมอไพโรจน์และเพื่อนการแพทย์ คลินิกสาทิพย์การแพทย์ คลินิกหมออภิชาติการแพทย์ เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม
ยอดยิ่งคลินิกเวชกรรม บ้านเราคลินิกเวชกรรม วิชิตคลินิกเวชกรรม สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ  (เอกชน)  โทร. 0 2754 2800-9  

ร.พ.รวมชัยประชารักษ์  (เอกชน)  โทร. 0 2708 7500 - 10 ต่อ 191

ร.พ.รัทรินทร์  (เอกชน)  โทร. 0 2323 2991-7  

ร.พ.สมุทรปราการ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 2173 8367

ร.พ.กระทุ่มแบน  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3484 4430  

จ.สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสาคร

ร.พ.เมืองสมุทรปากน้ํา (เอกชน) โทร. 0 2173 7766-75
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คลินิกมหาชัยการแพทย์ คลินิกเวชกรรมวิชาการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม
สุขภาพคลินิกเวชกรรม ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.มหาชัย  (เอกชน)  โทร. 0 3442 4990 ต่อ 1777
คลองครุคลินิกการแพทย์ คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ ร.พ.มหาชัย 3 คลินิกแพทย์มหาชัย
คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย คลินิกหมอบุญรักษ์การแพทย์ คลินิกหมอวญิญูเวชกรรม
สหคลินิกออ้มใหญ่รวมแพทย์ สหคลินิกเมืองใหม่การแพทย์ คลินิกผูป่้วยนอก ร.พ.มหาชัย 3 การแพทย์
คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม

ร.พ.มหาชัย 2 (เอกชน)  โทร. 0 2810 3442 ต่อ 203
คลินิกกิติพรการแพทย์ คลินิกตลาดสมบูรณ์เวชกรรม วิชิตคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ คลินิกอรรถพลการแพทย์ วันวิเชียรสหคลินิก
สหคลินิกออ้มใหญ่รวมแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ ยอดยิ่งคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์ คลินิกหมอวิญญูเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต            
เพชรเกษม 81 คลินิกเวชกรรม ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์          บา้นเราคลนิกิเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางทินกรการแพทย์

ร.พ.มหาชัย  3   (เอกชน)  โทร. 0 3442 9111
คลองครุคลินิกการแพทย์ คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ คลินิกหมอสมปอง คลินิกแพทยช์ัชชัย
คลินิกแพทย์มหาชัย คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย ร.พ.มหาชัย  
คลินิกหมอวญิญูเวชกรรม คลินิกหมอบุญรักษ์การแพทย์ คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอสมบุญ
สหคลินิกเมืองใหม่การแพทย์ สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ คลินิกผูป่้วยนอก ร.พ.มหาชัย 3 การแพทย์

ร.พ.ศรีวิชัย 3  (เอกชน)  โทร. 0 2431 0070 ต่อ 1200
คลินิกกิติพรการแพทย์ คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ คลินิกเวชกรรมคลองแค คลินิกเวชกรรมเทศบาล 3
สหคลินิกออ้มใหญ่รวมแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย สายส่ีสหคลนิกิ คลนิกิเวชกรรมแพทยส์มศักด์ิ
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์ คลินิกสาทิพย์การแพทย์ คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง โรมันเวชกรรมคลินิก วิชิตคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ           คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต         ร.พ.ศรีวิชัย 2         ร.พ.ศรีวิชัย 5

ร.พ.ศรีวิชัย 5  (เอกชน)  โทร. 0 3482 6709 - 29 ต่อ 1702 
คลินิกกิติพรการแพทย์ คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ ร.พ.ศรีวิชัย 3 ร.พ.ศรีวิชัย 2    
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักด์ิชัย คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักด์ิ คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์ คลินิกสาทิพย์การแพทย์ คลินิกสิวารัตน์การแพทย์ จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
บ้านเราคลินิกเวชกรรม แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สายสี่สหคลินิก
คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์ โรมันเวชกรรมคลินิก วิชิตคลินิกเวชกรรม สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต          

คลินิก วิบูลย ์การแพทย์ คลินิกนิคมซอย 15 การแพทย์ คลินิกประวิทย์การแพทย์ คลินิกแพทย์วีรศักด์ิ
คลินิกปิตินันท์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมสายห้าการแพทย์ คลินิกแพทย์ชรนิทร์ คลินิกแพทย์โมลี
คลินิกแพทย์วรดา คลินิกปาริชาติ-ชัยวิเชียรการแพทย์ คลินิกแพทย์อภิชาติ คลินิกแพทย์อัญชลี
คลินิกวิบูลย์-กมลทิพยก์ารแพทย์ คลินิกเวชกรรมสมคิดการแพทย์ คลินิกพีรชัยการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน์
คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวิทย์ คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอพิชัย คลินิกเวชกรรมหมอปัญญา
คลินิกสมเกียรติการแพทย์ คลินิกสมุทรสาครการแพทย์ คลินิกหมอพสิิษฐ์การแพทย์ คลินิกหมอไพศาลการแพทย์
คลินิกหมอศักด์ิชัยการแพทย์ คลินิกหมอสงกรานต์การแพทย์ คลินิกหมออภิเชษฐ์การแพทย์ คลินิกอนันต์การแพทย์
สหคลินิกนายแพทย์วิชัย-ทันตแพทย์ศิริพร          ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.บ้านแพ้ว  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3441 9539

ร.พ.สมุทรสาคร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3442 7099
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ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3742 1443  
คลินิกนายแพทย์ราเชษฎ คลินิกแพทย์กนกพร คลินิกแพทย์บรรหาร คลินิกแพทยปั์ญญา
คลินิกแพทย์ไพบูลย์ คลินิกแพทย์วิทยา คลินิกแพทย์วีรชัย คลินิกแพทยส์ุทธาทิพย์
คลินิกอรัญการแพทย์ ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด                  

ร.พ.เกษมราษฎร์ สระบุร ี (เอกชน)  โทร. 0 3631 5555 - 94 ต่อ 8300
แก่งคอยโพลีคลินิก คลินิกตาหมอดวงพร คลินิกนายแพทย์นพพร คลินิกรวมแพทย์สระบุรี
คลินิกศูนย์แพทย์หินกอง คลินิกสุวัฒน์การแพทย์ ประเสรฐิคลินิกเวชกรรม แพทย์วรพงษ์คลินิก
สหคลินิกแพทย์ประสงค์ (รวมแพทย์) สหคลินิกท่าเรอืการแพทย์และทันตกรรม

ร.พ.พระพุทธบาท  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3632 3291 ต่อ 1006,1007  
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สระบุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3631 6555  ต่อ 3083

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สงิห์บุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3652 2512  

ร.พ.อินทร์บุร ี (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3658 1993 - 7 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ศรีสังวรสุโขทัย  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5568 2030-43 ต่อ 155
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สุโขทัย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 5561 1782 ต่อ 1207
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.เจ้าพระยายมราช  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3552 1555 ต่อ 1215
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี         ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 2 วัดศรบัีวบาน      ร.พชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ธนบุร-ีอู่ทอง  (เอกชน)  โทร.0 3540 4053-7 ต่อ 151
คลินิกพจนารถ-บุญชัยการแพทย์ คลินิกแพทย์เดชา คลินิกแพทย์เล็ก คลินิกแพทยส์ุนันทา
คลินิกแพทย์อรรถพล คลินิกแพทย์อิศวร คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ สุธนการแพทย์
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์คํานวน คลินิกเวชกรรมแพทย์ฤทัยรัตน์                    คลินิกเหลืองเวชการ ดอนเจดียค์ลินิก 
พูนชัยการแพทย์คลินิก สองพี่น้องโพลีคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์

ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3553 1077 ต่อ 1301
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุร ี         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี        ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

กองอนามัยและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองสระบุร ี  กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองแค   กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหินกอง  ร.พ.ค่ายอดิศร

จ.สุพรรณบุรี

จ.สระแก้ว

จ.สระบุรี

จ.สงิห์บุรี

จ.สุโขทัย
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ร.พ.อู่ทอง  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3555 1422
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.เกาะสมุย  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7742 0901  
คลินิกช่อลัดาการแพทย์                         คลินิกเวชกรรมประจักษ์การแพทย์                   ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด     

ร.พ.สุราษฎร์ธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 7728 3778
คลินิก หู คอ จมูก หมอรัชนีย์                          คลินิกแพทย์ศิริพงศ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ตา กฤษฎาเซ็นเตอรพ์อยท์คลินิก                                คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ แพทย์เติมศักด์ิ
คลินิกหมอคชาภรณ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรม โรคหัวใจ                           คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมอฉัตรชัย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบประสาท นายแพทย์ดํารงศักด์ิ อธกุิลรัตน์ คลินิกเวชกรรมแพทย์พิเชษฐ์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตา หมอกู้เกียรติ        คลินิกอายุรกรรมแพทยอ์นุชา ประสิทธ์ิการแพทย์ คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรม เอกพลการแพทย์         ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สุรินทร์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4451 5913 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงสุรนิทร ์           ร.พ.ค่ายวรีวัฒน์โยธิน ร.พ.ชุมชนและสถานอีนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.บงึกาฬ   (กระทรวงสาธารณสุข)   โทร.  0 4249 1161-3
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   (กระทรวงสาธารณสุข)   โทร.  0 4243 1015 ต่อ 283
คลินิกแพทย์ทวีเวชกรรม คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วิศษิฎ์ คลินิกเวชกรรมหมอสุกัญญา คลินิกหมอจรูญ
คลินิกหมอวัฒนา พมิลจันทร์-วันชัยคลินิก ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.หนองคาย   (กระทรวงสาธารณสุข)   โทร.  0 4241 3456-65
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.หนองคาย-วัฒนา  (เอกชน)  โทร. 0 4246 5201 - 8 ต่อ 108
คลินิก อ.แพทย์ คลินิกนายแพทย์ภานุ คลินิกเวชกรรมนพ.สุรพงษ์ 2 คลินิกเวชกรรมหมอวัฒนา
คลินิกเวชกรรมหมอสมบัติ คลินิกสุนันท์การแพทย์ ร.พ.นอรท์ อสีเทอรน์-วัฒนา

ร.พ.หนองบัวลําภู  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4231 1999
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.อ่างทอง  (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3561 4969
คลินิกแพทย์ทศพร คลินิกแพทย์ประทีป คลินิกแพทย์สุธีรพันธ์ คลินิกแพทยส์ุรพล
คลินิกสุรพันธ์การแพทย์                            สหคลินิกแพทย์พิเชฐ-สุพรรณี ธงทอง ร.พ.อา่งทอง 2 (เขตเทศบาลเมือง)
ร.พ.อา่งทอง 3 (เขตเทศบาลวัดชัยมงคล) ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลป่าโมก ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด 

นายแพทย์สุเมธ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช            วิโรจน ์คลินิกเวชกรรม        หมอสุรพล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ตา
หมอจักรกฤช คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม       คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบประสาท นายแพทย์พิชัย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมออุศณี          หมอภาณุพงศค์ลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สูติ นรเีวช

จ.สุราษฎร์ธานี

จ. สุรินทร์

จ. หนองคาย

จ.หนองบัวลําภู

จ.อ่างทอง
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ร.พ.อํานาจเจริญ  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4551 1940 - 8 ต่อ 1251 
สํานักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ      ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.นอร์ทอีสเทอร์น - วัฒนา  (เอกชน)  โทร. 0 4232 5999 
คลินิก อ.แพทย์ คลินิกนายแพทย์ภานุ คลินิกเวชกรรมนพ.สุรพงษ์2 คลินิกเวชกรรมหมอวัฒนา
คลินิกเวชกรรมหมอสมบัติ คลินิกสุนันท์การแพทย์ ร.พ.หนองคาย-วัฒนา

ร.พ.อุดรธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4224 5524  
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 8 ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี                ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข หนองสิม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเก่าจาน ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.อุตรดิตถ์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5541 1064 ต่อ 1161 
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร.พ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด สถานพยาบาลเขื่อนสิรกิิตติ์

ร.พ.อุทัยธานี  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 5651 4992
ร.พ.ชุมชนและสถานอีนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  (กระทรวงกลาโหม)  โทร. 0 4525 2845 ต่อ 267
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ นายแพทย์สละ ธนินศักด์ิคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูก
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์สงคราม คลินิกเวชกรรมหมอธนวัฒน์

ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์  (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 4525 0287
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนยอ์นามัยท่ี 7 ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ศูนยม์ะเร็งอุบลราชธานี ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชําราบแห่งที่ 1 ศูนยแ์พทยชุ์มชน
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชําราบแห่งที่ 2         ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชําราบแห่งที่ 3

จ. อุตรดิตถ์

จ. อุบลราชธานี

จ. อํานาจเจริญ

จ.อุดรธานี

จ.อุทัยธานี


