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จ.ระยอง
ร.พ.มงกุฎระยอง (เอกชน) โทร. 0 3869 1800 ต่อ 2766
คลินกิ แพทย์เฉลา
คลินกิ แพทย์วราวุธ
คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์
บูรพาคลินิกเวชการ

คลินิกรวมแพทย์นิคม
อีสเทิร์นคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ รักสุขภาพ

คลินกิ แพทย์ประภาส

คลินิกแพทย์วราวุธ

คลินกิ แพทย์บัณฑิต
คลินิกแพทย์วุฒชิ ัย

คลินิกแพทย์บุญชู
คลินิกแพทย์สมศรี

ร.พ.ระยอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3861 1481
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.รวมแพทย์ระยอง (เอกชน) โทร. 0 3886 0890-3 ต่อ 200,211
คลินิกปากแพรกการแพทย์
คลินกิ แพทย์เฉลา
บูรพาคลินิกเวชการ
คลินิกรวมแพทย์นคิ ม
จ.ราชบุรี
ร.พ.ซานคามิลโล (เอกชน) โทร. 0 3221 1143 ต่อ 400
คลินิกแพทย์นติ พิ นธ์
คลินิกนายแพทย์อาคม
คลินกิ แพทย์วิศรุต
คลินกิ แพทย์พิพัฒน์

ร.พ.ดําเนินสะดวก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3224 6000 ต่อ 602,624
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
สถานพยาบาลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี
ร.พ.บ้านโป่ง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3222 1963
คลินกิ ขจรศักดิ์การแพทย์
คลินิกตาแพทย์นันทเดช
คลินิกนายแพทย์ผดุงศักดิ์
คลินิกนายแพทย์ชาญศักดิ์
คลินิกผิวหนังแพทย์อนุสรณ์
คลินิกนายแพทย์อาคม
คลินิกแพทย์นิติพนธ์
คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักดิ์
คลินกิ แพทย์พิพัฒน์
คลินกิ แพทย์ปวิ
คลินกิ แพทย์ศักดา
คลินกิ แพทย์วุฒชิ ัย
คลินิกแพทย์สุชาติ
คลินกิ เวชกรรม พญ.ธนพร

คลินกิ นครการแพทย์
คลินิกนายแพทย์วิฤทธิ์
คลินกิ แพทย์จําเริญ
คลินิกแพทย์บุญชู
คลินกิ แพทย์วิกรม์
คลินิกแพทย์สมพล

คลินกิ นรินทร์การแพทย์
คลินิกนายแพทย์องอาจ
คลินิกแพทย์ชาญยุทธ
คลินิกแพทย์บัณฑิต
คลินกิ แพทย์วิศรุต
คลินิกแพทย์สมศรี

คลินิกแพทย์หญิงผ่องผิว
คลินิกภัทรการแพทย์ 2
คลินกิ รณศักดิ์การแพทย์
สถานพยาบาลวัฒนเวช
สหคลินิกแพทย์มนัญญา
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.โพธาราม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3235 5313
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.ราชบุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3271 9600 ต่อ 1322
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองราชบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลเขางู

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.ลพบุรี
ร.พ.บ้านหมี่ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3647 1270
คลินิกนายแพทย์วสันต์
คลินกิ นายแพทย์สัมฤทธิ์
คลินิกแพทย์วิโรจน์
คลินิกแพทย์สุชัย
คลินกิ หมอประภาส
คลินกิ หมอทวีสนิ
คลินกิ หมอสรรเสริญ
คลินกิ หมอสุทัศน์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกแพทย์ประดิษฐ์
คลินิกรุ่งทิพย์การแพทย์
คลินกิ หมอพงศ์พันธ์
นิศารัตน์คลินกิ

คลินิกแพทย์พิสิฐ
คลินิกหมอถวิล
คลินกิ หมอพิพัฒน์
วัฒนะการแพทย์
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ร.พ.พระนารายณ์มหาราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3641 1250
กรณาธิปคลินกิ
คลินกิ นายแพทย์นพพร
คลินกิ แพทย์นริ ันดร์
คลินกิ แพทย์มาลิน
คลินิกแพทย์วิโรจน์
คลินิกแพทย์วีรชัย
คลินกิ สุชาติการแพทย์
คลินกิ แพทย์หญิงราตรี
คลินกิ หมอนพดล
คลินกิ หมอสมชาย
สมจิตร-นิรันดร์คลินกิ
รักเกียรติการแพทย์
หมอจุมพล
ร.พ.พระนารายณ์มหาราชสาขา 1 ที่ว่าการอําเภอเมืองลพบุรี
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สาขา อบต.ท่าศาลา

คลินิกประนอมการแพทย์
คลินกิ แพทย์นรินทร์
คลินกิ แพทย์วันเพ็ญ
คลินิกแพทย์วภิ า
คลินกิ แพทย์สทิ ธิชัย
คลินิกแพทย์สุพรชัย
คลินกิ สุรชัยการแพทย์
คลินกิ หมอเด็กนายแพทย์นาวิน
คลินกิ หมอสุจนิ ดา
คลินกิ หมออําภรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี 3
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.ลําปาง
ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 5483 9305-8 ต่อ 1123
คลินกิ หมอณรงค์
คลินิกกระดูกและข้อหมอสมัชชา
คลินกิ หมอศุภสิทธิ์
คลินกิ หมออรรณพ-หมอนภสมร

คลินกิ หมอเลือก
คลินกิ หมออัศวิน

คลินกิ หมอวรวิทย์
สหคลินกิ บดินทร์การแพทย์ ๒

ร.พ.ลําปาง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5422 3623 ต่อ 4301
คลินิกกามโรคและโรคเอดส์ จังหวัดลําปาง
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.ลําพูน
ร.พ.ลําพูน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5356 9100 ต่อ 1183-4
คลินิกกาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินกิ เวชกรรม กระดูกและข้อ หมอภูมศิ ิลป์
คลินกิ หมอนุ้ยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกแพทย์ณัฐวิทย์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ หมอสุรชัย (ป่าซาง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน

คลินกิ เด็กหมอกรินทร์เวชกรรมเฉพาะทาง

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ หมอทรงศักดิ์คลินกิ เวชกรรม

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

คลินกิ หมอวินัยศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม

จ.เลย
ร.พ.เลย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4286 2123 ต่อ 279
คลินิกนายแพทย์ชาญชัย
คลินิกนายแพทย์ธีรพล
คลินิกนายแพทย์ปราโมทย์
คลินิกนายแพทย์สุรชัย
คลินกิ นายแพทย์สุวิชา
คลินิกนายแพทย์อุดมศักดิ์
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกนายแพทย์วิฑูรย์
ร.พ.จิตเวชเลยราชนครินทร์

จ.ศรีสะเกษ
ร.พ.ศรีสะเกษ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4561 6094
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.สกลนคร
ร.พ.รักษ์สกล (เอกชน) โทร.0 4271 2800
คลินิกนายแพทย์ปรีดา
คลินิกศัลยกรรมหมอธีรวรรธน์
คลินิกนายแพทย์วรกาล
คลินกิ หมอมณีรัตน์
คลินกิ หมอสุชิน
คลินกิ หมอสัมพันธ์เวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก

คลินิกหมอจิตรไท
นิตวิ ัฒน์คลินกิ เวชกรรม
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ร.พ.สกลนคร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4271 6568
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4272 1111 ต่อ 1110
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.สงขลา
ร.พ.สงขลา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7433 8100
คลินิกแพทย์ทัดพงศ์
คลินกิ แพทย์จิรวรรณ
คลินิกแพทย์วัชรพงศ์
คลินกิ แพทย์วรชัย
คลินกิ แพทย์อดิศัย
คลินกิ แพทย์หญิงภัทราพร
เฉลิมพงษ์คลินิกการแพทย์
รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.หาดใหญ่ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7427 3213 ต่อ 2216,2214
คลินิกตาหมอวิชัย
คลองเรียนคลินิกเวชกรรม
คลินิกแพทย์เจริญ
คลินิกแพทย์ธีระชัย
คลินิกแพทย์สมบูรณ์
คลินกิ เวชกรรม หมออํานาจ มีสัทธรรม
คลินกิ สูตนิ รีเวชแพทย์หญิงสุนษิ ฐา
คลินกิ สูติ-นรีเวชหมอชัชวาล
คลินกิ หมอสุภาพการแพทย์
คลินกิ หมอแมนการแพทย์
ศตพงษ์คลินิกโรคกระดูกและข้อ
คลินกิ หมอประสิทธิ์ สูติ-นรีเวช
อารยะ - วันดี เวชคลินกิ
หมอประวิทย์คลินกิ สูติ-นรีเวช
ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหม
ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย
ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนจราจร
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทศิ
ศูนย์แพทย์ชุมชนตําบลควนลัง
ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ่)
ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ ท.ส.
ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตําบล
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดคอหงส์)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ์ ต.พะตง
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา)
จ.สตูล
ร.พ.สตูล (กระทรวงสาธารณสุข) โทร 0 7472 3511, 0 7472 3500-09 ต่อ 236
คลินิกควนโดนการแพทย์
คลินิกนายแพทย์ธีระ
คลินกิ แพทย์หญิงสิริรัตน์ สูติ-นรีแพทย์
คลินกิ หู คอ จมูก-อายุรกรรม
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ แพทย์ปรีดาวดี
คลินกิ แพทย์วนิดา
คลินกิ แพทย์สุมติ ร์
คลินกิ แพทย์หญิงจีราบัตร
คลินกิ แพทย์อัจฉรี
นายแพทย์ประพลคลินกิ
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดหมอจักรพงศ์

คลินกิ นฤมลการแพทย์
คลินกิ แพทย์กําพล
คลินิกแพทย์ไพบูลย์
คลินกิ แพทย์ศราวุธ
คลินิกแพทย์สุรสิทธิ์
สะเดาสหคลินกิ
คลินิกหมอโฆษิต สูติ-นรีเวช ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์
คอหงส์เวชคลินกิ
ร.พ.กองบิน 56
ร.พ.มิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี้ยงตี๊ง)
สูตนิ รีเวชคลินกิ หมออภิชาติ หมอจิตติคลินิกเวชกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ
คลินกิ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะหมอนพพร
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลบ้านพรุ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกพญ.วนพัชร์
รวมแพทย์คลินกิ

คลินิกแพทย์กนกอร
หมอสุวัฒน์ คลินกิ เวชกรรม

ร.พ.จุฬารัตน์ 3 (เอกชน) โทร.0 2769 2900-99
จุฬารัตน์ 2 คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมจุฬารัตน์ 8
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ

จุฬารัตน์ 4 คลินกิ เวชกรรม
ร.พ.จุฬารัตน์ 9

ร.พ.จุฬารัตน์ 11
สหคลินกิ จุฬารัตน์ 7

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

จุฬารัตน์ 4 คลินกิ เวชกรรม
ร.พ.จุฬารัตน์ 3

สหคลินกิ จุฬารัตน์ 7
ร.พ.จุฬารัตน์ 11

จ.สมุทรปราการ
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ร.พ.เซ็นทรัลปาร์ค (เอกชน) โทร. 0 2312 7261 - 9
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ ฉัตรชัยการแพทย์
คลินิกแพทย์ ก.ม.18
คลินิกรณภพการแพทย์
คลินกิ สุภาพการแพทย์
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
ประสงค์การแพทย์คลินิก
พรวิถีการแพทย์สหคลินิก
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (แบริ่ง)
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บางชัน)
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง

คลินกิ เปรมประชาการแพทย์ คลินิกพัฒนะการแพทย์
คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 แบริ่งเมดิคอลคลินกิ
เซ็นทรัล ปาร์ค คลินกิ 2 คลินกิ เวชกรรม
บํารุงรักษ์การแพทย์คลินิก
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช
ลําสาลีคลินกิ เวชกรรม
สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม

ร.พ.บางนา 2 (เอกชน) โทร. 0 2740 1800-6
คลินิกแพทย์เจษ
คลินิกแพทย์ฉัตรลดา 1
คลินกิ หัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธปิ อ่ เต็กตึ๊ง
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
นภดลคลินกิ เวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินิก
ทรงยศคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช

คลินกิ วสันต์การแพทย์
ร.พ.บางนา 1
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม

ร.พ.บางนา 5 (เอกชน) โทร. 0 2138 1155-65
คลินิกแพทย์เจษ
คลินิกแพทย์ฉัตรลดา 1
บางปะกงคลินิกแพทย์
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
นภดลคลินิกเวชกรรม
สหแพทย์เมโมเรียลคลินิก
แพทย์ข้ามฟากคลินิก
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
ร.พ.บางบ่อ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2313 4307
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม คลินกิ สุภาพการแพทย์
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
สถานพยาบาลจุฬาเวช
ร.พ.บางปะกอก 3 พระประแดง (เอกชน)
คลินิกแพทย์ศุภรัตน์
ชายทะเลบางกอกคลินิกเวชกรรม
บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2

คลินิกเวชกรรมบางนา 3
ร.พ.บางนา 5
บางปะกงคลินิกแพทย์
สหแพทย์เมโมเรียลคลินิก

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
คลินิกวสันต์การแพทย์
ทรงยศคลินิกเวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
ร.พ.บางนา 1
ร.พ.บางนา 2
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช

คลินกิ พัฒนะการแพทย์
หมอวันชัยคลินิกเวชกรรม

โทร. 0 2818 7555
จุฬาประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม
ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม
ประชาอุทศิ เวชกรรมคลินกิ
สวนธนคลินกิ เวชกรรม

ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกสมวงศ์การแพทย์
คลินิกแพทย์อิทธิพล
ธนารมย์เวชกรรมคลินิก
บางปะกอกคลินิกเวชการ
วิลาสินเี วชคลินกิ
ร.พ.บางปะกอก 8
อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน

ร.พ.บางพลี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2752 3223
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.ปิยะมินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2316 0026 ต่อ 2310
คลินิกแพทย์ ก.ม.18
คลินิกรณภพการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมปิยะมินทร์อุดมสุข
คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48
เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์
เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (แบริ่ง)
คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาวัดตะกล่ํา
คลินกิ เวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาราม 2

มหาสินคลินกิ เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
บางปะกงคลินิกแพทย์
สถานพยาบาลจุฬาเวช

แพทย์แพรกษาคลินิก
คลินิกสุภาพการแพทย์
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินิก

ร.พ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ (เอกชน) โทร. 0 2389 2555
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ตระกูล
1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
ลําสาลีคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (แบริ่ง)
เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง

คลินกิ รณภพการแพทย์
คลินกิ สุภาพการแพทย์
แพทย์แพรกษาคลินิก

คลินกิ แพทย์สาธิต
คลินกิ อรุณนิเวศน์การแพทย์ 3
คลินิกสามห่วงการแพทย์
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ร.พ.เมืองสมุทรปากน้ํา (เอกชน) โทร. 0 2173 7766-75
คลินิกแพทย์สมชาย
พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม
เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2

ร.พ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ

ร.พ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ (เอกชน) โทร. 0 2754 2800-9
ร.พ.เมืองสมุทรปากน้ํา
พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2
เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู

พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทย์สมชาย

คลินกิ พัฒนะการแพทย์
คลินิกรณภพการแพทย์
เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม
บางปะกงคลินิกแพทย์
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม

คลินิกแพทย์ ก.ม.18
แพทย์ข้ามฟากคลินิก
แบริ่งเมดิคอลคลินกิ
แพทย์แพรกษาคลินกิ
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม

ร.พ.ศิครินทร์
บางปะกงคลินิกแพทย์
คลินกิ สุภาพการแพทย์
ดอกไม้เวชคลินกิ
พุทธรักษาคลินกิ เวชกรรม

คลินิกพัฒนะการแพทย์
คลินิกแพทย์อภิชาติ
หัวป่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม
นครไทยคลินกิ การแพทย์
มหาสินคลินกิ เวชกรรม

ร.พ.รวมชัยประชารักษ์ (เอกชน) โทร. 0 2708 7500 - 10 ต่อ 191
1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมพร้อมมิตรการแพทย์
คลินิกแพทย์วิชัย
คลินกิ รวมชัยประชารักษ์เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี
คลินิกสุภาพการแพทย์
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (แบริ่ง)
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ร.พ.รัทรินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2323 2991-7
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2
คลินิกแพทย์เจษ
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินิกรณภพการแพทย์
คลินิกแพทย์หญิงวรุณศิริ(เวชกรรม)
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
บางปูเวชคลินกิ
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง

ร.พ.สมุทรปราการ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2173 8367
คลินกิ เวชกรรม จุฬาการแพทย์ (สําโรง)
คลินิกแพทย์สาธิต
คลินิกเวชกรรม กม.30
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์

คลินิกสามห่วงการแพทย์

ร.พ.สําโรง (เอกชน) โทร. 0 2361 0070-9
คลินกิ ตําหรุการแพทย์
คลินิกเวชกรรมพร้อมมิตรการแพทย์
คลินกิ วสันต์การแพทย์
คลินิกเวชกรรม กม.30
คลินกิ เวชกรรมทุง่ ครุ
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินกิ อนุสรณ์การแพทย์
นิลเวชคลินิก
แพรกษาการแพทย์คลินิก
มหาสินคลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทย์สาธิต
คลินกิ เวชกรรมคลองเตย
คลินิกเวชกรรมลาซาล
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม

คลินิกรณภพการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมท่าน้ํา
คลินิกสามห่วงการแพทย์
แบริ่งเมดิคอลคลินกิ

คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกหมออภิชาติการแพทย์
วิชติ คลินกิ เวชกรรม

คลินิกแพทย์พรชัย
คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวุฒิ
เซ็นทรัลคลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ อ้อมใหญ่รวมแพทย์

จ.สมุทรสงคราม
ร.พ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3472 3044 ต่อ 1206
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.สมุทรสาคร
ร.พ.กระทุ่มแบน (กระทรวงสาธารณสุข)
คลินิกกิติพรการแพทย์
คลินกิ เวชกรรม รัชนีกรการแพทย์
คลินิกหมอไพโรจน์และเพื่อนการแพทย์
ยอดยิ่งคลินกิ เวชกรรม
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

โทร. 0 3484 4430
คลินิกพุทธมณฑลสาย 4 การแพทย์
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
คลินิกสาทิพย์การแพทย์
บ้านเราคลินกิ เวชกรรม
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ร.พ.บ้านแพ้ว (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3441 9539
คลินิกมหาชัยการแพทย์
คลินิกเวชกรรมวิชาการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย
สุขภาพคลินิกเวชกรรม
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

เซ็นทรัลคลินกิ เวชกรรม

ร.พ.มหาชัย (เอกชน) โทร. 0 3442 4990 ต่อ 1777
คลองครุคลินิกการแพทย์
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
สหคลินิกเมืองใหม่การแพทย์
คลินกิ หมออรุณพรเวชกรรม

คลินิกแพทย์มหาชัย
ร.พ.มหาชัย 3
คลินิกหมอบุญรักษ์การแพทย์ คลินกิ หมอวิญญูเวชกรรม
คลินิกผูป้ ว่ ยนอก ร.พ.มหาชัย 3 การแพทย์

ร.พ.มหาชัย 2 (เอกชน) โทร. 0 2810 3442 ต่อ 203
คลินิกกิติพรการแพทย์
คลินิกตลาดสมบูรณ์เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรม รัชนีกรการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกหมอวิญญูเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
เพชรเกษม 81 คลินิกเวชกรรม
ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางทินกรการแพทย์

วิชิตคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกอรรถพลการแพทย์
วันวิเชียรสหคลินิก
ยอดยิ่งคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมสมชายคลินกิ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)
บ้านเราคลินิกเวชกรรม

ร.พ.มหาชัย 3 (เอกชน) โทร. 0 3442 9111
คลองครุคลินิกการแพทย์
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกแพทย์มหาชัย
คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
คลินกิ หมอวิญญูเวชกรรม
คลินิกหมอบุญรักษ์การแพทย์
สหคลินิกเมืองใหม่การแพทย์
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

คลินกิ หมอสมปอง
คลินกิ แพทย์ชัชชัย
คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย
ร.พ.มหาชัย
คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม คลินกิ เวชกรรมหมอสมบุญ
คลินิกผูป้ ว่ ยนอก ร.พ.มหาชัย 3 การแพทย์

ร.พ.ศรีวิชัย 3 (เอกชน) โทร. 0 2431 0070 ต่อ 1200
คลินิกกิติพรการแพทย์
คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์
คลินิกเวชกรรมคลองแค
สายสี่สหคลินิก
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
คลินิกสาทิพย์การแพทย์
ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
โรมันเวชกรรมคลินกิ
แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต
ร.พ.ศรีวิชัย 2
ร.พ.ศรีวิชัย 5 (เอกชน) โทร. 0 3482 6709 - 29 ต่อ 1702
คลินิกกิติพรการแพทย์
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินิกสาทิพย์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
บ้านเราคลินิกเวชกรรม
แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
โรมันเวชกรรมคลินิก
คลินกิ เวชกรรม รัชนีกรการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต

ร.พ.ศรีวิชัย 3
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
วิชิตคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมเทศบาล 3
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
วิชติ คลินกิ เวชกรรม
ร.พ.ศรีวิชัย 5

ร.พ.ศรีวิชัย 2
คลินิกเวชกรรมคลองแค
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
สายสี่สหคลินกิ
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

ร.พ.สมุทรสาคร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3442 7099
คลินกิ วิบูลย์ การแพทย์
คลินิกนิคมซอย 15 การแพทย์
คลินิกประวิทย์การแพทย์
คลินิกแพทย์วีรศักดิ์
คลินกิ ปิตนิ ันท์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมสายห้าการแพทย์
คลินิกแพทย์ชรินทร์
คลินิกแพทย์โมลี
คลินิกแพทย์วรดา
คลินิกปาริชาติ-ชัยวิเชียรการแพทย์
คลินิกแพทย์อภิชาติ
คลินิกแพทย์อัญชลี
คลินกิ วิบูลย์-กมลทิพย์การแพทย์
คลินกิ เวชกรรมสมคิดการแพทย์
คลินกิ พีรชัยการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน์
คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวิทย์
คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอพิชัย
คลินิกเวชกรรมหมอปัญญา
คลินิกสมเกียรติการแพทย์
คลินิกสมุทรสาครการแพทย์
คลินกิ หมอพิสษิ ฐ์การแพทย์
คลินิกหมอไพศาลการแพทย์
คลินิกหมอสงกรานต์การแพทย์
คลินิกหมออภิเชษฐ์การแพทย์ คลินิกอนันต์การแพทย์
คลินกิ หมอศักดิ์ชัยการแพทย์
สหคลินิกนายแพทย์วิชัย-ทันตแพทย์ศิริพร
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
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จ.สระแก้ว
ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3742 1443
คลินิกนายแพทย์ราเชษฎ
คลินิกแพทย์กนกพร
คลินิกแพทย์บรรหาร
คลินิกแพทย์ไพบูลย์
คลินิกแพทย์วิทยา
คลินิกแพทย์วีรชัย
คลินกิ อรัญการแพทย์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.สระบุรี
ร.พ.เกษมราษฎร์ สระบุรี (เอกชน) โทร. 0 3631 5555 - 94 ต่อ 8300
แก่งคอยโพลีคลินิก
คลินิกตาหมอดวงพร
คลินกิ ศูนย์แพทย์หินกอง
คลินิกสุวัฒน์การแพทย์
สหคลินิกท่าเรือการแพทย์และทันตกรรม
สหคลินิกแพทย์ประสงค์ (รวมแพทย์)

คลินิกนายแพทย์นพพร
ประเสริฐคลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทย์ปัญญา
คลินิกแพทย์สุทธาทิพย์

คลินิกรวมแพทย์สระบุรี
แพทย์วรพงษ์คลินิก

ร.พ.พระพุทธบาท (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3632 3291 ต่อ 1006,1007
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.สระบุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3631 6555 ต่อ 3083
กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสระบุรี กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองแค กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลหินกอง ร.พ.ค่ายอดิศร
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.สิงห์บุรี
ร.พ.สิงห์บุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3652 2512
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.อินทร์บุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3658 1993 - 7
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.สุโขทัย
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
จ.สุพรรณบุรี
ร.พ.เจ้าพระยายมราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3552 1555 ต่อ 1215
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดศรีบัวบาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ร.พ.ธนบุรี-อู่ทอง (เอกชน) โทร.0 3540 4053-7 ต่อ 151
คลินกิ พจนารถ-บุญชัยการแพทย์
คลินิกแพทย์เดชา
คลินิกแพทย์อรรถพล
คลินิกแพทย์อิศวร
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์คํานวน
คลินิกเวชกรรมแพทย์ฤทัยรัตน์
พูนชัยการแพทย์คลินิก
สองพี่น้องโพลีคลินิก

ร.พชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกแพทย์เล็ก
คลินิกแพทย์สุนันทา
คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ
สุธนการแพทย์
ดอนเจดีย์คลินกิ
คลินิกเหลืองเวชการ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์

ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3553 1077 ต่อ 1301
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
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ร.พ.อู่ทอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3555 1422
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.สุราษฎร์ธานี
ร.พ.เกาะสมุย (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7742 0901
คลินกิ ช่อลัดาการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมประจักษ์การแพทย์

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.สุราษฎร์ธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7728 3778
คลินกิ หู คอ จมูก หมอรัชนีย์
คลินิกแพทย์ศิริพงศ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ แพทย์เติมศักดิ์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ตา กฤษฎาเซ็นเตอร์พอยท์คลินกิ
คลินกิ หมอคชาภรณ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรม โรคหัวใจ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมอฉัตรชัย
คลินกิ เวชกรรมแพทย์พเิ ชษฐ์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบประสาท นายแพทย์ดํารงศักดิ์ อธิกุลรัตน์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตา หมอกู้เกียรติ
คลินกิ อายุรกรรมแพทย์อนุชา
ประสิทธิ์การแพทย์ คลินกิ เวชกรรม
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
คลินกิ เวชกรรม เอกพลการแพทย์
นายแพทย์สุเมธ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช
วิโรจน์ คลินกิ เวชกรรม
หมอสุรพล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ตา
หมอจักรกฤช คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ระบบประสาท นายแพทย์พิชัย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมออุศณี
หมอภาณุพงศ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สูติ นรีเวช
จ. สุรินทร์
ร.พ.สุรินทร์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4451 5913
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร์
ร.พ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ. หนองคาย
ร.พ.บึงกาฬ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4249 1161-3
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4243 1015 ต่อ 283
คลินิกแพทย์ทวีเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วิศิษฎ์
คลินิกเวชกรรมหมอสุกัญญา คลินกิ หมอจรูญ
คลินกิ หมอวัฒนา
พิมลจันทร์-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
คลินกิ อ.แพทย์
คลินิกนายแพทย์ภานุ
คลินิกเวชกรรมหมอสมบัติ
คลินกิ สุนันท์การแพทย์

คลินกิ เวชกรรมนพ.สุรพงษ์ 2
ร.พ.นอร์ท อีสเทอร์น-วัฒนา

คลินกิ เวชกรรมหมอวัฒนา

จ.หนองบัวลําภู
ร.พ.หนองบัวลําภู (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4231 1999
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.อ่างทอง
ร.พ.อ่างทอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3561 4969
คลินิกแพทย์ทศพร
คลินิกแพทย์ประทีป
สหคลินิกแพทย์พิเชฐ-สุพรรณี ธงทอง
คลินกิ สุรพันธ์การแพทย์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลป่าโมก
ร.พ.อ่างทอง 3 (เขตเทศบาลวัดชัยมงคล)

คลินิกแพทย์สุธีรพันธ์
คลินกิ แพทย์สุรพล
ร.พ.อ่างทอง 2 (เขตเทศบาลเมือง)
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
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จ. อํานาจเจริญ
ร.พ.อํานาจเจริญ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4551 1940 - 8 ต่อ 1251
สํานักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.อุดรธานี
ร.พ.นอร์ทอีสเทอร์น - วัฒนา (เอกชน) โทร. 0 4232 5999
คลินกิ อ.แพทย์
คลินิกนายแพทย์ภานุ
คลินิกเวชกรรมหมอสมบัติ
คลินกิ สุนันท์การแพทย์

คลินกิ เวชกรรมนพ.สุรพงษ์2
ร.พ.หนองคาย-วัฒนา

ร.พ.อุดรธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4224 5524
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินกิ เวชกรรมหมอวัฒนา

ศูนย์บริการสาธารณสุข หนองสิม

จ. อุตรดิตถ์
ร.พ.อุตรดิตถ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5541 1064 ต่อ 1161
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.ค่ายพิชัยดาบหัก
สถานพยาบาลเขื่อนสิริกติ ติ์
จ.อุทัยธานี

ร.พ.อุทัยธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5651 4992
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ. อุบลราชธานี
ร.พ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 4525 2845 ต่อ 267
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ นายแพทย์สละ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์สงคราม
ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4525 0287
ศูนย์อนามัยที่ 7
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชําราบแห่งที่ 1
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชําราบแห่งที่ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชําราบแห่งที่ 3

ธนินศักดิ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหู คอ จมูก
คลินิกเวชกรรมหมอธนวัฒน์

ศูนย์บริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนย์แพทย์ชุมชน
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

