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วิชติ คลินกิ เวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต
ร.พ.ศิครินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2366 9900-99 ต่อ 1237
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1
คลินิกรณภพการแพทย์
คลินิกแพทย์หญิงวรุณศิริ (เวชกรรม)
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
นภดลคลินกิ เวชกรรม
หัวป่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง

สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

สายสี่สหคลินกิ

คลินกิ พัฒนะการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ
ดอกไม้เวชคลินกิ
บางปูเวชคลินกิ
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทย์เจษ
ร.พ.รัทรินทร์
นครไทยคลินกิ การแพทย์
พุทธรักษาคลินิกเวชกรรม
บางปะกงคลินิกแพทย์

ร.พ.หัวเฉียว (เอกชน) โทร. 0 2223 1351 ต่อ 1053 1054
คลินิกพระราม 2 การแพทย์ คลินิกแพทย์โสภณ
คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ
คลินิกเวชกรรมหัวเฉียว ปิ่นเกล้า
คลินกิ เวชกรรมทุง่ ครุ
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์
คลินกิ เวชกรรมคลองเตย
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกเวชกรรมลาซาล
คลินิกเวชกรรมหัวเฉียว ดุสติ
คลินกิ หัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง
จันทราเวชกรรมคลินกิ
คลินกิ หมอบางบัวทอง2เวชกรรม
คลินิกบารมีการแพทย์
เคหะใจดีคลินิกเวชกรรม
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินกิ เวชกรรม
เซ็นทรัลเมดิกคลินกิ เวชกรรม สาขาดินแดง
เซ็นทรัลเมดิกคลินกิ เวชกรรม สาขาพระโขนง
เซ็นทรัลเมดิกคลินกิ เวชกรรม สาขาเซ็นต์หลุยส์
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
บางสะแกเวชกรรมคลินิก
บางซ่อนคลินกิ เวชกรรม
บางบอนคลินกิ แพทย์เวชกรรม บางปะกงคลินกิ แพทย์
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม
รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง 3)
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
หมออารีคลินิกเวชกรรม
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก
ศาลายาคลินิกเวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บางชัน)
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
สวนผักคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกอ่อนนุชการแพทย์
สามัคคีคลินกิ เวชกรรม
แอนเน็กซ์คลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (แบริ่ง)
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (สาขาไวท์เฮ้าส์)
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สลี ม สหคลินกิ
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินกิ
จ.กระบี่
ร.พ.กระบี่ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7563 1418
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.กาญจนบุรี
ร.พ.พหลพลพยุหเสนา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3462 2999
กาญจน์คลินิกแพทย์
เขื่อนท่าทุง่ นา
เขื่อนศรีนครินทร์
คลินิกแพทย์พลตรี
คลินกิ แพทย์สุเทพ
คลินกิ แพทย์ปัญญา
คลินกิ หมอสุวิมล
แฟมิลี่คลินกิ (นายแพทย์รักษ์พงศ์)
ท่าม่วงคริสเตียนคลินิกแพทย์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

คลินกิ แพทย์กัณฐัศ
คลินิกวราพรการแพทย์
เมืองทองคลินิกแพทย์
อรวรรณการแพทย์

ร.พ.มะการักษ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3454 1859-60
คลินิกแพทย์ชาติชาย
คลินิกแพทย์เชาวโรจน์
คลินิกนายแพทย์ก่อพงษ์
คลินิกนายแพทย์ทนงค์ศักดิ์
คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักดิ์
คลินิกแพทย์พงษ์ศักดิ์
คลินิกสมพงษ์การแพทย์
คลินิกหมอพวงทิพย์
คลินิกหมอภาวิณี ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.กาฬสินธุ์
ร.พ.กาฬสินธุ์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 04381 1020 ต่อ 1351
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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จ.กําแพงเพชร
ร.พ.กําแพงเพชร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5572 2102
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง ศูนย์ 1

ศูนย์บริการสาธารณสุขตําบลนครชุม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง ศูนย์ 2
จ.ขอนแก่น

ร.พ.ขอนแก่น (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4333 6789 ต่อ 1250
คลินกิ ธนรัฐการแพทย์
คลินิกนายแพทย์นคร
คลินกิ หมอบุญเลิศ(สาขาเวชกรรม)
คลินกิ ณรงค์การแพทย์
คลินิกนายแพทย์มานะพงศ์
คลินิกนายแพทย์เรืองยศ
คลินิกนายแพทย์วิทยา
คลินิกพรพลการแพทย์
คลินกิ บ้านสําราญ (นพ.สุชาติ) คลินกิ ประจักษ์การแพทย์
คลินกิ หมอพิภพ
คลินกิ นายแพทย์สุรชัย
คลินิกนายแพทย์วิโรจน์-แพทย์หญิงชลธิชา คลินิกแพทย์เคหะชุมชน
คลินิกมานิตย์การแพทย์
คลินิกหมอชูเกียรติ(เวชกรรม)
คลินกิ หมอสันติพงษ์
คลินกิ หมอทรงขวัญ
คลินิกโรคเด็กและโรคผิวหนังนายแพทย์เมธี อ่อนจันทร์
บุญชัยการแพทยคลินิก
ร.พ.จิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น
ร.พ.ค่ายศรีพัชรินทร์
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง
หมอสมศักดิ์-หมอจันทร์เพ็ญ คลินกิ เวชกรรม โคกสีคลินกิ (นายแพทย์ปรีดา)
คลินิกอารีย์การแพทย์
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
ศูนย์แพทย์มติ รภาพ
ศูนย์กามโรค และโรคเอดส์ เขต 6 ขอนแก่น ศูนย์วัณโรคเขต 6 ขอนแก่น
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น
สํานักงานนายแพทย์สมพรคลินิก
สํานักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6
สถานบําบัดโรคผิวหนัง ศูนย์โรคเรื้อนเขต 6 ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอําเภอเมืองพล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลท่าพระ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลบ้านไผ่
ร.พ.ชุมแพ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4331 1044 ต่อ 307
คลินกิ ทรงคุณการแพทย์
คลินิกนายแพทย์พีรพงศ์
คลินกิ แพทย์ประมล
คลินกิ แพทย์หญิงวนิดา
คลินิกสมเกียรติการแพทย์
คลินิกหมอจันทร์โทเวชกรรม
คลินกิ หมอพิภพ
คลินกิ หมอสุภาพ
บุญชัยการแพทยคลินิก

คลินิกนายแพทย์ศราวุธ
คลินิกแพทย์เกรียงศักดิ์
คลินกิ เวชกรรมแพทย์วรการ คลินิกเวชกรรมแพทย์วันชัย
คลินิกหมอไชยสิทธิ์
คลินกิ หมอพงษ์ศักดิ์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.จันทบุรี
ร.พ.พระปกเกล้า (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3932 4975-84
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.ฉะเชิงเทรา
ร.พ.จุฬารัตน์ 11 (เอกชน) โทร. 0 3853 8511 - 3
จุฬารัตน์ 2 คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมจุฬารัตน์ 8
ร.พ.จุฬารัตน์ 3
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ

จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม
ร.พ.จุฬารัตน์ 9

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
สหคลินกิ จุฬารัตน์ 7

คลินิกแพทย์อรพินท์
ประสงค์การแพทย์คลินกิ

คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ
ร.พ.โสธรเวช 304

คลินิกกมลการแพทย์

คลินิกเกษมการแพทย์

ร.พ.เมืองฉะเชิงเทรา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร.0 3881 4379-8
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.โสธราเวช (เอกชน) โทร. 0 3881 2702 - 19
คลินิกแพทย์สมคิด
คลินิกแพทย์สุรกิจ
คลินกิ โสธราเวช
บางปะกงคลินกิ แพทย์
โสธราเวชโพลีคลินิก
จ.ชลบุรี
ร.พ.ชลบุรี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3893 1079
คลินิกกระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร
เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์
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คลินกิ จุมพลการแพทย์
คลินกิ แพทย์อาภรณ์
คลินกิ เด็กหมอกฤษดา
คลินิกเด็กหมออนุพงษ์
คลินกิ ประพนธ์การแพทย์
คลินกิ แพทย์กันตนพกระดูกและข้อ
คลินิกแพทย์องอาจ
คลินิกแพทย์ทรงพล
คลินิกเวชกรรมแพทย์พินิจ-ขนิษฐ์ชม
คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์
คลินกิ แพทย์พนิต
คลินกิ แพทย์ธวัชชัย
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมเกียรติ
คลินิกแพทย์สมจริง
คลินกิ แพทย์สมชาย
คลินกิ แพทย์ภาณุพันธ์เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์พิชัย
คลินกิ แพทย์นมิ ติ ร
คลินิกโรคกระดูกและข้อ
คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรศักดิ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุริยัน
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ แฟมิลี่คลินกิ เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ สุมนา-สายันต์
คลินกิ สิงห์โต-พัชรินทร์การแพทย์
บางปะกงคลินิกแพทย์
สํานักงานแพทย์
สหพัฒน์คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ แพทย์แววดาว
คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร
วิชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกเวชกรรมหมอเบญจวรรณ
หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์วนิ ติ ย์
หมอเด็กคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตนิ ารีเวช
คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา
คลินิกเฉพาะทางหมอพัชรินทร์-หมอทรงวุฒิ ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.พญาไทศรีราชา (เอกชน) โทร. 0 3877 0200
คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาบ่อวิน
คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาสหพัฒน์
ร.พ.พนัสนิคม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3846 2461
เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์
คลินิกเกษมการแพทย์
คลินิกจุมพลการแพทย์
คลินกิ ประพนธ์การแพทย์
คลินกิ แพทย์บันเทิง
คลินกิ แพทย์หญิงสันทนาสูตนิ รีเวชกรรม
คลินิกแพทย์ยงยุทธ
พนัสเวชคลินกิ
คลินิกแพทย์อาภรณ์
คลินิกแพทย์มาโนชญ์ สูติ-นรีแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร
ชูศักดิ์การแพทย์คลินิกและแล็บ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ขนิษฐา
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 3839 4850-3
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมหมอสุริยา
ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (กระทรวงกลาโหม) โทร. 0 3824 5926
คลินกิ ซอย 13 การแพทย์
ศรีจุฬาคลินิกเวชกรรม
คลินิกแพทย์คมสัน
คลินิกแพทย์จอมเทียน
คลินิกแพทย์พลั ลภเวชกรรม
คลินกิ แพทย์ประภาส
คลินิกแพทย์ฤกษ์โรจน์
คลินิกแพทย์สวัสดิพงศ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชวัช
คลินกิ แพทย์เกียรติ
มงกุฎบ่อวินคลินิกเวชกรรม
ระยองโพลีคลินิกเวชกรรม
ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

คลินิกแพทย์เกรียงไกร
คลินิกแพทย์ขจิตร์เวชกรรม
คลินิกแพทย์ธีรศักดิ์
คลินิกแพทย์บุษบง
คลินกิ แพทย์พิเชฐ
คลินิกแพทย์พสิ ฏิ ฐ์
คลินิกแพทย์สุรเดช หู คอ จมูก คลินิกรวมแพทย์นิคม
คลินิกหมอกฤชทอง
คลินกิ หมอชนิตา
คลินิกนายแพทย์ภัทรเชษฐ - แพทย์หญิงสุปราณี คล้ายเคลื่อน

ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (สภากาชาดไทย) โทร. 0 3832 0200 ต่อ 3401
คลินกิ หู คอ จมูก สัตหีบเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกกระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร
คลินกิ ซอย 13 การแพทย์
คลินกิ ธนเวช
คลินิกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์
คลินิกบ้านค่ายการแพทย์
คลินกิ จุมพลการแพทย์
คลินกิ บ้านฉางเวชการ (จักรชัย)
คลินิกปากแพรกการแพทย์
คลินิกอนันต์การแพทย์
คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักดิ์
คลินกิ แพทย์คณิศร
คลินิกแพทย์คมวุฒิ
คลินกิ แพทย์จรุง
คลินกิ แพทย์เฉลา
คลินกิ แพทย์ทรงพล
คลินกิ แพทย์ธวัชชัย
คลินกิ แพทย์ธีรพงศ์
คลินกิ แพทย์ชัยวัฒน์
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก
คลินิก หู คอ จมูก ภูมิแพ้ หมอบรรเจิด
คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์
คลินิกแพทย์พงศ์ศักดิ์
คลินกิ แพทย์พนิต
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิทยา
คลินิกแพทย์สราวุธ
คลินิกแพทย์สมควร
คลินิกแพทย์สมเดช
คลินิกแพทย์สมนึกเวชกรรม
คลินิกแพทย์อภิชาติ
คลินิกแพทย์สวัสดิพงศ์
คลินกิ แพทย์สุรเดช หู คอ จมูก
คลินกิ รวมแพทย์นคิ ม
คลินกิ แพทย์อาภรณ์
คลินกิ แพทย์สานนท์
คลินิกไพรัตน์-สุกัญญาการแพทย์
คลินิกรวมพลการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ประสงค์ คลินิกรัตนาการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมคุณหมอไพรัช
คลินิกศูนย์โรคกระดูกและข้อ
คลินิกหมอสุรัตน์เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริภา
คลินิกเวชกรรมแพทย์เกรียงไกร
จีระชนจักษุคลินิก
บางปะกงคลินิกแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ
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คลินิกเวชกรรมไร่กล้วย
ปลวกแดงการแพทย์คลินิก
บูรพาคลินิกเวชการ
ศรีราชาโพลีคลินิกเวชการ
คลินิกเวชกรรมแพทย์ สุมนา-สายันต์
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา พัทยาเหนือ
คลินกิ อายุรกรรมหมอชัชวาล
คลินิกแพทย์วันชัยระบบทางเดินปัสสาวะ
วิชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศรีราชาอายุรแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม-ผิวหนัง
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา ศรีราชา
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา สหพัฒน์
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา แหลมฉบัง
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา พัทยา
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา มาบตาพุด
ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา บ่อวิน
ร.พ.เอกชล 2 (เอกชน) โทร. 0 3893 9888 ต่อ 5221
เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์
คลินิกกมลการแพทย์
คลินกิ แพทย์ภาณุพันธ์เวชกรรม
คลินกิ แพทย์อภิชาติเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอหลาย
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสภณ

คลินิกจุมพลการแพทย์
คลินกิ แพทย์นมิ ติ ร
บางปะกงคลินิกแพทย์
คลินกิ แพทย์อาภรณ์
คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตนิ รีเวช

ร.พ.อ่าวอุดมอําเภอศรีราชา (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3835 1010 - 2 ต่อ 1217
คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรชัย คลินิกเวชกรรมอ่าวอุดม
คลินิกกมลการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรศักดิ์
บึงทองคลินกิ เวชกรรม
สหพัฒน์คลินกิ เวชกรรม
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.ชัยนาท
ร.พ.ชัยนาทนเรนทร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5641 1450
คลินกิ หมอสุกัญญา
คลินกิ หมอนุกูล
คลินกิ แพทย์เมธา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินกิ เวชกรรมคลินกิ หมอถาวร
คลินิกเวชกรรมแพทย์ทนงศักดิ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรชัย
คลินกิ หมอวิภา
หมอกิตติศักดิ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
แพทย์เรืองศักดิ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง แพทย์ประเวศ-ปรียานุชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกหมอกระดูก
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางปกาสิทธิ์-สุขฤทัยการแพทย์
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ร.พ.รวมแพทย์ชัยนาท (เอกชน) โทร. 0 5641 3017 - 8
คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอรุง่
คลินกิ เวชกรรมปรีดาคลินคิ
คลินิกเวชกรรมหมอกิตติพงษ์
คลินิกเวชกรรมสุรศักดิ์การแพทย์
นายแพทย์มนูศักดิ์คลินกิ เวชกรรม
ยุคลคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ เวชกรรมแพทย์นภาพร หมอพันธ์เทพคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงทิพย์ภวรรณ
สถานพยาบาลหมอสําเริง
สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลซ

จ.ชัยภูมิ
ร.พ.ชัยภูมิ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 4481 7028
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ร.พ.ชัยภูมิ 2
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหนองบัวเทศบาลเมืองชัยภูมิ

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

ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน

จ.เชียงราย
ร.พ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (เอกชน) โทร. 05391 0999 ต่อ 292
คลินิกณเรศการแพทย์
คลินิกนายแพทย์ภุชงค์
คลินกิ หมอประกิต
คลินกิ ศรีบุรินทร์ สาขาเกษมราษฎร์
สิทธิศักดิ์การแพทย์
อิทธิพลการแพทย์
ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5371 1300 ต่อ 1289
คลินกิ หมอพีระ
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกนายแพทย์วษิ ณุ
คลินกิ หมออุปพัทธ์ 2

คลินกิ หมอสุขชัย
แม่ลาวคลินิก
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จ.เชียงใหม่
ร.พ.เชียงใหม่ใกล้หมอ (เอกชน) โทร. 0 5320 0002 ต่อ 522
คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินกิ หมอเทิดศักดิ์เวชกรรม
คลินิกหมอประกอบเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกหมอมานพแม่ริมเวชกรรม
คลินกิ หมอสัมพันธ์เวชกรรม
ศิริวัฒนาคลินิกเวชกรรม
ร.พ.รัตนเวช
บ้านป่าเดื่อคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกแพทย์วิชัยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
คลินิกสวนดอกการแพทย์ (นพ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินิกสวนดอกการแพทย์ 2 (นพ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินกิ หมอสมศักดิ์ - หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกแพทย์อํานาจเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอลานนา
คลินกิ หมอวรวุฒิเวชกรรม
คลินิกหมอศุภชัยเวชกรรม
คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินกิ หมอวินัยศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ - นรีเวช
กานตเวชคลินกิ เวชกรรมเฉพาะทางกุมาร

ร.พ.เทพปัญญา (เอกชน) โทร. 0 5385 2590-9 ต่อ 1079
คลินิกแพทย์อํานาจเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอกําธร
คลินิกหมอเจษฎาเวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินกิ หมอวรวุฒิเวชกรรม
คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม
คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ - นรีเวช
คลินกิ หมอสมศักดิ์ - หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป
เจดีย์คลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง)
คลินกิ หมอวินัยศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
เวชพิงค์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์
ร.พ.นครพิงค์ (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5399 9212
คลินกิ สวท เวชกรรม
คลินกิ จอมทองรวมแพทย์เวชกรรม
คลินกิ หมอวิพัฒน์เวชกรรม
ร.พ.เทศบาลนครเชียงใหม่
คลินกิ หมอพิรุณเวชกรรมเฉพาะทาง
ริมเวียงคลินิกเวชกรรม
คลินกิ ป่าตองหมอสุรชายเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์
คลินกิ หมอทรรศลักษณ์เวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คลินิกหมอสถาพรเวชกรรมเฉพาะทาง กระดูกและข้อ

คลินกิ บ่อหินเวชกรรม
คลินกิ แพทย์รักษาเวชกรรม
ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ
ร.พ.ปาย
ร.พ.วัดจันทร์
ใช้แพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ
คลินกิ หมอวรพจน์เวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ
คลินิกหมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ (ทบวงมหาวิทยาลัย) โทร. 0 5394 5176
เหมืองผ่าการแพทย์คลินกิ เวชกรรม
คลินิกหมอสวนดอกเวชกรรมหนองหาร
สารภีคลินิกเวชกรรม
บ้านป่าเดื่อคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
แพทย์หญิงมาลียาคลินิกเวชกรรม
สหคลินกิ บ้านหมอสวนดอก (แม่โจ้)
คลินกิ ดอยสะเก็ดการแพทย์เวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
คลินิกสวนดอกการแพทย์ 2 (น.พ.เพทาย เตโชฬาร) เวชกรรม
คลินิกกระดูกและข้อหมอประสิทธิ์เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง)
คลินกิ นิพนธ์ - สุรศักดิ์การแพทย์เวชกรรม

คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม คลินกิ หมอสุนทรเวชกรรม
คลินิกหมอสุริธรเวชกรรม
ประเสริฐจักษุคลินกิ
คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันกําแพง)
หางดงการแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม
คลินิกกระดูกและข้อกาดรวมโชค เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกกาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินิกใกล้หมอเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวช
คลินิกหมอไตรจักรศัลยกรรมเวชกรรมเฉพาะทาง

ร.พ.แมคคอร์มิค (เอกชน) โทร. 0 5392 1777 ต่อ 1295
คลินิกแมคคอร์มิคเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินกิ หมอเทิดศักดิ์เวชกรรม

คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช

ร.พ.ราชเวชเชียงใหม่ (เอกชน) โทร. 0 5380 1999 ต่อ 161
อุทัยคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมสมพงษ์การแพทย์
คลินิกแพทย์วิชัยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
คลินกิ หมอสมศักดิ์-หมอยุพาเวชกรรมเฉพาะทาง คอ หู จมูก และศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกแพทย์อํานาจเวชกรรม คลินิกหมอคํานึงเวชกรรม
คลินิกห้องแพทย์ราชเวช เอ ไอ เอ เวชกรรม
คลินกิ หมอบุญเลิศเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก
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ร.พ.ลานนา (เอกชน) โทร. 0 5399 9755-7
คลินกิ เวชกรรมหมอกําธร
คลินกิ แพทย์อํานาจเวชกรรม
คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม
เจดีย์คลินิกเวชกรรม
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกําแพง)

คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
คลินิกหมอวินัยศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม
คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช

ร.พ.สันป่าตอง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5331 1404
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.ตรัง
ร.พ.ตรัง (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 7521 8018 ต่อ 1217
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลห้วยยอด (สาขา ร.พ.ห้วยยอด)
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3
ศูนย์สุขภาพชุมชนควนหาญ (สาขา ร.พ.ตรัง)

จ.ตราด
ร.พ.ตราด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3951 1040
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.ตาก
ร.พ.แม่สอด (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5553 1224 ต่อ 131
ร.พ.ท่าสองยาง
ร.พ.พบพระ
ร.พ.แม่ระมาด
สถานีอนามัยในเขตอําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ อําเภอแม่ระมาด และอําเภออุม้ ผางทุกแห่ง
ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 5554 1650
ร.พ.สามเงา
ร.พ.บ้านตาก

ร.พ.อุ้มผาง

ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

จ.นครนายก
ร.พ.นครนายก (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3731 3683
ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
จ.นครปฐม
ร.พ.เทพากร (เอกชน) โทร. 0 3421 2718-25 ต่อ 206
คลินิกตาแพทย์นันทเดช
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ
คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด) คลินิกแพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินกิ เวชกรรม

คลินิกแพทย์ปิว
คลินกิ เวชกรรม หมอมนะชัย
ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง พงศ์วิวัฒน์สหคลินกิ
คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขานครชัยศรี)
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มิตร-มารุตคลินกิ
ศาลายาคลินิกเวชกรรม

ร.พ.นครปฐม (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3425 8749
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ ศาลายาคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมสายห้าการแพทย์
คลินิกเวชกรรม แพทย์สามพราน
สุขภาพคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินิกเวชกรรมหมอสิทธิ์
ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกเวชกรรมมนตรีการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์
คลินิกเวชกรรมสุธนการแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หมอประทีป
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสมชายการแพทย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)
คลินิกแพทย์หญิงอลงกรณ์ คลินกิ เวชกรรม ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง มิตร - มารุตคลินกิ

