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ผนวก
สถานพยาบาลเครือข่ายประจําปี พ.ศ. 2554
กรุงเทพมหานครฯ
ร.พ.กลาง (สังกัด กทม.) โทร.0 2220 8000
22 เวชการคลินิก
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1
คลินิกปิยเมธิการแพทย์
คลินิกพรนรินทร์เวชกรรม
คลินิกรวมแพทย์
ถาวรคลินิกเวชกรรม
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม
ยลชัย เวชกรรมคลินกิ
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตนิ ฺธโร อุทศิ
วพศ.และวชิรพยาบาล
สหคลินิกอ่อนนุชการแพทย์
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ (สังกัด กทม.)
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัยชนะ
บ้านหมออรคลินิกเวชกรรม
ร.พ.กลาง
ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์
วรรัตน์คลินกิ การแพทย์
สหคลินกิ อ่อนนุชการแพทย์

กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2
คลินิกแพทย์
ธีรชัยคลินิกการแพทย์
แพทย์พิสิฐคลินิก
ร.พ.ตากสิน
ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์
สุรชัยคลินิกโรคผิวหนัง

โทร. 0 2289 7209
คลินิกแพทย์กมล
คลินิกแพทย์สุรินทร์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สาวิตรี
เจริญกรุงคลินิกเวชกรรม
ประวิทย์คลินิกเวชกรรม
แพทย์อนุชติ คลินกิ เวชกรรม
พระรามสาม 65 คลินกิ เวชกรรม
ร.พ.ราชพิพัฒน์
ร.พ.สิรินธร
สิรินาถคลินิกเวชกรรม
ศุภรัชคลินิกเวชกรรม
ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตนิ ฺธโร อุทศิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

คลินิกเกษรการแพทย์
คลินิกแพทย์ปริญญา
ประวิทย์คลินิกเวชกรรม
ไมตรีจิตต์คลินิกการแพทย์
ร.พ.ราชพิพัฒน์
ร.พ.สิรินธร
สุรชัยคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรพร
ถาวรคลินิกเวชกรรม
ร.พ.ตากสิน
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วพศ. และวชิรพยาบาล
สําเหร่คลินิกเวชกรรม

ร.พ.ตากสิน (สังกัด กทม.) โทร. 0 2437 1625
คลินิกพิพัฒน์เวชกรรม
คลินิกแพทย์ปริญญา
ประวิทย์คลินกิ เวชกรรม
สังข์กระจายคลินิกการแพทย์
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตนิ ฺธโร อุทศิ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
ร.พ.กลาง

ถาวรคลินิกเวชกรรม
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
ร.พ.สิรินธร
วพศ.และวชิรพยาบาล

ร.พ.นพรัตนราชธานี (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2517 4270-9 ต่อ 1109
คลินกิ นพรัตน์เวชกรรม
คลินกิ คมสันการแพทย์
คลินิกแพทย์สุนี-เมธา
คลินิกแพทย์อภิชัย
คลินกิ เวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมตลาดบัว
คลินิกเวชกรรมหมอสุทธินันท์
คลินกิ สุพจน์เวชกรรม
นภดลคลินกิ เวชกรรม
บุญวิสุทธิ์คลินิกเวชกรรม
แพทย์เฉลิมพลคลินิก
แพทย์ไชยวัฒน์คลินกิ
หมอดาเนียล คลินกิ เวชกรรม
สหคลินกิ มีนบุรีเพลส

คลินกิ บุญส่งการแพทย์
คลินกิ แพทย์เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน
คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์
คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์
คลินกิ เวชกรรมหมอวงวัฒน์
คลินิกหมอสมชายเวชกรรม
ชุมชนคลินกิ เวชกรรม
ประสงค์การแพทย์คลินิก
พหลแพทย์คลินิกเวชกรรม
เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม
เอส แอนด์ พี แพทย์คลินิก
ศิริพัฒน์คลินกิ เวชกรรม สาขาบางชัน

ร.พ.ราชพิพัฒน์ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2421 2222ต่อ 8836 - 9
ร.พ.กลาง
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตนิ ฺธโร อุทศิ
ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
ร.พ.เลิดสิน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2353 9606
คลินกิ เจริญกรุงการแพทย์
คลินกิ จันทร์ประดิษฐ์การแพทย์ 2
คลินิกแพทย์ปัญญา
คลินกิ รุ่งเจริญการแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์องอาจ
คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48

ร.พ.ตากสิน
ร.พ.สิรินธร

บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
ร.พ.ราชพิพัฒน์
ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์
อดิลักษณ์คลินกิ เวชกรรม

ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วพศ.และวชิรพยาบาล

คลินกิ ชัยวัฒน์การแพทย์
คลินกิ แพทย์นพดล
คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล นิลเวชคลินกิ
บ้านหมอคลินิกเวชกรรม
คลินิกสะพาน 3 การแพทย์
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คลินกิ หมอบัลลังค์ เวชกรรม
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง)

คลินิกเวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์
เอกชัยเวชการคลินิก

รวมแพทย์คลินิก (ยานนาวา)
รวมแพทย์คลินกิ (ดินแดง)

สมศักดิ์คลินกิ เวชกรรม

วพศ.และวชิรพยาบาล (สังกัด กทม.) โทร. 0 2244 3515
คลินกิ ชูจติ การแพทย์
คลินกิ แพทย์พิชัย
คลินกิ สันติการแพทย์
ตากสิน 1 การแพทย์คลินิก
บางกรวยโพลีคลินิก
ประวิทย์คลินิกเวชกรรม
ยันฮีโพลีคลินกิ
ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตนิ ฺธโร อุทศิ
ร.พ.ราชพิพัฒน์
ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รองเมืองคลินิกเวชกรรม
ศาลายาคลินิกเวชกรรม
สังข์กระจายคลินกิ การแพทย์

คลินกิ แพทย์สมชาย
เตาปูนสหคลินกิ
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
ร.พ.สิรินธร
รื่นฤดีคลินิกเวชกรรม

คลินกิ วินจิ การแพทย์
นานาคลินกิ เวชกรรม
ฟ้าใหม่คลินกิ เวชกรรม
ร.พ.ตากสิน
ร.พ.กลาง
ศรีย่านคลินิกเวชกรรม

ร.พ.ศิริราช (กระทรวงศึกษาธิการ) โทร. 0 2419 7000 ต่อ 8937
คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช
48 การแพทย์คลินิกเวชกรรม
วิชติ คลินกิ เวชกรรม

คลินิกเอกชัยการแพทย์

พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม

ร.พ.สิรินธร (สังกัด กทม.) โทร. 0 2328 6901-19 ต่อ 10410
คลินิกแพทย์เวชกรรม
คลินิกเสรีการแพทย์
สหคลินกิ อ่อนนุชการแพทย์
สหแพทย์เมโมเรียลคลินิก
ร.พ.ตากสิน
ร.พ.ราชพิพัฒน์
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์

ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
นภดลคลินกิ เวชกรรม
ร.พ.กลาง
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตนิ ฺธโร อุทศิ
วพศ.และวชิรพยาบาล

ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (กระทรวงกลาโหม) โทร.0 2460 0000-19 ต่อ 11497
คลินิกแพทย์โสภณ
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
บางบอนคลินิกเวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สลี มสหคลินกิ
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินิก

ถาวรคลินิกเวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินิก
ร่มไทรคลินกิ เวชกรรม
พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม 2

บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลบางขุนเทียน

ร.พ.ตากสิน
ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์

ร.พ.ราชพิพัฒน์
วพศ.และวชิรพยาบาล

ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2429 3631
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
ร.พ.กลาง
ร.พ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ร.พ.สิรินธร
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.
ร.พ.กล้วยน้ําไท (เอกชน) โทร. 0 2769 2000 ต่อ 3101
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1
33 เมดิคลินกิ เวชกรรม
คลินิกแพทย์สันติภาพ
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (แบริ่ง)
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ําไท สาขาราม 2
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
สหคลินกิ กล้วยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93
ภัทรคลินกิ เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี
สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังกล้วยน้ําไท 2
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกกล้วยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ
สหคลินิกกล้วยน้ําไท สาขาห้วยขวาง
สหคลินิกกล้วยน้ําไทสาขาสุขุมวิท 101/1
คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง 40 คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง 53

กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2
คลินิกแพทย์เจษ
คลินิกแพทย์โสภณ
นครไทยคลินิกการแพทย์
คลินิกเวชกรรมลาดพร้าว 122
คลินกิ เวชกรรมวิภาวดี 60
สหคลินกิ กล้วยน้ําไท สาขาอโศก สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 56
คลินกิ เวชกรรมกล้วยน้ําไท สาขาสุภาพงษ์ 3
สหคลินิกกล้วยน้ําไท สาขาทุง่ สองห้อง
สหคลินิกกล้วยน้ําไท สาขาสาทร
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ําไท สาขาชุมชน 70 ไร่

ร.พ.เกษมราษฎร์ บางแค (เอกชน) โทร. 0 2804 8959-70
คลินิกแพทย์ฉิมพลี
คลินิกพระราม 2 การแพทย์
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สมชาย
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย

คลินิกไพโรจน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์

คลินิกเวชกรรมคลองแค
สายสี่สหคลินกิ
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คลินิกสองแพทย์พุทธมณฑล
ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เศรษฐกิจเวชกรรมคลินิก

คลินิกหมออภิชาติการแพทย์
ร.พ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
แพทย์สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
ร.พ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 ศาลายาคลินิกเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์

ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น (เอกชน) โทร. 0 2910 1600 ต่อ 1575
ร.พ.เกษมราษฎร์ บางแค
ร.พ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

ร.พ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

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

ร.พ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

ร.พ.เดชา (เอกชน ) โทร. 0 2246 0137
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม
คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกเพชรบุรี 22 เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลการแพทย์
คลินิกเวชกรรมโชคชัย 4
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกเวชกรรมลาซาล
จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาทวีวัฒนา
สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินกิ
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
คลินกิ หมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาบางซื่อ
นานาคลินกิ เวชกรรม
เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ
บํารุงรักษ์การแพทย์คลินิก
ปากเกร็ดรวมแพทย์คลินิกเวชกรรม
พิกุลการแพทย์ คลินกิ เวชกรรม
ภัทรคลินกิ เวชกรรม
หมออารีคลินิกเวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง)
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินกิ
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สลี ม สหคลินกิ

คลินิกเปรมประชาการแพทย์ คลินิกพระราม 2 การแพทย์
คลินิกเวชกรรมคลองเตย
คลินิกแพทย์สาธิต
คลินิกเวชกรรมทุง่ ครุ
คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48
คลินิกเวชกรรมลาดพร้าว 122 คลินกิ เวชกรรมอนันต์พัฒนา
คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาบางอ้อ
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
ดร.แคร์คลินิก คลินิกเวชกรรม ดอกไม้เวชคลินิก
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
บางชันเวชกรรมคลินกิ
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินิกเวชกรรม
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค

ร.พ.นวมินทร์ (เอกชน) โทร. 0 2918 5080
พหลโยธิน 65 คลินกิ เวชกรรม 33 เมดิคลินกิ เวชกรรม
1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม
นลินคลินกิ คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ พีพี การแพทย์
คลินิกฉัตรชัยการแพทย์
คลินิกทิวสนการแพทย์
คลิ
นกิ แพทย์วีระ - อุษา
คลินกิ เทพไพเราะนิมติ รเวชการ
คลินกิ นวมินทร์ 2 เวชกรรม สาขาราษฎร์บูรณะ
คลินิกพิราศัยการแพทย์
คลินิกเพชรบุรี 22 เวชกรรม คลินิกรณภพการแพทย์
คลินิกเปรมประชาการแพทย์
คลินิกแพทย์สุวรรณ
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกแพทย์โอภาส
คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48
คลินิกเวชกรรมซอยสายหยุด
คลินิกเวชกรรมธานีแพทย์
คลินกิ แพทย์อภิชัย
คลินกิ รอดอนันต์เวชกรรม
คลินกิ นวมินทร์การแพทย์ (สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
คลินิกเวชกรรมแพทย์สามารถ
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสบิ
คลินิกเวชกรรมวิภาวดีรังสิต
คลินกิ เวชกรรมศรีปทุมา
คลินกิ เวชกรรมหมอวงวัฒน์
คลินิกเวชกรรมลาดพร้าว 122
คลินิกสหแพทย์เมโมเรียล
คลินิกสุจนิ ดาเวชกรรม
คลินกิ สุพจน์เวชกรรม
คลินกิ เสนานิคม 1 การแพทย์
คลินิกอรุณนิเวศน์การแพทย์
เคหะรามคลินิกเวชกรรม
เฉลิมพงษ์คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ หมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
ดอนเมืองคลินกิ เวชกรรม
ชํานาญคลินิกเวชกรรม
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
บางชันเวชกรรมคลินกิ
ถนอมมิตรวัชรพลคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมรินทร์ทองการแพทย์
นครไทยคลินิกการแพทย์
นครคลินิกเวชกรรม
คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม
นวมินทร์ 3 สหคลินกิ สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน นวมินทร์ 2 เวชกรรมคลินกิ
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม (สาขา ม.มหานคร)
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขามีนบุรี
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาคันนายาว
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาหัวตะเข้
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขารามอินทรา กม.8 นวมินทร์คลินิกเวชกรรม (สาขาเคหะร่มเกล้า)
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาลําผักชี
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาสะพานสูง
นอร์ทเมดิกคลินกิ เวชกรรม
บางครุคลินิกเวชกรรม
บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม
ประชาราษฎร์คลินกิ เวชกรรม
เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ
ภัทรคลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกแพทย์เวชกรรม
บางปะกงคลินิกแพทย์
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มีนบุรีคลินิกเวชกรรม
ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
แพทย์แพรกษาคลินิก
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินิก
แพทย์ไชยวัฒน์คลินกิ
มิตรไมตรีคลินกิ การแพทย์
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินิกเวชกรรม
มัยลาภคลินิกเวชกรรม
วัชรพลเวชกรรมคลินิก
วัลลียาคลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สนามเป้าคลินิกเวชกรรม
วชิระพลคลินิกเวชกรรม
แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกการเคหะ
สหคลินกิ อ่อนนุชการแพทย์
สวนผักคลินกิ เวชกรรม
สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
สุขสวัสดิ์คลินกิ เวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
อรดาคลินิกเวชกรรม
สหแพทย์เมโมเรียลคลินิก
สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินิก อารีคลินิกเวชกรรม
เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม
หมออารีคลินกิ เวชกรรม
หัวป่าการแพทย์คลินกิ เวชกรรม
วิภาวดี 49 คลินกิ เวชกรรม
อริย์ธัชคลินิกเวชกรรม
อรุณธรคลินิกเวชกรรม
อังกุญช์ณัฎฐ์คลินกิ เวชกรรม
ลาดกระบังเมดิคลินิกเวชกรรม
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ
เอกมัยโพลีคลินิกแพทย์
เอ็นซีซสี หคลินกิ
ลาดปลาเค้าคลินกิ เวชกรรม
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินกิ
อู่ทองคลินิกเวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สลี ม สหคลินกิ
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค
อินทัชเมดิแคร์คลินกิ เวชกรรม สาขาดินแดง
ร.พ.นวมินทร์ 2 (เอกชน) โทร. 0 2427 1616
การแพทย์เทอดไทคลินกิ เวชกรรม
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
คลินิกพิราศัยการแพทย์
คลินิกแพทย์วีระ - อุษา
คลินิกเวชกรรมซอยสายหยุด
คลินกิ เวชกรรมพุทธบูชา
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ อรุณนิเวศน์การแพทย์
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
ถนอมมิตรวัชรพลคลินกิ เวชกรรม
นวมินทร์ 2 เวชกรรมคลินกิ
นครไทยคลินิกการแพทย์
นอร์ทเมดิกคลินกิ เวชกรรม
เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ
บางบอนคลินกิ แพทย์เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
แพทย์แพรกษาคลินิก
แพทย์ข้ามฟากคลินิก
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก
ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สวนธนคลินิกเวชกรรม
อรดาคลินิกเวชกรรม
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม

คลินกิ นวมินทร์ 2 เวชกรรม สาขาราษฎร์บูรณะ
คลินิกรณภพการแพทย์
คลินิกเวชกรรมโชคชัย 4
คลินกิ สุพจน์เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมศรีปทุมา
เฉลิมพงษ์คลินิกเวชกรรม
ดอนเมืองคลินกิ เวชกรรม
นครคลินกิ เวชกรรม
นครชัยเวชกรรมคลินิก
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขานิคมบางชัน
บางครุคลินกิ เวชกรรม
บางชันเวชกรรมคลินกิ
บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
มีนบุรีคลินกิ เวชกรรม
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินิกเวชกรรม
ลําสาลีคลินกิ เวชกรรม
สหคลินิกการเคหะ
สุขสวัสดิ์คลินกิ เวชกรรม
อริย์ธัชคลินิกเวชกรรม
เอ็นซีซีสหคลินกิ

ร.พ.นวมินทร์ 9 (เอกชน) โทร. 0 2518 1818
คลินกิ พีพี การแพทย์
คลินิกทิวสนการแพทย์
คลินิกเทพไพเราะนิมิตรเวชการ คลินิกเปรมประชาการแพทย์
คลินกิ นวมินทร์การแพทย์ (สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
คลินกิ แพทย์วีระ-อุษา
คลินิกพิราศัยการแพทย์
คลินิกแพทย์โอภาส
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม
คลินิกรณภพการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมศรีปทุมา
คลินิกสหแพทย์เมโมเรียล
คลินกิ เสนานิคม 1 การแพทย์ นครคลินิกเวชกรรม
ดอนเมืองคลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม
ดวงแก้วคลินิก 2000 การแพทย์
นครไทยคลินิกการแพทย์
ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
บางครุคลินกิ เวชกรรม
บางปะกงคลินกิ แพทย์
บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม
พหลโยธิน 65 คลินิกเวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินิก
แพทย์แพรกษาคลินิก
มีนบุรีคลินกิ เวชกรรม
วัลลียาคลินิกเวชกรรม
วิภาวดี 49 คลินิกเวชกรรม
ศาลายาคลินิกเวชกรรม
วัชรพลเวชกรรมคลินิก
สหคลินกิ การเคหะ
เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม
หมออารีคลินกิ เวชกรรม
สวนผักคลินกิ เวชกรรม
เอ็นซีซีสหคลินกิ
อู่ทองคลินิกเวชกรรม
อรุณธรคลินิกเวชกรรม
อรดาคลินิกเวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค
นอร์ทเมดิกคลินกิ เวชกรรม
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สลี ม สหคลินกิ
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาหัวตะเข้
นวมินทร์ 3 สหคลินกิ สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาสะพานสูง
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาลําผักชี
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขานิคมบางชัน
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาคันนายาว
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม (สาขา ม.มหานคร) นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขารามอินทรา กม.8
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขามีนบุรี
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
นวมินทร์คลินกิ เวชกรรม (สาขาเคหะร่มเกล้า)
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ร.พ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (เอกชน) โทร. 0 2877 1111
ชายทะเลบางกอกคลินิกเวชกรรม
คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม
ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม
ธนารมย์เวชกรรมคลินิก
ประชาอุทศิ เวชกรรมคลินกิ
บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม
วิลาสินีเวชคลินิก
สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2

จุฬาประชาอุทศิ คลินกิ เวชกรรม
บางปะกอกคลินิกเวชการ
ร่มไทรคลินกิ เวชกรรม
สวนธนคลินกิ เวชกรรม

คลินกิ สมวงศ์การแพทย์
บางปะแก้วคลินิกเวชกรรม
ร.พ.บางปะกอก 8
อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน

ร.พ.บางนา 1 (เอกชน) โทร. 0 2746 8630-8
คลินิกแพทย์เจษ
คลินิกแพทย์ฉัตรลดา 1
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์
ร.พ.บางนา 2
ธรรมสาธิตคลินกิ เวชกรรม
นภดลคลินกิ เวชกรรม
แพทย์ข้ามฟากคลินิก
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
คลินกิ หัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธปิ อ่ เต็กตึ๊ง
สหแพทย์เมโมเรียลคลินิก

คลินกิ วสันต์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมบางนา 3
ร.พ.บางนา 5
ทรงยศคลินกิ เวชกรรม
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
บางปะกงคลินิกแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช

ร.พ.บางไผ่ (เอกชน) โทร. 0 2457 0086
48 การแพทย์คลินกิ เวชกรรม
คลินิกแพทย์ดุสิตเวชกรรม
คลินกิ เวชกรรม แพทย์สามพราน
คลินิกเวชกรรมบางไผ่-กระโจมทอง
คลินิกสองแพทย์พุทธมณฑล
จันทราเวชกรรมคลินิก
บางครุคลินิกเวชกรรม
บ้านเราคลินิกเวชกรรม
ยงยุทธคลินกิ เวชกรรม
ศาลายาคลินกิ เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมสายห้าการแพทย์
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน

คลินิกพระราม 2 การแพทย์ คลินิกแพทย์ฉิมพลี
คลินิกไพโรจน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรม นพ.เอกราช
คลินิกเวชกรรมบางไผ่
สายสี่สหคลินิก
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
คลินิกเอเชียการแพทย์
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
สุขสวัสดิ์คลินกิ เวชกรรม
บางบอนคลินิกเวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินิก
ประชาอุทิศเวชกรรมคลินิก
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
วันวิเชียรสหคลินิก
วิชิตคลินิกเวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค

การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม
คลินิกแพทย์สมชัย
คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินกิ สินเงินเวชกรรม
ดอกไม้เวชคลินิก
บางบอนคลินิกแพทย์เวชกรรม
บ้านใหม่คลินิกเวชกรรม
ร่มไทรคลินกิ เวชกรรม
เศรษฐกิจเวชกรรมคลินกิ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สมชาย

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

คลินิกสมวงศ์การแพทย์
สวนธนคลินกิ เวชกรรม

คลินิกหมอวิภาเวชกรรม

ร.พ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 (เอกชน) โทร. 0 2514 4140-9
คลินกิ พีพี การแพทย์
คลินิกสุพจน์เวชกรรม
ลาดปลาเค้าคลินิกเวชกรรม
เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ
ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินกิ

ราม 53 คลินกิ เวชกรรม
ลีลาคลินิกเวชกรรม

มัยลาภคลินิกเวชกรรม
หมออารีคลินิกเวชกรรม

ร.พ.พระราม 2 (เอกชน) โทร. 0 2451 4920-30 ต่อ 1107
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินกิ แพทย์ดุสิตเวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินิก
คลินกิ หมอบางบัวทอง2เวชกรรม
สวนผักคลินิกเวชกรรม
บางขุนเทียน 5 คลินกิ เวชกรรม
เพชรทองคําคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2

คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสบิ
เทียนทะเลคลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช

จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
บางขุนเทียน 2 คลินกิ เวชกรรม
สถานพยาบาลบางขุนเทียน

กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1

กรุงเทพคลินกิ แพทย์ สาขา 2

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

ร.พ.เพชรเวช (เอกชน) โทร. 0 2718 1515 ต่อ 176
33 เมดิคลินกิ เวชกรรม
1202 สวนหลวงคลินกิ เวชกรรม
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คลินิกพระราม 2 การแพทย์
คลินิกเวชกรรมลาดพร้าว 122
ดวงแก้วคลินกิ 2000 การแพทย์
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
นครไทยคลินิกการแพทย์
แพทย์ข้ามฟากคลินิก
สุขุมวิท 77 คลินกิ เวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ
คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี
คลินกิ เวชกรรมมหาชนพระประแดง
บางกะปิคลินกิ เวชกรรม
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
ดอกไม้เวชคลินิก
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์
ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม
แพทย์แพรกษาคลินิก
บางซ่
อ
นคลิ
น
ิ
ก
เวชกรรม
ประสงค์การแพทย์คลินิก
คลินิกหมอบางบัวทอง 2 เวชกรรม
ลําสาลีคลินิกเวชกรรม
ภัทรคลินกิ เวชกรรม
มหาสินคลินกิ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
มิตรไมตรีคลินกิ เวชกรรม (บางชัน)
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน
หมออารีคลินิกเวชกรรม

ร.พ.แพทย์ปัญญา (เอกชน) โทร.0 2718 7437
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปัญญาสาขารามคําแหง 37

คลินิกแพทย์ปัญญา 2

คลินิกเวชกรรมแพทย์ปัญญา สาขาอ่อนนุช 39

ร.พ.มเหสักข์ (เอกชน) โทร.0 2635 7123 ต่อ 113
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 2 คลินิกพระราม 2 การแพทย์
33 เมดิคลินกิ เวชกรรม
คลินิกแพทย์นพดล
คลินิกแพทย์โสภณ
คลินิกบารมีการแพทย์
คลินิกจันทร์ประดิษฐ์การแพทย์ 2
คลินกิ เวชกรรมชัยวัฒน์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรีสิบ
นนทรีคลินิกแพทย์
คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล
คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
คลินิกสะพาน 3 การแพทย์
เจริญกรุงคลินกิ เวชกรรม
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม
บางบอนคลินกิ เวชกรรม
จันทราเวชกรรมคลินิก
นครไทยคลินิกการแพทย์
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
ดอกไม้เวชคลินิก
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
บางครุคลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกแพทย์เวชกรรม
สหแพทย์หลังสวนโพลีคลินกิ
บางสะแกเวชกรรมคลินกิ
บ้านหมอคลินิกเวชกรรม
รวมแพทย์คลินิก
ร่มไทรคลินิกเวชกรรม
สถานพยาบาลจุฬาเวช
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
แอนเน็กซ์คลินิกเวชกรรม
มหาสินคลินิกเวชกรรม
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง)
คลินกิ หมอบางบัวทอง2เวชกรรม
เนชั่นคลินิกเวชกรรมสาขาบางกะปิ เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินกิ
ร.พ.ยันฮี (เอกชน) โทร. 0 2879 0300 ต่อ 57907
คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ
คลินิกแพทย์ 2000 คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์
คลินกิ อินทามระ 51 เวชกรรม

บุญญาเวชสหคลินิก
ยันฮีโพลีคลินิก

คลินกิ เสนานิคม 1 การแพทย์
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์

ร.พ.ราษฎร์บูรณะ (เอกชน) โทร. 0 2427 0175-9
คลินิกแพทย์โสภณ
คลินิกตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม
คลินิกเด็กเวชกรรม
คลินิกเจริญการแพทย์
คลินิกพระราม 2 การแพทย์
อิสรภาพคลินิกเวชกรรม
คลินิกแพทย์อิทธิพล
คลินกิ บารมีการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมทุง่ ครุ
คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102
คลินิกเวชกรรมคลองเตย
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ตระกูล
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก
คลินิกเวชกรรมลาซาล
คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1
คลินกิ สุขาภิบาล 1 เวชกรรม
คลินิกหมอบัลลังค์ เวชกรรม จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
คลินกิ สมวงศ์การแพทย์
จันทราเวชกรรมคลินิก
เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม
ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม
ดอกไม้เวชคลินิก
ธนารมย์เวชกรรมคลินกิ
วิลาสินีเวชคลินกิ
บางครุคลินกิ เวชกรรม
บางบอนคลินกิ เวชกรรม
บางปะแก้วคลินกิ เวชกรรม
บางสะแกเวชกรรมคลินกิ
บ้านใหม่คลินกิ เวชกรรม
ประชาอุทศิ เวชกรรมคลินกิ
พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม
เพชรเกษม 54 คลินกิ เวชกรรม สวนธนคลินกิ เวชกรรม
พระราม 3 คลินิกเวชกรรม
ร่มไทรคลินิกเวชกรรม
อริย์ธัชคลินิกเวชกรรม
อัมพรรณคลินิกเวชกรรมครุใน
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง)
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค
สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค
ธรรมสุนทรคลินกิ เวชกรรม สาขาคลองสาน
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สลี ม สหคลินกิ
เมดิโปรการแพทย์และสุขภาพสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์สหคลินกิ
ร.พ.ศรีวิชัย 2 (เอกชน) โทร. 0 2441 6999
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
คลินิกกิติพรการแพทย์
คลินกิ เวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
จรัญ 13 คลินกิ เวชกรรม
ร.พ.ศรีวิชัย 5
ร.พ.ศรีวิชัย 3

คลินิกเวชกรรมคลองแค
คลินิกสาทิพย์การแพทย์
พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
โรมันเวชกรรมคลินกิ

คลินิกแพทย์สานไผ่
คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
วันวิเชียรสหคลินิก

