
รายชื�อคลินิก ที�อยู่ เขต/ อาํเภอ จงัหวัด เบอร์ตดิต่อ

กรุงเทพมหานคร

คลนิิกเวชกรรมกล้วยนํ �าไท สาขาชมุชน70ไร่ 215-217 ถ.ดํารงลทัธพพิฒัน์ ลอ็ก 1 แขวงคลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6170,6171

คลนิิกเวชกรรมเมโย สาขารสาทาวเวอร์ 555  อาคารรสาทาวเวอร์  ชั �น G ห้องเลขที4 102 ถนนพหลโยธิน  แขวงจตจุกัร จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9371213

คลนิิกเวชกรรมเมโย สาขาซนัทาวเวอร์ส 123  อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ห้อง 1104 ถนนวิภาวด-ีรังสติ  แขวงจอมพล จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-6176474

คลนิิกเวชกรรมกรุงเทพ ประชาอทุิศ 523/4 ถ.ประชาอทุิศ  แขวงทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-4628628

สหคลนิิกกล้วยนํ �าไท  สาขาตลาดยิ4งเจริญ 259/99 ถ. พหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6161-2

สถานพยาบาลเพชรเกษม บางแค 80/57 ม.4 ซ.สนิเนรมิตร ถ.เพชรเกษม 34/2 แขวงบางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 02-8011199

บางกอกคลนิิกเวชกรรม ( บางปะกอก5) 80/100-102 หมู่ 6 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8941434-6

สหคลนิิกเวชกรรมกล้วยนํ �าไท สาขาสขุมุวิท93 21/5-7 อ.แมนดาริน ซ.สขุมุวิท 93 ถ. สขุมุวิท บางจาก กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6191-2

บางปะกอก 2 คลนิิกเวชกรรม (บางปะกอก 2  สถานพยาบาล) 372 - 372/1  ถนนเอกชยั  แขวงบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 02-8990130-9

คลนิิกเวชกรรมกล้วยนํ �าไท  สาขาสภุาพงษ์ 3 13/69 ซ.สภุาพงษ์ ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6131,6132

คลนิิกเวชกรรมกล้วยนํ �าไท สาขาราม2 136/1-2 หมู่ 8 ถ. รามคําแหง 2  แขวงดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6181,6182

จฬุารัตน์7 ( คลนิิกเวชกรรม) 142/5-8   ถนนออ่นนชุ 90 ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3287653 , 02-3291559

คลนิิกเวชกรรมกล้วยนํ �าไท สาขาสขุมุวิท 56 18/2 ซ. สขุมุวิท 56 ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6156-8

สหคลนิิกกล้วยนํ �าไท สาขาสขุมุวิท 101/1 421 ซอยสขุมุวิท 101/1  ถนนสขุมุวิท  แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6121-2

จฬุารัตน์8 ( คลนิิกเวชกรรม ) 242/4-8  แขวงลาดกระบงั ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-3267993-4 , 02-3267104

นวมินทร์ 3 สหคลนิิก 92/5 หมู่ 4 แขวงลาํปลาทิว ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-7936273-4

ศนูย์อาร์เอสย ูเมดิคอล 571 อาคารอาร์เอสยทูาวเวอร์ ชั �น G,11,12 ซ.สขุมุวิท 31 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือวฒันา กรุงเทพมหานคร 0-26100300

สหคลนิิกกล้วยนํ �าไท สาขาอโศก 217/1  ชั �น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ แขวงคลองตนั วฒันา กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6196

สหคลนิิกกล้วยนํ �าไท สาขาสาธร 271 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6161

เทเลแคร์คลนิิกเวชกรรม สาขารามคําแหง 440 / 18-20 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู สะพานสงู กรุงเทพมหานคร 0-2308-7170

คลนิิกเวชกรรมกล้วยนํ �าไท สาขาทุ่งสองห้อง 183/509-510 ซ. แจ้งวฒันะ 10 ถ.โกสมุ-สรงประภา แขวงทุ่งสองห้อง หลกัสี4 กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6141-2

สหคลนิิกกล้วยนํ �าไท สาขาห้วยขวาง 247 ซ.ประชาราษฏร์บําเพญ็ 7 ถ.ประชาราษฏร์บําเพญ็ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7692000 Ext.6121-2

ปริมณฑล

นนทเวช สหคลนิิก 68 / 888 หมู่ 8  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตําบลบางกระสอ เมือง นนทบรีุ 0-25967888 Ext.5101,5102

สถานพยาบาลเมืองสมทุรบางป ู 173/3 ม.3 ต.บางปใูหม่ เมือง สมทุรปราการ 02-3234081-3

เมืองสมทุรแพรกษาคลนิิกเวชกรรม 888/20-21  ม.6  ต.แพรกษา เมือง สมทุรปราการ 02-3243461-5

สถานพยาบาลจฬุาเวช 1525/13-14 ม.4 ซ.เทพารักษ์10 เมือง สมทุรปราการ 02-7582501-6

สถานพยาบาลบารมีการแพทย์ 1918 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์ เมือง สมทุรปราการ 02-3803360-4

สถานพยาบาลบางนา3  73/4-8 ถ.กิ4งแก้ว  ต.ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 02-7501060-3

สมิติเวชสวุรรณภมิู คลนิิกเวชกรรม 488 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง บางพลี สมทุรปราการ 02-1342666,02-1342668

จฬุารัตน์2 ( คลนิิกเวชกรรม ) 728 / 1-2  ถนนเทพารักษ์  ตําบลสาํโรงเหนือ เมือง สมทุรปราการ 02-7532876-7, 02-3840410

จฬุารัตน์4 ( คลนิิกเวชกรรม ) 1541/6-7 ถนนเทพารักษ์ กม.7  ตําบลเทพารักษ์ เมือง สมทุรปราการ 02-3852557 , 02-3852693

จฬุารัตน์1 ( สถานพยาบาล ) 68/1-2 กม 12 หมู่ 1 บางนา-ตราด ตําบลราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 02-3168345-9

จฬุารัตน์5 ( สถานพยาบาล ) เลขที4 119/6 -7  ตําบล บางเสาธง บางพลี สมทุรปราการ 02-7051170-4

ภาคกลาง

สถานพยาบาลหมอสาํเริง 357  หมู5่  ต.เขาพระ เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 035-578959

ภาคเหนือ

คลนิิกศรีบริุนทร์  ( สาขาเกษมราษฏร์ แม่สาย) 521  หมู่  3   ตําบลเวียงพางคํา แม่สาย เชียงราย 053-642742

ภาคใต้

สถานพยาบาลนราการแพทย์ 131 , 133  ถนนพชิิตบํารุง  ต.บางนาค เมือง นราธิวาส 073-512282

อนัดามนั - ระนองการแพทย์ 130/274-276 ถ.สะพานปลา ต.เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 077-835960

การแพทย์พะงนั คลนิิกเวชกรรม 115/12-13  หมู่ 1 ถนนบ้านใต้  ตําบลบ้านใต้ เกาะพะงนั สรุาษฎร์ธานี 077-239599

ภาคตะวันออก

โสธราเวชโพลคีลนิิก 1330-1 หมู่ 1 ตําบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 038-551519

คลนิิกเวชกรรมจฬุารัตน์ 12 (เกตเวย์) 215 หมู่ 7 ตําบลหวัสาํโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 038-575134-5

คลนิิกเวชกรรมกรุงเทพ พทัยา สาขาบญุสมัพนัธ์ 78/176-177  หมู่ 5 ซอยบญุสมัพนัธ์ ตําบลหนองปรีอ บางละมงุ ชลบรีุ 038-110654

คลนิิกเวชกรรมกรุงเทพพทัยา สาขานาเกลอื 307/6-7 ม.5 ถ.สว่างฟ้า ต.นาเกลอื บางละมงุ ชลบรีุ 038-259979

คลนิิกเวชกรรมกรุงเทพพทัยา สาขาจอมเทียน 234/1 หมู1่1 ตําบลหนองปรือ บางละมงุ ชลบรีุ 038-259977

สหคลนิิกสมิติเวช 7/14-16 หมู่ 1 ถนนสขุมุวิท  ต.ห้วยกะปิ เมือง ชลบรีุ 038-272606

คลนิิกเวชกรรมหมอหลาย 18/2 หมู่ 6 ถนนลงนิคมอมตะนคร  ตําบลดอนหวัฬอ เมือง ชลบรีุ 038-143149

คลนิิกพญาไทเวชกรรมบ่อวิน 333 / 124 - 125 หมู่ 3 ตําบลบ่อวิน ศรีราชา ชลบรีุ 038-346236,038-346240,038-346266

คลนิิกเวชกรรมสมิติเวช-เครือสหพฒัน์ 399/27-29-28 หมู่ 11 ตําบลหนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ 082-9932300-1

คลนิิกเวชกรรมสมิติเวช-แหลมฉบงั 49/19 หมู่ 5 ต.ทุ่งสขุลา   ศรีราชา ชลบรีุ 082-9932302-3

สหคลนิิกกรุงเทพ ระยอง  สาขาบ่อวิน 444/21-23 หมู่ 3 ตําบลบ่อวิน ศรีราชา ชลบรีุ 038-337969

คลนิิกเกาะช้างอนิเตอร์เนชั4นแนลการแพทย์ 14/16 ม.4 ต.หาดทรายขาว เกาะช้าง ตราด 039-551151-2

อมิพเีรียล ( สถานพยาบาล ) 277 ถ.ราษฎรดําริ ต.หน้าเมือง เมือง ปราจีนบรีุ 037-211587

โสธราเวชกบินทร์บรีุ (สถานพยาบาล) 379/267-270 หมู่ 10  ตําบลหนองกี4 กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 037-204734

โสธรเวช 304 201/1-3  หมู่ที4 12  ต.ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 037-209501-6 , 081-9962547

คลนิิกเวชกรรมจฬุารัตน์ 304 (อาคเนย์) 151  หมู่ 4  ต.กรอกสมบรูณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 037-218654-5

คลนิิกสมิติเวช ศรีราชา อสิเทิร์นซีบอร์ด ระยอง 24/1 หมู่ 1 ตําบลปลวกแดง ปลวดแดง ระยอง 038-955437

คลนิิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง  สาขาปลวกแดง 625/70 ม.1 ต.ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 038-921999 ต่อ 4951,4952

คลนิิกเวชกรรม กรุงเทพ ระยอง สาขาบ้านฉาง 99-99/1 หมู่ 1 ถนนสขุมุวิท  ตําบลพลา บ้านฉาง ระยอง 038-604669 , 038-921999 Ext.4931


