
ล ำดบั รายชือ่คลนิกิ ทีอ่ยู่ เขต/อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ เบอรโ์ทร

1 คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำชมุชน70ไร ่ 215-217 ถ.ด ำรงลัทธพพัิฒน์ ล็อก 1 แขวงคลองเตย คลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110 02-7692000 Ext.6170,6171

2 คลนิกิเวชกรรมเมโย สำขำรสำทำวเวอร์ 555  อำคำรรสำทำวเวอร ์ ชัน้ G หอ้งเลขที ่102 ถนนพหลโยธนิ  แขวงจตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 10900 02-9371213

3 คลนิกิเวชกรรมเมโย สำขำซันทำวเวอรส์ 123  อำคำรซันทำวเวอรส์ บ ีหอ้ง 1104 ถนนวภิำวด-ีรังสติ  แขวงจอมพล จตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 10900 02-6176474

4 คลนิกิเวชกรรมกรงุเทพ ประชำอทุศิ 523/4 ถ.ประชำอทุศิ  แขวงทุง่ครุ ทุง่ครุ กรงุเทพมหำนคร 10140 02-4628628

5 สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท  สำขำตลำดยิง่เจรญิ 259/99 ถ. พหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี์ บำงเขน กรงุเทพมหำนคร 10220 02-7692000 Ext.6161-2

6 สถำนพยำบำลเพชรเกษม บำงแค 80/57 ม.4 ซ.สนิเนรมติร ถ.เพชรเกษม 34/2 แขวงบำงแค บำงแค กรงุเทพมหำนคร 10160 02-8011199

7 บำงกอกคลนิกิเวชกรรม ( บำงปะกอก5) 80/100-102 หมู ่6 ถ.บำงขนุเทยีน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 10150 02-8941434-6

8 สหคลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำสขุมุวทิ93 21/5-7 อ.แมนดำรนิ ซ.สขุมุวทิ 93 ถ. สขุมุวทิ บำงจำก กรงุเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6191-2

9 บำงปะกอก 2 คลนิกิเวชกรรม (บำงปะกอก 2  สถำนพยำบำล) 372 - 372/1  ถนนเอกชยั  แขวงบำงบอน บำงบอน กรงุเทพมหำนคร 10150 02-8990130-9

10 คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท  สำขำสภุำพงษ์ 3 13/69 ซ.สภุำพงษ์ ถ. ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน ประเวศ กรงุเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6131,6132

11 คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำรำม2 136/1-2 หมู ่8 ถ. รำมค ำแหง 2  แขวงดอกไม ้ ประเวศ กรงุเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6181,6182

12 จฬุำรัตน7์ ( คลนิกิเวชกรรม) 142/5-8   ถนนออ่นนุช 90  ประเวศ กรงุเทพมหำนคร 10250 02-3287653 , 02-3291559

13 คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำสขุมุวทิ 56 18/2 ซ. สขุมุวทิ 56 ถ.สขุมุวทิ แขวงบำงจำก พระโขนง กรงุเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6156-8

14 สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำสขุมุวทิ 101/1 421 ซอยสขุมุวทิ 101/1  ถนนสขุมุวทิ  แขวงบำงจำก พระโขนง กรงุเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6121-2

15 จฬุำรัตน8์ ( คลนิกิเวชกรรม ) 242/4-8  แขวงลำดกระบัง ลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร 10520 02-3267993-4 , 02-3267104

16 นวมนิทร ์3 สหคลนิกิ 82 ซอยฉลองกรงุ 31 แขวงล ำปลำทวิ ลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร 10520 02-7936273-4

17 ศนูยอ์ำรเ์อสย ูเมดคิอล 571 อำคำรอำรเ์อสยทูำวเวอร ์ชัน้ G,11,12 ซ.สขุมุวทิ 31 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 10110 0-26100300

18 สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำอโศก 217/1  ชัน้ 9 อำคำรอโศกทำวเวอร ์แขวงคลองตัน วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 10260 02-7692000 Ext.6196

19 สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำสำธร 271 ซอยสำทร 11 ถนนสำทรใต ้ แขวงยำนนำวำ สำทร กรงุเทพมหำนคร 10120 02-7692000 Ext.6161

20 คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำทุง่สองหอ้ง 183/509-510 ซ. แจง้วัฒนะ 10 ถ.โกสมุ-สรงประภำ แขวงทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรงุเทพมหำนคร 10210 02-7692000 Ext.6141-2

21 สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำหว้ยขวำง 247 ซ.ประชำรำษฏรบ์ ำเพ็ญ 7 ถ.ประชำรำษฏรบ์ ำเพ็ญ หว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 10130 02-7692000 Ext.6121-2

1 นนทเวช สหคลนิกิ 530 ถนนรัตนำธเิบศร ์ ต ำบลบำงกระสอ เมอืง นนทบรุี 11000 0-25967888 Ext.5101,5102
2 สถำนพยำบำลเวชกรรมสำยไหม คลอง 8 80/77-80 หมู ่5 ต ำบลล ำลกูกำ ล ำลกูกำ ปทมุธำนี 12150 02-1507111
3 เมอืงสมทุรบำงป ูคลนิกิเวชกรรม 173/3 ม.3 ต.บำงปใูหม่ เมอืง สมทุรปรำกำร 10280 02-3234081-3
4 เมอืงสมทุรแพรกษำคลนิกิเวชกรรม 888/20-21  ม.6  ต.แพรกษำ เมอืง สมทุรปรำกำร 10280 02-3243461-5
5 สถำนพยำบำลจฬุำเวช 1525/13-14 ม.4 ซ.เทพำรักษ์10 เมอืง สมทุรปรำกำร 10270 02-7582501-6
6 สถำนพยำบำลบำรมกีำรแพทย์ 1918 ถ.เทพำรักษ์  ต.เทพำรักษ์ เมอืง สมทุรปรำกำร 10270 02-3803360-4
7 สถำนพยำบำลบำงนำ3  73/4-8 ถ.กิง่แกว้  ต.รำชำเทวะ บำงพลี สมทุรปรำกำร 10540 02-7501060-3
8 สมติเิวชสวุรรณภมู ิคลนิกิเวชกรรม 488 ถ. ศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง บำงพลี สมทุรปรำกำร 10250 02-1342666,02-1342668
9 จฬุำรัตน2์ ( คลนิกิเวชกรรม ) 728 / 1-2  ถนนเทพำรักษ์  ต ำบลส ำโรงเหนือ เมอืง สมทุรปรำกำร 10270 02-7532876-7, 02-3840410

10 จฬุำรัตน4์ ( คลนิกิเวชกรรม ) 1541/6-7 ถนนเทพำรักษ์ กม.7  ต ำบลเทพำรักษ์ เมอืง สมทุรปรำกำร 10270 02-3852557 , 02-3852693
11 จฬุำรัตน1์ ( สถำนพยำบำล ) 68/1-2 กม 12 หมู ่1 บำงนำ-ตรำด ต ำบลรำชำเทวะ บำงพลี สมทุรปรำกำร 10540 02-3168345-9
12 จฬุำรัตน5์ ( สถำนพยำบำล ) เลขที ่119/6 -7  ต ำบล บำงเสำธง บำงพลี สมทุรปรำกำร 10540 02-7051170-4

1 สถำนพยำบำลหมอส ำเรงิ 357  หมู5่  ต.เขำพระ เดมิบำงนำงบวช สพุรรณบรุี 72120 035-578959

1 คลนิกิศรบีรุนิทร ์ ( สาขาเกษมราษฏร ์แมส่าย) 521  หมู ่ 3   ต าบลเวยีงพางค า แมส่าย เชยีงราย 57130 053-642742

กรงุเทพมหานคร (Bangkok)

ปรมิณฑล ( Perimeter )

ภาคกลาง (CENTRAL)

ภาคเหนอื (NORTH)



1 สถำนพยำบำลนรำกำรแพทย ์ 131 , 133  ถนนพชิติบ ำรงุ  ต.บำงนำค เมอืง นรำธวิำส 96000 073-512282

2 อันดำมัน - ระนองกำรแพทย์ 130/274-276 ถ.สะพำนปลำ ต.เขำนเิวศน์ เมอืง ระนอง 85000 077-835960

3 กำรแพทยพ์ะงัน คลนิกิเวชกรรม 115/12-13  หมู ่1 ถนนบำ้นใต ้ ต ำบลบำ้นใต ้ เกำะพะงัน สรุำษฎรธ์ำนี 84230 077-239599

1 โสธราเวชโพลคีลนิกิ 1330-1 หมู ่1 ต าบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 24120 038-551519

2 คลนิกิเวชกรรมจฬุารัตน ์12 (เกตเวย)์ 215 หมู ่7 ต าบลหัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชงิเทรา 24190 038-575134-5

3 คลนิกิเวชกรรมกรงุเทพ พัทยำ สำขำบญุสัมพันธ์ 78/176-177  หมู ่5 ซอยบญุสัมพันธ ์ต ำบลหนองปรอี บำงละมงุ ชลบรุี 20150 038-110654

4 คลนิกิเวชกรรมกรงุเทพพัทยา สาขานาเกลอื 307/6-7 ม.5 ถ.สวา่งฟ้า ต.นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี 20150 038-259979

5 คลนิกิเวชกรรมกรงุเทพพัทยา สาขาจอมเทยีน 234/1 หมู1่1 ต าบลหนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี 20150 038-259977

6 สหคลนิกิสมติเิวช 7/14-16 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ  ต.หว้ยกะปิ เมอืง ชลบรุี 20110 038-272606

7 คลนิกิเวชกรรมหมอหลำย 18/2 หมู ่6 ถนนลงนคิมอมตะนคร  ต ำบลดอนหัวฬอ เมอืง ชลบรุี 20000 038-143149

8 คลนิกิพญำไทเวชกรรมบอ่วนิ 333 / 124 - 125 หมู ่3 ต ำบลบอ่วนิ ศรรีำชำ ชลบรุี 20230 038-346236,038-346240,038-346266,081-9401556

9 คลนิกิเวชกรรมสมติเิวช-เครอืสหพัฒน์ 399/27-29-28 หมู ่11 ต ำบลหนองขำม ศรรีำชำ ชลบรุี 20110 082-9932300-1

10 คลนิกิเวชกรรมสมติเิวช-แหลมฉบัง 49/19 หมู ่5 ต.ทุง่สขุลำ   ศรรีำชำ ชลบรุี 20110 082-9932302-3

11 สหคลนิกิกรงุเทพ ระยอง  สำขำบอ่วนิ 444/21-23 หมู ่3 ต ำบลบอ่วนิ ศรรีำชำ ชลบรุี 20230 038-337969

12 คลนิกิเกำะชำ้งอนิเตอรเ์นชัน่แนลกำรแพทย ์ 14/16 ม.4 ต.หำดทรำยขำว เกำะชำ้ง ตรำด 23120 039-551151-2

13 อมิพเีรยีล ( สถำนพยำบำล ) 277 ถ.รำษฎรด ำร ิต.หนำ้เมอืง เมอืง ปรำจนีบรุี 25000 037-211587

14 โสธรำเวชกบนิทรบ์รุ ี(สถำนพยำบำล) 379/267-270 หมู ่10  ต ำบลหนองกี่ กบนิทรบ์รุี ปรำจนีบรุี 25110 037-204734

15 โสธรเวช 304 201/1-3  หมูท่ี ่12  ต.ศรมีหาโพธิ ศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี 25140 037-209501-6 , 081-9962547

16 คลนิกิเวชกรรมจฬุารัตน์ 304 (อำคเนย)์ 151  หมู ่4  ต.กรอกสมบรูณ์ ศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี 25140 037-218654-5

17 คลนิกิสมติเิวช ศรรีำชำ อสิเทริน์ซบีอรด์ ระยอง 24/1 หมู ่1 ต ำบลปลวกแดง ปลวดแดง ระยอง 20110 038-955437

18 คลนิกิเวชกรรมกรงุเทพระยอง  สาขาปลวกแดง 625/70 ม.1 ต.ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038-921999 ตอ่ 4951,4952

19 คลนิกิเวชกรรม กรงุเทพ ระยอง สำขำบำ้นฉำง 99-99/1 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ  ต ำบลพลำ บำ้นฉำง ระยอง 21130 038-604669 , 038-921999 Ext.4931

ภาคใต ้(SOUTH )

ภาคตะวนัออก (EAST)


