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ทําเนียบอายุแพทยโรคขอและรายชื่อโรงพยาบาล
ที่รักษาโรคเกี่ยวกับรูมาโตจี (Rheumatology) ในประเทศไทย*

*ลําดับตามรายชื่อตนสังกัด

ลําดั
บ

โรงพยาบาลตนสังกัด รายนาม สังกัดที่อื่น ๆ

1
ร.พ. กรุงเทพ
โทร.0-2310-3000 หรือ 
1719   
http://www.bangkokhospital.com/i
ndex.php?&lang=TH

น.พ. 
พรทวี เลิศศรีสถิต ร.พ. นครธน

โทร.0-2416-5454 Contact 

Center: 0-2450-9999   
http://www.nakornthon.com/

2
ร.พ. กรุงเทพ
โทร.0-2310-3000 หรือ 
1719   
http://www.bangkokhospital.com/i
ndex.php?&lang=TH

พ.ญ. 
กัลยกร เชาววิศิษฐ

3
ร.พ. กรุงเทพ
โทร.0-2310-3000 หรือ 
1719   
http://www.bangkokhospital.com/i
ndex.php?&lang=TH

พ.ญ. 
ปูชนิยะดา วิเชียรธรร
ม

4
ร.พ. กรุงเทพหาดใหญ  
สงขลา
โทร.0-7427-2800   
http://www.bangkokhatyai.com/th/i
ndex.php

พ.ญ. 
เดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรี
ชา

5 ร.พ. กลาง
โทร.0-2220-8000   
http://www.klanghospital.go.th/

น.พ. 
อภิชาญ ชํานาญเวช
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6
ร.พ. เกษมราษฎร 
ประชาชื่น
โทร.02-910-1600   
http://www.kasemrad.co.th/pcc/

น.พ. 
วินัย องคพิพัฒนกุล

7

ร.พ. จันทรุเบกษา, 
นครปฐม
โทร.034-996445-52   
http://www.chandruhospital.rtaf.mi
.th/

พ.ญ. 
กาญจนา บุญเสนอ

8 ร.พ. จุฬารัตน 3
โทร.0-2769-2900   

http://www.chularat.com/

พ.ญ. 
อังครัตน ศุภชัยศิริกุล ร.พ. มิชชั่น

โทร.0-2282-1100   

http://www.mission-hospital.org

9 ร.พ. จุฬารัตน 9
โทร.0-2738-9900-7  

http://www.chularat.com/

น.พ. 
ยุทธนา สงวนศักดิ์โก
ศล

10 ร.พ. จุฬาลงกรณ
โทร. 02-256 4000    

http://www.chulalongkornhospital.
go.th/

น.พ. 
อธิพงศ สูริประเสริฐ

11 ร.พ. จุฬาลงกรณ
โทร. 02-256 4000    

http://www.chulalongkornhospital.
go.th/

น.พ. อุทิศ ดีสมโชค ร.พ. เทพธารินทร
โทร.0-2348-7000     

http://www.theptarin.com/th-home

ร.พ. เปาโลเมโมเรียล
โทร.0-2271-7000     

http://www.paolohealthcare.com

ร.พ. รามคําแหง
โทร.0 2743-9999   

http://www.ram-hosp.co.th/
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12 ร.พ. จุฬาลงกรณ
โทร. 02-256 4000

http://www.chulalongkornhospital.
go.th/

พ.ญ. มนาธิป โอศิริ ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน
โทร.0-2235-1000, 0-2625-9000

http://www.bkkchristianhosp.th.co
m/main.asp

ร.พ. บางกอกเนอรซิ่งโฮม
โทร.0-2686-2700 

http://www.bnhhospital.com/th/de
fault.aspx

13
ร.พ. เจาพระยา
โทร.02-434-1111, 02-
884-7000 
http://www.chaophya.com/

น.พ. 
ธนพงษ อัสนุเมธ

14
ร.พ. เจาพระยา
โทร.02-434-1111, 02-
884-7000 
http://www.chaophya.com/

พ.ญ. 
เยาวลักษณ จินดาบร
รเจิด

15
ร.พ. เจาพระยายมราช, 
สุพรรณบุรี
โทร.0-3552-1555

http://www.yrh.moph.go.th/

พ.ญ. 
วิไลพร สกุลพิพัฒนศิ
ลป

16 ร.พ. ชลบุร,ี ชลบุรี
โทร.0-3893-1000

http://www.cbh.moph.go.th/index.
php

น.พ. 
สุรราชย ธํารงลักษณ

17 ร.พ. ชลประทาน, นนทบุรี
โทร.02-5022345

http://pcmc.swu.ac.th/index.html

พ.ญ. 
ศุภวรรณ ภูกองไชย

18 ร.พ. เซ็นทรลัเยนเนอรัล
โทร.0-2552-8777
http://www.cgh.co.th/

น.พ. 
พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ
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19 ร.พ. ตรัง, ตรัง
โทร.075 218018

http://www.tranghos.go.th/

พ.ญ. 
ดวงกมล ผดุงวิทยวัฒ
นา

20 ร.พ. ตํารวจ
โทร.02-2528111-25

http://www.policehospital.go.th/

พ.ญ. พัสวี วนานุวัธ ร.พ. สมิติเวช ศรีนครินทร
โทร.0 2378 9000

http://www.samitivejhospitals.com
/Srinakarin/th

ร.พ. วิภาราม
โทร.0 2722 2500 

http://www.vibharam.com/

21
ร.พ. ธนบุรี 1 
โทร.0-2412-0020, 0-
2866-1333
 http://www.thonburihospital.com

พ.ญ. 
มณีรัตน ธนกิติวิรุฬ

22
ร.พ. ธนบุรี 1
โทร.0-2412-0020, 0-
2866-1333
 http://www.thonburihospital.com

พ.ญ. 
สมจิตร ประภาพันธ

23 ร.พ. ธรรมศาสตร
โทร.0-2926-9999

http://www.hospital.tu.ac.th/home.
htm

พ.ญ. 
พันธุจง หาญวิวัฒนกุ
ล

ร.พ. สําโรง
โทร.0-2361-0070-9,  0-2361-

1111
http://www.samrong-hosp.com/

24 ร.พ. นครธน   
โทร.0-2416-5454 Contact 

Center: 0-2450-9999
http://www.nakornthon.com/   

น.พ. 
ชัยโรจน ซึงสนธิพร
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25 ร.พ. นนทเวช
โทร.0-596 7888

http://www.nonthavej.co.th/

น.พ. 
สุทัศน เรืองจุติโพธิ์พา
น

26 ร.พ. นพรัตนราชธานี
โทร.02-5174270-9 

http://www.nopparat.go.th/

น.พ. 
พนัสพงษ จันทรบรรเ
จิด

27 ร.พ. นพรัตนราชธานี
โทร.02-5174270-9 

http://www.nopparat.go.th/

พ.ญ. 
จีรภัทร วงศชินศรี

28
ร.พ. บานนาสาร, 
สุราษฎรธานี
โทร.0-7734-1415-6 

http://www.bannasanhospital.com/
default.asp

น.พ. 
บดินทร บุตรธรรม

29 ร.พ. บํารุงราษฎร 
โทร.02 667 1000 
http://www.bumrungrad.com/thai

น.พ. 
ฐิตเวทย ตุมราศวิน ร.พ. บางกอกเนอรซิ่งโฮม 

โทร.02-686 2700  
http://www.bnhhospital.com/th/  

ร.พ. เซนตหลุยส 
โทร.02-210 9999  
http://www.saintlouis.or.th/main_p
age.php

สํานักงานแพทย

30 ร.พ. บํารุงราษฎร  
โทร.02 667 1000  
http://www.bumrungrad.com/thai

น.พ. 
ปรวัฒน มะกรวัฒนะ

31 ร.พ. บํารุงราษฎร  น.พ. 
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โทร.02 667 1000  
http://www.bumrungrad.com/thai

วิรัตน ภิญโญพรพานิ
ช

32 ร.พ. บํารุงราษฎร  
โทร.02 667 1000  
http://www.bumrungrad.com/thai

น.พ. สุกิจ จิตรบํารุง ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน
โทร.0-2235-1000, 0-2625-9000

http://www.bkkchristianhosp.th.co
m/main.asp

ร.พ. เกษมราษฎร 
ประชาชื่น
โทร.02-910-1600   
http://www.kasemrad.co.th/pcc/

33 ร.พ. บํารุงราษฎร  
โทร.02 667 1000  
http://www.bumrungrad.com/thai

น.พ. 
สุทธิ ธรรมพัตรกุล

34 ร.พ. บํารุงราษฎร  
โทร.02 667 1000 
http://www.bumrungrad.com/thai

พ.ญ. 
ภารณี เอื้อทวีเกียรติ

35 ร.พ. พญาไท 1
โทร.1772 , 02-640-1111   
http://www.phyathai.com/phyathai/
new/th/home/index.php

น.พ. 
ถนอมศักดิ์ ดอกไมวัฒ
นา

36 ร.พ. พญาไท 1  
โทร.1772 , 02-640-1111   
http://www.phyathai.com/phyathai/
new/th/home/index.php

น.พ. 
อุดม วิศิษฏสุนทร

วิริยะคลินิก
โทร. 02-215-9678

37 ร.พ. พญาไท 2
โทร.1772, 0-2617-2444

http://www.phyathai.com/phyathai/
new/th/home/index.php

น.พ. 
สุรพงษ มาศรังสรรค

ร.พ. มงกุฎวัฒนะ
โทร.0-2574-5000-9 

http://www.mongkutwattana.co.th
/
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38 ร.พ. พระปกเกลา, จันทบุรี
โทร.039-324975

น.พ. 
วีระพงศ ผูมีธรรม

39
ร.พ. พระมงกุฎเกลา
โทร.0-2354-7600-28  

http://www.pmk.ac.th/

น.พ. 
พงศธร ณรงคฤกษนา
วิน

40 ร.พ. พระมงกุฎเกลา
โทร.0-2354-7600-28  
http://www.pmk.ac.th/

น.พ. 
อนวรรถ ซื่อสุวรรณ

ร.พ. มงกุฎวัฒนะ
โทร.0-2574-5000-9  

http://www.mongkutwattana.co.th
/

ร.พ. เมโย
โทร.0-2579-1770 

http://www.mayokaset.com/2010/i
ndex.php

ร.พ. ศิครนิทร
โทร.1728,0-2366-9900 

http://www.sikarin.com/home.php

ร.พ. วิภาวดี
โทร.0-2941-2800 

http://www.vibhavadi.com

41 ร.พ. พระมงกุฎเกลา
โทร.0-2354-7600-28  
http://www.pmk.ac.th/

พ.ญ. 
พรฑิตา ชัยอํานวย

คลินิกแพทยพรฑิตา
โทร.0 2277 2664

คลินิกบางลําพู

42 ร.พ. พระมงกุฎเกลา
โทร.0-2354-7600-28  
http://www.pmk.ac.th/

พ.ญ. 
ไพจิตต อัศวธนบดี

ปยะแพทยคลินิก
โทร.02-221-7346
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43 ร.พ. พระมงกุฎเกลา
โทร.0-2354-7600-28  
http://www.pmk.ac.th/

พ.ญ. สุดาทิพ ศิริชนะ ร.พ. พญาไท 2
โทร. 0-2617-2444

http://www.phyathai.com/phyathai
/new/th/home/index.php

44 ร.พ. พระมงกุฎเกลา
โทร.0-2354-7600-28  
http://www.pmk.ac.th/

พ.ญ. 
สุมาภา ชัยอํานวย

คลินิกแพทยพรฑิตา
โทร.0 2277 2664

ร.พ. พระรามเกา
โทร.02-202-9999 

http://www.praram9.com/

45
ร.พ. พุทธชินราช, 
พิษณุโลก
โทร.0-5521-9844

http://www.budhosp.go.th/

พ.ญ. 
อังคณา นรเศรษฐธา
ดา

46 ร.พ. เพชรเวช
โทร.0-2718-1515, 0-2318-0080-

1 
http://www.petcharavejhospital.co
m/home.php

น.พ. 
สุรวุฒิ ปรีชานนท

47 ร.พ. ภูมิพลอดุลยเดช
โทร.0-2534-7000 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.m
i.th/

น.พ. เอนก ไสวเสวี ร.พ. นนทเวช
โทร.0-596 7888 

http://www.nonthavej.co.th/

48
ร.พ. 
มหาราชนครเชียงใหม, 
เชียงใหม
โทร.0-5394-5749   

http://suandok.med.cmu.ac.th/mai
n/index.php

น.พ. 
วรวิทย เลาหเรณู

วรวิทยคลินิก เชยีงใหม
โทร.0-5321-8950

49 ร.พ. 
มหาราชนครเชียงใหม, 
เชียงใหม
โทร.0-5394-5749   

พ.ญ. 
นันทนา กสิตานนท

ศูนยบริการสุขภาพพิเศษ 
(ศรีพัฒน), เชียงใหม
โทร.0-5394-6900-1 

http://sriphat.med.cmu.ac.th/
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http://suandok.med.cmu.ac.th/mai
n/index.php ร.พ. เชียงใหมราม, 

เชียงใหม
โทร.0-5392-0300  

http://www.chiangmairam.com

50
ร.พ. 
มหาราชนครเชียงใหม, 
เชียงใหม 
โทร.0-5394-5749   

http://suandok.med.cmu.ac.th/mai
n/index.php

พ.ญ. 
ศุภราภรณ วังแกว

51
ร.พ. มหาราชนครราชสีมา, 
นครราชสีมา
โทร.0-4423-5000  

http://www.mnrh.go.th/

พ.ญ. ดรุณี คงแปน

52
ร.พ. 
มหาราชนครศรีธรรมราช, 
นครศรีธรรมราช

โทร.075-340250-2107   

http://www.mnst.go.th/

พ.ญ. 
ภัทริยา มาลัยศรี

53
ร.พ. มหาวิทยาลัยบูรพา, 
ชลบุรี
โทร.0-3839-4850-3  

พ.ญ. 
วิรันยา พากเพียร

ร.พ. กรุงเทพพัทยา, ชลบุรี 
โทร.0-3825-9999   
http://www.bangkokpattayahospit
al.com/th/index.php

ร.พ. สมิติเวช ศรีราชา, 
ชลบุรี
โทร.0-3832-0300  

http://www.samitivejhospitals.com
/Sriracha/th

54 ร.พ. ยะลา, ยะลา
โทร.073-244134, 073-244435 

http://www.yrhyala.com/

พ.ญ. 
นวรัตน จิรรัตนโสภา

55 ร.พ. ราชบุร,ี ราชบุรี
โทร. 032-719600 ถึง 032-

น.พ. 
เกียรติ ภาสภิญโญ
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719650
http://info.rajburi.org/rbhosp/index
_54.php

56 ร.พ. ราชวิถี
โทร.0-2354-8108-9  
http://www.rajavithi.go.th/

พ.ญ. กิตติวรรณ 
สุเมธกุล

57 ร.พ. ราชวิถี
โทร.0-2354-8108-9  

http://www.rajavithi.go.th/

น.พ. 
สูงชัย อังธารารักษ

ร.พ. เจาพระยา
โทร.02-434-1111, 02-
434-0117, 02-884-7000 
http://www.chaophya.com/

ร.พ. ธนบุรี 1
โทร.0-2412-0020, 0-
2866-1333  
http://www.thonburihospital.com

ร.พ. บางโพ  
โทร.0-2587-0136-44  
http://www.bangpo-
hospital.com/th/index.php

58 ร.พ. ราชวิถี
โทร.0-2354-8108-9  

http://www.rajavithi.go.th/

พ.ญ. 
ทัศนีย กิตอํานวยพงษ ร.พ. ธนบุรี 2 

โทร.0-2448-3845-58

ร.พ. พญาไท 2
โทร.1772 , 02-617-2444
http://www.phyathai.com/phyathai
/new/th/home/index.php

59 ร.พ. รามคําแหง
โทร.0 2743-9999  

http://www.ram-hosp.co.th/

น.พ. 
บัลลังก เอกบัณฑิต

60 ร.พ. รามคําแหง
โทร.0 2743-9999   
http://www.ram-hosp.co.th/

น.พ. วิโรจน ศุกรโสจิ

61 ร.พ. รามาธิบดี น.พ. ร.พ. พญาไท 2 
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โทร. 0-2354-7308-10

http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/

กติติ โตเต็มโชคชัยก
าร

โทร.1772 , 02-617-2444  
http://www.phyathai.com/phyathai
/new/th/home/index.php

ร.พ. วิชัยยุทธ
โทร. 02 265 7777, 0 2618 6201-
19
http://www.vichaiyut.co.th/thai/ind
ex.asp

62 ร.พ. รามาธิบดี
โทร. 0-2354-7308-10

http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/

พ.ญ. 
ปารวี สุวรรณาลัย

63 ร.พ. รามาธิบดี
โทร. 0-2354-7308-10

http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/

พ.ญ. 
สุชีลา จันทรวิทยานุชิ
ต

64 ร.พ. รามาธิบดี
โทร. 0-2354-7308-10

http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/

พ.ญ. 
กนกรัตน นันทิรุจ ร.พ. พญาไท 1   

โทร.1772 , 02-640-1111  
http://www.phyathai.com/phyathai
/new/th/home/index.php

65
ร.พ. ราษฎรบูรณะ  
โทร.0-2872-1001-5, 0-
2427-0175-9 
 http://rajburana.com/

น.พ. 
พิบูลย ดวงเฉลิมวงศ

66
ร.พ. เลิดสนิ  
โทร.0-2353 9800 
(ระบบอัตโนมัติ) 0-2353 
9801  
http://www.lerdsin.go.th/

น.พ. 
โชคชัย กิตติญาณป
ญญา
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67 ร.พ. วชิรพยาบาล 
โทร.0- 2244-3000  
http://www.vajira.ac.th/php/

น.พ. 
พรชัย เดชานุวงษ

68 ร.พ. วชิรพยาบาล  
โทร.0- 2244-3000  
http://www.vajira.ac.th/php/

น.พ. 
สมชาย เอื้อรัตนวงศ

คลินิกแพทยสมชาย
โทร.02-447-0639

69 ร.พ. วชิรพยาบาล  
โทร.0- 2244-3000  
http://www.vajira.ac.th/php/

น.พ. 
สุจิโรตถ หาญทวิชัย

70 ร.พ. วชิรพยาบาล  
โทร.0- 2244-3000  
http://www.vajira.ac.th/php/

พ.ญ. 
สิริพร มานวธงชัย

71 ร.พ. วิชัยยุทธ
โทร. 0-2618-6201-19

http://www.vichaiyut.co.th/thai/ind
ex.asp

น.พ. 
อานนท พงศธรกุลพา
นิช

72 ร.พ. เวชธานี
โทร.0-2734-0000  

http://www.vejthani.com/

น.พ. 
ธานี ตั้งอรุณสันติ

73 ร.พ. ศรีนครินทร, ขอนแกน
โทร.043-363031,043-363111  

http://www.srinagarind.md.kku.ac.t
h/

น.พ. 
ศิรภพ สุวรรณโรจน
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74 ร.พ. ศรีนครินทร, ขอนแกน
โทร.043-363031, 043-363111  

http://www.srinagarind.md.kku.ac.t
h/

พ.ญ. ชิงชิง ฟูเจริญ ร.พ. ขอนแกนราม, 
ขอนแกน
โทร.0-4333-3800  

http://www.khonkaenram.com

75 ร.พ. ศรีนครินทร, ขอนแกน
โทร.043-363031, 043-363111

http://www.srinagarind.md.kku.ac.t
h/

พ.ญ. รัตนวดี ณ นคร

76 ร.พ. ศรีนครินทร, ขอนแกน
โทร.043-363031, 043-363111  

http://www.srinagarind.md.kku.ac.t
h/

พ.ญ. 
อรรจนี มหรรฆานุเคร
าะห

77 ร.พ. ศิริราช 
โทร. 0-2419-7000
http://www.si.mahidol.ac.th/th/

พ.ญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์ ร.พ. ธนบุรี 1 
โทร.0-2412-0020, 0-
2866-1333 
http://www.thonburihospital.com

78 ร.พ. ศิริราช 
โทร. 0-2419-7000
http://www.si.mahidol.ac.th/th/

น.พ. ชยวี เมืองจันทร

79 ร.พ. ศิริราช 
โทร. 0-2419-7000
http://www.si.mahidol.ac.th/th/

น.พ. 
สมบูรณ อินทลาภาพ
ร

80 ร.พ. ศิริราช 
โทร. 0-2419-7000
http://www.si.mahidol.ac.th/th/

น.พ. 
สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ

ธนบุรีโพลีคลินิก
โทร.0 2433 7374

81 ร.พ. ศิริราช 
โทร. 0-2419-7000
http://www.si.mahidol.ac.th/th/

พ.ญ. 
ปวีณา เชี่ยวชาญวิศว
กิจ
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82 ร.พ. ศิริราช 
โทร. 0-2419-7000
http://www.si.mahidol.ac.th/th/

พ.ญ. 
วันรัชดา คัชมาตย

83 ร.พ. ศิริราช 
โทร. 0-2419-7000
http://www.si.mahidol.ac.th/th/

พ.ญ. 
อัจฉรา กุลวิสุทธิ์

84 ร.พ. ศิริราช 
โทร. 0-2419-7000
http://www.si.mahidol.ac.th/th/

พ.ญ. 
เอมวลี อารมณดี ร.พ. บํารุงราษฎร  

โทร.02 667 1000  
http://www.bumrungrad.com/thai

85
ร.พ. 
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเ
ทพรัตนราชสุดา, 
นครนายก
โทร.0-3739-5085-8   

น.พ. 
สิทธิชัย อุกฤษฏชน ร.พ. บางโพ  

โทร.0-2587-0136-44 
http://www.bangpo-
hospital.com/th/index.php

86
ร.พ. สงขลานครนิทร, 
สงขลา
โทร.0-7445-5000  

http://hospital.psu.ac.th/

พ.ญ. 
บุญจริง ศิริไพฑูรย

87
ร.พ. สงขลานครนิทร, 
สงขลา
โทร.0-7445-5000  

http://hospital.psu.ac.th/

พ.ญ. 
ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา

88 ร.พ. สมเด็จพระปนเกลา
โทร.0-2468-0116-20 
http://www.pinklao.go.th/website/

พ.ญ. 
กุลศิริ ธรรมโชติ

89 ร.พ. สมเดจ็พระปนเกลา  น.พ. ชาตรี เปยมศิริ
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โทร.0-2468-0116-20 
http://www.pinklao.go.th/website/

90 ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท
โทร.0 2711 8181

http://www.samitivejhospitals.com/
Sukhumvit/th

น.พ. สุรชัย นิธิเกตุกุล

91 ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท
โทร.0 2711 8181  

http://www.samitivejhospitals.com/
Sukhumvit/th

พ.ญ. 
พิศมัย จารุศิริพิพัฒน แพทยสุขุมวิทคลนิิก

92
ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค, 
อุบลราชธานี
โทร. 045-244973

http://www.sappasit.go.th/sappasit
/  

พ.ญ. 
ประพิศ เทพอารักษกุ
ล

93 ร.พ. สินแพทย  
โทร.0-2793-5000 
http://www.synphaet.co.th

น.พ. ชาติวุฒิ ค้ําชู คลินิกศูนยแพทยพฒันา 
โทร.02-3190909,02-
3087600
http://www.md-
center.org/md/home

94 ร.พ. สิริโรจน, ภูเก็ต
โทร.076 249-400, 076 361-818  

http://www.phuketinternationalhos
pital.com/

น.พ. 
สมยศ ฟองศรีสิน

คลินิกอายุรกรรม นพ. 
สมยศ-พญ. เพียงพิศ
โทร.076-212306

95 ร.พ. หนองคาย, หนองคาย
โทร.042-413456  

http://hospital.moph.go.th/nongkh
ai/main_pandako.htm

พ.ญ. 
จินตาหรา มังคะละ

96 ร.พ. ชลบุรี
โทร.0-3893-1000  

http://www.cbh.moph.go.th/index.

พ.ญ. ปยนุช โอเจริญ คลินิกนายแพทยณรงคศัก
ดิ-์พ.ญ.ปยนุช



⊹⊱✿ What A.S. can't do ✿⊰⊹

❤`•.¸You're not alone ✿*ﾟ¨ﾟ✎ There're hope, love, inspiration and faith here¸•´¯`•.¸¸.εїз

16/16                     http://ascannotdo.wordpress.com/

php

97 คลินิกนายแพทยมงคล, 
ชลบุรี
โทร.038-252152

น.พ. มงคล วัฒนสุข ร.พ. กรุงเทพพัทยา, ชลบุรี
โทร.0-3825-9999   
http://www.bangkokpattayahospit
al.com/th/index.php

98
คลินิกหมอสมบูรณ 
มะลิขาว, ระยอง
โทร. 0-3886-0792, 0-3861-9450, 

08-1499-9271

พ.ญ. จิรภา มะลิขาว

99 ศูนยการแพทยภาวนา 
ปญญาวิสุทธิ,์ จันทบุรี  
โทร. 039-301112

น.พ. 
วิวัฒน สุรพรสวัสดิ์

บูรพาคลินิก
โทร.039-346461

100

ศูนยมะเร็งภาคใต, 
สุราษฎรธานี
ศูนยมะเร็ง สุราษฎรธานี  
โทร. 077-211625-8   
http://www.suratcancer.go.th/

พ.ญ. 
วนิดา วงศเยาวฟา

คลินิกหมอวนิดา, 
สุราษฎรธานี
โทร.077-216-111

http://ascannotdo.wordpress.com/


