รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000044
6400000048
6400000054
6400000058
6400000059
6400000060
6400000062
6400000063
6400000066
6400000068
6400000069
6400000070
6400000076
6400000078
6400000079
6400000080
6400000082
6400000084
6400000086
6400000089
6400000091
6400000093
6400000097
6400000100
6400000103
6400000104
6400000106
6400000107
6400000108
6400000110
6400000117
6400000118
6400000133
6400000134
6400000135
6400000137
6400000141
6400000142
6400000143
6400000145
6400000146

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
อัสลามการแพทย์คลินิกเวชกรรม
นาชัยแล็ปคลินิกเทคนิคการแพทย์
บู๊ทส์-เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
บู๊ทส์ เดอะ - ซีน ทาวน์อินทาวน์
บู๊ทส์-ลา วิลล่า พหลโยธิน
บู๊ทส์ - ไทมส์ สแควร์
ร้าน บู๊ทส์ เดอะ สตรีท รัชดา
บู๊ทส์ ซีคอนสแควร์ 2
บู๊ทส์ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว
บู๊ทส์ สีลม 3
บู๊ทส์ บู๊ทส์-เซ็นจูรี่ มูฟวี่ พลาซ่า
บู๊ทส์ ยูเนี่ยน มอลล์
บู๊ทส์ จี - ทาวเวอร์
บู๊ทส์ เกตเวย์ เอกมัย
บู๊ทส์ ทองหล่อ 15
บู๊ทส์ อินท์ อินเตอร์เซค
บู๊ทส์ สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
บู๊ทส์ อาคารออล ซีซันส์ เพลส
บู๊ทส์ ดิ เอ็มโพเรี่ยม
บู๊ทส์ เพลินจิต เซ็นเตอร์
บู๊ทส์ เอสพละนาด รัชดา
บู๊ทส์ เอสซีบีปาร์คพลาซ่า
บู๊ทส์ สยาม สแควร์ 2
บู๊ทส์ พาราไดซ์ พาร์ค
บู๊ทส์ เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 3 (โซนอี)
บู๊ทส์ คิวเฮาส์ ลุมพินี
บู๊ทส์ เดอะมอลล์บางกะปิ 2
บู๊ทส์ จัตุรัสจามจุรี
บู๊ทส์ เดอะมอลล์ ท่าพระ
บู๊ทส์ - เดอะไนน์
บู๊ทส์ ฟอร์จูน ทาวน์
บู๊ทส์ บิ๊กซี ราชดาริห์
บู๊ทส์ เอ็มควอเทียร์
บู๊ทส์ อัมรินทร์ พลาซ่า
บู๊ทส์ แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น บี
บู๊ทส์ ซัน ทาวเวอร์
บู๊ทส์ บางรัก
บู๊ทส์ เอสเอฟ-นวมินทร์ ซิตี้
บู๊ทส์ ฮาบิโตะ
บู๊ทส์ วังหิน
บู๊ทส์ เดอะมอลล์ บางแค

ประเภท
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
บางอ้อ
ลาดกระบัง
อรุณอมรินทร์
บางชัน
สามเสนใน
คลองเตย
ดินแดง
หนองบอน
จอมพล
สุริยวงศ์
ถนนพญาไท
จอมพล
ห้วยขวาง
พระโขนง
คลองตันเหนือ
บางโพงพาง
จตุจักร
ลุมพินี
คลองตัน
คลองเตย
ดินแดง
จตุจักร
ปทุมวัน
หนองบอน
ปทุมวัน
ทุ่งมหาเมฆ
คลองจั่น
ปทุมวัน
บุคคโล
สวนหลวง
ดินแดง
ลุมพินี
คลองตันเหนือ
ลุมพินี
คันนายาว
จอมพล
บางรัก
จรเข้บัว
พระโขนงเหนือ
ลาดพร้าว
บางแคเหนือ

อาเภอ
จังหวัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000150
6400000151
6400000152
6400000167
6400000189
6400000206
6400000209
6400000232
6400000245
6400000269
6400000275
6400000301
6400000311
6400000323
6400000326
6400000335
6400000339
6400000342
6400000350
6400000354
6400000356
6400000358
6400000359
6400000360
6400000377
6400000391
6400000402
6400000422
6400000436
6400000454
6400000455
6400000456
6400000458
6400000459
6400000460
6400000461
6400000484
6400000490
6400000492
6400000493
6400000495

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
บู๊ทส์ สุขาภิบาล 3
ร้านยา
บู๊ทส์ -เซ็นทรัล พระราม 2
ร้านยา
บู๊ทส์ เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์
ร้านยา
ณัฐชญาคลินิก
คลินิก
เบสท์ แคร์
ร้านยา
คลังยาเทียนทะเล
ร้านยา
บู๊ทส์ วิสซ์ดอม วัน โอ วัน
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์ไทยแล็บคอนเน็คชั่น เทคนิคลิ
คการแพทย์
นิก
มาสเตอร์เวิร์คคลินิกเวชกรรม อโศก
คลินิก
บู๊ทส์ แอมพาร์ค
ร้านยา
บางจากคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ออนเนสท์แอนด์ลติ เติ้ลฟอกซ์ สหคลินิก
คลินิก
ร้านยาอยู่ดี
ร้านยา
สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ร.พ./หน่
แห่งชาติวยงานภาครัฐ
ศักดา-ภัทรวดีคลินิก
คลินิก
ลูกอินเภสัช2
ร้านยา
คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟันคลองเตย
คลินิก
มิชิโกะคลินิกเวชกรรม สานักงานใหญ่
คลินิก
เบลล่าคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เว็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม รัชดา
คลินิก
เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม พระโขนง
คลินิก
เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม ดินแดง
คลินิก
กนก ฟาร์มา เชน ศรีวรา
ร้านยา
พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส สานักงานใหญ่
คลินิก
รีไวว คลินิก
คลินิก
บู๊ทส์ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ร้านยา
ร้านหมอยาสหกรณ์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ปัญญธารา 2 (ตึก 4 ชั้น)
ร้านยา
เมืองไทยฟาร์มาซี
ร้านยา
จัสต์ฟอร์คิดส์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวช
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส สน.บางซื่อ
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เอกชัยศาลธนบุรี
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส อนุมานราชธน
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เจริญราษฎร์ตัดใหม่
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส พุทธมณฑลสาย2ซ.18
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สุขุมวิท64จุด2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ไปรษณีย์บางนา
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สาธุตัดใหม่
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส นิรันดร์เรสซิเดนท์จุด 9
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สาธุตัดใหม่
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส รามคาแหง 34
ร้านยา

ตาบล
สะพานสูง
แสมดา
ลาดพร้าว
รามอินทรา
บางพรม
แสมดา
บางจาก
ลาดพร้าว
คลองเตยเหนือ
วังใหม่
บางจาก
มหาพฤฒาราม
บางคอแหลม
บางจาก
อนุสาวรีย์
วัดพระยาไกร
คลองเตย
จตุจักร
คลองเตย
ดินแดง
พระโขนงเหนือ
ดินแดง
พลับพลา
บางพลัด
มักกะสัน
คลองจั่น
คลองกุ่ม
สีกัน
ห้วยขวาง
พระโขนง
สามเสนใน
บางขุนเทียน
สุริยวงศ์
บางโคล่
บางไผ่
พระโขนงใต้
บางนา
บางโพงพาง
หนองบอน
บางโพงพาง
หัวหมาก

อาเภอ
จังหวัด
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000503
6400000514
6400000522
6400000524
6400000525
6400000526
6400000527
6400000537
6400000539
6400000541
6400000543
6400000546
6400000549
6400000551
6400000555
6400000559
6400000560
6400000561
6400000562
6400000563
6400000565
6400000566
6400000568
6400000574
6400000579
6400000580
6400000585
6400000586
6400000587
6400000588
6400000590
6400000591
6400000594
6400000595
6400000601
6400000606
6400000611
6400000612
6400000613
6400000615
6400000617

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
เอ็กซ์ต้าพลัส แบริ่งมอลล์
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดเพิ่มทรัพย์
เอ็กซ์ต้าพลัส Victory Mall
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดบัญญัติทรัพย์ จุด 2
เอ็กซ์ต้า พลัส รามคาแหง 142
เอ็กซ์ต้า พลัส กรุงเทพกรีฑา 15
เอ็กซ์ต้า พลัส รามคาแหง50
เอ็กซ์ต้า พลัส ปรีดี 14
เอ็กซ์ต้า พลัส ร่มเกล้า 27
เอ็กซ์ต้า พลัส ลาซาล61
เอ็กซ์ต้า พลัส วัฒนานันท์ (KS)
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.ไพโรจน์ (บางนาตราด ซ.23)
เอ็กซ์ต้า พลัส พลัม สเปซ แจ้งวัฒนะ
เอ็กซ์ต้า พลัส วิภาวดี 64 ปากซอย
คลินิกเทคนิคการแพทย์ไทยแล็บคอนเน็คชั่น
เอ็กซ์ต้าพลัส ประชาธิปไตย
เอ็กซ์ต้า พลัส บี.ยู.เพลส
เอ็กซ์ต้า พลัส ลาซาล(สุขุมวิท105)
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดโพธิ์สวุ รรณ
เอ็กซ์ต้า พลัส โรงแรมทาวน์อินทาวน์
เอ็กซ์ต้า พลัส วิภาวดี 64
เอ็กซ์ต้า พลัส เทพลีลา (ราม39)
ไลฟ์เฮาส์คลินิกเวชกรรม สานักงานใหญ่
เอ๊กซืต้าพลัส รามอินทรา19(ท้ายซอย)
เอ็กซ์ต้า พลัส วชิรธรรม 57 แยก 25
เอ็กซ์ต้า พลัส เขมาเนรมิตร
เอ๊กซ์ต้า พลัส ปากซอยแจ้งวัฒนะ6
สมิติเวช ดอนเมือง สนามบินดอนเมือง
เอ็กซ์ต้า พลัส พัฒนาการ 30 จุด 3
เอ็กซ์ต้า พลัส โพธิ์แก้ว 3
เอ๊กซ์ต้าพลัส หทัยราษฎร์37
เอ็กซ์ต้า พลัส พัฒนาการ 38 (กลางซอย)
เอ็กซ์ต้า พลัส พัฒนาการตัดใหม่
เอ็กซ์ต้า พลัส อ่อนนุช 65
เอ็กซ์ต้า พลัส ลาดกระบัง3(ซอยจินดา)
เอ็กซ์ต้า พลัส ประเวศ จุด1
Exta Plus Marsi Hotel
เอ็กซ์ต้า พลัส Marsi Hotel
สมิติเวช ศรีนครินทร์
เอ็กซ์ต้า พลัส พหลโยธิน ซอย8
เอ็กซ์ต้า พลัส พหลโยธิน 26

ประเภท
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
บางนา
บางโพงพาง
ถนนพญาไท
ลาดกระบัง
สะพานสูง
ทับช้าง
หัวหมาก
พระโขนงเหนือ
ลาดกระบัง
บางนา
สีกัน
บางนา
ตลาดบางเขน
ตลาดบางเขน
ลาดพร้าว
บางขุนพรหม
ดินแดง
บางนา
คลองกุ่ม
พลับพลา
ตลาดบางเขน
หัวหมาก
ทุ่งวัดดอน
อนุสาวรีย์
บางจาก
บางซื่อ
ตลาดบางเขน
สนามบิน
สวนหลวง
คลองจั่น
สามวาตะวันตก
สวนหลวง
ประเวศ
ประเวศ
ลาดกระบัง
ประเวศ
บางจาก
บางจาก
สวนหลวง
สามเสนใน
จอมพล

อาเภอ
เขตบางนา
เขตยานนาวา
เขตราชเทวี
เขตลาดกระบัง
เขตสะพานสูง
เขตสะพานสูง
เขตบางกะปิ
เขตวัฒนา
เขตลาดกระบัง
เขตบางนา
เขตดอนเมือง
เขตบางนา
เขตหลักสี่
เขตหลักสี่
เขตลาดพร้าว
เขตพระนคร
เขตดินแดง
เขตบางนา
เขตบึงกุ่ม
เขตวังทองหลาง
เขตหลักสี่
เขตบางกะปิ
เขตสาทร
เขตบางเขน
เขตพระโขนง
เขตบางซื่อ
เขตหลักสี่
เขตดอนเมือง
เขตสวนหลวง
เขตบางกะปิ
เขตคลองสามวา
เขตสวนหลวง
เขตประเวศ
เขตประเวศ
เขตลาดกระบัง
เขตประเวศ
เขตพระโขนง
เขตพระโขนง
เขตสวนหลวง
เขตพญาไท
เขตจตุจักร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000618
6400000619
6400000620
6400000621
6400000623
6400000624
6400000625
6400000626
6400000627
6400000628
6400000630
6400000631
6400000633
6400000635
6400000636
6400000637
6400000638
6400000639
6400000640
6400000641
6400000642
6400000644
6400000645
6400000649
6400000650
6400000655
6400000666
6400000670
6400000671
6400000679
6400000684
6400000693
6400000695
6400000697
6400000698
6400000699
6400000700
6400000701
6400000735
6400000737
6400000738

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เอ็กซ์ต้า พลัส สหการประมูล
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส พหลโยธิน 47
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส รัชดา 48
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ลาดพร้าว 25
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส เสริมสุข
ร้านยา
เอ็กซืต้าพลัส อินทามระ10จุด2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส พุทธบูชา 42
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส ร่วมฤดีเรสซิเดนท์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส อินทามระ47
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.สรัญทร (พุทธบูชา 36)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส นานาใต้(สุขุมวิท4)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส อนามัยงามเจริญ33
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส พฤกษาวิลล์80 ท่าข้าม-พระราม2 ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส โอเชี่ยนทาวเวอร์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ชัยกูลทาวเวอร์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส ลุมพินีทาวเวอร์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส Smart Condo พระราม2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส อาคารไทยศรี
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนศักดิ์มงคลชัย
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส รัชดา36 แยก19-7/1
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส พระปิ่น 5 ซอยรางโพธิ์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ประชาอุทิศ17(ยอดทอง)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ลาดพร้าว26
ร้านยา
บ้านยา 42
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ลาซาล ซ.16
ร้านยา
คลินิกหมอบัลลังค์เวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กนันอา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ๊กซ์ต้าพลัส สันติสขุ (ถ.พิชัย)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส อนามัยงามเจริญ 33
ร้านยา
เอ๊กซ์ต้าพลัส เนียมอุทิศ จุด 2
ร้านยา
ธัชสรา เด็นตัล เซ็นเตอร์
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส ลาดกระบัง13/7
ร้านยา
เอ๊กซ์ต้า พลัส ปุณณวิถี 28
ร้านยา
เอ๊กซ์ต้า พลัส วชิรธรรมสาธิต 46 (สุขุมวิท 101/1)ร้านยา
เอ๊กซ์ต้า พลัส สุขุมวิท 36 (กลางซอย)
ร้านยา
เอ๊กซ์ต้า พลัส สุขุมวิท 93 (จุด3)
ร้านยา
เอ๊กซ์ต้า พลัส อุดมสุข ซ.26
ร้านยา
เอ๊กซ์ต้า พลัส อุดมสุข 42 เซ็นเตอร์
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการเเพทย์กรุงเทพจีโนม พญาไท คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส จรัญสนิทวงศ์ 40 จุด 3
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส จรัญสนิทวงศ์ 85
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
จันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
บางมด
เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
บางมด
เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
คลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
บางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
บางลาภูลา่ ง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
จันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
จอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บางนาใต้
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
ท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
พระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
บางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
บางนา
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
บางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
บางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000740
6400000741
6400000742
6400000743
6400000745
6400000746
6400000748
6400000751
6400000766
6400000792
6400000796
6400000797
6400000809
6400000816
6400000827
6400000841
6400000843
6400000844
6400000845
6400000846
6400000858
6400000863
6400000867
6400000869
6400000871
6400000872
6400000874
6400000877
6400000880
6400000881
6400000882
6400000883
6400000887
6400000888
6400000889
6400000891
6400000898
6400000899
6400000901
6400000902
6400000905

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เอ็กซ์ต้า พลัส จรัญสนิทวงศ์ 11
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สามเสน 2 จุด 2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส หมู่บ้านธารทอง
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ทุ่งมังกร
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส พุทธมณฑลสาย 2 (ศาลาธรรมสพน์ร) ้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส อรุณอัมรินทร์ 15
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.มหาดไทย 1(จุด 2)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส บางขุนนนท์คอนโด
ร้านยา
คลินิกทันตกรรมสรัญญา
คลินิก
Ashton clinic
คลินิก
รัมภาดาอินเตอร์เนชั่นแนว คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิ
คลินิกวหนัง
เอ็กซ์ต้าพลัส กล้วยน้าไท
ร้านยา
วีเมดิคอลสหคลินิก
คลินิก
เจริญสุขเภสัช
ร้านยา
คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมประสาทเอ็มทูเบรน คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส บ้านสวนลาซาล(ศรีนครินทร์)
ร้านยา
อีแอลซีคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส ทุ่งครุพลาซ่า
ร้านยา
บลายธ์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส ตากสิน 39
ร้านยา
คลีนิกเวชกรรมแพทย์ศรีนุช
คลินิก
เวชกรรมจรัญสนิทวงศื 83/1
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส โรงแรมเมเปิล บางนา
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมลาดปลาเค้า 37
คลินิก
สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาตรอิร.พ./หน่
นเตอร์เวมดขนาดเล็
ยงานภาครักฐ
เอ็กซ์ต้า พลัส อ่อนนุช 39 จุด2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ซอยไผ่สงิ โต
ร้านยา
พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส ศรีนครินทร์27(Modernform) ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ศรีนครินทร์57
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมพหลโยธิน48/1
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส อ่อนนุช39
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส อุดมสุข 51
ร้านยา
กินรีคลินิกเวชกรรม
คลินิก
สุขสวัสดิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บริษัทสายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ฟีนิกซ์ โมลากุลาร์
คลินิก
โรงพยาบาลรามคาแหง (มหาชน) จากัด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 5
คลินิก
คลินิกเวชกรรมสิรินรักษ์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 11
คลินิก

ตาบล
วัดท่าพระ
บ้านพานถม
บางแวก
ฉิมพลี
ศาลาธรรมสพน์
ศิริราช
บางระมาด
คลองชักพระ
หนองบอน
พลับพลา
บางนา
พระโขนง
ดินแดง
บางแวก
ลาดพร้าว
บางนาใต้
บางโคล่
บางมด
คลองตัน
บุคคโล
สวนหลวง
บางอ้อ
บางนา
ลาดพร้าว
บางแวก
พัฒนาการ
คลองเตย
ช่องนนทรี
สวนหลวง
หนองบอน
อนุสาวรีย์
สวนหลวง
บางจาก
เสนานิคม
บางปะกอก
สนามบิน
ประเวศ
หัวหมาก
คลองจั่น
ประเวศ
ลาดพร้าว

อาเภอ
จังหวัด
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000911
6400000912
6400000914
6400000917
6400000924
6400000931
6400000932
6400000933
6400000936
6400000937
6400000940
6400000946
6400000947
6400000951
6400000952
6400000953
6400000964
6400000965
6400000967
6400000975
6400000984
6400000986
6400000993
6400000996
6400001001
6400001009
6400001011
6400001020
6400001021
6400001033
6400001034
6400001041
6400001045
6400001051
6400001054
6400001073
6400001086
6400001115
6400001134
6400001139
6400001141

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
เอ็กซ์ต้า พลัส บางบอน4
คลินิกเวชกรรมภัสสรินทร์
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ2 ดินแดง
บ้านยามีสขุ
ออนเนสท์แอนด์ลติ เติ้ลฟอกซ์ สหคลินิก
คลินิกเวชกรรมแพทย์พัฒนาการ13
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 12
คลินิกเวชกรรมแพทย์อ่อนนุช 44
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 8
เอ็กซ์ต้า พล้ส วิภาวดี 64
เอ็กซ์ต้า พลัส พลัม สเปซ แจ้งวัฒนะ
สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 3
รักษ์สขุ ภาพคลินิกเวชกรรม
จารูญ พันธ์วิศวาส เภสัชศาสตร์
บู๊ทส์ ทองหล่อ
เอ็กซ์ต้า พลัส โรงแรมเมเปิล บางนา
เอ็กซ์ต้า พลัส อุดมสุข 51
คลินิกเวชกรรมวัดไผ่เขียว
คลินิกเวชกรรมเฉลิมเวช
ศักศิริคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรม เดอะ ซีนิเซ่นส์
ชุมชนยา
คลินิกเวชกรรมดับเบิลยูพลัส
แลปยาฟาร์มาซีน
เทียนชัย ทองบู่
มานิตาสหคลินิก เวชกรรม กายภาพบาบัด
เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ (คลินิกเทคนิคการแพทย์)
ณลีนคลินิกเวชกรรม
บางกะปิคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมศศิการแพทย์
คลินิคแพทย์ราม 22
สิริยาสหคลินิก ประชาอุทิศ
คลินิกเวชกรรมรามคาแหง39
สานักบริการทางการแพทย์ประจารัฐสภา
สุขใจ
ศรียา อตก
ซีลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
รุ่งแสงจันทร์เภสัช
ร่มโพธิ์เภสัช
ร่มโพเภสัช

ประเภท
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
คลินิก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
หนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
บางแค
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
สวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
พลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
บางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
บางนา
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สี่พระยา
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
นวมินทร์
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
วงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
คลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
บางบาหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
สวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สาเหร่
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สาเหร่
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001147
6400001148
6400001152
6400001156
6400001160
6400001161
6400001166
6400001245
6400001258
6400001269
6400001270
6400001273
6400001282
6400001299
6400001304
6400001309
6400001312
6400001316
6400001328
6400001338
6400001348
6400001389
6400001390
6400001395
6400001405
6400001409
6400001419
6400001433
6400001434
6400001459
6400001488
6400001491
6400001514
6400001517
6400001518
6400001522
6400001525
6400001531
6400001533
6400001534
6400001574

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
คมกิจเภสัช
ร้านยา
สุขุมวิท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ. ยันฮี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาเพชรดี
ร้านยา
บางโพ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาเภสัชชุมชนเคหะธนบุรี 3
ร้านยา
ร้านคลีนิคยา
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส วิภาวดี 64
ร้านยา
Pure แจ้งวัฒนะ
ร้านยา
Pure เคหะร่มเกล้า
ร้านยา
Pure เกตเวย์ บางโพ (บางซื่อ)
ร้านยา
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เพียว (Pure) กัลปพฤกษ์
ร้านยา
เพรียว (Pure) สุวินทวงศ์
ร้านยา
เพรียว (Pure) สุขาภิบาล 5
ร้านยา
เพรียว (Pure) สายไหม
ร้านยา
เพรียว (Pure) สะพานควาย
ร้านยา
หมอนาแสงคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เพรียว (Pure) รัชดาพิเษก
ร้านยา
เพรียว (Pure) เพชรเกษม2
ร้านยา
ร้านยามิสเตอร์พิล
ร้านยา
เพรียว (Pure) พระราม2
ร้านยา
เพรียว (Pure) ประชาอุทิศ
ร้านยา
เพรียว ( Pure) บางบอน
ร้านยา
เพรียว (Pure) ดอนเมือง
ร้านยา
ยุพาโอสถ
ร้านยา
โซล คลนิก เซ็นทรัลบางนา
คลินิก
ชุมชนอบอุ่นสหคลินิก(เวชกรรมและการแพทย์แผนไทย)
คลินิก
พัลซ์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
เอ็มเฮลธ์แอนด์แคร์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
คลินิกเวชกรรม เคอร์เนลแสตมป์
คลินิก
สมิติเวช สุขุมวิท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านขายยาเพรียว (Pure) สามย่านมิตรทาวน์ ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) แฟชั่นไอซ์แลนด์
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) ลาดพร้าว 2
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) หทัยราษฎร์
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) เอกมัย
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) บางนา
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) พระราม 4
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) เพชรเกษม
ร้านยา
เมด เฮ้าส์ (MED HOUSE)
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
บางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
บางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
บางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
สายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ทุ่งวัดดอน
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
บางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
บางนา
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
สุริยวงศ์
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บางพรม
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
วังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
คันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
จอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
บางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
คลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หลักสอง
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
นวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001577
6400001625
6400001649
6400001691
6400001699
6400001716
6400001719
6400001733
6400001745
6400001777
6400001778
6400001793
6400001799
6400001805
6400001811
6400001814
6400001815
6400001818
6400001871
6400001893
6400001920
6400001932
6400001933
6400001946
6400001988
6400001989
6400001991
6400002026
6400002039
6400002063
6400002070
6400002074
6400002082
6400002093
6400002148
6400002172
6400002203
6400002300
6400002305
6400002318
6400002395

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จากัด หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
Rattinan Medical Center เเอท เดอะฟิฟท์ คลินิก
โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรีร.พ./หน่
่ โฮม วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส
คลินิก
นวมินทร์9โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พัชชาคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม เซนต์หลุยส์
คลินิก
โรงพยาบาลบางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พัลซ์สหคลินิก
คลินิก
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ครอบครัวฟันดี
คลินิก
ร้านขายยาเพรียว (Pure) ราชดาริ
ร้านยา
อินเตอร์เมดิคัลแลบคลินิกเทคนิคการแพทย์ วังหินคลินิก
อุราคลินิกเวชกรรม
คลินิก
พาธแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมศรนครินทร์ 40 สานักงานใหญ่ คลินิก
นวมินทร์9คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม
คลินิก
เวชการุณย์รัศมิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็กซ์ต้า พลัส อ่อนนุช 57 จุด2
ร้านยา
ร้านยาวีเภสัช
ร้านยา
ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ราชเทวี
ร้านยา
วี สแควร์ คลินิกเวชกรรม
คลินิก
บีฟาร์มา
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมบางกอกสไมล์
คลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ฟีนิกซ์ โมเลกุลาร์
คลินิก
ร้านเมืองยาเภสัช กรุงเทพ
ร้านยา
บริษัทแอมบูแลนซ์เอ็กซ์เพรสจากัด สานักงานใหญ่หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยาองค์การเภสัชกรรม จรัญสนิทวงศ์
ร้านยา
MedPark Hospital
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เวลเมดคลินิกเวชกรรม
คลินิก
นวมินทร์9โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ซิสซี่
คลินิก
รามอินทราเฮลท์สหคลินิก
คลินิก
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ร้านยา
ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ศูนย์ราชการฯ
ร้านยา
โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นวมินทร์9-99คลินิกเวชกรรม
คลินิก
อีลทิ เวลเนสคลินิกเวชกรรม
คลินิก
องค์การเภสัชกรรม เวชศาสตร์เขตร้อน
ร้านยา
ร้านยาดี
ร้านยา
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเอกชน/อื
(ส.ส.ท.)
่นๆ

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
สุริยวงศ์
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
สีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
บางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
บางนา
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
ทุ่งวัดดอน
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ปากคลองภาษีเจริเขตภาษี
ญ เจริญ กรุงเทพมหานคร
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
สีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
หนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
แสนแสบ
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
ท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
คลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
บางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
สายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
บางลาภูลา่ ง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002406
6400002448
6400002497
6400002498
6400002527
6400002530
6400002531
6400002533
6400002547
6400002548
6400002575
6400002580
6400002588
6400002589
6400002590
6400002591
6400002596
6400002600
6400002605
6400002607
6400002610
6400002611
6400002614
6400002619
6400002629
6400002633
6400002639
6400002641
6400002646
6400002647
6400002664
6400002667
6400002668
6400002672
6400002676
6400002677
6400002688
6400002690
6400002709
6400002713
6400002714

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
เมดคอนซัลท์คลินิกเวชกรรม
อยู่ดีมีสขุ คลินิกเวชกรรม
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ดินแดง
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซีสวุ ินทวงศ์
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เจริญกรุง
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม คลองสาน
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ตลิ่งชัน
วัตสันฟาร์มาซี ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้น 2
วัตสันฟาร์มาซี สีลมคอมเพล็กซ์
วัตสันฟาร์มาซี เดอะมอล์ล บางกะปิ
วัตสันฟาร์มาซี มณียา
เอ็ม ดี ฟาร์ม่า
วัตสันฟาร์มาซี มาบุญครอง 1
วัตสันฟาร์มาซี เสริมมิตร ทาวเวอร์
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล รามอินทรา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
วัตสันฟาร์มาซี พหลโยธิน เพลส
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ สุขุมวิท 50
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ หลักสี่
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ บางกะปิ
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ลาดพร้าว
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล พระราม 2
วัตสันฟาร์มาซี พาราไดซ์พาร์ค
วัตสันฟาร์มาซี บางขุนศรี
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่พลาซ่า
วัตสันฟาร์มาซี ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G
วัตสันฟาร์มาซี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
วัตสันฟาร์มาซี ดิโอล์ด สยาม
วัตสันฟาร์มาซี ไอที สแควร์
วัตสันฟาร์มาซี สาขาทรี ออน ธรี
วัตสันฟาร์มาซี สาขาสุพรีมสามเสน
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเดอะสตรีท รัชดา
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม คลองสาน
วัตสันฟาร์มาซี สาขาแฟชั่น ไอแลนด์4
วัตสันฟาร์มาซี เมเจอร์รัชโยธิน
วัตสันฟาร์มาซี แฟชั่น ไอแลนด์
วัตสันฟาร์มาซี ซีคอนสแควร์2
วัตสันฟาร์มาซี เพียว เพลส สัมมากร
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ประชาชื่น

ประเภท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ทุ่งวัดดอน
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
รัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
จอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
สีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
คลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
จอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บางบาหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
คันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
คันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002716
6400002729
6400002731
6400002736
6400002737
6400002740
6400002742
6400002751
6400002753
6400002754
6400002757
6400002761
6400002766
6400002771
6400002774
6400002777
6400002779
6400002784
6400002789
6400002790
6400002802
6400002806
6400002812
6400002817
6400002818
6400002819
6400002834
6400002843
6400002853
6400002856
6400002858
6400002864
6400002866
6400002878
6400002887
6400002899
6400002903
6400002905
6400002953
6400002955
6400002959

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 7
วัตสันฟาร์มาซี ซูริค เฮ้าส์
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลเวิลด์
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี รามอินทรา
วัตสันฟาร์มาซี กรีนเวลท
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลลาดพร้าว
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ บางปะกอก
วัตสันฟาร์มาซี ฟอร์จูน
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
วัตสันฟาร์มาซี ถนนอิสรภาพ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาซีคอนบางแค 2
วัตสันฟาร์มาซี ไอคอน สยาม
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลบางนา
วัตสันฟาร์มาซี ซีคอนสแควร์
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล หัวหมาก
วัตสันฟาร์มาซี เจ มาร์เก็ต
วัตสันฟาร์มาซี เกตเวย์ บางซื่อ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาวี มาร์เก็ต
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน ลาดกระบัง
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเดอะคริสตัล รามอินทรา
วัตสันฟาร์มาซี อินทรา ประตูน้า
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล 5
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี ดอนเมือง
นวิยาคลินิก
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเดอะ มอลล์ ท่าพระ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี พระราม 2
วัตสันฟาร์มาซี สาขามิดทาวน์ พลาซ่า
วัตสันฟาร์มาซี วัน-โอ-วัน เดอะเทิร์ดเพลส
วัตสันฟาร์มาซี สยาม เซ็นเตอร์
ดีฟาร์มาซี ถนนสุโขทัย
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลพระราม3
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเดอะแพลตินัม มอลล์
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสจรัญสนิทวงศ์
วัตสันฟาร์มาซี สยามสแควร์ 2
วัตสันฟาร์มาซี เดอะมอลล์บางแค
วัตสันฟาร์มาซี ซีพีทาวเวอร์
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลรามอินทรา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัส พระราม 3
เอ็กซ์ต้า พลัส รัชดาภิเษก 32
เอ็กซ์ต้า พลัส ท่าอากาศยานดอนเมือง จุด 2
เอ็กซ์ต้า พลัส ศรีดินแดง 2

ประเภท
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
สายไหม
สีลม
ปทุมวัน
อนุสาวรีย์
แสมดา
จตุจักร
บางปะกอก
ดินแดง
ห้วยขวาง
หิรัญรูจี
บางหว้า
คลองต้นไทร
บางนา
หนองบอน
หัวหมาก
ลาดยาว
บางซื่อ
ลาปลาทิว
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
ถนนพญาไท
ออเงิน
อนุสาวรีย์
ดอนเมือง
บุคคโล
แสมดา
คลองเตยเหนือ
บางจาก
ปทุมวัน
สวนจิตรลดา
ช่องนนทรี
ถนนเพชรบุรี
บางพลัด
ปทุมวัน
บางแคเหนือ
สีลม
ลาดยาว
ช่องนนทรี
จันทรเกษม
สนามบิน
ดินแดง

อาเภอ
จังหวัด
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002961
6400002963
6400002967
6400002968
6400002977
6400002978
6400002983
6400003048
6400003072
6400003113
6400003129
6400003132
6400003135
6400003141
6400003162
6400003163
6400003165
6400003178
6400003207
6400003214
6400003217
6400003222
6400003227
6400003274
6400003275
6400003305
6400003309
6400003314
6400003324
6400003335
6400003349
6400003359
6400003362
6400003366
6400003370
6400003373
6400003383
6400003422
6400003431
6400003462
6400003470

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เอ็กซ์ต้า พลัส ซอยนวลจิต (เอกมัย 30 )
ร้านยา
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
บิ๊กยา ตลาดเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส
ร้านยา
ทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี เทอมินอล 21
ร้านยา
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี มีนบุรี
ร้านยา
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี เดอะพาสิโอ พาร์ค
ร้านยา
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ร่มเกล้า
ร้านยา
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี เอสพลานาดรัชดา
ร้านยา
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เฮลท์แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ อ่อนนุช
คลินิก
ประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ราชดาริ
ร้านยา
ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสกิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์ บางกอกไอวี
คลินเิกอฟเซ็นเตอร์ ลาดพร้าววังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บีเอ็นเอช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ร้านยา
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
คลินิกทันตกรรมบางกอกเด็นทัลทีม
คลินิก
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี โลตัส พระราม 4
ร้านยา
คลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี บางรัก
ร้านยา
สีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี รามคาแหง 24
ร้านยา
หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 66
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี อิมพีเรียลลาดพร้าว
ร้านยา
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี วังหิน
ร้านยา
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
ร้านยา
คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ร้านยาฟาร์มาซิตี้ (PharmaCity)
ร้านยา
คลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน บางรัก
ร้านยา
บางรัก
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์แล็บตรวจสุขภาพ อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ (บริคลิ
ษัทนิกยู เวลเนส เซ็นเตอร์ จคลองจั
ากัด) คลิ
่น นิกเทคนิเขตบางกะปิ
คการแพทย์ ยู เวลเนส
กรุงเทพมหานคร
เซ็นเตอร์
ห้างขายยาเภสัชจุฬา
ร้านยา
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัตสันฟาร์มาซี สาขาวิคตอรี่มอลล์
ร้านยา
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลเฉพาะทาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางบาหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
บุรฉัตรไชยากร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
คลินิกดุสติ าการแพทย์
คลินิก
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
พระรามเอกคลินิกเวชกรรม
คลินิก
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เอลลิเม็นทส์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอมทองสิมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นนทรีคลินิกเวชกรรม สานักงานใหญ่
คลินิก
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เค แคร์ ฟาร์ม่า
ร้านยา
ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลวิมุตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ พหลโยธิ
ร.พ./หน่
น วยงานภาครัฐ สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ยศเส
ร้านยา
คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูกรุพง่าเทพมหานคร
ย
กู้ด เวลล์ ฟาร์มาซี (Good Well Pharmacy) โครงการเดอะเซอร์
ร้านยา
เคิล ราชพฤกษ์
บางระมาด
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
คลินิกเทคนิคการแพทย์รามคาแหง วิชาชีพเทคนิคคลิ
การแพทย์
นิก
หัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ฟาร์มาคลิ๊ก
ร้านยา
จันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003472
6400003509
6400003537
6400003561
6400003568
6400003572
6400003588
6400003627
6400003632
6400003637
6400003673
6400003695
6400003781
6400003854
6400003858
6400003869
6400003887
6400003913
6400003922
6400003953
6400003971
6400003999
6400004012
6400004025
6400004063
6400004100
6400004177
6400004187
6400004199
6400004230
6400004300
6400004307
6400004356
6400004449
6400004468
6400004471
6400004473
6400004477
6400004486
6400004492
6400004503

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตะนาวเภสัช
ร้านยา
พงษ์ทรคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ทเวนตี้โฟร์เวลเนสคลินิก
คลินิก
สถาบันโรคผิวหนัง ถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูร.พ./หน่
มิ
วยงานภาครัฐ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านเจริญโอสถ
ร้านยา
พุทธสุวรรณคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ร้านยาดีทูยูฟาร์มาซี เพชรเกษม39
ร้านยา
กนกเภสัช
ร้านยา
ไอเดล แคร์ คลินิกเวชกรรม
คลินิก
พลเวชการแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภั
คลิฏนจัิกนทรเกษม
พัลซ์คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม แผนกร้านค้า 4 เทเวศร์
ร้านยา
ฟาร์แมกซ์ ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์
ร้านยา
ทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นกฮูก เภสัช
ร้านยา
ทันตกรรมเลอ แกรนด์ รามอินทรา
คลินิก
ทวีชัยคลินิกเวชกรรม สยามสแควร์ซ.5
คลินิก
ทูทัสคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส สุขุมวิท 22 (สายน้าผึ้ง)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สุขุมวิท 22 (สายน้าผึ้ง)
ร้านยา
แลบลิ้งค์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
บีแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ร้านยาฟาร์มเมอร์
ร้านยา
ยินดีเภสัช
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี พาซิโอ ลาดกระบัง
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี มาร์เก็ต เพลส นางลิ้นจี่
ร้านยา
สุวรรณทวีคลินิกเวชกรรม
คลินิก
หู คอ จมูก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต นาสิคลิกนลาริ
ิก งซ์วิทยา
ร้านยา 102/2
ร้านยา
นมะรักษ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ยารุ่งโรจน์
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมหมอครอบครัว
คลินิก
มาสเตอร์เวิร์คคลินิกเวชกรรม มาสเตอร์เวิร์คสเตชั่คลิ
น(ชงเจริ
นิก ญ)
ฟอร์คิวไลฟ์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
ร้านยาวัตสันฟาร์มาซี สาขาเกตเวย์ เอกมัย
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ
คลินิก
นิคกี้ฟาร์มาซี
ร้านยา
ฟาร์ม่าพลัส สานักงานใหญ่
ร้านยา
อโรคยเภสัช
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว
ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี
บุคคโล
เขตธนบุรี
ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
หนองค้างพลู เขตหนองแขม
บางหว้า
เขตภาษีเจริญ
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
วังใหม่
เขตปทุมวัน
จันทรเกษม เขตจตุจักร
จันทรเกษม เขตจตุจักร
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
บางขุนพรหม เขตพระนคร
บางระมาด
เขตตลิ่งชัน
คลองเตย
เขตคลองเตย
บางบาหรุ
เขตบางพลัด
ท่าแร้ง
เขตบางเขน
ปทุมวัน
เขตปทุมวัน
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน
คลองตัน
เขตคลองเตย
คลองตัน
เขตคลองเตย
นวมินทร์
เขตบึงกุ่ม
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
สามเสนใน
เขตพญาไท
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
ช่องนนทรี
เขตยานนาวา
หนองแขม
เขตหนองแขม
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
บางแคเหนือ เขตบางแค
บางกะปิ
เขตห้วยขวาง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
คลองบางบอน เขตบางบอน
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
วังใหม่
เขตปทุมวัน
พระโขนง
เขตคลองเตย
ท่าแร้ง
เขตบางเขน
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
รามอินทรา เขตคันนายาว
หนองแขม
เขตหนองแขม

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004513
6400004585
6400004588
6400004595
6400004637
6400004675
6400004687
6400004711
6400004713
6400004718
6400004721
6400004724
6400004731
6400004741
6400004745
6400004751
6400004765
6400004773
6400004775
6400004781
6400004784
6400004790
6400004808
6400004810
6400004812
6400004814
6400004819
6400004820
6400004822
6400004825
6400004831
6400004832
6400004833
6400004836
6400004838
6400004842
6400004848
6400004851
6400004857
6400004861
6400004862

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
คลองเตยมีสขุ คลินิกเวชกรรม
พีแอนด์โอ ฟาร์มาซี
บ้านยาสาย 3
แอลวีคลินิคเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมบ้านหมอ
ร้านยา ดรักดีไซน์
ร้านยาแทนใจ ฟาร์มา
วัตสันฟาร์มาซี แอม ไชน่าทาวน์
ฟาสซิโน สุขุมวิท 24
ฟาสซิโน สี่แยกทศกัณฑ์ พุทธมณฑล สาย 2
ฟาสซิโน
ฟาสซิโน ปตท.สนามเป้า
ฟาสซิโน สีลม(ละลายทรัพย์)
ฉัตรชัยโอสถ
ร้านยาเบลซ สาขาพระโขนง
ฟาสซิโน ทองหล่อ หน้ารพ.คามิลเลียน
สานักการแพทย์ สานักงานศาลยุติธรรม
ฟาสซิโน ศิริราชท่าน้า
ฟาสซิโน ศิริราช อรุณอมรินทร์
ฟาสซิโน แฟมิลี่มาร์ท ปั้มเชลล์ สวนพลู
Q-DRUGS
คลินิกทันตกรรมยัวร์แฟมิลี่
ไอแคร์ เซฟเซ็นเตอร์
ไอแคร์ ตลาดสาย 2
ไอแคร์ ประชานิเวศน์ 1
ไอแคร์ สี่แยกทศกัณฑ์
ไอแคร์ เสรีมาร์เก็ตพระราม 9
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ไอแคร์ ตลาดเสนีย์ เพชรเกษม 28
ไอแคร์ เสนีย์ฟู้ดมาร์เก็ต เพชรเกษม56
ไอแคร์ วิคตอเรียการ์เด้นส์ เพชรเกษม 69
โรงพยาบาลผู้สงู อายุบางขุนเทียน
ซุปเปอร์ดรัก
ไวตามินคลับ เซ็นทรัลลาดพร้าว
ไวตามินคลับ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ไวตามินคลับ แฟชั่นไอส์แลนด์
ฟาร์แมกซ์ ประดิษฐ์มนูธรรม
ฟาร์แมกซ์ จัตุรัสจามจุรี
ฟาร์แมกซ์ เพียวเพลส รามคาแหง 110
ฟาร์แมกซ์ ถนนนวลจันทร์
ฟาร์แมกซ์ เดอะแจ๊ส วังหิน

ประเภท
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
คลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
คลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูกรุพง่าเทพมหานคร
ย
คลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บางไผ่
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
บางพรม
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
สุริยวงศ์
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
จอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
พัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
ลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บางไผ่
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
พัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปากคลองภาษีเจริเขตภาษี
ญ เจริญ กรุงเทพมหานคร
บางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หลักสอง
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
ท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
บางพรม
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
จตุจักร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
คันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
นวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004868
6400004871
6400004876
6400004878
6400004879
6400004884
6400004885
6400004887
6400004888
6400004894
6400004902
6400004910
6400004927
6400004928
6400004929
6400004930
6400004945
6400004951
6400004953
6400004960
6400004975
6400004981
6400004994
6400005000
6400005002
6400005013
6400005024
6400005025
6400005027
6400005062
6400005065
6400005089
6400005092
6400005103
6400005123
6400005140
6400005146
6400005168
6400005174
6400005182
6400005201

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ฟาร์แมกซ์ เดอะไนน์ พระราม9
ร้านยา
ฟาร์แมกซ์ ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์
ร้านยา
ฟาร์แมกซ์ เดอะสตรีท รัชดา
ร้านยา
ฟาร์แมกซ์ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา
ร้านยา
ฟาร์แมกซ์ โลตัส ลาดกระบัง
ร้านยา
ฟาร์แมกซ์ มาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา
ร้านยา
ฟาร์แมกซ์ โรบินสันลาดกระบัง
ร้านยา
ไอแคร์ ทรีโอ พุทธมณฑลสาย 3
ร้านยา
ไอแคร์ ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
ร้านยา
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านขายยาเฮลท์มี สานักงานใหญ่ร้านยา
ยาหนึ่ง รามคาแหง
ร้านยา
กล้วยน้าไท สานักงานใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟาสซิโน ปตท. สุขาภิบาล 2
ร้านยา
ฟาสซิโน ปตท.พระราม2 (กม.7)
ร้านยา
ฟาสซิโน ปตท. วิภาวดี
ร้านยา
ฟาสซิโน พระยาสุเรนทร์
ร้านยา
ฟูรูโจ บีทีเอส พระโขนง
ร้านยา
ฟาสซิโน ปตท.แจ้งวัฒนะ
ร้านยา
ฟาสซิโน ดีไซน์ วิลเลจ เกษตร-นวมินทร์
ร้านยา
ฟูรูโจ แม็คโครบางคอแหลม
ร้านยา
โซเมโกะคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ร้านยายัวร์พีซ หลังสวน
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เอ็นมาร์คพลาซ่า
ร้านยา
เปรมกมลเภสัช
ร้านยา
ฟาสซิโน แฟรนไชส์บางแค
ร้านยา
ร้านยาเบลซ สาขาแม็คโคร อ่อนนุช แม็คโคร อ่อนนุร้าชนยา
ยัวร์พีช วิลล่ามาร์เก็ต หลังสวน
ร้านยา
ร้านยาเบลซ สุขุมวิท 33
ร้านยา
BLEZ Pharmacy สุขุมวิท 39
ร้านยา
ร้านยาเบลซ อโศก
ร้านยา
รามคาแหง 2 คลินิกเวชกรรม
คลินิก
เน็กซ์ อิโวลูชั่น คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปร อินเตอร์ แลบ จากัด คลินิก
บางบอน5เภสัช
ร้านยา
มิเนอร์วา คลินิก (Minerva Clinic) สยามพารากอน
คลินิก
ฟาสซิโน เดอะมอลล์ ท่าพระ
ร้านยา
ร้านขายยาเบลซ สุขุมวิท 33
ร้านยา
ทิพย์เภสัช
ร้านยา
สะพานเชื่อมบุญคลินิกเวชกรรม บางกะปิ
คลินิก
ยูเอ็มคลิกนิกเวชกรรม
คลินิก
ศิครินทร์ กรุงเทพ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
พัฒนาการ
บางระมาด
ดินแดง
ลาดพร้าว
ทับยาว
หัวหมาก
ลาดกระบัง
บางไผ่
ท่าแร้ง
ดินแดง
หัวหมาก
พระโขนง
คันนายาว
แสมดา
ลาดยาว
บางชัน
พระโขนงเหนือ
ทุ่งสองห้อง
นวลจันทร์
บางคอแหลม
อรุณอมรินทร์
ลุมพินี
คลองจั่น
วัดท่าพระ
บางแค
อ่อนนุช
ลุมพินี
คลองเตยเหนือ
คลองเตยเหนือ
บางค้อ
ดอกไม้
ลาดพร้าว
ศาลาธรรมสพน์
บางบอน
ปทุมวัน
บุคคโล
คลองเตยเหนือ
ดินแดง
คลองจั่น
ลาดพร้าว
บางนาใต้

อาเภอ
จังหวัด
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005208
6400005211
6400005235
6400005242
6400005270
6400005281
6400005305
6400005349
6400005371
6400005448
6400005470
6400005480
6400005487
6500000003
6500000006
6500000060
6500000111
6500000121
6500000148
6500000163
6500000222
6500000240
6500000252
6500000283
6500000288
6500000312
6500000351
6500000355
6500000420
6500000453
6500000460
6500000495
6500000515
6500000523
6500000528
6500000554
6500000576
6500000586
6500000594
6500000612
6500000614

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เวล 24 ชม.
ร้านยา
สายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
อโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก
คลินิก
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอส วาย เอช
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ อนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
บ้านยาเภสัช
ร้านยา
หนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
นาย ออน เดอะ ซี
ร้านยา
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
คลินิกเวชกรรมราชวัตรการแพทย์
คลินิก
ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเทพธารินทร์ เอกชน หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ พระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัทอาพลเภสัชจากัด สานักงานใหญ่
ร้านยา
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
อริสคลินิกเวชกรรม
คลินิก
รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลบางมด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
รุ่งอรุณคลินิกเวชกรรม
คลินิก
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ สหคลินิก
คลินิก
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
สะพานเชื่อมบุญคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ร้านยา เอช ไอ พี ไบโอเทค
ร้านยา
หนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ยูว์ดรีม คลินิกเวชกรรม
คลินิก
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
สหคลินิกเคหะร่มเกล้า 24
คลินิก
คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เดอะฟิสโิ อแมนคลินิกกายภาพบาบัด สแมชยิม คลินิก
จรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
สายรุ้งสหคลินิก
คลินิก
รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
สหคลินิกเมดิคอลไลน์แล็บ สานักงานใหญ่
คลินิก
คลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
พ.เภสัช
ร้านยา
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
จตุธรรม
ร้านยา
บางนาใต้
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
คลินิกเวชกรรมทิวสน
คลินิก
คลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
คลินิกทันตกรรมบ้านเติมยิ้ม
คลินิก
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ศาลาโอสถ
ร้านยา
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
คลินิกเทคนิคการแพทย์ศูนย์แลบธนบุรี สานักงานใหญ่
คลินิก
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล สานักงานใหญ่
ร้านยา
วัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูกรุพง่าเทพมหานคร
ย
คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
คลินิก
พระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จากัด คลินิก
พัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบอราทอรี่ส์ (ในนามกลุร.พ./หน่
่มโรงพยาบาลกรุ
วยงานภาครังเทพ
ฐ สมิบางกะปิ
ติเวช บีเอ็นเอช เขตห้
พญาไท
วยขวาง
และเปาโลเมโมเรี
กรุงเทพมหานคร
ยล) สานักงานใ
บริษัท โลจิสติกส์ วัน เอ็กเพรส จากัด สานักงานใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
คลินิกทันตกรรมเด็นทัลคลิก
คลินิก
ช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
คลินิกเทคนิคการแพทย์แลปพลัสวัน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ พระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โอเอ็ฟเอ็มเมดิคอลล์ อุ่นใจ
ร้านยา
อ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ร้านยา
วังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซีสเท็มส์คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินสิานั
ก กงานใหญ่
บางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ หน่
คอร์วยงานเอกชน/อื
ป จากัด ่นๆ คลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วร.พ./หน่
ยปฏิบัตวิกยงานภาครั
ารบริการวิฐทยาศาสตร์
วังใหม่สขุ ภาพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอซีซี เมดิคอล แล็บ คลินิก
จรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000702
6500000713
6500000767
6500000787
6500000795
6500000796
6500000929
6500001000
6500001021
6500001025
6500001061
6500001089
6500001093
6500001094
6500001096
6500001100
6500001103
6500001107
6500001108
6500001110
6500001125
6500001140
6500001143
6500001144
6500001159
6500001162
6500001219
6500001221
6500001225
6500001246
6500001259
6500001270
6500001319
6500001359
6500001368
6500001391
6500001393
6500001402
6500001425
6500001430
6500001447

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
กรุงเทพ อาร์ ไอเอ แล็บ เลขที7่ 3
คลินิก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาเจริญดีเภสัช 2
ร้านยา
กรุงเทพพยาธิ-แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ฮีล บางบอน 3
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์โปรแล็ปวิภาวดี
คลินิก
บู๊ทส์ เดอะ พาซิโอ ลาดกระบัง
ร้านยา
บริษัท แอท-ยีนส์ จากัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์วคลิ
ิประกษิ
นิก ต)
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็
หน่วยงานเอกชน/อื
ก - ่นๆ
ฮิว ฟาร์มาซี
ร้านยา
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เฮลธ์พลัส ฟาร์มาซี
ร้านยา
พีแอนด์เอฟ ซุปเปอร์ดรักเซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นร้ทรั
านยา
ลพระราม 2 ชั้น G
เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม ดินแดง
คลินิก
พีแอนด์เอฟ เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพระราม ร้3านยา
พี แอนด์ เอฟ ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลปื่นเกล้า
ร้านยา
พีแอนด์เอฟ เซ็นทรัลพระราม 2 สาขา 2 เซ็นทรัลพระราม
ร้านยา 2 สาขา 2
พีแอนด์เฟสมูทไลฟ์ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่
ร้านยา
พีแอนด์เอฟเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ร้านยา
พีแอนด์เอฟ ท๊อปส์บางนา ท๊อปส์บางนา
ร้านยา
กรุงเทพเมดิคัลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
ร้านยาบิ๊กดรักส์
ร้านยา
พีแอนด์เอฟสมูทไลฟ์ สมูทไลฟ์ สาทร
ร้านยา
ณัชชนกคลินิกเวชกรรม ลาดพร้าว 23
คลินิก
เมโกะพระราม ๒ สหคลินิก (เวชกรรม-เวชกรรมเฉพาะทางสู
คลินิก ตินรีเวช)
เมโกะคลินิกเวชกรรม
คลินิก
พระมงกุฎเกล้า พัน.สร.13
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดาวเงินเภสัช 1
ร้านยา
เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม ดินแดง
คลินิก
ลาโบลเล่
คลินิก
แชมป์ยา ฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกตลาดลาวการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
คลินิกทันตกรรมอนุรักษ์ทันตคลินิก ทันตกรรม คลินิก
ประชาราษฎร์อบอุ่นคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ธิติวัฒน์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป คลิ
สานันิกกงานใหญ่
พิชญ์เวชคลินิกการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยคลินิก
บีที แล็บ กรุงเทพ คลินิกเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพฯ
คลินิก
ดวินคลินิก
คลินิก
โรงพยาบาลเลิดสิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป.สหคลินิก
คลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์สเปเชียลแล็บเซ็นเตอร์ คลินิก

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
พลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
พญาไท
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
หนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
คลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
บางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
ช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
บางนา
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
สามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
จันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
จอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
พลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
สะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ทุ่งวัดดอน
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001469
6500001514
6500001518
6500001529
6500001533
6500001543
6500001548
6500001551
6500001561
6500001568
6500001631
6500001632
6500001666
6500001677
6500001678
6500001693
6500001700
6500001708
6500001788
6500001876
6500001898
6500001953
6500001962
6500001963
6500001969
6500002013
6500002015
6500002032
6500002096
6500002144
6500002152
6500002154
6500002161
6500002318
6500002347
6500002406
6500002416
6500002522
6500002526
6500002562
6500002573

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
คลินิกเวชรกรรมบางกอกสไมล์
คลินิก
คลองเตยเหนือ
โรงพยาบาลธนบุรี บารุงเมือง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ คลองมหานาค
Meds21
ร้านยา
คลองเตยเหนือ
โรงพยาบาลรัชดา-ท่าพระ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ตลาดพลู
บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จากัด หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ จอมพล
เฉลิมพงษ์สหคลินิก
คลินิก
พญาไท
คลินิกแพทย์วีรชิต ลาดพร้าว132
คลินิก
คลองจั่น
คลังยา19
ร้านยา
ท่าข้าม
พีโอ คลินิกกายภาพบาบัด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ นวลจันทร์
ฟาร์มยา
ร้านยา
บางจาก
สานักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย งานห้องปฏิบัติกร.พ./หน่
ารเทคนิวคยงานภาครั
การแพทย์ฐ คลองมหานาค
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บางนาใต้
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พยาธิวิทยาคลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บุคคโล
เภสัชกรสุพรรณ2
ร้านยา
บางชัน
สองคุณหมอคลินิกเวชกรรม
คลินิก
บางโพงพาง
เอ็นเฮลท์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
บางแค
ท็อปแคร์ (TOPCARE PHARMACY) สานักงานใหญ่ร้านยา
คลองเตยเหนือ
นพรัตน์
ร้านยา
จรเข้บัว
นพรัตน์เวชกรรม
คลินิก
คลองกุ่ม
พรีโมแคร์ เมดิคอล สหคลินิก B.GRIMM
คลินิก
หัวหมาก
อติพรฟาร์มาซี
ร้านยา
คลองขวาง
อะเบาท์เฟสคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ทุ่งสองห้อง
เอ็กซ์ต้าพลัส ตรอกมะยม
ร้านยา
ตลาดยอด
คลินิกทันตกรรมเด็นทัลไลฟ์
คลินิก
สามเสนนอก
เอ็กซ์ต้าพลัส ตรอกมะยม
ร้านยา
ตลาดยอด
เมโกะคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลคลิ
เวิลนด์ิก
ปทุมวัน
ยาเพื่อคุณ สานักงานใหญ่
ร้านยา
บางไผ่
สานักงานเเพทย์ กรมทางหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งพญาไท
คลินิกเวชกรรมพีพีการแพทย์
คลินิก
อนุสาวรีย์
ไซเอนซ์ แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ทุ่งครุ
บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ลาดยาว
ร้านยามุมีนะฮ์ 1
ร้านยา
อรุณอมรินทร์
กนกฟาร์มาเชน ประชาอุทิศ
ร้านยา
วังทองหลาง
คลังยาปากคลองตลาด
ร้านยา
วังบูรพาภิรมย์
พรพงษ์เภสัช
ร้านยา
ท่าแร้ง
โรงพยาบาลธนบุร2ี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศาลาธรรมสพน์
เพิ่มยาเภสัช
ร้านยา
ลาดยาว
โรงพยาบาลพีเอ็มจี - PMG Hospital
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แสมดา
บ้านใจอารีย์คลินิกกายภาพบาบัด
คลินิก
หนองแขม
สุภากาญจน์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
บางนาใต้
สยามเฟอร์ทิลติ ี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินคลิ
รีเนวชวิ
ิก ทยา สานักงานใหญ่ทุ่งพญาไท

อาเภอ
จังหวัด
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตป้อมปราบศัตรูกรุพง่าเทพมหานคร
ย
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เขตป้อมปราบศัตรูกรุพง่าเทพมหานคร
ย
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002574
6500002602
6500002608
6500002614
6500002631
6500002642
6500002681
6500002765
6500002837
6500002875
6500002880
6500002881
6500002920
6500003001
6500003008
6500003022
6500003056
6500003103
6500003107
6500003125
6500003133
6500003136
6500003185
6500003225
6500003233
6500003341
6500003362
6500003397
6500003496
6500003547
6500003563
6500003602
6400000320
6400000325
6400000383
6400000394
6400000425
6400000438
6400000592
6400000605
6400000718

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ร้านขายยาเพรียว(Pure) อ่อนนุช
ร้านยา
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ไลฟ์ฟาร์มาซี
ร้านยา
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
พิชัยฟาร์มาซี
ร้านยา
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลชินเขต
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
โชคชัย 4 เภสัช
ร้านยา
ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
บ้านยาหนึ่ง
ร้านยา
บางยี่เรือ
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ฟาร์ม่าฮีล
ร้านยา
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
คลินิกเวชกรรมพระโขนง48
คลินิก
พระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Healthymate Pharmacy
ร้านยา
ดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เอ็กซ์ต้า พลัส พระราม 2 ซอย 54
ร้านยา
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คลังยาซุปเปอร์ดี
ร้านยา
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ไมด์ แอนด์ ไซด์
ร้านยา
ดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
คลินิกทันตกรรมสไมล์ซีซันส์ สนามเป้า
คลินิก
พญาไท
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไซเอนซ์101 จากัด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ คลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
คลินิกเทคนิคการแพทย์ พีพีเอ็น เฮลท์แคร์
คลินิก
ช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สหคลินิกโยธิน
คลินิก
บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
ดาร์เลเน่สหคลินิก เวชกรรม
คลินิก
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สุณีเภสัช เภสัชกรรม
ร้านยา
ดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
รวมเภสัช
ร้านยา
บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร
The Apothecary
ร้านยา
ช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ดรัก ไดอารี่
ร้านยา
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เอสวีคลินิกแล็บ
คลินิก
สะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
มะกอกเภสัช
ร้านยา
สีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
อมรโชคเภสัช
ร้านยา
บางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ร้ายขายยา บ้านยาดี
ร้านยา
ดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
กองวัณโรค
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บางโคล่
ข) เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
คลังยา ฟาร์มาซี ปิ่นเกล้า
ร้านยา
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ศูนย์รวมยา69
ร้านยา
ทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลอินทรารัตน์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
พีเอ็มซีซี คลินิกเวชกรรม
คลินิก
แสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
มาริซ่า เวลเนส คลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลลาดพร้าวคลินิก
จตุจักร
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ศิริพัฒน์รามอินทราคลินิกเวชกรรม
คลินิก
มีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
คลินิกเวชกรรมอ่าวนางเมดิคอล
คลินิก
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่
คลินิกเวชกรรมอ่าวนางเมดิคอล
คลินิก
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ปากน้า
เมืองกระบี่
กระบี่
มีสขุ สหคลินิก แล็บและการพยาบาล
คลินิก
ปากน้า
เมืองกระบี่
กระบี่
กระบี่ อินเตอร์ แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
กระบี่ใหญ่
เมืองกระบี่
กระบี่
ซิตี้ฟาร์มาซี
ร้านยา
ปากน้า
เมืองกระบี่
กระบี่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ปากน้า
เมืองกระบี่
กระบี่
ร้านยาคิดอยู่
ร้านยา
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่
เวิลด์ เมด บีชฟรอนท์ คลินิกเวชกรรม
คลินิก
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000780
6400000904
6400000916
6400001010
6400001017
6400001035
6400001094
6400001111
6400001117
6400001199
6400001200
6400001216
6400001498
6400001504
6400001541
6400001562
6400001824
6400002218
6400002341
6400002411
6400002762
6400002952
6400003050
6400003173
6400003442
6400003447
6400003523
6400003527
6400003564
6400003874
6400003928
6400003984
6400004485
6400004508
6400004526
6400004581
6400004689
6400004828
6400004830
6400005323
6400005357

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
เอ็กซ์ต้า พลัส ข้างโรงพยาบาลกระบี่
ดีแคร์ ฟาร์มาซี
โรงพยาบาลคลองท่อม
คลินิกเวชกรรม เฟิร์ส สเเตนดาร์ด
บริษัท สุวรรณาฟาร์ม่า จากัด ทิวเขา
คลินิกนายแพทย์ประเสริฐ
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง
หสม.สุวรรณาเภสัช พัฒนา
สุวรรณาเภสัช เขาพนม
สวนิตย์เภสัช
ไทยสวัสดิ์เภสัช
สุวรรณาเภสัชกระบี่น้อย
ร้านสุลติ าฟาร์มาซี บ้านในสระ
เพีรยว (Pure) กระบี่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ธัญธารีย์คลินิกเวชกรรม เหนือคลอง
รพสต.บ้านทุ่ง
กระบี่
กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
วัตสันฟาร์มาซี โว๊ค กระบี่
ลันตา อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกเวชกรรม
วัตสันฟาร์มาซี สาขาอ่าวนาง กระบี่
พิมรักษ์เภสัช
ฐิติมาเภสัช
รักแก้วเภสัช
เกาะลันตา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ธัญวรัตน์เภสัช
เมย์เภสัช
ฮาดีฟาร์มาซี
ปนัดดาเภสัช
ร้านขายยาลองบีชฟาร์มาซี
คลินิกเวชกรรมหมอแปด
ต้นยาเภสัช กระบี่
พรนิมิตเภสัช
ธัชพร เภสัช 1
เรือนยากอตง
มาศสุภาเภสัช
อิสเบลฟาร์มาซี
สุชาดาเภสัช
บ้านทุ่งเภสัช

ประเภท
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
ปากน้า
อ่าวนาง
คลองท่อมใต้
อ่าวนาง
กระบี่น้อย
ลาทับ
อ่าวนาง
ปากน้า
เขาพนม
หน้าเขา
กระบี่น้อย
กระบี่น้อย
เขาทอง
กระบี่น้อย
เขาคราม
ปากน้า
เหนือคลอง
เขาคราม
ปากน้า
ปากน้า
ปากน้า
ศาลาด่าน
อ่าวนาง
ไสไทย
เหนือคลอง
ปากน้า
เกาะลันตาใหญ่
ปากน้า
พรุดินนา
อ่าวนาง
ไสไทย
ศาลาด่าน
ศาลาด่าน
ปากน้า
อ่าวลึกใต้
คลองพน
เขาดิน
ปกาสัย
อ่าวนาง
อ่าวลึกเหนือ
เขาคราม

อาเภอ
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
คลองท่อม
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
ลาทับ
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เขาพนม
เขาพนม
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เหนือคลอง
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เกาะลันตา
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เหนือคลอง
เมืองกระบี่
เกาะลันตา
เมืองกระบี่
คลองท่อม
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เกาะลันตา
เกาะลันตา
เมืองกระบี่
อ่าวลึก
คลองท่อม
เขาพนม
เหนือคลอง
เมืองกระบี่
อ่าวลึก
เมืองกระบี่

จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005509
6500000044
6500000269
6500000736
6500000974
6500001137
6500001346
6500001401
6500001457
6500001464
6500001476
6500001585
6500002034
6500002050
6500002051
6500002095
6500002309
6500002433
6500002469
6500002538
6500002713
6500002782
6500002936
6500003000
6500003115
6500003144
6400000174
6400000192
6400000336
6400000729
6400001083
6400001678
6400001860
6400001921
6400002062
6400002405
6400002797
6400003260
6400003364
6400003571
6400003769

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ขนาบน้า เวลเนส สหคลินิก
คลินิก
คลินิกแพทย์นวพัฒน์
คลินิก
โรงพยาบาลค้อวัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาสวัสดี
ร้านยา
มีสขุ สหคลินิกแล็บและการพยาบาล
คลินิก
เพ็ญนภาเภสัช
ร้านยา
เค เอ ฟาร์มาซี อ่าวนาง
ร้านยา
ห้างหุ้นส่วนสามัญสุวรรณาพัฒนา อ่าวนาง
ร้านยา
สุวรรณา เฮลท์แคร์ คลองม่วง
ร้านยา
สุวรรณาเฮลท์แคร์ (ตลาดเก่า)
ร้านยา
สุวรรณาเภสัชสาขาคลองแห้ง
ร้านยา
ร้านขายยา ณลินเภสัช
ร้านยา
สุภเวชเภสัช
ร้านยา
ตารับยา
ร้านยา
เหนือคลองคลินิกเทคนิคการแพทยื
คลินิก
กฤษฎาคลินิกกายภาพบาบัด
คลินิก
พี.แคร์เภสัช
ร้านยา
ณรงค์เภสัช
ร้านยา
ชลธิดาเภสัช
ร้านยา
อนงค์นาฏเภสัช (มหาราช)
ร้านยา
ฟาร์มาดรัก
ร้านยา
โอลด์ทาวน์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
คลังยาเภสัช1
ร้านยา
เค เอ ฟาร์มาซี อ่าวนาง
ร้านยา
ดวงธิดาฟาร์มาซี
ร้านยา
จริยธรรมรวมแพทย์กระบี่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็หน่กวยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิกใกล้หมอ
คลินิก
คลินิกใกล้หมอการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
สินแพทย์ กาญจนบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็กซ์ต้าพลัส โต้รุ่งกาญ
ร้านยา
คลินิกทันตกรรมสไมล์
คลินิก
ร้านยาก้านณรงค์
ร้านยา
ร้านยาสายขวัญ
ร้านยา
ดวงเดือนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
ร้านยาแสงชูโต
ร้านยา
รพ.สต.บ้านกุยแหย่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น 1 ร้านยา
เภสัชกรหญิงมณีรัตน์
ร้านยา
สมาร์ทเภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
ด่านมะขามเตี้ย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ

ตาบล
ปากน้า
เขาพนม
คลองท่อมใต้
ปากน้า
ปากน้า
ปากน้า
อ่าวนาง
อ่าวนาง
หนองทะเล
กระบี่ใหญ่
อ่าวนาง
ปากน้า
ปากน้า
ไสไทย
เหนือคลอง
ปากน้า
ปากน้า
ลาทับ
เหนือคลอง
ปากน้า
คลองหิน
เกาะลันตาใหญ่
อ่าวลึกใต้
อ่าวนาง
หนองทะเล
กระบี่ใหญ่
ด่านมะขามเตี้ย
ด่านมะขามเตี้ย
ท่ามะขาม
บ้านเหนือ
บ้านเหนือ
ท่ามะกา
บ้านใต้
บ้านเก่า
ปากแพรก
ลิ่นถิ่น
ปากแพรก
ท่ามะกา
ปากแพรก
ด่านมะขามเตี้ย
ปากแพรก

อาเภอ
เมืองกระบี่
เขาพนม
คลองท่อม
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เหนือคลอง
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
ลาทับ
เหนือคลอง
เมืองกระบี่
อ่าวลึก
เกาะลันตา
อ่าวลึก
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
ด่านมะขามเตี้ย
ด่านมะขามเตี้ย
เมืองกาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
ท่ามะกา
เมืองกาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
ทองผาภูมิ
เมืองกาญจนบุรี
ท่ามะกา
เมืองกาญจนบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003823
6400004106
6400004264
6400004278
6400004383
6400004459
6400004535
6400004614
6400004666
6400004712
6400004715
6400004733
6400004746
6400004748
6400004752
6400004753
6400004758
6400004782
6400004804
6400004859
6400004890
6400004950
6400004952
6400004996
6400005012
6400005017
6400005107
6400005113
6400005185
6400005207
6400005280
6400005306
6500000229
6500000256
6500000413
6500000529
6500000730
6500000806
6500001603
6500001974
6500002131

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
ขวัญเภสัช
ร้านยา
บ่อพลอย
บ่อพลอย
สถานียา หน้าโรงงานไก่ไทยฟู๊ดส์
ร้านยา
อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านพระแท่น
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ พระแท่น
ท่ามะกา
ยิ่งเจริญเภสัช
ร้านยา
ท่าเสา
ท่ามะกา
ด่านมะขามเตี้ย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
รพ.ด่านมะขามเตี้ย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
ขวัญ เภสัช
ร้านยา
บ่อพลอย
บ่อพลอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยางม่วง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ยางม่วง
ท่ามะกา
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
รพ.สต.บ้านโพธิ์เย็น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนขมิ้น
ท่ามะกา
รพ.พยาบาลสถานพระบารมี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สมเด็จเจริญ หนองปรือ
ฟาสซิโน หน้ารร.กาญจนานุเคราะห์
ร้านยา
บ้านเหนือ
เมืองกาญจนบุรี
รพ.สต.บ้านท่าเสา
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ท่าเสา
ข) ท่ามะกา
ศิริลกั ษณ์ ช่วยดี
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ท่าเสา
ข) ท่ามะกา
รพสต.บ้านสนามแย้
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ สนามแย้
ท่ามะกา
ฟาสซิโน หน้ารพ.พหลฯ กาญจนบุรี
ร้านยา
ปากแพรก
เมืองกาญจนบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
รพ. ด่านมะขามเตี้ย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหวายเหนียวหน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
หวายเหนียว ข) ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านโพธิ์เย็น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนขมิ้น
ท่ามะกา
รพ.สต.หนองลาน
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
หนองลาน ข) ท่ามะกา
ท่าเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าเรือ
ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าไม้
ท่ามะกา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้องตี้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้องตี้
ไทรโยค
รพ.สต.บ้านทับศิลา
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ช่องสะเดา ข) เมืองกาญจนบุรี
รพ.สต.บ้านอุโลกสี่หมื่น
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
อุโลกสี่หมื่น ข) ท่ามะกา
ร.พ.สต.บ้านหนองพันท้าว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พงตึก
ท่ามะกา
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สมเด็จเจริญ หนองปรือ
ร.พ.ส.ต. บ้านโพธิ์เย็น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่ามะกา
ท่ามะกา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนชะเอม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ดอนชะเอม ท่ามะกา
รพสต.บ้านสนามแย้
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ สนามแย้
ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านเขาช่อง
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
เขาสามสิบหาบข) ท่ามะกา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแสลบหย่องร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เลาขวัญ
เลาขวัญ
ร้านรักยาหนองขาว หนองขาว
ร้านยา
หนองขาว
ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านพระเจดีย์สามองค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองลู
สังขละบุรี
ร.พ.ส.ต.บ้านโพธิืเย็น
ร้านยา
ท่ามะกา
ท่ามะกา
รพ.สต.บ้านหนองปลิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองปลิง
เลาขวัญ
บ้านยาแอนโทนี่
ร้านยา
ท่าม่วง
ท่าม่วง
รพ.สต.บ้านหนองปลิง
ร้านยา
หนองปลิง
เลาขวัญ
รพ.สต.อุโลกสี่หมื่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่ามะกา
ท่ามะกา
ร้านยาซัมเมด
ร้านยา
ท่าม่วง
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002259
6500002265
6500002389
6500002511
6500002720
6500002761
6500002860
6500002949
6500003153
6400001175
6400001209
6400001250
6400001281
6400001411
6400001421
6400001432
6400001816
6400001909
6400002088
6400002505
6400002642
6400002874
6400002999
6400003826
6400003873
6400004093
6400004185
6400004289
6400004365
6400004379
6400004787
6400004883
6500000129
6500000372
6500000498
6500000687
6500000873
6500001211
6500001217
6500001659
6500001807

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองโสน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตลุงเหนือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกบ้านใหม่การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
หจก. ยาดี 1973
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองฝ้าย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองอาเภอจีน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รวมยา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาวงพระจันร.พ./หน่
ทร์ วยงานภาครัฐ
หยกฟ้าแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ชัยยงเภสัช
ร้านยา
ชัยภัทรเภสัช
ร้านยา
บุญยงค์เภสัช
ร้านยา
เพียว (Pure) กาฬสินธุ์
ร้านยา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทคลิยานายแพทย์
นิก
ธีรวุฒิ
ศูนย์ยาหนองแปน
ร้านยา
สุทัศน์คลินิกแล็บ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
กมลาไสย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ธนาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
โรงพยาบาลคาม่วง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ยุพินเภสัช
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี กาฬสินธุ์ พลาซ่า
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี กาฬสินธุ์
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงสุภัทรา
คลินิก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นามน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มาลิกาทันตคลินิก
คลินิก
รัตติยา
ร้านยา
นามน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลท่าคันโท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยากรุ๊ป สมเด็จ
ร้านยา
คลังยามณีเภสัช
ร้านยา
คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์หญิงชีวนันท์
คลินิก
โรงพยาบาลท่าคันโท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสมเด็จ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเทคนิคการแพทย์เอพีเอลท์แลบ กาฬสินธุ์ คลินิก
คลังยาคาใหญ่
ร้านยา
โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสามชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยาบัวขาว
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนศิลาเลิง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
เลาขวัญ
หนองประดู่
บ้านใหม่
ท่ามะขาม
หนองฝ้าย
ทุ่งกระบ่า
ปากแพรก
หนองฝ้าย
ท่าม่วง
กาฬสินธุ์
นามน
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กมลาไสย
หนองแปน
กาฬสินธุ์
กมลาไสย
ขมิ้น
ทุ่งคลอง
นิคมห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
บัวขาว
กาฬสินธุ์
นามน
บัวขาว
ห้วยโพธิ์
นามน
นาตาล
สมเด็จ
โนนบุรี
กมลาไสย
นาตาล
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
คาใหญ่
นิคมห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
สาราญ
บัวขาว
โนนศิลาเลิง

อาเภอ
เลาขวัญ
เลาขวัญ
ท่าม่วง
เมืองกาญจนบุรี
เลาขวัญ
เลาขวัญ
เมืองกาญจนบุรี
เลาขวัญ
ท่าม่วง
เมืองกาฬสินธุ์
นามน
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กมลาไสย
กมลาไสย
เมืองกาฬสินธุ์
กมลาไสย
เมืองกาฬสินธุ์
คาม่วง
ห้วยผึ้ง
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กุฉินารายณ์
เมืองกาฬสินธุ์
นามน
กุฉินารายณ์
เมืองกาฬสินธุ์
นามน
ท่าคันโท
สมเด็จ
สหัสขันธ์
กมลาไสย
ท่าคันโท
สมเด็จ
เมืองกาฬสินธุ์
ห้วยเม็ก
ห้วยผึ้ง
เมืองกาฬสินธุ์
สามชัย
กุฉินารายณ์
ฆ้องชัย

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001928
6500002655
6500002842
6500003100
6400000665
6400000673
6400000675
6400000807
6400001280
6400001351
6400002710
6400002719
6400003295
6400003319
6400003355
6400003474
6400004115
6400004175
6400005078
6500000719
6500001438
6500002504
6500003256
6400000214
6400000313
6400000343
6400000348
6400000355
6400000435
6400000500
6400000506
6400000540
6400000596
6400000667
6400000767
6400000956
6400000963
6400001118
6400001163
6400001278
6400001279

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
โรงพยาบาลดอนจาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สะอาดไชยศรี
โรงพยาบาลฆ้องชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฆ้องชัยพัฒนา
หมอยายางตลาด
ร้านยา
ยางตลาด
สมเด็จแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
สมเด็จ
เอ็กซ์ต้า พลัส หลังราชภัฏกาแพงเพชร
ร้านยา
นครชุม
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนเพชรทรายทอง(กาแพงเพชร) ร้านยา
ในเมือง
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนเพชรทรายทอง(กาแพงเพชร) ร้านยา
ในเมือง
เอ็กซ์ต้า พลัส ท่าขุนราม
ร้านยา
ท่าขุนราม
เพียว (Pure) กาแพงเพชร
ร้านยา
ในเมือง
คลังยาปางมะค่า
ร้านยา
ปางมะค่า
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสันกาแพงเพชร
ร้านยา
ในเมือง
วัตสันฟาร์มาซี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี กาแพงเพชร ร้านยา
ในเมือง
คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์หญิงวารีวัณน์
คลินิก
คลองขลุง
คลองพิไกรฟาร์มาซี
ร้านยา
คลองพิไกร
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แสนตอ
คลินิกทันตกรรม เดนทัลไบร์ท
คลินิก
สลกบาตร
คลินิกอรจิราแล็บ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
สลกบาตร
ทรายทองวัฒนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งทราย
ท่ามะเขือแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ท่ามะเขือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองปลาสร้ร.พ./หน่
อย สังกัวดยงานภาครั
อบต.ปางตาไว
ฐ
ปางตาไว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เทพนคร
อนุสรา คลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
แสนตอ
บ้านยาลานกระบือ
ร้านยา
ลานกระบือ
วัชรพงษ์คลินิก เวชศาสตร์ครอบครัว
คลินิก
ในเมือง
บู๊ทส์ เซ็นทรัล ขอนแก่น
ร้านยา
ในเมือง
ยิ่งเจริญเภสัช
ร้านยา
หนองไผ่
งามดีเภสัช
ร้านยา
เมืองพล
เจเนติก อนาไลซิสแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
ภูเวียง
คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริษัท ขอนแก่น ที แอล ซีคลิแลบเซ็
นิก นเตอร์ จากัด ในเมือง
วี ฟาร์มาซี หน้าโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น
ร้านยา
ในเมือง
รุ่งศักดิ์เภสัช
ร้านยา
ในเมือง
เอ็กซ์ต้า พลัส บ้านกอกกังวาน
ร้านยา
บ้านเป็ด
เอ็กซ์ต้า พลัส ศิลา-โกทา
ร้านยา
ศิลา
เอ็กซ์ต้า พลัส มอดินแดง
ร้านยา
ศิลา
เอ็กซ์ต้า พลัส บ้านไผ่-แจ้งสนิท
ร้านยา
ในเมือง
บ้านพลอยเภสัช
ร้านยา
ในเมือง
บีพีคลินิกแล็บ
คลินิก
ในเมือง
ทีดีเภสสัช
ร้านยา
หนองเม็ก
รวมเภสัช
ร้านยา
ชุมแพ
เพียว (Pure) บิ๊กซีขอนแก่น 2 (เมืองเก่า)
ร้านยา
เมืองเก่า
เพียว (Pure) ขอนแก่น
ร้านยา
ในเมือง

อาเภอ
ดอนจาน
ฆ้องชัย
ยางตลาด
สมเด็จ
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
คลองขลุง
พรานกระต่าย
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี
ทรายทองวัฒนา
คลองขลุง
ปางศิลาทอง
เมืองกาแพงเพชร
ขาณุวรลักษบุรี
ลานกระบือ
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
ชุมแพ
พล
ภูเวียง
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
บ้านไผ่
เมืองขอนแก่น
บ้านไผ่
หนองสองห้อง
ชุมแพ
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น

จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001424
6400001652
6400001704
6400001787
6400001858
6400001884
6400002000
6400002120
6400002353
6400002384
6400002457
6400002463
6400002495
6400002519
6400002595
6400002601
6400002612
6400002727
6400002855
6400003066
6400003071
6400003121
6400003175
6400003176
6400003265
6400003277
6400003346
6400003424
6400003636
6400003657
6400003708
6400003732
6400003737
6400003767
6400003777
6400003875
6400004014
6400004017
6400004032
6400004035
6400004052

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
บ้านยาสามเหลี่ยม
ร้านยา
ในเมือง
ดรัก แอนด์ ฟาร์ม่า
ร้านยา
ในเมือง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเป็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านค้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านค้อ
ร้านยาคุณหนูเภสัช
ร้านยา
ในเมือง
ยู คลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ในเมือง
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คาม่วง
เอ็มแอนด์ดี ฟาร์มาซี
ร้านยา
บ้านเป็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวหนอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หัวหนอง
จิตเวชขอนแก่นราชนครินท์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
คลินิกแพทย์แผนไทยหมอทรงศักดิ์
คลินิก
ชุมแพ
แอทยีนส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ อีสเทิร์น
คลินิก
บ้านเป็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองเพีย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เมืองเพีย
อุบลรัตน์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขื่อนอุบลรัตน์
วัตสันฟาร์มาซี แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น
ร้านยา
ในเมือง
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ขอนแก่น
ร้านยา
เมืองเก่า
เอ็น.เค.ฟาร์มาซี
ร้านยา
บ้านเป็ด
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ชุมแพ
ร้านยา
ชุมแพ
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล ขอนแก่น 2
ร้านยา
ในเมือง
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล ขอนแก่น
ร้านยา
ในเมือง
วัตสันฟาร์มาซี ตึกคอมขอนแก่น
ร้านยา
ในเมือง
คลินิกขอนแก่นแล็บ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
ในเมือง
คลินิกทันตกรรมยิ้ม2
คลินิก
ชุมแพ
คลินิกทันตกกรมยิ้มสวย
คลินิก
ชุมแพ
พรจิตติมาเภสัช
ร้านยา
ชุมแพ
พิมพ์นาราคลินิกเวชกรรม ชุมแพ
คลินิก
ชุมแพ
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ขอนแก่น
ร้านยา
ในเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งชมพู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งชมพู
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์หมอเพิคลิ
่มศันกิกดิ์
บ้านเป็ด
อุบลรัตน์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขื่อนอุบลรัตน์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (โนนชัย)
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
กันยารักษ์ เภสัช
ร้านยา
บ้านเป็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่
ร.พ./หน่
น วยงานภาครัฐ ในเมือง
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ขอนแก่น
ร้านยา
ในเมือง
โนนศิลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โนนศิลา
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ไพบูรณ์
คลินิก
ภูเวียง
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทคลิยานิก
ชุมแพ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชแพทย์
คลินหิก ญิงแสงเดือนสาขา2 ชุมแพ
เศรษฐินีเภสัช
ร้านยา
หนองไผ่
บ้านยาสองเภสัช
ร้านยา
ชุมแพ
รวมยาเภสัชกรพรกช
ร้านยา
เมืองเก่า

อาเภอ
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เขาสวนกวาง
เมืองขอนแก่น
บ้านไผ่
เมืองขอนแก่น
ชุมแพ
เมืองขอนแก่น
บ้านไผ่
อุบลรัตน์
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
ชุมแพ
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
ชุมแพ
ชุมแพ
ชุมแพ
ชุมแพ
เมืองขอนแก่น
ภูเวียง
เมืองขอนแก่น
อุบลรัตน์
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
โนนศิลา
ภูเวียง
ชุมแพ
ชุมแพ
ชุมแพ
ชุมแพ
เมืองขอนแก่น

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004083
6400004128
6400004132
6400004150
6400004165
6400004295
6400004296
6400004301
6400004305
6400004309
6400004326
6400004336
6400004388
6400004412
6400004504
6400004569
6400004716
6400004843
6400004905
6400004918
6400004990
6400005035
6400005056
6400005059
6400005083
6400005166
6400005347
6400005354
6400005398
6500000020
6500000285
6500000397
6500000941
6500000990
6500001065
6500001263
6500001509
6500001606
6500001670
6500001675
6500001721

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เอ.ไอ.แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
โบเภสัช ขอนแก่น
ร้านยา
อังกูรเภสัชกร
ร้านยา
ขอนแก่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชัยณรงค์เภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าเปือย หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียร.พ./หน่
งเหนือ วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านดินดา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังสวาบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังสวาบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สิรินธร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โฮมยา
ร้านยา
มานิพงษ์เภสัช
ร้านยา
บ้านยาหนองเรือ
ร้านยา
คลินิกการแพทย์แผนไทยนิวัฒน์ แพทย์แผนไทย คลินิก
ห้างหุ้นส่วนจากัดสองคุณหมอยา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหว้าทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลภูผาม่าน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟาสซิโน โรงพยาบาลขอนแก่น
ร้านยา
ฟาสซิโน ปตท.เยื้องรพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น
ร้านยา
บ้านยามิตรภาพ บ้านกุดกว้าง
ร้านยา
รพ.ขอนแก่นราม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงกิตติภรณ์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงสุกานดา
คลินิก
รพ.สต.โนนคอม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็มทีแลบเซ็นเตอร์
คลินิก
บ้านยาธรรมรักษ์
ร้านยา
ค่ายศรีพัชรินทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทีแอนด์ทีคลินิกแล็บ
คลินิก
โอสถเวชการ
ร้านยา
ศรีนครินทร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัชรภัทรเภสัช
ร้านยา
ชุมชนยาฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกทันตกรรมโฮมสไมล์
คลินิก
รพ.สต.บ้านหว้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อภิ-มน คลินิกเวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลพระยืน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาฟาร์แคร์
ร้านยา
โรงพยาบาลซาสูง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยากรุ๊ป กระนวน
ร้านยา

ตาบล
บ้านเป็ด
ในเมือง
หนองกุง
ในเมือง
ศิลา
โนนสมบูรณ์
พระลับ
ดินดา
วังสวาบ
วังสวาบ
โนนสมบูรณ์
ในเมือง
ศิลา
หนองเรือ
ชุมแพ
เมืองเก่า
หว้าทอง
ภูผาม่าน
ในเมือง
ในเมือง
เมืองเก่า
ในเมือง
ในเมือง
โนนอุดม
หนองเรือ
โนนคอม
ในเมือง
ศิลา
ศิลา
พระลับ
หนองเรือ
ในเมือง
ในเมือง
โนนสะอาด
ภูเวียง
โนนทัน
ในเมือง
พระยืน
ในเมือง
กระนวน
หนองโก

อาเภอ
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
น้าพอง
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เขาสวนกวาง
เมืองขอนแก่น
ภูเวียง
ภูผาม่าน
ภูผาม่าน
บ้านแฮด
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
หนองเรือ
ชุมแพ
เมืองขอนแก่น
ภูเวียง
ภูผาม่าน
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
ชุมแพ
หนองเรือ
ภูผาม่าน
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
หนองเรือ
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
ชุมแพ
ภูเวียง
หนองเรือ
เมืองขอนแก่น
พระยืน
เมืองขอนแก่น
ซาสูง
กระนวน

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001775
6500001929
6500002150
6500002246
6500002368
6500002498
6500002509
6500002544
6500002558
6500003021
6500003149
6500003236
6500003430
6400000102
6400000196
6400001070
6400001490
6400001499
6400001539
6400001547
6400001611
6400001657
6400001672
6400001703
6400001739
6400001802
6400001848
6400001863
6400001886
6400001896
6400002064
6400002087
6400002153
6400002194
6400002593
6400002904
6400003294
6400003428
6400004224
6400004791
6400005152

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
วายบีคลินิกเวชกรรม ขอนแก่น
คลินิก
หมอสมศักืดฺ-จันทร์เพ็ญ คลินิกเวฃกรรม
คลินิก
ร้านมุมยา ขอนแก่น
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแคนเหนือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สภานพยาบาล กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาเภสัชกรไววิทย์
ร้านยา
ร้านยาทีเอสฟาร์มา
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดโนนม่วง
ร้านยา
กรุงเทพขอนแก่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่
ร้านยาน
กรกชเภสัช
ร้านยา
เมตตา ดรักสโตร์ อ.หนองสองห้อง
ร้านยา
ร้านยาพรรณพลอย
ร้านยา
บู๊ทส์-โรบินสัน จันทบุรี โรบินสัน จันทบุรี
ร้านยา
วีระเภสัช
ร้านยา
หจก.อรรถกฤต ฟาร์มาซี 2011
ร้านยา
ศาลาโอสถ แก่งหางแมว
ร้านยา
บ้านยาเกาะขวาง
ร้านยา
ศาลาโอสถ เจ้าหลาว
ร้านยา
ศาลาโอสถ แก่งหางแมว
ร้านยา
ศาลาโอสถ โป่งน้าร้อน
ร้านยา
ศรีชัยโอสถ
ร้านยา
ศาลาโอสถ บิ๊กซีจันทบุรี
ร้านยา
ศาลาโอสถ ขลุง
ร้านยา
ศาลาโอสถ ตลาดพลิ้ว
ร้านยา
ศาลาโอสถ เขาไร่ยา
ร้านยา
ศาลาโอสถ ทับช้าง
ร้านยา
ศาลาโอสถ สอยดาว
ร้านยา
ศาลาโอสถ นายายอาม
ร้านยา
บ้านยาท่าช้าง
ร้านยา
สิริเวช จันทบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศาลาโอสถ ทุ่งขนาน
ร้านยา
ศาลาโอสถ ตลาดเจริญสุข
ร้านยา
ศาลาโอสถ เมืองใหม่นายายอาม
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน จันทบุรี
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน จันทบุรี
ร้านยา
สุกัญญาฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พุทธิพร คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
ฟาสซิโน โรบินสัน จันทบุรี
ร้านยา
ทิพวรรณคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก

ตาบล
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
แคนเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์
บ้านเป็ด
ในเมือง
ศิลา
ในเมือง
ในเมือง
ศิลา
หนองสองห้อง
ในเมือง
จันทนิมิต
ทับไทร
คลองขุด
แก่งหางแมว
เกาะขวาง
คลองขุด
แก่งหางแมว
ทับไทร
วัดใหม่
ตลาด
ขลุง
พลิ้ว
ท่าช้าง
ทับช้าง
ปะตง
นายายอาม
ท่าช้าง
จันทนิมิต
ทุ่งขนาน
ท่าช้าง
นายายอาม
จันทนิมิต
จันทนิมิต
มะขาม
วัดใหม่
เกาะขวาง
จันทนิมิต
ทุ่งขนาน

อาเภอ
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
บ้านไผ่
อุบลรัตน์
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
หนองสองห้อง
เมืองขอนแก่น
เมืองจันทบุรี
โป่งน้าร้อน
ท่าใหม่
แก่งหางแมว
เมืองจันทบุรี
ท่าใหม่
แก่งหางแมว
โป่งน้าร้อน
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
ขลุง
แหลมสิงห์
เมืองจันทบุรี
สอยดาว
สอยดาว
นายายอาม
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
สอยดาว
เมืองจันทบุรี
นายายอาม
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
มะขาม
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
สอยดาว

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005325
6500000013
6500000041
6500000549
6500000571
6500000716
6500000737
6500000833
6500000852
6500001009
6500001127
6500001667
6500002066
6500002075
6500002093
6500002190
6500002200
6500002339
6500002465
6500002517
6500002580
6500002852
6500003134
6500003218
6500003232
6500003311
6500003411
6500003416
6500003443
6400000073
6400000158
6400001275
6400001277
6400001368
6400001437
6400001675
6400002245
6400002914
6400003030
6400003170
6400003638

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ร้านยาเจริญสุข
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอมะขาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ต้นเฟินเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.หนองบัว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลฉมัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาวงกต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อุดมฟาร์มาซี
ร้านยา
อุ่นใจเภสัช
ร้านยา
เดือนขวัญเภสัช
ร้านยา
เอพีเฮลท์แลบ จันทบุรี
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจันทนิมิต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โป่งน้าร้อน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เภสัชกรภูวดล
ร้านยา
บ้านหมอยาศิวาเภสัช
ร้านยา
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก สาขาจันทบุรี
อมรเภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
ดรัก สเตชัน
ร้านยา
บ้านยาเอสเค-ดรัก
ร้านยา
ห้องยาเภสัช
ร้านยา
สิริพันธ์เภสัช
ร้านยา
อมรเภสัชสาขาเนินสูง
ร้านยา
ภคินีเภสัช
ร้านยา
คลังยาเภสัช
ร้านยา
เพื่อนเภสัช
ร้านยา
บ้านหมอยา
ร้านยา
ร้านขายยาเภสัชชุมชน
ร้านยา
นฤมลเภสัช
ร้านยา
ล้อมดาวเภสัช
ร้านยา
บ้านยาสุขุม
ร้านยา
บู๊ทส์ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์ บ้านโพธิ์ แล็บ
คลินิก
เพียว (Pure) ฉะเชิงเทรา 2
ร้านยา
เพียว (Pure) ฉะเชิงเทรา1
ร้านยา
นาฏนิดา เภสัช
ร้านยา
บ้านยาลูกเกด
ร้านยา
สหคลินิกเอกซเรย์แลปแปดริ้ว
คลินิก
ร้านยามีชีวา
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสันฉะเชิงเทรา
ร้านยา
บริษัท ดีฟาร์มาซี ฉะเชิงเทรา จากัด
ร้านยา
บ้านโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วศินเภสัช
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
วังแซ้ม
มะขาม
มะขาม
มะขาม
เกาะขวาง
เมืองจันทบุรี
หนองบัว
เมืองจันทบุรี
ฉมัน
มะขาม
เขาวงกต
แก่งหางแมว
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
ท่าช้าง
เมืองจันทบุรี
ท่าช้าง
เมืองจันทบุรี
ตลาด
เมืองจันทบุรี
จันทนิมิต
เมืองจันทบุรี
ทับไทร
โป่งน้าร้อน
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทนิมิต
เมืองจันทบุรี
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
มะขาม
มะขาม
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
เขาวัว
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทนิมิต
เมืองจันทบุรี
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
ปากน้าแหลมสิงห์แหลมสิงห์
มะขาม
มะขาม
หนองตาคง โป่งน้าร้อน
ขลุง
ขลุง
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
เขาหินซ้อน พนมสารคาม
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
แสนภูดาษ
บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
แปลงยาว
แปลงยาว

จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004076
6400004366
6400005111
6400005221
6400005312
6400005440
6400005497
6500000049
6500000236
6500000637
6500000954
6500001164
6500001413
6500001420
6500001713
6500001717
6500002352
6500002599
6500002690
6500002786
6500003346
6400000067
6400000113
6400000128
6400000165
6400000224
6400000272
6400000274
6400000307
6400000412
6400000464
6400000471
6400000481
6400000496
6400000517
6400000647
6400000672
6400000676
6400000682
6400000685
6400000714

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
ร้านยาเคนโกะฟาร์มาซี
ร้านยา
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
กรีนเฮ้าส์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
บางคล้า
บางคล้า
ธวัชชัยฟาร์มาซี
ร้านยา
พนมสารคาม พนมสารคาม
จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางวัว
บางปะกง
จุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ สหคลินิก
คลินิก
หัวสาโรง
แปลงยาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหอมศีล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หอมศีล
บางปะกง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสม็ดใต้
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
เสม็ดใต้
ข) บางคล้า
วิชนาทคลินิกเวชกรรม
คลินิก
พิมพา
บางปะกง
ดีพลัส ฟาร์มาซี
ร้านยา
พนมสารคาม พนมสารคาม
ร้านยา คลินิกยา
ร้านยา
ดงน้อย
ราชสาส์น
สโรชาเภสัช
ร้านยา
บางปะกง
บางปะกง
ตึกฟ้าฟาร์มาซี
ร้านยา
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์หมออั
คลินญิกญารัตน์
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
คลินิกเวชกรรมแพทย์จารุฉัตร
คลินิก
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
บ้านยากิจพรรณ
ร้านยา
ท่ากระดาน สนามชัยเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซี เอส แล็บ
คลินิก
ท่าข้าม
บางปะกง
ภัทระเภสัช
ร้านยา
ท่าสะอ้าน
บางปะกง
กิจพรรณฟาร์มาซี
ร้านยา
เขาหินซ้อน พนมสารคาม
บจก.ภิรยา ฟาร์มาซี มาร์เก็ต จากัด
ร้านยา
หัวสาโรง
แปลงยาว
จักรพรรดิ์เภสัช
ร้านยา
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ร้าน บู๊ทส์ แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา
ร้านยา
ศรีราชา
ศรีราชา
บู๊ทส์ พัทยาเหนือ สาย2
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
ร้านบู๊ทส์ บู๊ทส์-แหลมทอง บางแสน
ร้านยา
บ้านสวน
เมืองชลบุรี
แอทโฮมคลินิกเวชกรรม สาขาบ่อวิน
คลินิก
บ่อวิน
ศรีราชา
คลินิกทันตกรรมเพื่อนของฟัน
คลินิก
หนองหงษ์
พานทอง
เภสัชชเอกเจริญ
ร้านยา
นาเกลือ
บางละมุง
เภสัชชุมชนเอกเจริญ ชุมชนหนองค้อ
ร้านยา
หนองขาม
ศรีราชา
แพทย์หญิงสวรัตน์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูคลิตินิรีกเวชวิทยา
บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
ร้านยาเภสัชกรสุทธิพงษ์
ร้านยา
หนองขาม
ศรีราชา
เอ็กซ์ต้าพลัส เลียบบายพาสพัทยา(ฟาร์มจระเข้) ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
เอ็กซ์ต้า พลัส สันติธาวาส(นาจอมเทียนซอย 13) ร้านยา
นาจอมเทียน สัตหีบ
เอ็กซ์ต้าพลัส หน้าตลาดนัดหนองเกตุใหญ่
ร้านยา
หนองปลาไหล บางละมุง
เอ็กซ์ต้า พลัส โชคชัยวิลเลจ 5(บุญสัมพันธ์)
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
เอ็กซ์ต้า พลัส เกษมสุข(ดอนหัวฬ่อ)
ร้านยา
ดอนหัวฬ่อ
เมืองชลบุรี
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิ
คลินทิกยา หมอสิทธิโชค ดอนหัวฬ่อ
เมืองชลบุรี
เอ็กซ์ต้า พลัส เนินพลับหวานพลาซ่า
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
เอ็กซ์ต้า พลัส พระตาหนักซอย5
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
เอ็กซ์ พลัส กลางซอยสุขุมวิท89
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
เอ็กซ์ พลัส พรประภานิมิตร ซ.16
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดโรงกระถาง
ร้านยา
สุรศักดิ์
ศรีราชา

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000739
6400000761
6400000826
6400000851
6400000865
6400000894
6400000909
6400000926
6400000944
6400000949
6400000977
6400001008
6400001067
6400001088
6400001125
6400001129
6400001132
6400001133
6400001170
6400001171
6400001172
6400001187
6400001190
6400001222
6400001274
6400001311
6400001352
6400001354
6400001362
6400001365
6400001380
6400001384
6400001387
6400001388
6400001400
6400001410
6400001416
6400001417
6400001444
6400001450
6400001457

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
ชลบุรีเมดิคัลแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
เสม็ด
เมืองชลบุรี
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ และสูตคลิิศนาสตร์
ิก -นรีเวชวิทยา แพทย์
ดอนหั
สาโรจน์
วฬ่ออมรรัตเมืน์องชลบุรี
คลินิกแพทย์วิวัฒน์เอ็กซเรย์ แล็ป
คลินิก
บ้านสวน
เมืองชลบุรี
CCS Medical Laboratory เทพประสิทธิ์
คลินิก
หนองปรือ
บางละมุง
รอยัลดรัก
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
คลินิกเวชกรรมหมอศรัณย์ ชุติพร
คลินิก
พลูตาหลวง สัตหีบ
วีไอพี อินเตอร์แล็บ พานทอง
คลินิก
พานทอง
พานทอง
คลินิกเมโมเรียลแล็บ
คลินิก
บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
วีเวลเนสคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เหมือง
เมืองชลบุรี
เอ็นพลัส คลินิกเทคนิคการแพทย์ บ่อวิน
คลินิก
บ่อวิน
ศรีราชา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองไม้แดง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด เคเจ เนิร์ส เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวนอนเมนท์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ศรีราชา
ศรีราชา
ร้านยาห้วยใหญ่ฟาร์มาซี
ร้านยา
ห้วยใหญ่
บางละมุง
วินฟาร์ม่า
ร้านยา
บ่อวิน
ศรีราชา
รพ.สต.บ้านสวน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านสวน
เมืองชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสม็ด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เสม็ด
เมืองชลบุรี
ลัดดาโอสถ
ร้านยา
บางละมุง
บางละมุง
ยาอุดมกิตต์
ร้านยา
หนองขาม
ศรีราชา
สมิติเวช ศรีราชา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศรีราชา
ศรีราชา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปึก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านปึก
เมืองชลบุรี
ลัดดาโอสถ
ร้านยา
บางละมุง
บางละมุง
ภรณ์ทิพย์เภสัช
ร้านยา
สุรศักดิ์
ศรีราชา
ปูเป้ฟาร์ม่า
ร้านยา
ทุ่งสุขลา
ศรีราชา
ส่งเสริมสุขภาพตาบลนาป่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาป่า
เมืองชลบุรี
เพียว (Pure) ชลบุร1ี
ร้านยา
ห้วยกะปิ
เมืองชลบุรี
เพรียว (Pure) สัตหีบ
ร้านยา
สัตหีบ
สัตหีบ
ร้านยาเภสัชกรสมสิน สานักงานใหญ่
ร้านยา
สุรศักดิ์
ศรีราชา
ยาพลัส ฟาร์มาซี
ร้านยา
บ่อวิน
ศรีราชา
Well Pharmacy (เวลล์ ฟาร์มาซี)
ร้านยา
หนองขาม
ศรีราชา
สมนึกเภสัช
ร้านยา
บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
ร้านขายยาฟาร์ม่า เฮ้าส์
ร้านยา
ทุ่งสุขลา
ศรีราชา
เพรียว (Pure) พัทยา 3
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
เพรียว (Pure) พัทยา 2
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
เพรียว (Pure) พัทยา 1
ร้านยา
นาเกลือ
บางละมุง
บิ๊กยา สานักงานใหญ่
ร้านยา
สุรศักดิ์
ศรีราชา
ฟาร์มสุข ฟาร์มาซี
ร้านยา
บางพระ
ศรีราชา
รักษ์แสนเภสัช แผนปัจจุบัน
ร้านยา
แสนสุข
เมืองชลบุรี
ชีวาสุข
ร้านยา
หนองใหญ่
หนองใหญ่
Pharmapoint Pharmacy
ร้านยา
นาเกลือ
บางละมุง
คลินิกเทคนิคการแพทย์วีไอพีอินเตอร์แล็บ พนัสนิคคลิม นิก
พนัสนิคม
พนัสนิคม
บจก.รัตติกาล เภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
ท่าเทววงษ์
เกาะสีชัง

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001458
6400001461
6400001470
6400001471
6400001472
6400001473
6400001485
6400001489
6400001494
6400001500
6400001508
6400001540
6400001542
6400001548
6400001551
6400001556
6400001565
6400001580
6400001586
6400001595
6400001650
6400001662
6400001673
6400001754
6400001762
6400001770
6400001771
6400001776
6400001781
6400001782
6400001784
6400001796
6400001801
6400001809
6400001822
6400001823
6400001830
6400001846
6400001866
6400001904
6400001952

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
บ้านยาพีเอ็น
บริบาลเภสัช
การ์เด้นฟาร์มาซี
คลินิกเทคนิคการแพทย์ดีดีแคร์
วิศิษฎ์เวชภัณฑ์ ชลบุรี ชลบุรี
เมดิซีนแอทโฮม
แอนนิกาฟาร์มาซี
นิวัชเภสัช
ดีไลฟ์ ฟาร์มาซี
บ้านยาแสนสุข
มนัสเภสัช
คลังยาเสม็ด ใหญ่
Fill Good Pharmacy
แก้วยาพัฒนา
ศรีตุลาเภสัช
สุภัทราเภสัชเมดิแคร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนหัวฬ่อ
พนัสเภสัช
นาดาเภสัช
ดีฟาร์มาซี ศรีราชา 2
ดีฟาร์มาซี บางแสน
สบายดีคลินิกเวชกรรม
ยาฟาร์มาเฮ้าส์
บีช ฟาร์มาซี
มิรันดา ฟาร์มาซี
คลินิกเวชกรรมปิ่นทองการแพทย์
ยาเภสัช
เฟรนด์ ฟาร์มาซี
ร้านตึกยาพานทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนหัวฬ่อ
บ้านยาแสนดี
มายด์ ฟาร์มาซี
บิบิ ฟาร์มาซี
คลังยา51
เภสัชชุมชนบุณย์กัญจนา
Pharmarket
ศิริฟาร์มาซี
สวนทองเภสัช
โอมเมดิค ฟาร์มาซี
พัทยาเฮลท์แคร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
บ้านยาคีรี

ประเภท
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา

ตาบล
หนองปรือ
แสนสุข
หนองปรือ
บางปลาสร้อย
แสนสุข
หนองขาม
ห้วยใหญ่
นาจอมเทียน
สัตหีบ
แสนสุข
สัตหีบ
เสม็ด
สุรศักดิ์
หนองปลาไหล
บางเสร่
บึง
ดอนหัวฬ่อ
พนัสนิคม
ห้วยกะปิ
สุรศักดิ์
แสนสุข
หนองปรือ
สุรศักดิ์
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองขาม
หนองขาม
บางละมุง
พานทอง
ดอนหัวฬ่อ
ทุ่งสุขลา
สุรศักดิ์
หนองปรือ
ห้วยกะปิ
หนองปรือ
บ้านสวน
หนองปรือ
บึง
หนองปรือ
หนองปรือ
ห้วยกะปิ

อาเภอ
บางละมุง
เมืองชลบุรี
บางละมุง
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
บางละมุง
สัตหีบ
สัตหีบ
เมืองชลบุรี
สัตหีบ
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
บางละมุง
สัตหีบ
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
พนัสนิคม
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
บางละมุง
ศรีราชา
บางละมุง
บางละมุง
ศรีราชา
ศรีราชา
บางละมุง
พานทอง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
ศรีราชา
บางละมุง
เมืองชลบุรี
บางละมุง
เมืองชลบุรี
บางละมุง
ศรีราชา
บางละมุง
บางละมุง
เมืองชลบุรี

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002007
6400002010
6400002032
6400002049
6400002055
6400002092
6400002096
6400002110
6400002113
6400002119
6400002121
6400002158
6400002161
6400002167
6400002171
6400002179
6400002182
6400002214
6400002215
6400002219
6400002235
6400002237
6400002240
6400002242
6400002243
6400002244
6400002247
6400002266
6400002268
6400002299
6400002309
6400002356
6400002362
6400002369
6400002371
6400002451
6400002478
6400002493
6400002623
6400002649
6400002691

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
บ้านยาพลูตาหลวง
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์วีไอพีอินเตอร์แล็บ พนัสนิคคลิม นิก
ไฮแคร์ดรักส์
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหมือง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
มียา ฟาร์มาซี
ร้านยา
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก พัทยา
คอมพลีท ฟาร์มาซี
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี นาป่า
ร้านยา
พอใจแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
Interpharma สานักงานใหญ่
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี สาขา ปั๊ม ปตท พานทองมาบโป่ง ร้านยา
ดีฟาร์มาซ๊ พัทยา
ร้านยา
โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางทราย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บ้านยาเภสัชจ๋า
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี สาขานิคมอมตะ 2
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี หน้ารพ.ชลบุรี
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี เทอมินอล 21 พัทยา
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี บางพระ
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี อ่างศิลา
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี ศรีราชา
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี พระยาสัจจา
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี ศรีราชา3
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี สาขาสัตหีบกม.1 สัตหีบ กม.1
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี พญาไท
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี บ้านอาเภอ
ร้านยา
บุณภัคชญาฟาร์มาซี
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี สานักงานใหญ่
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี บ่อวิน
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี บ้านบึง 1
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี สัตหีบ กม.10
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี บ้านบึง2
ร้านยา
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยากรีนเฮลท์
ร้านยา
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดีฟาร์มาซี สาขาเกาะโพธิ์
ร้านยา
โฮมเมดแล็บคลินิคเทคนิคการแพทย์
คลินิก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกืิติ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ที ฟาร์มาซี
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซฟแลนด์ บางแสน
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี แปซิฟิค ปาร์ค
ร้านยา
เจียมจรัสเภสัช2 2
ร้านยา

ตาบล
พลูตาหลวง
พนัสนิคม
สุรศักดิ์
เหมือง
หนองขาม
นาเกลือ
หนองปรือ
นาป่า
พลูตาหลวง
สุรศักดิ์
มาบโป่ง
นาเกลือ
บางทราย
บ่อวิน
ดอนหัวฬ่อ
บ้านสวน
นาเกลือ
บางพระ
เสม็ด
ศรีราชา
เสม็ด
สุรศักดิ์
สัตหีบ
ศรีราชา
นาจอมเทียน
หนองปรือ
บ้านสวน
บ่อวิน
บ้านบึง
พลูตาหลวง
บ้านบึง
เสม็ด
หนองขาม
ทุ่งสุขลา
ท่าบุญมี
นาป่า
พลูตาหลวง
หนองปรือ
แสนสุข
ศรีราชา
สุรศักดิ์

อาเภอ
สัตหีบ
พนัสนิคม
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
บางละมุง
บางละมุง
เมืองชลบุรี
สัตหีบ
ศรีราชา
พานทอง
บางละมุง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
บางละมุง
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
สัตหีบ
ศรีราชา
สัตหีบ
บางละมุง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
บ้านบึง
สัตหีบ
บ้านบึง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
ศรีราชา
เกาะจันทร์
เมืองชลบุรี
สัตหีบ
บางละมุง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
ศรีราชา

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002693
6400002698
6400002699
6400002705
6400002738
6400002752
6400002764
6400002805
6400002810
6400002814
6400002828
6400002829
6400002861
6400002936
6400002942
6400002954
6400002989
6400003005
6400003012
6400003140
6400003185
6400003230
6400003237
6400003245
6400003249
6400003269
6400003278
6400003289
6400003374
6400003382
6400003398
6400003515
6400003570
6400003605
6400003779
6400003861
6400003888
6400003890
6400003926
6400003930
6400003959

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
วัตสันฟาร์มาซี พัทยา บีช
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ อมตะ ซิตี้
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 2
วัตสันฟาร์มาซี ฮาร์เบอร์มอลล์
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน ชลบุรี
วัตสันฟาร์มาซี เทอมินอล 21 พัทยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ บ้านบึง
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น G
สุทธิยาเภสัช
ศูนย์รวมยาบางละมุง(โป่ง)
เภสัชกรสุนิสา
เจียมจรัสเภสัช 1
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ พนัสนิคม
เลิศเจริญเภสัช
บิ๊กยา สานักงานใหญ่
รวมโอสถ
ฟาร์มาเฮาส์
วลัญชลีเภสัช
ผิงอันโอสถ
แคร์พลัส (Care Plus)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลบุรี
วัตสันฟาร์มาซี เดอะชิลล์ พัทยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี สัตหีบ
เม็ดยาฟาร์มาซี
อุ่นใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พญาไทศรีราชา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลมารีนา
เจเนอรัลคลินิกเวชกรรม
เภสัชชุมชน
คริสตัล คลินิก
ร้านยาฟาร์เมด
Pharm See Me
ร้านยาเมืองใหม่
อานิตาคลินิกทันตกรรม
บ้านยาศศิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนหัวฬ่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท้องคุ้ง
วังยาเฮลท์แคร์
แจ่มใสฟาร์มา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองตาหรุ

ประเภท
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
หนองปรือ
คลองตาหรุ
เสม็ด
ทุ่งสุขลา
ดอนหัวฬ่อ
นาเกลือ
บ้านบึง
เสม็ด
ตะเคียนเตี้ย
โป่ง
ศรีราชา
สุรศักดิ์
กุฎโง้ง
บ่อวิน
สุรศักดิ์
บ่อวิน
หนองปรือ
บางทราย
บ้านสวน
ศรีราชา
บางปลาสร้อย
หนองปรือ
สัตหีบ
หนองปรือ
บ่อวิน
ศรีราชา
หนองปรือ
หนองปรือ
พลูตาหลวง
เสม็ด
หนองปรือ
หนองขาม
เสม็ด
ดอนหัวฬ่อ
สัตหีบ
หนองรี
ห้วยกะปิ
นาป่า
แสนสุข
เหมือง
คลองตาหรุ

อาเภอ
บางละมุง
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
บางละมุง
บ้านบึง
เมืองชลบุรี
บางละมุง
บางละมุง
ศรีราชา
ศรีราชา
พนัสนิคม
ศรีราชา
ศรีราชา
ศรีราชา
บางละมุง
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
บางละมุง
สัตหีบ
บางละมุง
ศรีราชา
ศรีราชา
บางละมุง
บางละมุง
สัตหีบ
เมืองชลบุรี
บางละมุง
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
สัตหีบ
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003988
6400004010
6400004018
6400004022
6400004030
6400004040
6400004082
6400004104
6400004208
6400004212
6400004294
6400004299
6400004321
6400004470
6400004522
6400004549
6400004561
6400004655
6400004665
6400004690
6400004778
6400004779
6400004780
6400004789
6400004792
6400004793
6400004794
6400004795
6400004796
6400004797
6400004798
6400004799
6400004800
6400004801
6400004802
6400004892
6400004893
6400005061
6400005112
6400005141
6400005145

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองตาหรุ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ใบยาเภสัช
ร้านยา
หัวมุมเภสัช
ร้านยา
สัตหีบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ คลินิก
แฮปปี้ฟาร์มาซี
ร้านยา
คิว เมดิคอล แล็บ สานักงานใหญ่
คลินิก
กิตติพงศ์เภสัช
ร้านยา
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนายแพทย์นวรัช
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท้องคุ้ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวโกรก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
PharmaSu (ร้านขายยาฟาร์มาสุ)
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท้องคุ้ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จารุวีร์เภสัช
ร้านยา
ร้านยาวัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน บ่อวิน ร้านยา
ชัญญาคลินิกเวชกรรมสาขาจอมเทียน
คลินิก
ร้านยา นานายา
ร้านยา
โรงพยาบาลบางละมุง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ธรรมเชษฐ์เภสัช
ร้านยา
คลีนิกแพทย์จอมเทียน 1
คลินิก
สาธิตฟาร์มาซี
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยาเหนือ
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยาใต้
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยาเขาตาโล
ร้านยา
ฟาสซิโน ม.บูรพา
ร้านยา
ฟาสซิโน เนินพลับหวาน
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยาตลาดไร่วนาสินธุ์
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยา เขาน้อย
ร้านยา
ฟาสซิโน อมตะ ชลบุรี
ร้านยา
ฟาสซิโน ปตท.บ่อวิน (ชลบุร)ี
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยานาชัย
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยานาเกลือ
ร้านยา
ฟาสซิโน ปตท.แหลมฉบัง
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยากลาง
ร้านยา
ฟาสซิโน กรุงเทพ-พัทยา2
ร้านยา
ฟาสซิโน กรุงเทพพัทยา
ร้านยา
ฟาสซิโน สัตหีบ กม.10
ร้านยา
ฟาสซิโน พัทยาเทพประสิทธิ์
ร้านยา
กม.10คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
สิรินแล็บบ่อวิน คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
เจ้าพระยาสุรศักดิ์เภสัช
ร้านยา
สีลมเภสัช
ร้านยา

ตาบล
คลองตาหรุ
คลองตาหรุ
สุรศักดิ์
สัตหีบ
หนองปรือ
เสม็ด
บางปลาสร้อย
ศรีราชา
นาป่า
หนองรี
ห้วยใหญ่
นาป่า
สัตหีบ
บ่อวิน
หนองปรือ
บ้านบึง
นาเกลือ
แสนสุข
หนองปรือ
บ่อทอง
นาเกลือ
หนองปรือ
หนองปรือ
แสนสุข
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองปรือ
ดอนหัวฬ่อ
บ่อวิน
บางละมุง
นาเกลือ
บางละมุง
หนองปรือ
นาเกลือ
นาเกลือ
พลูตาหลวง
หนองปรือ
พลูตาหลวง
บ่อวิน
หนองขาม
สานักบก

อาเภอ
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
สัตหีบ
บางละมุง
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
บางละมุง
เมืองชลบุรี
สัตหีบ
ศรีราชา
บางละมุง
บ้านบึง
บางละมุง
เมืองชลบุรี
บางละมุง
บ่อทอง
บางละมุง
บางละมุง
บางละมุง
เมืองชลบุรี
บางละมุง
บางละมุง
บางละมุง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
บางละมุง
บางละมุง
บางละมุง
บางละมุง
บางละมุง
บางละมุง
สัตหีบ
บางละมุง
สัตหีบ
ศรีราชา
ศรีราชา
เมืองชลบุรี

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005163
6400005170
6400005248
6400005362
6400005368
6400005383
6400005389
6400005393
6500000118
6500000120
6500000131
6500000217
6500000232
6500000344
6500000347
6500000359
6500000461
6500000517
6500000631
6500000676
6500000697
6500000703
6500000707
6500000715
6500000771
6500000778
6500000781
6500000823
6500000844
6500000877
6500000893
6500000931
6500000948
6500000961
6500000969
6500001014
6500001023
6500001033
6500001043
6500001079
6500001098

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ชานนท์เภสัช
ร้านยา
จตุพรเภสัช
ร้านยา
หัวถนนฟาร์มา
ร้านยา
สหพัฒน์เภสัช
ร้านยา
บริษัทแล็บเฮ้าส์(ชลบุร)ี จากัด
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองตาหรุ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บริษัท สุขถาวรโอสถ จากัด สานักงานใหญ่
ร้านยา
ตะวันออกเซ็นเตอร์
ร้านยา
พี วาย ฟาร์มาซี
ร้านยา
พีช ฟาร์มาซี - PEACH Pharmacy ถนนข้าวหลามร้านยา
สไมล์ คลับ
คลินิก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่
ร.พ./หน่
อวินวยงานภาครัฐ
อมตะเวชกรรม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ใกล้ยา เภสัช
ร้านยา
เอ็มไอทีชลบุรี คลินิกเทคนิคการแพทย์ ชลบุรี คลินิก
ดีฟาร์มาซี บ่อทอง
ร้านยา
เดอะ พรีม่า คลินิกเวชกรรม
คลินิก
ดวงดาวฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบโป่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สงู ร.พ./หน่
อายุ จังหวั
วยงานภาครั
ดชลบุรี ฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองโอ่ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มานา ฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกเซ็นทรัลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
หูคอจมูกหมอสมชาย
คลินิก
ยอ-อา-ยา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยกะปิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสานักบก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชัญญาคลินิกเวชกรรมสาขาจอมเทียน
คลินิก
บริษัท โลจิสติกส์ วัน จากัด บ่อวิน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลบ้านบึง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ณ พัทยาฟาร์มา
ร้านยา
เอ็นพลัสคลินิกเทคนิคการแพทย์ บ่อวิน บ่อวิน คลินิก
อ๊อคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี
คลินิก
ซีซีเอส เมดดิคอล แล็บบอราทอรี่
คลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็ม.ที.อินเตอร์ แล็บ คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองข้างคอก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วีภัทร สหคลินิก เวชกรรมและเทคนิคการแพทย์ คลินิก
ราชาเวช
ร้านยา
โพธิ์รุ่งเภสัช
ร้านยา
เทคนิคแคร์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ Technicare
คลินิกLaboratory
พีแคร์แล็บ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ คลินิก

ตาบล
บางละมุง
บึง
หัวถนน
บึง
เสม็ด
สานักบก
สัตหีบ
บางปลาสร้อย
หนองปรือ
แสนสุข
ทุ่งสุขลา
บ่อวิน
บ่อวิน
สัตหีบ
ทุ่งสุขลา
ธาตุทอง
สุรศักดิ์
บางเสร่
มาบโป่ง
ห้วยใหญ่
วัดสุวรรณ
ตะเคียนเตี้ย
บ้านสวน
บ้านสวน
บางปลาสร้อย
ห้วยกะปิ
สานักบก
หนองปรือ
บ่อวิน
บ้านบึง
หนองปรือ
บ่อวิน
ห้วยกะปิ
หนองปรือ
หนองปรือ
หนองข้างคอก
หนองขาม
ศรีราชา
ห้วยใหญ่
นาเกลือ
บางปลาสร้อย

อาเภอ
บางละมุง
ศรีราชา
พนัสนิคม
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
สัตหีบ
เมืองชลบุรี
บางละมุง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
ศรีราชา
ศรีราชา
สัตหีบ
ศรีราชา
บ่อทอง
ศรีราชา
สัตหีบ
พานทอง
บางละมุง
บ่อทอง
บางละมุง
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
บางละมุง
ศรีราชา
บ้านบึง
บางละมุง
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
บางละมุง
บางละมุง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
ศรีราชา
บางละมุง
บางละมุง
เมืองชลบุรี

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001122
6500001200
6500001233
6500001303
6500001335
6500001394
6500001406
6500001539
6500001580
6500001615
6500001655
6500001692
6500001727
6500001745
6500001791
6500001798
6500001804
6500001832
6500001999
6500002056
6500002065
6500002074
6500002113
6500002114
6500002199
6500002354
6500002383
6500002401
6500002437
6500002476
6500002480
6500002494
6500002516
6500002520
6500002616
6500002675
6500002689
6500002715
6500002742
6500002843
6500002934

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
รินยา
ร้านยา
บ้านยาสดใส
ร้านยา
คลินิกบ้านบึงแล็บ
คลินิก
แสมสารเภสัช2
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะลอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าบุญมี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกแพทย์จักรวุธ-อรอนงค์
คลินิก
บางทรายแล็ป คลินิคเทคนิคการแพทย์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกขี้หนอน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สัตหีบ กม.10
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกสาขา ชลบุรี
นาโนคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ร้านยาดีพลัส วัดชากสมอ
ร้านยา
ฟาร์ืเซฟ
ม่
ร้านยา
เภสัชชยินท์
ร้านยา
มายฟาร์มา
ร้านยา
ท็อปฟาร์มาซี
ร้านยา
ร้านผลไพบูลย์ฟาร์มาซี
ร้านยา
คูณพันเภสัช
ร้านยา
สร้างสุขคลินิกเวชกรรม
คลินิก
นาโนฟาร์ม่า
ร้านยา
ชัยพฤกษ์เภสัช
ร้านยา
เภสัชสยาม
ร้านยา
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่ สมิติเวช ชลบุรี ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สุดารัตน์เภสัช
ร้านยา
อมาติโอ ฟาร์มาซี
ร้านยา
มนัสวดี คลินิกเวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลอมตะเวชกรรม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามแยกคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เภสัชใกล้บ้าน
ร้านยา
คลินิกทันตกรรมทีแอนด์พี
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาชอางค์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ่อทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านณยา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอ่างกระพงศ์ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ซันฟาร์มาซี
ร้านยา
โชคชัยสมบูรณ์ฟาร์มาซี
ร้านยา
ชัยศักดิ์ เภสัช 1
ร้านยา
สหคลินิค อีสเทิร์น เฮลท์แคร์ เมดิคอล บ่อวิน คลินิก
ดีฟาร์มาซี ปตท.บ้านเก่า
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี พานทอง
ร้านยา

ตาบล
หนองขาม
แสนสุข
บ้านบึง
แสมสาร
เกาะลอย
ท่าบุญมี
บางทราย
บางทราย
โคกขี้หนอน
พลูตาหลวง
บ้านสวน
เสม็ด
ดอนหัวฬ่อ
ดอนหัวฬ่อ
ศรีราชา
เหมือง
หนองปรือ
สุรศักดิ์
ทุ่งสุขลา
ดอนหัวฬ่อ
บ่อวิน
หนองปรือ
บึง
บ้านสวน
หนองขาม
คลองตาหรุ
บ่อวิน
บ่อวิน
นาเกลือ
หนองปรือ
หนองปรือ
พลวงทอง
บ่อทอง
บ่อวิน
เกษตรสุวรรณ
บึง
พานทอง
ทุ่งสุขลา
บ่อวิน
บ้านเก่า
พานทอง

อาเภอ
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
บ้านบึง
สัตหีบ
พานทอง
เกาะจันทร์
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
พานทอง
สัตหีบ
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
บางละมุง
ศรีราชา
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
บางละมุง
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
ศรีราชา
บางละมุง
บางละมุง
บางละมุง
บ่อทอง
บ่อทอง
ศรีราชา
บ่อทอง
ศรีราชา
พานทอง
ศรีราชา
ศรีราชา
พานทอง
พานทอง

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002945
6500002951
6500002954
6500002975
6500003039
6500003075
6500003198
6500003211
6500003213
6500003229
6500003283
6500003313
6500003315
6500003369
6500003412
6500003419
6400001789
6400002889
6400003080
6400003225
6400003226
6400003231
6400003239
6400003242
6400003252
6400003299
6400003368
6400003388
6400003439
6400003505
6400003557
6400003828
6400003878
6400004246
6500000995
6500001117
6500001491
6500001562
6500001922
6500002886
6400000629

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
บริษัท เภสัชชุมชนเอกเจริญ จากัด
ร้านยา
บึง
ศรีราชา
รพ.สต.บ้านอ่างกระพงศ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
ดีเอสเภสัช
ร้านยา
นาเกลือ
บางละมุง
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล พัทยาบีช ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
ซุ่ยจือเภสัช4
ร้านยา
บ่อทอง
บ่อทอง
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด โลตัส สัตหีบ
ร้านยา
สัตหีบ
สัตหีบ
พีเอ็นเคแลบ
คลินิก
พนัสนิคม
พนัสนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองใหญ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ่อทอง
บ่อทอง
บ้านยาเจริญทรัพย์
ร้านยา
ทุ่งสุขลา
ศรีราชา
สนธิชัยเภสัช
ร้านยา
หนองปรือ
พนัสนิคม
ดีฟาร์มาซี พนัสนิคม
ร้านยา
กุฎโง้ง
พนัสนิคม
MEDHUB PHARMACY ร้านยาเมดฮับ
ร้านยา
แสนสุข
เมืองชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาชอางค์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ พลวงทอง
บ่อทอง
ซิตี้ ฟาร์ม่า
ร้านยา
หนองปรือ
บางละมุง
ร้านยาเจริญทรัพย์
ร้านยา
หนองขาม
ศรีราชา
ฐิติมาเภสัช
ร้านยา
ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
โพธิ์ทองโอสถ2 เนินขาม
ร้านยา
เนินขาม
เนินขาม
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ชัยนาท
ร้านยา
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ศิริฟาร์ม่า
ร้านยา
หันคา
หันคา
สรรคบุรีเภสัช
ร้านยา
แพรกศรีราชา สรรคบุรี
บรมธาตุเภสัช
ร้านยา
ชัยนาท
เมืองชัยนาท
รพ.สต.ศิลาดาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศิลาดาน
มโนรมย์
เภสัชชุมชน
ร้านยา
หนองมะโมง หนองมะโมง
ทิพยาโอสถ
ร้านยา
โพนางดาออก สรรพยา
คลังยาเภสัช
ร้านยา
ในเมือง
เมืองชัยนาท
บ้านเภสัช สรรพยา
ร้านยา
สรรพยา
สรรพยา
ชัยพฤกษ์?3 ชัยนาท
ร้านยา
ในเมือง
เมืองชัยนาท
ทิพย์คลังยา สามง่ามท่ืาโบสถ์
ร้านยา
สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา
หันคาเภสัช
ร้านยา
หันคา
หันคา
สุภชัยฟาร์มาซี
ร้านยา
ในเมือง
เมืองชัยนาท
บริษัทโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จากัด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ร้านรวมยา
ร้านยา
เนินขาม
เนินขาม
คลินิกชัยนาทแล็ป
คลินิก
ในเมือง
เมืองชัยนาท
กาญจนาเภสัช
ร้านยา
ในเมือง
เมืองชัยนาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ชัยนาท
ข) เมืองชัยนาท
สานักงานสาธารณสุข
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ชัยนาท
ข) เมืองชัยนาท
รวมแพทย์ชัยนาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
บ้านยาเภสัช
ร้านยา
โพนางดาออก สรรพยา
แพทย์วรเดชคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมประสาทวิทคลิ
ยานประสาทวิ
ิก
ทยา
หันคา
หันคา
ถุงเงินเภสัช
ร้านยา
ห้วยกรด
สรรคบุรี
เยาวภาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยภูมิ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000757
6400000770
6400001130
6400001151
6400001272
6400001689
6400001734
6400001741
6400002484
6400002720
6400002776
6400003218
6400003728
6400004342
6400004487
6400004771
6400004903
6500001322
6500001592
6500001789
6500002421
6500002663
6500002674
6500003187
6400000662
6400000825
6400001022
6400001501
6400001622
6400002715
6400002717
6400003433
6400004135
6400004602
6400005034
6500000094
6500000516
6500001006
6500001044
6500001058
6500001060

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
อาไพรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส ชัยภูมิไฮเวย์
ร้านยา
คลินิกจุฑาธิปการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
นิรมลการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
เพียว (Pure) ชัยภูมิ
ร้านยา
คลินิกตาหมอกฤษณะ จักษุวิทยา
คลินิก
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกทันตกรรมนายน์
คลินิก
คลินิกนายแพทย์ภานุพงศ์ เวชกรรมทั่วไป
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ชัยภูมิ
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน ชัยภูมิ
ร้านยา
ปัญญากาญจน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลตาบลจัตุรัส
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
นภาเภสัช เกษตรสมบูรณ์
ร้านยา
สบายดีเภสัช
ร้านยา
คลินิกนายแพทย์ภาณุพงศ์ เวชกรรมเฉพาะทางอายุ
คลิรนศาสตร์
ิก
ฟาสซิโน หน้าโลตัสชัยภูมิ
ร้านยา
รพ.สต.โนนเสลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บริษัทพอใจโอสถ จากัด
ร้านยา
บ้านเพชรคลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่ากูบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโกรกกุลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาเต้เภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลเนินสง่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็กซ์ต้า พลัส ฮากกาชุมพร
ร้านยา
หมอลูกหมี คลินิกเวชกรรม
คลินิก
คลินิกเมืองใหม่การแพทย์
คลินิก
ธนบุร-ี ชุมพร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี โอเชี่ยน ชุมพร
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัส ชุมพร
ร้านยา
มาบอามฤต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ครอบครัวยา
ร้านยา
ฟาสซิโน ตลาดมรกต2 จ.ชุมพร
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปะทิว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.สะพลี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าแซะเอ็มทีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
โรงพยาบาลท่าแซะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชุมโค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
หนองโดน
บุ่งคล้า
ช่องสามหมอ
ลุ่มลาชี
บุ่งคล้า
บ้านกอก
บ้านยาง
ในเมือง
หนองบัวระเหว
ในเมือง
ในเมือง
ส้มป่อย
บ้านกอก
บ้านยาง
บ้านชวน
ผักปัง
ในเมือง
หนองตูม
หนองบัวแดง
บ้านเพชร
ท่ากูบ
ตาเนิน
บ้านค่าย
หนองฉิม
ท่าตะเภา
ท่าตะเภา
ละแม
ละแม
วังไผ่
ท่าตะเภา
วังไผ่
ดอนยาง
ทุ่งคา
วังตะกอ
ขันเงิน
บางสน
สะพลี
ท่าแซะ
ทรัพย์อนันต์
ชุมโค
บางสน

อาเภอ
จัตุรัส
เมืองชัยภูมิ
แก้งคร้อ
บ้านเขว้า
เมืองชัยภูมิ
จัตุรัส
เกษตรสมบูรณ์
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวระเหว
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
จัตุรัส
จัตุรัส
เกษตรสมบูรณ์
บาเหน็จณรงค์
ภูเขียว
เมืองชัยภูมิ
ภูเขียว
หนองบัวแดง
บาเหน็จณรงค์
ซับใหญ่
เนินสง่า
เมืองชัยภูมิ
เนินสง่า
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
ละแม
ละแม
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
ปะทิว
เมืองชุมพร
หลังสวน
หลังสวน
ปะทิว
ปะทิว
ท่าแซะ
ท่าแซะ
ปะทิว
ปะทิว

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001354
6500001496
6500001733
6500001776
6500002436
6500002501
6500002639
6500002833
6500002910
6500003280
6400000087
6400000112
6400000298
6400000614
6400000652
6400000653
6400000654
6400000775
6400000793
6400000798
6400000824
6400000838
6400001075
6400001262
6400001267
6400001591
6400001592
6400001601
6400001602
6400001651
6400001653
6400001661
6400001708
6400001786
6400001948
6400002053
6400002103
6400002154
6400002165
6400002301
6400002447

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพละ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บางมะพร้าว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สุนิสาเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บ้านพรุใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางลึก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาชะอัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ปากคลอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านดอนรักษ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้างขายยาเซียมกวง
ร้านยา
บู๊ทส์ เชียงราย
ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ บู๊ทส์ เซ็นทรัลเชียงราย
ร้านยา
คลินิกเวชกรรม คลินิกนายแพทย์ธนากร
คลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์เม็งรายแล็บ
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส เชียงรายเมืองใหม่ 3
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส หน้ารพ.เชียงของ
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนหัวฝาย
ร้านยา
ณัฐปภัสร์คลินิกฯ 1
คลินิก
พญาเม็งรายเภสัช
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส รพ.แม่จัน
ร้านยา
มียาฟาร์มาซี
ร้านยา
เชียงรายโมเดิร์นดรัก
ร้านยา
ร้านยาเภสัชกร
ร้านยา
Pure เชียงราย 2
ร้านยา
Pure เชียงราย
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาอายุรกรรมอายุรแพทย์
คลินิกวรพจน์
ศิริเภสัช
ร้านยา
คลังยา ฟาร์ม ฮัก
ร้านยา
อุ่นใจเภสัช
ร้านยา
จินจิน เภสัช
ร้านยา
ยาใจเภสัช
ร้านยา
หัวเวียงเภสัช
ร้านยา
เฮือนยาสมอ
ร้านยา
คลินิกเจริญสุขการแพทย์ เวชกรรมทั่วไป
คลินิก
เชียงแสนสหคลินิก เทคนิคการแพทย์
คลินิก
นกนท์โอสถแม่ขะจาน
ร้านยา
ดุษดีเภสัช
ร้านยา
มาลัยพรเภสีช
ร้านยา
ธารทองเภสัช
ร้านยา
เสาวรสคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
จินจิน เภสัช
ร้านยา

ตาบล
เขาไชยราช
บางมะพร้าว
บางสน
สะพลี
บางลึก
บ้านนา
นาชะอัง
เขาไชยราช
บางลึก
ท่าตะเภา
เวียง
รอบเวียง
เวียง
รอบเวียง
บ้านดู่
เวียง
รอบเวียง
ป่าอ้อดอนชัย
เม็งราย
แม่จัน
ริมกก
เวียง
เวียง
บ้านดู่
รอบเวียง
เวียง
รอบเวียง
แม่จัน
ปล้อง
รอบเวียง
ป่างิ้ว
เวียง
ริมกก
เวียง
เวียง
แม่เจดีย์
แม่สาย
เวียง
ธารทอง
เทอดไทย
รอบเวียง

อาเภอ
ปะทิว
หลังสวน
ปะทิว
ปะทิว
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
ปะทิว
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เทิง
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เชียงของ
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
พญาเม็งราย
แม่จัน
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เชียงแสน
เมืองเชียงราย
แม่จัน
เทิง
เมืองเชียงราย
เวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า
เมืองเชียงราย
เชียงของ
เชียงแสน
เวียงป่าเป้า
แม่สาย
เวียงป่าเป้า
พาน
แม่ฟ้าหลวง
เมืองเชียงราย

จังหวัด
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002467
6400002543
6400002569
6400002732
6400002782
6400002793
6400002835
6400002849
6400002892
6400002964
6400002971
6400003092
6400003130
6400003255
6400003256
6400003365
6400003379
6400003393
6400003394
6400003536
6400003555
6400003582
6400003604
6400003617
6400003644
6400003682
6400003689
6400003723
6400003797
6400003821
6400003825
6400003883
6400003886
6400003923
6400004036
6400004050
6400004089
6400004204
6400004274
6400004313
6400004531

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
คลินิกหมอน่าน
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี เชียงราย ไนท์บาร์ซาร์
ร้านยา
เฮือนยาสมอ
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี เชียงราย 2
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาแม่สาย
ร้านยา
เชียงรายประชานุเคราะห์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี หงษ์ฟ้า พลาซ่า
ร้านยา
หมอยาเมืองเทิง
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี เชียงราย
ร้านยา
วรางค์คลินิก
คลินิก
โจคดี ฟาร์มาซี
ร้านยา
รพ.สต.ไม้ยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เล่าเรื่องยา
ร้านยา
วรางค์คลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
ศรินทิพย์ทันตแพทย์ ทันตกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาศิริเภสัช
ร้านยา
ร้านยาทรงธรรม ตลาดประตูลอ้
ร้านยา
รินดาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าแดด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หกแยกรวมยา
ร้านยา
ธัญญาทองคลินิกการพยาบาลและการพดุงครรภ์ คลินิก
บงกชเภสัช
ร้านยา
ปันยา
ร้านยา
คลังยาบ้านเหล่า
ร้านยา
บ้านยานรเศรษฐ์
ร้านยา
นครเทิงเภสัช เทิง
ร้านยา
เล่าเรื่องยา สอง
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่เปา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมอพงษ์ศักดิ์ ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
คลินิก
ร้านยารักษ์สขุ ภาพ
ร้านยา
ฟาร์มาเซียร์
ร้านยา
หมั่นงานเภสัช
ร้านยา
ดอยช้างคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
อุ่ยอุทัย ฟาร์ม่า
ร้านยา
บ้านยาหัวฝาย
ร้านยา
บ้านยาฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกชุมชนเชียงราย
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขุนห้วยแม่เปา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฮักยา
ร้านยา

ตาบล
เวียง
เวียง
ริมกก
รอบเวียง
บ้านดู่
แม่สาย
เวียง
เวียงพางคา
เวียง
รอบเวียง
เกาะช้าง
เม็งราย
ไม้ยา
บ้านดู่
เกาะช้าง
เวียง
นางแล
รอบเวียง
ป่าอ้อดอนชัย
รอบเวียง
ป่าแดด
เมืองพาน
เวียงชัย
ริมกก
ท่าสุด
ทุ่งก่อ
ริมกก
เวียง
ท่าสุด
แม่เปา
ริมกก
เวียง
บ้านดู่
รอบเวียง
วาวี
เวียง
รอบเวียง
บ้านดู่
เวียง
แม่เปา
ป่าอ้อดอนชัย

อาเภอ
เชียงของ
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
แม่สาย
เมืองเชียงราย
แม่สาย
เทิง
เมืองเชียงราย
แม่สาย
พญาเม็งราย
พญาเม็งราย
เมืองเชียงราย
แม่สาย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
ป่าแดด
พาน
เวียงชัย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เวียงเชียงรุ้ง
เมืองเชียงราย
เทิง
เมืองเชียงราย
พญาเม็งราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
แม่สรวย
เทิง
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
พญาเม็งราย
เมืองเชียงราย

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004538
6400004619
6400004650
6400004659
6400004688
6400004750
6400004867
6400004957
6400004961
6400004964
6400004967
6400004971
6400004973
6400004976
6400004993
6400005052
6400005072
6400005085
6400005313
6400005484
6400005492
6400005503
6500000097
6500000098
6500000115
6500000128
6500000438
6500000543
6500000564
6500000628
6500000665
6500000671
6500000674
6500000677
6500000721
6500000727
6500000738
6500000758
6500000763
6500000808
6500000845

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
สิรินพรเภสัช
ร้านยา
บ้านดู่
เมืองเชียงราย
เมืองน้อยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1 คลินิก
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
ปรินทร์วงค์คลินิก เวชปฏิบัติทั่วไป
คลินิก
แม่ลอย
เทิง
วุฒิคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
ต้า
ขุนตาล
ธารทองเภสัช
ร้านยา
ธารทอง
พาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผางาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผางาม
เวียงชัย
พูนสุข เภสัช ตลาดบ้านใหม่
ร้านยา
ริมกก
เมืองเชียงราย
ฟาสซิโน ข้างแม็คโครแม่สาย
ร้านยา
เวียงพางคา แม่สาย
ฟาสซิโน เชียงราย
ร้านยา
เวียง
เมืองเชียงราย
ฟาสซิโน บ้านดู่
ร้านยา
บ้านดู่
เมืองเชียงราย
ฟาสซิโน หน้าด่านแม่สาย
ร้านยา
แม่สาย
แม่สาย
ฟาสซิโน หน้าอาเภอแม่สาย
ร้านยา
แม่สาย
แม่สาย
ฟาสซิโน หน้ารพ.ศรีบุรินทร์ แม่สาย
ร้านยา
เวียงพางคา แม่สาย
ฟาสซิโน หน้าหอนาฬิกา เชียงราย
ร้านยา
เวียง
เมืองเชียงราย
คลินิกเวชกรรมหมอปรเมศวร์
คลินิก
เมืองพาน
พาน
พรประภาเภสัช
ร้านยา
แม่สาย
แม่สาย
ฟาร์ม่าคอเนอร์(Pharmacorner)
ร้านยา
ท่าสุด
เมืองเชียงราย
ทวีชัยเภสัช
ร้านยา
เวียง
เมืองเชียงราย
บ้านหมอสันโค้ง
ร้านยา
รอบเวียง
เมืองเชียงราย
รพ.สต.จันจว้าใต้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จันจว้าใต้
แม่จัน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เวียง
เชียงของ
คลินิกแพทย์เปรมชัย
คลินิก
รอบเวียง
เมืองเชียงราย
รพ.สต.บ้านแม่คาน้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จันจว้า
แม่จัน
รพ.สต.แม่คาน้าลัด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จันจว้า
แม่จัน
เภสัชใกล้บ้าน
ร้านยา
ป่าแดด
ป่าแดด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่คา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่ไร่
แม่จัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสันทราย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สันทราย
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ข้าวต้ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่ข้าวต้ม
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใหม่พัฒนา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ป่าซาง
แม่จัน
ป่าแดด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป่าแดด
ป่าแดด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสุด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าสุด
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนางแล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นางแล
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลม่วงยาย
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ม่วงยาย ข) เวียงแก่น
รพ.สต.บ้านแม่ปูนล่าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เวียง
เวียงป่าเป้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลครึ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ครึ่ง
เชียงของ
รพ.สต.บ้านดู่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านดู่
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่ายางมน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ รอบเวียง
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสันมะค่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สันมะค่า
ป่าแดด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปางริมกรณ์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ แม่กรณ์
เมืองเชียงราย
รพ.สต.บ้านแม่แอบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านแซว
เชียงแสน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลม่วงคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่คา
แม่จัน

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000850
6500000869
6500000870
6500000887
6500000898
6500000914
6500000951
6500000957
6500000999
6500001012
6500001016
6500001019
6500001073
6500001075
6500001106
6500001121
6500001139
6500001157
6500001167
6500001184
6500001190
6500001202
6500001239
6500001245
6500001264
6500001338
6500001454
6500001508
6500001552
6500001641
6500001820
6500001825
6500001865
6500002072
6500002106
6500002120
6500002219
6500002225
6500002252
6500002261
6500002372

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
ห้วยก้างคลีนิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
เวียงชัย
เวียงชัย
รพ.สต.ริมกก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ริมกก
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่กรณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่กรณ์
เมืองเชียงราย
รพสต.ดอยลาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอยลาน
เมืองเชียงราย
รพสต.ห้วยสัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รอบเวียง
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจันจว้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จันจว้า
แม่จัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าตึง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป่าตึง
แม่จัน
เวียงเชียงรุ้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งก่อ
เวียงเชียงรุ้ง
สนามโอสถ
ร้านยา
โป่งผา
แม่สาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงมหาวัน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ดงมหาวัน
เวียงเชียงรุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดู่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านดู่
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยน้าขุ่น หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
แม่ฟ้าหลวง ข) แม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสุด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าสุด
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีสะอาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เม็งราย
พญาเม็งราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยมะหินฝน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ป่าตึง
แม่จัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านดู่
เมืองเชียงราย
รวมยา
ร้านยา
ป่าก่อดา
แม่ลาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลม่วงคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่คา
แม่จัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโรงช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงช้าง
ป่าแดด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่จัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่จัน
แม่จัน
รพ.สต.ป่างิ้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
รพ.สต.หล่ายงาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หล่ายงาว
เวียงแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระราชทาน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ป่าซาง
แม่จัน
รพสต.ดอยลาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอยลาน
เมืองเชียงราย
รพ.สต.บ้านห้วยส้านพลับพลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรมคลินายแพทย์
นิก
ไพชิต
เมืองพาน
พาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านร่องบัวทอง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ทุ่งก่อ
เวียงเชียงรุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านผาหมี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เวียงพางคา แม่สาย
ณัฐพงษ์เภสัช
ร้านยา
ไม้ยา
พญาเม็งราย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงแสน
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
เวียง
ข) เชียงแสน
เอ็น เค คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
เวียง
เมืองเชียงราย
ศิรประภาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
แม่ตา
พญาเม็งราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าแงะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป่าแงะ
ป่าแดด
รพ.สต.ริมกก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ริมกก
เมืองเชียงราย
ห้างหุ้นส่วนจากัดศรีวัฒนาฟาร์มาซี
ร้านยา
เวียงพางคา แม่สาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสันทราย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สันทราย
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเวียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รอบเวียง
เมืองเชียงราย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เวียง
เชียงของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
แม่เงิน
ข) เชียงแสน
สุพรรณการพยาบาลเแพาะทางและการผดุงครรภ์ คลินิก
หัวง้ม
พาน
น้าหวาน ฟาร์มาซซี
ร้านยา
เวียงชัย
เวียงชัย

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002379
6500002405
6500002413
6500002496
6500002550
6500002601
6500002947
6500003013
6500003120
6400000045
6400000168
6400000179
6400000180
6400000205
6400000248
6400000327
6400000427
6400000768
6400000992
6400001056
6400001121
6400001260
6400001265
6400001298
6400001509
6400001560
6400001606
6400001618
6400001676
6400001685
6400001702
6400001819
6400001834
6400001897
6400001947
6400002028
6400002047
6400002048
6400002099
6400002122
6400002152

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
คลินิกแพทย์กุลธร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกระดู
คลินิกกและข้อ แม่สาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านฮ่องแฮ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านโป่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สนามโอสถ
ร้านยา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าสายคลีนิค
คลินิก
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัลพลาซ่า เชียร้งราย
านยา
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองแม่จัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เกียรติฤดีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
ศูนย์ยาสี่แยกข่วงสิงห์
ร้านยา
ศาลากลางเภสัช
ร้านยา
บริษัท สกิน ดรีม จากัด
คลินิก
คลินิกผ่องพรรณการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
กิจจาคลินิกทันตกรรม ทันตกรรม
คลินิก
ซี เอ็ม เมดิ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม คลินิก
ร้านยา ปู่เจ้า พลัส (Pouchao Plus)
ร้านยา
ฟิวเจอร์แล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ครอบครัวเภสัชกร Family Pharmacist
ร้านยา
บริษัท เชียงใหม่ เจ เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จากัด หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โยษิตาคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
Pure เชียงใหม่ 2
ร้านยา
ร้านขายยาพีเอ็นฟาร์มาซี
ร้านยา
เพรียว (Pure) บิ๊กซีหางดง
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) เชียงใหม่
ร้านยา
สมศักดิ์เภสัช2
ร้านยา
เมืองแกนเภสัช เมืองแกน
ร้านยา
บริษัท ฟาร์ม่า เฮ้ลธ์ แคร์ จากัด
ร้านยา
ร้านยาปริญญารักษ์
ร้านยา
เค.พี.ฟาร์มาซี
ร้านยา
แม่โจ้คลินิกแล็บ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
โรงพยาบาลมะเร็งลาปาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช.เจริญเภสัช
ร้านยา
จ.เจริญเภสัช
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมวันไบร์ท
คลินิก
พัฒนเภสัช
ร้านยา
ร้านยาปริญญารักษ์
ร้านยา
ห้องยาเภสัช 1
ร้านยา
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มิตรสาส์นเภสัช
ร้านยา

ตาบล
แม่สาย
ห้วยไคร้
บ้านโป่ง
โป่งผา
สันทราย
ท่าสาย
รอบเวียง
แม่จัน
แม่เจดีย์ใหม่
ช้างเผือก
ช้างเผือก
ป่าแดด
ปงตา
หายยา
ช้างเผือก
ไชยสถาน
สันนาเม็ง
สุเทพ
หนองผึ้ง
ท่าตอน
ศรีภูมิ
หนองป่าครั่ง
ต้นเปา
แม่เหียะ
ท่าศาลา
สุเทพ
อินทขิล
สันนาเม็ง
ช้างเผือก
ป่าแดด
หนองหาร
สันทรายน้อย
หางดง
สันกลาง
ป่าแดด
สันผักหวาน
ช้างเผือก
หนองผึ้ง
วัดเกต
ช้างคลาน
ท่าศาลา

อาเภอ
แม่สาย
แม่สาย
เวียงป่าเป้า
แม่สาย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
เมืองเชียงราย
แม่จัน
เวียงป่าเป้า
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
ไชยปราการ
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
สารภี
สันทราย
เมืองเชียงใหม่
สารภี
แม่อาย
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
สันกาแพง
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
แม่แตง
สันทราย
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
สันทราย
สันทราย
หางดง
สันกาแพง
เมืองเชียงใหม่
หางดง
เมืองเชียงใหม่
สารภี
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002199
6400002206
6400002211
6400002391
6400002504
6400002534
6400002559
6400002635
6400002648
6400002650
6400002707
6400002723
6400002724
6400002763
6400002787
6400002809
6400002869
6400002871
6400002886
6400002896
6400002902
6400002962
6400002981
6400003062
6400003104
6400003138
6400003147
6400003206
6400003264
6400003333
6400003403
6400003429
6400003438
6400003465
6400003466
6400003616
6400003646
6400003679
6400003726
6400003748
6400003749

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
เชียงใหม่ เมดิคอล แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 1คลินิก
ช้างเผือก
ศรีพิงศ์ฟาร์มาซี
ร้านยา
ศรีภูมิ
ห้องปฏิบัติการคลินิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร.พ./หน่
มหาวิ
วยงานภาครั
ทยาลัยเชีฐยงใหม่ศรีภูมิ
บ้านยาจันทร์ดาว
ร้านยา
เชิงดอย
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัดเกต
แฮปปี้ฟาร์มา กาดสามแยก
ร้านยา
สันทรายน้อย
วัตสันฟาร์มาซี แอ็ด เคิร์ฟ เชียงใหม่
ร้านยา
ช้างคลาน
วัตสันฟาร์มาซี กาดต้นพยอม
ร้านยา
สุเทพ
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่
ร้านยา
จีเอฟ
หายยา
วัตสันฟาร์มาซี แอร์พอร์ต พลาซ่า
ร้านยา
หายยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซีเชียงใหม่ ๒
ร้านยา
หนองป่าครั่ง
คลินิคเวชกรรมแพทย์หญิงนิสาชล
คลินิก
แม่เหียะ
วัตสันฟาร์มาซี มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่
ร้านยา
ฟ้าฮ่าม
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล เชียงใหม่ 2
ร้านยา
ฟ้าฮ่าม
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 1
ร้านยา
ท่าศาลา
วัตสันฟาร์มาซี สาขากาดสวนแก้ว ชั้น BF
ร้านยา
สุเทพ
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสคาเที่ยง
ร้านยา
ป่าตัน
วัตสันฟาร์มาซี พรอมเมนาดา เชียงใหม่
ร้านยา
ท่าศาลา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลเชียงใหม่ 2
ร้านยา
ฟ้าฮ่าม
วัตสันฟาร์มาซี เมญ่า เชียงใหม่
ร้านยา
ช้างเผือก
ร้านยาฟาร์ม่าคาเฟ่
ร้านยา
ช้างคลาน
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซีหางดง
ร้านยา
แม่เหียะ
วัตสันฟาร์มาซี กาดฝรั่งวิลเลจ
ร้านยา
บ้านแหวน
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ ฝาง
ร้านยา
เวียง
โรงพยาบาลฝาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เวียง
สถนปฎิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยพายัพ ร้านยา
วัดเกต
คลังยาบ่อสร้าง
ร้านยา
ต้นเปา
ร้านขายยาฟาร์มาเมด
ร้านยา
ป่าแดด
วัตสันฟาร์มาซี มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่
ร้านยา
ฟ้าฮ่าม
ร้านยากรีนเวย์
ร้านยา
หนองหอย
ซีดีเจคลินิกทันตกรรม
คลินิก
สุเทพ
นครพิงค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนแก้ว
เอกเภสัช
ร้านยา
หนองหาร
บ้านท่ามะแกงคลินิก คลินิกการพยาบาลและการผดุ
คลินงครรภ์
ิก
ท่าตอน
บ้านท่มะแกงคลินิก คลินิกการพยาบาลและการผดุคลิ
งครรภ์
นิก
ท่าตอน
นัด เภสัช
ร้านยา
พระสิงห์
บ้านยาฟาร์มาเชีย
ร้านยา
ท่าวังพร้าว
สิรินาถเภสัช พร้าว
ร้านยา
เวียง
สิรินาถเภสัช สันทราย
ร้านยา
สันทรายน้อย
ร้านยาเฮลท์ตี้ ไลฟ์ เชียงใหม่
ร้านยา
หนองตอง
กู๊ดวิลล์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
ช้างคลาน

อาเภอ
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
ดอยสะเก็ด
เมืองเชียงใหม่
สันทราย
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
หางดง
ฝาง
ฝาง
เมืองเชียงใหม่
สันกาแพง
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
แม่ริม
สันทราย
แม่อาย
แม่อาย
เมืองเชียงใหม่
สันป่าตอง
พร้าว
สันทราย
หางดง
เมืองเชียงใหม่

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003754
6400003879
6400003939
6400003955
6400004011
6400004016
6400004033
6400004053
6400004085
6400004087
6400004098
6400004130
6400004143
6400004303
6400004327
6400004395
6400004532
6400004537
6400004579
6400004584
6400004592
6400004593
6400004594
6400004641
6400004654
6400004725
6400004728
6400004756
6400004757
6400004768
6400004774
6400004788
6400004877
6400004898
6400004899
6400004901
6400004914
6400004991
6400005274
6400005397
6400005439

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
ร้านยาเฮลท์ พลัส ฟาร์ม่า ป่าแดด
ร้านยา
ป่าแดด
เมืองเชียงใหม่
โชคทวีเภสัช
ร้านยา
เวียง
ฝาง
เวียงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1 คลินิก
อินทขิล
แม่แตง
สารภี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สารภี
สารภี
มิสเตอร์ฟาร์ม่า สันทราย
ร้านยา
สันทรายน้อย สันทราย
เมดิซีน
ร้านยา
แม่สา
แม่ริม
โฮม-เมด
ร้านยา
ไชยสถาน
สารภี
ธาดาฟาร์มาซี
ร้านยา
สันทรายหลวง สันทราย
daily drugs สันป่าตอง
ร้านยา
ยุหว่า
สันป่าตอง
ด๊อกเตอร์วรรณ คลินิกเวชกรรม เชียงใหม่
คลินิก
ป่าแดด
เมืองเชียงใหม่
สวนปรุง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หายยา
เมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช้างม่อย
เมืองเชียงใหม่
เอกเภสัช2 ถนนศิริมังคลาจารย์
ร้านยา
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เอ็ม ที อินเตอร์เมด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่เวลเนสสหคลินิก
คลินิก
ช้างม่อย
เมืองเชียงใหม่
สารภีฟาร์มา
ร้านยา
ยางเนิ้ง
สารภี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่งอน
ฝาง
ร้านยาคามูน
ร้านยา
เวียง
ฝาง
คลินิกเทคนิคการแพทย์เคเอ็น เมดิคอล แล็บ สาขาใหญ่
คลินิก
สันทรายน้อย สันทราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศรีคาชมภู ตร.พ./หน่
าบลป่าบง
วยงานภาครัฐ
ป่าบง
สารภี
ไนน์ตี้ไนน์ฟาร์มาซี
ร้านยา
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
ชีวาเภสัช
ร้านยา
หนองจ๊อม
สันทราย
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเด็กหมอทิพยฉัตร คลินิก
สันทรายน้อย สันทราย
หจก.เอ็นดีหนึ่งหกแปดแอมบูแลนซ์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ เหมืองแก้ว
แม่ริม
ฟาร์มาเซีย
ร้านยา
หนองหอย
เมืองเชียงใหม่
ต้องเภสัช
ร้านยา
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
ร้านยาเฮลท์ พลัส ฟาร์ม่า ตลาดแม่คือ
ร้านยา
แม่คือ
ดอยสะเก็ด
ฟาสซิโน ศูนย์เชียงใหม่
ร้านยา
วัดเกต
เมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเจ็ดยอด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่วังผาปูนร.พ./หน่วยงานภาครัฐ แม่วิน
แม่วาง
รพ.สต.บ้านหนองเต่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่วิน
แม่วาง
คลินิกยาต้นเปา 1
ร้านยา
ต้นเปา
สันกาแพง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีคาชมภู ตาบลป่ร.พ./หน่
าบง วยงานภาครัฐ ป่าบง
สารภี
ฟาสซิโน สวนดอก
ร้านยา
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
ฟาสซิโน ถนนสุเทพ
ร้านยา
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
ฟาสซิโน ตลาดหางดง
ร้านยา
หางดง
หางดง
ณัฎฐาเภสัช
ร้านยา
หางดง
หางดง
โรงพยาบาลฝาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เวียง
ฝาง
คลินิกเวชกรรมหมออาทิมา
คลินิก
แม่เหียะ
เมืองเชียงใหม่
คลินิกเทคนิคการแพทย์ แอทยีนส์ ล้านนา เชียงใหม่หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ต้นเปา
สันกาแพง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป้อก
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
สะเมิงเหนือ ข) สะเมิง

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005499
6500000015
6500000036
6500000073
6500000075
6500000116
6500000119
6500000156
6500000175
6500000249
6500000281
6500000322
6500000326
6500000354
6500000398
6500000408
6500000412
6500000429
6500000556
6500000565
6500000574
6500000620
6500000652
6500000810
6500000813
6500000816
6500000820
6500000828
6500000906
6500001308
6500001317
6500001321
6500001327
6500001405
6500001412
6500001463
6500001481
6500001575
6500001652
6500001723
6500001853

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
ธานินเภสัช
ร้านยา
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
ยูแอนด์มีฟาร์มาซี
ร้านยา
ยางเนิ้ง
สารภี
ฟาร์ม่าวัน
ร้านยา
บ้านแหวน
หางดง
รพ.สต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหอย
เมืองเชียงใหม่
เทศบาลตาบลแม่วาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกาด
แม่วาง
เบนน์ ฟาร์มาซี สานักงานใหญ่
ร้านยา
สันกาแพง
สันกาแพง
ทรัพย์ไชยวงค์เภสัช
ร้านยา
สันติสขุ
ดอยหล่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าสา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สันทราย
สารภี
รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่งอน
ฝาง
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชีร้ยางใหม่
นยา
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่ากว้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่ากว้าง
สารภี
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ป่าแดด
เมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ
ร.พ./หน่
ทยาลัวยงานภาครั
ยเชียงใหม่ฐ สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
ยาเยอะแยะ
ร้านยา
ข่วงเปา
จอมทอง
โรงพยาบาลดารารัศมี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ริมใต้
แม่ริม
ร้านยาบุญเป็ง
ร้านยา
หนองแหย่ง สันทราย
บ้านยาวังตาล
ร้านยา
แม่เหียะ
เมืองเชียงใหม่
ฟาร์ม่าเฟรช
ร้านยา
สันปูเลย
ดอยสะเก็ด
โรงพยาบาลกองบิน 41
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
พิสฐิ เภสัช 1
ร้านยา
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองบัว
ไชยปราการ
ห้างหุ้นส่วนจากัด โปรเมด แอมบูแลนซ์ แอนด์ เซอร์
หน่ววิสยงานเอกชน/อื่นๆ หนองจ๊อม
สันทราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านล้านตอง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ห้วยทราย
สันกาแพง
Happy Health Pharmacy
ร้านยา
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
หนองผึ้งเภสัช 1
ร้านยา
หนองผึ้ง
สารภี
EvergreenPharma
ร้านยา
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เวียงพิงค์เภสัช ตรงข้ามแม็คโครแม่ริม
ร้านยา
แม่สา
แม่ริม
ซีเอ็กซ์พลัส
ร้านยา
ขี้เหล็ก
แม่แตง
ยาใจเภสัช
ร้านยา
หายยา
เมืองเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสารภี
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ยางเนิ้ง
ข) สารภี
รพ.สต. บ้านป่าลาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สะเมิงเหนือ สะเมิง
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช้างคลาน
เมืองเชียงใหม่
รพ.สต.บ้านป่าลาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สะเมิงเหนือ สะเมิง
คนึงนิจ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
แม่สอย
จอมทอง
อรวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
ทุ่งรวงทอง
แม่วาง
กิฟท์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
ดอยแก้ว
จอมทอง
คลินิกเวชกรรมหมอณัฏฐา
คลินิก
สันปูเลย
ดอยสะเก็ด
สุพัตราเภสัช
ร้านยา
ป่าตัน
เมืองเชียงใหม่
นานาเภสัช
ร้านยา
หนองควาย หางดง
สุวิทย์เวชภัณฑ์
ร้านยา
บ้านกาด
แม่วาง
หมอยาสุเทพ
ร้านยา
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001972
6500002079
6500002089
6500002090
6500002134
6500002145
6500002171
6500002231
6500002236
6500002262
6500002277
6500002293
6500002343
6500002353
6500002387
6500002400
6500002512
6500002525
6500002530
6500002592
6500002621
6500002678
6500002830
6500002969
6500002976
6500002977
6500003071
6500003151
6500003199
6500003354
6500003381
6500003395
6400000105
6400000784
6400000790
6400000791
6400000923
6400001028
6400001214
6400001261
6400001318

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าตอน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ท่าตอน
แม่อาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยางเนิ้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ยางเนิ้ง
สารภี
ธาราคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
สันต้นหมื้อ
แม่อาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านหลวง
แม่อาย
ปรีดาเภสัช เชียงใหม่
ร้านยา
ช้างม่อย
เมืองเชียงใหม่
ดรักส์เวย์ เชียงใหม่
ร้านยา
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขัวมุง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขัวมุง
สารภี
รพ.สต.บ้านสันต้นกอก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนแก้ว
สารภี
คลังยาท่าแพ
ร้านยา
ช้างคลาน
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ ไอ วี เอฟ สหคลินิก
คลินิก
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ อินทขิล
แม่แตง
Pharmart C
ร้านยา
พระสิงห์
เมืองเชียงใหม่
โรงพยาบาลลานนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป่าตัน
เมืองเชียงใหม่
สามแยกเภสัช
ร้านยา
สันทรายน้อย สันทราย
นานายา ฟาร์มา
ร้านยา
ต้นเปา
สันกาแพง
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สงู อายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ร.พ./หน่คณะแพทยศาสตร์
วยงานภาครัฐ
แม่
มหาวิ
เหียทะยาลัยเชียเมืงใหม่
องเชียงใหม่
โรงพยาบาลแม่ออน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านสหกรณ์ แม่ออน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าต้นกวาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่ฮอ้ ยเงิน
ดอยสะเก็ด
ร้านเฮลท์เมท ฟาร์มา
ร้านยา
แม่เหียะ
เมืองเชียงใหม่
โปรฟาร์มาซิส
ร้านยา
ศรีภูมิ
เมืองเชียงใหม่
ข่วงเปาเภสัช
ร้านยา
ข่วงเปา
จอมทอง
คลินิกเวชกรรมหมอรุฒิ
คลินิก
ยางเนิ้ง
สารภี
อนันยาเภสัช
ร้านยา
หายยา
เมืองเชียงใหม่
ฟาสซิโน ปตท.หนองหอย
ร้านยา
หนองหอย
เมืองเชียงใหม่
ร้านยาจันทร์ศรี
ร้านยา
สันกลาง
สันกาแพง
บริษัท ภูเวียงเวจแอนด์ฟรุต จากัด สานักงานใหญ่ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ดอยหล่อ
ดอยหล่อ
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล เชียงใหม่ ร้านยา
ฟ้าฮ่าม
เมืองเชียงใหม่
คลินิกเทคนิคการแพทย์กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ เชีคลิยนงใหม่
ิก
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
นันท์นภัสคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
แม่สาว
แม่อาย
บ้านท่าต้นกวาวคลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
ชมภู
สารภี
โกดังยาหารแก้ว 1
ร้านยา
หารแก้ว
หางดง
บ้านจินฟาร์มา
ร้านยา
หายยา
เมืองเชียงใหม่
ร้านบู๊ทส์ บู๊ทส์ -โรบินสันตรัง
ร้านยา
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
เอ็กซ์ต้า พลัส ควนธานี
ร้านยา
ควนปริง
เมืองตรัง
เอ็กซ์ต้า พลัส บ้านโพธิ์
ร้านยา
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
เอ็กซ์ต้า พลัส อ.ย่านตาขาว
ร้านยา
ย่านตาขาว ย่านตาขาว
รัตนาเภสัช
ร้านยา
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
ญดาเภสัช
ร้านยา
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
กันต์เองเภสัช
ร้านยา
วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ
ตรังคภูมิเภสัช
ร้านยา
กันตัง
กันตัง
ไทยฟาร์มาซี
ร้านยา
ทับเที่ยง
เมืองตรัง

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001385
6400001526
6400001751
6400001795
6400001803
6400001832
6400001845
6400001964
6400002276
6400002638
6400002794
6400003167
6400003468
6400003642
6400003850
6400003866
6400004262
6400004284
6400004320
6400004616
6400005008
6400005010
6400005165
6400005339
6500000068
6500000386
6500000427
6500000779
6500000799
6500001028
6500001062
6500001126
6500001364
6500001416
6500001738
6500001803
6500001997
6500002021
6500002273
6500002537
6500002561

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
กนกวรรณเภสัช ตรัง
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) ตรัง
ร้านยา
หาดสาราญเภสัช
ร้านยา
ไทยสวัสดิ์เภสัช ท่ากลาง
ร้านยา
บ้านยาภูฟ้า
ร้านยา
ศุภลักษณ์เภสัช
ร้านยา
ไทยสวัสดิ์เภสัช ถ.วิเศษกุล
ร้านยา
พูนพัฒเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บ้านสะพานเคียน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
วัตสันฟาร์มาซี สิริบรรณ ตรัง
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน ตรัง ชั้น 1
ร้านยา
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยานายแพทย์
คลินิก
นคร
ตรังเซ็นทรัลเเล็บคลินิกเทคนิคการเเพทย์
คลินิก
แพทย์วัชรนันท์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
พอใจคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ทันตกรรมสวนรักษ์ยิ้ม
คลินิก
สุวิมลเภสัช ร้านยา
ร้านยา
ร้านยาชบา
ร้านยา
เพื่อนเภโอสถ
ร้านยา
ฟาสซิโน ตรัง (ตรงข้ามโรบินสันตรัง)
ร้านยา
ฟาสซิโน หน้าโรงพยาบาลตรัง
ร้านยา
เติมยาฟาร์มา
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอย่านตาขาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาหมื่นศรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งเกาะญวนร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านจินเจนเภสัช
ร้านยา
คลินิคยา มอ ออ 4 4
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์นาป้อ
คลินิก
พอใจแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอวา แล็บบอราทอรี่ คลินิก
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงทัศน์ยา
คลินิก
ปัน-ยาเภสัช
ร้านยา
สุวรรณาเภสัช ตรัง
ร้านยา
คลินิคยา มอ ออ 1 (นาเมืองเพชร)
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อุกฤษฏ์ เวชกรรม
คลินิก
ทับเที่ยงคลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์คลินิก
ฟามาซีเภสัช
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอห้วยยอด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองหม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกศรีตรังเเล็บพลัส คลินิกเทคนิคการเเพทย์ คลินิก

ตาบล
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
หาดสาราญ
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
คลองปาง
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
วังมะปราง
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
บ้านควน
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
บ้านนา
ห้วยยอด
ทับเที่ยง
คลองปาง
นาท่ามเหนือ
กะลาเส
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
เขาวิเศษ
ย่านตาขาว
นาหมื่นศรี
หนองบ่อ
ทับเที่ยง
นาโยงเหนือ
ควนปริง
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
ทุ่งยาว
ย่านตาขาว
ทับเที่ยง
นาเมืองเพชร
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
ปากแจ่ม
ห้วยยอด
ทับเที่ยง

อาเภอ
เมืองตรัง
เมืองตรัง
หาดสาราญ
เมืองตรัง
เมืองตรัง
รัษฎา
เมืองตรัง
เมืองตรัง
วังวิเศษ
เมืองตรัง
เมืองตรัง
เมืองตรัง
เมืองตรัง
เมืองตรัง
ปะเหลียน
ห้วยยอด
เมืองตรัง
รัษฎา
เมืองตรัง
สิเกา
เมืองตรัง
เมืองตรัง
วังวิเศษ
ย่านตาขาว
นาโยง
ย่านตาขาว
เมืองตรัง
นาโยง
เมืองตรัง
เมืองตรัง
เมืองตรัง
ปะเหลียน
ย่านตาขาว
เมืองตรัง
สิเกา
เมืองตรัง
เมืองตรัง
เมืองตรัง
ห้วยยอด
ห้วยยอด
เมืองตรัง

จังหวัด
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002584
6500002649
6500002704
6500002861
6500002890
6400001300
6400001550
6400001554
6400001774
6400001853
6400003350
6400004954
6400005264
6500003002
6400000057
6400000328
6400000452
6400000457
6400000462
6400000819
6400001403
6400001589
6400001780
6400001821
6400002726
6400002867
6400002925
6400003213
6400003223
6400003620
6400003795
6400004259
6400004490
6400004965
6400005041
6500000358
6500000521
6500000817
6500001305
6500001764
6500001782

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
บริษัท อิมพอส เมดิคอล เซอร์วิส
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ทับเที่ยง
หัวถนนเภสัช
ร้านยา
ปะเหลียน
คลินิกศรีตรังเเล็บพลัส คลินิกเทคนิคการเเพทย์ คลินิก
ทับเที่ยง
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทคลิยาหมอนวลนาถ
นิก
สูติ นรีเวชทับเที่ยง
เวลายา
ร้านยา
ทับเที่ยง
บัดดี้ ดรักสโตร์
ร้านยา
เกาะช้างใต้
ศาลาโอสถ ตลาดเทศบาลตราด
ร้านยา
บางพระ
ศาลาโอสถ แสนตุ้ง
ร้านยา
แสนตุ้ง
ศาลาโอสถ คลองใหญ่
ร้านยา
คลองใหญ่
ศาลาโอสถ สาขาตราด ตราด
ร้านยา
วังกระแจะ
ดรักสเตชั่น
ร้านยา
เกาะช้าง
ตราด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังกระแจะ
บ้านยาเกาะช้าง
ร้านยา
เกาะช้างใต้
ดรักลอฟท์ ฟาร์มาซี 1
ร้านยา
เกาะช้าง
ร้าน บู๊ทส์ บู๊ทส์-โรบินสัน แม่สอด
ร้านยา
แม่สอด
ฟางฟาง คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์
คลินิกแผนจีน การแพทย์แผนจี
แม่นสอด
เอ็กซ์ต้า พลัส แม่สอดอินเตอร์
ร้านยา
แม่ปะ
เอ็กซ์ต้าพลัส สักทอง(แม่สอด)
ร้านยา
แม่สอด
เอ็กซ์ต้า พลัส แม่สอดอินเตอร์
ร้านยา
แม่ปะ
เอ็กซ์ต้า พลัส ราษฎร์อุทิศ(แม่สอด)
ร้านยา
แม่สอด
เพรียว (Pure) ตาก
ร้านยา
ระแหง
พรหมปัญโญโอสถ
ร้านยา
ระแหง
ป โอสถ
ร้านยา
แม่ปะ
สุริยะยาดี
ร้านยา
แม่ต้าน
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน แม่สอด
ร้านยา
แม่สอด
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ แม่สอด
ร้านยา
แม่สอด
บ้านตาก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตากออก
โรงพยาบาลอุ้มผาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่กลอง
เอ็มทีแลปคลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
แม่สอด
โรงพยาบาลแม่สอด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่สอด
ไกรวุฒิคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุ
คลินิก
งครรภ์ คีรีราษฎร์
โรงพยาบาลแม่ระมาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่ระมาด
ร้านยาชุมชน สาขาแม่ตาว
ร้านยา
แม่ตาว
พฤกษาเภสัช
ร้านยา
เชียงทอง
ฟาสซิโน หน้ารพ.แม่สอด
ร้านยา
แม่สอด
คลินิกกนกวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
มหาวัน
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธนากร เวชกรรม
คลินิก
ตากตก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์แพทย์
คลินหิกญิงศิวาพา
ตากตก
เอ็นแล็บ เทคนนิคการแพทย์
คลินิก
แม่สอด
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม หู คอ จมูก แพทย์ฉคลิัฐวันฒิกน์
แม่สอด
คลินิกทันตกรรมยู้ แอนด์ ยู
คลินิก
ระแหง

อาเภอ
เมืองตรัง
ปะเหลียน
เมืองตรัง
เมืองตรัง
เมืองตรัง
เกาะช้าง
เมืองตราด
เขาสมิง
คลองใหญ่
เมืองตราด
เกาะช้าง
เมืองตราด
เกาะช้าง
เกาะช้าง
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
เมืองตาก
เมืองตาก
แม่สอด
ท่าสองยาง
แม่สอด
แม่สอด
บ้านตาก
อุ้มผาง
แม่สอด
แม่สอด
พบพระ
แม่ระมาด
แม่สอด
วังเจ้า
แม่สอด
แม่สอด
บ้านตาก
บ้านตาก
แม่สอด
แม่สอด
เมืองตาก

จังหวัด
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002896
6500003047
6500003372
6400001680
6400002912
6400003459
6400003655
6400004211
6400004743
6500000456
6500002282
6500003163
6500003166
6500003174
6400000123
6400000138
6400000207
6400000237
6400000304
6400000308
6400000759
6400000810
6400000828
6400000925
6400001288
6400001401
6400001545
6400001567
6400001692
6400001812
6400001984
6400002622
6400002627
6400002687
6400002721
6400002986
6400003086
6400003258
6400003413
6400003441
6400003510

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
สุวิมลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ภ์ คลินิก
บ้านยาหนองบะว
ร้านยา
สรายุทธ์เภสัช
ร้านยา
แก้วอารีเภสัช
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ นครนายก
ร้านยา
บ้านนาแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
บี.พลัส.ฟาร์ม่าแคร์
ร้านยา
ร้านยาบ้านใหญ่
ร้านยา
ฟาสซิโน ข้างห้างใต้ฟ้า นครนายก
ร้านยา
เจ.เอ็มแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครนายก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บุญญาฟาร์มาซี จปร
ร้านยา
บุญญาฟาร์มาซี บ้านพริก
ร้านยา
บุญญาฟาร์มาซี สาริกา
ร้านยา
ร้านบู๊ทส์ บู๊ทส์-นครปฐม
ร้านยา
บู๊ทส์-เซ็นทรัล ศาลายา เซ็นทรัล ศาลายา
ร้านยา
บริษัท ดอกเตอร์ยา ฟาร์มา จากัด สานักงานใหญ่ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา-มุมหนังสือ
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมปวิทย์-สศิธรการแพทย์ กาแพงแสนคลินิก
คลินิกเวชกรรมศศิธรคลินิก นครปฐม
คลินิก
ร้านยาฟาร์มาโซน
ร้านยา
สามพรานคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก
หน่วาแพงแสน
ยงานเอกชน/อื่นๆ
สบายใจคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
เพรียว (Pure) อ้อมใหญ่
ร้านยา
เพรียว (Pure) นครปฐม
ร้านยา
คลินิกทันตแพทย์
คลินิก
ฟาร์มาเฮ้าส์
ร้านยา
วัฒนาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยา คลินิก
ณัฐวัฒน์ คลินิกเวชกรรม เวชกรรม
คลินิก
นครปฐม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี นครปฐม
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี อ้อมใหญ่
ร้านยา
แก้วสมบูรณ์โอสถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสน
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ สามพราน
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล ศาลายา
ร้านยา
บ้านยาวรรณลดา 7-11 โลตัสบางเลย
ร้านยา
คลังยาไร่ขิง
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระตีบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยายินดี กาแพงแสน
ร้านยา
เค.ยู.ฟาร์มา
ร้านยา

ตาบล
คีรีราษฎร์
แม่ปะ
แม่สอด
บ้านนา
นครนายก
บ้านนา
บ้านนา
พรหมณี
นครนายก
นครนายก
นครนายก
พรหมณี
บ้านพริก
สาริกา
ห้วยจรเข้
บางเตย
อ้อมใหญ่
กระทุ่มล้ม
กาแพงแสน
พระปฐมเจดีย์
สามควายเผือก
สามพราน
กาแพงแสน
บางเลน
อ้อมใหญ่
ห้วยจรเข้
พระปฐมเจดีย์
สามควายเผือก
กาแพงแสน
ไร่ขิง
พระปฐมเจดีย์
ห้วยจรเข้
อ้อมใหญ่
กาแพงแสน
ท่าตลาด
บางเตย
บางเลน
ยายชา
กระตีบ
กาแพงแสน
กาแพงแสน

อาเภอ
พบพระ
แม่สอด
แม่สอด
บ้านนา
เมืองนครนายก
บ้านนา
บ้านนา
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
เมืองนครนายก
บ้านนา
เมืองนครนายก
เมืองนครปฐม
สามพราน
สามพราน
สามพราน
กาแพงแสน
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
สามพราน
กาแพงแสน
บางเลน
สามพราน
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
กาแพงแสน
สามพราน
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
สามพราน
กาแพงแสน
สามพราน
สามพราน
บางเลน
สามพราน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน

จังหวัด
ตาก
ตาก
ตาก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003516
6400003538
6400003698
6400004000
6400004060
6400004168
6400004346
6400004491
6400004631
6400004632
6400004635
6400004685
6400004686
6400004699
6400004701
6400005217
6400005493
6500000031
6500000038
6500000104
6500000133
6500000656
6500000827
6500001027
6500001052
6500001339
6500001465
6500001507
6500001680
6500001947
6500002168
6500002274
6500002381
6500002417
6500002462
6500002481
6500002482
6500002534
6500002789
6500002876
6500002921

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
หมอยาเซนเตอร์ นครชัยศรี
ร้านยา
พิมเภสัช
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ศาลายา
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ต้นสนแลบ(นครปฐม) 1 คลินิก
รวมยาโอสถ
ร้านยา
เภสัชศาลา
ร้านยา
ร้านยารักษ์คุณ
ร้านยา
พีเจ ฟาร์มาซี
ร้านยา
ฟาสซิโน นครปฐม
ร้านยา
ฟาสซิโน โรงพยาบาลนครปฐม
ร้านยา
ฟาสซิโน ดอนหวาย
ร้านยา
ฟาสซิโน คลังสาย 5
ร้านยา
ฟาสซิโน ตลาดศาลายา
ร้านยา
ฟาสซิโน ตรงข้ามแม็คโครศาลายา
ร้านยา
ฟาสซิโน ปตท.นครชัยศรี
ร้านยา
ร้านยาทีที.ฟาร์ม่า
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านภูมิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปัณยาเภสัช
ร้านยา
ชวนชมเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางระกา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยาเบสท์ฟาร์ม่า
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองโยง 2 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองโยง 1 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขวัญตาคลินิกแล็บ
คลินิก
โรงพยาบาลศาลายา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สวนสนดรัก
ร้านยา
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามพราน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามพราน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แคแถวคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
บ้านหมอยา168 ซอยวัดเทียนดัด
ร้านยา
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
คลินิก
คณาบดีเภสัช
ร้านยา
สาวิณีเภสัช
ร้านยา
บ้านยาชุมชน2 2
ร้านยา
โฮมฟาร์มา
ร้านยา
รพ.สต.กระทุ่มล้ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟาร์มยาธรรมศาลา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา บ้าน ป.เภสัช
ร้านยา
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล ศาลายา ร้านยา

ตาบล
บางกระเบา
ท่าตลาด
บางเตย
พระปฐมเจดีย์
กาแพงแสน
พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์
กาแพงแสน
พระปฐมเจดีย์
พระประโทน
บางกระทึก
บางเตย
ศาลายา
ศาลายา
บางแก้ว
บางเตย
ลาเหย
ห้วยพลู
สนามจันทร์
บางระกา
พระปฐมเจดีย์
คลองโยง
คลองโยง
นครชัยศรี
ศาลายา
พระปฐมเจดีย์
สนามจันทร์
สามพราน
สามพราน
ขุนแก้ว
บ้านใหม่
อ้อมใหญ่
พระปฐมเจดีย์
หนองปากโลง
สามควายเผือก
กาแพงแสน
กระทุ่มล้ม
ธรรมศาลา
คลองใหม่
ไร่ขิง
บางเตย

อาเภอ
นครชัยศรี
สามพราน
สามพราน
เมืองนครปฐม
กาแพงแสน
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
กาแพงแสน
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
สามพราน
สามพราน
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
นครชัยศรี
สามพราน
ดอนตูม
นครชัยศรี
เมืองนครปฐม
นครชัยศรี
เมืองนครปฐม
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
นครชัยศรี
พุทธมณฑล
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
สามพราน
สามพราน
นครชัยศรี
สามพราน
สามพราน
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
กาแพงแสน
สามพราน
เมืองนครปฐม
สามพราน
สามพราน
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500003111
6500003118
6500003157
6500003432
6500003559
6500003579
6500003603
6500003758
6400000669
6400001399
6400001895
6400002442
6400002908
6400004481
6400004563
6400004933
6400005153
6400005511
6500000159
6500000337
6500000606
6500000607
6500000627
6500000886
6500000915
6500000932
6500000953
6500000964
6500000980
6500000987
6500000997
6500001059
6500001074
6500001092
6500001114
6500001163
6500001198
6500001280
6500001566
6500001660
6500001697

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ด๊อกเตอร์ยา สวนตะไคร้
ร้านยา
ร้านขายยา กู้ด เวลล์ ฟาร์มาซี โครงการเดอะเซอร์ร้เคิานยา
ล ราชพฤกษ์
รพ.สต.มหาสวัสดิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ก.เจริญคลังยา
ร้านยา
ห้องยาชุมชน หน้าหมู่บ้าน ว.นิเวศ
ร้านยา
กันภัยเภสัช
ร้านยา
ห้องยาชุมชน 3 อิมเมจมอล
ร้านยา
คัดสรรโอสถ
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส หน้ารพ.ธาตุพนม
ร้านยา
เพรียว (Pure) นครพนม
ร้านยา
บ้านยาสามพี่น้อง
ร้านยา
เอ็มไอทีนครพนมคลินิกเทคนิคการแพทย์ นครพนมคลินิก
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ นครพนม
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมเเพทย์วชิรวิทย์
คลินิก
กิตติกานต์ร้านยา ศรีสงคราม
ร้านยา
เวชกรรมธาตุพนม
คลินิก
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลท่าอุเทน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ภาวิณีเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกลาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเดื่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเดื่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โฮมคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านภูกระแต ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนสมอ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าบ่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหาดแพง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพนอม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศรีสงคราม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามผง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพนสว่าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บี-แคร์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพะทาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงน้อย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหาดแพง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาอันเภสัช
ร้านยา
บ้านยา
ร้านยา
ใกล้ใจเภสัช
ร้านยา
ปัญญาเภสัช
ร้านยา

ตาบล
สนามจันทร์
พระประโทน
มหาสวัสดิ์
บ่อพลับ
กระทุ่มล้ม
กาแพงแสน
กระทุ่มล้ม
บางหลวง
ธาตุพนม
หนองญาติ
บ้านแก้ง
อาจสามารถ
ในเมือง
ปลาปาก
ศรีสงคราม
ธาตุพนม
กุรุคุ
โนนตาล
ในเมือง
โนนตาล
นาเดื่อ
นาเดื่อ
ศรีสงคราม
นาคา
ท่าบ่อสงคราม
ท่าบ่อสงคราม
หาดแพง
บ้านเอื้อง
พนอม
ศรีสงคราม
สามผง
โพนสว่าง
นาแก
นาคา
พะทาย
พิมาน
หาดแพง
ปลาปาก
ในเมือง
บ้านผึ้ง
โพนสวรรค์

อาเภอ
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
พุทธมณฑล
เมืองนครปฐม
สามพราน
กาแพงแสน
สามพราน
บางเลน
ธาตุพนม
เมืองนครพนม
นาแก
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
ปลาปาก
ศรีสงคราม
ธาตุพนม
เมืองนครพนม
ท่าอุเทน
เมืองนครพนม
ท่าอุเทน
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ท่าอุเทน
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
นาแก
ศรีสงคราม
ท่าอุเทน
นาแก
ศรีสงคราม
ปลาปาก
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
โพนสวรรค์

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001800
6500001866
6500001883
6500002103
6500002126
6500002139
6500002180
6500002202
6500002288
6500002310
6500002313
6500002314
6500002329
6500002384
6500002423
6500002458
6500002650
6500002769
6500002897
6500003159
6500003227
6500003249
6400000055
6400000241
6400000384
6400000463
6400000516
6400000576
6400000578
6400000660
6400000721
6400000771
6400000785
6400000950
6400000991
6400000997
6400001024
6400001076
6400001078
6400001080
6400001081

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ยาชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองผือ
รพ.สต.หนองเทา
ร้านขายยายาเภสัช
ฟาร์มาโฮม
ส.อานวยเภสัช
หนองแสงฟาร์มา
จีระฟาร์มาซี
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงมุกดาพร เรณูนคร
ป.เภสัช
เภสัชกร ปลาปาก
ห้างหุ้นส่วนจากัดกิตติฟาร์ม่า
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์บุญฤทธิ์
วิราศิณี คลินิกเวชกรรม
สถาพรเภสัช
ณัฐวุฒิแล็บ
บ้านยาเภสัช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราขธาตุพนม
คลินิกยา
เภสัชกรพรพิทักษ์
ซีแอนด์ดีดรัก ปตท. ศรีนคร
สมชาติเภสัช
บู๊สท์ บู๊ทส์-เดอะมอลล์โคราช
ร้านยาเภสัชกร
ตะกร้ายา
เรือนยายุทธนา
เอ็กซ์ต้า พลัส บึงพญาปราบ
เอ็กซ์ต้า พลัส 30 กันยา ซอย 5
เชิญพิมายเภสัช
เอ็กซ์ต้า พลัส ถนนพิบูลย์ละเอียด
เอ็กซ์ต้า พลัส โคราชไเกรดซิตี้
เอ็กซ์ต้า พลัส หนองบุญมาก
เอ็กซ์ต้าพลัส ชุมชนหนองตาคง
เอ็กซ์ต้า พลัส แยกหมูสี
ร้านยาเลิศสิริเภสัช
คลินิกเทคนิคการแพทย์จักราชเอสเอสแล็บ
ร้านขายยาบอยเภสัช
คลินิกทันตกรรมดีฟอร์ยู
คลินิกทันตกรรมดีสแควร์
คลินิกทันตกรรมดีดี
คลินิกทันตกรรมดีดีพลัส

ประเภท
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก

ตาบล
ในเมือง
บ้านเอื้อง
หนองเทา
ในเมือง
นาราชควาย
พระซอง
หนองแสง
ในเมือง
เรณู
โพนสวรรค์
ปลาปาก
ในเมือง
นาแก
ธาตุพนม
นาแก
เรณู
โพนสวรรค์
ธาตุพนม
บ้านกลาง
นาแก
แสนพัน
ท่าอุเทน
ในเมือง
จักราช
ในเมือง
ลาดบัวขาว
บ้านเกาะ
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
สูงเนิน
หนองหัวแรต
หนองบัวศาลา
หมูสี
เมืองปัก
จักราช
ในเมือง
ในเมือง
หัวทะเล
โคกกรวด
ในเมือง

อาเภอ
เมืองนครพนม
ศรีสงคราม
ท่าอุเทน
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
นาแก
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เรณูนคร
โพนสวรรค์
ปลาปาก
เมืองนครพนม
นาแก
ธาตุพนม
นาแก
เรณูนคร
โพนสวรรค์
ธาตุพนม
เมืองนครพนม
นาแก
ธาตุพนม
ท่าอุเทน
เมืองนครราชสีมา
จักราช
เมืองนครราชสีมา
สีคิ้ว
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
พิมาย
เมืองนครราชสีมา
สูงเนิน
หนองบุญมาก
เมืองนครราชสีมา
ปากช่อง
ปักธงชัย
จักราช
พิมาย
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001210
6400001253
6400001256
6400001422
6400001502
6400001587
6400001629
6400001763
6400002069
6400002138
6400002312
6400002438
6400002460
6400002506
6400002572
6400002577
6400002586
6400002608
6400002678
6400002747
6400002768
6400002792
6400002820
6400002845
6400002873
6400002910
6400002918
6400002927
6400002979
6400002992
6400003017
6400003025
6400003036
6400003055
6400003067
6400003077
6400003078
6400003082
6400003088
6400003106
6400003108

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
คลังยาไพศาล
ร้านยา
ปากช่อง
Pure สาขาบิ๊กซีโคราช2
ร้านยา
เมืองปัก
Pure โคราช
ร้านยา
ในเมือง
อุ่นใจเภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
ตะเคียน
เภสัชบิ๊ก 1
ร้านยา
ในเมือง
เงินแท้เภสัช
ร้านยา
ในเมือง
หน่วยตรวจโรค พัน.สร.22 บชร.2
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองไผ่ลอ้ ม
หมอยา NICS PHARMACY
ร้านยา
สุรนารี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าช้าง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หมูสี
คลินิกหมอครอบครัวประปา เครือข่ายโรงพยาบาลปากช่
ร.พ./หน่องนานา
วยงานภาครัฐ
ปากช่อง
ปันยา
ร้านยา
ปากช่อง
ร้านบ้านยา
ร้านยา
ในเมือง
เสิงสาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เสิงสาง
นานาฟาร์มาซี
ร้านยา
ปากช่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนกระโดน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ พญาเย็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากช่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองน้าแดง หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองน้าแดง
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ โคราช
ร้านยา
ในเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระตะเฆ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บัลลังก์
คลิืนิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์
คลิหนมอรั
ิก ศม์นรี
โชคชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองคุ้ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โป่งตาลอง
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ปากช่อง
ร้านยา
ปากช่อง
ยาไลค์ ฟาร์มาซี สานักงานใหญ่
ร้านยา
ปากช่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าช่าง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หมูสี
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ พิมาย
ร้านยา
ในเมือง
รพ.สต.ขนงพระใต้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขนงพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขนงพระเหนือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ขนงพระ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์นายแพทย์
คลินิกนครินทร์ จิตเวชศาสตร์ในเมือง
วัตสันฟาร์มาซี เดอะมอลล์โคราช ชั้น 2
ร้านยา
ในเมือง
ปากช่องนานา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากช่อง
สินีนาฏคลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาล
คลินิก
งิ้ว
รพ.สต.กลางดง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ กลางดง
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช ร้านยา
ในเมือง
โรงแรม เดอะ เปียโน รีสอร์ท
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองน้าแดง
รพ.สต.หนองกะทุ่ม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ จันทึก
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง13
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านโพธิ์
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลนครราชสีมา ชั้น G ร้านยา
ในเมือง
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลนครราชสีมา ชั้น3 ร้านยา
ในเมือง
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์แพทย์
คลินยิก่งรัก 1
ด่านขุนทด
รพ.สต.ซับพลู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองม่วง
รพ.สต.หนองขวาง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ วังกะทะ

อาเภอ
ปากช่อง
ปักธงชัย
เมืองนครราชสีมา
ด่านขุนทด
พิมาย
พิมาย
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
ปากช่อง
ปากช่อง
ปากช่อง
เมืองนครราชสีมา
เสิงสาง
ปากช่อง
ปากช่อง
ปากช่อง
ปากช่อง
เมืองนครราชสีมา
โนนไทย
โชคชัย
ปากช่อง
ปากช่อง
ปากช่อง
ปากช่อง
พิมาย
ปากช่อง
ปากช่อง
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
ปากช่อง
ปักธงชัย
ปากช่อง
เมืองนครราชสีมา
ปากช่อง
ปากช่อง
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
ด่านขุนทด
ปากช่อง
ปากช่อง

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003116
6400003124
6400003133
6400003144
6400003145
6400003194
6400003210
6400003236
6400003296
6400003316
6400003330
6400003344
6400003384
6400003444
6400003475
6400003541
6400003598
6400003606
6400003623
6400003801
6400003813
6400003978
6400004004
6400004196
6400004213
6400004221
6400004228
6400004236
6400004331
6400004333
6400004401
6400004472
6400004489
6400004530
6400004556
6400004603
6400004612
6400004613
6400004642
6400004651
6400004677

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
รพ.สต.ซับน้อย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ วังไทร
ปากช่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองไข่น้า ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ จันทึก
ปากช่อง
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเดอะมอลล์ โคราช ชั้น B ร้านยา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
ล้านยา
ร้านยา
ปากช่อง
ปากช่อง
บ้านยาหอม
ร้านยา
หัวทะเล
เมืองนครราชสีมา
ธันย์ชนกคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
หนองตะไก้ หนองบุญมาก
คลินิกสุกัญญาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
สารภี
หนองบุญมาก
วัตสันฟาร์มาซี เดอะมอลล์ โคราช ชั้น B
ร้านยา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากช่อง
ปากช่อง
รพ.สต.หนองมะค่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากช่อง
ปากช่อง
บึงทับช้างคลินิกเวชกรรม
คลินิก
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนหนองมะค่า
ร้านยา
ปากช่อง
ปากช่อง
กอบกาญจน์เภสัช
ร้านยา
เมืองปัก
ปักธงชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองตะไก้ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองตะไก้ หนองบุญมาก
รัตนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุ
คลินิก
งครรภ์
จันทึก
ปากช่อง
ร้านยาเภสัชหน่อย
ร้านยา
แชะ
ครบุรี
คลองดินดา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โป่งตาลอง
ปากช่อง
พรนิชารักษ์ สานักงานใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ตลาด
เมืองนครราชสีมา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมลาตะคอง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองสาหร่าย ปากช่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองสาหร่าย ปากช่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศีรษะละเลิง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ้านใหม่
เมืองนครราชสีมา
คลินิกทันตกรรม ดีดี โชคชัย
คลินิก
โชคชัย
โชคชัย
คณินทร์ฟาร์มาซี
ร้านยา
ในเมือง
พิมาย
เฮลท์ตี้แคร์
ร้านยา
โนนไทย
โนนไทย
หลานย่า ฟาร์มา
ร้านยา
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
บ้านยาประทายเภสัช
ร้านยา
ประทาย
ประทาย
คลินิกสมองนายแพทย์ปิยวัฒน์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้
คลินิก านเวชกรรมประสาทวิ
ในเมืทอยา
ง
เมืองนครราชสีมา
บ้านโอสถ ขามสะแกแสง
ร้านยา
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
คลินิกหมอครอบครัวประปา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากช่อง
ปากช่อง
คลินิกเด็กและโรคภูมิแพ้ แพทย์หญิงสุนทรี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิก
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม
คลินิก
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
คลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากช่อง
ปากช่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บ้านใหม่ ข) เมืองนครราชสีมา
เรืองศิริเภสัช
ร้านยา
สูงเนิน
สูงเนิน
เอสเค ฟาร์มาซี
ร้านยา
จักราช
จักราช
บ้านยาสุขใจ
ร้านยา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
พีรชยาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การผดุงครรภ์
คลินิก
ตะคุ
ปักธงชัย
ห้างหุ้นส่วนจากัดเมด-ยา โคราช นครราชสีมา ร้านยา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
ปุญญะเวช คลินิกการแพทย์แผนไทย
คลินิก
ตูม
ปักธงชัย
อวยแซตึ๊ง สานักงานใหญ่
ร้านยา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพระ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มะเริง
เมืองนครราชสีมา

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004703
6400004722
6400004744
6400004760
6400004763
6400004764
6400004767
6400004834
6400004841
6400004847
6400004860
6400004870
6400004909
6400004915
6400004926
6400004942
6400004946
6400004948
6400004962
6400004999
6400005097
6400005114
6400005139
6400005157
6400005158
6400005244
6400005247
6400005269
6400005271
6400005301
6400005330
6400005335
6400005350
6400005384
6400005400
6400005403
6500000050
6500000172
6500000611
6500000745
6500000793

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองพะลาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลระกาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโตนด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสีมุม
กุมภาเภสัช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขนาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกกรวด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองไข่น้า
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะเริงน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งกระโดน
ศูนย์แพทย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ฟาสซิโน ตลาดหน้ารพ.มหาราช นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพลกรัง
โรงพยาบาลส่งเสริสขุ ภาพตาบลโนนฝรั่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนฝรั่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปรู
โรงพยาบาลวังน้าเขียว
บ้านยาจอหอ63
โรงพยาบาลพิมาย
โรงพยาบาลพิมาย
รพ.สต.โพนสูง
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
รพ.สต.ตะคุ
รพ.สต.วังกะทะ
รพ.สต.คลองม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกลางดง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลพิมาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปากช่อง
คลินิกบ้านอัมพวัน ทันตกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบุกระโทก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวทานบ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหลักร้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งกระโดน
คลินิกแพทย์กิตติบูลย์
เอี่ยมเจริญเภสัช
คลินิกเทคนิคการแพทย์แล็บเฮ็ลธ์
พานาซี เวลล์เนส คลินิกเวชกรรม เขาใหญ่
บ้านยาสองเภสัช

ประเภท

ตาบล
อาเภอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บ้านใหม่ ข) เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สีมุม
เมืองนครราชสีมา
ร้านยา
ปากช่อง
ปากช่อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเกาะ
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองไข่น้า เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พะเนา
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สีมุม
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
ร้านยา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พลกรัง
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หัวทะเล
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หัวทะเล
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองจะบก เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไทยสามัคคี วังน้าเขียว
ร้านยา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
พิมาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
พิมาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมื่นไวย
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังกะทะ
ปากช่อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองม่วง
ปากช่อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กลางดง
ปากช่อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
พิมาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองสาหร่าย ปากช่อง
คลินิก
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหัวแรต หนองบุญมาก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหัวแรต หนองบุญมาก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สีมุม
เมืองนครราชสีมา
คลินิก
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
ร้านยา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
คลินิก
หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา
คลินิก
วังไทร
ปากช่อง
ร้านยา
โพธิ์กลาง
เมืองนครราชสีมา

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000994
6500001151
6500001177
6500001227
6500001287
6500001426
6500001520
6500001599
6500001628
6500001840
6500001905
6500001965
6500002104
6500002155
6500002220
6500002303
6500002411
6500002475
6500002495
6500002542
6500002552
6500002578
6500002636
6500002654
6500002656
6500002660
6500002685
6500002701
6500002717
6500002736
6500002766
6500002803
6500002838
6500002848
6500002884
6500002899
6500002908
6500002953
6500002959
6500003027
6500003029

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอฟเอ็มซีคลินิกเวชกรรม เวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปลิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พีแอนด์เอฟ ซุปเปอร์ดรัก โลตัสปากช่อง
ร้านยา
คลิรักษ์สขุ ภาพ การพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมหมอจักรพงษ์
คลินิก
ราชสีมาคลินิกเวชกรรม
คลินิก
คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปลายดาบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ตะขบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลด่านขุนทด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสุขัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองโพธิ์เภสัช
ร้านยา
คลินนิกเวชกรรมแพทย์พลธร
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพชร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระเพลิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พี.อาร์.ฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปลิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกหมอคมกริช คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัคลิลยศาสตร์
นิก
ศัลยศาสตร์
รพ.สต.บ้านโคก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอเซียฟาร์ม่า
ร้านยา
ร้านขายยาเภสัชกรกิตติพร
ร้านยา
ขนิษฐาเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.ละกอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศรัญญาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เวชปฏิบัตคลิ
ิทั่วนไปิก
บ้านยาฟาร์มาซี ตลาดโคกสูง
ร้านยา
หนองน้าใสเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.นางเหริญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เภสัชกรกันเอง ตลาดหนองปรือ
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสีคิ้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยา30กันยา
ร้านยา
พิมายคลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเยี่ยม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วี แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
บ้านหมอยาเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
ร้านยา
บ้านรวมแพทย์สหคลินิก
คลินิก
โนนนาฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลานางแก้ว ร้านยา
ปาป้าฟาร์มสเตย์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหลักร้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ในเมือง
ไชยมงคล
หนองบัวศาลา
ปากช่อง
หนองบัวศาลา
หัวทะเล
ในเมือง
ในเมือง
สุขเกษม
ตะขบ
ด่านขุนทด
ตะคุ
หนองกระทุ่ม
ตลาด
โนนตาเถร
ในเมือง
นกออก
โพธิ์กลาง
ตูม
โชคชัย
สะแกราช
ในเมือง
ในเมือง
บ้านใหม่
ศรีละกอ
หินโคน
โคกสูง
หนองน้าใส
เกษมทรัพย์
โพธิ์กลาง
มิตรภาพ
ในเมือง
ในเมือง
บ่อปลาทอง
หนองบัวศาลา
หนองบัวศาลา
ธารละหลอด
โนนสูง
ลานางแก้ว
ไทยสามัคคี
ในเมือง

อาเภอ
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
ปากช่อง
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ด่านขุนทด
ปักธงชัย
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
โนนแดง
เมืองนครราชสีมา
ปักธงชัย
เมืองนครราชสีมา
ปักธงชัย
โชคชัย
ปักธงชัย
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
จักราช
จักราช
เมืองนครราชสีมา
สีคิ้ว
ปักธงชัย
เมืองนครราชสีมา
สีคิ้ว
เมืองนครราชสีมา
พิมาย
ปักธงชัย
เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
พิมาย
โนนสูง
ปักธงชัย
วังน้าเขียว
เมืองนครราชสีมา

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500003031
6500003034
6500003078
6500003223
6500003417
6400000046
6400000125
6400000424
6400000709
6400000710
6400000711
6400000794
6400000799
6400000811
6400000939
6400001237
6400001283
6400001302
6400001339
6400001367
6400001449
6400001456
6400001463
6400001538
6400001613
6400001648
6400001792
6400001807
6400001826
6400001839
6400001847
6400001856
6400001905
6400001954
6400001982
6400002042
6400002090
6400002129
6400002174
6400002480
6400002555

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ปาป้าฟาร์มสเตย์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยไหราษฎร์พัฒร.พ./หน่
นา วยงานภาครัฐ
เชี่ยวชาญฟาร์มาซี
ร้านยา
ต่อคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
เมืองย่าฟาร์มาซี
ร้านยา
เอสทีเภสัช
ร้านยา
บู๊ทส์ บู๊ทส์-เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกแล็ปศรัญญา นครศรีคลิธรรมราช
นิก
เอ็กซ์ต้าพลัส ตาบลท่าซัก
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส แยกเบญจมฯ
ร้านยา
เอ็ก์ต้าพลัส ถนนพัฒนาการคูขวาง
ร้านยา
ปากพยิงเภสัช
ร้านยา
ทุ่งสงคลินิกเทคนิคการแพทย์ ทุ่งสง
คลินิก
ฟ้าใสเภสัช
ร้านยา
เพิ่มพูนเภสัช
ร้านยา
ตุ๊กตาฟาร์ม่า
ร้านยา
ฝุ่นเภสัช
ร้านยา
ปากนครฟาร์มาซี สานักงานใหญ่
ร้านยา
ตะวันฟาร์ม่า
ร้านยา
หมอพีระยุทธคลินิกเวชกรรม
คลินิก
สถานียา ทุ่งสง
ร้านยา
คลินิคยา มอ ออ 2
ร้านยา
ปิยรัฐฟาร์มา สานักงานใหญ่
ร้านยา
หจก.ร้านแหลมทองเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลนครินทร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟาร์มาเดย์
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) นครศรีธรรมราช
ร้านยา
บ้านยาสามใบเถา
ร้านยา
รวมยาปากนคร
ร้านยา
วงศ์สวัสดิ์ฟาร์มาซี
ร้านยา
วังรีเภสัช
ร้านยา
บ้านเฉลิมเภสัช
ร้านยา
หมอยาเภสัช
ร้านยา
พลอยเภสัช
ร้านยา
สุมาดีเภสัช
ร้านยา
ปริญาเภสัช ท่าศาลา
ร้านยา
ครอบครัวยา
ร้านยา
ไพบูลย์โอสถ
ร้านยา
ชุมทางยา ทุ่งสง
ร้านยา
เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเท็มส์คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินนครศรี
ิก ธรรมราช
พลอยเภสัช
ร้านยา

ตาบล
ไทยสามัคคี
หนองบัว
ปรุใหญ่
ตะขบ
บ้านเกาะ
ในเมือง
นาสาร
ในเมือง
ท่าวัง
โพธิ์เสด็จ
ในเมือง
ปากพูน
ปากแพรก
ท่ายาง
สิชล
หัวไทร
ปากนคร
ท่าซัก
ร่อนพิบูลย์
หัวไทร
ปากแพรก
ที่วัง
ในเมือง
ขนอม
ท่าวัง
ในเมือง
ปากพูน
ปากนคร
ปากนคร
พิปูน
ดุสติ
ดอนตรอ
ควนกรด
ปากแพรก
ในเมือง
ท่าศาลา
ปากนคร
หัวไทร
ปากแพรก
ในเมือง
ปากแพรก

อาเภอ
จังหวัด
วังน้าเขียว
นครราชสีมา
คง
นครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ปักธงชัย
นครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
สิชล
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ขนอม
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พิปูน
นครศรีธรรมราช
ถ้าพรรณรา
นครศรีธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002772
6400002773
6400002824
6400002836
6400002938
6400003044
6400003075
6400003103
6400003380
6400003714
6400003750
6400003770
6400003816
6400003973
6400003983
6400004015
6400004027
6400004056
6400004058
6400004062
6400004229
6400004358
6400004363
6400004421
6400004523
6400004541
6400004544
6400004735
6400004777
6400004809
6400005006
6400005007
6400005009
6500000024
6500000027
6500000243
6500000370
6500000422
6500000550
6500000643
6500000694

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
วัตสันฟาร์มาซี สหไทยนครศรีธรรมราช
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช
ยาชุมชน
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
คลินิกเวชกรรมหมอพรชัย
รพ.สต.บ้านหัวคลองแหลม
นครินทร์
คลินิกเด็กหมอพิมพัชร
ณัฐธิดาฟาร์มา
ร้านริยาพันธ์เภสัช 1
รพ.สต.บ้านหน้าควนหรั่ง
บ้านยาตลาดช้อย
ทรัพย์คีรีฟาร์มา
ยาบ้านหลิว
ศักดิ์เจริญเภสัช
บ้านยาจันดี
โชคชัยฟาร์มา
ร้านยานาเหรง
ประติชญาเภสัช
มิตรยาเภสัช
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงพรณภัส
สิริกานต์คลินิกเวชกรรม
ไบรท์ ฟาร์มา
หมอยาราชพฤกษ์
ศรีศุภางค์เภสัช
หมอยาชะเมา
ขมเป็นยา
คลังยาเภสัช
แล็บดาราภรณ์ เทคนิคการแพทย์
อภิชญาเภสัช
ฟาสซิโน นครศรีธรรมราช
ฟาสซิโน ท่าศาลา
ฟาสซิโน พัฒนาการคูขวาง
คลินิกทันตกรรมฟันดี
เรือนยา
ร้านยาสยาม
สถานียา
อุ่นใจเภสัช
รวมใจ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกเทคนิคการแพทย์ วาสนาแล็บ
บีบีฟาร์มาซี

ประเภท
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
ร้านยา

ตาบล
ท่าวัง
คลัง
ปากแพรก
นาสาร
หัวไทร
แหลม
ท่าวัง
ปากแพรก
ในเมือง
ควนกลาง
วังอ่าง
นาทราย
พรหมโลก
ท่าวัง
ในเมือง
จันดี
ท้ายสาเภา
นาเหรง
อินคีรี
ท่าขึ้น
พรหมโลก
สิชล
ในเมือง
ในเมือง
บ้านลานาว
ทางพูน
ในเมือง
ปากแพรก
ในเมือง
โพธิ์เสด็จ
ในเมือง
ท่าศาลา
คลัง
สิชล
ปากแพรก
สิชล
ทรายขาว
ชะมาย
ท่าศาลา
ชะมาย
สิชล

อาเภอ
จังหวัด
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พิปูน
นครศรีธรรมราช
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
นบพิตา
นครศรีธรรมราช
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
สิชล
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
บางขัน
นครศรีธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สิชล
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
สิชล
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
สิชล
นครศรีธรรมราช

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000825
6500000864
6500000904
6500000960
6500001424
6500001429
6500001458
6500001558
6500001649
6500001753
6500001864
6500002054
6500002179
6500002193
6500002196
6500002241
6500002299
6500002337
6500002376
6500002377
6500002460
6500002533
6500002555
6500002557
6500002585
6500002902
6500002915
6500002964
6500003080
6500003085
6500003091
6500003101
6500003117
6500003317
6500003389
6500003423
6500003427
6400000061
6400000099
6400000187
6400000569

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
จรัสพงษ์เวชภัณฑ์
ร้านยา
ปันสุข
ร้านยา
ร้านยาบุญยา ทุ่งสง
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์ศรีธรรมราชคลินิกแล็บ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
มัลลิกาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
อรอุมาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แอมฟาร์มาซี (หน้าค่ายวชิราวุธ)
ร้านยา
ท่าม้าเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านราม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขมเป็นยา
ร้านยา
หมอยาเกียรติลดา
ร้านยา
ร้านเม็ดยา ท่าศาลา
ร้านยา
กระปุกยา 1
ร้านยา
จิตรทิวัสเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศาลาแก้ว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เพื่อนยา
ร้านยา
หจก ต้นยาฟาร์มาซี
ร้านยา
ทีจีเมดแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
นานายาเภสัช
ร้านยา
ศาลายา
ร้านยา
ไทยสมบูรณ์ เภสัช
ร้านยา
น้าพุเภสัช
ร้านยา
เอไอ ฟาร์มา
ร้านยา
เยาวเรศการพยาบาล
คลินิก
บ้านรักยา
ร้านยา
เมืองทองการยา
ร้านยา
โชคสมบูรณ์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
ร้านยา
โอมเภสัช
ร้านยา
ชัยทัตเภสัช
ร้านยา
เพื่อนยา ถ.ศรีธรรมโศก
ร้านยา
อภัสราเภสัช
ร้านยา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รุ่งเภสัช
ร้านยา
เพชรมีเภสัช 1
ร้านยา
เกสราวรรณการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
บู๊ทส์ - โลตัส เดอะ วอล์ค นครสวรรค์
ร้านยา
ร้านบู๊ทส์ บู๊ทส์ บิ๊กซี นครสวรรค์
ร้านยา
พระบางเภสัช
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนนวมินทร์
ร้านยา

ตาบล
ท่าวัง
ในเมือง
ปากแพรก
คลัง
ควนพัง
พรหมโลก
ชะมาย
ปากพูน
ในเมือง
บ้านราม
ในเมือง
ท่าวัง
ท่าศาลา
ท่าวัง
ในเมือง
หัวไทร
ชะมาย
ท่าวัง
ขนอม
ทุ่งใหญ่
กาโลน
ชะมาย
ท่ายาง
ท่าวัง
ห้วยปริก
ในเมือง
ปากนคร
ขนอม
นาสาร
ร่อนพิบูลย์
โพธิ์เสด็จ
ในเมือง
สิชล
โพธิ์เสด็จ
บางจาก
ทุ่งปรัง
พรหมโลก
นครสวรรค์ตก
ปากน้าโพ
วัดไทรย์
วัดไทรย์

อาเภอ
จังหวัด
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ขนอม
นครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
ลานสกา
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ขนอม
นครศรีธรรมราช
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สิชล
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สิชล
นครศรีธรรมราช
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000571
6400000656
6400000906
6400001356
6400001398
6400001614
6400001779
6400001869
6400002351
6400002377
6400002441
6400002615
6400002616
6400002679
6400002844
6400002851
6400002893
6400003045
6400003182
6400003192
6400003315
6400003338
6400003426
6400003427
6400003452
6400003573
6400003650
6400003677
6400003724
6400003758
6400003945
6400003982
6400004078
6400004145
6400004186
6400004197
6400004223
6400004247
6400004258
6400004281
6400004371

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนนวมินทร์
ร้านยา
โรงพยาบาลกองบิน บน.4
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มุทิตาคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ร้านขายยาเพียรเภสัช
ร้านยา
เพรียว (Pure) นครสวรรค์
ร้านยา
สหคลินิกแพทย์ช่องแค เวชกรรม
คลินิก
ศูนย์อนามัยที่ 3
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไพบูลย์เภสัช
ร้านยา
พัฒนาเภสัช
ร้านยา
พัฒนาเภสัช
ร้านยา
พิเชฐเภสัช
ร้านยา
ร้านเภสัชดาว
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี นครสวรรค์
ร้านยา
เภสัชกร 2
ร้านยา
โรงพยาบาลตาคลี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่วงก์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตากฟ้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกการประกอบโรคศิลปะกิจกรรมบาบัดนครสวรรค์
คลินิกกิจกรรมบาบัด
บ้านยาและสุขภาพ
ร้านยา
พยุหะคีรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลท่าตะโก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บรรพตพิสยั
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สวรรค์ประชารักษ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชุมตาบง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลชุมแสง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดยาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟาร์มาซิสท์
ร้านยา
โรงพยาบาลหนองบัว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สงกรานต์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
รพ.สต.บ้านเขาไม้เดน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปัณยาเภสัช
ร้านยา
อนันตรา
ร้านยา
รพ.สต.บ้านสระบัว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหัวงิ้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พรพัฒนาเภสัช
ร้านยา
คลินิกยา นครสวรรค์
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์ จีไนน์ไดแอกนอสติคส์ 1 คลินิก
รพ.สต.บ้านทรัพย์ไพรวัลย์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยางขาว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหาดสะแก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
วัดไทรย์
ตาคลี
ชุมแสง
หนองกรด
ปากน้าโพ
ช่องแค
นครสวรรค์ออก
วัดไทรย์
นครสวรรค์ตก
นครสวรรค์ตก
ลาดยาว
ตาคลี
ปากน้าโพ
ปากน้าโพ
ตาคลี
แม่วงก์
ตากฟ้า
วัดไทรย์
ปากน้าโพ
พยุหะ
ท่าตะโก
เจริญผล
ปากน้าโพ
ปากน้าโพ
ชุมตาบง
ชุมแสง
สระแก้ว
ปากน้าโพ
หนองกลับ
แม่เล่ย์
ม่วงหัก
หนองโพ
นครสวรรค์ตก
เขากะลา
เนินมะกอก
หนองกลับ
ปากน้าโพ
ปากน้าโพ
เขากะลา
ยางขาว
ย่านมัทรี

อาเภอ
เมืองนครสวรรค์
ตาคลี
ชุมแสง
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
ตาคลี
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
ลาดยาว
ตาคลี
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
ตาคลี
แม่วงก์
ตากฟ้า
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
พยุหะคีรี
ท่าตะโก
บรรพตพิสยั
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
ชุมตาบง
ชุมแสง
ลาดยาว
เมืองนครสวรรค์
หนองบัว
แม่วงก์
พยุหะคีรี
ตาคลี
เมืองนครสวรรค์
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
หนองบัว
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004386
6400004474
6400004475
6400004600
6400004676
6400004766
6400004772
6400004886
6400004956
6400005082
6400005102
6400005122
6400005183
6400005213
6400005308
6400005385
6400005396
6400005449
6400005467
6400005477
6400005505
6500000624
6500000634
6500000645
6500000663
6500000668
6500000760
6500000770
6500000876
6500000882
6500000895
6500000902
6500000927
6500000971
6500001091
6500001116
6500001120
6500001158
6500001165
6500001292
6500001419

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อิ่มใจเภสัช
ร้านยา
อิ่มใจเภสัช
ร้านยา
หอยาฟาร์มา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าซึม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.กองบิน บน.4
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตลิ่งสูง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิคเทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์แล็บ 3 3คลินิก
ฟาสซิโน นครสวรรค์
ร้านยา
หอยาฟาร์มา
ร้านยา
บุศยาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลโกรกพระ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสระทะเล ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์เอกชัย
คลินิก
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองกระโดน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้าผึ้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
เวชกรรมนายแพทย์วรวุฒิ
คลินิก
หนองปลิงเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองยาว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เทศบาลนครนครสวรรค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านนากลาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเสกสรรเทคนิคการแพทย์แล็บ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองโก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองไทร ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้าโพ1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ศูนย์ยา อาเภอเมืองนครสวรรค์
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอโกรกพระ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยางตาล ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหาดสูง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ่อพลับ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพสต.บ้านศาลาแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านขายยาสองพี่น้อง
ร้านยา
เอกกวี คลินิก
คลินิก
รพ.สต.บ้านเนินศาลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.กองบิน บน.4
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านบางมะฝ่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านส้มเสี้ยว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรม หมออัมภิการ์
คลินิก

ตาบล
ปากน้าโพ
ชุมตาบง
ชุมตาบง
ปากน้าโพ
พยุหะ
ตาคลี
แม่เล่ย์
ปากน้าโพ
ปากน้าโพ
ปากน้าโพ
ตาคลี
โกรกพระ
สระทะเล
เจริญผล
เก้าเลี้ยว
นครสวรรค์ตก
แม่เล่ย์
หนองกรด
หนองปลิง
นครสวรรค์ออก
หนองยาว
นครสวรรค์ออก
นากลาง
เจริญผล
หนองกระเจา
แม่เล่ย์
นครสวรรค์ตก
ปากน้าโพ
โกรกพระ
ยางตาล
หาดสูง
เนินกว้าว
ศาลาแดง
นครสวรรค์ตก
ทับกฤช
โกรกพระ
ศาลเจ้าไก่ต่อ
ตาคลี
บางมะฝ่อ
ท่างิ้ว
นครสวรรค์ตก

อาเภอ
เมืองนครสวรรค์
ชุมตาบง
ชุมตาบง
เมืองนครสวรรค์
พยุหะคีรี
ตาคลี
แม่วงก์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
ตาคลี
โกรกพระ
พยุหะคีรี
บรรพตพิสยั
เก้าเลี้ยว
เมืองนครสวรรค์
แม่วงก์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
ลาดยาว
เมืองนครสวรรค์
โกรกพระ
บรรพตพิสยั
ชุมแสง
แม่วงก์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
โกรกพระ
โกรกพระ
โกรกพระ
โกรกพระ
โกรกพระ
เมืองนครสวรรค์
ชุมแสง
โกรกพระ
ลาดยาว
ตาคลี
โกรกพระ
บรรพตพิสยั
เมืองนครสวรรค์

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001479
6500001487
6500001547
6500001584
6500001705
6500001805
6500001844
6500001934
6500001983
6500002280
6500002364
6500002456
6500002560
6500002572
6500002692
6500002850
6500002851
6500002892
6500003069
6500003154
6500003178
6500003241
6500003253
6500003361
6400000052
6400000065
6400000114
6400000139
6400000148
6400000153
6400000154
6400000157
6400000213
6400000229
6400000351
6400000414
6400000473
6400000488
6400000519
6400000542
6400000661

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
คลินิกทันตกรรมดีเดนท์ ตาคลี
รพ.สต.บ้านหนองโก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าซุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่ากร่าง
รพ.สต.ฆะมัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังไผ่
คลินิกเทคนิคการแพทย์บ้านแล็บ
คลังยารุ่งเรือง
บริษัท ทรัพย์วิไล เมดิคอล จากัด สานักงานใหญ่
คลินิกหมอจอย เวชกรรม
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์
อายุรเวทคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแก่ง
รพ.สต.บ้านเกรียงไกรใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแก่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกรียงไกร
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์กรุณา
ยาณัฐยาขวัญ สาขาหนองกรด
รพ.สต.บ้านห้วยบง
กิตติยาคลินิกการพยาบาลแลการผดุงครรภ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหาดสะแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางมะฝ่อ
รพ.สต.บ้านเขานางต่วม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าน้าอ้อย
บู๊ทส์ บู๊ทส์ - เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
ร้านบู๊ทส์ บีไฮฟ์เมืองทองธานี
บู๊ทส์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
บู๊ทส์ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
บู๊ทส์ บู๊ทส์ - เซ็นทรัล เวสต์เกต
เพื่อนเภสัช
เคเจฟาร์มาซี
ลานทองฟาร์มาซี
เอสทิว่า คลินิกเวชกรรม
ฟาร์มาโฮม
เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม ปากเกร็ด
คลีนิกหมอบางบัวทองเวชกรรม
เอ็กซ์ต้า พลัส หมู่บ้านจิรกานต์
เอ็กซ์ต้าพลัส ตลาดสาเร็จพัฒนา
เอ็กซ์ต้า พลัส แลนด์วิลล่าไทรน้อย
เอ็กซ์ต้าพลัส เดอะเลค(เมืองทองธานี)
เอ็กซ์ต้า พลัส ธาราสแควร์

ประเภท
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
ตาคลี
หนองกระเจา
บางประมุง
ท่าไม้
ฆะมัง
นครสวรรค์ตก
ชุมแสง
นครสวรรค์ออก
ปากน้าโพ
หนองกลับ
นครสวรรค์ตก
นครสวรรค์ตก
บ้านแก่ง
เกรียงไกร
บ้านแก่ง
เกรียงไกร
หนองกระโดน
หนองกรด
เขากะลา
ชุมตาบง
ย่านมัทรี
บางมะฝ่อ
วังบ่อ
ท่าน้าอ้อย
บางขนุน
บางพูด
บางเขน
บางตลาด
เสาธงหิน
สวนใหญ่
บางกระสอ
บางพูด
ท่าทราย
บางขนุน
ปากเกร็ด
โสนลอย
ไทรน้อย
ปลายบาง
บางบัวทอง
บางพูด
บางตลาด

อาเภอ
ตาคลี
ชุมแสง
โกรกพระ
ชุมแสง
ชุมแสง
เมืองนครสวรรค์
ชุมแสง
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
หนองบัว
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
บรรพตพิสยั
พยุหะคีรี
ชุมตาบง
พยุหะคีรี
โกรกพระ
หนองบัว
พยุหะคีรี
บางกรวย
ปากเกร็ด
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ด
บางใหญ่
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ด
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
ปากเกร็ด
บางบัวทอง
ไทรน้อย
บางกรวย
บางบัวทอง
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000663
6400000664
6400000668
6400000678
6400000722
6400000723
6400000724
6400000725
6400000727
6400000736
6400000744
6400000747
6400000749
6400000750
6400000753
6400000831
6400000832
6400000833
6400000835
6400000915
6400000920
6400000927
6400001112
6400001257
6400001327
6400001337
6400001394
6400001402
6400001775
6400001850
6400001978
6400002073
6400002104
6400002132
6400002319
6400002399
6400002464
6400002481
6400002500
6400002526
6400002541

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เอ็กซ์ต้า พลัส แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ก 21
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส แมเนอร์สนามบินน้า
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เลี่ยงเมืองนนทบุรี 15
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เลี่ยงเมือง ปากเกร็ด 37
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ท่าอิฐ
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เรวดี 17
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส นนทบุรี 8
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.พฤกษา 45
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ราชพฤกษ์ (บางพลับ)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สัมมากรราชพฤกษ์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส บางใหญ่ซิตี้ จุด 3
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส คูล คอนโด บางกรวย
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.พฤกษา 18
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดสาเร็จพัฒนา
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เทศบาลไทรม้า
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส งามวงศ์วาน 18 จุด 2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส นนทบุรี 48
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส งามวงศ์วาน 25 ซอย 9
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส นนทบุรี 42
ร้านยา
Ozone pharma 1
ร้านยา
เอ็กซ็ต้า พลัส ตลาดสมบูรณ์ทรัพย์ จุด 2
ร้านยา
ฟาร์มาโฮม
ร้านยา
เภสัชวัฒนะ
ร้านยา
Pure แจ้งวัฒนะ2
ร้านยา
เพรียว (Pure) รัตนาธิเบศร์ 2
ร้านยา
เพรียว (Pure) ไทรน้อย
ร้านยา
เพรียว (Pure) บางใหญ่
ร้านยา
เพรียว (Pure) ติวานนท์
ร้านยา
บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จากัด แจ้งวัฒนะ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
พัชรเวช คลินิกเวชกรรม
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส บัวทองธานี จุด 2
ร้านยา
สะบายดีเภสัช 1
ร้านยา
บ้านยาดีดี
ร้านยา
สุวรรณเภสัช
ร้านยา
องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ร้านยา
ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บริษัท เฮลท์ตี้ มี จากัด
ร้านยา
สานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ
หน่วยงานเอกชน/อื
ข
่นๆ

ตาบล
คลองเกลือ
บางกระสอ
บางกระสอ
บางตลาด
บางรักน้อย
ตลาดขวัญ
บางกระสอ
บางแม่นาง
บางพลับ
อ้อมเกร็ด
เสาธงหิน
บางกรวย
บางแม่นาง
ปลายบาง
ไทรม้า
บางเขน
ท่าทราย
บางเขน
ท่าทราย
บางเขน
ท่าทราย
บางขนุน
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
บางกระสอ
ไทรน้อย
บางรักพัฒนา
ตลาดขวัญ
ปากเกร็ด
บางกร่าง
บางบัวทอง
บางพลับ
ตลาดขวัญ
มหาสวัสดิ์
ตลาดขวัญ
บางขุนกอง
ตลาดขวัญ
ตลาดขวัญ
บางเขน
ตลาดขวัญ
ตลาดขวัญ

อาเภอ
ปากเกร็ด
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ด
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
บางใหญ่
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
บางใหญ่
บางกรวย
บางใหญ่
บางกรวย
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
เมืองนนทบุรี
ไทรน้อย
บางบัวทอง
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ด
เมืองนนทบุรี
บางบัวทอง
ปากเกร็ด
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002613
6400002625
6400002655
6400002695
6400002697
6400002711
6400002795
6400002799
6400002839
6400002870
6400002883
6400002919
6400002939
6400002947
6400002956
6400002985
6400002993
6400003019
6400003049
6400003164
6400003215
6400003220
6400003240
6400003397
6400003467
6400003526
6400003554
6400003596
6400003809
6400003827
6400003954
6400003963
6400004378
6400004596
6400004620
6400004628
6400004702
6400004705
6400004707
6400004709
6400004714

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ติวานนท์
ร้านยา
ตลาดขวัญ
เมืองนนทบุรี
วัตสันฟาร์มาซี เมเจอร์ ฮอลลีวู๊ด แจ้งวัฒนะ
ร้านยา
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ร้านยา
เสาธงหิน
บางใหญ่
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ร้านยา
บางตลาด
ปากเกร็ด
วัตสันฟาร์มาซี เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์
ร้านยา
บางกระสอ เมืองนนทบุรี
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
ร้านยา
บางกระสอ เมืองนนทบุรี
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ ร้านยา
บางขนุน
บางกรวย
วัตสันฟาร์มาซี เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ร้านยา
บางเขน
เมืองนนทบุรี
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บางใหญ่ ร้านยา
บางรักพัฒนา บางบัวทอง
วัตสันฟาร์มาซี เมืองทอง
ร้านยา
บ้านใหม่
ปากเกร็ด
วัตสันฟาร์มาซี เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
ร้านยา
บางขุนกอง บางกรวย
อนันต์พัฒนา 2
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัดชลอ
บางกรวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอ้อมเกร็ด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อ้อมเกร็ด
ปากเกร็ด
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ตลาดขวัญ
เมืองนนทบุรี
เอ็กซ์ต้า พลัส สาเร็จพัฒนา จุด 2
ร้านยา
ปลายบาง
บางกรวย
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ บางใหญ่
ร้านยา
บางคูเวียง
บางกรวย
เอ็กซ์ต้า พลัส หมู่บ้านสหกรณ์ (แจ้งวัฒนะตัดใหม่ )ร้านยา
บางพูด
ปากเกร็ด
เอ็กซ์ต้า พลัส สะพานพระนั่งเกล้า
ร้านยา
บางกระสอ เมืองนนทบุรี
วัตสันฟาร์มาซี สาขามาร์เก็ต วอล์ค บางใหญ่ ร้านยา
เสาธงหิน
บางใหญ่
วัตสันฟาร์มาซี แกรนด์พล่าซ่า งามวงศ์วาน
ร้านยา
บางเขน
เมืองนนทบุรี
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ บางกรวยไทรน้อย ร้านยา
บางบัวทอง บางบัวทอง
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน ศรีสมาน
ร้านยา
บ้านใหม่
ปากเกร็ด
ลาโพการแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
ลาโพ
บางบัวทอง
ร้านเพื่อนยา1
ร้านยา
มหาสวัสดิ์
บางกรวย
แอล.ดี.เภสัช
ร้านยา
พิมลราช
บางบัวทอง
ไทรใหญ่คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
ไทรใหญ่
ไทรน้อย
พระปิ่นทันตแพทย์
คลินิก
บางแม่นาง บางใหญ่
ออยล์เภสัช
ร้านยา
บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี
เอ็น พี ฟาร์มา
ร้านยา
บางเขน
เมืองนนทบุรี
พี พี ฟาร์มาซี สานักงานใหญ่
ร้านยา
บางแม่นาง บางใหญ่
ร้านโอ๊ตเภสัช
ร้านยา
บางพูด
ปากเกร็ด
หมอยา ฟาร์มาทาวน์
ร้านยา
ท่าทราย
เมืองนนทบุรี
มีกันโอสถ
ร้านยา
บางสีทอง
บางกรวย
คลังยาดีบัวทอง
ร้านยา
บางบัวทอง บางบัวทอง
นภาพอลคลินิกเวชกรรม บางบัวทอง
คลินิก
บางรักพัฒนา บางบัวทอง
ฟาสซิโน บีบี บางใหญ่
ร้านยา
เสาธงหิน
บางใหญ่
ฟาสซิโน งามวงศ์วาน
ร้านยา
บางเขน
เมืองนนทบุรี
ฟาสซิโน บางบัวทอง
ร้านยา
บางรักพัฒนา บางบัวทอง
ฟาสซิโน ปตท.บางกรวย-ไทรน้อย
ร้านยา
บางบัวทอง บางบัวทอง
ฟาสซิโน คาลเท็กซ์ ราชพฤกษ์
ร้านยา
อ้อมเกร็ด
ปากเกร็ด
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ตลาดขวัญ ข) เมืองนนทบุรี

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004785
6400004941
6400005278
6400005279
6400005300
6400005441
6500000016
6500000035
6500000286
6500000304
6500000513
6500000646
6500000710
6500000746
6500000824
6500000978
6500001216
6500001475
6500002311
6500002648
6400000043
6400000181
6400000376
6400000507
6400001087
6400001329
6400001581
6400001682
6400001752
6400001880
6400002255
6400002702
6400003785
6400003998
6400004092
6400004311
6400004671
6400004907
6400005049
6400005336
6500000080

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ
หน่วยงานกลาง
ข
(ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ตลาดขวัญ ข) เมืองนนทบุรี
ฟาสซิโน ต้นสักมาร์เก็ต(สนามบินน้า)
ร้านยา
บางกระสอ เมืองนนทบุรี
มิตรไมตรีเภสัช
ร้านยา
บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
คลินิกเวชกรรมพิสฐิ เวชการ
คลินิก
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
เมืองยา ฟาร์มาซี
ร้านยา
โสนลอย
บางบัวทอง
บ้านยาสดใส
ร้านยา
มหาสวัสดิ์
บางกรวย
เมดิเฮ้าส์ บางบัวทอง
ร้านยา
บางรักพัฒนา บางบัวทอง
เมดิเฮ้าส์ 1
ร้านยา
บางเลน
บางใหญ่
บริษัทคเณชาเฮลตี้แคร์จากัด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บางรักพัฒนา บางบัวทอง
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ตลาดขวัญ ข) เมืองนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บางกระสอ ข) เมืองนนทบุรี
โรงพยาบาลมิตรไมตรี
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บางพูด
ปากเกร็ด
นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
มหาสวัสดิ์
บางกรวย
กองบริหารการสาธารณสุข
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ตลาดขวัญ ข) เมืองนนทบุรี
คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน พี เอส ดี ซีคลินิก
บางขุนกอง บางกรวย
สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ตลาดขวัญ ข) เมืองนนทบุรี
พีแอนด์เอฟ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลรัตนาธิเร้บศร์
านยา
บางกระสอ เมืองนนทบุรี
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ตลาดขวัญ ข) เมืองนนทบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล วัดสุนทรธรรมิกร.พ./หน่
าราม วยงานภาครัฐ ปลายบาง
บางกรวย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ตลาดขวัญ ข) เมืองนนทบุรี
ร้านยาฟารุก แว้ง
ร้านยา
แว้ง
แว้ง
ยุวลักษณ์เภสัช
ร้านยา
บางนาค
เมืองนราธิวาส
ดี-เมด (D-MED)
ร้านยา
สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
บ้านทอนคลินิกเวชกรรม
คลินิก
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
ณ นคร เภสัช
ร้านยา
บางนาค
เมืองนราธิวาส
2 เภสัชกร
ร้านยา
สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
คลินิกเทคนิคการแพทย์อาร์ไอแล็บ
คลินิก
บางนาค
เมืองนราธิวาส
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัวคลิแพทย์
นิก ฮมั ดี
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
ยุวลักษณ์เภสัช
ร้านยา
บางนาค
เมืองนราธิวาส
ร้านเกาซัรฟาร์มาซี
ร้านยา
บาเจาะ
บาเจาะ
ร้านยาฟารุก แว้ง
ร้านยา
แว้ง
แว้ง
คลินิกยาอัซรี
ร้านยา
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
คลินิกเวชกรรมแพทย์วันเตาเฟ็ก
คลินิก
แว้ง
แว้ง
ร้านยานาดีย์เภสัช
ร้านยา
จวบ
เจาะไอร้อง
คลินิกแพทย์พรประสิทธิ
คลินิก
สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
ศูนย์ยาโกลก 1
ร้านยา
สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
ตากใบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจ๊ะเห
ตากใบ
สถานพยาบาลนราการแพทย์สหคลินิค
คลินิก
บางนาค
เมืองนราธิวาส
ยี่งอเภสัช
ร้านยา
ยี่งอ
ยี่งอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเชิงเขา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกาเยาะมาตี ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ กาเยาะมาตี บาเจาะ

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000258
6500000783
6500000958
6500000966
6500001262
6500001273
6500001427
6500001583
6500002169
6400000362
6400000733
6400000782
6400000783
6400000875
6400000954
6400001110
6400001396
6400001464
6400002373
6400002972
6400003273
6400003592
6400003864
6500000396
6500001134
6500001148
6500001243
6500001302
6500001729
6500002270
6500002523
6500003231
6400000345
6400003087
6400004170
6400004479
6400004624
6500001077
6500001087
6500001360
6500001380

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบาเระเหนือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลุโบะสาวอ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ นราธิวาส4 คลินิก
เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สุไหง โก-ลก คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบือเระ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอเซียพาณิชย์
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์จันทรา โสต ศอ นาสิก คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะปอเยาะ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ลุโบะบือซา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เทคนิคการแพทย์สวนตาลแล็บ เทคนิคการแพทย์ คลินิก
ธนพงศ์เภสัช
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ดิอิมเพลส(ขาออกเมืองน่าน)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ดิอิมเพลส(ขาออกเมืองน่าน)
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเปือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น่านรวมแล็บ น่าน
คลินิก
เทศบาลเมืองน่าน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เพรียว (Pure) น่าน
ร้านยา
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เทคนิคการแพทย์สวนตาลแล็บ น่าน
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ น่าน
ร้านยา
น่าน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เภสัชชุมชน
ร้านยา
เฮือนยา
ร้านยา
ร้านยาภารดีฟาร์มา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านส้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ใบหยกฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระธาตุ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงาื
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปัวเซ็นทรัลแล็บคลินิก คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
บ้านหมอยา ดร.สิรวิชญ์
ร้านยา
ร้านยาจิรารัตน์เภสัช 1
ร้านยา
บ้านยาอยู่เย็น
ร้านยา
นภาเภสัช เซกา
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมหมอกมล
คลินิก
ปากคาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกสะอาด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พรเจริญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
บาเระเหนือ
ลุโบะสาวอ
บางนาค
สุไหงโก-ลก
บาเระใต้
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
ตะปอเยาะ
ลุโบะบือซา
ในเวียง
กลางเวียง
ดู่ใต้
ดู่ใต้
เปือ
ในเวียง
ในเวียง
ท่าวังผา
ฝายแก้ว
ในเวียง
ดู่ใต้
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง
เปือ
สถาน
ป่าคาหลวง
เชียงกลาง
ยม
ยม
พระธาตุ
ฝายแก้ว
ปัว
โนนสมบูรณ์
โนนศิลา
เซกา
เซกา
บึงกาฬ
โนนศิลา
บึงกาฬ
หอคา
พรเจริญ

อาเภอ
บาเจาะ
บาเจาะ
เมืองนราธิวาส
สุไหงโก-ลก
บาเจาะ
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
ยี่งอ
ยี่งอ
เมืองน่าน
เวียงสา
เมืองน่าน
เมืองน่าน
เชียงกลาง
เมืองน่าน
เมืองน่าน
ท่าวังผา
ภูเพียง
เมืองน่าน
เมืองน่าน
เมืองน่าน
เมืองน่าน
เมืองน่าน
เชียงกลาง
ปัว
บ้านหลวง
เชียงกลาง
ท่าวังผา
ท่าวังผา
เชียงกลาง
ภูเพียง
ปัว
เมืองบึงกาฬ
ปากคาด
เซกา
เซกา
เมืองบึงกาฬ
ปากคาด
เมืองบึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
พรเจริญ

จังหวัด
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001407
6500001478
6500001596
6500002042
6500002047
6500002138
6500002151
6500002172
6500002177
6500002218
6500002232
6500002256
6500002267
6500002370
6500002439
6500002554
6500002568
6500002595
6500002625
6500002627
6500002657
6500002695
6500002826
6500002917
6500003155
6500003196
6500003578
6500003611
6500003623
6400000130
6400000231
6400000534
6400000597
6400001167
6400001232
6400001366
6400001392
6400001448
6400001451
6400001452
6400001453

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นันทวัฒน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
รพ.สต.หนองหัวช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.วังชมภู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีชมภู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ท่ากกแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าแฝก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองทุ่ม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีสาราญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสมสนุก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าแฝก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.หนองยอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลโซ่พิสยั
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่งไฮ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยก้านเหลืร.พ./หน่
อง วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตาบล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านต้าย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.นากั้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเทคนิคการแพทย์กู๊ดแล็บบึงกาฬ
คลินิก
รพ.สต.หนองยอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนหญ้านาง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าดอกคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ท่าสะอาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัวตูม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สสอ.เมืองบึงกาฬ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านบู๊ทส์ โรบินสัน บุรีรัมย์
ร้านยา
คลินิกการแพทย์ บุรีรัมย์ ฟาสต์ แล็บ
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส บขส.บุรีรัมย์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส หน้าโรงพยาบาลนางรอง
ร้านยา
ประตูยา
ร้านยา
มงคลวรรณเภสัช
ร้านยา
ชานิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เพรียว (Pure) บุรีรัมย์
ร้านยา
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลลาปลายมาศ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลประโคนชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
หนองยอง
บึงโขงหลง
เซกา
หนองหัวช้าง
วังชมภู
ปากคาด
ศรีชมภู
ท่ากกแดง
ป่าแฝก
หนองทุ่ม
ศรีสาราญ
สมสนุก
ป่าแฝก
หนองยอง
โซ่
นาดง
ป่งไฮ
ปากคาด
โสกก่าม
นากั้ง
นากั้ง
วิศิษฐ์
บึงกาฬ
หนองยอง
ดอนหญ้านาง
ท่าดอกคา
ท่าสะอาด
เหล่าทอง
วิศิษฐ์
กระสัง
ในเมือง
ในเมือง
นางรอง
ในเมือง
ชุมเห็ด
ชานิ
อิสาณ
สะเดา
ตาเป๊ก
ลาปลายมาศ
ประโคนชัย

อาเภอ
ปากคาด
บึงโขงหลง
เซกา
พรเจริญ
พรเจริญ
ปากคาด
พรเจริญ
เซกา
พรเจริญ
เซกา
พรเจริญ
ปากคาด
พรเจริญ
ปากคาด
โซ่พิสยั
ปากคาด
เซกา
ปากคาด
เซกา
ปากคาด
ปากคาด
เมืองบึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
ปากคาด
พรเจริญ
บึงโขงหลง
เซกา
โซ่พิสยั
เมืองบึงกาฬ
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
นางรอง
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
ชานิ
เมืองบุรีรัมย์
พลับพลาชัย
เฉลิมพระเกียรติ
ลาปลายมาศ
ประโคนชัย

จังหวัด
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001454
6400001466
6400001467
6400001469
6400001475
6400001476
6400001477
6400001478
6400001479
6400001481
6400001486
6400001487
6400001503
6400001505
6400001572
6400001582
6400001723
6400001797
6400001875
6400002363
6400002380
6400002477
6400002565
6400002631
6400002675
6400002838
6400002850
6400003337
6400003774
6400004413
6400004872
6400005369
6500000070
6500000307
6500000457
6500000570
6500000609
6500000800
6500000912
6500001269
6500001515

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลโนนดินแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลคูเมือง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลบ้านด่าน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลกระสัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลแคนดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลบ้านกรวด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลห้วยราช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลละหานทราย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลนาโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสตึก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลปะคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลหนองหงส์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รวมยา
ร้านยา
บ้ายยาสุโอสถ
ร้านยา
บุรีรัมย์ เฮลธ์แคร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ศาลาโอสถ สระแก้ว
ร้านยา
รวมแพทย์คลินิกเวชกรรมบุรีรัมย์
คลินิก
พรพันธุ์เภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลแคนดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รัชฎาภรณ์คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสันบุรีรัมย์
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ทวีกิจ บุรีรัมย์
ร้านยา
บ้านยาสวาย
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์
ร้านยา
พีเอ็นแล็บคลินิคเทคนิคการแพทย์
คลินิก
บ้านยาเคหะ
ร้านยา
ร้านยาใกล้มอ
ร้านยา
พนัชกรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
เจนจิราคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านมะขามป้อมร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นายแพทย์วสันต์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสูงเนิน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมอยาพนมรุ้ง
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาตามตะวัน
ร้านยา
กันเองเภสัช
ร้านยา
ปรินยา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลาดวน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
โนนดินแดง
คูเมือง
บ้านด่าน
กระสัง
แคนดง
โนนสุวรรณ
ปราสาท
ห้วยราชา
ละหานทราย
ศรีสว่าง
นิคม
ปะคา
หนองเยือง
สระแก้ว
ในเมือง
เสม็ด
กระสัง
นิคม
ในเมือง
กระสัง
แคนดง
ในเมือง
กระสัง
อิสาณ
สวายจีก
อิสาณ
ประโคนชัย
อิสาณ
ในเมือง
พุทไธสง
บ้านคู
ปราสาท
ปราสาท
สูงเนิน
ตาเป๊ก
ตาเป๊ก
แสลงพัน
อิสาณ
นางรอง
บ้านบัว
ลาดวน

อาเภอ
โนนดินแดง
คูเมือง
บ้านด่าน
กระสัง
แคนดง
โนนสุวรรณ
บ้านกรวด
ห้วยราช
ละหานทราย
นาโพธิ์
สตึก
ปะคา
บ้านใหม่ไชยพจน์
หนองหงส์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
สตึก
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
แคนดง
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
ประโคนชัย
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
พุทไธสง
นาโพธิ์
บ้านด่าน
บ้านกรวด
กระสัง
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
ลาปลายมาศ
เมืองบุรีรัมย์
นางรอง
เมืองบุรีรัมย์
กระสัง

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001657
6500001852
6500001881
6500001887
6500001893
6500001896
6500001897
6500001926
6500001936
6500001938
6500001945
6500001956
6500001958
6500001966
6500001971
6500001981
6500002023
6500002091
6500002194
6500002278
6500002467
6500002551
6500002721
6500002723
6500002724
6500002727
6500002731
6500002755
6500002757
6500002817
6500002825
6500002829
6500002865
6500002906
6500002929
6500003052
6500003195
6500003212
6500003267
6500003319
6500003435

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
แพคเกจฟาร์มาซี บุรีรัมย์
ร้านยา
บ้านยาพิชชา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศรีภูมิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเต็ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองพลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านสวนใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านจอม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกันทรารมย์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านแก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงะยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพชร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตะครองใต้ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านก้านเหลือง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านสองชั้น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไืแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเมืองไผ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยสาราญ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านสวายสอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหว้าใต้ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์จตุพล
คลินิก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์รวมยา 1
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบาก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเกียบ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านมะพริก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยราช ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ท่าม่วง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอละหานทราย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเป้าพัฒนา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเกาะ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระสัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นายแพทย์กฤษฎาคลีนิคเวชกรรม
คลินิก
รพ.สต.หนองบอน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกยาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วิทยาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสนวน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองเยือง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกก่อง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รัตนาวลีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปราสาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แพรเภสัช
ร้านยา

ตาบล
อิสาณ
โนนดินแดง
ศรีภูมิ
หนองเต็ง
ลาดวน
กระสัง
พระครู
กันทรารมย์
หนองแวง
ประโคนชัย
สูงเนิน
ประโคนชัย
สองชั้น
ชุมแสง
เมืองไผ่
ห้วยสาราญ
เมืองไผ่
หนองเต็ง
ปราสาท
หนองแวง
กระสัง
กู่สวนแตง
สะแกโพรง
สตึก
ห้วยราช
ท่าม่วง
ถนนหัก
แดงใหญ่
สตึก
กระสัง
สะเดา
หนองบอน
ทรัพย์พระยา
หนองขมาร
สนวน
หนองเยือง
ชุมเห็ด
หินเหล็กไฟ
หนองใหญ่
ปราสาท
ในเมือง

อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์
โนนดินแดง
กระสัง
กระสัง
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
กระสัง
บ้านใหม่ไชยพจน์
ประโคนชัย
กระสัง
ประโคนชัย
กระสัง
กระสัง
กระสัง
กระสัง
กระสัง
กระสัง
บ้านกรวด
บ้านใหม่ไชยพจน์
เมืองบุรีรัมย์
บ้านใหม่ไชยพจน์
เมืองบุรีรัมย์
สตึก
ห้วยราช
สตึก
นางรอง
บ้านใหม่ไชยพจน์
สตึก
สตึก
พลับพลาชัย
ประโคนชัย
นางรอง
คูเมือง
ห้วยราช
บ้านใหม่ไชยพจน์
เมืองบุรีรัมย์
คูเมือง
สตึก
บ้านด่าน
เมืองบุรีรัมย์

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500003458
6500003516
6400000094
6400000140
6400000185
6400000263
6400000415
6400000451
6400000474
6400000475
6400000476
6400000529
6400000531
6400000533
6400000535
6400000545
6400000547
6400000553
6400000557
6400000575
6400000577
6400000581
6400000582
6400000584
6400000712
6400001019
6400001053
6400001248
6400001323
6400001330
6400001391
6400001406
6400001407
6400001423
6400001497
6400001571
6400001597
6400001693
6400001696
6400001753
6400001899

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเมืองโพธิ์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านดงกะทิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านบู๊ทส์ ร้านบู๊ทส์-โลตัส บ้านฟ้า
ร้านยา
บู๊ทส์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้นบี
ร้านยา
หมอยาชุมชน 1
ร้านยา
สหคลินิกแพทย์จันทนา
คลินิก
ร้านขายยาโฟกัส ดรัก
ร้านยา
กรุงเทพเซ็นทรัล แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส หมู่บ้านกฤษณา สามโคก
ร้านยา
เอ็กซืต้า พลัส ชุมชนบางกุฏีทอง
ร้านยา
Exta plus ประชาสงเคราะห์23
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ไทยสมบรูณ์3
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส คลองสี่ ซอย 29
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส คลองสี่ ซ.41
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส บงกช ซอย29
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สี่แยกปทุมธานี
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เมืองเอก 1
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เซียร์พลาซ่า
ร้านยา
บจก.ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เอ็กซ์ต้าพลัส ม.พฤกษา2 รังสิตคลอง7
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส ตลาดเหรียญทอง
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส ลาลูกกาคลอง5(ซ.ไปรษณีย์)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส แพรมาพร รังสิตคลอง11
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส ม.มาลีรมย์5 คลอง6
ร้านยา
ร้านมายด์เภสัช
ร้านยา
ซีบี เมดดิคอล แอนด์ แล็บ สหคลินิก
คลินิก
บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอลหน่จากั
วยงานเอกชน/อื
ด
่นๆ
เสริมสุขเภสัช
ร้านยา
เพรียว (Pure) ลาลูกกา
ร้านยา
เพรียว (Pure) รังสิต 1 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ร้านยา
เพรียว (Pure) ปทุมธานี
ร้านยา
พี-แคร์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
ร้านไอซ์คลังยา
ร้านยา
เวอร์คแล็บสหคลินิก
คลินิก
บ้านยายิ้ม
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมมุทิตา เวชกรรม
คลินิก
เดอะเบสท์เม็ดดิคอลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์คลิ
คลินนิกิกเทคนิกการแพทย์
อินเตอร์สยามแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ซีจีเอช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฉัตรหลวงคลินิก
คลินิก
ซีจีเอช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
เมืองโพธิ์
โนนขวาง
บึงคาพร้อย
ประชาธิปัตย์
คลองหนึ่ง
คลองสาม
คูคต
ลาดสวาย
กระแชง
บางกะดี
คลองหนึ่ง
คลองสาม
คลองสี่
คลองสี่
คลองสอง
บางปรอก
คูคต
คูคต
บึงยี่โถ
ลาผักกูด
คลองหก
บึงคาพร้อย
บึงน้ารักษ์
คลองหก
บ้านใหม่
คูคต
บึงคอไห
บางเตย
บึงคาพร้อย
ประชาธิปัตย์
บ้านฉาง
คลองหก
คลองหนึ่ง
คูคต
คูคต
คูขวาง
คูคต
ลาผักกูด
ลาลูกกา
สามโคก
ลาลูกกา

อาเภอ
ห้วยราช
บ้านด่าน
ลาลูกกา
ธัญบุรี
คลองหลวง
คลองหลวง
ลาลูกกา
ลาลูกกา
สามโคก
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
เมืองปทุมธานี
ลาลูกกา
ลาลูกกา
ธัญบุรี
ธัญบุรี
คลองหลวง
ลาลูกกา
ธัญบุรี
คลองหลวง
เมืองปทุมธานี
ลาลูกกา
ลาลูกกา
สามโคก
ลาลูกกา
ธัญบุรี
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหลวง
ลาลูกกา
ลาลูกกา
ลาดหลุมแก้ว
ลาลูกกา
ธัญบุรี
ลาลูกกา
สามโคก
ลาลูกกา

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001957
6400002067
6400002139
6400002273
6400002537
6400002581
6400002583
6400002628
6400002634
6400002734
6400002769
6400002801
6400002803
6400002811
6400002875
6400002881
6400002957
6400002958
6400002974
6400002975
6400002982
6400003015
6400003046
6400003054
6400003340
6400003378
6400003405
6400003494
6400003976
6400004232
6400004310
6400004319
6400004341
6400004539
6400004553
6400004629
6400004638
6400004672
6400004738
6400004739
6400004742

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
คลินิกเทคนิคการแพทย์ บี.เอ.เอ็ม แล็บ
คลินิก
คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
คลินิก
เทคนิคการแพทย์ โครงการ Tara Avenue
คลินิก
องค์การเภสัชกรรม รังสิต
ร้านยา
ตะกร้ายา2
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซียร์ รังสิต 2
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ นวนคร
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 2 ชั้น1
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซียร์ รังสิต
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เมืองเอกรังสิต
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซีลาลูกกา
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ บางกะดี
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ รังสิต
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี มาร์เก็ต วิลเลจ รังสิต คลอง 4 ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เมเจอร์รังสิต
ร้านยา
ร้านหมอยาราชพฤกษ์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.ไทยสมบูรณ์ จุด 2
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสันรังสิต
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ คลองหลวง
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น2
ร้านยา
ชนวีร์เภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาซิตี้พาร์ค
ร้านยา
เมดเวิลด์ ฟาร์ม่า ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ติวานนท์ ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนบ้านกระแซง
ร้านยา
ดี แล็บ อินเตอร์กรุ๊ป
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.อยู่เจริญ 3 ลาลูกกาคลอง 4 ร้านยา
หจก.บีบีอาร์ แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส สานักงานใหญ่หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยาเนธิเวช
ร้านยา
หจก.ฐิติกาล แอมบูแลซ์ เซอร์วิส สานักงานใหญ่ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ศูนย์ยานภา นวนคร
ร้านยา
ศูนย์ยานภา นวนคร
ร้านยา
ศูนย์ยานภา นวนคร
ร้านยา
ร้านยาธงชัย ซอยคุณพระ
ร้านยา
เมด เซ็นเตอร์
ร้านยา
ร้านโฮมเมดดิซีน
ร้านยา
ไอ แอม ดรักสโตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ร้ราังนยา
สิต
เซิร์ฟแล็บ คลินิคเทคนิคการแพทย์ สานักงานใหญ่ คลินิก
ฟาสซิโน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ร้านยา
ฟาสซิโน แม็คโคร คลองหลวง
ร้านยา
ฟาสซิโน ปตท.เซียร์ ขาเข้า
ร้านยา

ตาบล
คูคต
หลักหก
บึงยี่โถ
คูคต
คลองหนึ่ง
คูคต
คลองหนึ่ง
ประชาธิปัตย์
คูคต
หลักหก
ลาดสวาย
บางกะดี
ประชาธิปัตย์
บึงยี่โถ
ประชาธิปัตย์
คลองหนึ่ง
บางปรอก
คลองสาม
ประชาธิปัตย์
คลองหนึ่ง
ประชาธิปัตย์
บ้านใหม่
คลองหนึ่ง
บางกะดี
บ้านกระแชง
บ้านกระแชง
ลาดสวาย
บ้านปทุม
บึงยี่โถ
คลองเจ็ด
คลองหนึ่ง
คลองหนึ่ง
คลองหนึ่ง
คลองหนึ่ง
หน้าไม้
คูคต
คลองหนึ่ง
บึงคาพร้อย
คลองหนึ่ง
คลองสอง
ประชาธิปัตย์

อาเภอ
ลาลูกกา
เมืองปทุมธานี
ธัญบุรี
ลาลูกกา
คลองหลวง
ลาลูกกา
คลองหลวง
ธัญบุรี
ลาลูกกา
เมืองปทุมธานี
ลาลูกกา
เมืองปทุมธานี
ธัญบุรี
ธัญบุรี
ธัญบุรี
คลองหลวง
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
คลองหลวง
ธัญบุรี
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
ลาลูกกา
สามโคก
ธัญบุรี
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
ลาดหลุมแก้ว
ลาลูกกา
คลองหลวง
ลาลูกกา
คลองหลวง
คลองหลวง
ธัญบุรี

จังหวัด
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004747
6400005071
6400005093
6400005259
6400005472
6500000152
6500000184
6500000459
6500000552
6500000562
6500000569
6500000572
6500000575
6500000597
6500000602
6500000604
6500000608
6500000632
6500000638
6500000653
6500000660
6500000664
6500000667
6500000669
6500000695
6500000762
6500000777
6500000780
6500000837
6500000854
6500000868
6500000890
6500000899
6500000917
6500000918
6500000930
6500000943
6500000944
6500000950
6500000965
6500000975

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ฟาสซิโน คาลเท็กซ์ ธัญบุร-ี รังสิต (คลอง3)
ร้านยา
ฟาสซิโน หน้ารพ.ปทุมธานี
ร้านยา
ภัชชาเภสัช
ร้านยา
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย)จากัด สานักงานใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ฟาร์มาพลัส
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางโพธิ์เหนือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางโพธิ์เหนือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลีนิคเทคนิคการแพทย์ บางกอกอินเตอร์ เฮลธ์แคร์คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมหาราช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมหมออภิชน
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสี่หมู่13 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองเจ็ด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บางกระบือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองหก หมู่ที่ 13ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองห้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสามหมู่ที่8 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านงิ้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสามโคก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองหนึ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.คลองห้า ม.13
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามโคก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระแชง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บางเตย ม.5
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสี่ หมู
ร.พ./หน่
่ 7 วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ ร.พ./หน่
13 วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บึงกาสาม1 ม.1
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเตยหมู่1 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พินยาเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บึงชาอ้อ 2 หมู่ที่ 5
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสองหมู่ 13ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงชาอ้อ 1 หมู่ทร.พ./หน่
ี่ 1 วยงานภาครัฐ
รพ.สต.คลองสามหมู่ที่8
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสามวัง1 หมูร.พ./หน่
่ที่7 วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ท้ายเกาะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสามวัง2 หมูร.พ./หน่
่ที่4 วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางคูวัด 2 หมูร.พ./หน่
่ 12 วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอคลองหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยรังร้สิาตนยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสาม หมู่ที่5ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.เชียงรากน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
บึงยี่โถ
บางปรอก
คูคต
บางกะดี
บางพูน
บ้านกลาง
บางโพธิ์เหนือ
บางปรอก
บึงคาพร้อย
ระแหง
คลองสี่
คลองเจ็ด
บางกระบือ
คลองหก
คลองห้า
คลองสอง
คลองสาม
บ้านงิ้ว
สามโคก
คลองหนึ่ง
คลองห้า
สามโคก
กระแชง
บางเตย
คลองสี่
คลองหนึ่ง
บึงกาสาม
บางเตย
หลักหก
บึงชาอ้อ
คลองสอง
บึงชาอ้อ
คลองสาม
หนองสามวัง
ท้ายเกาะ
หนองสามวัง
บางคูวัด
คลองสอง
หลักหก
คลองสาม
เชียงรากน้อย

อาเภอ
ธัญบุรี
เมืองปทุมธานี
ลาลูกกา
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
สามโคก
เมืองปทุมธานี
ลาลูกกา
ลาดหลุมแก้ว
คลองหลวง
คลองหลวง
สามโคก
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
สามโคก
สามโคก
คลองหลวง
คลองหลวง
สามโคก
สามโคก
สามโคก
คลองหลวง
คลองหลวง
หนองเสือ
สามโคก
เมืองปทุมธานี
หนองเสือ
คลองหลวง
หนองเสือ
คลองหลวง
หนองเสือ
สามโคก
หนองเสือ
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
สามโคก

จังหวัด
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001011
6500001063
6500001064
6500001088
6500001109
6500001160
6500001169
6500001173
6500001174
6500001176
6500001178
6500001179
6500001181
6500001182
6500001185
6500001188
6500001189
6500001191
6500001192
6500001194
6500001195
6500001197
6500001204
6500001205
6500001223
6500001224
6500001289
6500001356
6500001381
6500001383
6500001390
6500001428
6500001519
6500001523
6500001616
6500001679
6500001802
6500001859
6500001985
6500002008
6500002102

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงกาสาม2 หมู่ทร.พ./หน่
ี่7
วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนพรัตน์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศาลาครุ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสสุขภาพตาบลคลองควาย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พีแอนด์เอฟฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระแชง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย1 หมู
ร.พ./หน่
่5 วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย2 ม.8
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเดื่อ 1
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บางพูด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหลักหก1
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บางพูน1
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางกะดี2
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านกลาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางเดื่อ หมู่ 3
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บางกะดี 1 หมู่ 1
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพูน 2 หมู่ที่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขะแยง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหลักหก หมู่1 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองเสือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นพภาภรน์ เภสัช
ร้านยา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางคูวัด 1 หมู่ที่ร.พ./หน่
4 วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงคาพร้อยหมู่ที่ร.พ./หน่
11 วยงานภาครัฐ
คาเมราตาคลินิกเวชกรรม เมืองเอก
คลินิก
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
Jemila clinic รังสิ เมืองเอก
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงรากใหญ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟ้าครามคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงคาพร้อย หมู่ทร.พ./หน่
ี่ 13 วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงคาพร้อย หมู่ทร.พ./หน่
ี่ 13 วยงานภาครัฐ
คลังยาไอเมด เมืองเอก
ร้านยา
ปริวรรตคลินิกเวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสามวัง2 หมูร.พ./หน่
่ที่ 4 วยงานภาครัฐ
ธนบุรีบูรณา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บึงทองหลาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เมโกะคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ฟิวคลิเจอร์
นิก พาร์ครังสิต
เบญญาศิริ์ คลินิกเวชกรรม สานักงานใหญ่
คลินิก

ตาบล
บึงกาสาม
นพรัตน์
ศาลาครุ
ระแหง
ประชาธิปัตย์
บ้านกระแชง
สวนพริกไทย
สวนพริกไทย
บางเดื่อ
บางพูด
บางหลวง
หลักหก
บางพูน
บางกะดี
บ้านกลาง
บางเดื่อ
บางกะดี
บางพูน
บางขะแยง
หลักหก
บางเดื่อ
บึงบา
บ้านใหม่
บางปรอก
บางคูวัด
บึงคาพร้อย
หลักหก
คลองหนึ่ง
หลักหก
เชียงรากใหญ่
บึงยี่โถ
คูคต
บึงคาพร้อย
บึงคาพร้อย
คูคต
คลองสาม
หนองสามวัง
คลองหนึ่ง
บึงทองหลาง
ประชาธิปัตย์
ลาลูกกา

อาเภอ
หนองเสือ
หนองเสือ
หนองเสือ
ลาดหลุมแก้ว
ธัญบุรี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
หนองเสือ
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
ลาลูกกา
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
เมืองปทุมธานี
สามโคก
ธัญบุรี
ลาลูกกา
ลาลูกกา
ลาลูกกา
ลาลูกกา
คลองหลวง
หนองเสือ
คลองหลวง
ลาลูกกา
ธัญบุรี
ลาลูกกา

จังหวัด
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002105
6500002174
6500002185
6500002226
6500002250
6500002260
6500002394
6500002450
6500002452
6500002468
6500002567
6500002691
6500002841
6500002927
6500003158
6500003385
6500003631
6500003651
6500003710
6500003711
6400000111
6400000131
6400000176
6400000372
6400000379
6400000691
6400000801
6400000842
6400000857
6400000878
6400000884
6400002434
6400002636
6400002644
6400002868
6400003483
6400003909
6400003949
6400003951
6400004067
6400004344

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
บริษัท วีเอ็นดี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จากัด สานักงานใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ลาลูกกา
ลาลูกกา
ปทุมธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางโพธิ์เหนือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
ปทุมธานี
ร้านยา ฟาร์ม่า สเตชั่น
ร้านยา
คูคต
ลาลูกกา
ปทุมธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสามวัง2 หมูร.พ./หน่
่ที่4 วยงานภาครัฐ หนองสามวัง หนองเสือ
ปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บางปรอก ข) เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางปรอก
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางปรอก
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
ไอรักคลินิกเวชกรรม เมืองเอก
คลินิก
หลักหก
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
บ้านยารังสิต
ร้านยา
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
ปทุมธานี
พณณกรคลินิกการแพทย์แผนไทย
คลินิก
คูคต
ลาลูกกา
ปทุมธานี
นวลวรรณคลินิกเวชกรรม
คลินิก
คูคต
ลาลูกกา
ปทุมธานี
บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ คลองหนึ่ง
คลองหลวง
ปทุมธานี
บ้านพี่หมอยาดี สานักงานใหญ่
ร้านยา
คลองหนึ่ง
คลองหลวง
ปทุมธานี
คลินิกเวชกรรมแพทย์ณัฐพล เวชกรรม
คลินิก
บึงยี่โถ
ธัญบุรี
ปทุมธานี
บ.พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ หน่
(ประเทศไทย)
วยงานเอกชน/อื
จากั่นดๆ สานักคลองหนึ
งานใหญ่่ง
คลองหลวง
ปทุมธานี
บ้านยาฝาเเฝด
ร้านยา
คูคต
ลาลูกกา
ปทุมธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาผักกูด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาผักกูด
ธัญบุรี
ปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางปรอก
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองพระอุดม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคูขวาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คูขวาง
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
ร้าน บู๊ทส์ หัวหิน 2
ร้านยา
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
บู๊ทส์ หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ชั้นบี
ร้านยา
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วรพงษ์ เวชกรรม
คลินิก
เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เซ็นเตอร์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
เกาะหลัก
เมืองประจวบคีรีขันประจวบคี
ธ์
รีขันธ์
หัวหินเซ็ฯทรัลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เอ็กซ์ต้าพลัส เช็คอินหัวหิน
ร้านยา
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
คลินิคทันตกรรมประจวบสมายล์
คลินิก
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันประจวบคี
ธ์
รีขันธ์
แพทย์รัฐการคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันประจวบคี
ธ์
รีขันธ์
คลินิกแพทย์วรกุล-แพทย์ชุลี
คลินิก
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์สพุ รรณี เวชกรรม
คลินิก
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันประจวบคี
ธ์
รีขันธ์
เอ็กซ์ต้าพลัส เจริญสุขหัวหิน
ร้านยา
หนองแก
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน แล็บ เซ็นเตอร์
คลินิก
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
วัตสันฟาร์มาซี หัวหิน มาเก็ต วิลเลจ
ร้านยา
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
วัตสันฟาร์มาซี ทัดจันทร์ หัวหิน
ร้านยา
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบลูพอร์ต หัวหิน
ร้านยา
หนองแก
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
คลินิกแพทย์หญิงธนารักษ์
คลินิก
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันประจวบคี
ธ์
รีขันธ์
สามร้อยยอด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
กระปุกยาฟาร์ม่า
ร้านยา
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหินเทิน หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ แสงอรุณ
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
แสงอรุณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
แสงอรุณ
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
บุญทองฟาร์มาซี
ร้านยา
ไร่ใหม่
สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004367
6400004406
6400004476
6400004674
6400004938
6400004939
6400004940
6400004949
6400004963
6400005151
6400005236
6400005241
6400005261
6400005277
6400005356
6400005374
6400005379
6500000245
6500000425
6500000473
6500000479
6500000527
6500000635
6500000655
6500000872
6500000923
6500001039
6500001460
6500001658
6500002214
6500002432
6500002531
6500002583
6500002620
6500002855
6500002889
6500003072
6500003096
6500003184
6500003188
6400000513

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
บริษัท ประจวบเภสัช จากัด เภสัชกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลาดเหมืองแร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหินเหล็กไฟ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งประดู่
ฟาสซิโน หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
ฟาสซิโน ตลาดฉัตรชัย หัวหิน
ฟาสซิโน แยกปราณบุรี
ฟาสซิโน ซอยหัวหิน 56
รพ.สต.บ้านดอนใจดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาหูกวาง
ทันตกรรมเกาะหลัก
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหอย
โรงพยาบาลหัวหิน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทับสะแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยยาง
โรงพยาบาลหัวหิน
บ้านรักษ์ยา
รพ.สต.บ้านถ้าธง
นุชรัตน์ เฮลท์แลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์
เฮลท์แลบ คลินิคเทคนิคการแพทย์ หัวหิน
รพ.สต.ไชยราช
รพ.สต.เขาล้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไชยราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางเจริญ
เซ็นเตอร์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนจวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศรีนคร
คลินิกเด็กหมอดวงหทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสะพาน
รพ.สต.ไชยราช
ปราณบุรี
ปันยาพลัส
สไมล์แคร์
รพ.สต.ช้างแรก
มิตรแท้ฟาร์มาซี
ฟาร์มาซี วัน เขาเต่า
มิตืใหม่เภสัชหัวหิน ซอย80-82
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลหัวหิน
เอ็กซ์ต้า พลัส เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

ประเภท
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันประจวบคี
ธ์
รีขันธ์
นาหูกวาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
หินเหล็กไฟ หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
ทับสะแก
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เขาล้าน
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
ธงชัย
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันประจวบคี
ธ์
รีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
อ่างทอง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
ทับสะแก
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
ห้วยยาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
วังก์พง
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ทรายทอง
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
หนองแก
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
ไชยราช
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
เขาล้าน
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
ไชยราช
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
ไชยราช
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
เกาะหลัก
เมืองประจวบคีรีขันประจวบคี
ธ์
รีขันธ์
ปากแพรก
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
ช้างแรก
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
ทรายทอง
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
วังก์พง
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
หนองแก
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
ช้างแรก
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
หนองแก
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
หนองกี่
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000572
6400000589
6400001040
6400001607
6400002375
6400002911
6400002973
6400003149
6400003533
6400003635
6400004591
6400004917
6400005108
6400005133
6400005243
6500000084
6500000196
6500000435
6500000452
6500000484
6500000718
6500001511
6500002209
6500002330
6500002773
6500002784
6400001144
6400001688
6400001756
6400001926
6400002232
6400002539
6400004054
6400004064
6400005060
6500000900
6500001352
6500001643
6500001894
6500002336
6500002737

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
เอ็กซ์ต้า พลัส นิคม304
ร้านยา
ท่าตูม
ศรีมหาโพธิ์
เอ็กซ์ต้า พลัส นิคม304
ร้านยา
ท่าตูม
ศรีมหาโพธิ์
บจก.แสงสว่างเภสัช (ไทย) สานักงานใหญ่
ร้านยา
หน้าเมือง
เมืองปราจีนบุรี
คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย์
คลินิก
ท่าตูม
ศรีมหาโพธิ์
ดีฟาร์มาซี สาขานิคม 304 ปราจีนบุรี นิคม 304 ปราจี
ร้านยา
นบุรี
ท่าตูม
ศรีมหาโพธิ์
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ
ร้านยา
ท่าตูม
ศรีมหาโพธิ์
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน(ดีพาร์ทเม้นสโตร์) ปราจีนร้บุารนยา
ี
บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี
ร้านขายยาปัณณ์ยา บ้านโคก ตลาดอุดมสุข
ร้านยา
หนองกี่
กบินทร์บุรี
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรวุฒิ
คลินิก
หนองกี่
กบินทร์บุรี
เทคนิคการแพทย์ปราจีนแล็ปเซ็นเตอร์ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
หน้าเมือง
เมืองปราจีนบุรี
ชุมชนเภสัชกรรม
ร้านยา
หน้าเมือง
เมืองปราจีนบุรี
ฟาสซิโน ปตท.ปราจีนบุรี-คลองรั้ง
ร้านยา
กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ์
ณิชาภาเภสัช
ร้านยา
ไม้เค็ด
เมืองปราจีนบุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กบินทร์
กบินทร์บุรี
จันทร์เพ็ญคลินิกการพยาบาลและการผดงครรภ์ พยาบาล
คลินิก
กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีมหาโพธิ
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ศรีมหาโพธิ์ ข) ศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองรั้ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ์
คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกแลปปราจีนบุรี คลินิก
หน้าเมือง
เมืองปราจีนบุรี
U LAB-X คลินิกเทคนิคการแพทย์ ปราจีนบุรี คลินิก
หน้าเมือง
เมืองปราจีนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่ชะเลือด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่ชะเลือด
ศรีมโหสถ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ พีแอนด์พี เฮลท์
คลินิก
ท่าตูม
ศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกพนมดี ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ โคกไทย
ศรีมโหสถ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะลอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เกาะลอย
ประจันตคาม
อิสรีย์เภสัช
ร้านยา
ท่าตูม
ศรีมหาโพธิ์
รพ.สต.บ้านปรือวายใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองโพรง
ศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านทาม
ศรีมหาโพธิ์
คลังยายามู
ร้านยา
ยามู
ยะหริ่ง
บ้านเภสัช
ร้านยา
บานา
เมืองปัตตานี
ศูนย์ยาปูยุด
ร้านยา
ปุยุด
เมืองปัตตานี
ค่ายอิงคยุทธบริหาร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ่อทอง
หนองจิก
ค่ายอิงคยุทธบริหาร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ่อทอง
หนองจิก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ สะบารัง
เมืองปัตตานี
โคกโพธิ์เภสัช
ร้านยา
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
บ้านยายิ้ม1991
ร้านยา
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ลูกน้าฟาร์มาซี
ร้านยา
จะบังติกอ
เมืองปัตตานี
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
บ้านยาท่าเรือ
ร้านยา
บานา
เมืองปัตตานี
วีพีเภสัช
ร้านยา
สะบารัง
เมืองปัตตานี
โรงพยาบาลมายอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มายอ
มายอ
เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ปัตตานี
คลินิก
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ต้นยาเภสัช
ร้านยา
สะบารัง
เมืองปัตตานี

จังหวัด
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000120
6400000288
6400000548
6400000550
6400001189
6400001292
6400001626
6400001654
6400001722
6400001998
6400002169
6400002700
6400002920
6400002945
6400003024
6400003300
6400003360
6400003576
6400003735
6400003812
6400003820
6400003845
6400003895
6400003919
6400004155
6400004312
6400004340
6400004362
6400004408
6400004455
6400004517
6400004580
6400004658
6400004667
6400004678
6400004875
6400004959
6400004995
6400005040
6400005050
6400005057

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
บู๊ทส์-อยุธยา ซิตี้ พาร์ค
ร้านยา
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์เซ็นทรัล แล็บ พระนครศรีอคลิยุนธยา
ิก
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ดีดี(อยุธยา)
ร้านยา
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สวนอุตสาหกรรมบ้านแพน
ร้านยา
บางนมโค
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
รวมพลังเภสัช
ร้านยา
เชียงรากน้อย บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
เพรียว (Pure) อยุธยา
ร้านยา
บ้านกรด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
ปัทมาคลินิกเวชกรรม (หมอดาว)
คลินิก
ภาชี
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
ราชธานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
ราชธานี โรจนะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามเรือน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
ลาดบัวหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามเมือง
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ยาเภสัชกร
ร้านยา
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
วัตสันฟาร์มาซี อยุธยา พาร์ค 1
ร้านยา
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
วัตสันฟาร์มาซี อยุธยาปาร์ค 2
ร้านยา
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
พระปิ่นรวมยา
ร้านยา
สามเรือน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
ชัญธิกาเภสัช
ร้านยา
บ้านกรด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
ยูไนเต็ด เมดิคอล คลินิกเวชกรรม
คลินิก
ประตูชัย
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
มงคลฟาร์มาซี
ร้านยา
บางกระสั้น บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
คลินิกทันตกรรมมิสเตอร์ทูธ
คลินิก
ไผ่ลงิ
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเพลิง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บางเพลิง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหน้าโคก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน้าโคก
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
วังน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาไทร
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ(วาสนมหาเถร)
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ทางกลาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทางกลาง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามไถ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามไถ
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านชุ้ง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บ้านชุ้ง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสะแก หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ คลองสะแก นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
บางซ้าย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางซ้าย
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สตแม่ลา
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
แม่ลา
ข) นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บางพระครู
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บางพระครู
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าช้าง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ท่าช้าง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปลิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองปลิง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางระกา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บางระกา
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระนอน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางพระครู นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นเเนล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามเรือน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล อยุธยา
ร้านยา
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรางจรเข้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าเสด็จ
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเเพน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านแพน
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลวง
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บ้านหลวง ข) เสนา
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้านแถว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านแถว
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมตาบลชายนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชายนา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005250
6400005302
6400005318
6400005348
6400005377
6400005381
6400005410
6400005415
6400005419
6400005421
6400005422
6400005423
6400005424
6400005426
6400005427
6400005428
6400005429
6400005430
6400005431
6400005435
6400005436
6400005437
6400005447
6400005451
6400005460
6400005475
6400005481
6400005488
6400005494
6400005496
6400005500
6400005515
6500000022
6500000056
6500000057
6500000059
6500000064
6500000067
6500000083
6500000085
6500000088

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รพ.สต.บ้านกระท่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกระทุ่ม เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจ้าเจ็ด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าเจ็ด
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามตุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชายนา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
อยุธยาแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ประตูชัย
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
บ้านยาเภสัชกร
ร้านยา
ไผ่ลงิ
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามกอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามกอ
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามเรือน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามเรือน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
รพสต.บ้านคลองเปรม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เชียงรากน้อย บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามไชย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สนามชัย
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้านโพ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านโพ
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสึขภาพตาบลบ้านหว้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านหว้า
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแป้ง2
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านแป้ง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บาวประแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางประแดง บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกรด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกรด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้าน?แป้ง?1?
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านแป้ง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลาดเกรียบ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ตลาดเกรียบ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดขนอนเหนือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ้านกรด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคุ้งลาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คุ้งลาน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพลับ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านพลับ
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงรากน้อย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เชียงรากน้อย บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสร้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านสร้าง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองจิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองจิก
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลิ่งชัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตลิ่งชัน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางไทร
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะอิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเลน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะอิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเลน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลข้าวงาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ข้าวงาม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตาบลนครหลวง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ นครหลวง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลปากกราน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ปากกราน
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านใหญ่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขนอนหลวง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ขนอนหลวง บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางกระสั้น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางกระสั้น บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลช่างเหล็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช่างเหล็ก
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
สถานีอนามัยบางนมโค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางนมโค
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดยม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัดยม
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
คลินิกชุมชนสามเรือน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามเรือน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ปากจั่น
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ปากจั่น
ข) นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชะแมบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามตุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามตุ่ม
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ่อโพง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บ่อโพง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านช้าง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000089
6500000093
6500000096
6500000099
6500000100
6500000101
6500000108
6500000125
6500000140
6500000169
6500000176
6500000179
6500000180
6500000181
6500000183
6500000187
6500000188
6500000189
6500000191
6500000195
6500000197
6500000198
6500000199
6500000204
6500000205
6500000208
6500000213
6500000221
6500000225
6500000227
6500000228
6500000231
6500000235
6500000237
6500000238
6500000242
6500000246
6500000247
6500000248
6500000251
6500000253

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอพระนครศรีอยุธยา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองไม้ซุง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองไม้ซุง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาเภาล่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สาเภาล่ม
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดพระญาติการาาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่ลงิ
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพนียน ตาบลสวนพริ
ร.พ./หน่วยงานภาครั
ก
ฐ
สวนพริก
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลไผ่ลงิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่ลงิ
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองโสน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ สนับทึบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.สนับทึบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สนับทึบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านรุน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านรุน
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
ไพลินเภสัช นครหลวง
ร้านยา
บางระกา
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกาะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเกาะ
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหน้าไม้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน้าไม้
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดตูม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัดตูม
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.โคกช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกช้าง
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระแชง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กระแชง
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแคออก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แคออก
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลราชคราม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ราชคราม
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพตาบลช้างน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช้างน้อย
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห่อหมก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห่อหมก
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกลึง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกลึง
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะเรียน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เกาะเรียน
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คัคณางค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช้างใหญ่
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกกแก้ววบูรพา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ กกแก้วบูรพา บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองตะเคียน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแคตก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แคตก
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้านม้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านม้า
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์แตง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โพแตง
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ลุมพลี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลุมพลี
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านช้าง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกาะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเกาะ
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงรากน้อย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เชียงรากน้อย บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไม้ตรา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไม้ตรา
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลช้างใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช้างใหญ่
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านใหม่
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสระบัว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ไผ่พระ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่พระ
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลไทรน้อย หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บางบาล ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.พยอม
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
พยอม
ข) วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้านหีบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านหีบ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสวนพลู ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หันตรา
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลภูเขาทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ภูเขาทอง
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000261
6500000262
6500000271
6500000272
6500000273
6500000274
6500000275
6500000277
6500000278
6500000280
6500000316
6500000317
6500000320
6500000324
6500000327
6500000328
6500000329
6500000330
6500000335
6500000341
6500000360
6500000367
6500000374
6500000375
6500000382
6500000401
6500000447
6500000450
6500000451
6500000470
6500000472
6500000476
6500000478
6500000485
6500000487
6500000488
6500000489
6500000493
6500000494
6500000502
6500000514

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังจุฬา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังจุฬา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลสวนพริก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ สวนพริก
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางบาล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สะพานไทย บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป้อม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านป้อม
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาตาเสา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลผักไห่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตาลาน
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อตาโล่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหันตรา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หันตรา
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองน้าส้ม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองน้าส้ม อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพสาวหาญ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ โพสาวหาญ อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.วังน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังน้อย
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
รพช.ท่าเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองขนาก ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหันตะเภา
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
หันตะเภา ข) วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธนู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ธนู
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลข้าวเม่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ข้าวเม่า
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามบัณฑิต ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ สามบัณฑิต อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.คานหาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองคัดเค้า ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ข้าวเม่า
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.หนองน้าส้ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองน้าส้ม อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
ร้านขายยาเบญจวรรณเพสัช
ร้านยา
น้าเต้า
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านโพธิ์
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.วังพัฒนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังพัฒนา
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.มหาพราหมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มหาพราหมณ์ บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโรงช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงช้าง
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้านขวาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านขวาง
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.คู้สลอด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คู้สลอด
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมารวิชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามตุ่ม
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านโพธิ์
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตาบลเทพมงคล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เทพมงคล
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้านกระทุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกระทุ่ม เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสิงหนาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สิงหนาท
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
สลิษา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองน้าส้ม อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกบเจา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กบเจา
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสิงหนาท2 (วัดหนองปลาดุ
ร.พ./หน่วยงานภาครั
ก)
ฐ
สิงหนาท
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทางหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เต่าเล่า
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สวนพริก
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอลาดบัวหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามเมือง
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดตะกู
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
วัดตะกู
ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปลายกลัด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปลายกลัด
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระยาบันลือ หมูร.พ./หน่
่ที่ 2 วยงานภาครัฐ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000520
6500000530
6500000538
6500000541
6500000544
6500000551
6500000555
6500000579
6500000598
6500000599
6500000617
6500000630
6500000672
6500000696
6500000714
6500000724
6500000856
6500000858
6500000862
6500000863
6500000871
6500000874
6500000878
6500000879
6500000888
6500000910
6500000911
6500000913
6500000925
6500000928
6500000934
6500000937
6500000942
6500000956
6500000981
6500000989
6500001007
6500001026
6500001070
6500001142
6500001266

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางหัก
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บางหัก
ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านนา
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามกอ
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.กระทุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กะทุ่ม
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ท่าดินแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าดินแดง
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ดอนทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชายนา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
ใกล้บ้านเภสัช
ร้านยา
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.พระยาบันลือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหลักชัย
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
หลักชัย
ข) ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามเมือง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามเมือง
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางหลวงโดดหน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บางหลวงโดด ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.แก้วฟ้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แก้วฟ้า
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเวียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หัวเวียง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
สาธารณสุขอาเภอผักไห่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผักไห่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดงา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดงา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.เจ้าเสด็จ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าเสด็จ
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแค
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บ้านแค
ข) ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางซ้าย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางซ้าย
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจักราช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนลาน
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
บ้านยิ้มเภสัช
ร้านยา
บ้านเลน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิภาวี
คลินิก
บางนางร้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.อมฤต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อมฤต
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ลาดน้าเค็ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดน้าเค็ม
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาคู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาคู
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ผักไห่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผักไห่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
รพสต.วัดขนอนเหนือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกรด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
รพสต.วัดขนอนเหนือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกรด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเต่าเล่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เต่าเล่า
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าตอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าตอ
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกช้าง
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
รพสต.กุฎี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กุฎี
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ลาดชิด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดชิด
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านใหม่
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ประตูชัย
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.พิตเพียน
ร้านยา
บ้านใหม่
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
ดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านขวาง
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจักราช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จักราช
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้านหนองจิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กะทุ่ม
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบ้านแพรก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านใหม่
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอพระนครศรีอยุธยา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแถว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านแถว
เสนา
พระนครศรีอยุธยา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001301
6500001355
6500001395
6500001400
6500001404
6500001410
6500001411
6500001444
6500001446
6500001448
6500001450
6500001452
6500001459
6500001462
6500001484
6500001494
6500001500
6500001513
6500001524
6500001528
6500001530
6500001544
6500001546
6500001572
6500001581
6500001601
6500001602
6500001605
6500001609
6500001618
6500001619
6500001620
6500001621
6500001622
6500001624
6500001626
6500001627
6500001635
6500001637
6500001638
6500001644

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
นปภา คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สหคลินิกฐาปกรณ์เวชกรรม ทันตกรรมหมอแป้ง
บางปะอิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดบัวหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะเกิด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาตะเคียน
รพ.สต.บ้านแพรก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนหญ้านาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสองห้อง
รพ.สต.บ้านกุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพลี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแป้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกูฎี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองน้าใส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลระโสม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่ลอ้ ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระจิว
โรงพยาบาลภาชี
รพ.สต.สาพะเนียง
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางยี่โท
รพ.สต.โพธิ์สามต้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางบาล
รพต.บ้านลี่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังแดง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจ้าปลุก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอภาชี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนประดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากท่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์เอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขล้อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตานิม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางปะหัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองขนาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหันสัง
รพสต.น้าเต้า
รพ.สต.จาปา

ประเภท

ตาบล
อาเภอ
คลินิก
บางซ้าย
บางซ้าย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองน้าใหญ่ ผักไห่
คลินิก
ภาชี
ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเลน
บางปะอิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เกาะเกิด
บางปะอิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาตะเคียน
ผักไห่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านแพรก
บ้านแพรก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนหญ้านาง ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สองห้อง
บ้านแพรก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกุ่ม
บางบาล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกม่วง
ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางพลี
บางไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านม้า
บางไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองน้อย
บ้านแพรก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กุฎี
ผักไห่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ภาชี
ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่ลอ้ ม
ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ระโสม
ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนหญ้านาง ภาชี
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
กระจิว
ข) ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ภาชี
ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สาพะเนียง
บ้านแพรก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าเจ็ด
เสนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางยี่โท
บางไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โพธิ์สามต้น บางปะหัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางบาล
บางบาล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านลี่
บางปะหัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังแดง
ท่าเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าปลุก
มหาราช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนหญ้านาง ภาชี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านร่อม
ท่าเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากท่า
ท่าเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โพธิ์เอน
ท่าเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านขล้อ
บางปะหัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขยาย
บางปะหัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางปะหัน
บางปะหัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองขนาก ท่าเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หันสัง
บางปะหัน
ร้านยา
น้าเต้า
มหาราช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จาปา
ท่าเรือ

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001646
6500001647
6500001650
6500001653
6500001685
6500001691
6500001696
6500001710
6500001737
6500001743
6500001744
6500001751
6500001766
6500001767
6500001779
6500001780
6500001781
6500001783
6500001786
6500001787
6500001806
6500001810
6500001811
6500001813
6500001839
6500001855
6500001860
6500001863
6500001868
6500001932
6500002197
6500002216
6500002255
6500002276
6500002328
6500002333
6500002399
6500002569
6500002586
6500003161
6400000188

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าหลวง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์เอน หมู่ที่ 4 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ โพธิ์เอน
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาลบท่าเจ้าสนุก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ท่าเจ้าสนุก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนครหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นครหลวง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางหลวง
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บางหลวง ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
สถานีอนามัยเทศบาลตาบลบางนมโค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางนมโค
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลบางชะนี ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บางชะนี
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวังน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาไทร
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสาธง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เสาธง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านม้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านม้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภออุทัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บางเดื่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พระนอน
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาลเอน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กะทุ่ม
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขวัญเมือง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขวัญเมือง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทางช้าง
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ทางช้าง
ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าเต้า
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
น้าเต้า
ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางบาล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สะพานไทย บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดยม
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
วัดยม
ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระขาว
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
พระขาว ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลัง
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บ้านคลัง ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
รพสต.พุทเลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พุทเลา
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทับน้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทับน้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพรก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านใหม่
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารรสุขอาเภอบางไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางไทร
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
มหาราช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หัวไผ่
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
ยาคงสุวรรณ
ร้านยา
บ้านขวาง
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอุทัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.ขยาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขยาย
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอมหาราช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มหาราช
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาลเอน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กะทุ่ม
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าเต้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้าเต้า
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
บางปะหัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางนางร้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
บอสตันฟาร์มา สานักงานใหญ่
ร้านยา
หัวรอ
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองเสนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เสนา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขวัญเมือง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่ลงิ
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
ศุภาวรรณเภสัช
ร้านยา
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางหลวงโดด หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บางหลวงโดด ข) บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
จารุฟาร์มาซี
ร้านยา
หัวรอ
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
วุธเภสัช
ร้านยา
พยอม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหัวเวียง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หัวเวียง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
ยาพัชรินทร์ ใหญ่
ร้านยา
หย่วน
เชียงคา
พะเยา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000243
6400000478
6400000731
6400000893
6400001063
6400001093
6400001099
6400001820
6400002657
6400002728
6400003476
6400003659
6400003710
6400003763
6400004023
6400004458
6400004693
6400004706
6400004895
6400004974
6400005420
6500000021
6500000032
6500000392
6500000507
6500000531
6500000649
6500000846
6500000881
6500001582
6500001725
6500001736
6500002011
6500002268
6500002279
6500002306
6500002435
6500002535
6500002869
6500003156
6500003274

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
สิริยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ พะเยา
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส หน้าม.พะเยา
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์พะเยาแล็บ
คลินิก
สิรินแล็บพะเยา คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส หน้าม.พะเยา
ร้านยา
ปายเภสัช
ร้านยา
ร้านยา อ.เจริญเภสัช
ร้านยา
ร้านยาเชียงคาเภสัช
ร้านยา
จ.เจริญการยา
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ท็อปส์พลาซ่า พะเยา
ร้านยา
คลังยาเภสัชดอกคาใต้
ร้านยา
ประตูชัยเภสัช
ร้านยา
แพรเพื่อนยา
ร้านยา
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ร้านยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
ทาดี ฟาร์ม่า เฮ้าส์
ร้านยา
บ้านยาศิวกร
ร้านยา
บ้านรักษ์ยา
ร้านยา
ห้องยา
ร้านยา
ธิพยาเภสัช
ร้านยา
ฟาสซิโน หน้าโลตัสอาเภอเชียงคา
ร้านยา
ร้านยาวัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ พะเยา
ร้านยา
พิชญ์คลินิกเวชกรรม เวชกรรม
คลินิก
มหาวิทยาลัยพะเยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศิริเวช เภสัช
ร้านยา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตุ่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ
ร.พ./หน่
ทยาลัวยงานภาครั
ยพะเยา ฐ
คลินิกแม่ใสเวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ใส
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สามมิตร ฟาร์มาซี ปตท.ท่าวังทอง
ร้านยา
ร้านขายยาฮักยา
ร้านยา
เทอดเกียรติเภสัช
ร้านยา
ท่าวังทองโอสถ
ร้านยา
นภาเภสัช
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกแล็บ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
ไอ แอม คลินิกกายภาพบาบัด
คลินิก
พิชชาพัชร เภสัช
ร้านยา
บ้านยา พะเยา
ร้านยา
หจก.กรีนเนอรี่ พาร์ทเนอร์ สานักงานใหญ่ (กรีน-ทีร้าดรั
นยา
กส์)
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์คลิหมอฉั
นิก ตรเฉลิม
ร้านยาเภสัชตูน
ร้านยา

ตาบล
เวียง
บ้านต๋อม
เวียง
เวียง
แม่กา
เวียง
บุญเกิด
หย่วน
บ้านต๋อม
ท่าวังทอง
ดอนศรีชุม
ท่าวังทอง
เวียง
แม่กา
บ้านต๋อม
บ้านต๊า
ดอนศรีชุม
ป่าซาง
ดงเจน
หย่วน
ท่าวังทอง
บ้านต๋อม
แม่กา
บ้านต๋อม
แม่กา
บ้านตุ่น
แม่กา
แม่ใส
แม่ใส
ท่าวังทอง
บ้านถ้า
ดอกคาใต้
ท่าวังทอง
งิม
สบบง
บ้านต๋อม
เวียง
เวียง
แม่กา
เวียง
ท่าวังทอง

อาเภอ
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เชียงคา
ดอกคาใต้
เชียงคา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคาใต้
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
ภูกามยาว
เชียงคา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
ดอกคาใต้
ดอกคาใต้
เมืองพะเยา
ปง
ภูซาง
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา
เมืองพะเยา

จังหวัด
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000981
6400001679
6400001683
6400001951
6400002455
6400002474
6400002553
6400002671
6400002996
6400003353
6400003551
6400003587
6400003630
6400003647
6400004180
6400005291
6400005338
6500000076
6500000126
6500001129
6500001470
6500001724
6500001874
6500001994
6500002624
6500003848
6400000169
6400000186
6400000203
6400000204
6400000208
6400000210
6400000211
6400000233
6400000256
6400000277
6400000278
6400000282
6400000293
6400000294
6400000296

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
บ้านยาหวาน
ร้านยา
รวมพลเภสัช ท้ายเหมือง
ร้านยา
รวมพลเภสัช(คุระบุรี)
ร้านยา
เอสฟาร์มา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหล่อยูง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บางเตย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เอสฟาร์มา
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พังงา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลพังงา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกทันตกรรมอมยิ้ม
คลินิก
รพ.สต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ทับปุดแล็บ
คลินิก
รพ.สต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
วัตสันฟาร์มาซี ห้างสรรพสินค้า เอ็น เค ช้อปปิ้งมอลล์
ร้านยา
ปันยาดี
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอคุระบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านปูเป้เภสัช
ร้านยา
พิชญาภรณ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
รพ.สต.บ้านสายปิหนัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมอรุ่งกานต์โรคหูคอจมูก เวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางติบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรมณีย์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตู้ยาเภสัช
ร้านยา
ลลิตาเภสัช 1
ร้านยา
ลลิตาเภสัช2 2
ร้านยา
เจริญโอสถ สานักงานใหญ่
ร้านยา
ลลิตาเภสัช 1
ร้านยา
ลลิตาเภสัช ศรีนครินทร์
ร้านยา
ลลิตาเภสัช เอ็กซ์ตร้า สาขา4 4
ร้านยา
ลลิตาเภสัช2 2
ร้านยา
บ้านพูดฟาร์มาชี
ร้านยา
เจริญโอสถ ถนนบายพาส
ร้านยา
เจริญโอสถ หน้าโรงเรียนพัทลุง
ร้านยา
ดีเจเภสัช2
ร้านยา
ซันไชน์ ฟาร์มา
ร้านยา
ดีเจเภสัช2
ร้านยา
เจริญโอสถ (สานักงานใหญ่) หน้าตลาดสด
ร้านยา
ลลิตาเภสัช เอ็กซ์ตร้า สาขา4
ร้านยา

ตาบล
คึกคัก
ท้ายเหมือง
คุระ
โคกกลอย
หล่อยูง
บางเตย
โคกกลอย
ท้ายช้าง
ท้ายช้าง
ท้ายช้าง
คึกคัก
บางเตย
บ่อแสน
บางเตย
ท้ายช้าง
โคกกลอย
คุระ
ท่านา
ท้ายช้าง
เหล
เหล
บางนายสี
บางวัน
รมณีย์
บางนายสี
ถ้าน้าผุด
นาท่อม
คูหาสวรรค์
คูหาสวรรค์
นาท่อม
ลาสินธุ์
โคกม่วง
คูหาสวรรค์
คลองเฉลิม
ตานาน
คูหาสวรรค์
ลาสินธุ์
คูหาสวรรค์
ลาสินธุ์
คูหาสวรรค์
โคกม่วง

อาเภอ
ตะกั่วป่า
ท้ายเหมือง
คุระบุรี
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วทุ่ง
เมืองพังงา
ตะกั่วทุ่ง
เมืองพังงา
เมืองพังงา
เมืองพังงา
ตะกั่วป่า
เมืองพังงา
ทับปุด
เมืองพังงา
เมืองพังงา
ตะกั่วทุ่ง
คุระบุรี
กะปง
เมืองพังงา
กะปง
กะปง
ตะกั่วป่า
คุระบุรี
กะปง
ตะกั่วป่า
เมืองพังงา
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร์
เขาชัยสน
เมืองพัทลุง
กงหรา
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร์
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร์
เมืองพัทลุง
เขาชัยสน

จังหวัด
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000297
6400000318
6400000370
6400000787
6400000789
6400000795
6400000974
6400001201
6400003684
6400003901
6400004066
6400004084
6400004090
6400004108
6400004717
6400004805
6400004889
6400005459
6500000004
6500000300
6500000376
6500000399
6500000500
6500000533
6500000584
6500000593
6500000670
6500000847
6500001168
6500001434
6500001617
6500001689
6500001809
6500002183
6500002271
6500002461
6500002707
6400000955
6400001107
6400001445
6400002253

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
ลลิตาเภสัช ศรีนครินทร์
ร้านยา
ลาสินธุ์
กานต์เภสัช
ร้านยา
บ้านพร้าว
คลินิกแล็บป่าพะยอม คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
บ้านพร้าว
เอ็กซ์ต้า พลัส ทะเลน้อย
ร้านยา
พนางตุง
เอ็กซ์ต้า พลัส บ้านตานาน
ร้านยา
ตานาน
เอ็กซ์ต้า อภัยบริรักษ์
ร้านยา
คูหาสวรรค์
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงชนากานต์
คลินิก
ควนขนุน
บ้านยาแม่ขรี
ร้านยา
แม่ขรี
รพ.สต.บ้านลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร่มเมือง
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อดิเทพ
คลินิก
ป่าพะยอม
เจริญโอสถ หน้าโรงเรียนพัทลุง
ร้านยา
คูหาสวรรค์
เจริญโอสถ2
ร้านยา
คูหาสวรรค์
คลินิกเทคนิคการแพทย์พัทลุง เทคนิคการแพทย์ คลินิก
พญาขัน
รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
คูหาสวรรค์
รพ.สต. บ้านปากประ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาปา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาปา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาปา
พัทลุงอินเตอร์การแพทย์
คลินิก
เขาเจียก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าดินแดง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ วังใหม่
กานต์เภสัช
ร้านยา
บ้านพร้าว
โรงพยาบาลบางแก้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่ามะเดื่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโตระ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตานาน
คลินิกเทคนิกการแพทย์พัทลุง เทคนิคการแพทย์ คลินิก
คูหาสวรรค์
รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชัยบุรี
รพ.สต.บ้านน้าเลือด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่ามิหรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งลาน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ตานาน
รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าแค
รพ.สต.บ้านดอนศาลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มะกอกเหนือ
รพ.สต.บ้านน้าเลือด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่ามิหรา
รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อ่างทอง
กรวรรณคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
บ้านพร้าว
กลางเมืองเภสัช 1
ร้านยา
คูหาสวรรค์
คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็มที แล็บ พัทลุง
คลินิก
คูหาสวรรค์
รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชัยบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลากะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชุมพล
ปิยนันท์เภสัช
ร้านยา
บ้านพร้าว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านฝาละมี ตาบลฝาละมี
ร.พ./หน่วยงานภาครั
อาเภอปากพะยู
ฐ นฝาละมี
จังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปรางหมู่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ปรางหมู่
เอ็กซ์ต้า พลัส ศูนย์ราชการพิจิตร
ร้านยา
ในเมือง
ชัยภัทรเวชภัณฑ์
ร้านยา
สากเหล็ก
ภ.เภสัช
ร้านยา
ไผ่ท่าโพ
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง

อาเภอ
ศรีนครินทร์
ป่าพะยอม
ป่าพะยอม
ควนขนุน
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ควนขนุน
ตะโหมด
เมืองพัทลุง
ป่าพะยอม
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ป่าบอน
ป่าพะยอม
บางแก้ว
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ควนขนุน
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร์
ป่าพะยอม
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร์
ป่าพะยอม
ปากพะยูน
เมืองพัทลุง
เมืองพิจิตร
สากเหล็ก
โพธิ์ประทับช้าง
เมืองพิจิตร

จังหวัด
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002621
6400003285
6400003287
6400003499
6400003791
6400004233
6400004598
6400004604
6400004694
6400005058
6400005154
6400005276
6500001869
6500002840
6500002990
6500003126
6500003202
6400000050
6400000948
6400000957
6400000958
6400000959
6400000960
6400000961
6400000962
6400000994
6400000998
6400000999
6400001000
6400001382
6400001635
6400001737
6400001878
6400001882
6400001883
6400001887
6400001889
6400001907
6400001918
6400001925
6400001929

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
วัตสันฟาร์มาซี แฮปปี้ พลาซ่า พิจิตร
ร้านยา
ดิเรกการแพทย์
คลินิก
อัจฉริยาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
โรงพยาบาลสากเหล็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกหมอกรกต
คลินิก
วราภรณ์สหคลินิก
คลินิก
คลินิกยา
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ประพันธ์ คลินิกเวชกรรมคลินิก
หมอผกามาศคลินิกเวชกรรม เวชกรรม
คลินิก
วงศ์โปธาเภสัช 1
ร้านยา
ร้านยาเพื่อนชุมชน
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงกิตติพร
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโรงช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเสา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปัทมาคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
หมอยา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองขาว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านบู๊ทส์ บู๊ทส์-เซ้นทรัล พิษณุโลก
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สินวนา2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ปทุมทอง
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สินวนา2(ม.นเรศวร)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส แยกเรือนแพ
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนบ้านเสือลากหาง
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดไทยเจริญ
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดเมืองทอง ม.นเรศวร
ร้านยา
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ปทุมทอง
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส แยกเรือนแพ
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สระโคล่
ร้านยา
เพรียว (Pure) พิษณุโลก
ร้านยา
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ
ร.พ./หน่
ทยาลัวยงานภาครั
ยนเรศวร ฐ
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหูคอจมูกแพทย์อัฐพล โสต
คลินศอ
ิก นาสิกวิทยา
รพ.สต.ตาบลท่างาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โอฬารเภสัช 1
ร้านยา
จินต์เภสัช
ร้านยา
รักษ์ยา
ร้านยา
รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พ.เภสัชกร สานักงานใหญ่
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังดพรง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บึงกอก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ในเมือง
บางมูลนาก
บางมูลนาก
สากเหล็ก
ในเมือง
สามง่าม
ในเมือง
กาแพงดิน
บ้านนา
สามง่าม
ในเมือง
คลองคะเชนทร์
โรงช้าง
ท่าเสา
ในเมือง
โพทะเล
บึงบัว
พลายชุมพล
ท่าโพธิ์
ในเมือง
ท่าโพธิ์
ในเมือง
วังทอง
ดอนทอง
ท่าโพธิ์
ท่าโพธิ์
ในเมือง
ในเมือง
หัวรอ
ในเมือง
ในเมือง
ท่าโพธิ์
ในเมือง
ท่างาม
ท่าโพธิ์
บางระกา
ในเมือง
ท่าทอง
ในเมือง
วังโพรง
บึงกอก

อาเภอ
เมืองพิจิตร
บางมูลนาก
บางมูลนาก
สากเหล็ก
เมืองพิจิตร
สามง่าม
เมืองพิจิตร
สามง่าม
วชิรบารมี
สามง่าม
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
โพทะเล
เมืองพิจิตร
โพทะเล
วชิรบารมี
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
วังทอง
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
วัดโบสถ์
เมืองพิษณุโลก
บางระกา
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เนินมะปราง
บางระกา

จังหวัด
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001958
6400001959
6400001962
6400001963
6400001965
6400001967
6400001969
6400001971
6400001972
6400001975
6400001977
6400001990
6400001992
6400001996
6400001997
6400001999
6400002003
6400002004
6400002008
6400002011
6400002014
6400002015
6400002017
6400002020
6400002027
6400002033
6400002045
6400002050
6400002051
6400002052
6400002065
6400002068
6400002078
6400002079
6400002095
6400002105
6400002109
6400002116
6400002124
6400002126
6400002134

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสะแก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บางระกา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านร่มเกล้า หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.ชาติตระการ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนเมี่ยง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาตอน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพสต.บ้านโคกใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อภาค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นายภุชากร ธรรมรงค์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่ขออดอน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.คันโช้ง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
มิตรแท้เภสัช 1
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าคบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท้อแท้ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชน รพ. วัดโบสถ์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านนุชเทียน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศุนย์สขุ ภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุขพุทธบูชาร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท้อแท้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านห้วยเจียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านนาตาจูม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.หินลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ส.เภสัช 1
ร้านยา
คลินิกแพทย์นนท์
คลินิก
บางกระทุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมออาร์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
ดวงรัตน์การแพทย์
คลินิก
ศิรประภาคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแหลคครก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองหิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านขอนอ้าปาก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พิษณุเวช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตาบลไทรย้อย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสลุด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุหน่
โลกวยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิกแพทย์จตุพล เวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ท่าสะแก
ป่าแดง
บางระกา
บ่อภาค
บ่อภาค
สวนเมี่ยง
ชาติตระการ
สวนเมี่ยง
บ้านดง
บ่อภาค
บ่อภาค
ไผ่ขอดอน
คันโช้ง
สมอแข
บ้านยาง
ท้อแท้
ในเมือง
วัดโบสถ์
ชาติตระการ
ในเมือง
ท้อแท้
วัดโบสถ์
คันโช้ง
บ้านดง
หินลาด
บางระกา
บ้านคลอง
ไผ่ลอ้ ม
ในเมือง
บางกระทุ่ม
ดอนทอง
นครป่าหมาก
บ้านแยง
บ้านไร่
ในเมือง
วังโพรง
ไทรย้อย
บ้านคลอง
มะขามสูง
เนินมะปราง
บ่อทอง

อาเภอ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
บางระกา
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
เมืองพิษณุโลก
วัดโบสถ์
เมืองพิษณุโลก
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
เมืองพิษณุโลก
วัดโบสถ์
ชาติตระการ
เมืองพิษณุโลก
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
ชาติตระการ
วัดโบสถ์
บางระกา
เมืองพิษณุโลก
บางกระทุ่ม
เมืองพิษณุโลก
บางกระทุ่ม
เมืองพิษณุโลก
บางกระทุ่ม
นครไทย
บางกระทุ่ม
เมืองพิษณุโลก
เนินมะปราง
เนินมะปราง
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เนินมะปราง
บางระกา

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002141
6400002144
6400002145
6400002146
6400002151
6400002155
6400002156
6400002157
6400002159
6400002163
6400002164
6400002166
6400002175
6400002181
6400002183
6400002184
6400002186
6400002187
6400002188
6400002192
6400002193
6400002195
6400002196
6400002197
6400002204
6400002205
6400002207
6400002212
6400002220
6400002221
6400002223
6400002224
6400002225
6400002226
6400002227
6400002231
6400002233
6400002234
6400002236
6400002249
6400002258

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
สหภัณฑ์เภสัช
คลินิกแพทย์ณัฐพงษ์ อายุรกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองขมิ้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านมุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าปาด
คลินิกยุทธนาการแพทย์
วังทอง
รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หทัยรัตน์ กวยทิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านรักไทย
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเนินมะปราง
แพทย์หญิงธิติมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลงิ้วงาม
รพ.สต.หัวรอ
รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชุมแสงสงคราม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอพรหมพิราม
คลินิกแพทย์ไกลตา เวชกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังโพรง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังวน
รพ.สต.บ้านหนองสะแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสลุด
รพ.สต.บ้านขอนอ้าปาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหอกลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดตายม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองตาล
รพ.สต.บ้านดงโคกขาม
รพ.สต.บ้านจอมทอง
รพ.สต.ชมพู
รพ.สต.มะต้อง
สุทธิพงศ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ไพศาลเวชภัณฑ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงพระ
รพ.สต.ตลุกเทียม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระบัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพลายชุมพล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแหลมโพธิ์
รพ.สต.วัดพริก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวงฆ้อง

ประเภท
ร้านยา
คลินิก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
อาเภอ
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
บ้านคลอง
เมืองพิษณุโลก
ไทรย้อย
เนินมะปราง
บ้านมุง
เนินมะปราง
ชมพู
เนินมะปราง
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
วังทอง
วังทอง
ไทรย้อย
เนินมะปราง
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็เนิก นมะปราง
ชมพู
เนินมะปราง
เนินมะปราง เนินมะปราง
บึงพระ
เมืองพิษณุโลก
บึงพระ
เมืองพิษณุโลก
หัวรอ
เมืองพิษณุโลก
เนินเพิ่ม
นครไทย
ชุมแสงสงคราม บางระกา
พรหมพิราม พรหมพิราม
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
ท่าโพธิ์
เมืองพิษณุโลก
วังโพรง
เนินมะปราง
วังวน
พรหมพิราม
ตลุกเทียม
พรหมพิราม
บ้านคลอง
เมืองพิษณุโลก
บ้านไร่
บางกระทุ่ม
หอกลอง
พรหมพิราม
วัดตายม
บางกระทุ่ม
หนองแขม
พรหมพิราม
บางระกา
บางระกา
จอมทอง
เมืองพิษณุโลก
ชมพู
เนินมะปราง
วงฆ้อง
พรหมพิราม
บ้านพร้าว
นครไทย
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
บึงพระ
เมืองพิษณุโลก
ตลุกเทียม
พรหมพิราม
หอกลอง
พรหมพิราม
พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก
หนองกุลา
บางระกา
บ้านกร่าง
เมืองพิษณุโลก
วัดพริก
เมืองพิษณุโลก
วงฆ้อง
พรหมพิราม

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002259
6400002260
6400002262
6400002263
6400002265
6400002272
6400002274
6400002277
6400002278
6400002284
6400002289
6400002290
6400002291
6400002294
6400002296
6400002298
6400002303
6400002307
6400002310
6400002313
6400002314
6400002315
6400002316
6400002317
6400002320
6400002321
6400002322
6400002323
6400002327
6400002329
6400002330
6400002332
6400002333
6400002335
6400002336
6400002337
6400002338
6400002339
6400002340
6400002342
6400002349

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองพระ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกร่าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ท่าทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แพทย์ฟ้าสินี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวชคลิจิตนเวชศาสตร์
ิก
รพ.สต.ท่าช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีภิรมย์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาขุม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สากลฟาร์มาซี
ร้านยา
ป.คลังยาพลัส
ร้านยา
รพ.สต.วังพิกุล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงจันทิมา
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สตบ้านร้องยุ้งข้าว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านท้องโพลง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนครชุม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังน้าคู้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าพรม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังนกแอ่น
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต. ปลักแรด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังน้าใส หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาล?ส่งเสริม?สุขภาพ?ต?ำ?บล?ไผ่?ล้อม หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิกเด็กแพทย์ธรรมโรจน์ เวชกรรมเฉพาะทาง คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดินทอง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
แคปซูลยา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะตูม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเตาอิฐร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชัยนาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.พันชาลี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพสต.บ้านสุพรรณพนมทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ระกา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้ากุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านนาคล้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไผ่ใหญ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยทรายเหนื
ร.พ./หน่
อ วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยางโกลน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองกะท้าว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบุ่งตารอด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแก่งทุ่ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพสต.บ่อโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
หนองพระ
บ้านกร่าง
ท่าทอง
ในเมือง
ท่าช้าง
บ้านคลอง
ศรีภิรมย์
ท่าช้าง
ในเมือง
ในเมือง
บ้านกร่าง
วัดตายม
บ้านป่า
ดอนทอง
ดงประคา
ในเมือง
นครชุม
วังน้าคู้
วังนกแอ่น
วังนกแอ่น
ปลักแรด
แม่ระกา
ไผ่ลอ้ ม
ในเมือง
ดินทอง
อรัญญิก
มะตูม
ท่าหมื่นราม
ชัยนาม
วังทอง
พันชาลี
ในเมือง
วัดพริก
นาบัว
วังนกแอ่น
ห้วยเฮี้ย
ยางโกลน
นครไทย
ยางโกลน
บ่อโพธิ์
บ่อโพธิ์

อาเภอ
วังทอง
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
พรหมพิราม
เมืองพิษณุโลก
พรหมพิราม
พรหมพิราม
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
บางกระทุ่ม
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
พรหมพิราม
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
เมืองพิษณุโลก
วังทอง
วังทอง
บางระกา
วังทอง
บางกระทุ่ม
เมืองพิษณุโลก
วังทอง
เมืองพิษณุโลก
พรหมพิราม
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
วังทอง
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002350
6400002352
6400002354
6400002355
6400002359
6400002360
6400002361
6400002364
6400002365
6400002366
6400002367
6400002368
6400002370
6400002372
6400002374
6400002376
6400002379
6400002382
6400002383
6400002387
6400002392
6400002394
6400002396
6400002397
6400002398
6400002400
6400002403
6400002407
6400002408
6400002409
6400002410
6400002412
6400002414
6400002415
6400002416
6400002420
6400002422
6400002424
6400002425
6400002427
6400002428

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางยางพัฒนา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พิชนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
รพ.สต.สนามคลี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิ
ร.พ./หน่
นี บ้วายงานภาครั
นกลาง ฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเนินกุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาจาน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านพร้าว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.แก่งโสภา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจอมทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าหมื่นราม หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศรีเจริญ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังตาบัว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมืขภาพต
สุ
าบลนาบัว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแยง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.เนินเพิ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กรุงเทพพิษณุโลก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่ขอดอน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพสต.นิคมทุ่งสาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริสขุ ภาพตาบลบ้านเกษตรสุข ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ดงประคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เนินมะปราง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงพลวง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากโทก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.นครป่าหมาก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.นิคมพัฒนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหางไหล ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแขม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองอ้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านใหม่ชัยเจริญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นานายา
ร้านยา
รพ.สต.บ้านวังมะด่าน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก หู คอ จมูก แพทย์อดิศร เวชกรรมเฉพาะทางคลินิก
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านชุมแสง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.วัดจันทรื
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.วังอิทก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ในนิคมบางระกา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองอรัญญิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
หนองกะท้าว
นครชุม
สนามคลี
บ้านกลาง
เนินกุ่ม
นครไทย
นครไทย
แก่งโสภา
จอมทอง
ท่าหมื่นราม
ทับยายเชียง
โคกสลุด
นาบัว
ดอนทอง
บ้านแยง
เนินเพิ่ม
ในเมือง
ไผ่ขอดอน
ท่าช้าง
บ้านแยง
ดงประคา
เนินมะปราง
วังพิกุล
ปากโทก
นครป่าหมาก
นิคมพัฒนา
หัวรอ
พรหมพิราม
วัดโบสถ์
บ้านกลาง
ในเมือง
วงฆ้อง
ในเมือง
ในเมือง
ชุมแสงสงคราม
สมอแข
หัวรอ
วังอิทก
นิคมพัฒนา
อรัญญิก
อรัญญิก

อาเภอ
นครไทย
นครไทย
บางกระทุ่ม
วังทอง
บางกระทุ่ม
นครไทย
นครไทย
วังทอง
เมืองพิษณุโลก
วังทอง
พรหมพิราม
บางกระทุ่ม
นครไทย
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
นครไทย
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
พรหมพิราม
นครไทย
พรหมพิราม
เนินมะปราง
วังทอง
เมืองพิษณุโลก
บางกระทุ่ม
บางระกา
เมืองพิษณุโลก
พรหมพิราม
วัดโบสถ์
วังทอง
เมืองพิษณุโลก
พรหมพิราม
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
บางระกา
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
บางระกา
บางระกา
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002432
6400002435
6400002436
6400002439
6400002440
6400002443
6400002444
6400002449
6400002453
6400002466
6400002468
6400002469
6400002473
6400002482
6400002499
6400002502
6400002503
6400002511
6400002512
6400002517
6400002518
6400002524
6400002535
6400002536
6400002563
6400002568
6400002582
6400002599
6400002652
6400002658
6400002663
6400002708
6400002750
6400002821
6400002823
6400002826
6400002898
6400002950
6400002994
6400003001
6400003004

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยเฮี้ย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจอมทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านสระโคล่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านดง ต.คุยม่วง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชัยพรเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่เจริญผลร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พารากอนคลินิกเวชกรรม พิษณุโลก
คลินิก
รพ.สต. มะขามสูง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชาติตระการ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านแหลมมะค่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลอรัญญิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้ืนหนองไผ่
า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ท่านางงาม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกุลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกแพทย์ณัฐพงษ์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ไชยวัฒน์ เวชกรรม คลินิก
ฉันทนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
นุชเภสัช
ร้านยา
ชัยอนันต์โอสถ
ร้านยา
อิสรินทร์คลินิก
คลินิก
จิตเวชพิษณุโลก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโปร่งไผ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบาลบ้านกรับพวง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองปรือ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลพรหมพิราม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ พิษณุโลก 2
ร้านยา
รพ.สต.วัดจันทร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสมอแข
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช.อนันต์เภสัช2
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแสนสุขพัฒนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พิษณุโลกคลังยา
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ พิษณุโลก
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลพิษณุโลก
ร้านยา
เซ็นเตอร์ยา สานักงานใหญ่
ร้านยา
ไทยเจริญเภสัช
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงศิรินาฏ
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซีพิษณุโลก
ร้านยา
บ้านยานครไทย
ร้านยา
รพ.สต.บ้านใหม่ชัยเจริญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านท้องโพลง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สัวเภสัช
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
ห้วยเฮี้ย
นครไทย
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
หัวรอ
เมืองพิษณุโลก
คุยม่วง
บางระกา
บ้านคลอง
เมืองพิษณุโลก
นิคมพัฒนา บางระกา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
มะขามสูง
เมืองพิษณุโลก
ป่าแดง
ชาติตระการ
พันเสา
บางระกา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
หนองกุลา
บางระกา
ท่านางงาม
บางระกา
หนองกุลา
บางระกา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
เนินเพิ่ม
นครไทย
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
แก่งโสภา
วังทอง
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็เนิก นมะปราง
วังอิทก
บางระกา
บ้านกลาง
วังทอง
พรหมพิราม พรหมพิราม
ท่าทอง
เมืองพิษณุโลก
บ้านคลอง
เมืองพิษณุโลก
สมอแข
เมืองพิษณุโลก
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
วังนกแอ่น
วังทอง
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
อรัญญิก
เมืองพิษณุโลก
พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
วัดตายม
บางกระทุ่ม
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
เนินเพิ่ม
นครไทย
บ้านกลาง
วังทอง
ดงประคา
พรหมพิราม
วังทอง
วังทอง

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003007
6400003027
6400003031
6400003100
6400003114
6400003117
6400003142
6400003209
6400003310
6400003313
6400003421
6400003789
6400003790
6400003793
6400003806
6400003817
6400003914
6400003957
6400003969
6400004138
6400004139
6400004152
6400004162
6400004205
6400004438
6400004578
6400004639
6400004977
6400005032
6400005096
6400005218
6400005220
6400005245
6400005263
6500000025
6500000142
6500000353
6500000439
6500000573
6500000704
6500001147

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพิษณุโลก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ปากโทก
เมืองพิษณุโลก
ร้านนาเจริญเภสัช
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเสาหิน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ วัดพริก
เมืองพิษณุโลก
รพ.สต.มะขามสูง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มะขามสูง
เมืองพิษณุโลก
รพ.สต.บ้านนาจาน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองกะท้าว นครไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวงฆ้อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองแขม
พรหมพิราม
โบว์ฟาร์มาซี
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บ้านไร่
บางกระทุ่ม
เอ็มที แล็บ พิษณุโลกคลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
คลินิกเทคนิคการแพทย์ไบโอแล็บ 1
คลินิก
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
รพ.สต.บ้านหนองอ้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชุมแสงสงคราม บางระกา
ร้านขายยาเทคแคร์
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าตาล
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ท่าตาล
บางกระทุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบึงช้าง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ไผ่ลอ้ ม
บางกระทุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังยาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังยาง
เนินมะปราง
รพ.สต.บ้านท่าขอนเบน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หินลาด
วัดโบสถ์
พีพี ฟาร์มาซี
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสันติบันเทิง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เนินกุ่ม
บางกระทุ่ม
เนินมะปรางเภสัช
ร้านยา
เนินมะปราง เนินมะปราง
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนประชาอุทิศ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาง
วัดโบสถ์
ร้านยาไชยานุภาพ
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงประคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดงประคา
พรหมพิราม
บางกระทุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่ลอ้ ม
บางกระทุ่ม
คลินิกปภาดาการพยาบาลและพดุงครรภ์
คลินิก
ดอนทอง
เมืองพิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพิษณุโลก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
ฟาสซิโน พิษณุโลก เยื้องรพ.กรุงเทพ
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากโทก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากโทก
เมืองพิษณุโลก
คลินิกแพทย์จิรนันท์-สันติ เวชกรรม
คลินิก
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
วีเลิฟแคร์
ร้านยา
ท่าโพธิ์
เมืองพิษณุโลก
เคนแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ท่าทอง
เมืองพิษณุโลก
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนวังทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังทอง
วังทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโปร่งไผ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็เนิก นมะปราง
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธนวัฒน์
คลินิก
ตลุกเทียม
พรหมพิราม
บริษัท เอ็ม เอส กรีนเนอร์รี่ จากัด (ศูนย์ยาฟามาเซีร้ยานยา
พลัส) 2
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
ร้านขายยา ฟาร์มาวิลล์
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
หัวรอ
ข) เมืองพิษณุโลก
ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 2
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แก่งโสภา
วังทอง
ฟาร์มสุขเภสัช
ร้านยา
หัวรอ
เมืองพิษณุโลก
สานักงานเขตสุขภาพที่ 2
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ในเมือง
ข) เมืองพิษณุโลก

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001977
6500002077
6500002178
6500002576
6500002754
6500003005
6500003025
6400000121
6400000218
6400000687
6400001036
6400001259
6400001579
6400001844
6400001885
6400003057
6400003058
6400003448
6400003653
6400003716
6400004179
6400004349
6400004423
6400004525
6400005164
6500000468
6500001563
6500002181
6500002234
6500002253
6500002283
6500002292
6500002295
6500002300
6500002304
6500002375
6500002407
6500002425
6500002426
6500002429
6500002448

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์วี แล็บ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
พรหมพิราม
ศูนย์ยาฟามาเซียพลัส 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนพันปี
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด โลตัส ท่าทอง
บู๊ทส์ โรบินสัน เพชรบุรี
เฮือนยา? ภญ.สีรุ้ง
เอ็กซ์ต้า พลัส ถนนภูมิรักษ์
คลินิกนายแพทย์วันชัย เวชกรรม
Pure เพชรบุรี
เฮือนยา? ภญ.สีรุ้ง
บ้านยาท่ายาง
บ้านยาท่ายาง
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสันเพชรบุรี
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี เพชรบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอา
คลินิกเทคนิคการแพทย์อินเตอร์แลปเพชรบุรี
ร้านรวมยาเพชรบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอา
ธงชัยเภสัช
ชะอา
ก้อยเภสัช
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
23 drug store
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขุนไทร
Medpharma
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไร่โคก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกระเจ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลาด
ร้านขายยามียา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสมอพลือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยลึก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกะปุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพุตุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยข้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไร่มะขาม
รพ.สต.ท่าเสน

ประเภท

ตาบล
อาเภอ
คลินิก
ท่าทอง
เมืองพิษณุโลก
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ในเมือง
ข) เมืองพิษณุโลก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พรหมพิราม พรหมพิราม
ร้านยา
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ในเมือง
ข) เมืองพิษณุโลก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
เมืองพิษณุโลก
ร้านยา
ท่าทอง
เมืองพิษณุโลก
ร้านยา
สมอพลือ
บ้านลาด
ร้านยา
หนองปรง
เขาย้อย
ร้านยา
ท่าราบ
เมืองเพชรบุรี
คลินิก
ชะอา
ชะอา
ร้านยา
ต้นมะม่วง
เมืองเพชรบุรี
ร้านยา
หนองปรง
เขาย้อย
ร้านยา
ท่ายาง
ท่ายาง
ร้านยา
ท่ายาง
ท่ายาง
ร้านยา
สมอพลือ
บ้านลาด
ร้านยา
ต้นมะม่วง
เมืองเพชรบุรี
คลินิก
ชะอา
ชะอา
คลินิก
ท่าราบ
เมืองเพชรบุรี
ร้านยา
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชะอา
ชะอา
ร้านยา
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชะอา
ชะอา
ร้านยา
บ้านแหลม
บ้านแหลม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าคอย
ท่ายาง
ร้านยา
สระพัง
เขาย้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางขุนไทร
บ้านแหลม
ร้านยา
ท่าราบ
เมืองเพชรบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไร่โคก
บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองกระเจ็ด บ้านลาด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ไร่สะท้อน
บ้านลาด
ร้านยา
ชะอา
ชะอา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สมอพลือ
บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดโพธิ์
บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยลึก
บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองกะปุ
บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าช้าง
บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยลึก
บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยข้อง
บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองกระเจ็ด บ้านลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าเสน
บ้านลาด

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002454
6500002463
6500002472
6500002487
6500002489
6500002548
6500002644
6500002894
6500003059
6400000528
6400000530
6400000821
6400001287
6400001332
6400001715
6400001748
6400001943
6400002125
6400002201
6400002984
6400003010
6400003267
6400003356
6400003392
6400003420
6400003485
6400004113
6400004147
6400004244
6400004308
6400004361
6400004392
6400004419
6400004424
6400004425
6400004427
6400004428
6400004430
6400004431
6400004557
6400004559

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไร่สะท้อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาหรุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสะพานไกร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโรงเข้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่คะเมย
ออมบ้านยา
พี แอนด์ เอฟ ท็อปส์ เพชรบุรี
เอ็กซ์ต้า พลัส แคมป์สน
เอ็กซ์ต้า พลัส หล่มเก่า
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์รัฐกร ตลาดปากน้า
เพรียว (Pure) เพชรบูรณ์
วิชิตเภสัช
ร้านขายยาสี่แยกเภสัช
อุ่นใจเภสัช
เรือนเภสัชกร
ร้านขายยาบ้านยายิ้ม ปั๊ม ปตท.ปากน้า
บ้านยาชนแดน
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ
รพ.สต.หลักด่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งเศรษฐี
คลินิกกระดูกและข้อหมอสิริชัย ออร์โธปิดิกส์
เพชรบูรณ์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหล่มสัก
ประเดิมชัยเภสัช
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเทพ
วังซองเภสัช
วังมลเภสัช
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหล่มสัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยโป่ง
รพ.สต.สันติธรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาตะกรุด
รพ.สต.วังขอน
รพ.สต.นาน้าโครม
รพ.สต.โคกสะอาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาสนุ่น
รพ.สต.ป่าคา
รพ.สต.เหล่าหญ้า

ประเภท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ไร่สะท้อน
บ้านทาน
ตาหรุ
สะพานไกร
บ้านหาด
โรงเข้
แก่งกระจาน
โพไร่หวาน
สมอพลือ
แคมป์สน
หล่มเก่า
นาป่า
สะเดียง
ท่าข้าม
ท่าแดง
ชนแดน
ในเมือง
สะเดียง
ชนแดน
สะเดียง
เขาค้อ
หลักด่าน
สระกรวด
ในเมือง
ในเมือง
น้าชุน
ท่าโรง
สระกรวด
ช้างตะลูด
ท่าอิบุญ
น้าชุน
ห้วยโป่ง
ประดู่งาม
ศรีเทพ
คลองกระจัง
นาสนุ่น
โคกสะอาด
คลองกระจัง
นาสนุ่น
เขาค้อ
แคมป์สน

อาเภอ
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านลาด
แก่งกระจาน
เมืองเพชรบุรี
บ้านลาด
เขาค้อ
หล่มเก่า
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
ชนแดน
หนองไผ่
ชนแดน
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
ชนแดน
เมืองเพชรบูรณ์
เขาค้อ
น้าหนาว
ศรีเทพ
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
หล่มสัก
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หนองไผ่
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เขาค้อ
เขาค้อ

จังหวัด
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004597
6400004916
6400005159
6400005176
6500000061
6500000419
6500001041
6500001084
6500001486
6500001495
6500001497
6500001503
6500001719
6500001765
6500002027
6500002258
6500002867
6500003007
6500003203
6400000223
6400000777
6400000779
6400001058
6400001165
6400001284
6400001690
6400001840
6400002280
6400002549
6400003284
6400003701
6400004006
6400004039
6400004042
6400004198
6400004269
6400004770
6400004982
6400005053
6400005303
6400005507

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองย่างทอย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองย่างทอย
ฟาสซิโน หน้าห้างท็อปแลนด์
ร้านยา
ในเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยางงาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ยางงาม
สิงห์คลังยา
ร้านยา
ท่าโรง
คลินิกเวชกรรมแพทย์สทุ ธิศักดิ์ เวชกรรม
คลินิก
ชนแดน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองไผ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองไผ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลซับเปิบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ซับเปิบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองผักบุ้ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ นายม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุขาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พุขาม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัคลิวหมอจั
นิก กรพันธ์ เวชศาสตร์หล่
ครอบครั
มสัก ว
โรงพยาบาบลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาซา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาซา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลระวิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ระวิง
วนัสแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ในเมือง
วิเชียรแล็บเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ท่าโรง
หนึ่งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2
คลินิก
บ้านหวาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงสามพัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ซับสมอทอด
ไทยเสรเภสัช
ร้านยา
บ้านโภชน์
หมอยาหล่มสัก
ร้านยา
หนองไขว่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลระวิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ระวิง
คลินิกเวชกรรมแพทย์วรรณวิภา เวชกรรมทั่วไป คลินิก
เด่นชัย
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนช่องลม
ร้านยา
พระหลวง
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนช่องลม
ร้านยา
สูงเม่น
สมเด็จพระยุพราชเด่ยชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เด่นชัย
ต้นปาล์มเภสัช
ร้านยา
แม่จั๊วะ
เพียว (Pure) แพร่
ร้านยา
นาจักร
เภสัชกรธนัย
ร้านยา
ในเวียง
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์แพทย์กคลิ
ัมปนาท
นิก เวชกรรม
ดอนมูล
ดาวรุ่งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
วังชิ้น
โรงพยาบาลร้องกวาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้องกวาง
คลินิกเวชกรรมแพทย์วราวุทธ
คลินิก
วังชิ้น
โรงพยาบาลวังชิ้น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังชิ้น
วังยาเฮาส์
ร้านยา
วังชิ้น
โรงพยาบาลสูงเม่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนมูล
โรงพยาบาลสูงเม่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนมูล
สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เด่นชัย
ลอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ่อเหล็กลอง
ฟาสซิโน แพร่
ร้านยา
ในเวียง
สมเด็นพระยุพราชเด่นชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เด่นชัย
ชา ชนา เมด แพร่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ สบสาย
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์หมอ ยศวั
คลินจิกน์
สูงเม่น
ร้านยาอังคณาเภสัช
ร้านยา
น้าชา

อาเภอ
ศรีเทพ
เมืองเพชรบูรณ์
หนองไผ่
วิเชียรบุรี
ชนแดน
หนองไผ่
วังโป่ง
เมืองเพชรบูรณ์
วิเชียรบุรี
หล่มสัก
หล่มเก่า
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
วิเชียรบุรี
หล่มสัก
บึงสามพัน
หนองไผ่
หล่มสัก
เมืองเพชรบูรณ์
เด่นชัย
สูงเม่น
สูงเม่น
เด่นชัย
เด่นชัย
เมืองแพร่
เมืองแพร่
สูงเม่น
วังชิ้น
ร้องกวาง
วังชิ้น
วังชิ้น
วังชิ้น
สูงเม่น
สูงเม่น
เด่นชัย
ลอง
เมืองแพร่
เด่นชัย
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น

จังหวัด
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000071
6500000859
6500001858
6500002315
6500002643
6400000047
6400000049
6400000051
6400000064
6400000071
6400000077
6400000095
6400000129
6400000184
6400000199
6400000236
6400000285
6400000292
6400000315
6400000340
6400000387
6400000404
6400000408
6400000410
6400000411
6400000413
6400000418
6400000420
6400000431
6400000434
6400000512
6400000515
6400000573
6400000634
6400000657
6400000760
6400000763
6400000774
6400000814
6400000834
6400000876

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ชา ชนา เมด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เทคนิคการแพทย์เวียงทองแล็บ
คลินิก
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เฌอเอมเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าสัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านบู๊ทส์ โลตัส เชิงทะเล
ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ โรบินสัน ภูเก็ต
ร้านยา
ร้านบู๊ทส์ โลตัส ภูเก็ต
ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ บิ๊กซี ภูเก็ต
ร้านยา
บู๊ทส์ เซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล
ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ จังซีลอน ชั้น บี
ร้านยา
ร้านบู๊ทส์ วิลล่า มาร์เก็ท ลากูน่า ภูเก็ต
ร้านยา
บู๊ทส์ เซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้าชั้น3
ร้านยา
หมอยา ม.ขอนแก่น
ร้านยา
บีอีฟาร์มาเฮาส์
ร้านยา
คลินิกแพทย์สมชาย
คลินิก
Ktdpharmacy
ร้านยา
ทรัสต์ เมดิซิน
ร้านยา
คอมพลีทฟาร์มาซี
ร้านยา
ซีแอนด์เชลล์ฟาร์มาซี
ร้านยา
อุดมยา
ร้านยา
มณฑลเภสัช
ร้านยา
วังยาภูเก็ต
ร้านยา
พรภิรมณ์ ป่าตอง
ร้านยา
ร้านยา19
ร้านยา
เพชรฟาร์ม่า ภูเก็ต
ร้านยา
โฮมเมด ฟาร์มาซี
ร้านยา
รวมยาเภสัช
ร้านยา
พิมพ์ฟาร์มาซี
ร้านยา
รวมพลเภสัช
ร้านยา
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ถนนศรีสนุ ทร
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ถนนศรีสนุ ทร
ร้านยา
ซีบรีซฟาร์มาซี
ร้านยา
บ้านยากู้กู
ร้านยา
ด็อกเตอร์ภัท คลินิกเวชกรรม ภูเก็ต
คลินิก
ใกล้หมอยาเภสัช
ร้านยา
สมศักดิ์การแพทย์ 3 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม(ศั
คลินลิกยกรรม,จักษุวิทยา)
สมศักดิ์การแพทย์ 2
คลินิก
วัฒนา คลีนิค
คลินิก
บจก.สันติเฮลท์แคร์
ร้านยา
ร้านยาหน้าตลาด
ร้านยา

ตาบล
สบสาย
สูงเม่น
ในเวียง
ห้วยอ้อ
ป่าสัก
เชิงทะเล
ตลาดใหญ่
รัษฎา
วิชิต
วิชิต
ป่าตอง
เชิงทะเล
วิชิต
ตลาดใหญ่
ตลาดเหนือ
ตลาดใหญ่
ตลาดใหญ่
กะรน
เชิงทะเล
ไม้ขาว
กะทู้
ตลาดเหนือ
กะทู้
ป่าตอง
วิชิต
ตลาดใหญ่
ป่าตอง
ตลาดใหญ่
ตลาดใหญ่
รัษฎา
ศรีสนุ ทร
ศรีสนุ ทร
ตลาดเหนือ
รัษฎา
ตลาดเหนือ
รัษฎา
ตลาดเหนือ
ตลาดใหญ่
ป่าตอง
ตลาดใหญ่
ตลาดใหญ่

อาเภอ
สูงเม่น
สูงเม่น
เมืองแพร่
ลอง
วังชิ้น
ถลาง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
ถลาง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลาง
ถลาง
กะทู้
เมืองภูเก็ต
กะทู้
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลาง
ถลาง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต

จังหวัด
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000913
6400000968
6400000971
6400000979
6400000980
6400000982
6400000995
6400001072
6400001085
6400001101
6400001105
6400001123
6400001137
6400001169
6400001195
6400001347
6400001408
6400001430
6400001510
6400001512
6400001575
6400001660
6400001698
6400001757
6400001760
6400001788
6400001791
6400001828
6400001831
6400001855
6400001861
6400001888
6400001917
6400001950
6400001960
6400002345
6400002597
6400002744
6400002748
6400002749
6400002755

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
เกรซฟาร์มาซี
ดรัก แอนด์ ดรักส์
เอ็กซ์ต้า พลัส ถนนตาเอียด
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนเก็ตโฮ่
เอ็กซ์ต้า พลัส อ่าวมะขาม
เอ็กซ์ต้า พลัส ซอยกิ่งแก้วอุทิศ
เอ็กซ์ต้า ชุมชนเก็ตโฮ่
ตั้งหยูเฮี้ยงเภสัช
มีสขุ เภสัช
กิ่งแก้วเภสัช
สุวรรณาเฮลท์แคร์ สามกอง
แคร์เมด ฟาร์มาเซีย ภูเก็ต
กิ่งแก้วเภสัช
เมอร์เมดฟาร์ม่า
อุดมยา2
หมอยาเชิงทะเล
หมอยาฟาร์มาซี 27
ร้านหมอยาฟาร์มาซี 10
ร้านขายสาเพรียว (Pure) ภูเก็ต
ร้านขายยาเพรียว (Pure) ภูเก็ต 2
ฟาร์ม่า คอสเมซูติกส์
หมอยาใกล้บ้าน
พัลซ์คลินิกเวชกรรม ป่าตอง
พาฝัน
ราไวย์บีช
คลินิกแพทย์สมชาย เวชกรรม
ร้านขายยาเพรียว (Pure) กมลา
เภสัชกรปรัง
เภสัชกรปรัง 2
ทันตกรรมหมออุ
คลินิกเทคนิคการแพทย์อันดาแลบ
สมใจเฮลท์ตี้ เจ้าฟ้าตะวันออก
เฮลท์ เอ็กซ์เพรส
บ้านยามาวิน
เฮ้ลธ์เวย์ ฟาร์มาซี
คลินิก้วชกรรมเด็กหมอศิริพร กุมาร
วัตสันฟาร์มาซี โอเชี่ยน ช้อปปิ้ง มอล์ล ภูเก็ต
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ถลาง
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลภูเก็ต
วัตสันฟาร์มาซี อินดิโก้ ป่าตอง

ประเภท
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
ศรีสนุ ทร
ตลาดใหญ่
ฉลอง
กะทู้
วิชิต
รัษฎา
กะทู้
รัษฎา
ตลาดใหญ่
ป่าตอง
ตลาดใหญ่
กะทู้
ป่าตอง
เกาะแก้ว
กะทู้
เชิงทะเล
เทพกระษัตรี
ไม้ขาว
วิชิต
ป่าตอง
เชิงทะเล
วิชิต
ป่าตอง
ราไวย์
ราไวย์
ตลาดใหญ่
กมลา
ตลาดใหญ่
ตลาดเหนือ
ตลาดใหญ่
ตลาดใหญ่
วิชิต
สาคู
วิชิต
ตลาดใหญ่
ราไวย์
ตลาดใหญ่
วิชิต
เทพกระษัตรี
วิชิต
ป่าตอง

อาเภอ
ถลาง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
กะทู้
กะทู้
เมืองภูเก็ต
กะทู้
ถลาง
ถลาง
ถลาง
เมืองภูเก็ต
กะทู้
ถลาง
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลาง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลาง
เมืองภูเก็ต
กะทู้

จังหวัด
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002804
6400002860
6400002872
6400002906
6400002933
6400002995
6400003029
6400003042
6400003219
6400003280
6400003530
6400003545
6400003786
6400004019
6400004020
6400004037
6400004074
6400004286
6400005260
6400005388
6500000267
6500000418
6500000708
6500000797
6500000822
6500001037
6500001049
6500001086
6500001231
6500001295
6500001361
6500001613
6500001917
6500002206
6500002351
6500002563
6500002680
6500002857
6500003201
6400000610
6400000765

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซีภูเก็ต
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ป่าตอง ภูเก็ต
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ภูเก็ต
ร้านยา
ป่าตอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป่าตอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เป็นสุข คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวช คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี สาขาภูเก็ต โกรเซอรี่
ร้านยา
นาในคลินิกเวชกรรม
คลินิก
คิม ฟาร์มาซี
ร้านยา
ตัว ต. ฟาร์มาซี
ร้านยา
สถานียา
ร้านยา
สุนทรโอสถ
ร้านยา
ร้านทรีโอดรักสโตร์
ร้านยา
ร้านยาดูโอฟาร์มาซี
ร้านยา
อมาโด ฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ นพ.สมยศ-พญงเพี
คลินิก
ยงพิศ
รวมยาเภสัช (หน้ารพ.วชิระภูเก็ต)
ร้านยา
สารสินแล็บ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
ไรโนคลินิก
คลินิก
หน้ามอ ฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สูตินรีเวช หมอภูรคลิ
ิวัฒนน์ิก
คลินิกเวชกรรมแพทย์เวชศาสตร์กรุงเทพ
คลินิก
คลินิกเด็กหมอศิริพร
คลินิก
เฮลธ์พลัส คลินิกเวชกรรม
คลินิก
คลินิคเทคนิคการแพทย์แอทยีนส์ เซาท์ซี
คลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์แอทยีนส์ เซาท์ซี
คลินิก
นาบอนสหคลินิก
คลินิก
เหมือนฝันคลินิกเวชกรรม
คลินิก
ภูเก็ตการแพทย์คลินิก
คลินิก
ร้านยาชุมชนบ้านไม้ขาว
ร้านยา
ชูศักดิ์คลีนิกการแพทย์
คลินิก
Doctor karon medical clinic
คลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์หมอพิ
คลินมิกพิกา ภูเก็ต
หมอยา ม.อ.
ร้านยา
ออร์แกนิคฟาร์ม
ร้านยา
อินฟินิตี้ ฟาร์มาซี
ร้านยา
ร้านยาวัฒธนา ฟาร์มาซี
ร้านยา
เทพกระษัตรีเภสัช
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.มหาสารคาม
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.มหาสารคาม
ร้านยา

ตาบล
วิชิต
ป่าตอง
ตลาดใหญ่
รัษฎา
ป่าตอง
ป่าตอง
วิชิต
ตลาดใหญ่
ป่าตอง
ป่าตอง
ฉลอง
ราไวย์
กะทู้
ตลาดใหญ่
ป่าตอง
รัษฎา
รัษฎา
ตลาดใหญ่
ไม้ขาว
ตลาดใหญ่
กะทู้
ป่าตอง
ไม้ขาว
ราไวย์
กะรน
ตลาดใหญ่
ตลาดใหญ่
วิชิต
เทพกระษัตรี
ตลาดใหญ่
ไม้ขาว
กะรน
กะรน
เกาะแก้ว
กะทู้
ป่าตอง
ป่าตอง
ฉลอง
เทพกระษัตรี
ท่าขอนยาง
ท่าขอนยาง

อาเภอ
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลาง
เมืองภูเก็ต
กะทู้
กะทู้
ถลาง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลาง
เมืองภูเก็ต
ถลาง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
กะทู้
กะทู้
เมืองภูเก็ต
ถลาง
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย

จังหวัด
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มหาสารคาม

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000769
6400000772
6400000988
6400001335
6400001436
6400002328
6400002796
6400002854
6400002915
6400003034
6400003389
6400003595
6400003676
6400003691
6400003707
6400003847
6400003880
6400003892
6400004298
6400004452
6400004696
6400004730
6400004807
6400004817
6400004874
6400004880
6400004972
6400004985
6400004986
6400004989
6400004992
6400005028
6400005225
6400005254
6400005307
6400005337
6500000011
6500000034
6500000138
6500000139
6500000141

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เอ็กซ์ต้า พลัส รพ.มหาสารคาม 2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส กู่แก้ว
ร้านยา
คลินิกหมอเกรียงศักดิ์ เวชกรรม
คลินิก
เพรียว (Pure) มหาสารคาม
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมเอจีเฮลตี้พลัส
คลินิก
บริษัท เภสัชกรชูศักดิ์ จากัด
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี มหาสารคาม
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสเสริมไทยคอมเพล็กซ์
ร้านยา
เชษฐาเภสัช
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมหมอธีรชาติ
คลินิก
บ้านยาวาปี
ร้านยา
มหาสารคาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็กซ์ต้า พลัส ศรีสวัสดิ์ ซ.31
ร้านยา
ร้านขายยาสมชาย
ร้านยา
เชียงยืน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อัครชัยโอสถ
ร้านยา
Dose pharmacy ริมคลองสมถวิล
ร้านยา
บ้านยาเภสัชอ้อม
ร้านยา
ธราฟาร์มาซี
ร้านยา
คลังยากรุ๊ป พยัคฆภูมิพิสยั
ร้านยา
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยามหาวิทยาลั
ร้านยา
ย1
รพ.สต.บ้านแพง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านเภสัชกรสุทธิดา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองผือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกก่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โกสุมพิสยั
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมหมอแพรวพรรณ
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีสขุ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านดอนกลาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีสขุ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีสขุ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาเลา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านมะโบ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านโนนม่วง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเสือโก้ก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ยินดี คลินิกเวชกรรม 1
คลินิก
บุญถมเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนดู่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขิงแคง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ดงยาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ตลาด
ท่าขอนยาง
เชียงยืน
เกิ้ง
ตลาด
ตลาด
เกิ้ง
ตลาด
บรบือ
นาเชือก
หนองแสง
ตลาด
ตลาด
เชียงยืน
เชียงยืน
หัวขวาง
ตลาด
บรบือ
ท่าขอนยาง
ปะหลาน
ตลาด
แพง
ท่าขอนยาง
หนองบัว
โคกก่อ
หัวขวาง
ตลาด
ศรีสขุ
ดอนกลาง
ศรีสขุ
ศรีสขุ
หนองไฮ
ลานสะแก
เวียงสะอาด
ขามป้อม
เสือโก้ก
ตลาด
หนองแสง
หัวดง
แก้งแก
ดงยาง

อาเภอ
เมืองมหาสารคาม
กันทรวิชัย
เชียงยืน
เมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม
บรบือ
นาเชือก
วาปีปทุม
เมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม
เชียงยืน
เชียงยืน
โกสุมพิสยั
เมืองมหาสารคาม
บรบือ
กันทรวิชัย
พยัคฆภูมิพิสยั
เมืองมหาสารคาม
โกสุมพิสยั
กันทรวิชัย
โกสุมพิสยั
เมืองมหาสารคาม
โกสุมพิสยั
เมืองมหาสารคาม
กันทรวิชัย
โกสุมพิสยั
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสยั
พยัคฆภูมิพิสยั
วาปีปทุม
วาปีปทุม
เมืองมหาสารคาม
วาปีปทุม
นาดูน
โกสุมพิสยั
นาดูน

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000143
6500000144
6500000145
6500000146
6500000147
6500000149
6500000150
6500000151
6500000157
6500000158
6500000739
6500001435
6500001856
6500002117
6500003374
6400000386
6400001928
6400002295
6400002402
6400002491
6400002813
6400002976
6400004988
6400005510
6500002029
6500002418
6500002486
6500002666
6500002795
6500003542
6400002210
6400002846
6400002940
6400003018
6400003720
6400004005
6400004570
6400004633
6400005127
6400005334
6500000905

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
รพ.สต.บ้านนาฝาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.แดงโพง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตายบบ้านหนองผง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกู่โนนเมือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่าจั่น ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแต้น้อรย.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงบัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองไผ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์ทอง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็ม-แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมหมอปิยพงษ์
คลินิก
ร้านยาหน้ามอ
ร้านยา
สุมลมาลย์คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
สมพิศคลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ คลินิก
มุกดาหารเฮลท์แล็บ
คลินิก
สยามฟาร์ม่า มุกดาหาร 1
ร้านยา
เอ็มไอทีเซ็นเตอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ มุกดาหารคลินิก
เอ็มไอทีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ มุกดาหาร คลินิก
ร้านยาดีเภสัช ตลาดพรเพชร
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี มุกดาหาร
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสันมุกดาหาร
ร้านยา
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
อีสานโอสถ
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหล่ม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เม็ดยาเภสัช
ร้านยา
สุภาพเภสัช
ร้านยา
สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คาป่าหลายเภสัช
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์กฤษฎา
คลินิก
ขุนยวม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่ลาน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่ลาน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสบเมย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.ปางมะผ้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมอหนึ่งเวชกรรม
คลินิก
พรพิรุณเภสัช
ร้านยา
แม่ฮอ่ งสอนเภสัช
ร้านยา
ปาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ออมสินเภสัช แม่สะเรียง
ร้านยา

ตาบล
ดงดวน
หัวดง
ดงดวน
กู่สนั ตรัตน์
กู่สนั ตรัตน์
นาดูน
หนองคู
ดงบัง
หนองไผ่
เมืองเสือ
ตลาด
แพง
ท่าขอนยาง
ตลาด
ตลาด
มุกดาหาร
ศรีบุญเรือง
บางทรายใหญ่
บางทรายใหญ่
ศรีบุญเรือง
มุกดาหาร
มุกดาหาร
ศรีบุญเรือง
มุกดาหาร
โพธิ์ไทร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
บ้านค้อ
คาป่าหลาย
น้าเที่ยง
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
แม่ลาน้อย
แม่คะตวน
สบป่อง
เวียงใต้
จองคา
จองคา
เวียงใต้
แม่สะเรียง

อาเภอ
นาดูน
นาดูน
นาดูน
นาดูน
นาดูน
นาดูน
นาดูน
นาดูน
นาดูน
พยัคฆภูมิพิสยั
เมืองมหาสารคาม
โกสุมพิสยั
กันทรวิชัย
เมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
ดอนตาล
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
คาชะอี
เมืองมุกดาหาร
คาชะอี
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
แม่ลาน้อย
สบเมย
ปางมะผ้า
ปาย
เมืองแม่ฮอ่ งสอน
เมืองแม่ฮอ่ งสอน
ปาย
แม่สะเรียง

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน
แม่ฮอ่ งสอน

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002415
6400000281
6400000409
6400000720
6400000935
6400001015
6400001103
6400001116
6400001229
6400001255
6400001334
6400001746
6400001749
6400001976
6400003751
6400003792
6400004099
6400004350
6400004369
6400004493
6400004813
6400004824
6400005119
6500000293
6500001389
6500001490
6500001682
6500001728
6500001747
6500001814
6500002092
6500002184
6500002679
6500002756
6500002845
6500003186
6400000972
6400001155
6400001263
6400001271
6400001468

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เฮินยา
ร้านยา
อุ่นอุ่น คลินิกเทคนิคการแพทย์ สานักงานใหญ่ คลินิก
คลินิกแพทย์สงคราม เวชกรรมศัลยกรรม
คลินิก
พงศ์สวุ รรณเภสัช
ร้านยา
คลังยาเภสัชกร ยโสธร สานักงานใหญ่
ร้านยา
นายแพทย์วีระชัย เวชกรรม
คลินิก
บ้านยาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศรีแก้ว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แพทย์หญิงดุสติ า
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหวาย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เพรียว (Pure) ยโสธร
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาืงกุมารแพทย์หญิงธนาพรคลินิก
ศูนย์ยาเภสัช
ร้านยา
รวมแพทย์ยโสธร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกนายแพทย์วัชรินทร์ คลินิกเวชกรรม เวชกรรมคลินิก
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคสูตินรีเวชแพทย์หญิงคลิ
กาญจนา
นิก
สหคลินิกณรงค์การแพทย์และทันตกรรมเด็นทัลเฮ้าคลิส์ นิก
คลังยา(มหาชนะชัย ฟาร์ม่า) มหาชนะชัย
ร้านยา
คลังยากรุ๊ป
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมหมอชนกนันท์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมแพทย์กิตติภพ
คลินิก
ร้านขายยา อัญญาเภสัช
ร้านยา
ร้านสามแยกเภสัช
ร้านยา
คลินิกเด็กแพทย์หญิงลักษมี ยโสธร
คลินิก
โรงพยาบาลกุดชุม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านช่องเม็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกสาราญ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกใหญ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สถานียา ยโสธร
ร้านยา
รพ.สต.ดอนกลอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงกรรณิกา
คลินิก
คลินิกเวชกรรม คลินิกหมอนิพล
คลินิก
คลินิกนายแพทย์วรพล โสต ศอ นาสิก
คลินิก
แล็บยา เทคนิคการแพทย์
คลินิก
คลังยาและอุปกรณ์การแพทย์
ร้านยา
ปันยา
ร้านยา
ฟาร์มาเซฟ(Pharmasave)
ร้านยา
ร้านยาเซ็นทรัลฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกยาเบตง
ร้านยา
ถ่งออนถ่อง
ร้านยา

ตาบล
จองคา
สามแยก
ในเมือง
สาราญ
ในเมือง
เดิด
ตาดทอง
ศรีแก้ว
ฟ้าหยาด
สามแยก
สาราญ
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
สามแยก
เขื่องคา
สามแยก
ฟ้าหยาด
คาเตย
สามแยก
กุดชุม
ในเมือง
สามแยก
ตาดทอง
กุดชุม
บุ่งค้า
โคกสาราญ
เดิด
ศรีแก้ว
ในเมือง
ค้อเหนือ
บึงแก
สวาท
ในเมือง
ในเมือง
สวาท
เบตง
เบตง
เบตง
เบตง
เบตง

อาเภอ
จังหวัด
เมืองแม่ฮอ่ งสอน แม่ฮอ่ งสอน
เลิงนกทา
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
มหาชนะชัย
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
มหาชนะชัย
ยโสธร
ไทยเจริญ
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
กุดชุม
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
กุดชุม
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
มหาชนะชัย
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เมืองยโสธร
ยโสธร
เลิงนกทา
ยโสธร
เบตง
ยะลา
เบตง
ยะลา
เบตง
ยะลา
เบตง
ยะลา
เบตง
ยะลา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002270
6400002626
6400003000
6400003839
6400004055
6400004117
6400004124
6400004268
6500000017
6500000186
6500000618
6500000789
6500002596
6400000346
6400000479
6400001042
6400001090
6400001124
6400001128
6400001184
6400001243
6400001326
6400001516
6400001530
6400001686
6400001931
6400001979
6400002002
6400002021
6400002036
6400002098
6400002576
6400002791
6400002815
6400002916
6400003011
6400003171
6400003228
6400003406
6400003586
6400003739

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เบสแคร์ ฟาร์ม่า ยะลา
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โคลีเซี่ยม ยะลา
ร้านยา
เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ยะลา
คลินิก
คลินิกทันตกรรมหมอหน่อย
คลินิก
ศูนย์ยายะลา
ร้านยา
ศูนย์ยาธารโต
ร้านยา
ศูนย์ยาบันนังสตา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมอยาเบตง
ร้านยา
รุ่งทิพย์เภสัช
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์เบตงแล็บเซ็นเตอร์
คลินิก
เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ยะลา
คลินิก
เรือนยาแกรนด์วิลล่า
ร้านยา
เภสัชมานิตย์
ร้านยา
ร้อยเอ็ดแล็บ
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสังสงยาง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพนเมือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาทรัพย์พานิช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพนเมือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปพนธีร์เภสัช
ร้านยา
ร้านบ้านยาทรัพย์พานิช
ร้านยา
เพรียว (Pure) ร้อยเอ็ด
ร้านยา
ยาเภสัชกร
ร้านยา
ยาเภสัชกร
ร้านยา
บ้านยาทรัพย์พานิช
ร้านยา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านวังม่วย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านโคกกกม่วง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จตุรพักตรพิมาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 เทศบาลเมืองร้อร.พ./หน่
ยเอ็ด วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ร้อยเอ็ด
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ ร้อยเอ็ด
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ร้อยเอ็ด พลาซ่า
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน ร้อยเอ็ด
ร้านยา
เภสัชกรจุฑาภรณ์
ร้านยา
หนองพอก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองพอก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลจุรีเวช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดราชภัฏ
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแฮด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
สะเตง
สะเตง
สะเตง
สะเตง
สะเตง
บันนังสตา
บันนังสตา
สะเตง
เบตง
เบตง
เบตง
สะเตง
เบตง
เกษตรวิสยั
ในเมือง
สะอาดสมบูรณ์
โพนเมือง
ในเมือง
โพนเมือง
ในเมือง
ในเมือง
เหนือเมือง
ในเมือง
ในเมือง
เหนือเมือง
ในเมือง
วังสามัคคี
โพธิ์สยั
โคกกกม่วง
หัวช้าง
ในเมือง
เหนือเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ดงลาน
สระคู
หนองพอก
หนองพอก
ในเมือง
เกาะแก้ว
หนองขาม

อาเภอ
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
บันนังสตา
บันนังสตา
เมืองยะลา
เบตง
เบตง
เบตง
เมืองยะลา
เบตง
เกษตรวิสยั
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อาจสามารถ
เมืองร้อยเอ็ด
อาจสามารถ
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
โพนทอง
ศรีสมเด็จ
โพนทอง
จตุรพักตรพิมาน
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
สุวรรณภูมิ
หนองพอก
หนองพอก
เมืองร้อยเอ็ด
เสลภูมิ
อาจสามารถ

จังหวัด
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003810
6400003912
6400003970
6400004008
6400004121
6400004146
6400004191
6400004217
6400004231
6400004237
6400004275
6400004276
6400004360
6400004387
6400004429
6400004441
6400004500
6400004521
6400004534
6400005131
6400005324
6500000043
6500000113
6500000226
6500000336
6500000537
6500000553
6500000698
6500000926
6500001285
6500001378
6500001489
6500001758
6500001873
6500002002
6500002006
6500002211
6500002251
6500002365
6500002419
6500002488

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
ทุ่งเขาหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งเขาหลวง
รพ.สต.บ้านบะตากา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแวงแห่ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองใหญ่
บ้านหมอยา
ร้านยา
สระคู
เมืองสรวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองผือ
รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหมื่นถ่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสีสวาด หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองหมื่นถ่าน
ธีระศักดิ์เภสัช 2
ร้านยา
รอบเมือง
หัวโทนเภสัช
ร้านยา
หัวโทน
เอส.พี.ฟาร์มา
ร้านยา
ในเมือง
รพ.สต.บ้านจุมจัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อุ่มเม่า
รพ.สต.บ้านโนนโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองใหญ่
นัษืดาเภสั
ฐิ
ช
ร้านยา
นิเวศน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองจิก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ดงลาน
คลังยากรุ๊ป
ร้านยา
รอบเมือง
กนกวรรณฟาร์มา
ร้านยา
เกาะแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โพนเมือง
หมอยาจังหาร
ร้านยา
ปาฝา
ยาไลออน
ร้านยา
ในเมือง
รพ.สต.บ้านโนนโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองใหญ่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีสมเด็จ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศรีสมเด็จ
คลินิกทันตกรรมเยาวพาทันตแพทย์
คลินิก
แวง
หมอยาหน้าค่าย
ร้านยา
สีแก้ว
โรงพยาบาลเกษตรวิสยั
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เกษตรวิสยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่าใหญ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ โพธิ์ทอง
รพ.สต.หนองใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองใหญ่
รพ.สต.บ้านหัวคู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บึงเกลือ
สิริแคร์สาขา โพนทอง
ร้านยา
สระนกแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองยาง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ กกกุง
รพ.สต.บ้านกุดขุ่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รอบเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาวี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศรีวิลยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเมืองทอง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เมืองทอง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
รพ.สต.บ้านกุดขุ่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รอบเมือง
โรงพยาบาลปทุมรัตต์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บัวแดง
โรงพยาบาลปทุมรัตต์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บัวแดง
โรงพยาบาลปทุมรัตต์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บัวแดง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตฮัคลิ
กสุนขิกภาพไตเทียม ร้อยเอ็ด ในเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองบัว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองบัว
ประสิทธิ์เภสัช
ร้านยา
หัวช้าง

อาเภอ
ทุ่งเขาหลวง
โพนทอง
โพนทอง
สุวรรณภูมิ
เมืองสรวง
อาจสามารถ
อาจสามารถ
หนองพอก
สุวรรณภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
โพนทอง
โพนทอง
ธวัชบุรี
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เสลภูมิ
อาจสามารถ
จังหาร
เมืองร้อยเอ็ด
โพนทอง
ศรีสมเด็จ
โพนทอง
เมืองร้อยเอ็ด
เกษตรวิสยั
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
เสลภูมิ
โพนทอง
เมืองสรวง
หนองพอก
เสลภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
หนองพอก
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อาจสามารถ
จตุรพักตรพิมาน

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002546
6500002623
6500002638
6500002641
6500002694
6500002820
6500003123
6500003150
6500003160
6500003164
6500003179
6500003207
6500003208
6500003250
6500003265
6500003271
6500003273
6500003275
6500003279
6500003281
6500003282
6500003286
6500003288
6500003294
6500003295
6500003298
6500003301
6500003303
6500003306
6500003307
6500003312
6500003314
6500003321
6500003324
6500003325
6500003328
6500003330
6500003331
6500003339
6500003340
6500003343

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ร้านยาเภสัชกรอริยะ
สุขภาพชุมชนเมือง
รพ.สต.คาพอุง
รพ.สต.บ้านคาพอุง
รพ.สต.บ้านคาพอุง
สานักงานสาธารณสุขอาเภออาจสามารถ
วุฒิไกรเภสัช ปทุมรัตต์
วิไลภรณ์เภสัช
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านจานเตย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองขาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีโคตร
ร้านสุพรรณเภสัช หนองพอก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวหนอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านมะหรี่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอุ่มเม่า
รพ.สต.บ้านหนองคลอง ตาบลโคกล่าม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลล้นฟ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองสิม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสนามชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอีง่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนิเวศน์
คลินิกยาเชียงขวัญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวารีเกษม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแดง
รพ.สต.บ้านอุ่มเม่า
รพ.สต.บ้านดงยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองอ่าง
รพ.สต.บ้านหนองไผ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านข่าใหญ่
รพ.สต.บ้านรวมไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านร่องคา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์ศรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวหนอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าสังข์
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุง
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองหงส์

ประเภท
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
อาเภอ
สระคู
สุวรรณภูมิ
รอบเมือง
เมืองร้อยเอ็ด
คาพอุง
โพธิ์ชัย
คาพอุง
โพธิ์ชัย
คาพอุง
โพธิ์ชัย
โหรา
อาจสามารถ
บัวแดง
ปทุมรัตต์
ปอภาร (ปอพาน)เมืองร้อยเอ็ด
ในเมือง
เมืองร้อยเอ็ด
ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
หนองขาม
อาจสามารถ
ศรีโคตร
จตุรพักตรพิมาน
หนองพอก
หนองพอก
หนองแวง
เกษตรวิสยั
โพธิ์ทอง
เสลภูมิ
อุ่มเม่า
โพนทอง
โคกล่าม
จตุรพักตรพิมาน
หนองผือ
จตุรพักตรพิมาน
กู่กาสิงห์
เกษตรวิสยั
เหล่าหลวง
เกษตรวิสยั
อีง่อง
จตุรพักตรพิมาน
นิเวศน์
ธวัชบุรี
หมูม้น
เชียงขวัญ
บ้านดู่
อาจสามารถ
ดูกอึ่ง
หนองฮี
ดงแดง
จตุรพักตรพิมาน
เหล่าหลวง
เกษตรวิสยั
ดู่น้อย
จตุรพักตรพิมาน
ดงกลาง
จตุรพักตรพิมาน
กาแพง
เกษตรวิสยั
กู่กาสิงห์
เกษตรวิสยั
หนองผือ
จตุรพักตรพิมาน
โหรา
อาจสามารถ
ป่าสังข์
จตุรพักตรพิมาน
โพธิ์ศรี
โพธิ์ชัย
หนองแวง
เกษตรวิสยั
ดงแดง
จตุรพักตรพิมาน
รอบเมือง
เมืองร้อยเอ็ด
บ้านฝาง
เกษตรวิสยั
รอบเมือง
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองหงส์
จตุรพักตรพิมาน

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500003347
6500003348
6500003350
6500003352
6500003355
6500003396
6500003399
6500003402
6500003418
6500003420
6500003421
6500003431
6500003436
6500003439
6500003456
6500003457
6500003464
6500003465
6500003466
6500003467
6500003469
6500003471
6500003472
6500003473
6500003474
6500003476
6500003479
6500003485
6500003487
6500003491
6500003497
6500003504
6500003506
6500003508
6500003511
6500003512
6500003513
6500003519
6500003540
6500003541
6500003544

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหน่อม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านดอนกลอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแก่นทราย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโนนรัง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านรวมไทย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านน้าใส ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบะเค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตาบล บ้านคาแดง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลเมืองสรวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านดอนกลอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คนึงนิตย์เภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศรีจันทร์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่าน้อย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเม็ก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านโนนสนาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพนดวน ตาบลศรี
ร.พ./หน่สว่วายงานภาครั
ง
ฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านด่นราษฎร์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจษฎาภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
สุภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงหวาย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจษฎาภรณ์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์คลินิก
รพ.สต.บ้านพันขาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.กุดน้าใส
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพสต.บ้านนาโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาทม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พ.สต.บ้านหนองควายอีน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลอาจสามารถ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านตาจ่อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.เมืองน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.โพธิ์ทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านบะหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านเมืองไพร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านนาอุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแวงควง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแจ้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านพยอม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
หน่อม
หนองฮี
รอบเมือง
โนนรัง
โหรา
ดงแดง
โพธิ์ทอง
โคกสว่าง
รอบเมือง
หนองฮี
โพนทราย
ขี้เหล็ก
บ้านเขือง
โนนสวรรค์
น้าคา
สระนกแก้ว
เมืองไพร
ศรีสว่าง
เด่นราษฎร์
หนองขุ่นใหญ่
อาจสามารถ
นาเลิง
เกาะแก้ว
เหนือเมือง
นางาม
กุดน้าใส
โพธิ์ทอง
ภูเงิน
เมืองทุ่ง
อาจสามารถ
ดอกล้า
เมืองน้อย
โพธิ์ทอง
ในเมือง
หนองหลวง
เมืองไพร
ในเมือง
โพธิ์ทอง
ศรีสมเด็จ
บ้านแจ้ง
ดินดา

อาเภอ
อาจสามารถ
หนองฮี
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
อาจสามารถ
จตุรพักตรพิมาน
โพนทอง
พนมไพร
เมืองร้อยเอ็ด
หนองฮี
โพนทราย
อาจสามารถ
เชียงขวัญ
ปทุมรัตต์
สุวรรณภูมิ
โพนทอง
เสลภูมิ
โพนทราย
หนองฮี
หนองพอก
อาจสามารถ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
เสลภูมิ
พนมไพร
เสลภูมิ
เสลภูมิ
สุวรรณภูมิ
อาจสามารถ
ปทุมรัตต์
ธวัชบุรี
ศรีสมเด็จ
เมืองร้อยเอ็ด
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เมืองร้อยเอ็ด
โพนทอง
ศรีสมเด็จ
อาจสามารถ
จังหาร

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500003557
6500003565
6500003587
6500003599
6500003604
6500003657
6500003659
6500003688
6500003695
6500003716
6500003722
6500003747
6500003784
6500003788
6500003789
6500003791
6500003793
6500003798
6500003810
6500003826
6500003855
6500003869
6500003873
6400000442
6400000444
6400001026
6400001537
6400001707
6400002437
6400004414
6400005001
6400005033
6500001748
6500001923
6400000092
6400000201
6400000221
6400000273
6400000702
6400000730
6400000762

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกุดแข้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองไศล ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองบัวรองร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองบัว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสุวรรณภูมิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยางใหญ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระแก้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.เปลือยตาล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาเมือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาเมือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านบัวขาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านขี้เหล็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหัวโนนตาล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามขา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านสระบัว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยางด่อ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองส่วย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระแก้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านตากแดด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยางเลิง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคาพรินทร์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านสองชั้น ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาระนองธานี
ร้านยา
อมรโชคเภสัช
ร้านยา
นายแพทย์ธัชวรรณ สหคลินิก
คลินิก
ฟาร์มาเฮ้าส์ เซ็นเตอร์
ร้านยา
โรงพยาบาลกะเปอร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสุขสาราญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ละอุ่น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟาสซิโน ข้างโรงพยาบาล ระนอง
ร้านยา
ฟาสซิโน ปั้มเชลล์ ระนอง
ร้านยา
เดอะฟาร์มาซี๊ด
ร้านยา
บ้านยาหาดส้มแป้น
ร้านยา
บู๊ทส์ เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
ร้านยา
อิน ฟาร์ม่า
ร้านยา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมาบตาพุดการแพทย์คลินิก
ระยองแล็บ
คลินิก
บีอาร์เอ็กซ์จีสหคลินิ
คลินิก
คลินิกเวชกรรมบ้านหมอมนตรี
คลินิก
ชินวัฒน์คลินิกเวชกรรม
คลินิก

ตาบล
นางาม
ดูกอึ่ง
ดินดา
โคกสว่าง
สระคู
ยางใหญ่
สระแก้ว
ท่าสีดา
ดงสิงห์
ขวาว
นาแซง
โนนสง่า
ขี้เหล็ก
โนนตาล
โพนสูง
สระบัว
เทอดไทย
โนนสง่า
สระแก้ว
หัวโทน
ดอกไม้
ช้างเผือก
หินกอง
เขานิเวศน์
เขานิเวศน์
เขานิเวศน์
บางริ้น
กะเปอร์
กาพวน
บางพระใต้
เขานิเวศน์
บางริ้น
บางริ้น
หาดส้มแป้น
เชิงเนิน
มาบตาพุด
มาบตาพุด
ท่าประดู่
ทับมา
ปลวกแดง
ปลวกแดง

อาเภอ
เสลภูมิ
หนองฮี
จังหาร
พนมไพร
สุวรรณภูมิ
จังหาร
พนมไพร
หนองพอก
จังหาร
เสลภูมิ
เสลภูมิ
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
เมืองร้อยเอ็ด
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ทุ่งเขาหลวง
ปทุมรัตต์
พนมไพร
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
กะเปอร์
สุขสาราญ
ละอุ่น
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
ปลวกแดง

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000848
6400001096
6400001131
6400001331
6400001373
6400001447
6400001496
6400001628
6400001674
6400001687
6400001695
6400001713
6400001717
6400001783
6400001827
6400002222
6400002279
6400002281
6400002470
6400002618
6400002659
6400002680
6400002746
6400002877
6400002880
6400002922
6400003112
6400003127
6400003153
6400003204
6400003232
6400003246
6400003281
6400003311
6400003367
6400003418
6400003473
6400003601
6400003670
6400003752
6400003903

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
บริษัท เวิร์กเมต เวลเนส โซลูชั่น จากัด สานักงานใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สี่ใบเถาว์
ร้านยา
ธงชัยเภสัช
ร้านยา
เพรียว (Pure) ระยอง
ร้านยา
นกแลฟาร์มาซี
ร้านยา
บ้านหมอปลวกแดง คลินิกเวชกรรม
คลินิก
วางใจเภสัชกร 1
ร้านยา
พีแอนด์พี ฟาร์มาซี
ร้านยา
นิธิ ดรักสโตร์ สานักงานใหญ่
ร้านยา
เภสัชวิทยา สะพานสี่
ร้านยา
ศาลาโอสถ แกลง
ร้านยา
ศาลาโอสถ เขาชะเมา
ร้านยา
ศูนย์รวมยา กรอกยายชา
ร้านยา
ดีบีเฮลท์สโตร์
ร้านยา
ศาลาโอสถ เกาะลอย
ร้านยา
ศาลาโอสถ เขาดิน
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี หน้าโรงพยาบาลปลวกแดง
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี สาขาสะพาน4 สะพาน4
ร้านยา
โรงพยาบาลบ้านฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น
ร้านยา
สหคลินิกตรวจสุขภาพ มาบตาพุด
คลินิก
สรรยาฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมปันน้าใจ พีทีที จีซี กรุ๊ป
คลินิก
หมอยา ลลิตา สานักงานใหญ่
ร้านยา
สุพันยา
ร้านยา
บุญยาเภสัช
ร้านยา
ชญา ฟาร์มาซี 1
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลระยอง
ร้านยา
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บ้านหมอพงษ์พคลิ
ัฒน์นิก
บ้านค่ายเภสัช
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลระยอง
ร้านยา
ศิริภาฟาร์มาซี
ร้านยา
สหคลินิกสยามอาชีวเวชศาสตร์การแพทย์
คลินิก
สหคลินิกสยามอาชีวเวชศาสตร์การแพทย์
คลินิก
เภตราคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
บ้านค่ายโอสถ
ร้านยา
ห้างแก้วคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซอยห้
คลิานงแก้
ิก ว
วีรชัยเภสัช หน้าร.พ.แกลง
ร้านยา
มุมยา
ร้านยา
ฟาร์ม่าฮับ
ร้านยา
วีรชัยเวชภัณฑ์
ร้านยา

ตาบล
ทับมา
เชิงเนิน
ปลวกแดง
เชิงเนิน
พนานิคม
ปลวกแดง
พลา
ท่าประดู่
เนินพระ
มาบยางพร
ทางเกวียน
ห้วยทับมอญ
เนินพระ
ตะพง
พังราด
ทุ่งควายกิน
ปลวกแดง
มาบยางพร
พลา
เนินพระ
มาบตาพุด
เนินพระ
มาบตาพุด
ท่าประดู่
ทับมา
ทับมา
แม่น้าคู้
เชิงเนิน
มาบยางพร
บ้านค่าย
เชิงเนิน
เชิงเนิน
มาบยางพร
มาบยางพร
เพ
บ้านค่าย
มาบยางพร
ทางเกวียน
มาบยางพร
เนินพระ
ทางเกวียน

อาเภอ
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
เมืองระยอง
นิคมพัฒนา
ปลวกแดง
บ้านฉาง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
แกลง
เขาชะเมา
เมืองระยอง
เมืองระยอง
แกลง
แกลง
ปลวกแดง
ปลวกแดง
บ้านฉาง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
บ้านค่าย
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
ปลวกแดง
เมืองระยอง
บ้านค่าย
ปลวกแดง
แกลง
ปลวกแดง
เมืองระยอง
แกลง

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003906
6400004188
6400004288
6400004466
6400004518
6400004519
6400004607
6400004636
6400004691
6400004997
6400005004
6400005030
6500000047
6500000065
6500000193
6500000266
6500000318
6500000433
6500000585
6500000699
6500000765
6500000794
6500000807
6500000834
6500000835
6500000892
6500000919
6500000949
6500000963
6500001076
6500001124
6500001220
6500001330
6500001377
6500001423
6500001468
6500001564
6500001567
6500001588
6500001816
6500001818

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
หจก.วีรชัยเภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
ฟาร์ม่าโปร
ร้านยา
ร้านขายยาเนินกระปรอก
ร้านยา
บ้านยาเภสัช
ร้านยา
เมดพลัส ฟาร์มาซี
ร้านยา
คลังยาพีแคร์
ร้านยา
จงใจ Healthy drug
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมตลาดสะพานสี่
คลินิก
สามแยกเภสัช
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองระยอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองระยอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองบางไผ่ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สถานียาปลวกแดง
ร้านยา
ฟาร์ม่าภัทท์
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เพื่อนดาดฟ้าสหคลินิกเวชกรรม การพยาบาลและการผดุ
คลินิก งครรภ์
ออมยาเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บ้านสมานมิตร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทับมา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ แอนด์ เอ ฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยายจั่น ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
RV Care Group
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เซ็นเตอร์ยา
ร้านยา
บ้านโอสถ
ร้านยา
บ้านโอสถ 2 2
ร้านยา
ดีฟาร์มาซี88
ร้านยา
ประกายร้ืงฟาร์มาซี
ร้านยา
เฮลท์คอนเนค คลินิกเทคนิกการแพทย์ ระยอง คลินิก
คลินิกแล็บปลวกแดง คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านฉางคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองบางไผ่ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เนชันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกระยอง
พัฒนพงษ์เภสัช
ร้านยา
ยาเพชร สานักงานใหญ่
ร้านยา
บ้านมั่งมี
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศาลาโอสถ เกาะลอย
ร้านยา
คลินิกรวมแพทย์นิคม คลินิกเวชกรรม
คลินิก

ตาบล
ทางเกวียน
เชิงเนิน
บ้านฉาง
ทุ่งควายกิน
แม่น้าคู้
บ้านฉาง
มาบยางพร
มาบยางพร
ทุ่งควายกิน
เนินพระ
เนินพระ
สานักท้อน
ปลวกแดง
ปลวกแดง
บ้านนา
กะเฉด
เชิงเนิน
กะเฉด
ทับมา
พลา
สานักทอง
บ้านฉาง
บ้านฉาง
ท่าประดู่
เชิงเนิน
เนินพระ
เชิงเนิน
เนินพระ
ปลวกแดง
เนินพระ
พนานิคม
พลา
สานักท้อน
เนินพระ
เชิงเนิน
เพ
แม่น้าคู้
พลา
เพ
พังราด
นิคมพัฒนา

อาเภอ
แกลง
เมืองระยอง
บ้านฉาง
แกลง
ปลวกแดง
บ้านฉาง
ปลวกแดง
ปลวกแดง
แกลง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
บ้านฉาง
ปลวกแดง
ปลวกแดง
แกลง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
บ้านฉาง
เมืองระยอง
บ้านฉาง
บ้านฉาง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
เมืองระยอง
นิคมพัฒนา
บ้านฉาง
บ้านฉาง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
บ้านฉาง
เมืองระยอง
แกลง
นิคมพัฒนา

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001834
6500001960
6500002067
6500002070
6500002071
6500002129
6500002132
6500002275
6500002317
6500002359
6500002362
6500002404
6500002455
6500002474
6500002519
6500002543
6500002615
6500002662
6500002670
6500002673
6500002783
6500002854
6500002877
6500002901
6500003077
6500003165
6500003224
6500003299
6500003364
6500003386
6500003437
6400000306
6400000398
6400000430
6400000715
6400000717
6400001047
6400001048
6400001186
6400002306
6400002507

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ศิรภัทรเภสัช
ร้านยา
อัจจิมา ฟาร์มาซี 1
ร้านยา
ป่ามะพร้าว สหคลินิกเทคนิคการแพทย์ ป่ามะพร้าควลินิก
ประจักษ์เภสัช ๙
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปลวกแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านชากหมาก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
108 ฟาร์มาซี
ร้านยา
มงกุฎระยอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทอฝันฟาร์ม่า 1
ร้านยา
ปันยาเภสัช
ร้านยา
ไอแคร์ ฟาร์ม่า
ร้านยา
เครือเจริญเภสัช 1
ร้านยา
ลามอง คลินิกเวชกรรม
คลินิก
เพิ่มพูล เภสัช
ร้านยา
บ้านยาบริบูรณ์
ร้านยา
มาบข่าฟาร์มาซี
ร้านยา
ชนิกานต์เภสัช
ร้านยา
ระยองล้านยา
ร้านยา
วิรินญาเภสัช
ร้านยา
ล้านยาลานปูน
ร้านยา
เภสัชกรนิรมล
ร้านยา
แพทย์สมเดช เวชกรม
คลินิก
บูรพาพัฒน์สหคลินิก สานักงานใหญ่
คลินิก
ตรีรัตน์คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล ระยอง ร้านยา
ยาสบายดี
ร้านยา
คลังยาอมตะ
ร้านยา
สมศักดิ์เภสัช
ร้านยา
ร้านยาแสนสุข
ร้านยา
สหคลินิกแพทย์ชัยวัฒน์
คลินิก
หมอยาชุมชน
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมปวิทย์-ศสิธรการแพทย์ ห้วยกระบอก
คลินิก
คลินิกทันตกรรมหมออุ้ย
คลินิก
นิชาภาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
เอ็กซ์ต้าพลัส เคหะราชบุรี
ร้านยา
เอ็กต้าพลัส คลองข่อย
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ราชบุรี เซ็นเตอร์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ราชบุรี เซ็นเตอร์
ร้านยา
บ.พรชัยเวชภัณฑ์
ร้านยา
ถาวรเภสัช
ร้านยา
ดี แล็ป คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก

ตาบล
เนินพระ
ปากน้า
มาบยางพร
เนินพระ
ปลวกแดง
สานักท้อน
เนินพระ
มาบตาพุด
ท่าประดู่
ห้วยยาง
ห้วยโป่ง
ปลวกแดง
พลา
สานักท้อน
มาบข่า
มาบข่า
เนินพระ
ทับมา
ปลวกแดง
มาบตาพุด
บ้านค่าย
ทางเกวียน
พลา
ห้วยโป่ง
เชิงเนิน
มาบตาพุด
มาบยางพร
เนินพระ
มาบยางพร
ทางเกวียน
มาบตาพุด
กรับใหญ่
หน้าเมือง
บ้านโป่ง
เจดีย์หัก
โพธาราม
หน้าเมือง
หน้าเมือง
ท่าเคย
บางแพ
สวนกล้วย

อาเภอ
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
บ้านฉาง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
แกลง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
บ้านฉาง
บ้านฉาง
นิคมพัฒนา
นิคมพัฒนา
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
เมืองระยอง
บ้านค่าย
แกลง
บ้านฉาง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
เมืองระยอง
ปลวกแดง
แกลง
เมืองระยอง
บ้านโป่ง
เมืองราชบุรี
บ้านโป่ง
เมืองราชบุรี
โพธาราม
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
สวนผึ้ง
บางแพ
บ้านโป่ง

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002552
6400002685
6400002741
6400002884
6400002897
6400002970
6400003002
6400003083
6400003243
6400003408
6400003508
6400003721
6400004026
6400004256
6400004536
6400005249
6500000726
6500001131
6500001241
6500001293
6500001541
6500001639
6500001754
6500001755
6500001827
6500001870
6500001895
6500002060
6500002084
6500002109
6500002222
6500002294
6500002308
6500002493
6500002570
6500002686
6500002939
6500002984
6500003122
6500003254
6400000375

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ดาเนินแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซีราชบุรี
ร้านยา
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสันราชบุรี
ร้านยา
โรงพยาบาลราชบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็กซ์ต้า พลัส จอมบึง
ร้านยา
กู๊ดแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ราชบุรี
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ บ้านโป่ง
ร้านยา
เภสัชเนส
ร้านยา
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านบ้านต้นยา ราชบุรี
ร้านยา
บ้านยาพราวผิง
ร้านยา
รักยิ้มเภสัช
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์วสุแลบ
คลินิก
บริษัท หลานตาเภสัช จากัด สานักงานใหญ่
ร้านยา
สวนผึ้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
บ้านหมอแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บริษัท ประตูยาฟาร์มาซี จากัด
ร้านยา
รพ.สต.บ้านหนองตาพุด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กล้อง เภสัช ดาเนินสะดวก
ร้านยา
บริษัท ฟาร์มาเอ็กซ์พี จากัด สานักงานใหญ่
ร้านยา
แล็บเทสคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
บ้านยา
ร้านยา
รพ.สต.บ้านดอนใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เสริมสักดิ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาชะงุ้ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็กซ์ต้า พลัส เคหะราชบุรี
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปากท่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลซานคามิลโล
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อกระดาน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มหาชัยพร้อมแพทย์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนทราย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.อ่างหิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคูหาสวรรค์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังมะนาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จ.เจริญเภสัช
ร้านยา
ณชา เภสัช
ร้านยา
สาระพันยา
ร้านยา
ศุภลักษณ์เภสัช
ร้านยา
รพ.สต.ยางหัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อานันทมหิดล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ท่านัด
โคกหม้อ
เจ็ดเสมียน
หน้าเมือง
หน้าเมือง
จอมบึง
หน้าเมือง
หนองอ้อ
เกาะพลับพลา
เกาะพลับพลา
เจดีย์หัก
ดอนตะโก
หน้าเมือง
หน้าเมือง
จอมบึง
สวนผึ้ง
หน้าเมือง
อ่างทอง
ธรรมเสน
ดาเนินสะดวก
จอมบึง
หน้าเมือง
จอมบึง
ดอนใหญ่
เขาชะงุ้ม
เขาชะงุ้ม
เจดีย์หัก
ดอนทราย
สวนกล้วย
บ่อกระดาน
หน้าเมือง
ดอนทราย
อ่างหิน
สี่หมื่น
วังมะนาว
หน้าเมือง
เจดีย์หัก
วังเย็น
บ้านบึง
ยางหัก
เขาสามยอด

อาเภอ
ดาเนินสะดวก
เมืองราชบุรี
โพธาราม
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
จอมบึง
เมืองราชบุรี
บ้านโป่ง
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
จอมบึง
สวนผึ้ง
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
โพธาราม
ดาเนินสะดวก
จอมบึง
เมืองราชบุรี
จอมบึง
บางแพ
โพธาราม
โพธาราม
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
บ้านโป่ง
ปากท่อ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
ปากท่อ
ดาเนินสะดวก
ปากท่อ
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี
บางแพ
บ้านคา
ปากท่อ
เมืองลพบุรี

จังหวัด
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000397
6400000497
6400000498
6400000756
6400001108
6400001143
6400001902
6400002390
6400002686
6400003041
6400003150
6400003683
6400004105
6400004110
6400004372
6400004399
6400004966
6400005147
6500000970
6500001031
6500001152
6500001155
6500002284
6500002305
6500002366
6500002380
6500002410
6500002442
6500002485
6500002505
6500002507
6500002527
6500002532
6500002545
6500002589
6500002645
6500002646
6500002652
6500002671
6500002687
6500002693

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เสาธงคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส เลี่ยงเมืองลพบุรี
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนเขาแก้ว
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมหมอบุญช่วย
คลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์แพทย์กคลิฤษดากร
นิก
คลังยาเภสัช
ร้านยา
หน่วยตรวจโรค ศูนย์สงครามพิเศษ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยตรวจโรค ศูนย์สงครามพิเศษ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซีลพบุรี
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสันลพบุรี
ร้านยา
นันท์นภัสการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
หน่วยตรวจโรค?ศูนย์การทหารปืนใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
มียาดีเภสัช บ้านหมี่
ร้านยา
มียาดีเภสัช บ้านเบิก
ร้านยา
ลี่แซโอสถ บ้านหมี่
ร้านยา
ลาสนเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลเบญจรมย์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
กนกโชติเภสัช
ร้านยา
คลังยาบ้านเบิก
ร้านยา
ยินดีเภสัช
ร้านยา
ณิชาภัทรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
เมืองนารายณ์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ทันตกรรมลานารายณ์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองมะค่า ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศาลายาลพบุรี
ร้านยา
ธงชัยเภสัช
ร้านยา
ยาเภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลซับจาปา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยาชุมชน
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกแสมสาร ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอโคกเจริญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าแค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าศาลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.แก่งผักกูด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อู่ยาฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกลาพาน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอลาสนธิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศิลาทิพย์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พอเพียงเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยางราก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
อาเภอ
เขาพระงาม เมืองลพบุรี
กกโก
เมืองลพบุรี
ท่าศาลา
เมืองลพบุรี
โคกสาโรง
โคกสาโรง
ป่าตาล
เมืองลพบุรี
ลานารายณ์ ชัยบาดาล
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
ท่าศาลา
เมืองลพบุรี
กกโก
เมืองลพบุรี
ท่าศาลา
เมืองลพบุรี
เขาพระงาม เมืองลพบุรี
โพนทอง
บ้านหมี่
บ้านเบิก
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
บ้านหมี่
หนองรี
ลาสนธิ
ป่าตาล
เมืองลพบุรี
เขาพระงาม เมืองลพบุรี
บ้านเบิก
ท่าวุ้ง
ป่าตาล
เมืองลพบุรี
โคกสลุง
พัฒนานิคม
ท่าศาลา
เมืองลพบุรี
ลานารายณ์ ชัยบาดาล
หนองมะค่า โคกเจริญ
กกโก
เมืองลพบุรี
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
ท่าหิน
เมืองลพบุรี
ซับจาปา
ท่าหลวง
โคกสาโรง
โคกสาโรง
โคกแสมสาร โคกเจริญ
โคกเจริญ
โคกเจริญ
ท่าแค
เมืองลพบุรี
ท่าศาลา
เมืองลพบุรี
แก่งผักกูด
ท่าหลวง
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
โคกสาโรง
โคกสาโรง
โคกลาพาน เมืองลพบุรี
ลาสนธิ
ลาสนธิ
ศิลาทิพย์
ชัยบาดาล
เขาสามยอด เมืองลพบุรี
ยางราก
โคกเจริญ

จังหวัด
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002752
6500002758
6500002950
6500003048
6500003057
6500003058
6500003066
6500003093
6500003191
6500003204
6500003222
6500003237
6500003442
6500003520
6500003546
6400000190
6400000212
6400000280
6400000486
6400000491
6400000856
6400000897
6400000943
6400000969
6400001068
6400001325
6400001617
6400001667
6400001684
6400001852
6400002200
6400002645
6400002848
6400003091
6400003352
6400003599
6400004072
6400004239
6400004416
6400004467
6400004734

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
โรงพยาบาลท่าหลวง
รพ.สต.หนองกระเบียน
รพ.สต.บ้านลาโป่งเพชร
รพ.สต.งิ้วราย
รพ.สต.บางขันหมาก
อุดมทรัพย์เภสัช
รพ.สต.ชอนน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคันนาหิน
รพสต.ท้ายตลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์เก้าต้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลถนนใหญ่
ศาลายา ดงน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองปลิง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองลพบุรี
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วัฒนา อ.งาว
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย
เซ็นทรัลแล็บกรุ๊ป คลินิกเทคนิคการแพทย์
เอ็ซ์ต้า พลัส บ้านฟ่อน
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนนาก่วม
ห้างฉัตร
เอ็มพีแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
แก้วกรัณฑ์เภสัช
คลินิกเวชกรรมกวินทราการแพทย์
สามแยกเภสัช
เพรียว (Pure) ลาปาง
ลาปางแลบ
คลินิกเวชกรรม หมอณัฐพงศ์
คลินิกเวชกรรม หมอณัฐพงศ์
หมอแล็บ ลาปาง คลินิกเทคนิคการแพทย์
ดีฟาร์มาซี ศรีราชา 2
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี ลาปาง
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลลาปาง
แวนแซนต์วูร์ด
เวชชารักษ์ ลาปาง
คลินิกเวชกรรมหมอสกาวเดือน
รวมยาเภสัชกร
เอ็มเทคแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ลาปาง
เบญจาเภสัช
รพ.สต.บ้านนาคต
ศรีพูนทรัพย์ เภสัช

ประเภท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา

ตาบล
ท่าหลวง
หนองกระเบียน
หนองมะค่า
งิ้วราย
บางขันหมาก
ป่าตาล
ชอนน้อย
วังทอง
โคกสลุง
ท้ายตลาด
โพธิ์เก้าต้น
ป่าตาล
กกโก
โคกกะเทียม
ทะเลชุบศร
หลวงใต้
เสริมซ้าย
หัวเวียง
ชมพู
ชมพู
ห้างฉัตร
หัวเวียง
ต้นธงชัย
หัวเวียง
ปงยางคก
สบตุ๋ย
สบตุ๋ย
สบตุ๋ย
สบตุ๋ย
พระบาท
หลวงใต้
สบตุ๋ย
สวนดอก
เวียงเหนือ
ศาลา
แม่สกุ
บ่อแฮ้ว
สวนดอก
กล้วยแพะ
ป่าตัน
หัวเวียง

อาเภอ
ท่าหลวง
บ้านหมี่
โคกเจริญ
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกเจริญ
พัฒนานิคม
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
งาว
เสริมงาม
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
ห้างฉัตร
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
ห้างฉัตร
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
งาว
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เกาะคา
แจ้ห่ม
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
แม่ทะ
เมืองลาปาง

จังหวัด
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004736
6400004934
6400004968
6400005227
6400005365
6400005465
6500000082
6500000087
6500000110
6500000539
6500001244
6500001517
6500001532
6500001735
6500001851
6500002052
6500002166
6500002424
6500003026
6500003320
6400000197
6400000270
6400000437
6400000677
6400001038
6400001071
6400001164
6400001231
6400001324
6400001350
6400001443
6400001462
6400001558
6400001561
6400001588
6400001610
6400001619
6400001639
6400001640
6400001744
6400001930

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ศรีพูนทรัพย์ เภสัช
ร้านยา
หสม.ร้านยาเล็ก เล็ก
ร้านยา
ฟาสซิโน หน้า รพ.ลาปาง
ร้านยา
เวชกรรมหมอเธียรชัย เวชกรรม
คลินิก
หจก.เขลางค์เภสัช
ร้านยา
ศาลายา
ร้านยา
วิตามิน
ร้านยา
วิตามิน
ร้านยา
ง้าวเงินเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลาปาง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เถินคลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ คลินิก
คลังยาวังเหนือส
ร้านยา
โรงพยาบาลลาปาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกหมอทองอยู่ เวชกรรม
คลินิก
โรงพยาบาลงาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาดี
ร้านยา
กฤติกาเภสัช
ร้านยา
อ เภสัช
ร้านยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยา
ร้านยา
หมอโภคินคลินิกเวชกรรม
คลินิก
วันวิสาข์คลินิก
คลินิก
โรงพยาบาลลาพูน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทากาศ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลแม่ทา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กล่องยาฟาร์มาซี
ร้านยา
รพ.สต.บ้านหลุก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ตาบลมะเขือแจ้ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เพรียว (Pure) ลาพูน
ร้านยา
กมลมาศคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
บ้านยาริมปิง
ร้านยา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ทั่วคลิ
ไปแพทย์
นิก ดาววลี
บ้านยาลาพูน
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทาทุ่งหลวง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทาป่าสัก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทาป่าสัก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าเลา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าเลา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปงแม่ลอบ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ช เจริญเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหนาม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
หัวเวียง
พระบาท
หัวเวียง
หลวงใต้
บ่อแฮ้ว
พระบาท
สบตุ๋ย
สบตุ๋ย
หลวงเหนือ
สวนดอก
ล้อมแรด
วังเหนือ
หัวเวียง
ล้อมแรด
หลวงใต้
เวียงเหนือ
พระบาท
สบปราบ
ชมพู
หลวงใต้
บ้านกลาง
เหมืองจี้
ต้นธง
ทากาศ
ทาสบเส้า
ทุ่งหัวช้าง
เหมืองง่า
มะเขือแจ้
บ้านกลาง
แม่ตืน
ริมปิง
ศรีเตี้ย
เหมืองง่า
ทาทุ่งหลวง
ทาปลาดุก
ทาปลาดุก
ทากาศ
ทากาศ
ทาแม่ลอบ
ในเมือง
เหมืองจี้

อาเภอ
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
งาว
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
งาว
เมืองลาปาง
เถิน
วังเหนือ
เมืองลาปาง
เถิน
งาว
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
สบปราบ
เมืองลาปาง
งาว
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
แม่ทา
แม่ทา
ทุ่งหัวช้าง
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
ลี้
เมืองลาพูน
บ้านโฮ่ง
เมืองลาพูน
แม่ทา
แม่ทา
แม่ทา
แม่ทา
แม่ทา
แม่ทา
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน

จังหวัด
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001934
6400001938
6400001940
6400001941
6400001942
6400001944
6400001945
6400001953
6400001956
6400001961
6400002005
6400002006
6400002012
6400002018
6400002022
6400002023
6400002031
6400002041
6400002043
6400002057
6400002058
6400002059
6400002060
6400002061
6400002097
6400002100
6400002101
6400002102
6400002106
6400002107
6400002117
6400002123
6400002127
6400002131
6400002133
6400002170
6400002202
6400002208
6400002213
6400002228
6400002230

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทาขุมเงิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลม่วงน้อย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยาวิเชียรเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บ้านมงคลชัย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่แรง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่สะป๊วด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอุโมงค์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลริมปิง หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ป่าซาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะกอก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยหละ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าซางน้อย หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ลี้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แจ่มฟ้าเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าพลู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเภสัชกร
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเขียด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยไฟ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จากัด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.น้าดิบ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯป่าซาง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
อภิชญา ประกายวิทย์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเวียงยอง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหล่ายแก้ว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านวังสวนกล้วย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลบ้านธิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสันปูเลย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากบ่อง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่าดู่ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.ทากาศ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านเหล่ายาวใต้
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหล่ายาว
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ทุ่งหัวช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แจ่มฟ้าเภสัช จตุจักร
ร้านยา
หมอสมสกุลคลินิกเวชกรรม
คลินิก
รพ.สต.ตะเคัยนปม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาล?ส่งเสริม?สุขภาพ?ต?ำ?บ?ลบ้าน?ห้วย?ฮ่
ร.พ./หน่
อม? วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านโป่งแดง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโป่งแดง หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ

ตาบล
อาเภอ
ทาขุมเงิน
แม่ทา
ม่วงน้อย
ป่าซาง
บ้านแป้น
เมืองลาพูน
ท่าตุ้ม
ป่าซาง
แม่แรง
ป่าซาง
ทาสบเส้า
แม่ทา
อุโมงค์
เมืองลาพูน
ริมปิง
เมืองลาพูน
นครเจดีย์
ป่าซาง
เหมืองง่า
เมืองลาพูน
มะกอก
ป่าซาง
ป่าพลู
บ้านโฮ่ง
บ้านแป้น
เมืองลาพูน
ลี้
ลี้
ในเมือง
เมืองลาพูน
ป่าพลู
บ้านโฮ่ง
บ้านกลาง
เมืองลาพูน
หนองปลาสะวายบ้านโฮ่ง
นครเจดีย์
ป่าซาง
ป่าสัก
เมืองลาพูน
น้าดิบ
ป่าซาง
ป่าซาง
ป่าซาง
ป่าซาง
ป่าซาง
เวียงยอง
เมืองลาพูน
ท่าตุ้ม
ป่าซาง
ศรีเตี้ย
บ้านโฮ่ง
น้าดิบ
ป่าซาง
บ้านธิ
บ้านธิ
ศรีเตี้ย
บ้านโฮ่ง
ปากบ่อง
ป่าซาง
หนองยวง
เวียงหนองล่อง
ทากาศ
แม่ทา
เหล่ายาว
บ้านโฮ่ง
เหล่ายาว
บ้านโฮ่ง
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
เวียงยอง
เมืองลาพูน
บ้านธิ
บ้านธิ
ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
ทาแม่ลอบ
แม่ทา
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง

จังหวัด
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002239
6400002287
6400002297
6400002347
6400002381
6400002385
6400002419
6400002431
6400002433
6400002472
6400002475
6400002490
6400002492
6400002521
6400002538
6400002550
6400002560
6400002567
6400002573
6400002578
6400002579
6400002584
6400002585
6400002587
6400002592
6400002651
6400002654
6400002660
6400002662
6400002665
6400002669
6400002670
6400002673
6400002682
6400002684
6400002692
6400002718
6400002730
6400002733
6400002783
6400002800

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลลาพูนใกล้หมอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปลาสะวายร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านไม้สลี หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลหนองช้างคืหน่นวยงานเอกชน/อื่นๆ
บ้านโฮ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านม้า ตาบลศรีหน่
บัววบาน
ยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหล่ม หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองลาพูน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกลาง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเรือน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะเคียนปม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
จตุจักรเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านห้วยอ้อ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปวงคา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองหลุม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าห้า
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หริภุญชัย เมโมเรียล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านดอนหลวง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยยาบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอลี้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ตืน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต้นธง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลประตูป่า
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.นาทราย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านโฮ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านโฮ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาทราย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเวริมสุขภาพตาบลแม่ตืน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านโฮ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อัมพวรรณคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งหัวช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทาปลาดุก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านห้วยศาลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.เหมืองจี้
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ

ตาบล
อาเภอ
มะเขือแจ้
เมืองลาพูน
หนองปลาสะวายบ้านโฮ่ง
ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
วังผาง
เวียงหนองล่อง
หนองช้างคืน เมืองลาพูน
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
ศรีบัวบาน
เมืองลาพูน
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ศรีบัวบาน
เมืองลาพูน
เวียงยอง
เมืองลาพูน
บ้านกลาง
เมืองลาพูน
บ้านเรือน
ป่าซาง
ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง
ป่าสัก
เมืองลาพูน
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
น้าดิบ
ป่าซาง
ลี้
ลี้
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ศรีวิชัย
ลี้
ป่าสัก
เมืองลาพูน
ก้อ
ลี้
เหมืองจี้
เมืองลาพูน
บ้านกลาง
เมืองลาพูน
แม่แรง
ป่าซาง
ห้วยยาบ
บ้านธิ
ลี้
ลี้
แม่ตืน
ลี้
ต้นธง
เมืองลาพูน
ประตูป่า
เมืองลาพูน
นาทราย
ลี้
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
นาทราย
ลี้
แม่ตืน
ลี้
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
บ้านปวง
ทุ่งหัวช้าง
ทาทุ่งหลวง แม่ทา
ทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้าง
ทาปลาดุก
แม่ทา
แม่ตืน
ลี้
เหมืองจี้
เมืองลาพูน

จังหวัด
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002825
6400002837
6400002847
6400002857
6400002885
6400002907
6400003032
6400003038
6400003056
6400003081
6400003084
6400003109
6400003122
6400003186
6400003251
6400003254
6400003290
6400003381
6400003400
6400003456
6400003518
6400003521
6400003529
6400003552
6400003553
6400003641
6400003643
6400003697
6400003703
6400003730
6400003771
6400003802
6400003819
6400004047
6400004088
6400004293
6400004318
6400004324
6400004330
6400004405
6400004562

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
จามเทวีเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลดงดา หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสันมะนะ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยแหน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ลาพูนจากัด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านมงคลชัย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอลี้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาแจ่มฟ้า ชอปปิ้งมอลล์ ลาพูนร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองล่อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านดงหลวง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซีลาพูน
ร้านยา
ชุดาภรณ์ บุญเพ็ง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านห้วยไซ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านห้วยแพ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เวชกรรมหมอทนุพงษ์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่ป๊อก หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
คลินิกเวชกรรมหมอคานึง เวชกรรมทั่วไป
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังผาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ลาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านโฮ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนากลาง หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพระบาทห้วร.พ./หน่
ยต้ม วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่เทย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ณัฐฐิญาเภสัช
ร้านยา
คลินิกหมอทรงศักดิ์ คลินิกเวชกรรม
คลินิก
พริ้นซ์ ลาพูน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเวียงยอง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยแหน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เทคนิคการแพทย์ บี แอล แล็บ เทคนิคการแพทย์ คลินิก
ด๊อกเตอร์วรรณ คลินิกเวชกรรม ลาพูน
คลินิก
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านหนองหลุม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ทากาศเภสัช
ร้านยา
แม่ทาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าพลู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อรุณเภสัช
ร้านยา

ตาบล
ในเมือง
ดงดา
ต้นธง
ป่าไผ่
มะเขือแจ้
ท่าตุ้ม
ลี้
เวียงยอง
หนองล่อง
วังผาง
บ้านกลาง
บ้านธิ
ห้วยยาบ
บ้านโฮ่ง
ทากาศ
ศรีวิชัย
บ้านกลาง
วังผาง
แม่ลาน
บ้านโฮ่ง
ป่าสัก
ลี้
ทาสบเส้า
นาทราย
แม่ตืน
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
บ้านแป้น
ป่าสัก
เวียงยอง
หนองล่อง
เวียงยอง
ป่าไผ่
ในเมือง
มะเขือแจ้
บ้านโฮ่ง
ป่าสัก
ทากาศ
ทาสบเส้า
ป่าพลู
ริมปิง

อาเภอ
เมืองลาพูน
ลี้
เมืองลาพูน
ลี้
เมืองลาพูน
ป่าซาง
ลี้
เมืองลาพูน
เวียงหนองล่อง
เวียงหนองล่อง
เมืองลาพูน
บ้านธิ
บ้านธิ
บ้านโฮ่ง
แม่ทา
ลี้
เมืองลาพูน
เวียงหนองล่อง
ลี้
บ้านโฮ่ง
เมืองลาพูน
ลี้
แม่ทา
ลี้
ลี้
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
เวียงหนองล่อง
เมืองลาพูน
ลี้
เมืองลาพูน
เมืองลาพูน
บ้านโฮ่ง
เมืองลาพูน
แม่ทา
แม่ทา
บ้านโฮ่ง
เมืองลาพูน

จังหวัด
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004575
6400004900
6400005216
6400005361
6500000081
6500000216
6500000279
6500000431
6500000518
6500000621
6500000831
6500000842
6500000885
6500001590
6500002055
6500002097
6500002484
6500002778
6500002873
6500003167
6500003823
6400000450
6400000776
6400001018
6400001285
6400001810
6400002261
6400002515
6400002674
6400002775
6400003014
6400004564
6400004583
6400005011
6400005076
6500000434
6500000945
6500001311
6500001498
6500002069
6500002264

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ร้านเภสัชมอชอ
ร้านยา
ฟาสซิโน ตลาดหนองดอก ลาพูน
ร้านยา
ลาพูนคลีนิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ร้านยาลาพูน
ร้านยา
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลาพูน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จากัด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลาพูน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บริษัทไพโอเนียร์ ไฮเบรด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยาเยอะแยะ บ้านเวียง
ร้านยา
เสน่ห์เภสัช 2
ร้านยา
ห้างหุ้นส่วนจากัดป่าไผ่เภสัชซุปเปอร์สโตร์
ร้านยา
เสน่ห์เภสัช 1
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าซาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้าใจเภสัช
ร้านยา
รักษ์ยาบ้านแซม 1
ร้านยา
ร้านยาบ้านบ้าน
ร้านยา
ยาสี่พี่น้อง ลาพูน
ร้านยา
สิรภัทร ฟาร์มาซี
ร้านยา
ล้านนาเภสัช
ร้านยา
ป้อนยา
ร้านยา
พรรณิภา คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
คลินิกโกศล แล็บ เทคนิคการแพทย์
คลินิก
กล่งอยา by Pan เลย
ร้านยา
นิติพงษ์คลินิกแล็บ
คลินิก
เพียว (Pure) เลย
ร้านยา
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าเลา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเด็ก หมอสุนทร
คลินิก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซีเลย
ร้านยา
คงินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมหมอรัศมีแข คลินิก
ธรรศการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
คลินิกการแพทย์แผนไมย
คลินิก
คลินิกนายแพทย์กฤษณ์ เวชกรรมเฉพาะทางศัลยศาสตร์
คลินิก ทางเดินปัสสาวะ
บ้านอาทิตย์เภสัช
ร้านยา
คลินิกเทคนิคการแพทย์ สมาร์ท แล็บ
คลินิก
ภูมิยา ใหญ่
ร้านยา
ปราณีเภสัช
ร้านยา
นฤมลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาดอกไม้ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขวัญใจเภสัช 1
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
บ้านกลาง
เมืองลาพูน
ในเมือง
เมืองลาพูน
ในเมือง
เมืองลาพูน
บ้านธิ
บ้านธิ
ในเมือง
เมืองลาพูน
บ้านกลาง
เมืองลาพูน
ในเมือง
เมืองลาพูน
ศรีบัวบาน
เมืองลาพูน
วังผาง
เวียงหนองล่อง
ริมปิง
เมืองลาพูน
ป่าไผ่
ลี้
ริมปิง
เมืองลาพูน
ป่าซาง
ป่าซาง
บ้านโฮ่ง
บ้านโฮ่ง
ม่วงน้อย
ป่าซาง
เหมืองง่า
เมืองลาพูน
ในเมือง
เมืองลาพูน
ปากบ่อง
ป่าซาง
ป่าซาง
ป่าซาง
บ้านกลาง
เมืองลาพูน
หนองล่อง
เวียงหนองล่อง
กุดป่อง
เมืองเลย
กุดป่อง
เมืองเลย
กุดป่อง
เมืองเลย
นาอาน
เมืองเลย
นาอาน
เมืองเลย
นาอาน
เมืองเลย
กุดป่อง
เมืองเลย
นาอาน
เมืองเลย
นาอาน
เมืองเลย
กุดป่อง
เมืองเลย
เขาแก้ว
เชียงคาน
วังสะพุง
วังสะพุง
กุดป่อง
เมืองเลย
หนองหิน
หนองหิน
กุดป่อง
เมืองเลย
กุดป่อง
เมืองเลย
โคกงาม
ด่านซ้าย
โนนปอแดง ผาขาว
หนองหญ้าปล้องวังสะพุง
วังสะพุง
วังสะพุง

จังหวัด
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002266
6500002444
6500002514
6500002698
6500002836
6500002862
6500002883
6500003428
6400001322
6400001700
6400003645
6400003699
6400004059
6400004080
6400004214
6400004279
6400004484
6400004599
6400004669
6400004873
6400004936
6400005169
6400005404
6500000449
6500000838
6500001082
6500001369
6500001525
6500001607
6500001821
6500001828
6500001833
6500001835
6500001861
6500001882
6500001904
6500001913
6500001916
6500001918
6500001920
6500001921

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
หมอยาพาเพลิน สานักงานใหญ่
ร้านยา
เมือง
เมืองเลย
กิ่งเภสัช เชียงคาน
ร้านยา
เชียงคาน
เชียงคาน
คลินิกจักรพงษ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
เสี้ยว
เมืองเลย
นาอ้อการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
นาอ้อ
เมืองเลย
รวมมิตรโอสถ
ร้านยา
เชียงคาน
เชียงคาน
ศาลายา
ร้านยา
เชียงคาน
เชียงคาน
บ้านยาเภสัชเอราวัณ
ร้านยา
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
ธีราธรเภสัช
ร้านยา
วังสะพุง
วังสะพุง
เพรียว (Pure) ศรีสะเกษ
ร้านยา
หญ้าปล้อง
เมืองศรีสะเกษ
หจก.ท็อปแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
เมืองใต้
เมืองศรีสะเกษ
ไพร์มแล็บ เทคนิคการแพทย์ ศรีสะเกษ
คลินิก
เมืองใต้
เมืองศรีสะเกษ
ไพศาลฟาร์มาซี
ร้านยา
เมืองใต้
เมืองศรีสะเกษ
บ้านสาโรงเกียรติ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บักดอง
ขุนหาญ
โพธิ์วงศ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โพธิ์วงศ์
ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านภูทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ภูฝา้ ย
ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยจันทร์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ห้วยจันทร์
ขุนหาญ
ขาวแก้วเภสัช
ร้านยา
น้าอ้อม
กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตาบลบ้านกันตรวจ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ห้วยจันทร์
ขุนหาญ
คลังยากรุ๊ป ขุขันธ์
ร้านยา
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์น้อย หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
กระหวัน ข) ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาขนวน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ขนุน
กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลักหิน หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บักดอง
ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลักหิน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บักดอง
ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกันทรอม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กันทรอม
ขุนหาญ
รพ.สต.หนองอารี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดินแดง
ไพรบึง
รพ.สต.บ้านแซรไปร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไพรพัฒนา
ภูสงิ ห์
โรงพยาบาลศิลาลาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กุง
ศิลาลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสร้างเรือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หญ้าปล้อง
เมืองศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสร้างเรือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หญ้าปล้อง
เมืองศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านกระเดา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดู่
ราษีไศล
โรงพยาบาลขุขันธ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองฉลอง ขุขันธ์
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงกนกวรรณ
คลินิก
เมืองคง
ราษีไศล
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์พัชรินทร์ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ เสียว
เบญจลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าคล้อ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ท่าคล้อ
เบญจลักษ์
รพ.สต.บ้านดอนเหลือม
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
โพธิ์ศรี
ข) ปรางค์กู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสาโรงเกียรติร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บักดอง
ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวเสือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หัวเสือ
ขุขันธ์
รพ.สต.หว้าน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สาโรงปราสาท ปรางค์กู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตูม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตูม
ปรางค์กู่
ทวีฟาร์มาซี
ร้านยา
เมืองใต้
เมืองศรีสะเกษ
ดีหนึ่งเภสัช ขุนหาญ
ร้านยา
สิ
ขุนหาญ

จังหวัด
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001930
6500001939
6500001943
6500001957
6500001959
6500001980
6500001986
6500001990
6500002000
6500002005
6500002009
6500002010
6500002012
6500002026
6500002031
6500002053
6500002058
6500002061
6500002063
6500002064
6500002068
6500002076
6500002080
6500002098
6500002100
6500002111
6500002133
6500002135
6500002164
6500002165
6500002186
6500002192
6500002195
6500002221
6500002263
6500002296
6500002331
6500002348
6500002357
6500002398
6500002403

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไม้แก่น ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปราสาทเยอเหนื
ร.พ./หน่
อ วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกู่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพ็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเวียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเชียงทูน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะดึ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สาเกฐเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไฮ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนหลี่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศรีสรรยา
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปรางค์กู่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลโนนคูณ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพิงพวย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ. สต. ตาเปียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ปลาซิว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตาบลบ้านตาโมกข์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหว้านคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปลาขาว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลปรางค์กู๋
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเก็บงา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโกทา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.จอมบึง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปกรณ์-ศศิธรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลส้มป่อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาโกน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สสจ.ศรีสะเกษ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจนจิราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองจันทร์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้ายาเภสัชฟ้า
ร้านยา
หจก.แนน แอน เภสัช ศรีรัตนะ
ร้านยา
โรงพยาบาลยางชุมน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เมืองจันทร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกาแมด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสื่องข้าว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บุญชัยเภสัช
ร้านยา
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์พัชรินทร์ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บ้านหมอยา
ร้านยา
ขุนหาญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
สาโรงพลัน
ปราสาทเยอ
ไพรบึง
กู่
หนองหว้า
สมอ
หนองเชียงทูน
กู่
เมืองใต้
พิมายเหนือ
พิมาย
เมืองใต้
พิมาย
โนนค้อ
พิงพวย
สาโรงปราสาท
ห้วยเหนือ
หนองใหญ่
สาโรงพลัน
หว้านคา
หนองแค
พิมาย
เมืองจันทร์
หนองอึ่ง
บึงบอน
ไพรบึง
ส้มป่อย
ตาโกน
ยางชุมใหญ่
กู่
เมืองจันทร์
สิ
ศรีแก้ว
ยางชุมน้อย
กาแพง
หนองเชียงทูน
เสื่องข้าว
กาแพง
เสียว
สิ
สิ

อาเภอ
ไพรบึง
ไพรบึง
ไพรบึง
ปรางค์กู่
เบญจลักษ์
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
เมืองศรีสะเกษ
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
เมืองศรีสะเกษ
ปรางค์กู่
โนนคูณ
ศรีรัตนะ
ปรางค์กู่
ขุขันธ์
เมืองจันทร์
ไพรบึง
ราษีไศล
ราษีไศล
ปรางค์กู่
เมืองจันทร์
ราษีไศล
ยางชุมน้อย
ไพรบึง
ราษีไศล
เมืองจันทร์
ยางชุมน้อย
ปรางค์กู่
เมืองจันทร์
ขุนหาญ
ศรีรัตนะ
ยางชุมน้อย
อุทุมพรพิสยั
ปรางค์กู่
ศรีรัตนะ
อุทุมพรพิสยั
เบญจลักษ์
ขุนหาญ
ขุนหาญ

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002528
6500002633
6500002699
6500002700
6500002709
6500002710
6500002718
6500002722
6500002733
6500002735
6500002748
6500002749
6500002751
6500002770
6500002772
6500002774
6500002779
6500002791
6500002793
6500002798
6500002801
6500002806
6500002809
6500002810
6500002812
6500002823
6500002827
6500002832
6500002849
6500002870
6500002900
6500002912
6500002918
6500002924
6500002925
6500002931
6500002932
6500002933
6500002935
6500002956
6500002961

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
โรงพยาบาลบึงบูรพ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บึงบูรพ์
บึงบูรพ์
รพ.สต.บ้านผักขะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลิ้นฟ้า
ยางชุมน้อย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
กุง
ข) ศิลาลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคูบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คูบ
น้าเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านละเอาะ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ละเอาะ
น้าเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าเกลี้ยง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้าเกลี้ยง
น้าเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนงาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รุ่งระวี
น้าเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขิน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขิน
น้าเกลี้ยง
รพ.สต.ดู่
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ดู่
ข) ปรางค์กู่
รพ.สต.ผักไหม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผักไหม
ห้วยทับทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองคูใหญ่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เป๊าะ
บึงบูรพ์
สานักงานสาธารณสุขอาเภออุทุมพรพิสยั
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กาแพง
อุทุมพรพิสยั
โรงพยาบาลราษีไศล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เมืองคง
ราษีไศล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพราน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พราน
ขุนหาญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาเกษ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตาเกษ
อุทุมพรพิสยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแต้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แต้
อุทุมพรพิสยั
รพ.สต.บ้านพงพรต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองห้าง
อุทุมพรพิสยั
รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สระกาแพงใหญ่ อุทุมพรพิสยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหยอด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เหล่ากวาง
โนนคูณ
น้าเกลี้ยง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้าเกลี้ยง
น้าเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกจาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกจาน
อุทุมพรพิสยั
รพ.สต.บ้านหนองไฮ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองไฮ
อุทุมพรพิสยั
รพ.สต.บ้านโคกหล่าม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกหล่าม
อุทุมพรพิสยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์ชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โพธิ์ชัย
อุทุมพรพิสยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอี่หล่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อี่หล่า
อุทุมพรพิสยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขะยูฃ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขะยูง
อุทุมพรพิสยั
ธีระคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแคน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองห้าง
อุทุมพรพิสยั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนแตน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ แขม
อุทุมพรพิสยั
กู๊ด ดรัก
ร้านยา
เมืองใต้
เมืองศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองมะเกลืร.พ./หน่
อ วยงานภาครัฐ โนนค้อ
โนนคูณ
โรงพยาบาลพยุห์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พยุห์
พยุห์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหมี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหมี
ราษีไศล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านจานแสนไชยร.พ./หน่วยงานภาครัฐ จานแสนไชย ห้วยทับทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนสว่าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พรหมสวัสดิ์ พยุห์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านม่วง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เป๊าะ
บึงบูรพ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเมืองหลวง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เมืองหลวง
ห้วยทับทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห่องน้อย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ผักไหม
ห้วยทับทัน
รพ.สต.รังแร้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รังแร้ง
อุทุมพรพิสยั
รพ.สต.หนองสะมอน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เมืองหลวง
ห้วยทับทัน
รพ.สต.ปะอาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปะอาว
อุทุมพรพิสยั

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002962
6500002972
6500002980
6500002983
6500002989
6500002999
6500003018
6500003032
6500003062
6500003073
6500003082
6500003084
6500003121
6500003140
6500003145
6500003189
6500003209
6500003215
6500003242
6500003269
6500003285
6500003322
6500003334
6500003337
6500003349
6500003365
6500003366
6500003373
6500003380
6500003387
6500003393
6500003394
6500003398
6500003400
6500003405
6500003406
6500003426
6500003434
6500003441
6500003447
6500003482

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
รพ.สต.กระแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกล้วยกว้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกฤษณา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพะวร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพยุห์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านด่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาแท่น
โรงพยาบาลไพรบึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านซาเม็ง
รพ.สต.บ้านถนนวิหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านจานัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคอนกาม
รพ.สต.หนองแปน
รพ.สต.บัวหุ่ง
รพ สต แทง
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสยั
โรงพยาบาลปรางค์กู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกอก
ห้วยทับทัน
รพ.สต.บ้านกลาง
โรงพยาบาลภูสงิ ห์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อแก้ว
รพ.สต.หนองไผ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเดื่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสมบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธาตุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพนยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองโน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านหนองบัว
รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหว้า
รพ.สต.บ้านหัวเหล่า
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไพรพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแวง
รพ.สต.บ้านแดง
รพ.สต.โนนหนองหว้า
รพ.โพธิ์ศรีสวุ รรณ

ประเภท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ตาแย
เมืองหลวง
กฤษณา
จานแสนไชย
พยุห์
ด่าน
บึงมะลู
ไพรบึง
เสาธงชัย
บึงมะลู
สวนกล้วย
คอนกาม
ผือใหญ่
บัวหุ่ง
ซา
กาแพง
พิมาย
หนองแก้ว
ห้วยทับทัน
โพนค้อ
ห้วยตึ๊กชู
บ่อแก้ว
หนองไผ่
คลีกลิ้ง
ห้วยใต้
ธาตุ
กุง
โพนยาง
น้าคา
โนนสูง
โพธิ์
หนองหว้า
บก
ศรีแก้ว
หนองกุง
ไพรพัฒนา
วังหิน
โพนเขวา
กันทรารมย์
โดด
เสียว

อาเภอ
พยุห์
ห้วยทับทัน
ขุขันธ์
ห้วยทับทัน
พยุห์
ราษีไศล
กันทรลักษ์
ไพรบึง
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
ยางชุมน้อย
โพธิ์ศรีสวุ รรณ
ราษีไศล
เมืองศรีสะเกษ
อุทุมพรพิสยั
ปรางค์กู่
กันทรารมย์
ห้วยทับทัน
เมืองศรีสะเกษ
ภูสงิ ห์
วังหิน
เมืองศรีสะเกษ
ศิลาลาด
ขุขันธ์
วังหิน
ศิลาลาด
วังหิน
เมืองศรีสะเกษ
ขุนหาญ
โนนคูณ
เบญจลักษ์
โนนคูณ
ศรีรัตนะ
โนนคูณ
ภูสงิ ห์
วังหิน
เมืองศรีสะเกษ
ขุขันธ์
โพธิ์ศรีสวุ รรณ
โพธิ์ศรีสวุ รรณ

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500003663
6400000441
6400000521
6400000593
6400000823
6400001321
6400001906
6400003416
6400003882
6400004174
6400004201
6400004215
6400004285
6400004290
6400004325
6400004338
6400004339
6400004445
6400004461
6400004480
6400004726
6400005506
6500000102
6500000445
6500000709
6500000722
6500001095
6500001230
6500001309
6500001676
6500001709
6500002515
6500002632
6500002785
6500003169
6500003302
6400000072
6400000083
6400000115
6400000127
6400000136

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ พรพรรณคลินิกแล็บ คลินิก
เอ็กซ์ต้าพลัส ข้างรพ.สกลนคร
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส ตลาดรุ่งพัฒนา
ร้านยา
หจก.ดีอาร์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
เพรียว (Pure) สกลนคร
ร้านยา
โรงพยาบาลบ้านม่วง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สกลนคร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงกัญญาภัค เวชกรรม คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน สกลนคร
ร้านยา
พีซียู เมดเทคแลบ สนง.ใหญ่
คลินิก
ร้านนภาเภสัช
ร้านยา
วาริชภูมิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาเภสัชกรณัฐ
ร้านยา
นภาเภสัช ท่าแร่
ร้านยา
นภาเภสัช วาริชภูมิ
ร้านยา
นภาเภสัช อากาศอานวย
ร้านยา
เภสัชกรณัฐ พังขว้าง
ร้านยา
ร้านขายยาเภสัชอาย
ร้านยา
นภาเภสัช บ้านธาตุ
ร้านยา
พีซียู เมดเทคแลบ สนง.ใหญ่
คลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ นายแพทย์
คลินิกชนินทร
หน่วยบริการปฐมภูมิศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองสุขเกษม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านสุขสาราญ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ พรพรรณคลินิกแล็บ คลินิก
บ้านยาสามชัย
ร้านยา
ดวงฤดีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สวี ะรา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลุบเลา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมหมอทรงศักดิ์
คลินิก
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสกลนคร ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาซอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้องมิ้นเภสัช สาขา2
ร้านยา
โรงพยาบาลรักษสกล
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขัวก่าย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงห้วยเปลือร.พ./หน่
ย
วยงานภาครัฐ
บู๊ทส์ โลตัส สงขลา
ร้านยา
บู๊ทส์ สาขาหาดใหญ่2
ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ โลตัส หาดใหญ่
ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ บิ๊กซี หาดใหญ่ 2
ร้านยา
บู๊ทส์ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
ร้านยา

ตาบล
น้าอ้อม
ทรายมูล
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
พังโคน
ธาตุเชิงชุม
ม่วง
ธาตุเชิงชุม
พรรณา
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
วาริชภูมิ
ธาตุเชิงชุม
ท่าแร่
วาริชภูมิ
อากาศ
พังขว้าง
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
ม่วง
ธาตุเชิงชุม
โนนสะอาด
พังโคน
ธาตุเชิงชุม
เจริญศิลป์
ธาตุเชิงชุม
หลุบเลา
ตองโขบ
ธาตุเชิงชุม
นาซอ
สามัคคีพัฒนา
ธาตุเชิงชุม
ขัวก่าย
ดงหม้อทอง
เขารูปช้าง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่

อาเภอ
กันทรลักษ์
สว่างแดนดิน
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
พังโคน
เมืองสกลนคร
บ้านม่วง
เมืองสกลนคร
พรรณานิคม
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
วาริชภูมิ
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
วาริชภูมิ
อากาศอานวย
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
บ้านม่วง
เมืองสกลนคร
บ้านม่วง
พังโคน
เมืองสกลนคร
เจริญศิลป์
เมืองสกลนคร
ภูพาน
โคกศรีสพุ รรณ
เมืองสกลนคร
วานรนิวาส
อากาศอานวย
เมืองสกลนคร
วานรนิวาส
บ้านม่วง
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่

จังหวัด
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000215
6400000228
6400000234
6400000260
6400000337
6400000347
6400000378
6400000401
6400000449
6400000518
6400000532
6400000558
6400000704
6400000705
6400000706
6400000707
6400000708
6400000840
6400000870
6400001031
6400001039
6400001057
6400001061
6400001114
6400001119
6400001153
6400001173
6400001174
6400001176
6400001177
6400001178
6400001180
6400001181
6400001182
6400001183
6400001185
6400001188
6400001220
6400001221
6400001223
6400001227

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
คลินิกนายแพทย์ปรีดา ด่านนอก
สหคลินิกหมออดิศรและแล็บ
เฮลท์แคร์คลินิก หาดใหญ่
คลินิกทันตแพทย์ปรินทร-วันวิสาข์
คลินิกแพทย์นล เวชกรรมทั่วไป
ธนาฟารมาซี
คลินิกสูตินรีเวช หมออดิศร
พงศ์เลิศแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกนายแพทย์ปรีดา
ศูนย์ยาพลพิชัย
ธิดาเภสัช 2
อัลฟ่า แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
เอ็กซ์ต้าพลัส ศรีสดุ า
เอ็กซ์ต้าพลัส ศรีสดุ า
เอ็กซ์ต้าพลัส ตลาดยรรยงค์
เอ็กซ์ต้าพลัส กาญจนวนิช ซ.27
เอ็กซ์ต้าพลัส เพชรเกษม ซ.1
ส.ส้มม์ เภสัช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควนลัง
บ้านยาวังไทร
รวมยา53
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่
บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จากัด สานักงานใหญ่
ศูนย์ยารัตภูมิ
ร้านยา ย่า ทุ่งลุง
ธนดีเภสัช
เดอะฟาร์มาซี
หมอยาเมืองใหม่
รอยัลฟาร์ม่า
เพ็ชรมีเภสัช
หมอยา
คลังยาหน้าลี สงขลา
หมอยา(นาทวี)
บ้านยาเกาะหมี
แสงทองเภสัช
ท่าเคียนเภสัช
ร้านไทยจังโหลนเภสัช
เพื่อนยาเภสัช
โอสถศรีตรัง
ร้านยารุสนีเภสัช
เภสัชกรมนตรี 3

ประเภท
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
สานักขาม
เขารูปช้าง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เขารูปช้าง
หาดใหญ่
สานักขาม
หาดใหญ่
หาดใหญ่
พะวง
บ่อยาง
บ่อยาง
หาดใหญ่
เขารูปช้าง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ควนลัง
ทับช้าง
บ้านนา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
กาแพงเพชร
พะตง
พะวง
ควนลัง
ปาดังเบซาร์
เขาพระ
เทพา
หาดใหญ่
คอหงส์
นาทวี
คลองแห
หาดใหญ่
ควนลัง
สานักขาม
เขาพระ
หาดใหญ่
กาแพงเพชร
หาดใหญ่

อาเภอ
สะเดา
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
สะเดา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
นาทวี
จะนะ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
รัตภูมิ
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
สะเดา
รัตภูมิ
เทพา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
นาทวี
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สะเดา
รัตภูมิ
หาดใหญ่
รัตภูมิ
หาดใหญ่

จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001236
6400001238
6400001241
6400001242
6400001244
6400001252
6400001264
6400001293
6400001294
6400001295
6400001296
6400001306
6400001314
6400001320
6400001345
6400001358
6400001359
6400001361
6400001376
6400001414
6400001431
6400001438
6400001439
6400001440
6400001442
6400001493
6400001513
6400001631
6400001659
6400001724
6400001727
6400001742
6400001765
6400001835
6400001841
6400001857
6400001864
6400002071
6400002160
6400002283
6400002574

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ศูนย์ยาทุ่งลุง
ร้านยา
หมอยาเภสัช
ร้านยา
เรือนารัตภูมิ
ร้านยา
ธนพัฒน์เภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
ศูนย์ยาเภสัชกร
ร้านยา
พงศ์ฟาร์มาแคร์
ร้านยา
โปะหมอเภสัช
ร้านยา
คลินิกนายแพทย์เกรียงศักดิ์-แพทย์หญิงพิพิธพร รัตคลินอุนิกทิศ
เพียว (Pure) หาดใหญ่ 2
ร้านยา
เพรียว (Pure) หาดใหญ่
ร้านยา
โอเคเภสัช
ร้านยา
วอฟาร์มาแคร์
ร้านยา
คลินิกชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักดิ์ หาดใหญ่ใน คลินิก
รวมยาชุมชน
ร้านยา
กระปุกยาเภสัช
ร้านยา
เฮลท์พลัส ฟาร์มาซี สงขลา
ร้านยา
หมอยาสีหยัง
ร้านยา
โรหานีเภสัช
ร้านยา
เมดิเซิฟ
ร้านยา
ท่าเสาเภสัช
ร้านยา
บ้านยาคลองแห
ร้านยา
คอหงส์เวชคลินิก
คลินิก
เอวาทรีท คลินิกเวชกรรม
คลินิก
ทรงพรเภสัช
ร้านยา
สหคลินิกเซาท์เทิร์น แล็บ เซ็นเตอร์
คลินิก
ด่านนอกฟาร์มาซี
ร้านยา
ภูตะวันเภสัช
ร้านยา
ใกล้ยา 1
ร้านยา
เภสัชชุมชน2
ร้านยา
ฟาร์ม่าพลัส
ร้านยา
เบญเภสัช2 2
ร้านยา
เบญเภสัช
ร้านยา
คลินิคยาเภสัช
ร้านยา
รุ่งเรืองเภสัชสงขลา
ร้านยา
บ้านยาปาริชาติ
ร้านยา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมหมอสุกิจ เวชกรรมทั่วไป
คลินิก
อาร์มเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลกอบบิน บน. ๕๖
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านบัวเภสัช
ร้านยา
ศาลายาเภสัชกร
ร้านยา

ตาบล
พะตง
หาดใหญ่
กาแพงเพชร
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
บ้านพรุ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
คลองแห
บ่อยาง
ท่าช้าง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ควนลัง
เขารูปช้าง
บ่อตรุ
นาทวี
บ้านพรุ
สทิงหม้อ
คลองแห
หาดใหญ่
หาดใหญ่
บ้านพรุ
หาดใหญ่
สานักขาม
คอหงส์
คลองแห
หาดใหญ่
เขารูปช้าง
ชุมพล
จะทิ้งพระ
บ้านนา
เขารูปช้าง
หาดใหญ่
เขารูปช้าง
โคกม่วง
หาดใหญ่
โคกม่วง
บ้านพรุ
สะเดา

อาเภอ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
รัตภูมิ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
บางกล่า
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
ระโนด
นาทวี
หาดใหญ่
สิงหนคร
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สะเดา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
สทิงพระ
สทิงพระ
จะนะ
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
คลองหอยโข่ง
หาดใหญ่
คลองหอยโข่ง
หาดใหญ่
สะเดา

จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002602
6400002624
6400002689
6400002696
6400002735
6400002743
6400002745
6400002785
6400002894
6400002895
6400002991
6400003119
6400003233
6400003478
6400003486
6400003500
6400003543
6400003639
6400003688
6400003764
6400003859
6400003960
6400003968
6400004071
6400004157
6400004163
6400004207
6400004216
6400004348
6400004529
6400004572
6400004656
6400004680
6400005005
6400005022
6400005029
6400005031
6400005054
6400005067
6400005171
6400005173

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เฉลิมพงษ์คลินิกการแพทย์
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี เสน่ห์พลาซ่า หาดใหญ่
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สงขลาทรัพย์สนิ พลาซ่าสงขลา ร้านยา
เภสัชกรมนตรี 3
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี หาดใหญ่
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ไดอาน่า หาดใหญ่
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ หาดใหญ่ 2
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่ 2
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ สงขลา
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล หาดใหญ่
ร้านยา
คลินิก?หมอจตุรงค์?
คลินิก
คลินิกหมอประสิทธิ์ หู คอ จมูก
คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี หน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่
ร้านยา
คลินิกยา เนินขุมทอง
ร้านยา
ลูกยาเภสัช
ร้านยา
หสม.ม่วงงามเภสัช
ร้านยา
บ้านยาเก๋
ร้านยา
มอฟาร์มา
ร้านยา
ม่วงงามคลินิกเวชกรรม
คลินิก
สะบ้าย้อย?โอสถ?2?
ร้านยา
คลินิกศัลยกรรมแพทย์สมชัย
คลินิก
คลินิก ที โอ พี แล็บ
คลินิก
พีอาร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สงขลา
คลินิก
หมอแวร์สมิงสหคลินิก หาดใหญ่
คลินิก
ร้านยาศิตาเภสัช
ร้านยา
เมดิเฮ้าส์
ร้านยา
สงขลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาหน้า ม.
ร้านยา
ใกล้หมอยา ราษฎร์อุทิศ
ร้านยา
ศูนย์ยาปลักธง
ร้านยา
คลินิกหมอผาณิตตา คลินิกหมอผาณิตตา
คลินิก
เค.เอ.ฟาร์ม่า
ร้านยา
บี-แคร์แล็บหาดใหญ่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่
คลินิก
ฟาสซิโน หาดใหญ่
ร้านยา
ชัยเภสัช
ร้านยา
ฟาสซิโน ช่องเขา หาดใหญ่
ร้านยา
ฟาสซิโน สงขลาบุรี
ร้านยา
ร้านยาริมมอ.109
ร้านยา
ฟาม่าดั๊ก
ร้านยา
โรงพยาบาลจะนะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
บ่อยาง
หาดใหญ่
บ่อยาง
หาดใหญ่
คลองแห
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เขารูปช้าง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ควนลัง
บ่อยาง
ม่วงงาม
ทุ่งลาน
คอหงส์
ม่วงงาม
สะบ้าย้อย
หาดใหญ่
หาดใหญ่
บ่อยาง
ควนลัง
ระโนด
หาดใหญ่
พะวง
เขารูปช้าง
หาดใหญ่
คอหงส์
บ่อยาง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
บ่อยาง
หาดใหญ่
บ่อยาง
คอหงส์
คอหงส์
บ้านนา
บ่อยาง

อาเภอ
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
สิงหนคร
คลองหอยโข่ง
หาดใหญ่
สิงหนคร
สะบ้าย้อย
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
ระโนด
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
จะนะ
เมืองสงขลา

จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005228
6400005340
6500000122
6500000255
6500000350
6500000366
6500000403
6500000430
6500000483
6500000587
6500000619
6500000711
6500000821
6500000889
6500000897
6500000907
6500000967
6500000979
6500001057
6500001234
6500001237
6500001329
6500001344
6500001358
6500001421
6500001431
6500001441
6500001449
6500001455
6500001526
6500001612
6500001648
6500001665
6500001701
6500001771
6500001830
6500001884
6500001914
6500002081
6500002128
6500002149

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
กวินทร์เภสัช
ร้านยา
ปริก
โรงพยาบาลนาหม่อม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พิจิตร
บ้านยาจุฬา
ร้านยา
หาดใหญ่
ศูนยืสขุ ภาพชุมชนเขารูปช้าง สาขา 2 (เขาแก้ว) ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เขารูปช้าง
เกาะเสือคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่
คลินิก
หาดใหญ่
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัยสิทธิ์
คลินิก
ระโนด
หสม. กม19 เภสัช
ร้านยา
ทุ่งใหญ่
ลดาเภสัช
ร้านยา
ระโนด
คลินิก พีเอช เเล็บ
คลินิก
สานักขาม
คลังยาเคหะ
ร้านยา
คลองแห
ร้านตลับยา
ร้านยา
หาดใหญ่
อัญดาเภสัช
ร้านยา
โคกม่วง
คุณเภฟาร์มาซี
ร้านยา
หาดใหญ่
ศูนย์ยาทุ่งเสา
ร้านยา
หาดใหญ่
วิชุมาเภสัช
ร้านยา
จะทิ้งพระ
สุขภาพดีเภสัช
ร้านยา
คอหงส์
รวมชัยเภสัช
ร้านยา
หาดใหญ่
ธนภณเภสัช
ร้านยา
ปากแตระ
หสม.เจริญเภสัชกร
ร้านยา
บ่อยาง
วังพันยา บ้านพรุ
ร้านยา
บ้านพรุ
คลังยาสงขลา สงขลา
ร้านยา
เขารูปช้าง
บ้านยาณรัชช์อร
ร้านยา
ควนลัง
วิทยาการแพทย์ จ.สงขลา
คลินิก
บ่อยาง
จารุวรรณเภสัช
ร้านยา
คอหงส์
หมอเมธัส คลินิกเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
คลินิก
พะวง
คลินิกทันตแพทย์รังสิมา
คลินิก
บ่อยาง
เอสพี ฟาร์ม่า
ร้านยา
คลองแห
วังพันยา 3
ร้านยา
กาแพงเพชร
น้อง ฟาร์มาซี
ร้านยา
รัตภูมิ
สาโรงเภสัช
ร้านยา
เขารูปช้าง
ร้านยา ช เภสัช
ร้านยา
บ้านพรุ
คลินิกเซ็นทรัลแลบ หาดใหญ่
คลินิก
หาดใหญ่
ขวัญเภสัช
ร้านยา
เขารูปช้าง
ธนาธิปคลินิกเวชกรรม นาทวี
คลินิก
นาทวี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังใหญ่ อาเภอนาทวี
ร.พ./หน่
จังหวั
วยงานภาครั
ดสงขลา ฐ นาทวี
เก้าแสนเภสัช
ร้านยา
บ่อยาง
บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนเเนนซ์ หน่
เซอร์
วยงานเอกชน/อื
วิสเซส จากัด่นสงขลา
ๆ สทิงหม้อ
จอยเภสัช
ร้านยา
พังลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลาชิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองทราย
ร้านเติมยาฟาร์มาซี
ร้านยา
ปริก
หมอยาท่าข้าม
ร้านยา
ท่าข้าม

อาเภอ
สะเดา
นาหม่อม
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
ระโนด
หาดใหญ่
ระโนด
สะเดา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
คลองหอยโข่ง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สทิงพระ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ระโนด
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
รัตภูมิ
ควนเนียง
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
นาทวี
นาทวี
เมืองสงขลา
สิงหนคร
สะเดา
นาทวี
สะเดา
หาดใหญ่

จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002224
6500002238
6500002373
6500002445
6500002499
6500002524
6500002529
6500002539
6500002593
6500002856
6500002872
6500002942
6500002957
6500002963
6500002985
6500003016
6500003105
6500003142
6500003147
6500003332
6500003377
6400000164
6400000380
6400000381
6400000382
6400000788
6400000987
6400001012
6400001023
6400001044
6400001109
6400001319
6400001655
6400001656
6400001761
6400001876
6400001919
6400002030
6400002162
6400003008
6400003648

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ช เภสัช สาขาโคกม่วง
สบายดีเภสัช
คลังยาสุขภาพ
พจน์ฟาร์มาซี
นิวัติเภสัช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังไทร
คลินิกหมอประสิทธิ์ หู คอ จมูก ภูมิแพ้
ซิตี้ฟาร์มาซี2 สานักงานใหญ่
เอวาทรีท คลินิกเวชกรรม สานักงานใหญ่
พีพี ฟาร์มาซี
บ้านยาณรัชช์อร
ร้านยา โปร-ดรัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าประดู่
Pharmie Pharmacy
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล หาดใหญ่
ฟาร์ม่าเฮ้าส์
วรัญญาเภสัช สานักงานใหญ่
คลินิกทันตกรรมหมอมาร์ค
นิศานาถเภสัช
แฮปปี้ฟาร์มา
บ้านยาสุขใจ
คลินิกหมอสุทธินนท์ เวชกรรม
สตูลเภสัช
ฟารีดาเภสัช
อิงดาวเภสัช
เอ็กซ์ต้า พลัส ท่าแพ(สตูล)
สุมาลีคลินิคเทคนิคการแพทย์
คลินิกหมอวรสิทธิ์
พิมานเภสัช
ร้านยาสามัคคีเภสัช
คลินิกยาบ้านคลองขุด
เพรียว (Pure) สตูล
อ้อมเภสัช
อ้อมเภสัช2
คลินิกแพทย์หญิงกัลยาภรณ์
พนิดาเภสัช
ละงู
ศ.เภสัช สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเรือ
โมนาฟาร์มาซี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแป-ระ

ประเภท
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
โคกม่วง
หาดใหญ่
ควนลัง
ปาดังเบซาร์
บ้านพรุ
ทับช้าง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
บ่อยาง
ควนลัง
หาดใหญ่
ท่าประดู่
สานักขาม
หาดใหญ่
หาดใหญ่
บ้านนา
เทพา
กาแพงเพชร
หาดใหญ่
คลองแห
กาแพง
พิมาน
บ้านควน
อุใดเจริญ
ท่าแพ
พิมาน
ฉลุง
พิมาน
กาแพง
คลองขุด
คลองขุด
พิมาน
พิมาน
ละงู
ทุ่งหว้า
กาแพง
คลองขุด
ท่าเรือ
ทุ่งนุ้ย
แป-ระ

อาเภอ
คลองหอยโข่ง
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สะเดา
หาดใหญ่
นาทวี
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เมืองสงขลา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
นาทวี
สะเดา
หาดใหญ่
หาดใหญ่
จะนะ
เทพา
รัตภูมิ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ละงู
เมืองสตูล
เมืองสตูล
ควนกาหลง
ท่าแพ
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
ละงู
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ละงู
เมืองสตูล
ท่าแพ
ควนกาหลง
ท่าแพ

จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003822
6400003896
6400004079
6400004623
6400004652
6500000535
6500000545
6500000952
6500000991
6500001069
6500001099
6500001115
6500001576
6500001686
6500001759
6500002249
6500003053
6400000053
6400000074
6400000075
6400000090
6400000200
6400000250
6400000349
6400000465
6400000466
6400000467
6400000468
6400000469
6400000470
6400000472
6400000477
6400000482
6400000483
6400000485
6400000487
6400000501
6400000502
6400000504
6400000505
6400000536

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแป-ระใต้ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทางยาง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งนุ้ย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ภินันท์เภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาคร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านกะทูน - พิปูนล้นเกล้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าผุด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนกาแพง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนกาแพง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วนุ๊กเภสัช
ร้านยา
ท่าแพเภสัช
ร้านยา
คลังยาควนกาหลง
ร้านยา
รพ.สต.บ้านนผัง 50
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาละงูเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควนกาหลง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกหมอสมศักดิ์
คลินิก
ร้านธันยานีเภสัช
ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ เมกะ บางนา 2
ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ 4-07 (LS4) แอร์พอร์ต สุวรรณภูมิ ร้านยา
ร้าน บู๊ทส์ 3.28 แอร์พอร์ต สุวรรณภูมิ
ร้านยา
บู๊ทส์ มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ
ร้านยา
สมิติเวช คลินิก สนามบินสุวรรณภูมิ
คลินิก
ลัดตะนง คลินิกเวชกรรม
คลินิก
ดิ ยูนิคแลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ สานักงานใหญ่คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดด่านสาโรง
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส จักกะพาก จุด 2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดด่านสาโรง
ร้านยา
exta plus หมู่บ้านปรีชา หนามแดง
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.เมืองแก้ว จุด2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ซอยอุ่นอารี
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เอื้ออาทรสมุทรปราการ (แพรกษา14)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส บางนาตราด กม.29 (เกียรติธานี) ร้านยา
ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัว ตลาดนัดเมย์ มาร์เก็ต
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส หมู่บ้านพฤกษาอเวนิว(หนามแดง) ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส กลางซอยศรีด่าน22
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส หมู่บ้านพฤกษา(บางหัวเสือ)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สุโขทัย (เอแบค)
ร้านยา
เอ็กต้าพลัส หมู่บ้านลัลลี่วิลล์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส สุนทรศาลทูล ซอย 2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส หมู่บ้านดีพร้อม(ซอยพุฒสี)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส เทพารักษ์ กม.14.5
ร้านยา

ตาบล
ท่าเรือ
สาคร
ทุ่งนุ้ย
ควนโดน
สาคร
ควนกาหลง
น้าผุด
กาแพง
กาแพง
ฉลุง
ท่าแพ
ทุ่งนุ้ย
นิคมพัฒนา
กาแพง
ควนกาหลง
พิมาน
กาแพง
บางแก้ว
หนองปรือ
หนองปรือ
ราชาเทวะ
หนองปรือ
ตลาด
บางพลีใหญ่
สาโรงเหนือ
ปากน้า
สาโรงเหนือ
บางแก้ว
บางแก้ว
ท้ายบ้านใหม่
แพรกษา
บางบ่อ
บางพลีใหญ่
บางแก้ว
บางแก้ว
บางหัวเสือ
บางบ่อ
แพรกษา
บางเมืองใหม่
แพรกษา
บางพลีใหญ่

อาเภอ
จังหวัด
ท่าแพ
สตูล
ท่าแพ
สตูล
ควนกาหลง
สตูล
ควนโดน
สตูล
ท่าแพ
สตูล
ควนกาหลง
สตูล
ละงู
สตูล
ละงู
สตูล
ละงู
สตูล
เมืองสตูล
สตูล
ท่าแพ
สตูล
ควนกาหลง
สตูล
มะนัง
สตูล
ละงู
สตูล
ควนกาหลง
สตูล
เมืองสตูล
สตูล
ละงู
สตูล
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
พระประแดง
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางบ่อ
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ
พระประแดง
สมุทรปราการ
บางบ่อ
สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางพลี
สมุทรปราการ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000538
6400000556
6400000564
6400000567
6400000570
6400000602
6400000603
6400000604
6400000607
6400000692
6400000694
6400000696
6400000849
6400000850
6400000853
6400000855
6400000892
6400000919
6400001059
6400001091
6400001142
6400001206
6400001208
6400001240
6400001249
6400001286
6400001305
6400001307
6400001308
6400001404
6400001520
6400001523
6400001532
6400001555
6400001620
6400001794
6400001808
6400001903
6400002054
6400002248
6400002426

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เอ็กซ์ต้า พลัส ซอยอุ่นอารี
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส แบริ่ง ซอย 3
ร้านยา
เอ็กซ์ต้าพลัส ซอยมหาชัย (บางนา-ตราด กม.10) ร้านยา
ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส หมู่บ้าน พฤกษา 15
ร้านยา
ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส เมืองใหม่บางพลี
ร้านยา
เอ็กซืต้า พลัส กิ่งแก้ว25/1(กลางซอย) จุด2
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส กิ่งแก้ว66
ร้านยา
เอ็กซืต้า พลัส นิรันดร์วิลล์10(ศรีวารีน้อย)
ร้านยา
เอ็กซืต้า พลัส ม.วาริโอ้
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.ชลลดา จุด1
ร้านยา
เอ๊กซ์ต้า พลัส ปัญญธารา 2 (ตึก 4 ชั้น)
ร้านยา
เอ๊กซ์ต้า พลัส ม.วินด์มิลล์ (บางนา กม.10)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส พร้อมมิตร 1
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส พฤกษ์ลดา(ประชาอุทิศ 90)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ศุภาลัย(ประชาสามัคคี)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดลานทราย(สุขสวัสดิ์)
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส มัณฑนา จุด2
ร้านยา
คลินิกเวชกรรม มุ่งรักษ์
คลินิก
ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ สานักงานใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยาสมุทรปราการ
ร้านยา
พีพีเภสัช
ร้านยา
พีพีเภสัช สวนส้ม
ร้านยา
ร้านยาแคร์คุณ 1 บางบ่อ
ร้านยา
ซียา
ร้านยา
เพรียว (Pure) เมกาบางนา
ร้านยา
เพรียว (Pure) สุขสวัสดิ์
ร้านยา
เพรียว (Pure) สาโรง
ร้านยา
ร้านยาแคร์คุณ
ร้านยา
ขายยาเลิศวนิช
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) บิ๊กซี ศรีนครินทร์
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) หนามแดง
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) บางพลี
ร้านยา
สินแพทย์ เทพารักษ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ธงชัยเภสัช
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) สมุทรปราการ
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุ
คลินิก วรรณภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางด้วน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ไอละมุนคลินิกเวชกรรม
คลินิก
คลังยา มหานคร สานักงานใหญ่
ร้านยา
คลังยา มหานคร
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางโฉลง
บางพลี
สมุทรปราการ
ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
สมุทรปราการ
ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
สมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ในคลองบางปลากด
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
บางจาก
พระประแดง
สมุทรปราการ
บางโฉลง
บางพลี
สมุทรปราการ
สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
ปากน้า
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
สาโรง
พระประแดง
สมุทรปราการ
บางโปรง
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางบ่อ
สมุทรปราการ
บางบ่อ
บางบ่อ
สมุทรปราการ
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพึ่ง
พระประแดง
สมุทรปราการ
สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
เทพารักษ์
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
ปากน้า
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางด้วน
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
แพรกษา
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
สมุทรปราการ
ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
สมุทรปราการ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400002494
6400002528
6400002666
6400002725
6400002756
6400002759
6400002767
6400002798
6400002807
6400002816
6400002822
6400002831
6400002876
6400002917
6400002923
6400002987
6400003060
6400003208
6400003298
6400003395
6400003399
6400003507
6400003511
6400003804
6400003852
6400004133
6400004242
6400004355
6400004444
6400004457
6400004524
6400004649
6400004657
6400004769
6400004829
6400004923
6400004932
6400004935
6400005120
6400005175
6400005315

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ร้านยาฟาร์ม่า ลอฟต์
ร้านยา
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
ร้านยาแอลบี
ร้านยา
บางเมือง
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี บางพลี
ร้านยา
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
ยุ้ยเภสัช
ร้านยา
แพรกษา
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี เมก้าบางนา1
ร้านยา
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี เมก้า บางนา2
ร้านยา
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ ศรีนครินทร์
ร้านยา
บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี สยามพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
ร้านยา
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี อิมพีเรียล เวิลด์ สาโรง ชั้น 2 ร้านยา
สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี อิมพีเรียล เวิลด์ สาโรง ชั้น GF ร้านยา
สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ บางนา-ตราด
ร้านยา
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์
ร้านยา
บางพึ่ง
พระประแดง
สมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ
ร้านยา
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
คลินิกทันตกรรมดราก้อนสไมล์
คลินิก
แพรกษา
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน สมุทรปราการ ชั้น2 ร้านยา
ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสันสมุทรปราการ ชั้น 1 ร้านยา
ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเยส บางพลี
ร้านยา
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
คลินิก
ตลาด
พระประแดง
สมุทรปราการ
ร้านยาใหม่เภสัช2
ร้านยา
แพรกษา
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วรพรเภสัช
ร้านยา
บางปลา
บางพลี
สมุทรปราการ
หมอยาแพรกษา
ร้านยา
ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
วัตสันฟาร์มาซี มาร์เก็ต วิลเลท สุวรรณภูมิ
ร้านยา
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
โชติรสเภสัช คลองอาเสี่ย
ร้านยา
แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
เปาโล พระประแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากคลองบางปลากด
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางพลี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
หทัยยา บางพลี
ร้านยา
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแหลมฟ้าผ่า หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ศูนย์ยา มฉก.
ร้านยา
บางโฉลง
บางพลี
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองนาเกลืหน่
อน้วอยงานกลาง
ย
(ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ในคลองบางปลากด
ข) พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากน้า
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
เอ็กซ์ต้า พลัส เดอะคอนเนคบางโฉลง
ร้านยา
บางโฉลง
บางพลี
สมุทรปราการ
รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาเกลือ
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ศรีสมิตรโอสถ
ร้านยา
เทพารักษ์
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางบ่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางเพรียง
บางบ่อ
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลส่งเเสริมสุขภาพตาบลนาเกลือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาเกลือ
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
รพ.สต.บ้านคลองสวน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ฟาสซิโน มาร์เก็ตวิลเลจ บางนา (สุวรรณภูมิ) ร้านยา
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
ฟาสซิโน ศรีบุญเรือง 1
ร้านยา
เทพารักษ์
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
รพ.สต.บ้านคลองทะเล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาเกลือ
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ร้านยาใส่ใจเภสัช
ร้านยา
แพรกษา
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บ้านจันทร์เภสัช
ร้านยา
ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005438
6500000074
6500000077
6500000107
6500000160
6500000167
6500000177
6500000202
6500000223
6500000265
6500000303
6500000338
6500000424
6500000441
6500000464
6500000605
6500000616
6500000684
6500000705
6500000720
6500000792
6500000818
6500000853
6500000939
6500001090
6500001351
6500001379
6500001398
6500001540
6500001625
6500001636
6500001703
6500001706
6500002140
6500002191
6500002204
6500002327
6500002335
6500002393
6500002579
6500002594

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
วิภาราม-ชัยปราการ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยาเพชรสมุทร หนามแดง
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางเสาธง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดศรีวารีน้อย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกัลปพฤกษ์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจริญราษฎร์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิ
ร.พ./หน่
นี บ้วายงานภาครั
นคลองบางปิ
ฐ ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองด่านหมู่ 1 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาคัดสรร
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลราชาเทวะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสาธงกลาง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางพลี คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
สุพจน์เภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางปูใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ภัทรพงศ์
คลินิก
คลังยาฟาร์มาแคร์
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในคลองบางปลากด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางเสาธง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางปลา หมู่ 14 ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ พีเอ็มซี แล็บ สานักงานใหญ่
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางปู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัวเกราะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พีแอนด์เอฟ โลตัสบางปู โลตัสบางปู
ร้านยา
บริษัท หนุมาน เซฟตี้ ทีม จากัด สานักงานใหญ่ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ทรัพย์ทวี ฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกทันตกรรมกิ่งแก้ว
คลินิก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสาขาวัดบางปิ้ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยามุกฟาร์มาซี
ร้านยา
บริษัทฟีนิกซ์ เมดิคอล เซอร์วิส จากัด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศีรษะจรเข้น้อย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอชพีแอลซี คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
คลินิกทันตกรรมสมายดี
คลินิก
เบญเภสัช
ร้านยา
ร้านยาบ้านวุ้น
ร้านยา
ห้องยาคลองสวน
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ม.ชลลดา จุด 1
ร้านยา
บีบี ดรักสโตร์
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดสลุด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เฮลธ์ อินฟินิตี คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
สาโรงกลาง พระประแดง
สมุทรปราการ
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
สมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
สมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
บางเมือง
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
คลองด่าน
บางบ่อ
สมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
ท้ายบ้าน
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางปูใหม่
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางโฉลง
บางพลี
สมุทรปราการ
สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
ในคลองบางปลากด
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
บางปลา
บางพลี
สมุทรปราการ
สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางปู
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางปูใหม่
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
แพรกษา
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
แพรกษา
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางปลา
บางพลี
สมุทรปราการ
บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
สมุทรปราการ
บางเพรียง
บางบ่อ
สมุทรปราการ
ปากน้า
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บางเมือง
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
แพรกษา
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
สมุทรปราการ
ราชาเทวะ
บางพลี
สมุทรปราการ
บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ
บางโฉลง
บางพลี
สมุทรปราการ

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002617
6500002719
6500002771
6500002792
6500002994
6500003146
6500003182
6500003228
6500003262
6500003272
6500003529
6400001317
6400002450
6400002496
6400002656
6400003727
6400003936
6400004122
6400004417
6400004432
6400004437
6400004442
6400004447
6400004451
6400004453
6400004454
6400004482
6400004507
6400004587
6400004627
6400004643
6400004670
6400004683
6400004727
6400004737
6400004823
6400004891
6400005064
6400005095
6400005115
6400005130

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
บริษัท ยาฟาร์คลินิก จากัด
ร้านยา
ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
สมุทรปราการ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ทัศกานต์แล็บ บางพลี คลินิก
บางปลา
บางพลี
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากน้า
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
ฟู้ดแอนด์ฟาร์มา
ร้านยา
บางเมือง
เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
ยาเภสัช?
ร้านยา
บางเสาธง
บางเสาธง
สมุทรปราการ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ เท็น แล็บ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
ร้านยาบ้านเอื้อ
ร้านยา
ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
สมุทรปราการ
ภัทรเภสัช
ร้านยา
บางโฉลง
บางพลี
สมุทรปราการ
บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บางพลีใหญ่ บางพลี
สมุทรปราการ
นายา
ร้านยา
ในคลองบางปลากด
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
สุขเกษมเภสัช
ร้านยา
บางครุ
พระประแดง
สมุทรปราการ
เพรียว (Pure) สมุทรสงคราม
ร้านยา
บางแก้ว
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
แหลมใหญ่แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
แหลมใหญ่
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่กลอง
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ สมุทรสงคราม
ร้านยา
บางแก้ว
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ลาดใหญ่
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบางขันแตก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางขันแตก เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
รพ.สต.บ้านปรก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านปรก
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
รพ.สต.บ้านปากลัด
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ คลองเขิน
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดช่องลม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัดประดู่
อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนหลวง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ สวนหลวง
อัมพวา
สมุทรสงคราม
รพ.สต.แพรกหนามแดง
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
แพรกหนามแดง
ข) อัมพวา
สมุทรสงคราม
รพ.สต.บ้านดาวโด่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองเขิน
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดใหญ่
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดใหญ่
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
รพสต แหลมใหญ่
ร้านยา
แหลมใหญ่
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
รพ.สต.แพรกหนามแดง
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
แพรกหนามแดง
ข) อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางยี่รงค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางยี่รงค์
บางคนที
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดประดู่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แพรกหนามแดง อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสะแก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางสะแก
บางคนที
สมุทรสงคราม
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ร้านยา
แม่กลอง
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดวรภูมิ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แควอ้อม
อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดโคกเกตุ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ปลายโพงพาง อัมพวา
สมุทรสงคราม
รพ.สต.ท้ายหาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท้ายหาด
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลอัมพวา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อัมพวา
อัมพวา
สมุทรสงคราม
รพ.สมเด็จพรพุทธเลิศหล้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางช้าง
อัมพวา
สมุทรสงคราม
ร้านเภสัชกรรุ่ง
ร้านยา
บางนกแขวก บางคนที
สมุทรสงคราม
รพ.สต.เหมืองใหม่
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
เหมืองใหม่ ข) อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโรงหีบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงหีบ
บางคนที
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดบางขันแตก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บางขันแตก เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพรม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางพรม
บางคนที
สมุทรสงคราม

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005136
6400005222
6400005238
6400005262
6400005320
6400005445
6400005502
6500000069
6500000168
6500000171
6500000276
6500000331
6500000332
6500000339
6500000402
6500000411
6500000415
6500000501
6500000503
6500000548
6500000567
6500000592
6500000610
6500000731
6500000751
6500002147
6500002628
6400000109
6400000149
6400000632
6400000643
6400000800
6400000813
6400001062
6400001333
6400001336
6400001705
6400001767
6400002701
6400002765
6400002965

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยายแพง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ยายแพง
บางคนที
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปราโมทย์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ้านปราโมทย์ บางคนที
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยี่สาร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ยี่สาร
อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางคนที
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางคนที
บางคนที
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองพลับ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ จอมปลวก
บางคนที
สมุทรสงคราม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ลาดใหญ่ ข) เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจอมปลวก
ร้านยา
จอมปลวก
บางคนที
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดดาวดึงษ์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บางช้าง
อัมพวา
สมุทรสงคราม
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่กลอง
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แม่กลอง
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางกุ้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางกุ้ง
บางคนที
สมุทรสงคราม
รพ.สต.ดอนมะโนรา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนมะโนรา บางคนที
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางนกแขวก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บางนกแขวก บางคนที
สมุทรสงคราม
โพงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางนางลี่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางนางลี่
อัมพวา
สมุทรสงคราม
รพ.สต.บ้านคลองเหมืองใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เหมืองใหม่
อัมพวา
สมุทรสงคราม
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คลิ
แพทย์
นิก วินนะวัฒ
แม่กลอง
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองพลับ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ท่าคา
อัมพวา
สมุทรสงคราม
รพ.สต บางแค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางแค
อัมพวา
สมุทรสงคราม
รพ.สต.วัดประชา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปลายโพงพาง อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสี่แยก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปลายโพงพาง อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางช้าง
อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าคา
อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแก้วฟ้า ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ้านปรก
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
รพ.สต.ท่าคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าคา
อัมพวา
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตะวันจาก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ลาดใหญ่
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดใหญ่
เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
รพ.สต.วัดช่องลม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัดประดู่
อัมพวา
สมุทรสงคราม
บู๊ทส์ เซ็นทรัล พลาซ่า มหาชัย
ร้านยา
นาดี
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
บู๊ทส์พอร์โตชิโน่ สค11/2555
ร้านยา
นาดี
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เอ็กซ์ต้า พลัส วิเศษสุขนคร เฟส2
ร้านยา
พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เอ็กซ์ต้าพลัส เอื้ออาทรกระทุ่มแบน2
ร้านยา
สวนหลวง
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มหาชัย
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
พัฒนคลินิกเวชกรรม
คลินิก
โคกขาม
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เอ็กซ์ต้า พลัส คลองแสนสุข
ร้านยา
คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
พานาซี พระราม2
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางน้าจืด
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เพรียว (Pure) มหาชัย
ร้านยา
ท่าทราย
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ทรัพย์มูลเภสัช
ร้านยา
กาหลง
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
พีเจ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลมหาชัย
ร้านยา
นาดี
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
วัตสันฟาร์มาซี พอร์โต้ ชิโน่
ร้านยา
นาดี
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เอ็กซ์ต้า พลัส บ้านโคกขาม สมุทรสาคร
ร้านยา
โคกขาม
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003502
6400003788
6400004354
6400004827
6400004896
6400005155
6500000428
6500000446
6500001232
6500001793
6500002035
6500002297
6500003061
6500003235
6400000598
6400000600
6400001313
6400001668
6400001711
6400001714
6400001747
6400001798
6400001804
6400001813
6400001891
6400001995
6400002542
6400002683
6400003009
6400003079
6400003489
6400003987
6400004226
6400004921
6400005101
6400005177
6400005310
6400005327
6400005373
6400005382
6500000106

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
บ้านยานฤมิตร
ร้านยา
บ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว
วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าทราย
เมืองสมุทรสาคร
ร้านยา วนิชชา ฟาร์มาซี คลองสี่วาพาสวัสดิ์
ร้านยา
นาดี
เมืองสมุทรสาคร
คลังยาสายสี่
ร้านยา
อ้อมน้อย
กระทุ่มแบน
Pharmily care
ร้านยา
บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
อมยิ้มเภสัช
ร้านยา
ตลาดกระทุ่มแบนกระทุ่มแบน
สรรยาเภสัช
ร้านยา
อ้อมน้อย
กระทุ่มแบน
มหาชัย ทีแอลซี คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
มหาชัย
เมืองสมุทรสาคร
แปซิฟิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
อ้อมน้อย
กระทุ่มแบน
วิรุณราษฎร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
อ้อมน้อย
กระทุ่มแบน
พีเจ ฟาร์มาซี
ร้านยา
สวนหลวง
กระทุ่มแบน
บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูเฟคเจอริง จากัด มหาชน
หน่วยงานเอกชน/อื
สานักงานใหญ่่นๆ อ้อมน้อย
กระทุ่มแบน
ชัยรัตน์เภสัช 2
ร้านยา
ท่าทราย
เมืองสมุทรสาคร
เภสัชชุมชน
ร้านยา
มหาชัย
เมืองสมุทรสาคร
จรินทร์ญาเภสัช ท่าเกษม
ร้านยา
ท่าเกษม
เมืองสระแก้ว
จรินทร์ญาเภสัช โรงเลื่อย
ร้านยา
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เพรียว (Pure) สระแก้ว
ร้านยา
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
ศาลาโอสถ วังสมบูรณ์
ร้านยา
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
ศาลาดโอสถ ตาาพระยา
ร้านยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ศาลาโอสถ คลองหาด
ร้านยา
คลองหาด
คลองหาด
ศาลาโอสถ อรัญประเทศ
ร้านยา
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
ศาลาโอสถ เขาฉกรรจ์
ร้านยา
เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
ศาลาโอสถ วังน้าเย็น
ร้านยา
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น
ศาลาโอสถ ท่าเกษม
ร้านยา
ท่าเกษม
เมืองสระแก้ว
ศาลาโอสถ โคกสูง
ร้านยา
โคกสูง
โคกสูง
โรงพยาบาลวังน้าเย็น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น
ยิ่งเจริญเภสัช สระแก้ว
ร้านยา
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
พีดี ฟาร์มา
ร้านยา
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
ชัยพฤกษ์คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
วาวาฟาร์มาซี
ร้านยา
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เบสท์เภสัช สระแก้ว
ร้านยา
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
สุเภสัช
ร้านยา
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
วัฒนินทร์คลินิกเวชกรรม
คลินิก
วัฒนานคร
วัฒนานคร
แพทย์สกุ ฤษฎิ์
คลินิก
โคกสูง
โคกสูง
รพ.สต.บ้านหนองหอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผักขะ
วัฒนานคร
เขาฉกรรจ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแซร์ออ หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
แซร์ออ
ข) วัฒนานคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยเดื่อ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ผักขะ
วัฒนานคร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวัฒนานคร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัฒนานคร
วัฒนานคร

จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000299
6500000352
6500000368
6500000371
6500000465
6500000466
6500000469
6500000480
6500000519
6500000560
6500000603
6500000691
6500001228
6500001277
6500001312
6500001403
6500001505
6500001623
6500001741
6500001769
6500001872
6500001955
6500002025
6500002321
6500002386
6500002564
6500002780
6500002828
6500002844
6500002909
6500002946
6500002987
6500002996
6500002997
6500003050
6500003180
6400000544
6400000554
6400000885
6400001146
6400001268

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทับใหม่ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านช่องกุ่ม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าช้าง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเทา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเทคนิคการแพทย์สระแก้ว
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเทา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชัยพฤกษ์คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองน้าใส ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาพรมสุวรรณ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังสมบูรณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศาลาลาดวน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองน้าใส ต.โคกปี
ร.พ./หน่
่ฆ้อง วยงานภาครัฐ
แพทย์กรกตคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบะขมิ้น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แพทย์อุเทนคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม อายุรศาสตร์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาสิงห์โต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสระแก้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สสอ.เมืองสระเเก้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเกษม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งมหาเจริญ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา?เภสัชกร?
ร้านยา
รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจาปา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลังยาเภสัช
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชัยพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่หนองไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผ่านศึก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านบ่อนางชืง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกปี่ฆ้อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยโจด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองทราย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยชัน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองตะเคียร.พ./หน่
นบอน วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองคันโท ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เอ็กซ์ต้า พลัส คชสิทธิ์
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดต้นแค(มวกเหล็ก)
ร้านยา
ระพีพัฒน์หนองแคไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านอายุ
คลิรนศาสตร์
ิก โรคไต
แสนเจริญเภสัช
ร้านยา
แพทย์สรุ ชัยคลินิกเวชกรรม เวชกรรม
คลินิก

ตาบล
อาเภอ
โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
ช่องกุ่ม
วัฒนานคร
แซร์ออ
วัฒนานคร
โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
โนนหมากเค็ง วัฒนานคร
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
หนองน้าใส วัฒนานคร
หนองน้าใส วัฒนานคร
แซร์ออ
วัฒนานคร
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
ศาลาลาดวน เมืองสระแก้ว
โคกปี่ฆ้อง
เมืองสระแก้ว
วัฒนานคร
วัฒนานคร
โคกปี่ฆ้อง
เมืองสระแก้ว
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
บ้านแก้ง
เมืองสระแก้ว
ท่าเกษม
เมืองสระแก้ว
สระขวัญ
เมืองสระแก้ว
ท่าเกษม
เมืองสระแก้ว
ทุ่งมหาเจริญ วังน้าเย็น
บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
ศาลาลาดวน เมืองสระแก้ว
บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ
ผ่านศึก
อรัญประเทศ
ห้วยโจด
วัฒนานคร
โคกปี่ฆ้อง
เมืองสระแก้ว
ห้วยโจด
วัฒนานคร
หนองตะเคียนบอน
วัฒนานคร
วัฒนานคร
วัฒนานคร
หนองตะเคียนบอน
วัฒนานคร
หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร
คชสิทธิ์
หนองแค
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
หนองแค
หนองแค
ธารเกษม
พระพุทธบาท
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี

จังหวัด
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001720
6400001725
6400001890
6400001974
6400002072
6400002149
6400002606
6400002661
6400002706
6400002770
6400002888
6400002929
6400002930
6400002943
6400002944
6400003063
6400003085
6400003089
6400003097
6400003102
6400003107
6400003115
6400003123
6400003128
6400003172
6400003179
6400003184
6400003189
6400003202
6400003203
6400003211
6400003212
6400003224
6400003244
6400003247
6400003262
6400003268
6400003271
6400003286
6400003291
6400003292

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ร้านยานภัคมณ
โรงพยาบาลสระบุรี
บ้านยาริมชล
จริงใจเภสัช หน้าพระลาน
กล่องยา pill box
เกรียงไกรเภสัช
วัตสันฟาร์มาซี ทวีกิจ สระบุรี
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ สระบุรี
วัตสันฟาร์มาซี สุขอนันต์ ปาร์ค
ทัศนันทน์คลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสันสระบุรี
ไทยรุ่งเรืองเภสัช ตลาดหนองตาโล่
ไทยรุ่งเรืองเภสัช ตลาดหนองปลาหมอ
ไทยรุ่งเรืองเภสัช ริมคลองหนองแค
พลอยเภสัช
ทันตกรรมชุมชน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหมอ
หนองแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลาดน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโปร่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโปร่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกลับ
โรงพยาบาลหนองโดน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบัว
ส่งเสริมสุขภาืตาบลปากน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านครัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุแค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสร่างโศก
รพ.สต.ท่าคล้อ
รพ.สต หนองโรง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาดินพัฒนา
รพ.สต.เขาดิน
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชาผักแพว
รพ.สต.ปึกสาโรง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแสลงพัน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสีดา

ประเภท
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
หน้าพระลาน
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
ปากเพรียว
หนองจิก
ตลิ่งชัน
คชสิทธิ์
หนองปลาหมอ
หนองแค
โคกแย้
ปากเพรียว
บ้านหมอ
ไก่เส่า
ตลาดน้อย
บ้านโปร่ง
บ้านโปร่ง
โคกใหญ่
บ้านกลับ
หนองโดน
ปากเพรียว
หนองบัว
คาพราน
บ้านครัว
พุแค
สร่างโศก
ท่าคล้อ
หนองโรง
บางโขมด
เขาดินพัฒนา
เขาดิน
คาพราน
ชาผักแพว
แสลงพัน
แสลงพัน
หนองแซง
หนองสีดา

อาเภอ
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เฉลิมพระเกียรติ
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
หนองแค
เมืองสระบุรี
หนองแค
หนองแค
หนองแค
หนองแค
เมืองสระบุรี
บ้านหมอ
หนองแซง
บ้านหมอ
หนองโดน
หนองโดน
บ้านหมอ
หนองโดน
หนองโดน
เมืองสระบุรี
บ้านหมอ
วังม่วง
บ้านหมอ
เฉลิมพระเกียรติ
บ้านหมอ
แก่งคอย
หนองแค
บ้านหมอ
เฉลิมพระเกียรติ
หนองแซง
วังม่วง
แก่งคอย
วังม่วง
วังม่วง
หนองแซง
หนองแซง

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003297
6400003303
6400003307
6400003308
6400003322
6400003345
6400003358
6400003369
6400003385
6400003415
6400003423
6400003425
6400003430
6400003436
6400003443
6400003477
6400003492
6400003503
6400003542
6400003556
6400003558
6400003559
6400003562
6400003563
6400003565
6400003575
6400003577
6400003580
6400003583
6400003590
6400003594
6400003602
6400003603
6400003613
6400003618
6400003624
6400003649
6400003663
6400003693
6400003709
6400003757

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
วิหารแดง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสะอาด
หนองแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนมะเดื่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโป่งเก้ง
โรงพยาบาลแก่งคอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลม่วงหวาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองโดน
นายเรืองฤทธิ์
สาธารณสุขอาเภอพระพุทธบาท
เอ็กซ์ต้า พลัส ท่าลาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชะอม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาลเดี่ยว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโป่งก้อนเส้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยาว
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์จาตุรนต์
รพสต.หนองกบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหรเทพ
เภสัชกรพรชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงตะาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าฤทธิ์
โรงพยาบาลหนองแค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านรี
โรงพยาบาลหนองแซง
สาธารณสุขอาเภอดอนพุด
เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รพ.สต.ดาวเรือง
รพ.สต.หนองควายโซ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองมน
รพ.สตงสหกรณ์หนองเสือ
รพ.สต.หนองสรวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านธาตุ
รพ.สต.สหกรณ์หนองเสือ
รพ.สต.คลองเรือ
บ้านยาและสุขภาพ
รพ.สต.ม่วงหวาน
โรงพยาบาลแก่งคอย
วิหารแดง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหาดสองแคว
รพ.สต.ห้วยบง

ประเภท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ

ตาบล
บ้านลา
โคกสะอาด
ไก่เส่า
วังม่วง
วังม่วง
หนองนาก
ม่วงหวาน
หนองโดน
หนองบัว
พระพุทธบาท
บ้านครัว
ชะอม
ตาลเดี่ยว
ท่ามะปราง
หนองยาว
โคกแย้
หนองกบ
หรเทพ
ปากเพรียว
ดงตะงาว
วังม่วง
หนองแค
ไผ่หลิ่ว
หนองแซง
ดอนพุด
เสาไห้
เสาไห้
ดาวเรือง
หนองสีดา
เมืองเก่า
หนองหมู
หนองหมู
บ้านธาตุ
หนองหมู
คลองเรือ
ปากเพรียว
ม่วงหวาน
หนองนาก
บ้านลา
ท่าคล้อ
ห้วยบง

อาเภอ
วิหารแดง
หนองแซง
หนองแซง
วังม่วง
วังม่วง
หนองแค
หนองแซง
หนองโดน
บ้านหมอ
พระพุทธบาท
บ้านหมอ
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
เมืองสระบุรี
หนองแค
หนองแซง
บ้านหมอ
เมืองสระบุรี
ดอนพุด
วังม่วง
หนองแค
ดอนพุด
หนองแซง
ดอนพุด
เสาไห้
เสาไห้
เมืองสระบุรี
หนองแซง
เสาไห้
วิหารแดง
วิหารแดง
แก่งคอย
วิหารแดง
วิหารแดง
เมืองสระบุรี
หนองแซง
หนองแค
วิหารแดง
แก่งคอย
เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003766
6400003778
6400003807
6400003824
6400003840
6400003841
6400003871
6400003898
6400003917
6400003941
6400003962
6400003980
6400004001
6400004107
6400004159
6400004190
6400004193
6400004202
6400004203
6400004250
6400004257
6400004263
6400004343
6400004389
6400004404
6400004516
6400004646
6400004648
6400004653
6400004720
6400004732
6400004755
6400004815
6400004818
6400004826
6400004866
6400004904
6400004937
6400004970
6400005023
6400005039

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าตูม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าตูม
แก่งคอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนทอง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ดอนทอง
หนองโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผึ้งรวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผึ้งรวง
เฉลิมพระเกียรติ
รพ.สต.หนองสองห้อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยแห้ง
แก่งคอย
รพ.สต.ตลาดน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ธารเกษม
พระพุทธบาท
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เสาไห้
เสาไห้
คลินิกเวชกรรมหมอดลนภา
คลินิก
สวนดอกไม้ เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองโน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองโน
เมืองสระบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองจาน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสาไห้
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ สวนดอกไม้
เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระยาทด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พระยาทด
เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวิหารแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจริญธรรม
วิหารแดง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงราก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ เริงราง
เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุคาจาน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ พุคาจาน
พระพุทธบาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลหินซ้อน หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หินซ้อน
แก่งคอย
รพ.สต.ม่วงงาม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ม่วงงาม
เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองเก่า
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ เมืองเก่า
เสาไห้
รพ.สต.ท่าช้าง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ท่าช้าง
เสาไห้
รพ.สต.เริงรา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ เริงราง
เสาไห้
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านหลวง
ดอนพุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่หลิ่ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่หลิ่ว
ดอนพุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านป่า
แก่งคอย
โรงพยาบาล?ส่งเสริม?สุขภาพ?ต?ำ?บ?ลหัว?ปลวก?ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หัวปลวก
เสาไห้
รพ.สต.ปากข้าวสาร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลธารเกษม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ธารเกษม
พระพุทธบาท
รพ.สต.หนองควายโซ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองควายโซ หนองแซง
รพ.สต.บ้านแก้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านแก้ง
เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาง
เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าตูม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าตูม
แก่งคอย
รพ.สต.หนองกบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองกบ
หนองแซง
รพ.สต.ท่าช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าช้าง
เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศาลารีไทย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ศาลารีไทย
เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนดอกไม้ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ สวนดอกไม้ เสาไห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลิ่งชัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตลิ่งชัน
เมืองสระบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขะอม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชะอม
แก่งคอย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสระบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
รพ.สต.หนองปลาไหล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทับกวาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทับกวาง
แก่งคอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะกุด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตะกุด
เมืองสระบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสองคอน
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ปากเพรียว ข) เมืองสระบุรี

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400005134
6400005137
6400005142
6400005162
6400005202
6400005265
6400005317
6400005518
6500000348
6500000361
6500000377
6500000393
6500000467
6500000471
6500000474
6500000475
6500000496
6500000546
6500000633
6500000651
6500000788
6500000849
6500000857
6500000867
6500000982
6500000992
6500001035
6500001235
6500001251
6500001291
6500001298
6500001538
6500001656
6500001734
6500001746
6500001911
6500001919
6500001933
6500001951
6500001968
6500001973

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดนกเปล้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจริยธรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์พชรภัทร
รพ.สต.เขาดิน
รพ.สต.หนองหัวโพ
จินต์จุฑาเภสัช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหน้าพระลาน
ณาเภสัช
บ้านยาและสุขภาพ
นฤมลเภสัช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านงิ้วงาม
โรงพยาบาลบ้านหมอ
รพ.สต.หนองคณฑี
รพ.สต.นายาว
รพ.สต.พุคาจาน
รพ.สต.หนองแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาดินใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านซับชะอม
ไอแอมแล็บแก่งคอย คลินิกเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหัวโพ
รพสต.คลองควาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหัวโพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสีดา
ปากเพรียวแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหัวโพ
โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสว่าง
ชนิกานต์เภสัช
โรงพพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสว่าง
รพ.สต.พระพุทธบาท
รพ.สต.เขาวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต้นตาล
ยุวรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ร้านยา หมอยาเภสัช มวกเหล็ก
เอ็มไอทีสระบุรีคลินิกเทคนิคการแพทย์ สระบุรี
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองโป่ง
คลังยาเมดิโก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาวน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหินลับ

ประเภท

ตาบล
อาเภอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจริญธรรม
วิหารแดง
คลินิก
เสาไห้
เสาไห้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยขมิ้น
หนองแค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหัวโพ หนองแซง
ร้านยา
สวนดอกไม้ เสาไห้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
ร้านยา
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
ร้านยา
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
ร้านยา
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ตาลเดี่ยว ข) แก่งคอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านหมอ
บ้านหมอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พุกร่าง
พระพุทธบาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นายาว
พระพุทธบาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พุคาจาน
พระพุทธบาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองแก
พระพุทธบาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองสีดา
หนองแซง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ขุนโขลน
พระพุทธบาท
คลินิก
แก่งคอย
แก่งคอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหัวโพ หนองแซง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สวนดอกไม้ เสาไห้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกสว่าง
เมืองสระบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหัวโพ หนองแซง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองสีดา
หนองแซง
คลินิก
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหัวโพ หนองแซง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกสว่าง
เมืองสระบุรี
ร้านยา
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกสว่าง
เมืองสระบุรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พระพุทธบาท พระพุทธบาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขาวง
พระพุทธบาท
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ต้นตาล
เสาไห้
คลินิก
พระยาทด
เสาไห้
ร้านยา
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
คลินิก
ห้วยขมิ้น
หนองแค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มิตรภาพ
มวกเหล็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หัวปลวก
เสาไห้
ร้านยา
ตาลเดี่ยว
แก่งคอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาง
เสาไห้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002007
6500002038
6500002158
6500002549
6500002604
6500002750
6500003030
6400002758
6400004255
6400004552
6400004924
6400005104
6500001171
6500002244
6400000903
6400001230
6400001726
6400001731
6400002025
6400002722
6400002852
6400002948
6400002949
6400002960
6400003760
6400003889
6400003979
6400004051
6400004073
6400004149
6400004218
6400004220
6400004494
6400004610
6400004869
6400005047
6400005223
6400005239
6500000030
6500000092
6500000363

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
ชัยพลเภสัช
ร้านยา
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
รพ.สต.ลาสมพุง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาสมพุง
มวกเหล็ก
รพ.สต.ป่าลานหินดาด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังม่วง
วังม่วง
กิ่งเภสัช
ร้านยา
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
หมอชนิกานต์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์
คลินิก
หนองสรวง วิหารแดง
รพ.สต.ห้วยป่าหวาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด โลตัส แก่งคอย ร้านยา
ตาลเดี่ยว
แก่งคอย
วัตสันฟาร์มาซี ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี
ร้านยา
บางมัญ
เมืองสิงห์บุรี
แพรวเภสัช
ร้านยา
บางพุทรา
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรีคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
บางพุทรา
เมืองสิงห์บุรี
กระต๊อบเภสัช
ร้านยา
ไม้ดัด
บางระจัน
อุดมลักษณ์เภสัช
ร้านยา
บ้านหม้อ
พรหมบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพทะเล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โพทะเล
ค่ายบางระจัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกระทุ่ม หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
โพประจักษ์ ข) ท่าช้าง
ซี-สไมล์ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน คลินิก
เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
หมอตริยาภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทคลิยานิก
ธานี
เมืองสุโขทัย
เคเคคลินิกแล็ปคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ปากน้า
สวรรคโลก
เภสัชกาญจนา
ร้านยา
คลองตาล
ศรีสาโรง
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิก แพทย์
คลิเนสถีิก ยรพงศ์
คลองตาล
ศรีสาโรง
วัตสันฟาร์มาซี บิ๊กซี สุโขทัย
ร้านยา
บ้านกล้วย
เมืองสุโขทัย
วัชรินทร์เภสัช
ร้านยา
คลองตาล
ศรีสาโรง
ศรีสงั วรสุโขทัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองตาล
ศรีสาโรง
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกร่าง
กงไกรลาศ
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลานหอย
บ้านด่านลานหอย
ร้านยาด็อกเตอร์เภสัช
ร้านยา
ธานี
เมืองสุโขทัย
กิจจา-ชฎาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์คลินิก
ทับผึ้ง
ศรีสาโรง
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิทยาภรณ์
คลินิก
ทุ่งหลวง
คีรีมาศ
คลินิกหมอณัฐพล
คลินิก
ธานี
เมืองสุโขทัย
ร้านธันยาเภสัช (คลังยา)
ร้านยา
ธานี
เมืองสุโขทัย
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านกร่าง
กงไกรลาศ
คลังยาคีรีมาศ
ร้านยา
โตนด
คีรีมาศ
ธนาพรเภสัช
ร้านยา
เมืองเก่า
เมืองสุโขทัย
คลินิกหมอจา สหคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุ
คลิรนศาสตร์
ิก โรคไต-เทคนิกการแพทย์
บ้านกล้วย
เมืองสุโขทัย
พิมพ์ชนกเภสัช
ร้านยา
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม
เมเภสัช
ร้านยา
ธานี
เมืองสุโขทัย
พบยา
ร้านยา
คลองตาล
ศรีสาโรง
โรงพยาบาลสวรรคโลก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
สวรรคโลก
เกรทเภสัช
ร้านยา
เกาะตาเลี้ยง ศรีสาโรง
ธีรพลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
เกาะตาเลี้ยง ศรีสาโรง
ร้านบ้านยาจุฑารัตน์
ร้านยา
ท่าชัย
ศรีสชั นาลัย
คลินิกหมอมงคล
คลินิก
ธานี
เมืองสุโขทัย

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000744
6500001207
6500001282
6500001318
6500001772
6500001831
6500001857
6500002019
6500002020
6500002189
6500002326
6400000271
6400000373
6400000552
6400000646
6400000778
6400000786
6400000839
6400000938
6400001732
6400001825
6400001986
6400002001
6400002040
6400002508
6400002704
6400002832
6400002865
6400002951
6400003099
6400003414
6400003700
6400003742
6400003744
6400003746
6400003907
6400003932
6400003934
6400003948
6400003967
6400003975

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาทุ่งหลวง
ร้านยา
ร้านอัจฉยาเภสัช
ร้านยา
ยุติธรรมเภสัช
ร้านยา
บิวฟาร์มาซี
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิ
คลินทิกยาแพทย์จารุวรรณ์
เยาภาคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
เกษณีคลีนิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
บ้านตึกเภสัช
ร้านยา
บ้านเภสัช
ร้านยา
ฟาร์ต้า เภสัช (PharTar Pharmacy)
ร้านยา
คลีนิคสุพรรณบุรีเทคนิคการแพทย์ เซ็นทรัลแลป คลินิก
ขวัญมีเภสัช
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส โพธิ์พระยา
ร้านยา
พรพิมล เภสัช
ร้านยา
รัฐพลการแพทย์
คลินิก
เบลสคลินิกเวชกรรม สุพรรณบุรี
คลินิก
เดย์ ฟาร์มาซี
ร้านยา
หจก.ทางยา
ร้านยา
โรงพยาบาลสามชุก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเทคนิคการแพทย์เกรียงศักดิ์
คลินิก
สาเริงการแพทย์ สหคลินิก
คลินิก
แสงดาวฟาร์มาซี ดอนเจดีย์
ร้านยา
พิชญ์สภุ าเภสัช
ร้านยา
ยิ่งวัฒนา ฟาร์ม่า
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ สุพรรณบุรี
ร้านยา
บ้านยาสี่พี่น้อง
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น 1
ร้านยา
มัทนาเภสัช
ร้านยา
ตวงยา
ร้านยา
รพ.สต.บ้านขามเหนือ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองชะโด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านพุหวาย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.บ้านกล้วย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ห้องยา
ร้านยา
รพ.สต.องค์พระ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.หัวเขา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพสต.แจงงาม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ร้านยา เดอะฟาร์มาซิส
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังยาว
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ

ตาบล
บ้านด่าน
ทุ่งหลวง
เมืองเก่า
หาดเสี้ยว
กลางดง
ไทยชนะศึก
ตาลเตี้ย
ท่าทอง
บ้านตึก
บ้านกร่าง
เมืองเก่า
ท่าพี่เลี้ยง
ตลิ่งชัน
โพธิ์พระยา
หนองโอ่ง
ศรีประจันต์
ท่าระหัด
ท่าระหัด
ท่าพี่เลี้ยง
หนองผักนาก
สวนแตง
เขาพระ
ดอนเจดีย์
บ้านกร่าง
ทุ่งคอก
ท่าระหัด
ดอนคา
ท่าระหัด
วังหว้า
สองพี่น้อง
พลับพลาไชย
ดอนคา
กระจัน
นิคมกระเสียว
วังยาว
ท่าพี่เลี้ยง
องค์พระ
เขาพระ
แจงงาม
สระแก้ว
วังยาว

อาเภอ
บ้านด่านลานหอย
คีรีมาศ
เมืองสุโขทัย
ศรีสชั นาลัย
ทุ่งเสลี่ยม
ทุ่งเสลี่ยม
เมืองสุโขทัย
สวรรคโลก
ศรีสชั นาลัย
กงไกรลาศ
เมืองสุโขทัย
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
อู่ทอง
ศรีประจันต์
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
สามชุก
เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ดอนเจดีย์
ศรีประจันต์
สองพี่น้อง
เมืองสุพรรณบุรี
อู่ทอง
เมืองสุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
สองพี่น้อง
อู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทอง
ด่านช้าง
ด่านช้าง
เมืองสุพรรณบุรี
ด่านช้าง
เดิมบางนางบวช
หนองหญ้าไซ
เมืองสุพรรณบุรี
ด่านช้าง

จังหวัด
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004091
6400004127
6400004134
6400004141
6400004151
6400004156
6400004161
6400004238
6400004251
6400004252
6400004253
6400004267
6400004270
6400004377
6400004400
6400004407
6400004446
6400004460
6400004483
6400004506
6400004681
6400004682
6400004723
6400004759
6400004811
6400004840
6400004846
6400004850
6400004931
6400005063
6400005084
6400005121
6400005160
6400005284
6400005395
6400005409
6400005462
6400005516
6500000194
6500000302
6500000305

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
โชคชัยเภสัช
ร้านยา
สระยายโสม อู่ทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวเขา หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านโพธิ์
เมืองสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศาลาขาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศาลาขาว
เมืองสุพรรณบุรี
รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังคัน
ด่านช้าง
รพ.สต.บ้านพุน้าร้อน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ด่านช้าง
ด่านช้าง
รพ.สต.สวนแตง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สวนแตง
เมืองสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทับกระดาษร.พ./หน่วยงานภาครัฐ นิคมกระเสียว ด่านช้าง
รพ.สต.หนองมะค่าโมง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองมะค่าโมง ด่านช้าง
รพ.สต.ทับตีเหล็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทับตีเหล็ก
เมืองสุพรรณบุรี
รพ.สต.บ้านโป่งค่าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ด่านช้าง
ด่านช้าง
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ศูนย์แล็บสุพรรณบุรี คลินิก
ท่าพี่เลี้ยง
เมืองสุพรรณบุรี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอด่านช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองมะค่าโมง ด่านช้าง
รพ.สต.รั้วใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทับตีเหล็ก
เมืองสุพรรณบุรี
ดอนคาเภสัช
ร้านยา
ดอนคา
อู่ทอง
อุ่นใจ เภสัช
ร้านยา
บางเลน
สองพี่น้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวอุด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตลิ่งชัน
เมืองสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนคา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนคา
อู่ทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยหิน หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองโอ่ง
อู่ทอง
รพ.สต.โคกช้าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกช้าง
เดิมบางนางบวช
รพ.สต.ดอนโพธิ์ทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี
รพ.สต.หนองโอ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองโอ่ง
อู่ทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระจัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กระจัน
อู่ทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนิคมกระเสียว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ นิคมกระเสียว ด่านช้าง
กนกพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
ด่านช้าง
ด่านช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยแห้ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ห้วยขมิ้น
ด่านช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ่อปั้น ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ สระยายโสม อู่ทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งมะกอก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ องค์พระ
ด่านช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลบ้านกร่าง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ้านกร่าง
ศรีประจันต์
รพ.สต.เจดีย์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจดีย์
อู่ทอง
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขาพระ
เดิมบางนางบวช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโค้งบ่อแร่ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ทัพหลวง
หนองหญ้าไซ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงรัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังคัน
ด่านช้าง
รพ.สต.ห้วยขมิ้น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยขมิ้น
ด่านช้าง
รพ.สต.บ้านหนองเสือเต้น
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองขาม
หนองหญ้าไซ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอู่ยา
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ดอนกายาน ข) เมืองสุพรรณบุรี
หมออานวยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชคลินิก
อู่ทอง
อู่ทอง
สมายแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
ท่าพี่เลี้ยง
เมืองสุพรรณบุรี
รพ.สต.บ้านย่านซื่อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางตาเถร
สองพี่น้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต้นตาล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ต้นตาล
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000334
6500000509
6500000581
6500000814
6500001104
6500001161
6500001521
6500001792
6500001817
6500001899
6500002078
6500002248
6500002388
6500002926
6500002952
6500003051
6500003639
6400000096
6400000101
6400000147
6400000191
6400000194
6400000226
6400000235
6400000240
6400000259
6400000264
6400000265
6400000291
6400000305
6400000309
6400000352
6400000440
6400000445
6400000448
6400000764
6400000806
6400000812
6400000815
6400000817
6400000820

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพิหารแดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านโข้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ศุภมิตร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พี.เอ็น.ฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกระทู้ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองอุโลก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมอวีระวุฒิคลินิกทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์ คลินิก
สาเริงการแพทย์ สหคลินิก
คลินิก
วิไลวรรณเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.สระยายโสม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เลิศยาเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บ้านหนองขาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระแก้ว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไพศาลเวชภัณฑ์ ดอนเจดีย์
ร้านยา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชิ
ร.พ./หน่
นี (บ้วยงานภาครั
านดอนไร่)ฐ
บู๊ทส์ บิ๊กซี สมุย
ร้านยา
บู๊ทส์ เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย
ร้านยา
บู๊ทส์ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
ร้านยา
สบายดี ฟาร์มาซี
ร้านยา
ขวัญเภสัช
ร้านยา
บ้านดอนเภสัช
ร้านยา
เอเภสัช
ร้านยา
ศูนย์รวมยา
ร้านยา
กรุงเทพสุราษฎร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กรุงเทพสุราษฎร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมออภิเดชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาสตร์และนรี
คลินิกเวชวิทยา
ธาราเภสัช
ร้านยา
บ้านเภสัช2
ร้านยา
ลออตา ฟาร์มาซี
ร้านยา
สิงห์เภสัช แม่น้า
ร้านยา
เซาเทิร์นแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
คลินิกเทคนิคการแพทย์สมุย Samui Clinic Laboratory
คลินิก
มนต์นิสาเภสัช
ร้านยา
ร้านยาคุณภาพเฟื่องฟ้าเภสัช ภูเก็ตการเคหะ ร้านยา
สมุยโฮมคลินิกเวชกรรม
คลินิก
เอ็กซ์ต้า พลัส สามแยกสนามบินสมุย
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ละไมซอย 3
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดโพธิ์หวาย
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส วัดโพธิ์ ซอย 20
ร้านยา

ตาบล
พิหารแดง
บ้านโข้ง
อู่ทอง
ท่าพี่เลี้ยง
สามชุก
หนองบ่อ
หนองมะค่าโมง
อู่ทอง
เขาพระ
รั้วใหญ่
สนามคลี
สระยายโสม
สองพี่น้อง
สนามคลี
สระแก้ว
ดอนเจดีย์
หนองสะเดา
บ่อผุด
บ่อผุด
วัดประดู่
บ่อผุด
วัดประดู่
ตลาด
ตลาด
วัดประดู่
วัดประดู่
วัดประดู่
วัดประดู่
มะขามเตี้ย
มะขามเตี้ย
ตลาด
แม่น้า
ช้างขวา
แม่น้า
มะขามเตี้ย
มะขามเตี้ย
บ่อผุด
บ่อผุด
มะเร็ต
ตลาด
มะขามเตี้ย

อาเภอ
เมืองสุพรรณบุรี
อู่ทอง
อู่ทอง
เมืองสุพรรณบุรี
สามชุก
สองพี่น้อง
ด่านช้าง
อู่ทอง
เดิมบางนางบวช
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
อู่ทอง
สองพี่น้อง
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
สามชุก
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
กาญจนดิษฐ์
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400000822
6400000886
6400000890
6400000895
6400000896
6400000942
6400000989
6400001027
6400001037
6400001055
6400001069
6400001074
6400001092
6400001095
6400001098
6400001104
6400001120
6400001122
6400001126
6400001162
6400001179
6400001193
6400001196
6400001202
6400001205
6400001207
6400001215
6400001225
6400001226
6400001228
6400001234
6400001235
6400001254
6400001266
6400001315
6400001340
6400001343
6400001344
6400001353
6400001364
6400001369

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
เอ็กซ์ต้า พลัส วัดโพธิ์ซอย 20
ร้านยา
ในลึกฟาร์มาซี
ร้านยา
ยาชุมชนท่าทอง
ร้านยา
คลองไทรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
รพ.สต.ศรีวิชัย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะปาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วิทยาเภสัชกร
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากหมาก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สหคลินิกไชยา เวชกรรมและเทคนิกการแพทย์ คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควนพน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
อภิชาติเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.เลม็ด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วิรัตน์
คลินิก
วรรินทร์เภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าโรงช้าง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควนสุบรรณ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะกรบ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.โมถ่าย
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.มะลวน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปากจ่าแก้ว หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ศิวาภรณ์เภสัช
ร้านยา
นาสารฟาร์มาซี
ร้านยา
จันทรัตน์เภสัช 2
ร้านยา
อันดามันฟาร์มาซี
ร้านยา
ร้านยาแจนเภสัช
ร้านยา
วรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
ร้านยาธนากร
ร้านยา
ท่าฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมอยาฟาร์มาซี สานักงานใหญ่
ร้านยา
ยาแม่น้า
ร้านยา
ยาชุมชนท่าทอง
ร้านยา
กาญจนดิษฐ์เภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจริญโอสถ สานักงานใหญ่
ร้านยา
เรือนยาเภสัช2
ร้านยา
ทุ่งเตาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเวียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อ.เภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เคียวร์ ฟาร์มาซี
ร้านยา

ตาบล
มะขามเตี้ย
มะขามเตี้ย
ท่าทองใหม่
คลองไทร
ศรีวิชัย
ตะปาน
บ้านนา
ปากหมาก
เวียง
คลองชะอุ่น
บ้านส้อง
เขาตอก
เลม็ด
บ่อผุด
เขาวง
ท่าโรงช้าง
ควนสุบรรณ
ตะกรบ
โมถ่าย
มะลวน
บางชนะ
สองแพรก
นาสาร
บางกุ้ง
ตลาด
บ่อผุด
ป่าเว
มะขามเตี้ย
ท่าฉาง
บ่อผุด
แม่น้า
ท่าทองใหม่
กะแดะ
ท่าเรือ
อิปัน
พนม
ทุ่งเตา
เวียง
มะขามเตี้ย
วัดประดู่
ช้างซ้าย

อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ท่าฉาง
พุนพิน
พุนพิน
บ้านนาเดิม
ไชยา
ไชยา
พนม
เวียงสระ
เคียนซา
ไชยา
เกาะสมุย
บ้านตาขุน
พุนพิน
บ้านนาสาร
ไชยา
ไชยา
พุนพิน
เมืองสุราษฎร์ธานี
ชัยบุรี
บ้านนาสาร
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
ไชยา
เมืองสุราษฎร์ธานี
ท่าฉาง
เกาะสมุย
เกาะสมุย
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
บ้านนาเดิม
พระแสง
พนม
บ้านนาสาร
ไชยา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001371
6400001372
6400001374
6400001377
6400001379
6400001381
6400001393
6400001397
6400001412
6400001413
6400001427
6400001428
6400001429
6400001435
6400001460
6400001465
6400001482
6400001483
6400001484
6400001495
6400001506
6400001507
6400001515
6400001519
6400001524
6400001527
6400001529
6400001535
6400001536
6400001543
6400001544
6400001553
6400001600
6400001603
6400001621
6400001694
6400001701
6400001729
6400001851
6400001859
6400001922

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
หมอยาฟาร์มาซี 12
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 21
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 2
ร้านยา
สโรชา ฟาร์มาซี
ร้านยา
บ้านปูเภสัช
ร้านยา
นาสารแลบบอราทอรีสค์ ลินิก คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
หมอยาฟาร์มาซี 1
ร้านยา
บ้านเภสัช
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 14 14
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 7
ร้านยา
ร้านขายยาเภสัชสาลินี
ร้านยา
ศูนย์ยาเภสัชกรกาญจนดิษฐ์
ร้านยา
บ้านเภสัช4
ร้านยา
วีแอนด์พีฟาร์มาซี
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 9
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองรอก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเภสัช 9
ร้านยา
โอเคเภสัช2 2
ร้านยา
โอเคเภสัช 1
ร้านยา
ใหม่เภสัช เภสัชศาสตร์
ร้านยา
บ้านเภสัช 10
ร้านยา
บ้านเภสัช ตลาดล่าง
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) สุราษฎร์ธานี
ร้านยา
บ้านเภสัชคอสเมติกส์
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 15
ร้านยา
ร้านขายเพรียว (Pure) เกาะพะงัน
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว (Pure) เกาะสมุย
ร้านยา
บ้านเภสัช11
ร้านยา
ร้านขายยาเพรียว(Pure) เกาะพะงัน
ร้านยา
บ้านเภสัช วิลล่า
ร้านยา
ต้นตาลเภสัช
ร้านยา
บ้านเภสัช 6
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 11
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 24
ร้านยา
หมอยาฟาร์มาซี 13
ร้านยา
พ.เพชรเภสัช
ร้านยา
ศูนย์ยาเภสัชกรตาบลกรูด
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้ารอบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านนกเภสัช
ร้านยา
เพ็ญพิชชาเภสัช
ร้านยา
หมออภิเดชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติและนรีเวชวิ
คลินทิกยา

ตาบล
ตลิ่งงาม
บ่อผุด
มะเร็ต
มะเร็ต
อ่างทอง
นาสาร
แม่น้า
มะขามเตี้ย
บ่อผุด
มะเร็ต
อิปัน
กะแดะ
มะขามเตี้ย
บ่อผุด
บ่อผุด
สมอทอง
ตลาด
มะขามเตี้ย
มะขามเตี้ย
เขาวง
วัดประดู่
บางกุ้ง
บางกุ้ง
มะขามเตี้ย
บ่อผุด
เกาะพะงัน
บ่อผุด
มะขามเตี้ย
เกาะพะงัน
มะขามเตี้ย
บางใบไม้
วัดประดู่
อ่างทอง
บ่อผุด
บ่อผุด
เขาวง
กรูด
น้ารอบ
เขาวง
โมถ่าย
กะแดะ

อาเภอ
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
บ้านนาสาร
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะสมุย
พระแสง
กาญจนดิษฐ์
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะสมุย
ท่าชนะ
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
บ้านตาขุน
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะพะงัน
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
บ้านตาขุน
กาญจนดิษฐ์
พุนพิน
บ้านตาขุน
ไชยา
กาญจนดิษฐ์

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001970
6400001987
6400002016
6400002024
6400002081
6400002083
6400002086
6400002114
6400002285
6400002501
6400002516
6400002640
6400002653
6400002694
6400002780
6400002781
6400002891
6400002909
6400002966
6400003016
6400003021
6400003043
6400003068
6400003201
6400003216
6400003339
6400003354
6400003512
6400003600
6400003654
6400003658
6400003686
6400003745
6400003768
6400003997
6400004075
6400004081
6400004192
6400004209
6400004235
6400004292

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
รพ.สต พรุพี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ แล็บวิภาวดี เทคนิคการแพทย์
คลินิก
เกาะสมุย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสัมปัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านเขานาใน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.พนม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หมอยาฟาร์มาซี 11
ร้านยา
ร้านยา หมอยา ม.อ.
ร้านยา
พรชนก เภสัช
ร้านยา
ปันยา
ร้านยา
ลักคณาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
เอสพีฟาร์ม่า
ร้านยา
บ้านยาลิ้มสุวรรณ
ร้านยา
โรงพยาบาล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ สุราษฎร์ธานี
ร้านยา
เอสพีฟาร์ม่า 2
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล สมุย
ร้านยา
ต้นอ้อเภสัช
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์เอกชัย-แพทย์หญิงณัฏฐิคลิ
ณี นิก
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัณณิตาเภสัช
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โคลิเซี่ยม สุราษฎร์ธานี
ร้านยา
สุราษฎร์เภสัช
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สาขารพ. สุราษฎร์ธานี
ร้านยา
ร้านยาเคียนซา
ร้านยา
โรงพยาบาลจักษุสรุ าษฎร์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แววสมุยเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต้นยวน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสองพี่น้อง หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บ้านยาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะกุกใต้
ร้านยา
รพ.สต.บ้านสี่แยกคลองศิลา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองศก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เรืองวิรัชเภสัช
ร้านยา
มียา 24 ฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปลายน้า หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บี.พี.ฟาร์มาซี 1
ร้านยา
ลูกพีชฟาร์มาซี
ร้านยา
แก้มเภสัช
ร้านยา

ตาบล
พรุพี
มะขามเตี้ย
อ่างทอง
คลองพา
ต้นยวน
พนม
อ่างทอง
มะขามเตี้ย
ตลิ่งงาม
มะขามเตี้ย
บ้านเสด็จ
ตลาด
บ่อผุด
เกาะเต่า
วัดประดู่
มะขามเตี้ย
ท่าทองใหม่
บ่อผุด
บางใบไม้
บางสวรรค์
ท่าข้าม
ท่าขนอน
ตลาด
ตลาด
มะขามเตี้ย
บ้านเสด็จ
มะขามเตี้ย
อ่างทอง
คลองฉนวน
บางไทร
คลองศก
ขุนทะเล
ตะกุกใต้
พ่วงพรมคร
คลองศก
บ่อผุด
บ่อผุด
ลาพูน
อิปัน
ท่ากระดาน
ขุนทะเล

อาเภอ
บ้านนาสาร
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
ท่าชนะ
พนม
พนม
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เคียนซา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
พระแสง
พุนพิน
คีรีรัฐนิคม
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เคียนซา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
เวียงสระ
เมืองสุราษฎร์ธานี
พนม
เมืองสุราษฎร์ธานี
วิภาวดี
เคียนซา
พนม
เกาะสมุย
เกาะสมุย
บ้านนาสาร
พระแสง
คีรีรัฐนิคม
เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004304
6400004323
6400004345
6400004347
6400004499
6400004502
6400004542
6400004548
6400004567
6400004618
6400004668
6400005016
6400005075
6400005118
6400005186
6400005390
6400005517
6500000019
6500000124
6500000161
6500000170
6500000224
6500000321
6500000342
6500000455
6500000486
6500000506
6500000580
6500000588
6500000595
6500000798
6500000801
6500000940
6500000986
6500001034
6500001048
6500001071
6500001111
6500001138
6500001240
6500001304

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
บางครามคลินิกกราพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
ปากฉลุย
ท่าฉาง
ตารับยา
ร้านยา
ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์
แลปกะเปาคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
กะเปา
คีรีรัฐนิคม
ปิ๊กเภสัช
ร้านยา
ย่านยาว
คีรีรัฐนิคม
ธิดาทิพเภสัช
ร้านยา
ตลาด
เมืองสุราษฎร์ธานี
ธิดาทิพเภสัช
ร้านยา
ตลาด
เมืองสุราษฎร์ธานี
วังใหญ่ฟาร์มาซี
ร้านยา
ทุ่งหลวง
เวียงสระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขานาใน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ต้นยวน
พนม
คลินิกทันตกรรม ญาเดนทิส ดอนสัก
คลินิก
ดอนสัก
ดอนสัก
คลินิกเวชกรรมแพทย์ทาชิ เกาะพะงัน
คลินิก
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสองแพรก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สองแพรก
ชัยบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอรัญคามวารี ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ อรัญคามวารี เคียนซา
ขวัญคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
ขุนทะเล
เมืองสุราษฎร์ธานี
ต้นอ้อเภสัช
ร้านยา
บางใบไม้
เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลถ้าสิงขร
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ถ้าสิงขร ข) คีรีรัฐนิคม
ศูนย์บริการสาธารณสุขแสงอรุณ
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บ้านทาเนียบ ข) คีรีรัฐนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บางโพธิ์
เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสาน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พนม
พนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพ่วงพรมคร หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
พ่วงพรมคร ข) เคียนซา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านย่านมะปรางหน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ย่านยาว ข) คีรีรัฐนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยาง
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บ้านยาง ข) คีรีรัฐนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลถ้าสิงขร
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ถ้าสิงขร ข) คีรีรัฐนิคม
ณิชมนเภสัช
ร้านยา
มะขามเตี้ย
เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขานาในานาใน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ต้นยวน
พนม
คลินิกเทคนิคการแพทย์ แล็บกาญจนดิษฐ์
คลินิก
กะแดะ
กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลกองบิน 7
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มะลวน
พุนพิน
เอกรัตน์ฟาร์มาซี
ร้านยา
มะขามเตี้ย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เอกรัตน์ฟาร์มาซี
ร้านยา
มะขามเตี้ย
เมืองสุราษฎร์ธานี
มาลีคลินิก
คลินิก
สมอทอง
ท่าชนะ
จอยฟาร์มาซี
ร้านยา
บ่อผุด
เกาะสมุย
3อ.เภสัช
ร้านยา
แม่น้า
เกาะสมุย
คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์มณี
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ บ้านส้อง
เวียงสระ
ศูนย์บริการสาธารณสุข สวนหลวง ร.9
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
มะขามเตี้ย
เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสะท้อน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าสะท้อน
พุนพิน
รพ.สต.บ้านหน้าเขา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเสด็จ
เคียนซา
รพ.สต.บ้านทาเนียบ
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
บ้านทาเนียบ ข) คีรีรัฐนิคม
ศูนย์ยาชุมชนพุนพิน
ร้านยา
ท่าข้าม
พุนพิน
เมืองยาเภสัช
ร้านยา
บางกุ้ง
เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าหัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้าหัก
คีรีรัฐนิคม
คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์วนิดา
คลินิก
ตลาด
เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001323
6500001362
6500001510
6500001522
6500001778
6500001941
6500002228
6500002237
6500002361
6500002483
6500002540
6500002846
6500002864
6500002978
6500002982
6500003014
6500003028
6500003109
6500003110
6500003116
6500003171
6500003221
6500003338
6500003342
6500003345
6500003363
6500003376
6500003378
6400000239
6400001303
6400002630
6400002681
6400002900
6400003266
6400003498
6400003506
6400003621
6400003814
6400004048
6400004225
6400004234

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ห้องยาชุมชน
ร้านยา
ห้องยา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุมเรียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางชนะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาขุนทะเล
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านตาขุน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่ากระดาน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลควนศรี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านยาโฉลกรัฐ
ร้านยา
คลังยาสุราษฎร์
ร้านยา
คลังยาสุราษฎร์
ร้านยา
จอมทองเภสัช
ร้านยา
เรือนไทยเภสัช
ร้านยา
บ้านยาคลองขุด
ร้านยา
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
ร้านยา
รังษีฟาร์มาซี
ร้านยา
โอมเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านควนกลิ้ง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.พ่วงพรมคร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านทับใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทับเก่า ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พีพีฟาร์มาซี
ร้านยา
ปัณณ์ยาเภสัช
ร้านยา
คลินิกยาเภสัช
ร้านยา
เจิรญสุขเภสัช
ร้านยา
ปรุงยาเภสัช พระแสง
ร้านยา
บ้านชุมชนเภสัช
ร้านยา
คชาเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตั้งใจ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
เพรียว (Pure) สุรินทร์
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี สุรินทร์ พลาซ่า
ร้านยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอกาบเชิง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี โรบินสัน สุรินทร์
ร้านยา
กระปุกยา
ร้านยา
หมอยามินิมาร์ท
ร้านยา
ร้านหมอยา (สาขา3)
ร้านยา
กระปุกยา สาขารัตนบุรี
ร้านยา
บ้านยาชาลี
ร้านยา
คลินิก นพ.สนอง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุ
คลิรนศาสตร์
ิก
เสาวณีย์คลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
รพ.สต.บ้านหนองคันนา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ตลาด
กะแดะ
พุมเรียง
บางชนะ
มะขามเตี้ย
เขาวง
ท่ากระดาน
ควนศรี
มะขามเตี้ย
ตลาด
ตลาด
พลายวาส
มะขามเตี้ย
ท่าฉาง
วัดประดู่
สองแพรก
ท่าขนอน
บ้านเสด็จ
พ่วงพรมคร
บ้านเสด็จ
บ้านเสด็จ
บ่อผุด
ตลาด
ขุนทะเล
มะขามเตี้ย
อิปัน
หัวเตย
ท่าโรงช้าง
เมืองลีง
ในเมือง
ในเมือง
ตั้งใจ
สลักได
ท่าตูม
ในเมือง
ในเมือง
รัตนบุรี
ท่าตูม
สังขะ
ตากูก
ตาเมียง

อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ไชยา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
บ้านตาขุน
คีรีรัฐนิคม
บ้านนาสาร
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
เมืองสุราษฎร์ธานี
ท่าฉาง
เมืองสุราษฎร์ธานี
ชัยบุรี
คีรีรัฐนิคม
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เคียนซา
เกาะสมุย
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
พระแสง
พุนพิน
พุนพิน
จอมพระ
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
ท่าตูม
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
รัตนบุรี
ท่าตูม
สังขะ
เขวาสินรินทร์
พนมดงรัก

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004359
6400004376
6400004546
6500000054
6500000385
6500000505
6500000557
6500001010
6500001036
6500001068
6500001119
6500001170
6500001210
6500001283
6500001336
6500001466
6500001527
6500001871
6500001927
6500001952
6500001976
6500002004
6500002085
6500002088
6500002112
6500002146
6500002163
6500002223
6500002240
6500002286
6500002289
6500002808
6500002916
6500003148
6400000681
6400000683
6400002418
6400002556
6400002617
6400002862
6400002863

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
หยูกยาพลัส
ร้านยา
ในเมือง
เมืองสุรินทร์
หมอภุชงค์คลินิกเวชกรรม เมืองสุรินทร์
คลินิก
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
ศิริพงษ์เภสัช
ร้านยา
กังแอน
ปราสาท
ริวฟาร์มาซี
ร้านยา
ในเมือง
เมืองสุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโคกสะอาดหน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
คูตัน
ข) กาบเชิง
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บักได
พนมดงรัก
คลินิกหมออรรถพล
คลินิก
ระแงง
ศีขรภูมิ
โรงพยาบาลลาดวน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ลาดวน
ลาดวน
รพ.สต.นอกเมือง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระโพ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
กระโพ
ท่าตูม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชุมแสง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชุมแสง
จอมพระ
รพ.สต.ตระแสง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตระแสง
เมืองสุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสวนหม่อน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบัว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองบัว
ศีขรภูมิ
โรงพยาบาลท่าตูม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าตูม
ท่าตูม
ยินดีเภสัช
ร้านยา
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์
โรงพยาบาลสนม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สนม
สนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตรวจ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตรวจ
ศรีณรงค์
รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 04
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เทพรักษา
สังขะ
โรงพยาบาลส่งสุขภาพตาบลแจนแวน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แจนแวน
ศรีณรงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองแวง
ศรีณรงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเฉนียง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เฉนียง
เมืองสุรินทร์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสังขะ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สังขะ
สังขะ
โรงพยาบาลศรีณรงค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ณรงค์
ศรีณรงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโดง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สังขะ
สังขะ
สยามเภสัช
ร้านยา
ในเมือง
เมืองสุรินทร์
รพ.สต.เกาะตรวจ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตรวจ
ศรีณรงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเทพรักษา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เทพรักษา
สังขะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านว่าน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บุแกรง
จอมพระ
รพ.สต.ศรีสขุ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศรีสขุ
ศรีณรงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดู่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สวาย
เมืองสุรินทร์
รพ.สต.ณรงค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ณรงค์
ศรีณรงค์
ฐิตาพรคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
คลิแนผนจี
ิก น
กาบเชิง
กาบเชิง
พรศรีเภสัช
ร้านยา
ในเมือง
เมืองสุรินทร์
เอ็กซ์ต้า พลัส เนินพระเนาว์
ร้านยา
โพธิ์ชัย
เมืองหนองคาย
เอ็กซ์ต้า พลัส สังคม
ร้านยา
แก้งไก่
สังคม
หนองคายเฮลท์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
มีชัย
เมืองหนองคาย
เอ็มไอทีหนองคายคลินิกเทคนิคการแพทย์ หนองคาย
คลินิก
มีชัย
เมืองหนองคาย
วัตสันฟาร์มาซี อัศวรรณ
ร้านยา
โพธิ์ชัย
เมืองหนองคาย
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ ท่าบ่อ
ร้านยา
ท่าบ่อ
ท่าบ่อ
โรงพยาบาลหนองคาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ในเมือง
เมืองหนองคาย

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003200
6400003377
6400003885
6400004095
6400005106
6400005128
6400005298
6400005489
6400005498
6400005501
6500000270
6500000310
6500000314
6500000357
6500000679
6500000935
6500001297
6500001365
6500002763
6500002874
6400000163
6400002808
6400004166
6400004182
6400004194
6400004265
6400004282
6400004617
6400004679
6400004863
6400004881
6400005275
6400005402
6500001097
6500001579
6500001694
6500001975
6500002087
6500002334
6500002414
6500002866

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
โพธิ์ตาก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โพธิ์ตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปลาปาก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองปลาปาก
คลินิกเทคนิคการแพทย์เม็ดเทคแล็บ
คลินิก
ท่าบ่อ
ชุติมาศเภสัช
ร้านยา
หาดคา
โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ ในเมือง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองกอมเกาะ
เอ็มไอทีหนองคาย คลินิกเทคนิคการแพทย์ หนองคาย
คลินิก
มีชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาโพธิ์ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองปลาปาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่ากฐิน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ้านหม้อ
โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยไฮ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ บ้านหม้อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระืทธบาท ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ พระพุทธบาท
รพ.สต.บ้านหม้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านหม้อ
รพ.สต.บ้านหม้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านหม้อ
คลินิกเวชกรรมเทพวัฒนเจริญ
คลินิก
ในเมือง
โรงพยาบาลสังคม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผาตั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผาตั้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผาตั้ง
โพนตาลคลินิก
คลินิก
ค่ายบกหวาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด่านศรีสขุ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ด่านศรีสขุ
เจเจ ฟาร์ม่า
ร้านยา
ในเมือง
ยาดีเภสัช
ร้านยา
โคกคอน
คลินิกนายแพทย์เฉลิมรัตน์
คลินิก
นากลาง
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ หนองบัวลาภู
ร้านยา
ลาภู
กันยาเภสัช
ร้านยา
กุดดินจี่
คลินิกนายแพทย์วิศรุต
คลินิก
โนนสัง
บ้านรักษ์ยา
ร้านยา
หนองบัว
บ้านรักษ์ยา
ร้านยา
หนองบัว
คลินิกนายแพทย์ลขิ ิต คลินิกเวชกรรม
คลินิก
เมืองใหม่
คลินิกพรรณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุ
คลินิก
งครรภ์ กุดดินจี่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองบัว
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์(บ.หนองบัวเวชการ หน่
จากัวยงานเอกชน/อื
ด))
่นๆ หนองบัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยลึก ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ โพธิ์ชัย
คลินิกนายแพทย์สทุ ิน ศรีบุญเรือง
คลินิก
เมืองใหม่
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หนองบัว
สไบทิพย์คลินิก การพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
กุดผึ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหมากเลื่อม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ลาภู
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาวัง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาเหล่า
รพ.สต.บ้านค่ายสว่าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวิจิตรพัฒนา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ นาดี
คลินิกหมอพิทักษ์เขตต์ หนองบัวลาภู
คลินิก
หนองบัว
คลินิกเวชกรรมหมอฝ้ายการแพทย์ สาขา1
คลินิก
นาเหล่า
กิตติเภสัช ศรีบุญเรือง
ร้านยา
เมืองใหม่

อาเภอ
จังหวัด
โพธิ์ตาก
หนองคาย
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
ท่าบ่อ
หนองคาย
เมืองหนองคาย หนองคาย
เมืองหนองคาย หนองคาย
เมืองหนองคาย หนองคาย
เมืองหนองคาย หนองคาย
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
เมืองหนองคาย หนองคาย
สังคม
หนองคาย
สังคม
หนองคาย
เมืองหนองคาย หนองคาย
โพธิ์ตาก
หนองคาย
เมืองหนองคาย หนองคาย
ท่าบ่อ
หนองคาย
นากลาง
หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
นากลาง
หนองบัวลาภู
โนนสัง
หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
ศรีบุญเรือง
หนองบัวลาภู
นากลาง
หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
ศรีบุญเรือง
หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
สุวรรณคูหา
หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
นาวัง
หนองบัวลาภู
สุวรรณคูหา
หนองบัวลาภู
สุวรรณคูหา
หนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู
นาวัง
หนองบัวลาภู
ศรีบุญเรือง
หนองบัวลาภู

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002907
6400000494
6400001289
6400001994
6400002786
6400003325
6400004528
6400005081
6500000791
6500001102
6500001699
6500001964
6500002434
6400000802
6400001102
6400001566
6400004070
6400004402
6400004692
6500001261
6500001471
6500001935
6500002037
6500002988
6400000081
6400000511
6400000674
6400000680
6400000689
6400000713
6400000758
6400000803
6400001145
6400001291
6400001730
6400001785
6400002038
6400002177
6400002557
6400002924
6400002980

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ฟ.ฟัน
เอ็กซ์ต้า พลัส วิเศษชัยชาญ
เพรียว (Pure) อ่างทอง
สหคลินิกหมอชนัดดา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ อ่างทอง
ศิวพรเภสัช
รพ.สต.ศาลาแดง
อ่างทองแล็บ คลินิคเทคนิคการแพทย์
บ้านยาวิเศษฯ
บ้านยาอ่างทอง
บ้านยาใบไผ่
บ้านยาเภสัช
ฤทธิชัยโอสถ
พันธกานต์เภสัข
ร้านสมศักดิ์เภสัช
น้าทิพย์คลินิกแลป
ชมพูเภสัช
คลังยาปทุมราชวงศา
เฟิร์สแลปคลินิกเทคนิคการแพทย์
เสถียรฟาร์มาซี
ร้านขายยาอ๊อฟฟาร์มาซี
เสถียรเภสัช
บ้านยาเภสัช
เภสัชกร ฟอร์เต้ อานาจเจริญ
บู๊ทส์ เซ็นทรัลอุดรธานี
จิรายุคลินิกเทคนิคการแพทย์
เอ็กซ์ต้า พลัส บ้านสามพร้าว
เอ็กซ์ต้า พลัส หน้ารพ.เพ็ญ
เอ็กซ์ต้า พลัส ขุมชนบ้านเลื่อม
เอ็กซ์ต้า พลัส หนองสาโรง2
หมอยาโอสถ สาขาตลาดไทยศิริ
เอ็กซ์ต้า พลัส ชุมชนบ้านเลื่อม
เรือนรักษ์ยา
เพรียว (Pure) อุดรธานี
คลินิกสุขภาพผิว
อรดีเภสัช
กนิษฐาเภสัช
มะเร็งอุดรธานี
วัตสันฟาร์มาซี ยูดี ทาวน์
วัตสันฟาร์มาซี ซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2
วัตสันฟาร์มาซี สาขายูดีทาวน์ 2

ประเภท
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
คลินิก
ร้านยา
ร้านยา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา

ตาบล
นากลาง
ศาลเจ้าโรงทอง
โพสะ
โพสะ
โพสะ
ศาลาแดง
ศาลาแดง
โพสะ
ศาลเจ้าโรงทอง
ศาลเจ้าโรงทอง
บ้านอิฐ
ศาลาแดง
หัวตะพาน
พนา
บุ่ง
บุ่ง
รัตนวารี
นาหว้า
บุ่ง
นาหว้า
ไร่สสี กุ
บุ่ง
จานลาน
บุ่ง
หมากแข้ง
กุมภวาปี
สามพร้าว
เพ็ญ
บ้านเลื่อม
หมูม่น
บ้านเลื่อม
บ้านเลื่อม
กุมภวาปี
หมากแข้ง
หมากแข้ง
เชียงยืน
เพ็ญ
หนองไผ่
หมากแข้ง
หมากแข้ง
หมากแข้ง

อาเภอ
นากลาง
วิเศษชัยชาญ
เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
พนา
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอานาจเจริญ
หัวตะพาน
ปทุมราชวงศา
เมืองอานาจเจริญ
ปทุมราชวงศา
เสนางคนิคม
เมืองอานาจเจริญ
พนา
เมืองอานาจเจริญ
เมืองอุดรธานี
กุมภวาปี
เมืองอุดรธานี
เพ็ญ
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
กุมภวาปี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เพ็ญ
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี

จังหวัด
หนองบัวลาภู
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400003076
6400003166
6400003241
6400003490
6400003661
6400003780
6400003921
6400004096
6400004287
6400004335
6400004415
6400004434
6400004719
6400004913
6400005077
6400005204
6400005332
6400005473
6400005476
6400005478
6400005512
6500000112
6500000123
6500000308
6500000380
6500000383
6500000388
6500000400
6500000410
6500000458
6500000463
6500000477
6500000832
6500000836
6500000985
6500001040
6500001987
6500002290
6500002428
6500002613
6500002895

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
ร้านยา
หมากแข้ง
เอ็กซ์ต้า พลัส ดงอุดม
ร้านยา
หนองบัว
รพ.สต.บ้านโพธิ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ปะโค
คลินิกเด็กยูดีคิดส์คลินิกเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์
คลินิกเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์
หมากแข้ง
ไบโอเเคร์ เมดิคัล แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เทคนิ
คลินคิกการแพทย์
หมากแข้ง
ร้านยาเฮลท์ตี้ ไลฟ์ หน้าราชภัฏอุดรธานี
ร้านยา
หมากแข้ง
นริศาฟาร์มาซี
ร้านยา
กุมภวาปี
ศิวณัฐเภสัช
ร้านยา
โนนสะอาด
นภาเภสัช วังสามหมอ
ร้านยา
วังสามหมอ
คลินิก พญ.จิรัฐิติกานต์ คลินิกเวชกรรมออร์โธปิดิกคลิ
ส์ นิก
หมากแข้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหินฮาว ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ เวียงคา
คลังยา ไชยวาน
ร้านยา
ไชยวาน
ห้วยเกิ้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พันดอน
ฟาสซิโน ข้างรพ.เอกอุดร
ร้านยา
หมากแข้ง
นอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ หมากแข้ง
เวลล์ ดรักส์
ร้านยา
หมากแข้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบัว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมากแข้ง
รพ.สต.บ้านนาทม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาทม
รพ.สต.บ้านกุดค้า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งฝน
รพ.สต.คาสีดา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งฝน
คลังยา ไชยวาน
ร้านยา
ไชยวาน
รพ.สต.คีรีวงกต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาแค
3 ปอเภสัช
ร้านยา
บ้านจั่น
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดร.พ./หน่
รธานี วยงานภาครัฐ หมากแข้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาแค
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาแค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนายูง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นายูง
รพ.สต.โนนทอง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โนนทอง
รพ.สต.เชียงดี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โนนทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเพิ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นาแค
รพ.สต.นาตูม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านก้อง
บริษัททีแอลซีอุดรแลบเซ็นเตอร์จากัด
คลินิก
หมากแข้ง
รพ.สต.บ้านก้อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านก้อง
เพาะนิยมคลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
หมากแข้ง
วรากรเภสัช
ร้านยา
หมากแข้ง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนายูง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านก้อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนายูง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นายูง
โรงพยาบาลวังสามหมอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังสามหมอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพนสูงเหนือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ โพนสูง
โรงพยาบาลอุดรธานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หมากแข้ง
โรงพยาบาลกุดจับ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เมืองเพีย
ณ หนึ่งเรือนยา
ร้านยา
หมากแข้ง

อาเภอ
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
กุดจับ
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
กุมภวาปี
โนนสะอาด
วังสามหมอ
เมืองอุดรธานี
กุมภวาปี
ไชยวาน
กุมภวาปี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
ไชยวาน
นายูง
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
นายูง
นายูง
นายูง
นายูง
นายูง
นายูง
เมืองอุดรธานี
นายูง
เมืองอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
นายูง
นายูง
วังสามหมอ
บ้านดุง
เมืองอุดรธานี
กุดจับ
เมืองอุดรธานี

จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002971
6500003124
6500003129
6400000480
6400000781
6400001750
6400002325
6400002461
6400002462
6400002566
6400004272
6400004839
6400004969
6400005069
6400005206
6500000028
6500000042
6500000095
6500000154
6500000162
6500000174
6500000325
6500000641
6500000747
6500000755
6500000815
6500000841
6500001004
6500001018
6500001020
6500001123
6500001347
6500001456
6500001668
6500001687
6500001826
6500002073
6500002285
6500002291
6500002363
6500002492

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล อุดรธานี ร้านยา
มียา ฟาร์มาซี สานักงานใหญ่
ร้านยา
ปาริชาติคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์คลิ
ตกแต่
นิก ง อุดรธานี
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดท่าปลา
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส ตลาดท่าปลา
ร้านยา
ค่ายพิชัยดาบหัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลพิษณุเวช
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้าปาดเภสัช 1
ร้านยา
น้าปาดเภสัช 2
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี โลตัสส์ อุตรดิตถ์
ร้านยา
น้าปาดรวมยา
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อนุพงค์
คลินิก
ฟาสซิโน หน้ารพ.อุตรดิตถ์
ร้านยา
ร้านยาเภสัชเฟิร์น
ร้านยา
ณัฐวุฒิเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าเซ่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
แสนขันเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.บ้านดารา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์ยา ฟาร์ม่า สมายล์
ร้านยา
รพ.สต.น้าอ่าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลม่อนดินแดง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าไคร้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยาพอเพียง
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่ามะเฟือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพญาแมน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟาร์ม่าวัน
ร้านยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์โกสินทร์
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าพี้
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่ามะเฟือง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไร่อ้อย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเด่นเหล็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งยั้ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ผาจริญคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเสี้ยว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่พูล
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
Fโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านขายยาศาลายาภัทฐิชาเภสัช
ร้านยา
กุลเภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผักขวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
อาเภอ
หมากแข้ง
เมืองอุดรธานี
หมากแข้ง
เมืองอุดรธานี
หมากแข้ง
เมืองอุดรธานี
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าปลา
ท่าเสา
เมืองอุตรดิตถ์
ป่าเซ่า
เมืองอุตรดิตถ์
แสนตอ
น้าปาด
แสนตอ
น้าปาด
ท่าอิฐ
เมืองอุตรดิตถ์
แสนตอ
น้าปาด
ในเมือง
พิชัย
ท่าอิฐ
เมืองอุตรดิตถ์
แสนตอ
น้าปาด
บ่อทอง
ทองแสนขัน
ป่าเซ่า
เมืองอุตรดิตถ์
บ่อทอง
ทองแสนขัน
บ้านดารา
พิชัย
ท่าอิฐ
เมืองอุตรดิตถ์
น้าอ่าง
ตรอน
ท่าเสา
เมืองอุตรดิตถ์
น้าไคร้
น้าปาด
บ้านแก่ง
ตรอน
ท่ามะเฟือง
พิชัย
พญาแมน
พิชัย
ท่าอิฐ
เมืองอุตรดิตถ์
บ่อทอง
ทองแสนขัน
น้าพี้
ทองแสนขัน
ท่าสัก
พิชัย
ท่ามะเฟือง
พิชัย
ไร่อ้อย
พิชัย
เด่นเหล็ก
น้าปาด
ทุ่งยั้ง
ลับแล
งิ้วงาม
เมืองอุตรดิตถ์
บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
บ้านเสี้ยว
ฟากท่า
ท่าเสา
เมืองอุตรดิตถ์
บ้านโคน
พิชัย
บ้านเกาะ
เมืองอุตรดิตถ์
ท่าอิฐ
เมืองอุตรดิตถ์
ผักขวง
ทองแสนขัน

จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500002746
6500002776
6500003024
6500003064
6500003289
6500003450
6500003517
6500003732
6400000172
6400002760
6400002926
6400002969
6400003341
6400003681
6400003685
6400003794
6400003830
6400003831
6400003832
6400003833
6400003835
6400003844
6400003846
6400003848
6400003851
6400003855
6400003870
6400003900
6400003902
6400003908
6400003916
6400003918
6400003935
6400003952
6400004114
6400004140
6400004316
6400004443
6400004448
6400004606
6400004700

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคุ้ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคอรุม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยใส
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่ลอ้ ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลองโพธิ์คลินิกแล็ป คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิก
จันทร์จิราเภสัช
ร้านยา
ร้านศูนย์รวมยา ใหญ่
ร้านยา
พิชชาภรณ์เภสัช
ร้านยา
วารุณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ดนัย
คลินิก
ลักษณ์เภสัช อุทัยธานี
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส รักการดี
ร้านยา
เอ็กซ์ต้า พลัส รักการดี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริขภาพตาบลเขบางแกรก
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
หมอยาทุ่งนา
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลระบา
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่องตาที
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นายกิตติ ทุคหิต
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.ดงขวาง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.หมกแถว
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหลุมเข้า
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลทั่ววไปขนาดกลาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.บ้านท่ามะนาว
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อานาจ บ้านไร่
คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านซับป่าพลู ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองไผ่
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
บ้านใหม่โพธิ์งาม
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.โนนเหล็ก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้ารอบ หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
รพ.สต.ท่าซุง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.หนองไผ่แบน
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
พีเอ็ม ฟาร์มาซี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเต่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.สะแกกรัง
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าโพ
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
สุจิตรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
รพ.สต.ดอนขวาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
นนาคลีนิกการพยาบาลและการพดุงครรภ์
คลินิก
รพ.สต.หนองแก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ชุติมันย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิก
รพ.สต.เกาะเทโพ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ชัยจุมพล
คอรุม
บ้านเสี้ยว
ไผ่ลอ้ ม
ท่าอิฐ
แม่พูล
ท่าอิฐ
ท่าอิฐ
ทุ่งนางาม
ทัพทัน
อุทัยใหม่
อุทัยใหม่
อุทัยใหม่
เขาบางแกรก
เขาบางแกรก
ระบา
ลานสัก
ดอนกลอย
ดงขวาง
หมกแถว
หลุมเข้า
สะแกกรัง
ระบา
บ้านไร่
ป่าอ้อ
หนองไผ่
หนองจอก
โนนเหล็ก
น้ารอบ
ท่าซุง
ท่าซุง
ทัพหลวง
หนองเต่า
ทัพทัน
ท่าโพ
ทองหลาง
ดอนขวาง
หนองแก
หนองแก
คอกควาย
เกาะเทโพ

อาเภอ
ลับแล
พิชัย
ฟากท่า
ลับแล
เมืองอุตรดิตถ์
ลับแล
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
ลานสัก
ทัพทัน
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
หนองฉาง
หนองฉาง
ลานสัก
ลานสัก
หนองขาหย่าง
หนองขาหย่าง
หนองขาหย่าง
หนองขาหย่าง
เมืองอุทัยธานี
ลานสัก
บ้านไร่
ลานสัก
หนองขาหย่าง
บ้านไร่
เมืองอุทัยธานี
ลานสัก
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
บ้านไร่
เมืองอุทัยธานี
ทัพทัน
หนองขาหย่าง
ห้วยคต
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
บ้านไร่
เมืองอุทัยธานี

จังหวัด
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400004806
6400004821
6400004837
6400004998
6400005180
6400005372
6400005392
6400005513
6500000153
6500000254
6500000319
6500000387
6500000462
6500000510
6500000532
6500000558
6500000559
6500000561
6500000563
6500000566
6500000596
6500000682
6500000706
6500000723
6500000725
6500000733
6500000756
6500000766
6500000769
6500000843
6500000861
6500000933
6500001053
6500001206
6500001208
6500001209
6500001214
6500001215
6500001218
6500001222
6500001236

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
ตาบล
อาเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าวิ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ประดู่ยืน
ลานสัก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิ
หน่วนยงานกลาง
ี
(ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ทุ่งนางาม ข) ลานสัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งนางาม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งนางาม
ลานสัก
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ชล
คลินิก
บ้านไร่
บ้านไร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแหน ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ ท่าโพ
หนองขาหย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าโพ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ท่าโพ
หนองขาหย่าง
รพ.สต.บ้านบุ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าวัด
บ้านไร่
รพ.สต.ทุ่งพึ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งพึ่ง
หนองขาหย่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยพลู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยแห้ง
บ้านไร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่คลองเคีร.พ./หน่
ยน วยงานภาครัฐ บ้านใหม่คลองเคียบ้นานไร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่คลองอังร.พ./หน่
วะ วยงานภาครัฐ แก่นมะกรูด บ้านไร่
รพ.สต.อุทัยเก่า
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อุทัยเก่า
หนองฉาง
รพ.สต.หนองจอก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองจอก
บ้านไร่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้าซึม
เมืองอุทัยธานี
รพ.สต.ตลุกดู่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตลุกดู่
ทัพทัน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทัพทัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทัพทัน
ทัพทัน
รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหญ้าปล้องทัพทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาขี้ฝอย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขาขี้ฝอย
ทัพทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาปฐวี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตลุกดู่
ทัพทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองยายดา ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองยายดา ทัพทัน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทัพทัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทัพทัน
ทัพทัน
รพ.สต.โคกหม้อ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โคกหม้อ
ทัพทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสระ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองสระ
ทัพทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งนาไทย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งนาไทย
ทัพทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองพังค่า ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี
อุทัยเภสัช
ร้านยา
อุทัยใหม่
เมืองอุทัยธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหียงงาม ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองกลางดง ทัพทัน
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองกระทุ่ม ทัพทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเนินแจง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เนินแจง
เมืองอุทัยธานี
หน่วยบริการสุขภาพทัพยายปอน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ประดู่ยืน
ลานสัก
โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกลางดง ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองกลางดง ทัพทัน
รพ.สต.บ้านวังเตย
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตลุกดู่
ทัพทัน
รพ.สต.ทุ่งใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งใหญ่
เมืองอุทัยธานี
รพ.สต.บ้านคอดยาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองกระทุ่ม ทัพทัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแก่นมะกรูด ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ แก่นมะกรูด บ้านไร่
รพ.สต.บ้านบึง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านบึง
บ้านไร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจ้าวัด
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าวัด
บ้านไร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบ่มกล้วย ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
รพ.สต.ทุ่งพง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
อุทัยเก่า
หนองฉาง
โรงพยาบาลสุ่งเสริมสุขภาพตาบลทัพหลวง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทัพหลวง
บ้านไร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าพุ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป่าอ้อ
ลานสัก

จังหวัด
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500001248
6500001290
6500001315
6500001320
6500001333
6500001334
6500001340
6500001348
6500001363
6500001372
6500001374
6500001451
6500001502
6500001536
6500001560
6500001569
6500001597
6500001604
6500001610
6500001684
6500001698
6500001714
6500001715
6500001760
6500001995
6500002094
6500002312
6500002438
6500002510
6500002521
6500002676
6500002796
6500002973
6500003006
6500003009
6500003045
6500003070
6400000331
6400000752
6400001060
6400001290

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า
รพ.สต.บ้านดอนหวาย
รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยแห้ง
รพ.สต.สุขฤทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาบางแกรก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคอกควาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าหมาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทองหลาง
รพ.สต.หูช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสวนขวัญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองนางนวล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าพุ
รพ.สต.บ้านห้วยคตคลองหวาย
รพ.สต.บ้านคลองข่อย
รพ.สต.บ้านทุ่งพง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองบัว
รพ.สต.หนองหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อยาง
รพ.สต.เขาผาลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งมน
รพ.สต.ไผ่เขียว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอห้วยคต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองการุ้ง
วรรณกรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านซับป่าพลู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยรอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังหิน
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์นพดล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองการุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบึงแห้ง
รพ.สต.ทุ่งโพ
รพ.สต.บ้านหนองแขวนกูบ
รพ.สต.หนองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเต่า
อัญชลีพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิกเวชกรรม ดับเบิลยูคลินิก
นายแพทย์ณัฐพล
เพรียว (Pure) อุบลราชธานี

ประเภท

ตาบล
อาเภอ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเก่า
หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทัพหลวง
บ้านไร่
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
ห้วยแห้ง ข) บ้านไร่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สุขฤทัย
ห้วยคต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขาบางแกรก หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองฉาง
หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คอกควาย
บ้านไร่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เขาบางแกรก หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทองหลาง
ห้วยคต
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หูช้าง
บ้านไร่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ตลุกดู่
ทัพทัน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ้านเก่า
หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งโพ
หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คอกควาย
บ้านไร่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่เขียว
สว่างอารมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ทุ่งพง
หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองยาง
หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองหลวง สว่างอารมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บ่อยาง
สว่างอารมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่เขียว
สว่างอารมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ไผ่เขียว
สว่างอารมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คอกควาย
บ้านไร่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองยาง
หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เมืองการุ้ง
บ้านไร่
คลินิก
ป่าอ้อ
ลานสัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ป่าอ้อ
ลานสัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ห้วยรอบ
หนองขาหย่าง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วังหิน
บ้านไร่
คลินิก
ลานสัก
ลานสัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เมืองการุ้ง
บ้านไร่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
น้ารอบ
ลานสัก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สะแกกรัง
เมืองอุทัยธานี
หน่วยงานกลาง (ภายได้กระทรวงสาธารณสุ
สว่างอารมณ์ ข) สว่างอารมณ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองฉาง
หนองฉาง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
หนองเต่า
เมืองอุทัยธานี
คลินิก
โนนค้อ
บุณฑริก
คลินิก
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
คลินิก
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
ร้านยา
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6400001297
6400001355
6400001383
6400001418
6400001455
6400001557
6400001900
6400001914
6400001915
6400002137
6400002598
6400002620
6400002703
6400002890
6400003073
6400003168
6400003229
6400003329
6400003460
6400003759
6400003911
6400003972
6400004178
6400004334
6400004364
6400004394
6400004397
6400004398
6400004409
6400004420
6400004440
6400004749
6400004908
6400004911
6400004912
6400004947
6400005042
6400005240
6400005292
6400005329
6500000182

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
คลังยาแก้วเนตร
ร้านยา
คลังยาแก้วเนตร
ร้านยา
เพรียว (Pure) พิบูลมังสาหาร
ร้านยา
บ้านยาวาริน
ร้านยา
ลดาเภสัช
ร้านยา
ใบยา
ร้านยา
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ร้านยามิสเตอร์เภสัช ชยางกูร(ตรงข้ามวัดด้ามพร้า)ร้านยา
มิสเตอร์เภสัช
ร้านยา
มะเร็งอุบลราชธานี
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วัตสันฟาร์มาซี เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี เอส เค อุบลราชธานี
ร้านยา
วัตสันฟาร์มาซี ซิตี้มอลล์ อุบล
ร้านยา
อุบลเซ็นทรัลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3 คลินิก
วัตสันฟาร์มาซี สาขาโลตัสส์ อุบลราชธานี
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตบหู
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
วิยดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์จีระศักดิ์
คลินิก
สัจจะเภสัช
ร้านยา
เขมราฐ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมสุขภาพตาบลโสกแสง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกการพยาบาลและการพดุงครรภ์สาวเว
คลินิก
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวิลพงษ์
คลินิก
คลังยา สาขา3 เขมราฐ
ร้านยา
คลังยา หน้าโลตัส
ร้านยา
คลังยา โพธิ์ไทร
ร้านยา
คลังยา ช่องเม็ก
ร้านยา
สิริ ฟาร์ม่า
ร้านยา
สิริแคร์ อาเภอน้ายืน
ร้านยา
คลังยา ศรีเมืองใหม่
ร้านยา
คลังยา ม่วงสามสิบ
ร้านยา
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ฟาสซิโน ถนนธรรมวิถี อุบลฯ
ร้านยา
ฟาสซิโน อุบลฯ วารินชาราบ
ร้านยา
ฟาสซิโน หน้า รพ.อุบลรักษ์
ร้านยา
เภสัชรักษ์ยา
ร้านยา
คลังยา
ร้านยา
รพสต.โคกเทียม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงกฤษฏิญา
คลินิก
สองเภสัช
ร้านยา
ศรีเมืองใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ

ตาบล
ในเมือง
ในเมือง
พิบูล
คาน้าแซบ
ในเมือง
เมืองศรีไค
แสนสุข
ขามใหญ่
ขามใหญ่
ขามใหญ่
แจระแม
ในเมือง
ในเมือง
วารินชาราบ
ในเมือง
โนนสวรรค์
หัวเรือ
บัวงาม
วารินชาราบ
เขมราฐ
โสกแสง
โพธิ์ศรี
เมืองเดช
เขมราฐ
ขุหลุ
โพธิ์ไทร
ช่องเม็ก
โขงเจียม
สีวิเชียร
นาคา
ม่วงสามสิบ
ไร่น้อย
ในเมือง
วารินชาราบ
ในเมือง
บัวงาม
ในเมือง
โนนสมบูรณ์
นาโพธิ์
ในเมือง
นาคา

อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
พิบูลมังสาหาร
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
นาจะหลวย
เมืองอุบลราชธานี
บุณฑริก
วารินชาราบ
เขมราฐ
นาจะหลวย
พิบูลมังสาหาร
เดชอุดม
เขมราฐ
ตระการพืชผล
โพธิ์ไทร
สิรินธร
โขงเจียม
น้ายืน
ศรีเมืองใหม่
ม่วงสามสิบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
บุณฑริก
เมืองอุบลราชธานี
นาจะหลวย
บุณฑริก
เมืองอุบลราชธานี
ศรีเมืองใหม่

จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65)
Ref code
6500000220
6500000230
6500000268
6500000294
6500000301
6500000309
6500000432
6500000482
6500000764
6500000883
6500001118
6500001367
6500001386
6500001482
6500001504
6500001672
6500001750
6500001900
6500001937
6500001989
6500002156
6500002473
6500002500
6500002944
6500002968
6500002974
6500003176
6500003220
6500003257
6500003300
6500003357

ชือ่ ร้าน/หน่วยบริการ
ประเภท
โรงพยาบาลบุณฑริก
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์กรกช
คลินิก
โรงพยาบาลน้ายืน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เกษรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ยูเวลเนสเซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
พี่น้องเภสัช
ร้านยา
รพ.สต.สร้างม่วง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตนายแพทย์
คลินิก พิสษิ ฐ์ ใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาคาใหญ่
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
รพ.สต.หัวดูน
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
มุมยาฟาร์มาซี
ร้านยา
พิบูลมังสาหาร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
ม่วงสามสิบ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
บจก.เมืองทองเภสัช สานักงานใหญ่
ร้านยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวทุ่ง
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลโขงเจียม
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเรือ
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
เยาวภาลักษณ์เภสัช
ร้านยา
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน/อื่นๆ
ศูนย์รวมยาอุบล
ร้านยา
พีแอนด์เอฟ อินทิเกรท จากัด เซ็นทรัล อุบลราชธานี
ร้านยา
ณัฎฐรดาทิพย์คลินิกการพยาบาล
คลินิก
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านยางเครือ ร.พ./หน่วยงานภาครัฐ
สมศักดิ์เภสัช
ร้านยา

ตาบล
อาเภอ
โพนงาม
บุณฑริก
นาเยีย
นาเยีย
สีวิเชียร
น้ายืน
เมืองเดช
เดชอุดม
โนนค้อ
บุณฑริก
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
สว่าง
สว่างวีระวงศ์
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
นาคา
ศรีเมืองใหม่
นาเยีย
นาเยีย
หนองสะโน บุณฑริก
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
นาคาใหญ่
เขื่องใน
ขามใหญ่
เมืองอุบลราชธานี
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
พิบูล
พิบูลมังสาหาร
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
วารินชาราบ วารินชาราบ
ค้อทอง
เขื่องใน
โขงเจียม
โขงเจียม
คอแลน
บุณฑริก
วารินชาราบ วารินชาราบ
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
หนองขอน
เมืองอุบลราชธานี
แจระแม
เมืองอุบลราชธานี
ท่าเมือง
ดอนมดแดง
ขามใหญ่
เมืองอุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
ยางสักกระโพหลุ่ม่วงสามสิบ
วารินชาราบ วารินชาราบ

จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

