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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ให้โ ทษ
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
เป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
ลําดับที่
ชื่อสถานที่
ที่ตั้ง
๑.
กรุงเทพมหานคร
๑.๑ โรงพยาบาลราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
๑.๒ โรงพยาบาลเลิดสิน
แขวงศรีเวียง เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
๑.๓ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
๑.๔ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
๑.๕ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
๑.๖ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
๑.๗ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
๑.๘ โรงพยาบาลรามาธิบดี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
๑.๙ สํานักงานแพทย์ทหาร
สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
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แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๑ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๒ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
๑.๑๓ กองเวชศาสตร์ป้องกัน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรมแพทย์ทหารอากาศ
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๔ โรงพยาบาลตํารวจ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๕ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๖ โรงพยาบาลกลาง
แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๗ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๘ โรงพยาบาลตากสิน
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
๑.๒๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
๑.๒๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ บางซื่อ
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑.๒๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
๑.๒๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
๑.๒๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
สโมสรวัฒนธรรมหญิง
กรุงเทพมหานคร
๑.๒๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๗
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
กรุงเทพมหานคร
๑.๒๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๘
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
บุญรอด รุ่งเรือง

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑.๒๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙
ประชาธิปไตย
๑.๒๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท
๑.๒๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๑
๑.๓๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒
จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ
๑.๓๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๓
๑.๓๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๔
แก้ว สีบุญเรือง
๑.๓๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕
๑.๓๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข
๑.๓๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ประชานิเวศน์
๑.๓๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข
มงคล วอน วังตาล
๑.๓๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข
๑.๓๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ธนาคารนครหลวงไทย
๑.๓๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๑.๔๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๒
๑.๔๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๓
๑.๔๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔
๑.๔๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๕

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
ไมตรี วานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ลุมพินี
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
วัดปากบ่อ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
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๑.๔๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖
เจ้าคุณพระประยุรวงศ์
๑.๔๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๗
จันทร์ ฉิมไพบูลย์
๑.๔๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
๑.๔๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
ช่วง นุชเนตร
กรุงเทพมหานคร
๑.๔๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๐ วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
๑.๔๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๑
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
เอิบ-จิตร ทังสุบุตร
กรุงเทพมหานคร
๑.๕๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๒
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
มาริษ ตินตมุสิก
กรุงเทพมหานคร
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
๑.๕๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓
วัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
๑.๕๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๔ โพธิ์ศรี
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
๑.๕๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
๑.๕๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
๑.๕๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๗
ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา
กรุงเทพมหานคร
๑.๕๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
จี๊ด-ทองคํา บําเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
๑.๕๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
๑.๕๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ บางแค
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
๑.๕๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๑ คลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
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๑.๖๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒
ถนอม ทองสิมา
๑.๖๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๓ มีนบุรี
๑.๖๒
๑.๖๓
๑.๖๔
๑.๖๕
๑.๖๖
๑.๖๗
๑.๖๘
๑.๖๙
๑.๗๐
๑.๗๑
๑.๗๒
๑.๗๓
๑.๗๔
๑.๗๕

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔
แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
ลําผักชี หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๕ ร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๖
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กันตารัติอุทิศ
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
นาควัชระอุทิศ
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๙
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดชัยพฤกษมาลา
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๐ บึงกุ่ม
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๒ สามเสนนอก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๓ ทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๔ ทัศน์เอี่ยม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๕ เตชะสัมพันธ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖ ทับเจริญ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๗
บุญเรือง ล้ําเลิศ
กรุงเทพมหานคร

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๓๖
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๑.๗๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๘
ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม
๑.๗๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ
๑.๗๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐
รสสุคนธ์ มโนชญากร
๑.๗๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑
สังวาลย์ ทัสนารมย์
๑.๘๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๒
ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน
ภักดี ฐานปัญญา
๑.๘๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๓
สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
๑.๘๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๔
คลองสามวา
๑.๘๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕
รักษาศุข บางบอน
๑.๘๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖
ตําหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย ๔
๑.๘๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา
๑.๘๖
๒.
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลคลองท่อม
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลอ่าวลึก
อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเขาพนม
อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเกาะลันตา
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลลําทับ
อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลปลายพระยา
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
๓.
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
๓.๑๓
๓.๑๔
๓.๑๕
๔.
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔

หน้า ๓๗
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จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลมะการักษ์
โรงพยาบาลท่าม่วง
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน
โรงพยาบาลบ่อพลอย
โรงพยาบาลทองผาภูมิ
โรงพยาบาลสังขละบุรี
โรงพยาบาลห้วยกระเจา
โรงพยาบาลเลาขวัญ
โรงพยาบาลท่ากระดาน
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โรงพยาบาลสถานพระบารมี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิย
มหาราชรมณียเขต
โรงพยาบาลไทรโยค
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกุฉินารายณ์
โรงพยาบาลยางตลาด
โรงพยาบาลกมลาไสย
โรงพยาบาลสมเด็จ
โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
โรงพยาบาลห้วยเม็ก
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลคําม่วง
โรงพยาบาลร่องคํา
โรงพยาบาลท่าคันโท
โรงพยาบาลนามน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
๕.
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑
๖.
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒
๖.๑๓
๖.๑๔
๖.๑๕
๖.๑๖
๖.๑๗
๖.๑๘
๖.๑๙
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จังหวัดกําแพงเพชร
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
โรงพยาบาลคลองขลุง
โรงพยาบาลพรานกระต่าย
โรงพยาบาลคลองลาน
โรงพยาบาลลานกระบือ
โรงพยาบาลไทรงาม
โรงพยาบาลบึงสามัคคี
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
โรงพยาบาลปางศิลาทอง
จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลบ้านไผ่
โรงพยาบาลกระนวน
โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลน้ําพอง
โรงพยาบาลมัญจาคีรี
โรงพยาบาลหนองเรือ
โรงพยาบาลภูเวียง
โรงพยาบาลอุบลรัตน์
โรงพยาบาลบ้านฝาง
โรงพยาบาลแวงน้อย
โรงพยาบาลหนองสองห้อง
โรงพยาบาลชนบท
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
โรงพยาบาลเปือยน้อย
โรงพยาบาลแวงใหญ่

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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๖.๒๐ โรงพยาบาลพระยืน
๖.๒๑ โรงพยาบาลภูผาม่าน
๖.๒๒ โรงพยาบาลซําสูง
๗.
จังหวัดจันทบุรี
๗.๑ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
๗.๒ โรงพยาบาลโป่งน้ําร้อน
๗.๓ โรงพยาบาลสอยดาว
๗.๔ โรงพยาบาลขลุง
๗.๕ โรงพยาบาลแหลมสิงห์
๗.๖ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
๗.๗ โรงพยาบาลมะขาม
๗.๘ โรงพยาบาลนายายอาม
๗.๙ โรงพยาบาลแก่งหางแมว
๗.๑๐ โรงพยาบาลสองพี่น้อง
๗.๑๑ โรงพยาบาลท่าใหม่
๗.๑๒ โรงพยาบาลเขาสุกิม
๘.
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๘.๑ โรงพยาบาลพุทธโสธร
๘.๒ โรงพยาบาลพนมสารคาม
๘.๓ โรงพยาบาลบางปะกง
๘.๔ โรงพยาบาลสนามชัยเขต
๘.๕ โรงพยาบาลแปลงยาว
๘.๖ โรงพยาบาลบางคล้า
๘.๗ โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว
๘.๘ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
๘.๙ โรงพยาบาลราชสาส์น
๘.๑๐ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
๙.
จังหวัดชลบุรี
๙.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา
๙.๒ โรงพยาบาลอ่าวอุดม ศรีราชา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๔๐
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๙.๓ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๙.๔ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐
๙.๕ โรงพยาบาลชลบุรี
๙.๖ โรงพยาบาลบางละมุง
๙.๗ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
๙.๘ โรงพยาบาลบ้านบึง
๙.๙ โรงพยาบาลพนัสนิคม
๙.๑๐ โรงพยาบาลพานทอง
๙.๑๑ โรงพยาบาลเกาะสีชัง
๙.๑๒ โรงพยาบาลบ่อทอง
๙.๑๓ โรงพยาบาลหนองใหญ่
๑๐.
จังหวัดชัยนาท
๑๐.๑ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
๑๐.๒ โรงพยาบาลหันคา
๑๐.๓ โรงพยาบาลวัดสิงห์
๑๐.๔ โรงพยาบาลสรรคบุรี
๑๐.๕ โรงพยาบาลสรรพยา
๑๐.๖ โรงพยาบาลมโนรมย์
๑๑.
จังหวัดชัยภูมิ
๑๑.๑ โรงพยาบาลชัยภูมิ
๑๑.๒ โรงพยาบาลภูเขียว
๑๑.๓ โรงพยาบาลแก้งคร้อ
๑๑.๔ โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค์
๑๑.๕ โรงพยาบาลจัตุรัส
๑๑.๖ โรงพยาบาลหนองบัวแดง
๑๑.๗ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
๑๑.๘ โรงพยาบาลบ้านแท่น
๑๑.๙ โรงพยาบาลคอนสวรรค์
๑๑.๑๐ โรงพยาบาลเทพสถิต
๑๑.๑๑ โรงพยาบาลคอนสาร
๑๑.๑๒ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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๑๒.๑๑
๑๒.๑๒
๑๓.
๑๓.๑
๑๓.๒
๑๓.๓
๑๓.๔
๑๓.๕
๑๓.๖
๑๓.๗
๑๓.๘
๑๓.๙
๑๓.๑๐
๑๓.๑๑
๑๓.๑๒
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๑๓.๑๔
๑๓.๑๕
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โรงพยาบาลบ้านเขว้า
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
โรงพยาบาลเนินสง่า
จังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร
โรงพยาบาลหลังสวน
โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน
โรงพยาบาลปะทิว
โรงพยาบาลมาบอํามฤต
โรงพยาบาลสวี
โรงพยาบาลท่าแซะ
โรงพยาบาลละแม
โรงพยาบาลทุ่งตะโก
โรงพยาบาลพะโต๊ะ
จังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลพาน
โรงพยาบาลเชียงของ
โรงพยาบาลแม่สาย
โรงพยาบาลแม่จัน
โรงพยาบาลเทิง
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
โรงพยาบาลเชียงแสน
โรงพยาบาลแม่สรวย
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
โรงพยาบาลป่าแดด
โรงพยาบาลเวียงแก่น
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
โรงพยาบาลขุนตาล
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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๑๓.๑๖ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
๑๓.๑๗ โรงพยาบาลแม่ลาว
๑๔.
จังหวัดเชียงใหม่
๑๔.๑ โรงพยาบาลสวนปรุง
๑๔.๒ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๔.๓ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
๑๔.๔ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
๑๔.๕ โรงพยาบาลดารารัศมี
๑๔.๖ โรงพยาบาลนครพิงค์
๑๔.๗ โรงพยาบาลฝาง
๑๔.๘ โรงพยาบาลสันป่าตอง
๑๔.๙ โรงพยาบาลจอมทอง
๑๔.๑๐ โรงพยาบาลเชียงดาว
๑๔.๑๑ โรงพยาบาลฮอด
๑๔.๑๒ โรงพยาบาลแม่แจ่ม
๑๔.๑๓ โรงพยาบาลพร้าว
๑๔.๑๔ โรงพยาบาลแม่อาย
๑๔.๑๕ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
๑๔.๑๖ โรงพยาบาลสารภี
๑๔.๑๗ โรงพยาบาลอมก๋อย
๑๔.๑๘ โรงพยาบาลแม่แตง
๑๔.๑๙ โรงพยาบาลสันทราย
๑๔.๒๐ โรงพยาบาลสะเมิง
๑๔.๒๑ โรงพยาบาลแม่วาง
๑๔.๒๒ โรงพยาบาลดอยเต่า
๑๔.๒๓ โรงพยาบาลเวียงแหง
๑๔.๒๔ โรงพยาบาลไชยปราการ
๑๔.๒๕ โรงพยาบาลหางดง
๑๔.๒๖ โรงพยาบาลแม่ออน
๑๔.๒๗ โรงพยาบาลสันกําแพง
๑๔.๒๘ โรงพยาบาลดอยหล่อ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
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จังหวัดตรัง
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลห้วยยอด
โรงพยาบาลกันตัง
โรงพยาบาลปะเหลียน
โรงพยาบาลย่านตาขาว
โรงพยาบาลสิเกา
โรงพยาบาลวังวิเศษ
โรงพยาบาลนาโยง
โรงพยาบาลรัษฎา
จังหวัดตราด
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลบ่อไร่
โรงพยาบาลคลองใหญ่
โรงพยาบาลแหลมงอบ
โรงพยาบาลเขาสมิง
โรงพยาบาลเกาะช้าง
โรงพยาบาลเกาะกูด
จังหวัดตาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลบ้านตาก
โรงพยาบาลสามเงา
โรงพยาบาลแม่ระมาด
โรงพยาบาลท่าสองยาง
โรงพยาบาลพบพระ
โรงพยาบาลอุ้มผาง
จังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลบ้านนา
โรงพยาบาลองครักษ์
โรงพยาบาลปากพลี

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
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จังหวัดนครปฐม
๑๙.๑ โรงพยาบาลนครปฐม
๑๙.๒ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
๑๙.๓ โรงพยาบาลสามพราน
๑๙.๔ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
๑๙.๕ โรงพยาบาลพุทธมณฑล
๑๙.๖ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
๑๙.๗ โรงพยาบาลบางเลน
๑๙.๘ โรงพยาบาลดอนตูม
๑๙.๙ โรงพยาบาลห้วยพลู
๑๙.๑๐ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
๒๐.
จังหวัดนครพนม
๒๐.๑ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
๒๐.๒ โรงพยาบาลนครพนม
๒๐.๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
๒๐.๔ โรงพยาบาลนาแก
๒๐.๕ โรงพยาบาลศรีสงคราม
๒๐.๖ โรงพยาบาลท่าอุเทน
๒๐.๗ โรงพยาบาลบ้านแพง
๒๐.๘ โรงพยาบาลโพนสวรรค์
๒๐.๙ โรงพยาบาลนาทม
๒๐.๑๐ โรงพยาบาลนาหว้า
๒๐.๑๑ โรงพยาบาลปลาปาก
๒๐.๑๒ โรงพยาบาลเรณูนคร
๒๑.
จังหวัดนครราชสีมา
๒๑.๑ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์
๒๑.๒ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
๒๑.๓ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๒๑.๔ โรงพยาบาลครบุรี
๒๑.๕ โรงพยาบาลเสิงสาง
๒๑.๖ โรงพยาบาลขามทะเลสอ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๙.

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
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๒๑.๗ โรงพยาบาลโชคชัย
๒๑.๘ โรงพยาบาลโนนไทย
๒๑.๙ โรงพยาบาลโนนสูง
๒๑.๑๐ โรงพยาบาลขามสะแกแสง
๒๑.๑๑ โรงพยาบาลปักธงชัย
๒๑.๑๒ โรงพยาบาลชุมพวง
๒๑.๑๓ โรงพยาบาลจักราช
๒๑.๑๔ โรงพยาบาลหนองบุญมาก
๒๑.๑๕ โรงพยาบาลวังน้ําเขียว
๒๑.๑๖ โรงพยาบาลโนนแดง
๒๑.๑๗ โรงพยาบาลลําทะเมนชัย
๒๑.๑๘ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
๑๐๐ ปี เมืองยาง
๒๑.๑๙ โรงพยาบาลด่านขุนทด
๒๑.๒๐ โรงพยาบาลสูงเนิน
๒๑.๒๑ โรงพยาบาลสีคิ้ว
๒๑.๒๒ โรงพยาบาลปากช่องนานา
๒๑.๒๓ โรงพยาบาลคง
๒๑.๒๔ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
๒๑.๒๕ โรงพยาบาลบัวใหญ่
๒๑.๒๖ โรงพยาบาลพิมาย
๒๑.๒๗ โรงพยาบาลประทาย
๒๑.๒๘ โรงพยาบาลห้วยแถลง
๒๑.๒๙ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
๒๒.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
๒๒.๒ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๒๒.๓ โรงพยาบาลทุ่งสง
๒๒.๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
๒๒.๕ โรงพยาบาลปากพนัง

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒๒.๖ โรงพยาบาลสิชล
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๗ โรงพยาบาลท่าศาลา
อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๘ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๙ โรงพยาบาลชะอวด
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๐ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๑ โรงพยาบาลลานสกา
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๒ โรงพยาบาลขนอม
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๓ โรงพยาบาลหัวไทร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๔ โรงพยาบาลเชียรใหญ่
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๕ โรงพยาบาลพรหมคีรี
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๖ โรงพยาบาลพิปูน
อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๗ โรงพยาบาลนาบอน
อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๘ โรงพยาบาลบางขัน
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๑๙ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒.๒๐ โรงพยาบาลถ้ําพรรณรา
อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๓.
จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๑ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๒ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๓ โรงพยาบาลพยุหะคีรี
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๔ โรงพยาบาลกองบิน ๔
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๕ โรงพยาบาลตาคลี
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๖ โรงพยาบาลลาดยาว
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๗ โรงพยาบาลท่าตะโก
อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๘ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๙ โรงพยาบาลหนองบัว
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๑๐ โรงพยาบาลตากฟ้า
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๑๑ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๑๒ โรงพยาบาลแม่วงก์
อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๑๓ โรงพยาบาลชุมแสง
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๑๔ โรงพยาบาลไพศาลี
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
๒๓.๑๕ โรงพยาบาลโกรกพระ
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
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จังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลศรีธัญญา
สถาบันบําราศนราดูร
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลไทรน้อย
โรงพยาบาลปากเกร็ด
โรงพยาบาลบางใหญ่
โรงพยาบาลบางบัวทอง
โรงพยาบาลบางกรวย
จังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
โรงพยาบาลระแงะ
โรงพยาบาลตากใบ
โรงพยาบาลสุไหงปาดี
โรงพยาบาลแว้ง
โรงพยาบาลศรีสาคร
โรงพยาบาลรือเสาะ
โรงพยาบาลสุคิริน
โรงพยาบาลบาเจาะ
โรงพยาบาลจะแนะ
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
จังหวัดน่าน
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
โรงพยาบาลเวียงสา
โรงพยาบาลนาน้อย
โรงพยาบาลท่าวังผา
โรงพยาบาลเชียงกลาง
โรงพยาบาลแม่จริม
โรงพยาบาลทุ่งช้าง
โรงพยาบาลบ้านหลวง

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
อําเภอปัว จังหวัดน่าน
อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖.๑๐ โรงพยาบาลนาหมื่น
๒๖.๑๑ โรงพยาบาลสันติสุข
๒๖.๑๒ โรงพยาบาลบ่อเกลือ
๒๖.๑๓ โรงพยาบาลสองแคว
๒๗.
จังหวัดบุรีรัมย์
๒๗.๑ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
๒๗.๒ โรงพยาบาลนางรอง
๒๗.๓ โรงพยาบาลลําปลายมาศ
๒๗.๔ โรงพยาบาลประโคนชัย
๒๗.๕ โรงพยาบาลละหานทราย
๒๗.๖ โรงพยาบาลพุทไธสง
๒๗.๗ โรงพยาบาลสตึก
๒๗.๘ โรงพยาบาลกระสัง
๒๗.๙ โรงพยาบาลบ้านกรวด
๒๗.๑๐ โรงพยาบาลหนองกี่
๒๗.๑๑ โรงพยาบาลคูเมือง
๒๗.๑๒ โรงพยาบาลนาโพธิ์
๒๗.๑๓ โรงพยาบาลพลับพลาชัย
๒๗.๑๔ โรงพยาบาลหนองหงส์
๒๗.๑๕ โรงพยาบาลปะคํา
๒๗.๑๖ โรงพยาบาลห้วยราช
๒๗.๑๗ โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
๒๗.๑๘ โรงพยาบาลชํานิ
๒๗.๑๙ โรงพยาบาลโนนดินแดง
๒๗.๒๐ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
๒๘.
จังหวัดบึงกาฬ
๒๘.๑ โรงพยาบาลบึงกาฬ
๒๘.๒ โรงพยาบาลเซกา
๒๘.๓ โรงพยาบาลโซ่พิสัย
๒๘.๔ โรงพยาบาลปากคาด
๒๘.๕ โรงพยาบาลพรเจริญ
๒๘.๖ โรงพยาบาลบึงโขงหลง

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘.๗ โรงพยาบาลศรีวิไล
๒๘.๘ โรงพยาบาลบุ่งคล้า
๒๙.
จังหวัดปทุมธานี
๒๙.๑ สถาบันธัญญารักษ์
๒๙.๒ โรงพยาบาลธัญบุรี
๒๙.๓ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
๒๙.๔ โรงพยาบาลปทุมธานี
๒๙.๕ โรงพยาบาลหนองเสือ
๒๙.๖ โรงพยาบาลลําลูกกา
๒๙.๗ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
๒๙.๘ โรงพยาบาลคลองหลวง
๒๙.๙ โรงพยาบาลสามโคก
๓๐.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๐.๑ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
๓๐.๒ โรงพยาบาลปราณบุรี
๓๐.๓ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
๓๐.๔
๓๐.๕
๓๐.๖
๓๐.๗
๓๐.๘
๓๐.๙

โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลสามร้อยยอด
โรงพยาบาลกุยบุรี
โรงพยาบาลทับสะแก
โรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

๓๑.๑
๓๑.๒
๓๑.๓
๓๑.๔
๓๑.๕
๓๑.๖
๓๑.๗

จังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลนาดี
โรงพยาบาลประจันตคาม
โรงพยาบาลศรีมโหสถ
โรงพยาบาลบ้านสร้าง
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์

๓๑.

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
๓๒.
๓๒.๑
๓๒.๒
๓๒.๓
๓๒.๔
๓๒.๕
๓๒.๖
๓๒.๗
๓๒.๘
๓๒.๙
๓๒.๑๐
๓๒.๑๑
๓๒.๑๒
๓๒.๑๓
๓๓.
๓๓.๑

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดปัตตานี
ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดปัตตานี
โรงพยาบาลปัตตานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
โรงพยาบาลโคกโพธิ์
โรงพยาบาลหนองจิก
โรงพยาบาลยะหริ่ง
โรงพยาบาลปะนาเระ
โรงพยาบาลมายอ
โรงพยาบาลไม้แก่น
โรงพยาบาลยะรัง
โรงพยาบาลทุ่งยางแดง
โรงพยาบาลกะพ้อ
โรงพยาบาลแม่ลาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

๓๓.๒ โรงพยาบาลเสนา
๓๓.๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
(วาสนมหาเถระ) นครหลวง
๓๓.๔ โรงพยาบาลบางปะอิน
๓๓.๕ โรงพยาบาลท่าเรือ
๓๓.๖ โรงพยาบาลผักไห่
๓๓.๗ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
๓๓.๘ โรงพยาบาลบางไทร
๓๓.๙ โรงพยาบาลบางบาล
๓๓.๑๐ โรงพยาบาลบางปะหัน
๓๓.๑๑ โรงพยาบาลภาชี
๓๓.๑๒ โรงพยาบาลวังน้อย
๓๓.๑๓ โรงพยาบาลมหาราช
๓๓.๑๔ โรงพยาบาลอุทัย
๓๓.๑๕ โรงพยาบาลบ้านแพรก
๓๓.๑๖ โรงพยาบาลบางซ้าย

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
๓๔.
๓๔.๑
๓๔.๒
๓๔.๓
๓๔.๔
๓๔.๕
๓๔.๖
๓๔.๗
๓๕.
๓๕.๑
๓๕.๒
๓๕.๓
๓๕.๔
๓๕.๕
๓๕.๖
๓๕.๗
๓๕.๘
๓๕.๙
๓๖.
๓๖.๑
๓๖.๒
๓๖.๓
๓๖.๔
๓๖.๕
๓๖.๖
๓๖.๗
๓๖.๘
๓๖.๙
๓๖.๑๐
๓๗.
๓๗.๑
๓๗.๒

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคํา
โรงพยาบาลดอกคําใต้
โรงพยาบาลปง
โรงพยาบาลจุน
โรงพยาบาลแม่ใจ
โรงพยาบาลเชียงม่วน
จังหวัดพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
โรงพยาบาลบางไทร
โรงพยาบาลท้ายเหมือง
โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
โรงพยาบาลทับปุด
โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
จังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลควนขนุน
โรงพยาบาลเขาชัยสน
โรงพยาบาลปากพะยูน
โรงพยาบาลบางแก้ว
โรงพยาบาลกงหรา
โรงพยาบาลตะโหมด
โรงพยาบาลป่าพะยอม
โรงพยาบาลป่าบอน
โรงพยาบาลศรีบรรพต
จังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
อําเภอปง จังหวัดพะเยา
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
อําเภอกะปง จังหวัดพังงา
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
๓๗.๓
๓๗.๔
๓๗.๕
๓๗.๖
๓๗.๗
๓๗.๘
๓๗.๙

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

โรงพยาบาลบางมูลนาก
โรงพยาบาลโพทะเล
โรงพยาบาลสามง่าม
โรงพยาบาลวังทรายพูน
โรงพยาบาลทับคล้อ
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
โรงพยาบาลวชิรบารมี
๓๘.
จังหวัดพิษณุโลก
๓๘.๑ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓๘.๒ โรงพยาบาลพุทธชินราช
๓๘.๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
๓๘.๔ โรงพยาบาลบางระกํา
๓๘.๕ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
๓๘.๖ โรงพยาบาลวังทอง
๓๘.๗ โรงพยาบาลพรหมพิราม
๓๘.๘ โรงพยาบาลชาติตระการ
๓๘.๙ โรงพยาบาลเนินมะปราง
๓๘.๑๐ โรงพยาบาลวัดโบสถ์
๓๙.
จังหวัดเพชรบุรี
๓๙.๑ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
๓๙.๒ โรงพยาบาลท่ายาง
๓๙.๓ โรงพยาบาลชะอํา
๓๙.๔ โรงพยาบาลบ้านลาด
๓๙.๕ โรงพยาบาลบ้านแหลม
๓๙.๖ โรงพยาบาลเขาย้อย
๓๙.๗ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
๓๙.๘ โรงพยาบาลแก่งกระจาน
๔๐.
จังหวัดเพชรบูรณ์
๔๐.๑ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๔๐.๒ โรงพยาบาลหล่มสัก
๔๐.๓ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
๔๐.๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔๐.๕ โรงพยาบาลชนแดน
๔๐.๖ โรงพยาบาลหนองไผ่
๔๐.๗ โรงพยาบาลบึงสามพัน
๔๐.๘ โรงพยาบาลศรีเทพ
๔๐.๙ โรงพยาบาลเขาค้อ
๔๐.๑๐ โรงพยาบาลวังโป่ง
๔๐.๑๑ โรงพยาบาลน้ําหนาว
๔๑.
จังหวัดแพร่
๔๑.๑ โรงพยาบาลแพร่
๔๑.๒ โรงพยาบาลสูงเม่น
๔๑.๓ โรงพยาบาลลอง
๔๑.๔ โรงพยาบาลวังชิ้น
๔๑.๕ โรงพยาบาลสอง
๔๑.๖ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
๔๑.๗ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
๔๑.๘ โรงพยาบาลร้องกวาง
๔๒.
จังหวัดภูเก็ต
๔๒.๑ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๔๒.๒ โรงพยาบาลถลาง
๔๒.๓ โรงพยาบาลป่าตอง
๔๓.
จังหวัดมหาสารคาม
๔๓.๑ โรงพยาบาลมหาสารคาม
๔๓.๒ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
๔๓.๓ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
๔๓.๔ โรงพยาบาลวาปีปทุม
๔๓.๕ โรงพยาบาลบรบือ
๔๓.๖ โรงพยาบาลเชียงยืน
๔๓.๗ โรงพยาบาลกันทรวิชัย
๔๓.๘ โรงพยาบาลนาเชือก
๔๓.๙ โรงพยาบาลนาดูน
๔๓.๑๐ โรงพยาบาลแกดํา
๔๓.๑๑ โรงพยาบาลยางสีสุราช

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
อําเภอลอง จังหวัดแพร่
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
อําเภอสอง จังหวัดแพร่
อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
๔๔.
๔๔.๑
๔๔.๒
๔๔.๓
๔๔.๔
๔๔.๕
๔๔.๖
๔๔.๗
๔๕.
๔๕.๑
๔๕.๒
๔๕.๓
๔๕.๔
๔๕.๕
๔๕.๖
๔๕.๗
๔๕.๘
๔๖.
๔๖.๑
๔๖.๒
๔๖.๓
๔๖.๔
๔๖.๕
๔๖.๖
๔๖.๗
๔๖.๘
๔๖.๙
๔๗.
๔๗.๑
๔๗.๒
๔๗.๓
๔๗.๔

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลนิคมคําสร้อย
โรงพยาบาลคําชะอี
โรงพยาบาลดอนตาล
โรงพยาบาลดงหลวง
โรงพยาบาลหนองสูง
โรงพยาบาลหว้านใหญ่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
โรงพยาบาลขุนยวม
โรงพยาบาลสบเมย
โรงพยาบาลปางมะผ้า
จังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
โรงพยาบาลกุดชุม
โรงพยาบาลคําเขื่อนแก้ว
โรงพยาบาลมหาชนะชัย
โรงพยาบาลค้อวัง
โรงพยาบาลป่าติ้ว
โรงพยาบาลทรายมูล
โรงพยาบาลไทยเจริญ
จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลเบตง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
โรงพยาบาลรามัน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๕๕
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๔๗.๕ โรงพยาบาลบันนังสตา
๔๗.๖ โรงพยาบาลธารโต
๔๗.๗ โรงพยาบาลกาบัง
๔๘.
จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๘.๑ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๔๘.๒ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
๔๘.๓ โรงพยาบาลโพนทอง
๔๘.๔ โรงพยาบาลเสลภูมิ
๔๘.๕ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
๔๘.๖ โรงพยาบาลพนมไพร
๔๘.๗ โรงพยาบาลหนองพอก
๔๘.๘ โรงพยาบาลปทุมรัตต์
๔๘.๙ โรงพยาบาลอาจสามารถ
๔๘.๑๐ โรงพยาบาลธวัชบุรี
๔๘.๑๑ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
๔๘.๑๒ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
๔๘.๑๓ โรงพยาบาลโพนทราย
๔๘.๑๔ โรงพยาบาลเมยวดี
๔๘.๑๕ โรงพยาบาลจังหาร
๔๘.๑๖ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
๔๘.๑๗ โรงพยาบาลเมืองสรวง
๔๙.
จังหวัดระนอง
๔๙.๑ โรงพยาบาลระนอง
๔๙.๒ โรงพยาบาลกระบุรี
๔๙.๓ โรงพยาบาลกะเปอร์
๔๙.๔ โรงพยาบาลละอุ่น
๔๙.๕ โรงพยาบาลสุขสําราญ
๕๐.
จังหวัดระยอง
๕๐.๑ โรงพยาบาลระยอง
๕๐.๒ โรงพยาบาลบ้านฉาง
๕๐.๓ โรงพยาบาลแกลง
๕๐.๔ โรงพยาบาลบ้านค่าย

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๕๖
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๕๐.๕ โรงพยาบาลปลวกแดง
๕๐.๖ โรงพยาบาลวังจันทร์
๕๐.๗ โรงพยาบาลมาบตาพุด
๕๑.
จังหวัดราชบุรี
๕๑.๑ โรงพยาบาลราชบุรี
๕๑.๒ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
๕๑.๓ โรงพยาบาลโพธาราม
๕๑.๔ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
๕๑.๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
๕๑.๖ โรงพยาบาลปากท่อ
๕๑.๗ โรงพยาบาลบางแพ
๕๑.๘ โรงพยาบาลวัดเพลง
๕๑.๙ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
๕๑.๑๐ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
๕๒.
จังหวัดลพบุรี
๕๒.๑ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
๕๒.๒ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
๕๒.๓ โรงพยาบาลบ้านหมี่
๕๒.๔ โรงพยาบาลโคกสําโรง
๕๒.๕ โรงพยาบาลชัยบาดาล
๕๒.๖ โรงพยาบาลพัฒนานิคม
๕๒.๗ โรงพยาบาลท่าวุ้ง
๕๒.๘ โรงพยาบาลสระโบสถ์
๕๒.๙ โรงพยาบาลท่าหลวง
๕๒.๑๐ โรงพยาบาลโคกเจริญ
๕๒.๑๑ โรงพยาบาลลําสนธิ
๕๒.๑๒ โรงพยาบาลหนองม่วง
๕๓.
จังหวัดลําปาง
๕๓.๑ โรงพยาบาลลําปาง
๕๓.๒ โรงพยาบาลแจ้ห่ม
๕๓.๓ โรงพยาบาลเถิน
๕๓.๔ โรงพยาบาลห้างฉัตร

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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โรงพยาบาลงาว
โรงพยาบาลเมืองปาน
โรงพยาบาลวังเหนือ
โรงพยาบาลเสริมงาม
โรงพยาบาลสบปราบ
โรงพยาบาลแม่เมาะ
โรงพยาบาลแม่ทะ
โรงพยาบาลเกาะคา
โรงพยาบาลแม่พริก
จังหวัดลําพูน
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลป่าซาง
โรงพยาบาลลี้
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
โรงพยาบาลแม่ทา
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
โรงพยาบาลบ้านธิ
จังหวัดเลย
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
โรงพยาบาลวังสะพุง
โรงพยาบาลเชียงคาน
โรงพยาบาลภูกระดึง
โรงพยาบาลท่าลี่
โรงพยาบาลนาแห้ว
โรงพยาบาลผาขาว
โรงพยาบาลปากชม
โรงพยาบาลภูเรือ
โรงพยาบาลนาด้วง
โรงพยาบาลเอราวัณ
โรงพยาบาลภูหลวง

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภองาว จังหวัดลําปาง
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน
อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
อําเภอปากชม จังหวัดเลย
อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกันทรารมย์
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุขันธ์
อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลยางชุมน้อย
อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลไพรบึง
อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลบึงบูรพ์
อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลโนนคูณ
อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลวังหิน
อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลน้ําเกลี้ยง
อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปรางค์กู่
อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูสิงห์
อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลสกลนคร
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลพังโคน
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลวานรนิวาส
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลวาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่องดาว
อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลบ้านม่วง
อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลคําตากล้า
อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุดบาก
อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
โรงพยาบาลเต่างอย
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
โรงพยาบาลเจริญศิลป์
จังหวัดสงขลา
ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลระโนด
โรงพยาบาลสะเดา
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
โรงพยาบาลรัตภูมิ
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ณ อําเภอนาทวี
โรงพยาบาลจะนะ
โรงพยาบาลควนเนียง
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
โรงพยาบาลนาหม่อม
โรงพยาบาลบางกล่ํา
โรงพยาบาลเทพา
โรงพยาบาลสทิงพระ
โรงพยาบาลสิงหนคร
โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
จังหวัดสตูล
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลละงู
โรงพยาบาลควนกาหลง
โรงพยาบาลทุ่งหว้า

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
อําเภอละงู จังหวัดสตูล
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕๙.๕ โรงพยาบาลท่าแพ
๕๙.๖ โรงพยาบาลควนโดน
๖๐.
จังหวัดสมุทรปราการ
๖๐.๑ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
๖๐.๒
๖๐.๓
๖๐.๔
๖๐.๕
๖๐.๖
๖๑.
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๖๒.
๖๒.๑
๖๒.๒
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางพลี
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางจาก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางบ่อ
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ อําเภอพระสุมทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลนภาลัย
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลวัฒนานคร
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลวังน้ําเย็น
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลคลองหาด
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลตาพระยา
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

โรงพยาบาลหนองแค
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลแก่งคอย
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมอ
อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลวิหารแดง
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลหนองแซง
อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
โรงพยาบาลเสาไห้
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลหนองโดน
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลดอนพุด
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลบางระจัน
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลท่าช้าง
อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลพรหมบุรี
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีนคร
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลอู่ทอง
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลด่านช้าง
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
โรงพยาบาลสามชุก
โรงพยาบาลดอนเจดีย์
โรงพยาบาลศรีประจันต์
โรงพยาบาลบางปลาม้า
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลพุนพิน
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
โรงพยาบาลเกาะสมุย
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
โรงพยาบาลพระแสง
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
โรงพยาบาลท่าชนะ
โรงพยาบาลดอนสัก
โรงพยาบาลบ้านนาสาร
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
โรงพยาบาลบ้านตาขุน
โรงพยาบาลชัยบุรี
โรงพยาบาลไชยา
โรงพยาบาลเคียนซา
โรงพยาบาลท่าฉาง
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลเวียงสระ
โรงพยาบาลพนม
จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลรัตนบุรี
โรงพยาบาลศีขรภูมิ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
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โรงพยาบาลสังขะ
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลท่าตูม
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
โรงพยาบาลจอมพระ
โรงพยาบาลสนม
โรงพยาบาลสําโรงทาบ
โรงพยาบาลบัวเชด
โรงพยาบาลลําดวน
จังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
โรงพยาบาลโพนพิสัย
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
โรงพยาบาลสังคม
จังหวัดหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลโนนสัง
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
โรงพยาบาลนากลาง
โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
จังหวัดอ่างทอง
โรงพยาบาลอ่างทอง
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
โรงพยาบาลป่าโมก
โรงพยาบาลแสวงหา
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
โรงพยาบาลไชโย
โรงพยาบาลสามโก้
จังหวัดอํานาจเจริญ
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

โรงพยาบาลชานุมาน
โรงพยาบาลพนา
โรงพยาบาลหัวตะพาน
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
โรงพยาบาลลืออํานาจ
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดอุดรธานี
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลกุมภวาปี
โรงพยาบาลบ้านผือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
โรงพยาบาลไชยวาน
โรงพยาบาลกุดจับ
โรงพยาบาลน้ําโสม
โรงพยาบาลโนนสะอาด
โรงพยาบาลศรีธาตุ
โรงพยาบาลหนองหาน
โรงพยาบาลนายูง
โรงพยาบาลทุ่งฝน
โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
โรงพยาบาลหนองวัวซอ
โรงพยาบาลสร้างคอม
โรงพยาบาลวังสามหมอ
โรงพยาบาลหนองแสง
โรงพยาบาลเพ็ญ
โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิชัย

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
อําเภอห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗๕.๔ โรงพยาบาลตรอน
๗๕.๕ โรงพยาบาลทองแสนขัน
๗๕.๖ โรงพยาบาลลับแล
๗๕.๗ โรงพยาบาลท่าปลา
๗๕.๘ โรงพยาบาลน้ําปาด
๗๕.๙ โรงพยาบาลฟากท่า
๗๕.๑๐ โรงพยาบาลบ้านโคก
๗๖.
จังหวัดอุทัยธานี
๗๖.๑ โรงพยาบาลอุทัยธานี
๗๖.๒ โรงพยาบาลหนองฉาง
๗๖.๓ โรงพยาบาลทัพทัน
๗๖.๔ โรงพยาบาลบ้านไร่
๗๖.๕ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
๗๖.๖ โรงพยาบาลลานสัก
๗๖.๗ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
๗๖.๘ โรงพยาบาลห้วยคต
๗๗.
จังหวัดอุบลราชธานี
๗๗.๑ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
๗๗.๒ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๗๗.๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
๗๗.๔ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
๗๗.๕ โรงพยาบาลเขื่องใน
๗๗.๖ โรงพยาบาลตระการพืชผล
๗๗.๗ โรงพยาบาลเขมราฐ
๗๗.๘ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
๗๗.๙ โรงพยาบาลน้ํายืน
๗๗.๑๐ โรงพยาบาลนาจะหลวย
๗๗.๑๑ โรงพยาบาลบุณฑริก
๗๗.๑๒ โรงพยาบาลวารินชําราบ
๗๗.๑๓ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
๗๗.๑๔ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
๗๗.๑๕ โรงพยาบาลตาลสุม

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๗๗.๑๖ โรงพยาบาลสําโรง
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
๗๗.๑๗ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
๗๗.๑๘ โรงพยาบาลโขงเจียม
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
๗๗.๑๙ โรงพยาบาลดอนมดแดง
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
๗๗.๒๐ โรงพยาบาลสิรินธร
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๗๗.๒๑ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

