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1 บริษทั ราชเวชอุบลราชธานี จ ากัด นายธรีพล  เจนวทิยา รับผู้ป่วยไวค้้างคืน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
เมืองอุบลราชธานี

2 บริษทั โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบล จ ากัด นายพนัธเ์กียรติ  ไวยากรณ์วลิาศ รับผู้ป่วยไวค้้างคืน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
เมืองอุบลราชธานี

3 บริษทั อุบลรักษ ์จ ากัด นายสุรชัย  สุพนัธมาตย์ รับผู้ป่วยไวค้้างคืน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่
เมืองอุบลราชธานี

4 นางวจิิตร  ผดุงวทิย์ นางวจิิตร  ผดุงวทิย์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ วจิิตรคลินิกการผดุงครรภ์
กุดข้าวปุ้น

5 นางไกรศรี  สังขะทา นางไกรศรี  สังขะทา ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ ไกรศรีคลินิกการผดุงครรภ์
เขมราฐ

6 นางรวมพร  พนัธวงศ์ นางรวมพร  พนัธวงศ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ รวมพรคลินิกการผดุงครรภ์
เขมราฐ

7 นางพรศิลป์  บุญคุ้ม นางพรศิลป์  บุญคุ้ม ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ คลินิกการผดุงครรภพ์รศิลป์
เขมราฐ

8 นางพทุธดิา  จันทร์ดอนแดง นางพทุธดิา  จันทร์ดอนแดง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ พทุธดิาคลินิกการผดุงครรภ์
เขมราฐ

9 นายเศวต  ศรีศิริ นายเศวต  ศรีศิริ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอเศวต
เขมราฐ

10 นางสุภาพร  ผุดผ่อง นางสุภาพร  ผุดผ่อง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุภาพร
เขมราฐ

11 นายฤทธ   ปกกฤตยหริบุญ นายฤทธ   ปกกฤตยหริบุญ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอฤทธ
เขมราฐ

12 นางนิภาพร  ไชยรักษ์ นางนิภาพร  ไชยรักษ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นิภาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เขื่องใน

13 นางศรัญญา   วรรณสุข นางศรัญญา   วรรณสุข ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศรัญญาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์(๑ )
เขื่องใน

14 นางมยุรี  หวงัสุข นางมยุรี  หวงัสุข ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มยุรีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เขื่องใน

15 นายจิณณพภิทัร  ชูปัญญา นายจิณณพภิทัร  ชูปัญญา ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมนายแพทย์จิณณพภิทัร
เขื่องใน

16 นางวจิูร   บุญเนียม นางวจิูร   บุญเนียม ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วจิูรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
โขงเจียม

17 นางอุทัย  ไหลหล่ัง นางอุทัย  ไหลหล่ัง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ อุทัยคลินิกการผดุงครรภ์
เดชอุดม

18 นายวชิัย  ภทิูพย์ นายวชิัย  ภทูิพย์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ วชิัยคลินิกการผดุงครรภ์
เดชอุดม

19 นางสุริยันต์  มิพล นางสุริยันต์  มิพล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สุริยันต์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เดชอุดม

20 นางจมร  เมาะลาษี นางจมร  เมาะลาษี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จมรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เดชอุดม

21 นายประกิจ   เชื้อชม นายประกิจ   เชื้อชม ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมกระดูกและข้อคลินิกหมอประกิจ
เดชอุดม
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22 นางสาวอุไรวรรณ  อมรไชย นางสาวอุไรวรรณ  อมรไชย ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อุไรวรรณ
เดชอุดม

23 นายสมใจ  อาภรศรี นายสมใจ  อาภรศรี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สมใจ
เดชอุดม

24 นายทวทิัศน์  ต้ังรพพีากร นายทวทิัศน์  ต้ังรพพีากร ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม ทวทิัศน์คลินิกเวชกรรม 
เดชอุดม

25 นายพรีะพล  จักรวาลอาชาชาติ นายพรีะพล  จักรวาลอาชาชาติ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรม นพ.พรีะพล
เดชอุดม

26 นางประภาภรณ์   เพชรมาก นางประภาภรณ์   เพชรมาก ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงประภาภรณ์
เดชอุดม

27 นางศิวาภรณ์  เงินราง นางศิวาภรณ์  เงินราง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ ศิวาภรณ์คลินิกการผดุงครรภ์
ตระการพชืผล

28 นางอุไรวรรณ  สองศร นางอุไรวรรณ  สองศร ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ อุไรวรรณคลินิกการผดุงครรภ์
ตระการพชืผล

29 นางพรีดา   ยาหอม นางพรีดา   ยาหอม ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พรวไิลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตระการพชืผล

30 นายพจิิตร์  วฒันาวานิชกุล นายพจิิตร์  วฒันาวานิชกุล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารแพทย์พจิิตร์ 
ตระการพชืผล

31 นายอุดม  โบจรัส นายอุดม  โบจรัส ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมออุดม 
ตระการพชืผล

32 นางเตือนใจ  จันทร์เล่ือน นางเตือนใจ  จันทร์เล่ือน ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ เตือนใจคลินิกการผดุงครรภ์
ทุ่งศรีอุดม

33 นางจงกลณี  นวลทา นางจงกลณี  นวลทา ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ จงกลณีคลินิกการผดุงครรภ์
นาจะหลวย

34 นางบุญช่วย  ชนะจะโปะ นางบุญช่วย  ชนะจะโปะ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ บุญช่วยคลินิกการผดุงครรภ์
นาจะหลวย

35 นางวชัรี   ทองกูล นางวชัรี   ทองกูล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วชัรีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
นาเยีย

36 นางปราณี  จาบกระโทก นางปราณี  จาบกระโทก ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ ปราณีคลินิกการผดุงครรภ์
น้ ายืน

37 นางฉววีรรณ  ค าศรี นางฉววีรรณ  ค าศรี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภฉ์ววีรรณ
น้ ายืน

38 นางสุวลี  พทุธเทศก์ นางสุวลี  พทุธเทศก์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สุวลีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
น้ ายืน

39 นางมณีจันทร์  พลูศรี นางมณีจันทร์  พลูศรี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มณีจันทร์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
น้ ายืน

40 นางรัชนี  ทองเนตร นางรัชนี  ทองเนตร ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รัชนีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
น้ ายืน

41 นางมุกดา  สุพรรณนนท์ นางมุกดา  สุพรรณนนท์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ มุกดาคลินิกการผดุงครรภ์
บุณฑริก

42 นางสาคร  กองแก้ว นางสาคร  กองแก้ว ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ สาครคลินิกการผดุงครรภ์
บุณฑริก
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43 นางศิริลักษณ์  บุญพทุธ นางศิริลักษณ์  บุญพทุธ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ ศิริลักษณ์คลินิกการผดุงครรภ์
บุณฑริก

44 นางสามใบ  วทิยารักษ์ นางสามใบ  วทิยารักษ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ สามใบคลินิกการผดุงครรภ์
บุณฑริก

45 นางทักษณิา  แก้วมณี นางทักษณิา  แก้วมณี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทักษณิาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
บุณฑริก

46 นางสาวกรุณาพร  สารทอง นางสาวกรุณาพร  สารทอง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรุณาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
บุณฑริก

47 นางจุฬาลักษณ์  วานิช นางจุฬาลักษณ์  วานิช ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ จุฬาลักษณ์คลินิกการผดุงครรภ์
พบิูลมังสาหาร

48 นางสุขัมพร  ส่งเสริม นางสุขัมพร  ส่งเสริม ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ สุขัมพรคลินิกการผดุงครรภ์
พบิูลมังสาหาร

49 นางศิรยา  จันทะโคตร นางศิรยา  จันทะโคตร ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ ศิรยาคลินิกการผดุงครรภ์
พบิูลมังสาหาร

50 นางจินตนา  พนัธป์กครอง นางจินตนา  พนัธป์กครอง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จินตนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พบิูลมังสาหาร

51 นางพสัรว ี ขัตติยะ นางพสัรว ี ขัตติยะ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พสัรวคีลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พบิูลมังสาหาร

52 นางนภสัชภรณ์   นันทการ นางนภสัชภรณ์   นันทการ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นันทการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พบิูลมังสาหาร

53 นางพลูสุข  ชาค ามูล นางพลูสุข  ชาค ามูล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภพ์ลูสุข  ชาค ามูล
พบิูลมังสาหาร

54 นายธรีวฒัน์  เชิงสะอาด นายธรีวฒัน์  เชิงสะอาด ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอธรีวฒัน์
พบิูลมังสาหาร

55 นายดนัย  เจียรกูล นายดนัย  เจียรกูล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอดนัย ๑ 
พบิูลมังสาหาร

56 นางบัวพศิ  มงคลเลิศ นางบัวพศิ  มงคลเลิศ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ บัวพศิคลินิกการผดุงครรภ์
โพธิไ์ทร

57 นางเทว ี อ่อนเนตร นางเทว ี อ่อนเนตร ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ เทวคีลินิกการผดุงครรภ์
โพธิไ์ทร

58 นางกุลธดิา  กุลประฑีปัญญา นางกุลธดิา  กุลประฑีปัญญา ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภก์ุลธดิา
ม่วงสามสิบ

59 นายธวติั  บุญไทย นายธวติั  บุญไทย ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธวติั
ม่วงสามสิบ

60 นางละไมย์  เพญ็พมิพ์ นางละไมย์  เพญ็พมิพ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ คลินิกการผดุงครรภล์ะไมย์
เมืองอุบลราชธานี

61 นางเทพนิมิต  สนุกพนัธ์ นางเทพนิมิต  สนุกพนัธ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภข์ามใหญ่
เมืองอุบลราชธานี

62 นางชุ่มจิต  กล่ินพบิูลย์ นางชุ่มจิต  กล่ินพบิูลย์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บ้านขี้เหล็กคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เมืองอุบลราชธานี

63 นายอัครเดช  กล่ินพบิูลย์ นายอัครเดช  กล่ินพบิูลย์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บ้านส าราญคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เมืองอุบลราชธานี
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ล าดับ ชื่อผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อผู้รับอนุญาตด าเนินการ ประเภท ลักษณะ ชื่อสถานพยาบาล clinic_อ าเภอ

64 นางชินารัตน์  จิตรพร้ิง นางชินารัตน์  จิตรพร้ิง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชินารัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เมืองอุบลราชธานี

65 นางศรีอุบล  บ ารุง นางศรีอุบล  บ ารุง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศรีอุบลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เมืองอุบลราชธานี

66 นางสาวสุชาดา  จูมพระบุตร นางสาวสุชาดา  จูมพระบุตร ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยสุชาดา (๑)
เมืองอุบลราชธานี

67 นางวภิาดา  เชาวกุล นางวภิาดา  เชาวกุล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ พญ.วภิาดา
เมืองอุบลราชธานี

68 นายววิฒัน์  แจ้งอริยวงศ์ นายววิฒัน์  แจ้งอริยวงศ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม อุบล หู คอ จมูก 
เมืองอุบลราชธานี

69 นายเชวง  ลิขสิทธิ์ นายเชวง  ลิขสิทธิ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรม นพ.เชวง
เมืองอุบลราชธานี

70 นายรุ่งเรือง  เศรษฐบดี นายรุ่งเรือง  เศรษฐบดี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม หมอรุ่งเรืองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ 
เมืองอุบลราชธานี

71 นายสนธยา พริิยะกิจไพบูลย์ นายสนธยา พริิยะกิจไพบูลย์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม หมอสนธยา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวชกรรม 
เมืองอุบลราชธานี

72 นายจิรวฒัน์  มูลศาสตร์ นายจิรวฒัน์  มูลศาสตร์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวช นพ.จิรวฒัน์ 
เมืองอุบลราชธานี

73 นายศรัณย์  วรรณภาสนี นายศรัณย์  วรรณภาสนี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ศรัณย์การแพทย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรม
เมืองอุบลราชธานี

74 นางสาวสุดารัตน์  นเรนทร์พทิักษ์ นางสาวสุดารัตน์  นเรนทร์พทิักษ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตา พญ.สุดารัตน์
เมืองอุบลราชธานี

75 บริษทั อุบล พยาธแิลบ จ ากัด นางสาวปาริชาติ ภญิโญศรี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมพยาธวิทิยากายวภิาค บริษทั อุบล พยาธแิลบ จ ากัด
เมืองอุบลราชธานี

76 นายสุรชัย   จึงมั่นคง นายสุรชัย   จึงมั่นคง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์-โสต ศอ จมูก สุรชัย - อารีรัตน์
เมืองอุบลราชธานี

77 นางสาวอรจิรา แสนทวสุีข นางสาวอรจิรา แสนทวสุีข ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมอรสไมล์
เมืองอุบลราชธานี

78 นายเกริก  สุวรรณกาฬ นางภาวนา  สุวรรณกาฬ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ภาวนา
เมืองอุบลราชธานี

79 นางนันทิรา โภคสวสัด์ิ นางนันทิรา โภคสวสัด์ิ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม ชยางกูรคลินิกทันตกรรม
เมืองอุบลราชธานี

80 นายสุเมธ  ต้ังกิจวนิชกุล นายสุเมธ  ต้ังกิจวนิชกุล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม หมอฟนัคลินิกทันตกรรม
เมืองอุบลราชธานี

81 นางสาวมาลี  พวัพนัธุ์ นางสาวมาลี  พวัพนัธุ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์มาลี
เมืองอุบลราชธานี

82 นายกมล  วสุิวรรณ นายกมล  วสุิวรรณ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ศูนย์เซลล์วทิยาอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี

83 นางรัตนา    ศศิประภา นางรัตนา    ศศิประภา ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม ธรียุทธ - รัตนา คลินิกเวชกรรม
เมืองอุบลราชธานี

84 นายประวทิย์  วริิยสิทธาวฒัน์ นายประวทิย์  วริิยสิทธาวฒัน์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม ประวทิย์การแพทย์คลินิกเวชกรรม
เมืองอุบลราชธานี
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ล าดับ ชื่อผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อผู้รับอนุญาตด าเนินการ ประเภท ลักษณะ ชื่อสถานพยาบาล clinic_อ าเภอ

85 นายธรีพล  วชัรปรีชาสกุล นายธรีพล  วชัรปรีชาสกุล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม เอ็กซเรย์อัลตราซาวด์อุบล คลินิกเวชกรรม
เมืองอุบลราชธานี

86 นายสุรชัย  สุพนัธมาตย์ นายสุรชัย  สุพนัธมาตย์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมสุรชัย - วชิชุดา 
เมืองอุบลราชธานี

87 นายเกริก  สุวรรณกาฬ นายเกริก  สุวรรณกาฬ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมนายแพทย์เกริก
เมืองอุบลราชธานี

88 พนัเอกประวทิย์  โภคสวสัด์ิ พนัเอกประวทิย์  โภคสวสัด์ิ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม ชยางกูรคลินิกเวชกรรม
เมืองอุบลราชธานี

89 นายสุทธศัิกด์ิ  จารุธนเศรษฐ์ นายสุทธศัิกด์ิ  จารุธนเศรษฐ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม เวชการคลินิกเวชกรรม
เมืองอุบลราชธานี

90 นายดามร   ประสิทธิภ์ริูปรีชา นายดามร   ประสิทธิภ์ริูปรีชา ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอดามร
เมืองอุบลราชธานี

91 นายธนิตเชฏฐ  รัตนาภชิาติ นายธนิตเชฏฐ  รัตนาภชิาติ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมธนิตการแพทย์
เมืองอุบลราชธานี

92 นายศักด์ิชัย  ธรีะวฒันสุข นายศักด์ิชัย  ธรีะวฒันสุข ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ศักด์ิชัย 
เมืองอุบลราชธานี

93 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย นายสิทธพิร  ศศิวรรณพงศ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.)
เมืองอุบลราชธานี

94 นายทรงเกียรติ  เล็กตระกูล นายทรงเกียรติ  เล็กตระกูล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม ทรงเกียรติ - ยุจินดา  คลินิกเวชกรรม 
เมืองอุบลราชธานี

95 นายหวาน  ศรีเรือนทอง นายหวาน  ศรีเรือนทอง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม หนองบัวการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
เมืองอุบลราชธานี

96 นายชวลิต  ลิมปวทิยากุล นายชวลิต  ลิมปวทิยากุล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมหมอชวลิต
เมืองอุบลราชธานี

97 นางสาววลัยา  พทัิกษว์ชัระ นางสาววลัยา  พทิักษว์ชัระ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมนิรันดร์การแพทย์
เมืองอุบลราชธานี

98 นางบุญกอง  มุธระพฒัน์ นางบุญกอง  มุธระพฒัน์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ บุญกองคลินิกการผดุงครรภ์
วารินช าราบ

99 นางสุรีรัตน์  พนัธเ์พง็ นางสุรีรัตน์  พนัธเ์พง็ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สุรีรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วารินช าราบ

100 นางพฒันา  ละนิล นางพฒันา  ละนิล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พฒันาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วารินช าราบ

101 พนัเอกดุลพฒัน์  เจริญวงศ์ พนัเอกดุลพฒัน์  เจริญวงศ์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม หมอดุลพฒัน์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวช
วารินช าราบ

102 พนัเอกหญิงสุวรรณี  ภสุรุ่งโรจน์ พนัเอกหญิงสุวรรณี  ภสุรุ่งโรจน์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช พญ. สุวรรณี
วารินช าราบ

103 พนัโทธนินศักด์ิ   ทองดีแท้ พนัโทธนินศักด์ิ   ทองดีแท้ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ธนินศักด์ิคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมหู  คอ  จมูก
วารินช าราบ

104 นางสาวนงลักษณ์  ธรีะวฒันสุข นางสาวนงลักษณ์  ธรีะวฒันสุข ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์นงลักษณ์
วารินช าราบ

105 นางวราภรณ์  อึง้อุดรภกัดี นางวราภรณ์  อึง้อุดรภกัดี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์วราภรณ์
วารินช าราบ
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ล าดับ ชื่อผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อผู้รับอนุญาตด าเนินการ ประเภท ลักษณะ ชื่อสถานพยาบาล clinic_อ าเภอ

106 นางรุกขจี   มากดี นางรุกขจี   มากดี ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์รุกขจี
วารินช าราบ

107 พนัโทพงษศั์กด์ิ  จรัสรังสีชล พนัโทพงษศั์กด์ิ  จรัสรังสีชล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเทคนิคการแพทย์ พงษศั์กด์ิแลบคลินิกเทคนิคการแพทย์
วารินช าราบ

108 พนัเอกบรรจง  สืบสังข์ พนัเอกบรรจง  สืบสังข์ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมบรรจงการแพทย์ 
วารินช าราบ

109 นางจูเลียทา  บุรัสการ นางจูเลียทา  บุรัสการ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมจูเลียทาการแพทย์
วารินช าราบ

110 นายหรรษา  แต้ศิริ นายหรรษา  แต้ศิริ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมนายแพทย์หรรษา
วารินช าราบ

111 นางประยงค์  วนัละค า นางประยงค์  วนัละค า ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการผดุงครรภ์ ประยงค์คลินิกการผดุงครรภ์
สวา่งวรีะวงศ์

112 นางนิชนันท์  ค าล้าน นางนิชนันท์  ค าล้าน ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นิชนันท์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สวา่งวรีะวงศ์

113 นางบุญฑริกา  เหลากลม นางบุญฑริกา  เหลากลม ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภบ์ุญฑริกา
สิรินธร

114 นางฐิติมนกาญจน์   ทีฆกุล นางฐิติมนกาญจน์   ทีฆกุล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฐิติมนกาญจน์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สิรินธร

115 นางดวงกมล  หน่อแก้ว นางดวงกมล  หน่อแก้ว ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดวงกมลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เหล่าเสือโก้ก

116 นายมานิต  ค าแหง นายมานิต  ค าแหง ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม แพทย์มานิตคลินิกเวชกรรม
เหล่าเสือโก้ก

117 นางประพศิ  เทพอารักษก์ุล นางประพศิ  เทพอารักษก์ุล ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมประพศิการแพทย์ 
วารินช าราบ

118 บริษทั เมดิแคร์  เฮลธ ์กรุ๊ป จ ากัด นางพบิูลลักษณ์  มักการุณ ไม่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ วาริน 
วารินช าราบ


