รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
กระสัง
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
นางชาลี ปรัชญพฤทธิ์

การผดุงครรภ์ชั้น 2
คลินิกชาลีการผดุงครรภ์

เลขที่ 35

ม. 12 ถ. -

ต.กันทรารมย์

นางชาลี ปรัชญพฤทธิ์

พรภินันท์การผดุงครรภ์

เลขที่ 40/1

ม. 1 ถ. -

ต.หนองเต็ง

นางพรภินันท์ อรุณโรจน์โสภิต นางพรภินันท์ อรุณโรจน์โสภิต

คลินิกนนิตาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 209/2

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.บ้านปรือ
ม. 7 ถ. -

นางนนิตา จักสาน

คลินิกกิตติศักดิ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 163

ม. 1 ถ. -

ต.ลําดวน

นายกิตติศักดิ์ ฌานวุฒิพงศ์ นายกิตติศักดิ์ ฌานวุฒิพงศ์

เลขที่ 108

ม. 11 ถ. -

ต.

นางสัตนา ทวันเวช

นางสัตนา ทวันเวช

คลินิกยุพาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 331/1

ม. 9 ถ. -

ต.กระสัง

นางยุพา พิภัทรชัย

นางยุพา พิภัทรชัย

คลินิกราณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 91

ม. 9 ถ. -

ต.กัณทรารมย์

นางราณี พูนกําลัง

นางราณี พูนกําลัง

คลีนิกอําไพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 129

ม. 5 ถ. -

ต.หนองเต็ง

นางอําไพ มหายศ

นางอําไพ มหายศ

สุชาดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 69

ม. 1 ถ. -

ต.บ้านปรือ

นางสาวสุชาดา จินดาศรี

นางสาวสุชาดา จินดาศรี

สมโภชน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 37

ม. 1 ถ.

ต.เมืองไผ่

นางสมโภชน์ นุแรมรัมย์

นางสมโภชน์ นุแรมรัมย์

ต.กระสัง

นางสาวริญญา วงศ์สายตา

นางสาวริญญา วงศ์สายตา

นางนนิตา จักสาน

ทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมบ้านยิ้มใส

เลขที่ 399/7

ม. 9 ถ. เวชกรรม

27 พฤศจิกายน 2558

หน ้า 1 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกนายแพทย์โสมนัส

เลขที่ 193/12

ม. 16 ถ. -

ต.กระสัง

นางอรกานต์ โกยสวัสดิ์

นายโสมนัส โกยสวัสดิ์

คลินิกนายแพทย์สิริวัฒน์

เลขที่ 120

ม. 9 ถ. -

ต.กระสัง

นายสิริวัฒน์ สวัสดิกิจจานนท์ นายสิริวัฒน์ สวัสดิกิจจานนท์

คูเมือง
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางฉวี อาจิณกิจ

นางฉวี อาจิณกิจ

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

การผดุงครรภ์ชั้น 2
คลินิกทางพาดการผดุงครรภ์

เลขที่ 201

ม. 3 ถ. -

ต.หนองขมาร
แคนดง

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.แคนดง
ม. 1 ถ. -

ทิพย์นราภรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 26/1

คลินิกแคนดงการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 114-116/2 ม. 1 ถ. -

นางสาวทิพย์นราภรณ์ สังข์ศรี นางสาวทิพย์นราภรณ์ สังข์ศรี

ต.แคนดง

นางชิตยา วิเศษนคร

นางชิตยา วิเศษนคร

ต.แคนดง

นายชวภณ ศิริสถิตย์

นายชวภณ ศิริสถิตย์

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางศรีวิไล พันธุ์รัตนอิสระ

นางศรีวิไล พันธุ์รัตนอิสระ

เวชกรรม
คลินิกเวชกรรมหมอชวภณ

เลขที่ 30/1

ม. 1 ถ. เฉลิมพระเกียรติ

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การผดุงครรภ์ชั้น 2

คลินิกศรีวิไลการผดุงครรภ์

เลขที่ 9

ม. 2 ถ. -

ต.ตาเป็ก
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

27 พฤศจิกายน 2558

หน ้า 2 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
ศริญญาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 78

ม. 3 ถ. เฉลิมพระเกียรติ-ละหานทราย

ต.ตาเป็ก

นางศริญญา มากนาคา

นางศริญญา มากนาคา

คลินิกชฎารัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 199

ม. 12 ถ. -

ต.อีสานเขต

นางชฎารัตน์ กาญจนะ

นางชฎารัตน์

อนงค์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 94

ม. 10 ถ. -

ต.ยายแย้มวัฒนา

นางอนงค์ จานิกร

นางอนงค์ จานิกร

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

กาญจนะ

ชํานิ
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

วณิชนันท์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 194/3

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.ชํานิ
ม. 4 ถ. นางรอง-ลําปลายมาศ

นัทธมนการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 212

ม. 4 ถ. สนทรดําริ

นางสาววณิชนันท์ ลายทอง นางสาววณิชนันท์ ลายทอง
นางนัทธมน สิงจานุสงค์

นางนัทธมน สิงจานุสงค์

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ต.นางรอง

นางสาวศิรารัตน์ ภัคดีพินิจ

นางสิริเพ็ญ มาตา

ต.ชํานิ
นางรอง

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การแพทย์แผนไทย

ศิรารัตน์คลินิกการแพทย์แผนไทย

เลขที่ 314

ม. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ
ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมนางรอง

เลขที่ 140

ม. - ถ. ประจันเขต

ต.นางรอง

นางสาวเจติญา อึ้งนภาธานินท นางสาวเจติญา อึ้งนภาธานิน

คลินิกทันตแพทย์วินัย

เลขที่ 180/1

ม. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ

ต.นางรอง

นายวินัย จีนโน

คลินิกทันตกรรมหมอนันทิยา

เลขที่ 182

ม. 1 ถ. ประดิษฐ์ปานะ

ต.นางรอง

นางนันทิยา รัมณีย์รัตนากุล นางนันทิยา รัมณีย์รัตนากุล

กนกรัตน์ทันตคลินิก

เลขที่ 587/5

ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นางกนกรัตน์ ชวาฤทธิ์

นายวินัย จีนโน

นางกนกรัตน์ ชวาฤทธิ์

เทคนิคการแพทย์
27 พฤศจิกายน 2558

หน ้า 3 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
กู๊ดแล็บ ( Good lab

)

คลินิกนางรองแล็บ

เลขที่ 107

ม. - ถ. ประชาสันติสุข

เลขที่ 394

ม.

ถ. โชคชัย-เดชอุดม

ต.นางรอง

นางสาวเบญจวรรณ ประสงค นางสาวเบญจวรรณ ประสง

ต.นางรอง

นางสาวดุษฎี เสงี่ยมศักดิ์

นางสาวดุษฎี เสงี่ยมศักดิ์

เวชกรรม
คลินิก พญ.พรชลัท-น.พ.ประจวบ

เลขที่ 65-67

ม. - ถ. ประชาสันติสุข

ต.นางรอง

นางสาวพรชลัท อาภรณ์วิริยะ นางสาวพรชลัท อาภรณ์วิรยิ

สอาดการแพทย์

เลขที่ 439

ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นายสอาด วีระเจริญ

เดอร์มาเฮ้าส์คลินิก

เลขที่ 473

ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นายอัครวัฒน์ เพียวพงภควัต นางกนกวรรณ เพียวพงภควัต

คลินิกแพทย์หญิงจุฬารัตน์

เลขที่ 6

ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นางสาวจุฬารัตน์ พรไธสง

นางสาวจุฬารัตน์ พรไธสง

คลินิกสมพงษ์การแพทย์

เลขที่ 174/1

ม. - ถ. ประชาสันติสุข

ต.นางรอง

นายสมพงษ์ สุนิรันดร์

นายสมพงษ์ สุนิรันดร์

คลินิกนายแพทย์พีระชัย

เลขที่ 124

ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นายพีระชัย สนองชาติ

นายพีระชัย สนองชาติ

คลินิกแพทย์หญิงพูนทรัพย์

เลขที่ 482

ม. - ถ. โชคชัย-เดชอุดม

ต.นางรอง

นางพูนทรัพย์ ภัทรไชยวัฒน์ นางพูนทรัพย์ ภัทรไชยวัฒน์

คลินิกนายแพทย์ประเสริฐ

เลขที่ 214/14-15 ม. - ถ. ประชาสันติ

ต.นางรอง

นายประเสริฐ ไกรรณภูมิ

นายแพทย์ประเสริฐ ไกรรณภ

คลินิกนายแพทย์กิตติ

เลขที่ 142

ต.นางรอง

นายกิตติ ตันติวงศ์กานต์

นายกิตติ ตันติวงศ์กานต์

ชรัช-ชริช คลินิก สาขานางรอง

เลขที่ 138-138/1 ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นายกันต์พงษ์ วิชชาจรุงพงษ์ นายกันต์พงษ์ วิชชาจรุงพงษ์

คลินิกปัญญา-ดุสิตการแพทย์

เลขที่ 64/13

ต.นางรอง

นายปัญญา เหมชะญาติ

นายปัญญา เหมชะญาติ

คลินิกแพทย์หญิงรัตนาพร

เลขที่ 507-509 ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นางรัตนาพร วรสถิตย์

นางรัตนาพร วรสถิตย์

ต.นางรอง

นายกฤตยา อู่วิเชียร

นายกฤตยา อู่วิเชียร

ม. 3 ถ. ประชาสันติสุข
ม. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ

นายสอาด วีระเจริญ

เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกนายแพทย์กฤตยา

27 พฤศจิกายน 2558

เลขที่ 117,119 ม. - ถ. ประชาสันติสุข

หน ้า 4 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกนายแพทย์นพดล

เลขที่ 787/121 ม. - ถ. โชคชัย-เดชอุดม

ต.นางรอง

นายนพดล พิษณุวงษ์

คลินิก หู คอ จมูก

เลขที่ 48/1

ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นายจิระศักดิ์ อังกลมเกลียว นายจิระศักดิ์ อังกลมเกลียว

คลินิกแพทย์หญิงพูนทรัพย์

เลขที่ 482

ม. - ถ. โชคชัย-เดชอุดม

ต.นางรอง

นางพูนทรัพย์ ภัทรไชยวัฒน์ นางพูนทรัพย์ ภัทรไชยวัฒน์

มนูเวทย์คลินิก

เลขที่ 589/9

ม. - ถ. ประจันตเขต

ต.นางรอง

นายมนูเวทย์ ธีรวิโรจน์

นายมนูเวทย์ ธีรวิโรจน์

คลินิกตาหมอเมย์

เลขที่ 55

ม. - ถ. ประชาสันติ

ต.นางรอง

นางสาวภาณิตา คันธา

แพทย์หญิงภาณิตา คันธา

คลินิกหมอพรพรรณ

เลขที่ 46,48

ม. 2 ถ. -

ต.นางรอง

นางสาวพรพรรณ ล้ําเลิศวิริยะ นางสาวพรพรรณ ล้ําเลิศวิริย

เรืองโรจน์การแพทย์

เลขที่ 198/101-109ม. - ถ. โชคชัย-เดชอุดม

ต.นางรอง

พญ. นุชราภรณ์ กฤตยเรืองโร พญ.นุชราภรณ์ กฤตยเรืองโร

คลินิกหมอวรวุฒิ

เลขที่ 325

ต.นางรอง

นายวรวุฒิ ด่านสุนทรวงศ์

นายแพทย์วรวุฒิ ด่านสุนทรว
นายวุฒิชัย บุญไชยะ

ม. - ถ. ประจันตเขต

นายนพดล พิษณุวงษ์

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์หมอ เลขที่ ๒๑๐

ม.

ถ. ประชาสันติสุข

ต.นางรอง

นายวุฒิชัย บุญไชยะ

คลินิกหมอปิยพัชร์

เลขที่ 476/3

ม. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ

ต.นางรอง

นางสาวปิยพัชร์ นลินทัศไนย แพทย์หญิงปิยพัชร์ นลินทัศไ

คลินิกกระดูกและข้อนายแพทย์ภาณุวัฒน์

เลขที่ 4

ม. - ถ. สุวิชาดําริ

ต.ถนนหัก

นายภาณุวัฒน์ นาครินทร์

นายภาณุวัฒน์ นาครินทร์

คลินิกหมอสุธารัตน์

เลขที่ 58

ม. 7 ถ. นางรอง-ลําปลายมาศ

ต.นางรอง

นางสาวสุธารัตน์ ศรีเมือง

นางสาวสุธารัตน์ ศรีเมือง

คลินิกโรคไตแพทย์หญิงกุลลดา

เลขที่ 113/1

ม. - ถ. สังขกฤษณ์บูรณะ

ต.นางรอง

นางสาวกุลลดา เลียวเสถียรวง นางสาวกุลลดา เลียวเสถียรว

นาโพธิ์
ชื่อสถานพยาบาล
นาโพธิ์คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
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ที่อยู่
เลขที่ 50

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.นาโพธิ์
ม. 13 ถ. -

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นายจุฑาวัชร สว่างไธสง

นายจุฑาวัชร สว่างไธสง

หน ้า 5 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
เวชกรรม
นายแพทย์นครินทร์คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 50/1

ม. - ถ. -

ต.นาโพธิ์

นายนครินทร์ โสมาบุตร

นายนครินทร์ โสมาบุตร

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางนภารัตน์ โชติกลาง

นางนภารัตน์ โชติกลาง

โนนดินแดง
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

คลินิกนภารัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 191/1

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.โนนดินแดง
ม. 5 ถ. -

น้ําฝนการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 2/3

ม. 13 ถ. ละหานทราย-ตาพระยา

ต.โนนดินแดง

นางน้ําฝน ศรีขาวรส

นางน้ําฝน ศรีขาวรส

คลินิกธีระชัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 35

ม. 1 ถ. -

ต.โนนดินแดง

นายธีระชัย จันทร์ขาว

นายธีระชัย จันทร์ขาว

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวกุลชาธร แจ่มศรี

นางสาวกุลชาธร แจ่มศรี

โนนสุวรรณ
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

สุนิสาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 95

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.โนนสุวรรณ
ม. 5 ถ. -

คลินิกอรชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 187

ม. 1 ถ. -

ต.โกรกแก้ว

นางอรชร คนชุม

นางอรชร คนชุม

คลินิกกุลภรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 1

ม. 11 ถ. -

ต.โกรกแก้ว

นางกุลภรณ์ คตวงค์

นางกุลภรณ์ คตวงค์

คลินิกสุธีร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 26

ม. 13 ถ. -

ต.ทุ่งจังหัน

นายสุธีร์ จําลองชาติ

นายสุธีร์ จําลองชาติ

คลินิกพัชรนันท์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 91

ม. 1 ถ. -

ต.โกรกแก้ว

นางพัชรนันท์ คิดรอบ

นางพัชรนันท์ คิดรอบ

คลินิกวัชรียาการพยาบาลและผดุงครรภ์

เลขที่ 22

ม. 4 ถ.

ต.ทุ่งจังหัน

นางวัชรียา ธรรมศิโรจน์

นางวัชรียา ธรรมศิโรจน์

การแพทย์แผนไทยประยุกต์
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หน ้า 6 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ธัมมารักษ์มาลาขา เลขที่ 234

ม. 10 ถ. -

ต.โนนสุวรรณ

นายวสุกฤต วันธงชัย

นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์ จิระพ

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

บ้านกรวด
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การผดุงครรภ์ชั้น 2

คลินิกกัณหาการผดุงครรภ์

เลขที่ 10

ม. 12 ถ. -

ต.ปราสาท

นางกัณหา กาปะโคน

นางกัณหา กาปะโคน

คลินิกกรวีร์การผดุงครรภ์

เลขที่ 31

ม. 2 ถ. -

ต.หนองไม้งาม

นางกรวีร์ บุญกองชาติ

นางกรวีร์ บุญกองชาติ

คลินิกศิริลักษณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 71

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.โนนเจริญ
ม. 3 ถ. -

นางศิริลักษณ์ พรมพิลา

นางศิริลักษณ์ พรมพิลา

คลินิกศรทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 99

ม. 5 ถ. -

ต.บ้านกรวด

นายอดิศร บาลโสง

นางศรทิพย์ ดีใหม่

คลินิกบ้านกรวดการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขที่ 301/7

ม. - ถ. -

ต.ปราสาท

นางบังอร ปลั่งกลาง

นางบังอร ปลั่งกลาง

หนูสินการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 78

ม. 1 ถ. -

ต.โนนเจริญ

นางหนูสิน แว่วบุตร

นางหนูสิน แว่วบุตร

คลินิกสมจิตการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 236

ม. 3 ถ. -

ต.โนนเจริญ

นางสมจิต ปราสาทศรี

นางสมจิต ปราสาทศรี

คลินิกอัญชลีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 398/1

ม. - ถ. -

ต.บึงเจริญ

นางอัญชลี แสนมี

นางอัญชลี แสนมี

คลินิกนฤมลการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 19

ม. 1 ถ. -

ต.ปราสาท

นางนฤมล เทียนทอง

นางนฤมล เทียนทอง

คลินิกสุชาดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 7

ม. 14 ถ. -

ต.หนองไม้งาม

นางสุชาดา สมนึกในธรรม นางสุชาดา สมนึกในธรรม

คลินิกอาพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 96

ม. 8 ถ. -

ต.ปราสาท

นางอาพร เลิศสงคราม

คลินิกจรุงจิตการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 31

ม. 4 ถ. -

ต.บ้านกรวด

นางจรุงจิต พิทักษ์จิตต์อรุณ นางจรุงจิต พิทักษ์จิตต์อรุณ
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นางอาพร เลิศสงคราม

หน ้า 7 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกรําไพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 413

ม. 2 ถ. -

ต.หนองไม้งาม

นางรําไพ แสงใส

นางรําไพ แสงใส

คลินิกพวงเพชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 128

ม. 5 ถ. -

ต.บ้านกรวด

นางพวงเพชร โสรัตนมงคล นางพวงเพชร โสรัตนมงคล

ต.ปราสาท

นางสาวสิริมาส ติยวรนันท์

นางสาวสิริมาส ติยวรนันท์

ต.บ้านกรวด

นายยุทธนา สุริยะ

นายยุทธนา สุริยะ

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางปราณี ทวีศรี

นางปราณี ทวีศรี

ทองวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขที่ 15

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.แดงใหญ่
ม. 1 ถ. -

นางทองวรรณ คงฤทธิ์

นางทองวรรณ คงฤทธิ์

คลินิกโนนสมบูรณ์การพยาบาลและการผดุงครร เลขที่ 3

ม. 2 ถ. -

ต.ทองหลาง

นายสุภชัย กระแสร์

นายสุภชัย กระแสร์

สุจิราวัตรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 158

ม. 1 ถ. -

ต.กู่สวนแตง

นางสาวสุจิราวัตร วึบชัยภูมิ นางสาวสุจิราวัตร วึบชัยภูมิ

นพรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 17

ม. 7 ถ. -

ต.แดงใหญ่

นายนพรัตน์ นพไธสง

นายนพรัตน์ นพไธสง

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมแฟมิลี่สมาย

เลขที่ 99/1

ม. 4 ถ. เวชกรรม

นายแพทย์ยุทธนาคลินิกเวชกรรม

เลขที่ 205

ม. 4 ถ. บ้านใหม่ไชยพจน์

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การผดุงครรภ์ชั้น 2

ปราณีคลีนิกการผดุงครรภ์

เลขที่ 29

ม. 2 ถ. -

ต.ทองหลาง

ประโคนชัย
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การผดุงครรภ์ชั้น 2
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หน ้า 8 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกรําพึงการผดุงครรภ์

เลขที่ 23/1

ม. 1 ถ. -

ต.ตะโกตาพิ

นางรําพึง ปาประโคน

นางรําพึง ปาประโคน

คลินิกอติณุชการผดุงครรภ์

เลขที่ 79/1

ม. 2 ถ. -

ต.บ้านไทร

นางอติณุช นรินทร์รัมย์

นางอติณุช นรินทร์รัมย์

คลินิกวารินทร์การผดุงครรภ์

เลขที่ 78

ม. 6 ถ. -

ต.เขาคอก

นางวารินทร์ วิริยอุดมศิริ

นางวารินทร์ วิริยอุดมศิริ

คลินิกแน่งน้อยการผดุงครรภ์

เลขที่ 394

ม. 3 ถ. ประโคนชัย-บุรีรัมย์

ต.แสลงโทน

นางแน่งน้อย ลีประโคน

นางแน่งน้อย ลีประโคน

คลินิกมนิสราการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 232

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.แสลงโทน
ม. 3 ถ. -

นางมนิสรา ศิริพันธ์โนน

นางมนิสรา ศิริพันธ์โนน

คลินิกกรวิกาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 225

ม. 7 ถ. ประโคนชัย - ละหานทราย

ต.ปังกู

นางกรวิกา ดุจจานุทัศน์

นางกรวิกา ดุจจานุทัศน์

คลินิกอรุณนภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 165

ม. 7 ถ. -

ต.แสลงโทน

นางอรุณนภา ผลวิเศษสิทธิ์ นางอรุณนภา ผลวิเศษสิทธิ์

คลินิกพานุบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 63

ม. 13 ถ. -

ต.ไพศาล

นางพานุบาล ตางจงราช

นางพานุบาล ตางจงราช

พงษ์ศรีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 157

ม. 3 ถ. ภักดีดํารง

ต.ประโคนชัย

นางพงษ์ศรี พลวัน

นางพงษ์ศรี พลวัน

คลินิกนลินีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 235/1

ม. 6 ถ. -

ต.จรเข้มาก

นางนิลุบล เพ็งธรรม

นางนิลุบล เพ็งธรรม

คลินิกอรุณรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 26/1

ม. 11 ถ. -

ต.จรเข้มาก

นางอรุณรัตน์ พันธุ์โยศรี

นางอรุณรัตน์ พันธุ์โยศรี

คลินิกสมถวิลการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 27

ม. 2 ถ. -

ต.โคกมะขาม

นางสมถวิล หล่อประโคน

นางสมถวิล หล่อประโคน

คลินิกกุลวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 105

ม. 8 ถ. -

ต.ไพศาล

นางกุลวรรณ พุฒิดํารง

นางกุลวรรณ พุฒิดํารง

ธนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 79

ม. 3 ถ. -

ต.ละเวี้ย

นางกัณฑ์ธนา ธนาสูรย์

นางกัณฑ์ธนา ธนาสูรย์

คลินิกนิกรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 289

ม. 1 ถ.

ต.จรเข้มาก

นางนิกร เวือมประโคน

นางนิกร เวือมประโคน

คลินิกวชิราการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 22/1

ม. 5 ถ.

ต.จระเข้มาก

นางสาววชิรกนก สุดฉลาด นางสาววชิรกนก
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หน ้า 9 จาก 24

สุดฉลา

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
ปพิชญาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 158

ม. 2 ถ.

ต.ไพศาล

นางปพิชญา บุญรังศรี

นางปพิชญา บุญรังศรี

คลินิกสายทองการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 333

ม. 1 ถ. -

ต.แสลงโทน

นางสายทอง คือประโคน

นางสายทอง คือประโคน

คลินิกปาณิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 169

ม. 5 ถ. -

ต.เขาคอก

นางปาณิชา ศิริสกุลวงศา

นางปาณิชา ศิริสกุลวงศา

คลีนิกณรงค์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 20

ม. 1 ถ. -

ต.ปังกู

นายณรงค์ จันทศร

นายณรงค์ จันทศร

คลินิกสมพจน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 82/1

ม. 3 ถ. ไมยรัตน์

ต.ประโคนชัย

นางสมพจน์ ทองกระจาย

นางสมพจน์ ทองกระจาย

คลินิกประคองการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 5/2

ม. 2 ถ. โชคชัย-เดชอุดม

ต.ประโคนชัย

นางประคอง มีศิลป์

นางประคอง มีศิลป์

ทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน

เลขที่ 469

ม. 4 ถ. -

ต.ประโคนชัย

นางสาวศศิธร พรรณพิสุทธิ์ นางสาวศศิธร พรรณพิสุทธิ์

รักษ์ฟัน คลินิก

เลขที่ 221

ม. - ถ. มหาราช

ต.ประโคนชัย

นางสาวสุภัทรา ฉั่วสุวรรณ

นางสาวสุภัทรา ฉั่วสุวรรณ

เวชกรรม
คลินิกแพทย์หญิงพรรณทิพา

เลขที่ 158

ม. - ถ. ราษฎร์บํารุง

ต.ประโคนชัย

นางพรรณทิพา สังฆฤทธิ์

นางพรรณทิพา สังฆฤทธิ์

คลินิกหมอนิ

เลขที่ 491/3

ม. 3 ถ. -

ต.ประโคนชัย

นางสาวสุนิศา คงนันทะ

นางสาวสุนิศา คงนันทะ

คลินิก นพ.กิตติศักดิ์

เลขที่ 183/15-16 ม. 2 ถ. นิกรกิจ

ต.ประโคนชัย

นายกิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ วิทยาไพ

คลินิกนายแพทย์สุทัศน์

เลขที่ 196/10

ต.ประโคนชัย

นายสุทัศน์ ไชยบัง

ม. 6 ถ. ธนูประสิทธิ์

นายแพทย์สุทัศน์ ไชยบัง

เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกแพทย์หญิงปัจฉิมา

เลขที่ 487/11

ม. - ถ. ประโคนชัย-บุรีรัมย์

ต.ประโคนชัย

นางสาวปัจฉิมา หลอมประโคน นางสาวปัจฉิมา หลอมประโค

คลินิกเด็กหมออรภัทร

เลขที่ 501/1

ม. 4 ถ. -

ต.ประโคนชัย

นางอรภัทร วิริยอุดมศิริ

27 พฤศจิกายน 2558

นางอรภัทร วิริยอุดมศิริ

หน ้า 10 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกแพทย์หญิงยุพิน

เลขที่ 195/1

ม. 5 ถ. โชคชัยเดช-อุดม

ต.ประโคนชัย

นางสาวยุพิน พระไวย์

คลินิกแพทย์ยุพิน

ต.ประโคนชัย

นางสุรีรัตน์ เทียนศิริวงศากุล พญ. สุรีรัตน์ เทียนศิริวงศาก

สหคลินิก
สหคลินิกแพทย์หญิงสุรีรัตน์และทันตแพทย์วัชริน เลขที่ 158/3

ม. 7 ถ. ธนูประสิทธิ์
ปะคํา

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

สันติ แสงจันทร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขที่ 6/1

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.หนองบัว
ม. 5 ถ. -

นางแสงจันทร์ จันทร์สันเทียะ นางแสงจันทร์ จันทร์สันเทียะ

ราตรีการพยาบาลและผดุงครรภ์

เลขที่ 150/10

ม. 2 ถ. -

ต.ไทยเจริญ

นางราตรี ลําเภาพันธ์

นางราตรี ลําเภาพันธ์

สมหวังการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 227/5

ม. 5 ถ. -

ต.หนองบัว

นางสาวสมหวัง เงินกิ่ง

นางสาวสมหวัง เงินกิ่ง

อุทัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 39

ม. 9 ถ. -

ต.หนองบัว

นางอุทัย พงษ์สุวรรณ

นางอุทัย พงษ์สุวรรณ

คลินิกสุธีราการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 97

ม. 15 ถ. -

ต.โคกมะม่วง

นางสาวสุธีรา ชาติชํานาญ

นางสาวสุธีรา ชาติชํานาญ

ต.ปะคํา

นายอัครวัฒน์ เพียวพงภควัต นายอัครวัฒน์ เพียวพงภควัต

เวชกรรม
คลินิกนายแพทย์อัครวัฒน์

เลขที่ 9

ม. 2 ถ. มหาชัย
พลับพลาชัย

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

สมปองการพยาบาลและผดุงครรภ์

เลขที่ 155

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.สะเดา
ม. 9 ถ. -

ภานุมาศคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 193/4

ม. 9 ถ. -

27 พฤศจิกายน 2558

ต.สะเดา

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสมปอง เดชชัยพิทักษ์

นางสมปอง เดชชัยพิทักษ์

นางภานุมาศ เทพรักษ์

นางภานุมาศ เทพรักษ์
หน ้า 11 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
เวชกรรม
นายแพทย์กฤษฎาคลินิกเวชกรรม

เลขที่ 207

ม. 9 ถ. -

ต.สะเดา

นายกฤษฎา สุวัณณุสส์

นายกฤษฎา สุวัณณุสส์

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางชุติกาญจน์ ประดับโชติ

นางชุติกาญจน์ ประดับโชติ

พุทไธสง
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การผดุงครรภ์ชั้น 2

คลินิกชุติกาญจน์การผดุงครรภ์

เลขที่ 90

ม. 11 ถ. -

ต.บ้านจาน

สุมาลีคลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 110/2

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.พุทไธสง
ม. 1 ถ. -

นางสุมาลี โพธิ์สิทธิพันธุ์

นางสุมาลี โพธิ์สิทธิพันธุ์

คลินิกสุจินดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 488

ม. 1 ถ. -

ต.พุทไธสง

นางสุจินดา เตียนศรี

นางสุจินดา เตียนศรี

สมชาติคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 52

ม. 3 ถ. -

ต.บ้านยาง

นายสมชาติ เริงจรัล

นายสมชาติ เริงจรัล

ต.พุทไธสง

นางสาวกชกร

ทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมไธสงรักษ์ฟัน

เลขที่ 502

ม. 1 ถ. -

พวงบุบผา นางสาวกชกร

พวงบุบผา

เวชกรรม
คลินิกนายแพทย์ธนภณ

เลขที่ 547/1

ม. 1 ถ. -

ต.พุทไธสง

นายธนภณ อรรณนพพร

ใจใสคลินิก

เลขที่ 547/4

ม. 1 ถ. -

ต.พุทไธสง

นางสาวอุปัสรา อรรณนพพร นางสาวอุปัสรา อรรณนพพร

คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงศิริพรรณ

เลขที่ 105/12

ม. 1 ถ. -

ต.พุทไธสง

นางสาวศิริพรรณ อรุณโน

นางสาวศิริพรรณ อรุณโน

คลินิกวรกฤษณ์การแพทย์

เลขที่ 62

ม. 1 ถ. -

ต.พุทไธสง

นายวรกฤษณ์ โอฬารวนิช

นพ.วรกฤษณ์ โอฬารวนิช

27 พฤศจิกายน 2558

นายธนภณ อรรณนพพร

หน ้า 12 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
เมืองบุรีรัมย์
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

กายภาพบําบัด
วริศคลินิกกายภาพบําบัด

เลขที่ 34/7

ม. - ถ. อินจันทร์ณรงค์

ต.ในเมือง

นายวริศ ญาณมงคลศิลป์

นายวริศ ญาณมงคลศิลป์

โอเคคลินิกกายภาพบําบัด

เลขที่ 18/43

ม. - ถ. บุลําดวน

ต.ในเมือง

นายนิรันต์ กมลพล

นายนิรันต์ กมลพล

ระพีพรรณ คลินิกกายภาพบําบัด

เลขที่ 315-316 ม. 3 ถ. -

ต.อิสาณ

นางสาวฉณิขณัณทน์ นนธิจันท นางสาวระพีพรรณ นนธิจันท

ลีลากรกายภาพบําบัด

เลขที่ 150/66

ม. - ถ. นิวาศ

ต.ในเมือง

นายชาติณัฏฐ์ ปิติเรืองสิทธิ์ นางลภัสกานต์ ปิติเรืองสิทธิ์

วิภาวดีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

เลขที่ 92

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.สองห้อง
ม. 11 ถ. -

ร.อ.หญิง วิภาวดี มั่นยืน

ผดารัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 257

ม. 2 ถ. -

ต.เสม็ด

พ.ต.หญิง ผดารัตน์ พูลพิพัฒน พ.ต.หญิง ผดารัตน์ พูลพิพัฒ

รวีวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 69/5

ม. 10 ถ. -

ต.บ้านยาง

นางรวีวรรณ แกมกล้า

ธนสุกาญจน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครร เลขที่ 151

ม. 3 ถ. -

ต.สะแกซํา

นางธนสุกาญจน์ ภูมิพงศ์ธนโช นางธนสุกาญจน์ ภูมิพงศ์ธนโ

ธิติยาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 203

ม. 1 ถ. -

ต.ลุมปุ๊ก

นางสาวธิติยา บุญยืด

นางสาวธิติยา บุญยืด

รุ้งปราณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 136

ม. 9 ถ. -

ต.บ้านบัว

นางสาวสุปราณี อุพลรัมย์

นางสาวสุปราณี อุพลรัมย์

ปราณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 70

ม. 18 ถ. -

ต.สวายจีก

นส.ปราณี เรืองรัมย์

นส.ปราณี เรืองรัมย์

รวิสุดาคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 62

ม. 4 ถ. -

ต.บ้านบัว

นางสาวรวิสุดา ชํารัมย์

นางสาวรวิสุดา ชํารัมย์

ภูเดชคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 21

ม. 14 ถ. -

ต.เสม็ด

นางสาววราพร ภูเดช

นางสาววราพร ภูเดช

27 พฤศจิกายน 2558

ร.อ.หญิง วิภาวดี มั่นยืน

นางรวีวรรณ แกมกล้า

หน ้า 13 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
รุ่งทิพย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 108

ม. 2 ถ. -

ต.สวายจีก

นางรุ่งทิพย์ สุวรรณทา

นางรุ่งทิพย์ สุวรรณทา

การแพทย์แผนไทย
ภูดิศการแพทย์แผนไทย

เลขที่ 491/3

ม. - ถ. จิระ

ต.ในเมือง

นายภูดิศ วราวงศ์กิตติ

นายภูดิศ วราวงศ์กิตติ

สถานพยาบาลเคนแพทย์แผนไทย

เลขที่ 121

ม. 9 ถ.

ต.อิสาณ

นายเหรียญ หาญบาง

นายเคน ด่านกลาง

ศิริวัฒน์แพทย์แผนไทย

เลขที่ 129

ม. - ถ. หน้าสถานี

ต.ชุมเห็ด

นายมิ่ง ศิริวัฒนเมธานนท์

นายมิ่ง ศิริวัฒนเมธานนท์

ทันตกรรม
คลินิก ป.ทันตแพทย์

เลขที่ 23

ม. - ถ. พิทักษ์

ต.ในเมือง

นายจิรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย

นายจิรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย

คลินิกทันตแพทย์วรวุฒิ-ศิริมาศ

เลขที่ 53/10

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นายวรวุฒิ รจิตบูรณะกุล

นางศิริมาศ รจิตบูรณะกุล

รักฟันคลีนิกทันตแพทย์

เลขที่ 40/5-6

ม. - ถ. ธานี

ต.ในเมือง

นายชุมพล ไกรโกศล

นายชุมพล ไกรโกศล

ทันตกรรมสมาย

เลขที่ 5/37

ม. - ถ. บุลําดวน

ต.ในเมือง

นายเฉลิมวงค์ ว่องโชติกุล

นายเฉลิมวงค์ ว่องโชติกุล

คลินิกทันตแพทย์ไกรสีห์

เลขที่ 25/18

ม. - ถ. หลักเมือง

ต.ในเมือง

นายไกรสีห์ วีระรักษ์เดชา

นายไกรสีห์ วีระรักษ์เดชา

บุรีรัมย์ทันตแพทย์

เลขที่ 24/8-9

ม. - ถ. ธานี

ต.ในเมือง

นายวิศิษฏ์ ปิยะวัฒนาถาวร

นายวิศิษฏ์ ปิยะวัฒนาถาวร

คลินิกทันตแพทย์วรวุฒิ

เลขที่ 91

ม. - ถ. นิวาศ

ต.ในเมือง

นายวรวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์

นายวรวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์

คลินิกทันตกรรมอีซี่สมาย

เลขที่ 350/10-11 ม. - ถ. จิระ

ต.ในเมือง

นางสาวกฤตยวรรณ ธีรวิโรจน์ นางสาวกฤตยวรรณ ธีรวิโรจน

คลินิกสมศักดิ์ทันตแพทย์

เลขที่ 77

ต.ในเมือง

นายสมศักดิ์ ภัทรวุฒิพร

คลินิกทันตกรรมซันเวย์บุรีรัมย์

เลขที่ 1/52-1/53 ม. - ถ. บุลําดวน

ต.ในเมือง

นางพักตร์วิไล สิริมะลิพงศ์ นายอิสรา มาริวย์ สิริมะลิ

คลินิกทันตกรรม บีอาร์-สมายล์

เลขที่ 90/68-69 ม. - ถ. อนุวรรตน์

ต.ในเมือง

นายวิษณุ กีรติพงศ์ภักดี
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ม. - ถ. นิวาศ

นายสมศักดิ์ ภัทรวุฒิพร

นายวิษณุ กีรติพงศ์ภักดี

หน ้า 14 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิคทันตกรรมบ้านฟันสวย

เลขที่ 9/14-15 ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นางพุทรักษา สุฤทธานนท์

นางพุทรักษา สุฤทธานนท์

คลินิกทันตแพทย์วรวุฒิ-ศิริมาศ

เลขที่ 53/8

ต.ในเมือง

นายวรวุฒิ รจิตบูรณะกุล

ทันตแพทย์วรวุฒิ รจิตบูรณะ

นายสมชาย จิตร์ไทย

ม. - ถ. รมย์บุรี
เทคนิคการแพทย์

คลินิกสมชายแล็ป

เลขที่ 11

ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นายสมชาย จิตร์ไทย

รัชฎาภรณ์คลินิกแล็บ

เลขที่ 37/7

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นางสาวรัชฎาภรณ์ เหล่าพิเด นางสาวรัชฎาภรณ์ เหล่าพิเ

เวชกรรม
กานต์คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 14/6-7

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นางสาววันนิภา ประสงค์กูล นางสาววันนิภา ประสงค์กูล

เมดิโกลคลินิกเวชกรรม

เลขที่ 2/8-9

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นางแอนนา มยุเรศ

นางสาวประภัสรา จุรัมย์

คลินิกหมออดิศักดิ์เวชกรรม

เลขที่ 29

ม. - ถ. ศรีเพชร

ต.ในเมือง

นายอดิศักดิ์ กนกศิลป์

นายอดิศักดิ์ กนกศิลป์

คลินิกอนันต์การแพทย์

เลขที่ 55/1-3

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นายอนันต์ บุญยรางกูร

นายอนันต์ บุญยรางกูร

แพนคลินิกเวชกรรม

เลขที่ 42/16-17 ม.

ถ. ธานี

ต.ในเมือง

บริษัท แพนบิวตี้แคร์ จํากัด

นายแพทย์อนันต์ มุ่งเจริญสัน

เยาว์ลักษณ์คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 267/117-119ม.

ถ. จิระ

ต.ในเมือง

นายกิติพงษ์ หอมวิเศษวงศา นายกิติพงษ์ หอมวิเศษวงศา

คลินิกแพทย์วุฒินันท์

เลขที่ 51/11

ม.

ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นายวุฒินันท์ พันธะเสน

นายวุฒินันท์ พันธะเสน

คลินิกนายแพทย์ศักดา

เลขที่ 23/15

ม. - ถ. อนุวรรตน์

ต.ในเมือง

นายศักดา รุ่งอร่ามศิลป์

นายศักดา รุ่งอร่ามศิลป์

คลินิกไพรัชการแพทย์

เลขที่ 127

ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นพ.ไพรัช ไพรลือชา

นพ.ไพรัช ไพรลือชา

บุณยรัตน์คลินิก

เลขที่ 47/24-25 ม. - ถ. ธานี

ต.ในเมือง

นางบุณยรัตน์ ศิรพิมลรัตน์

นางบุณยรัตน์ ศิรพิมลรัตน์

ศศิประภาคลินิก

เลขที่ 36/104-105 ม. - ถ. อินจันทร์ณรงค์

ต.ในเมือง

บริษัท กรณ์กานต์รวี จํากัด นางศศิประภา อูรณการ
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หน ้า 15 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
นิติพลคลินิกเวชกรรมสาขาทวีกิจบุรีรัมย์

เลขที่ 274

ม. - ถ. บุรีรัมย์-นางรอง

ต.อิสาณ

บริษัท นิติพลอินเตอร์เนชั่นแน นางวิเลขา กิณเรศ

คลินิกธเนศการแพทย์

เลขที่ 34/78

ม. - ถ. อินจันทร์ณรงค์

ต.ในเมือง

นายธเนศ เจตะวัฒนะ

คลินิกแพทย์หญิงปริญญาพร

เลขที่ 26

ม. 19 ถ. บุรีรัมย์-นางรอง

ต.สะแกโพรง

นางสาวปริญญาพร ทุมโคตร นางสาวปริญญาพร ทุมโคตร

มนต์ชัยคลินิกเวชกรรม

เลขที่ 1/120/1 ม. - ถ. บุลําดวน

ต.ในเมือง

นายอิทธิศักดิ์ เลาวัณย์ศิริ

นายมนต์ชัย ขุนทรง

อะตอมคลินิก สาขาบุรีรัมย์

เลขที่ 113

ม. 9 ถ. จิระ

ต.อิสาณ

นายรัฐภูมิ วัลลิกุล

นางสาวบุญญาณุฬักษ์ สีหาค

วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาโรบินสันบุรีรัมย์

เลขที่ 125

ม. 6 ถ. -

ต.กระสัง

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอ นางสาวธนิกานต์ จรรยาเลิศอ

พูจอง เอเธสติค คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 125

ม. 6 ถ. -

ต.กระสัง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พูจอง

นายทินภัทร ปิยะพรมดี

คลินิกแพทย์ไกรวุฒิ

เลขที่ 187/11

ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นายไกรวุฒิ สุขสนิท

นายไกรวุฒิ สุขสนิท

ชรัช-ชริช คลินิก

เลขที่ 267/91

ม. - ถ. จิระ

ต.ในเมือง

นายกันต์พงษ์ วิชชาจรุงพงศ์ นายกันต์พงษ์ วิชชาจรุงพงศ์

คลินิกบุญส่งการแพทย์

เลขที่ 13

ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นายบุญส่ง เอี่ยมฤกษ์ศิริ

คลินิกแพทย์บุญหมาย

เลขที่ 6-8

ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นพ.บุญหมาย อิงคเวชชากุล นพ.บุญหมาย อิงคเวชชากุล

คลินิกสมภพการแพทย์

เลขที่ 118

ม. - ถ. นิวาศ

ต.ในเมือง

นางพันทวี พันธุโฆษิต

นางพันทวี พันธุโฆษิต

คลินิกแพทย์หญิงพจนา

เลขที่ 187/15-16 ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นางพจนา กองเงิน

นางพจนา กองเงิน

คลินิกแพทย์ศิริพงษ์

เลขที่ 32/16

ม. - ถ. ธานี

ต.ในเมือง

นายศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต

นายศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต

สนธยาการแพทย์

เลขที่ 21

ม. - ถ. นิวาศ

ต.ในเมือง

นายสนธยา วัฒนโกศล

นายสนธยา วัฒนโกศล

ทรงศักดิ์-แสงดาวเวชคลีนิก

เลขที่ 116

ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นายทรงศักดิ์ มยุระสาคร

นายทรงศักดิ์ มยุระสาคร

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

เลขที่ 197

ม. 2 ถ. บุรีรัมย์-พุทไธสง

ต.ชุมเห็ด

บริษัทบุรีรัมย์รวมแพทย์จํากัด นายแพทย์ชาตรี ขาวสกุล
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นายธเนศ เจตะวัฒนะ

นายบุญส่ง เอี่ยมฤกษ์ศิริ

หน ้า 16 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลีนิกเด็กหมอมาโนช

เลขที่ 182/2-3 ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นายมาโนช อาภรณ์สุวรรณ นายมาโนช อาภรณ์สุวรรณ

คลินิกหมอวิศิษฐ์การแพทย์

เลขที่ 14/12

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นายวิศิษฐ์ โตศิริ

นายวิศิษฐ์ โตศิริ

คลินิกอานนท์การแพทย์

เลขที่ 5/3-4

ม. - ถ. พิทักษ์

ต.ในเมือง

นายอานนท์ จิรชวาลา

นายแพทย์อานนท์ จิรชวาลา

คลินิกแม่และเด็ก(หมออรพรรณและหมอเสรีย)์

เลขที่ 14/32-33 ม. - ถ. อนุวรรต์

ต.ในเมือง

นางอรพรรณ อื่นสุวรรณ

นางอรพรรณ อื่นสุวรรณ

คลินิกนิเดชการแพทย์

เลขที่ 75

ม. - ถ. นิวาศ

ต.ในเมือง

นายนิเดช กฤตสิน

นายนิเดช กฤตสิน

คลินิกแพทย์พยุงศักดิ์

เลขที่ 114

ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นายพยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศา นายพยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศ

หมอสุรศักดิ์คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 152-154 ม. - ถ. สุนทรเทพ

ต.ในเมือง

นายสุรศักดิ์ แสงทักษิณ

คลินิกหมออนันต์การแพทย์

เลขที่ 79

ม. - ถ. นิวาศ

ต.ในเมือง

นพ.อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล นพ.อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล

คลีนิกแพทย์คมกฤช

เลขที่ 31/17

ม. - ถ. หลักเมือง

ต.ในเมือง

นายคมกฤช รัชตเวช

คลินิกแพทย์หมอภูวดล-เพชรรัตน์

เลขที่ 25/25

ม. - ถ. หลักเมือง

ต.ในเมือง

นายนันทพันธ์ หล่อเกษมศานนายภูวดล กิตติวัฒนาสาร

ม. - ถ. ธานี

ต.ในเมือง

นายรักศักดิ์ อัมไพพันธ์

คลินิกแพทย์หญิงภาวินี วงศ์ประสิทธิ์ คลินิกเวชก เลขที่ 8/4

ม. - ถ. ธานี

ต.ในเมือง

นางสาวภาวินี วงศ์ประสิทธิ์ พญ.ภาวินี วงศ์ประสิทธิ์

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์หมอ เลขที่ 31/3

ม. - ถ. อินจันทร์ณรงค์

ต.ในเมือง

นายวุฒิชัย บุญไชยะ

นายสุรศักดิ์ แสงทักษิณ

นายแพทย์คมกฤช รัชตเวช

เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิก นพ.รักศักดิ์-พญ.เคียงขวัญ

เลขที่ 29/8-9

นายรักศักดิ์ อัมไพพันธ์

นายวุฒิชัย บุญไชยะ

คลินิกแพทย์ณัครวัต (หู คอ จมูก )

เลขที่ 30/14-15 ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นายณัครวัต เลาหศิลป์สมจิต นายณัครวัต เลาหศิลป์สมจิต

คลินิกแพทย์หญิงเบญญาภา

เลขที่ 64

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นางเบญญาภา วิทยาไพโรจน์ พญ.เบญญาภา วิทยาไพโรจน

คลินิกหมอเชาวน์วัศ

เลขที่ 59

ม. - ถ. นิวาศ

ต.ในเมือง

นายเชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์
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นายเชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์

หน ้า 17 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
บุรพลคลินิก(หมอวัชระ)

เลขที่ 251/27-28 ม.

คลินิกหมอสุประภาดา

ต.ในเมือง

นายวัชระ บุรพลกุล

เลขที่ 465/5-6 ม. - ถ. จิระ

ต.ในเมือง

นางสุประภาดา ปิ่นประภาภร นางสุประภาดา ปิ่นประภาภร

รวมแพทย์คลินิก บุรีรัมย์

เลขที่ 35/41-42 ม. - ถ. ธานี

ต.ในเมือง

นายชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์

นิธิดลจักษุคลินิก

เลขที่ 28/25-26 ม.

ถ. ธานี

ต.ในเมือง

นายแพทย์นิธิดล อารยะสกุลว นายแพทย์นิธิดล อารยะสกุล

คมกฤชคลินิก

เลขที่ 29/9

ม. - ถ. หลักเมือง

ต.ในเมือง

นายคมกฤช รัชตเวช

นายแพทย์คมกฤช รัชตเวช

ศูนย์ไตเทียม บุรีรัมย์

เลขที่ 8/59-61 ม. - ถ. ปลัดเมือง

ต.ในเมือง

บริษัทอีออนเมด จํากัด

นายชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์

คลินิกหมอสุทธิวรรณ

เลขที่ 35/4

ม. - ถ. บุลําดวน

ต.ในเมือง

นางสุทธิวรรณ ทองยศ

นางสุทธิวรรณ ทองยศ

คลินิกหมอบรรลือ

เลขที่ 21

ม. - ถ. สันติประชา

ต.ในเมือง

นายบรรลือ อูรณการ

นายบรรลือ อูรณการ

แพทย์ชนดล คลินิกกระดูกและข้อ

เลขที่ 16/17

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นายแพทย์ชนดล ปรีฐนัทธ์แล นพ.ชนดล ปรีฐนัทธ์

คลินิกโรคผิวหนังแพทย์วิวัฒน์

เลขที่ 39/4-5

ม. - ถ. รมย์บุรี

ต.ในเมือง

นายวิวัฒน์ อิงคไพโรจน์

นายวิวัฒน์ อิงคไพโรจน์

คลินิกหมอภัทรพงษ์

เลขที่ 33/78

ม.

ถ. บุลําดวน

ต.ในเมือง

นายภัทรพงษ์ พีรวงศ์

นายภัทรพงษ์ พีรวงศ์

คลินิกเด็กแพทย์ณรงค์ชัย

เลขที่ 90/34-35 ม. - ถ. อนุวรรตน์

ต.ในเมือง

นายณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร นายณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร

สูตินรีเวชคลินิก

เลขที่ 1/37-38 ม. - ถ. หน้าสถานี

ต.ในเมือง

1. นางสาวสิริเพ็ญ อึงพินิจพง นางสาวสิริเพ็ญ อึงพินิจพงษ์

วลัยพร คลินิก หู คอ จมูก

เลขที่ 31/5

ต.ในเมือง

นางสาววลัยพร พลอยเทศ

แพทย์หญิงวลัยพร พลอยเทศ

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ม.

ถ. สุนทรเทพ

ถ. ปลัดเมือง

นายแพทย์วัชระ บุรพลกุล

นายแพทยชัชชัย ด่านสุนทรว

ละหานทราย
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การผดุงครรภ์ชั้น 2

27 พฤศจิกายน 2558

หน ้า 18 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกละหานทรายการผดุงครรภ์

เลขที่ 95/7

ม. 2 ถ. ราษฎร์บํารุง

ต.ละหานทราย

ศิริพรคลินิกการพยาบาลและการพดุงครรภ์

เลขที่ 91/1

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.ตาจง
ม. 12 ถ. ละหานทราย-บ้านกรวด

นางศิริพร คิดรอบ

นางศิริพร คิดรอบ

คลินิกพนมพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 159/1

ม. 2 ถ. -

ต.สําโรงใหม่

นางพนมพร ไกรสูรย์

นางพนมพร ไกรสูรย์

คลินิกพัณณ์ชิตาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขที่ 333

ม. 4 ถ. -

ต.หนองตะครอง

นางสาวพัณณ์ชิตา พัชรสิทธิ์กร นางสาวพัณณ์ชิตา พัชรสิทธิก์

สุพัตราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 333/3

ม. 4 ถ. -

ต.หนองตะครอง

นางสาวสุพัตรา วิรุณพันธุ์

นางสาวสุพัตรา วิรุณพันธุ์

ศิวาวรรณคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

เลขที่ 29

ม. 6 ถ. ละหานทราย-ตาพระยา

ต.สําโรงใหม่

นางศิวาวรรณ อ่ําเอี่ยมศรี

นางศิวาวรรณ อ่ําเอี่ยมศรี

คลินิกกาญจนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 6/2

ม. 1 ถ. ราฎร์บํารุง

ต.ละหานทราย

นางกาญจนา ศิลาเกษ

นางกาญจนา ศิลาเกษ

ทรายทองการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 23/37-38 ม. 8 ถ.

ต.ละหานทราย

นางสุภาโชค กองกูล

นางสุภาโชค กองกูล

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 10/13

ต.ละหานทราย

นางสาวประกอบแก้ว อะตะนิต นางสาวประกอบแก้ว อะตะนิ

ต.ละหานทราย

นางสาวกชาอร ชัยศิลป์

นางสาวกชาอร ชัยศิลป์

ม. 2 ถ. -

ต.ละหานทราย

นางมะลิวัลย์ เศรษฐบุตร

นางมะลิวัลย์ เศรษฐบุตร

ม. 1 ถ. -

ต.ละหานทราย

นางสุภาวดี ศรีรัตน์ประพันธ์ นางสุภาวดี ศรีรัตน์ประพันธ์

ม. 2 ถ. -

นางสาวประเจียบ ปุมสันเทีย นางสาวประเจียบ ปุมสันเทีย

เทคนิคการแพทย์
คลินิกเทคนิคการแพทย์ กชาอรแล็บ

เลขที่ 19/4

ม. 1 ถ. เวชกรรมเฉพาะทาง

คลินิกแพทย์หญิงมะลิวัลย์

เลขที่ 432/1

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวชกรรมหมอสุภ เลขที่ 19/5

ลําปลายมาศ
ชื่อสถานพยาบาล
27 พฤศจิกายน 2558

ที่อยู่

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
หน ้า 19 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
การผดุงครรภ์ชั้น 2
คลินิกจุรีพรการผดุงครรภ์

เลขที่ 219

ม. 18 ถ. -

บัวลอยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ต.ผไทรินทร์

นางจุรีพร บัวลอย

นางจุรีพร บัวลอย

เลขที่ 182

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.บุโพธิ์
ม. 6 ถ. -

นางบัวลอย ชุ่มกระโทก

นางบัวลอย ชุ่มกระโทก

คลินิกรัชนีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 187

ม. 7 ถ. -

ต.ลําปลายมาศ

นางรัชนี กาญจนากาศ

นางรัชนี กาญจนากาศ

คลินิกจารุวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 324

ม. 11 ถ. -

ต.ทะเมนชัย

นางจารุวรรณ จริยธนกุล

นางจารุวรรณ จริยธนกุล

คลินิกณัฎฐิพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 136

ม. 2 ถ. -

ต.หนองโดน

นางณัฏฐิพร เวชชศาสตร์

นางณัฏฐิพร เวชชศาสตร์

ต.ลําปลายมาศ

นางอรมณี วิเชียรสินธุ์

นางอรมณี วิเชียรสินธุ์

การแพทย์แผนไทย
คลินิกหมอประมาณแพทย์แผนไทย

เลขที่ 151-153 ม. 1 ถ. ราษฎร์ดําริ
ทันตกรรม

คลินิกทันตแพทย์สุเมธ

เลขที่ 168/72

ม. 6 ถ. -

ต.ลําปลายมาศ

นายสุเมธ กาญกระสัง

ทันตแพทย์สุเมธ กาญกระสั

คลินิกทันตกรรม ครอบครัวตัวตอ

เลขที่ 106

ม. 9 ถ. -

ต.ลําปลายมาศ

นางสาววณิชชา ทานนท์

นางสาววณิชชา ทานนท์

คลินิกทันตแพทย์สุธี

เลขที่ 1011/32 ม. 9 ถ. รถไฟพัฒนา

ต.ลําปลายมาศ

นายสุธี โกติรัมย์

นายสุธี โกติรัมย์

เริงสิทธิ์ทันตแพทย์คลีนิก

เลขที่ 230

ต.ลําปลายมาศ

นายเริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล นายเริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล

ม. 1 ถ. ราชดําริ
เวชกรรม

คลินิกยิ่งเกียรติการแพทย์

เลขที่ 333

ม. 1 ถ. วงษ์มณีอุทิศ

ต.ลําปลายมาศ

นายยิ่งเกียรติ พิษณุวงศ์

นายยิ่งเกียรติ พิษณุวงศ์

คลินิกแพทย์กุสุมา

เลขที่ 32/1

ม. 1 ถ. ราษฏร์ดําริ

ต.ลําปลายมาศ

นางกุสุมา เนรมิตตกพงศ์

นางกุสุมา เนรมิตตกพงศ์

27 พฤศจิกายน 2558

หน ้า 20 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกแพทย์สนิท

เลขที่ 735/6

ม. 1 ถ. สหนพมาศ

ต.ลําปลายมาศ

นายสนิท เหลียงไพบูลย์

นายสนิท เหลียงไพบูลย์

คลินิกชาตรีการแพทย์

เลขที่ 677-678 ม. 1 ถ. รถไฟพัฒนา

ต.ลําปลายมาศ

นาย.ชาตรี สุรเนาวรัตน์

นายชาตรี สุรเนาวรัตน์

คลินิกประเสริฐการแพทย์

เลขที่ 26/3

ม. 1 ถ. รถไฟพัฒนา

ต.ลําปลายมาศ

นายประเสริฐ พินิจวัฒนา

นายประเสริฐ พินิจวัฒนา

คลีนิกแพทย์หญิงจรีภรณ์

เลขที่ 666/10

ม. 1 ถ. รถไฟพัฒนา

ต.ลําปลายมาศ

นางจรีภรณ์ วิชยศาสตร์

นางจรีภรณ์ วิชยศาสตร์

เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกเด็กนายแพทย์พลัฏฐ์

เลขที่ 884/5-6 ม. 1 ถ. -

ต.ลําปลายมาศ

นางวลัยพรรณ โวหาร

นายพลัฏฐ์ โวหาร

คลินิกสูติ-นรีเวช นายแพทย์จรูญ

เลขที่ 620/9

ต.ลําปลายมาศ

นายจรูญ สีดาดี

นายจรูญ สีดาดี

ต.ลําปลายมาศ

นายนิรัตน์ ชนะประโคน

นายนิรัตน์ ชนะประโคน

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางนรัศรา ชุมชิต

นางนรัศรา ชุมชิต

ม. 1 ถ. รถไฟพัฒนา
สหคลินิก

คลินิกหมอนิรัตน์+หมอปริญญา

เลขที่ 718/29

ม. - ถ. ราษฎร์ดําริ
สตึก

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

นรัศราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 8

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.นิคม
ม. 1 ถ. -

อรทัยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 134/1

ม. 5 ถ. -

ต.ดอนมนต์

นางสาวอรทัย สุดตา

นางสาวอรทัย สุดตา

คลินิกสุดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ เลขที่ 14

ม. 7 ถ. -

ต.ท่าม่วง

นางสุดา แสนกล้า

นางสุดา แสนกล้า

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์คุณหญิง

เลขที่ 14

ม. 14 ถ. -

ต.เมืองแก

นางสาวอุษณีย์ บุญพิมพ์

นางสาวอุษณีย์ บุญพิมพ์

สุดาวรรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 28/1

ม. 15 ถ. -

ต.ทุ่งวัง

นางสุดาวรรณ์ ซึมรัมย์

นางสุดาวรรณ์ ซึมรัมย์

27 พฤศจิกายน 2558

หน ้า 21 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปิยธิดา

เลขที่ 21

ม. 10 ถ. -

ต.สะแก

นางสาวปิยธิดา พลพา

นางสาวปิยธิดา พลพา

คลินิกวิภานันท์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 134/1

ม. 17 ถ. -

ต.เมืองแก

นางวิภานันท์ อ่อนวิจารย์

นางวิภานันท์ อ่อนวิจารย์

คลินิกประจวบการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 335/22

ม. 1 ถ. สนามม้า

ต.นิคม

นางประจวบ วัฒนพงศ์ศิริ

นางประจวบ วัฒนพงศ์ศิริ

เจียมจิตคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 78

ม. 10 ถ. -

ต.ดอนมนต์

นางเจียมจิต คะรัมย์

นางเจียมจิต คะรัมย์

ต.นิคม

นายณัฐพงษ์ ลาบึง

นายณัฐพงษ์ ลาบึง

ต.นิคม

นายวรวุฒิ โอฬารวณิช

นายวรวุฒิ โอฬารวณิช

ทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมซียูสไมล์

เลขที่ 230

ม. 7 ถ. เวชกรรม

คลินิกแพทย์วรวุฒิ

เลขที่ 143/5

ม. 1 ถ. -

คลินิกแพทย์หัสชัย

เลขที่ 399/5-6 ม. - ถ. สนามม้า

ต.นิคม

นายหัสชัย ฉันทดารา

นายหัสชัย ฉันทดารา

คลินิกหมอเอกชัย

เลขที่ 348/1-2 ม. 16 ถ. ท่าช้าง

ต.นิคม

นายเอกชัย ยอดขาว

นายเอกชัย ยอดขาว

คลินิกเสรีการแพทย์

เลขที่ 399/11

ม. - ถ. สนามม้า

ต.นิคม

นายเสรี อื่นสุวรรณ

นายเสรี อื่นสุวรรณ

คลินิกแพทย์อารีย์

เลขที่ 50

ม. 22 ถ. สนามม้า

ต.นิคม

นายอารีย์ นิสภนันต์

นายอารีย์ นิสภนันต์

ต.นิคม

นางสาวธัญภา วรสิงห์

แพทย์หญิงธัญภา วรสิงห์

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

เวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกแพทย์หญิงธัญภา

เลขที่ 2/2

ม. 7 ถ. สนามม้า
หนองกี่

ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
กายภาพบําบัด

27 พฤศจิกายน 2558

หน ้า 22 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
สุวิษาคลินิกกายภาพบําบัด

เลขที่ 1/12

ม. 2 ถ. นนทิจันทร์-โนนสวรรค์

ต.ทุ่งกระเต็น

นางสุวิษา วรนาม

นางสุวิษา วรนาม

การผดุงครรภ์ชั้น 2
คลินิกสุวรรณาการผดุงครรภ์

เลขที่ 26

ม. 8 ถ. -

ต.หนองกี่

นางสุวรรณา สุวรรณศักดิ์

นางสุวรรณา สุวรรณศักดิ์

คลินิกพรรณีการผดุงครรภ์

เลขที่ 9

ม. 9 ถ. -

ต.โคกสว่าง

นางพรรณี แพนแก้ว

นางพรรณี แพนแก้ว

คลินิกบุปผาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 38

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.ดอนอะราง
ม. 13 ถ. -

นางบุปผา ป้องสีดา

นางบุปผา ป้องสีดา

ลัดดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 2

ม. 3 ถ. -

ต.ดอนระอาง

นางลัดดา รัตนเมธาโกศล

นางลัดดา รัตนเมธาโกศล

คลินิกละมุนการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 1/3

ม. 2 ถ. -

ต.ดอนอะราง

นางละมุน รัตนจริยา

นางละมุน รัตนจริยา

ปราณีคลินิกการพยาบาลการผดุงครรภ์

เลขที่ 15

ม. 1 ถ. ราชดําริ

ต.หนองกี่

นางปราณี นิตยสุทธิ

นางปราณี นิตยสุทธิ

ต.หนองกี่

นางสาวฐิตวันท์ เกษมจริยานั นางสาวฐิตวันท์ เกษมจริยา

ทันตกรรม
หมอแอร์ คลินิกฟัน

เลขที่ 89

ม. 1 ถ. โชคชัย-เดชอุดม
เวชกรรม

คลินิกนายแพทย์ภูธัย

เลขที่ 62

ม. 2 ถ. โชคชัย-เดชอุดม

ต.ทุ่งกระเต็น

นายเศรษฐาณัฐ ศรีเสฎฐวุฒิ นายแพทย์เศรษฐาณัฐ ศรีเส

คลินิกนายแพทย์ปรีชา

เลขที่ 87

ม. 1 ถ. โชคชัย-เดชอุดม

ต.หนองกี่

นายปรีชา แซ่เตีย

นายปรีชา แซ่เตีย

คลินิกนายแพทย์บุญโฮม

เลขที่ 52

ม. 5 ถ. บุญชัยสุข

ต.ทุ่งกระเต็น

นายบุญโฮม แก้วชนะ

นายแพทย์บุญโฮม แก้วชนะ

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

หนองหงส์
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

27 พฤศจิกายน 2558

หน ้า 23 จาก 24

รายชื่อคลินิกทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์แยกอําเภอ
ศิริพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 112

ม. 3 ถ. -

ต.เสาเดียว

นางศิริพร ชูเกียรติสกุล

นางศิริพร ชูเกียรติสกุล

คลินิกกังสดาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 32

ม. 14 ถ. -

ต.สระแก้ว

น.ส.กังสดาล แพไธสง

น.ส.กังสดาล แพไธสง

คลินิกดุษฎีพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 69

ม. 9 ถ. -

ต.หนองชัยศรี

นางดุษฎีพร อรุณศรี

นางดุษฎีพร อรุณศรี

คลินิกสุรินทร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 31

ม. 13 ถ. ศรีสง่า-โนนแดง

ต.หนองชัยศรี

นางสุรินทร์ สีระสูงเนิน

นางสุรินทร์ สีระสูงเนิน

อํานาจการพยาบาลและผดุงครรภ์

เลขที่ 79

ม. 3 ถ. -

ต.ห้วยหิน

พ.จ.อ.อํานาจ ศรีเตชะ

พ.จ.อ.อํานาจ ศรีเตชะ

คลินิกสริญญาการพยาบาลและผดุงครรภ์

เลขที่ 227/3

ม. 6 ถ.

ต.สระแก้ว

นางสริญญา ปิ่นเพชร

นางสริญญา ปิ่นเพชร

รัตนาภรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 96

ม. 1 ถ. -

ต.ห้วยหิน

นางรัตนาภรณ์ จามชาติ

นางรัตนาภรณ์ จามชาติ

ผู้รับอนุญาต

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางเสงี่ยม กาญจนการุณ

นางเสงี่ยม กาญจนการุณ

นางภิตินันท์ ซึ้งศิริทรัพย์

นางภิตินันท์ ซึ้งศิริทรัพย์

ห้วยราช
ชื่อสถานพยาบาล

ที่อยู่

เสงี่ยมคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 215

การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต.สนวน
ม. 3 ถ. -

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ภิตินันท์

เลขที่ 82

ม. 6 ถ. -

27 พฤศจิกายน 2558

ต.เมืองโพธิ์

หน ้า 24 จาก 24

