
รวมรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกที่มีจิตแพทย์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจากโพสต์ของแฟนเพจสมาคมจิตแพทย์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 https://www.facebook.com/
ThaiPsychiatricAssociation/photos/a.499791366791551/2011213002316039/?
type=3&theater&fbclid=IwAR3ZXChm2HaYuHkPNmm5VlZxHeQeGrqXhuH03GpbDs3Flx0Sh2t_bT_6V
FY 

ข้อมูลทั่วไป

จิตแพทย์ทั่วไป ตรวจรักษาผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปี 

• ปริมณฑล หมายถึง นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร 

• ค่าใช้จ่าย : ในเวลาราชการ จะไม่มีค่าตรวจของแพทย์ ไม่ว่าสิทธ์ิการรักษาใด แต่จะมีค่าบริการ
ประมาณ 50-100บาท , คลินิกนอกเวลา มีค่าตรวจเหมือนโรงพยาบาลเอกชน 

• ในส่วนของยา ถ้าสิทธ์ิไม่ครอบคลุม ผู้ป่วยจะต้องจ่ายเอง  

• สิทธ์ิการรักษามีหลายอย่าง และรายละเอียดการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกัน  

• ขอแนะนำให้โทรถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะไป จะดีที่สุด 

• ควรโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เก่ียวกับตารางการออกตรวจของจิตแพทย์  
• เลือกโรงพยาบาลที่คุณจะสามารถไปพบแพทย์ได้สะดวก เพราะกระบวนการรักษาต้องอาศัยความต่อ
เนื่อง 

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาล ที่มีจิตแพทย์ทั่วไปในกรุงเทพและปริมณฑล

1) กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลกลาง 
- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งของรพ.) 
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
- คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 
- โรงพยาบาลตากสิน 
- โรงพยาบาลตำรวจ 
- โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
- โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ 
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช 
- โรงพยาบาลราชวิถี 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- โรงพยาบาลเลิดสิน  
- โรงพยาบาลศิริราช 
- โรงพยาบาลสงฆ์ 
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- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  
- โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ บางนา หน้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ 
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
- สถาบันประสาทวิทยา 
- สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ  
- ศูนย์บริการสาธารณสุข3 บางซื่อ 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข4 ดินแดง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข21 วัดธาตุทอง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข23 สี่พระยา 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข24 บางเขน 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข33 วัดหงส์รัตนาราม 

2) จ.นครปฐม 
- โรงพยาบาล นครปฐม 
- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวช) 

3) จ.สมุทรสาคร 
- โรงพยาบาล สมุทรสาคร 
- โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
- โรงพยาบาลพร้อมมิตร (รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร) 
4) จ.ปทุมธาน ี
- โรงพยาบาลปทุมธานี 
- สถาบันธัญญารักษ์ (สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี) 
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
5) จ.นนทบุร ี
- โรงพยาบาลศรีธัญญา 
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รพ.ชลประทาน จ.นนทบุรี) 

6) จ.สมุทรปราการ 
- โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
- โรงพยาบาลบางพลี 

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล
* ควรโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เก่ียวกับตารางการออกตรวจของจิตแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่าย 

หากมีข้อสงสัย 

* ควรเลือกโรงพยาบาลที่คุณจะสามารถไปพบแพทย์ได้สะดวก เพราะกระบวนการรักษาต้องอาศัยความต่อ
เนื่อง 
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- โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ 
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 
- โรงพยาบาลคามิลเลียน 
- โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
- โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ 
- โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 
- โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- โรงพยาบาลธนบุรี 
- โรงพยาบาลนครธน 
- โรงพยาบาลนนทเวช 
- โรงพยาบาลนวมินทร์1 
- โรงพยาบาลนวมินทร์9 
- โรงพยาบาลบางนา1 
- โรงพยาบาลบางนา2 
- โรงพยาบาลบางโพ 
- โรงพยาบาลบางมด 
- โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล 
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
- โรงพยาบาลบีแคร์ 
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
- โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (เดิมชื่อ นวมินทร์2) 
- โรงพยาบาลปิยะมินทร์ สมุทรปราการ 
- โรงพยาบาลปิยะเวท 
- โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4 
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
- โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย 
- โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (รพ.เมโย เดิม) 
- โรงพยาบาลพญาไท1 
- โรงพยาบาลพญาไท2 
- โรงพยาบาลพญาไท3 
- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 
- โรงพยาบาลพระราม 2 
- โรงพยาบาลพระราม 9 
- โรงพยาบาลเพชรเวช 
- โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 
- โรงพยาบาลภัทรธนบุรี 
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- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
- โรงพยาบาลมนารมย์ 
- โรงพยาบาลมหาชัย2 จ.สมุทรสาคร 
-โรงพยาบาลมายด์เมดเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชขนาดเล็ก จ.นนทบุรี 
- โรงพยาบาลเมโย 
- โรงพยาบาลยันฮี 
- โรงพยาบาลรามคำแหง 
- โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ 
- โรงพยาบาลลาดพร้าว 
- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
- โรงพยาบาลวิภาราม (นนทบุรี) 
- โรงพยาบาลวิภาวดี 
- โรงพยาบาลวิมุต  
- โรงพยาบาลเวชธานี 
- โรงพยาบาลศิครินทร์ 
- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
- โรงพยาบาลศรีวิชัย1 
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
- โรงพยาบาลสายไหม 
- โรงพยาบาลสินแพทย์ 
- โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (เดิมชื่อ กรุงธน2) 
- โรงพยาบาลหัวเฉียว 
- โรงพยาบาล World Medical Center 

โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในต่างจังหวัด

#ภาคเหนือ

1) จ.เชียงใหม ่
- โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (เอกชน) 
- โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) 
- โรงพยาบาลสวนปรุง (จ.เชียงใหม่) 
- โรงพยาบาล แมคคอร์มิคเชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

หน้า  จาก 4 23



- สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (จ.เชียงใหม่) 

2) จ. เชียงราย 
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
- โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (เอกชน) จ.เชียงราย 
- รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- รพ.กรุงเทพเชียงราย 

3) จ.ตาก 
- โรงพยาบาลแม่สอด (จ.ตาก) 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จ.ตาก) 

4) จ.พิษณุโลก 
- โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก) 
- โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
- โรงพยาบาลพิษณุเวช 

5) จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ 
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 
- โรงพยาบาลน่าน 
- โรงพยาบาลแพร่ 
- โรงพยาบาลลำปาง 
- โรงพยาบาลลำพูน 
- โรงพยาบาลสุโขทัย 
- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
- โรงพยาบาล จังหวัดพะเยา  
- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
- โรงพยาบาลศรีสังวร 

============================================= 

#ภาคตะวันตก  
1) จ.กาญจนบุรี 
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (จ.กาญจนบุรี) 
- โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 

2) จ.สุพรรณบุรี 
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด สุพรรณบุรี 
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- โรงพยาบาล สังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี 
3) จ.สมุทรสงคราม 
- โรงพยาบาลนภาลัย (เดิมชื่อรพ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม) 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม 
4) จ.ราชบุรี 
- โรงพยาบาลราชบุรี 
- โรงพยาบาล บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 
5) จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- โรงพยาบาลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
- โรงพยาบาล หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

6) จ. เพชรบุรี 
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
============================================= 

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) จ.นครราชสีมา 
- โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 
- โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
- โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (จ.นครราชสีมา) 
- โรงพยาบาลปากช่อง (จ.นครราชสีมา) 

2) จ.ขอนแก่น 
- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (จ.ขอนแก่น) 
- รพ.ศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- รพ. ธัญญารักษ์ ขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น 
- รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
- รพ.สิรินธร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 
3) จ.อุบลราชธานี 
- โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ (จ.อุบลราชธานี) 
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (จิตแพทย์ทั่วไปกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 
-โรงพยาบาลมหาวิทยาลับอุบลราชธานี(จิตเวชเด็กและทั่วไป) 
- โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบาลราชธานี 
-โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี 
4) จ.มหาสารคาม 
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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- โรงพยาบาลมหาสารคาม 
5) จ.สุรินทร ์
- โรงพยาบาลสุรินทร์ 
- โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 

6) จังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร ์
- โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
- โรงพยาบาลชัยภูมิ 
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
- โรงพยาบาลยโสธร 
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
- โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
- โรงพยาบาลสกลนคร 
- โรงพยาบาลหนองคาย 
- โรงพยาบาลบึงกาฬ 
- โรงพยาบาลมุกดาหาร 
- โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
- โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 
- โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 

============================================= 

#ภาคกลาง 
1) จ.นครนายก 
- โรงพยาบาลนครนายก 
- โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.นครนายก)  
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก) 

2) จ.นครสวรรค์ 
- โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
- โรงพยาบาลนครสวรรค์ 
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จ.นครสวรรค์) 
3) จ.สระบุรี 
- โรงพยาบาลพระพุทธบาท (จ.สระบุรี) 
- โรงพยาบาลสระบุรี 
4) จ.ลพบุรี 
- โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
- โรงพยาบาลอานันทมหิดล (จ.ลพบุรี) 
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5) จังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง 
- โรงพยาบาลกำแพงเพชร 
- รพ.อุทัยธานี 
- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
- โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  
- โรงพยาบาลพิจิตร 
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
- โรงพยาบาลอ่างทอง 

============================================= 
#ภาคตะวันออก 

1) จ.ชลบุรี 
- โรงพยาบาลชลบุรี 
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (จ.ชลบุรี) 
- โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ (จ.ชลบุรี) 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 
- โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี 
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 
- รพ.สมิติเวช ศรีราชา 
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี  

2) จ.ระยอง 
- โรงพยาบาลระยอง 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 

3) จ.จันทบุร ี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จ.จันทบุรี) 
- โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี  

3) จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก 
- โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (จ.ปราจีนบุรี) 
- โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
============================================= 
#ภาคใต้  
1). จ.สุราษฎร์ธานี 
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
- โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (จ.สุราษฎร์ธานี) 
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- รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย 

2) จ.สงขลา 
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
- โรงพยาบาลสงขลา 
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา 
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา (เกาะยอ) 
- โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี (จ.สงขลา) 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ 

3) จ.นครศรีธรรมราช 
- โรงพยาบาลท่าศาลา (จ.นครศรีธรรมราช) 
- โรงพยาบาลทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช) 
- โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 
- โรงพยาบาลสิชล (จ.นครศรีธรรมราช) 

4) จ.ภูเก็ต 
- โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต 
- โรงพยาบาลป่าตอง (จ.ภูเก็ต) 
- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
5) จ.พังงา 
- โรงพยาบาลพังงา 
- โรงพยาบาลตะก่ัวป่า (จ.พังงา) 
6) จ.ปัตตานี 
- โรงพยาบาลปัตตานี 
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี 
7) จ.นราธิวาส 
- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
- โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (จ.นราธิวาส)  

😎  จังหวัดอื่นๆในภาคใต ้

- โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (จ.ชุมพร) 
- โรงพยาบาลพัทลุง 
- โรงพยาบาลยะลา 
- โรงพยาบาลระนอง 
- โรงพยาบาลศูนย์ตรัง 
- โรงพยาบาลสตูล 
- โรงพยาบาลกระบี่ 
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คลินิกจิตเวชในกรุงเทพและปริมณฑล

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปพบจิตแพทย์ในโรงพยาบาล 
รายละเอียดเก่ียวกับการรักษา เช่น ค่าใช้จ่าย ขอให้ติดต่อสอบถามทางคลินิกโดยตรง 

1) กรุงเทพมหานคร 

1. คลินิกเวชกรรมแพทย์นพดล 
ที่อยู่ 549/82 ถนนเจริญราษฎร์ ห่างจากโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระรามสาม 400 เมตร แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทร 065-5044939 ,02-2944939  
เวลาทำการ จันทร์-พฤหัส ,  
เสาร์ 17.30น.-19.30น. อาทิตย์ 8.30น.-10.30น.  
หยุดทุกวันศุกร์ กรุณาโทรนัดและสอบถามก่อน 

2. นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล 
คลินิก บางกอกเฮลท์ฮับ ชั้น 3 อาคารสีลม 64 สีลม (ติดสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 
โทร.02-632-8232, 086-377-8171 

3. สมรักจิตเวชคลินิก 
ที่อยู่ : 62/8 ประชาราษฎร์1 (12) ประชาราษฎร์สาย1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
รายละเอียด : จันทร์/อังคาร/พฤหัส 18.00น. - 22.00น. 
หมวดหมู่ : บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรศัพท์ 02-5867627 

4. นิพัทธ์ิคลินิกแพทย์ 
นายแพทย์ นิพัทธ์ิ การญจนธนาเลิศ 2024/37 ซอย สุขุมวิท 50 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวง/ตำบล

พระโขนง เขต/อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2331 0642 

5. คลินิก joy of minds 
อยู่ตรงอโศกทาวเวอร์ 
เดินทางสะดวก ใกล้ mrt เพชรบุรี 

6. Mind and Mood Clinic โดย ผศ.พญ. ศุภรา เชาว์ปรีชา 
ที่อยู่ : 94 ซอย พหลโยธิน 32 ถนน พหลโยธิน แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02-561-0210 , 02-561-0211 , แฟกซ์ : 02-561-1499 
Line @mindandmoodcbt , Facebook @mindandmoodcbt 
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. / วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. 

หน้า  จาก 10 23



7. กายใจคลินิก (Body and Mind Clinic) โดย นพ. พร ทิสยากร 
ที่อยู่ : อาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ห้อง 253 ชั้น 2 (Residence zone) ถนนพญาไท เขต

ปทุมวัน กทม. 10330 
ติดต่อ : 093-332-2511  
email : bodyandmindclinic.bkk@gmail.com 
https://www.facebook.com/bodyandmindclinic/ 
Lind Id : @bodyandmindclinic1 
website: www.bodyandmindclinicbkk.com 
จันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 10:00-16:00 น. 

8. เติมสุขคลินิก  
34 ซอยพัฒนาการ61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250  
โทร 095-950-9050 หรือ LineID: termsukclinic  
https://www.facebook.com/termsuksclinic 
เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 17:00-19:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9:00-18:00น. (ติดต่อทำนัดก่อน) 

9. คลินิกจิตเวช รพ.บ้านแพ้ว (สาขาสาทร) ตั้งอยู่ที่ตึก TPI ถนนจันทน์ ตัว รพ.อยู่ชั้น 10 
- ผู้ป่วยสิทธิเงินสด ค่าตรวจครั้งแรก 500 บาท ครั้งต่อไป 400 บาท/ครั้ง หรือหากมีการให้คำแนะนำ และรับ

ปรึกษา/บำบัด ที่ใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณ 300-600 บาทแล้วแต่เคสครับ 
- ผู้ป่วยรายเก่าที่เคยรักษาแล้วมีอาการคงที่ ต้องการขอรับยาเดิม มีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ครับ 

ตารางการตรวจ คลินิกจิตเวช และเบอร์โทรติดต่อ 
- วันศุกร์ เริ่ม 22 ม.ค.64 เวลา 09.00-14.00 น. 
- วันเสาร์ เริ่ม 30 ม.ค.64 เวลา 09.30-16.00 น. 
- ติดต่อจองคิวทำนัดหมาย โทร. 02-287-2228 ต่อ 1014 หรือ 1015 
ค่าใช้จ่าย 
- ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ สามารถใช้สิทธิการรักษาได้ อาจมีค่าบริการเพ่ิมเติม 250-800 บาท แต่ค่ายา

สามารถเบิกได้ทั้งยาใน และ ยานอกบัญชี 

10. Sunshine Mind Clinic (ซันชายน์มายด์คลินิก) 080-553-5215  
โดย ผศ นพ. ทรงภูมิ เบญญากร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  
ที่อยู่ : Platinum Place (ติดเสถียรธรรมสถาน) 21 (ห้อง 1-A8) ถ.วัชรพล ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10230 

11. HAPPY HOME CLINIC 
(แฮปปี้โฮม คลินิกเวชกรรม) 
โดย...นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
ที่อยู่...เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 ห้อง 724 โซนการศึกษา 
เวลาทำการ: 
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จันทร์-ศุกร์ 17.30-20.00 น.  
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-20.00 น. 
ติดต่อ: นัดหมายล่วงหน้า  
โทร 082 014 7272 
อีเมล: happyhomeclinic@yahoo.com 
เว็บไซต์: www.happyhomeclinic.com 

12. THE OASIS  
คลินิกจิตเวช ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต จิตบำบัด โดย จิตแพทย์ และทีมผู้เชี่ยวชาญ 
สถานที่ตั้งคลินิค 1408/41 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
เวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ 12:00 - 20:00 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์ 10:00 - 18:00 น. 

เบอร์โทร 0656351561 

คลินิกจิตเวชในต่างจังหวัด

#ภาคเหนือ 
1) จ.เชียงใหม ่
1. บ้านหมออัญคลินิกเวชกรรม คลินิกจิตเวช 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00น 
เสาร์อาทิตย์ เวลา 13.30-20.00 โทร 087-472-2494 

2. ใจดีคลินิกเวชกรรม 
34/13 โครงการบิสพอยท์2 หมู่1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
053-804784, 088-2591566 
วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-19.30น. 
วันเสาร์ 9.00-12.00น. 

3. พิงค์พยอมคลินิกเวชกรรม  
พญ พันธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลย์ 
3 ซอย 6 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทร 053 278542 
081-746-9199 
เวลาทำการ  
ศุกร์ 17.00-20.00 
เสาร์ 9.00-12.00 
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4. คลินิกหมอกิตติวรรณ  
78/2 ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
เปิด จ-ศ เวลา 16.30-19.30 ส-อา 9.00-12.00 น.  
โทร 0819500674 

2) จ.เชียงราย 
1. คลินิกนายแพทย์บุญสนอง จ.เชียงราย  
2. คลินิกนายแพทย์ประเสริฐ จ.เชียงราย 

3) จ.ตาก 
1. คลินิก นายแพทย์ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต 
ตรงข้ามตำรวจท่องเที่ยวแม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 
วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 เวลา 17.00-20.00 
หยุดวันอาทิตย์ 
เบอร์โทรศัพท์ 084-2346245 

2. คลินิกสุขใจ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมแพทย์ปริญทัศน์ จิตเวชศาสตร์ 
จิตแพทย์ทั่วไป 
ที่อยู่ 250 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 (ถนนเส้นหลังวัดพร้าว ทิศเหนือ) 
เวลาให้บริการ จ-ศ,อา 17.30-20.00น. 
เสาร์ 10.00-16.00น. 
โทรนัดหมาย 097-037-1669 
Line ID: sookjiaclinic 
Facebook page: คลินิกสุขใจตาก พ.ปริญทัศน์ 

3) จ.อุตรดิตถ์ 
1. คลินิก เวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว 
แพทย์หญิง แพรว ไตลังคะ 
146/117 หมู้บ้านพิณธนา ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 
โทร. 080-183-3007 
2. คลินิกจิตเวชหมอสานิตย์ 
จิตแพทย์ทั่วไป 
4/44 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 
เวลาทำการ  
จันทร์-พฤหัส 17.00 - 20.00 
วันเสาร์ 08.00 -12.00 น. 
ติดต่อ 055479947, 0655532669 
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4) จ.พิษณุโลก 
1. แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวชศาตร์เด็กและวัยรุ่น 
9/9 ถ.พระลือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก Tel 055-258237 
ตารางตรวจ 
จันทร์-ศุกร์ 17:00-20:00 หยุดทุกวันพุธ 
เสาร์ 9:00-16:00 น. 
หยุดวันอาทิตย์ 

2. แฮปปี้คิดส์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โดย พญ.ตติมา 
228/63 ถ.ไชยานุภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
โทร. 096-6768608, 095-6898815 
ตารางออกตรวจ 
อังคาร-พุธ 17.00-20.00 น. 
เสาร์ 9.00-17.00 น. 

3. คลินิกแพทย์ฟ้าสินี เวชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
ติดต่อ 06-5423-4577 ,055-906678 
อังคาร,พฤหัส,ศุกร์ 17.00-20.00 น. และเสาร์ 9.00-12.00น. 

4. บ้านรักษ์ใจ คลินิกจิตเวช โดย พญ.อรวรรณ จตุรสิทธา 
693/6 ถ.บึงพระจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
สถานที่ใกล้เคียง ปั๊มเชลล์ บึงพระ, @tree condo 
โทร & line 091-0310089 
บ้านรักษ์ใจคลินิกจิตเวช 
เปิด จันทร์ ถึงพฤหัส 17-20 น. , เสาร์ 9-15 น. 
5. คลินิก พญ.น้ำทิพย์  
15,17ถ.ไสฤาไท อ.เมืองจ.พิษณุโลก 65000 
จันทร์-เสาร์ 9.00-15.00น. 
089-7841217  

5) จ.แพร ่
1. คลินิก แพทย์หญิง นฤมล จ.แพร ่

6) จ.น่าน 
1. คลินิกหมอเอื้อม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รักษาโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวม

ทั้งจิตเวชทั่วไป โครงการกาดน้ำทอง 3/814 หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 0970151466 

7) จ.สุโขทัย 
1. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์แพทย์หญิงสโรบล (คลินิกหมอสโรบล) 
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อ.เมือง จ.สุโขทัย อยู่ใกล้กับรร.อนุบาลสุโขทัย โทร. 0835103208 

============================================= 
#ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก 

1) จ.อุทัยธาน ี
1. คลินิกแพทย์ วรวัฒน์ ไชยชาญ จ.อุทัยธานี 
2. คลินิกสุขภาพใจหมอปัญญ์ชัจจ์" 
ตรวจรักษาอาการ : 
เครียด นอนไม่หลับ ย้ําคิดย้ําทํา หลงผิด หลงลืม หูแว่ว ระแวง 
เวลาทำการ : อังคาร-พฤหัส-ศุกร์ 17.00-20.00, เสาร์ 9.00-12.00 และ 17.00-20.00น. 
0899208969 
ถนนวงศาโรจน์8 เส้นหลังศาลากลาง-ตลาด200ปี ติดร้านนํ้าดื่มดวงจันทร ์

2) จ.ชลบุรี - จ.ระยอง 
1. คลินิกแพทย์ธรรมิกา 
ริมถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
เปิดวันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 15.00-20.00น. โทร 087-9926993 
www.tammikaclinic.com 
2. คลินิกหมอพีรพล 
15/1 ถ.ภักดีบริรักษ์ อ.เมือง จังหวัดระยอง 
(ข้างร้านพู่ต้นก่ี ซอยเดียวกับร้านข้าวต้มนายดล) 
จันทร์-พฤหัส 16.45-19.00 และ วันอาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน 16.45-19.00 
เบอร์ 064-2131212 
3. คลินิกแพทย์อรอุมา จ. ระยอง 

3) จ.สระแก้ว 
1. คลินิกแพทย์กรกต จังหวัดสระแก้ว 
439 ม 10 ต วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160 
084 567 9935 
2. Indochina clinic by Dr. Korakot  
อินโดจีนคลินิก โดย นายแพทย์ กรกต 
อำเภอ อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120 
080-826 0135 

4) จ.อ่างทอง 
1. คลินิกเวชกรรม พญ.กรองแก้ว 
58 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
06-1182-7699 
เวลาทำการ อังคาร พุธ ศุกร์ 17-19 น. เสาร์ 9.30-12 น. 
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5) จ.ฉะเชิงเทรา 
1. คลินิกเวชกรรมหมอภาสกร – ตั้ม 
42/6 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 
โทร. 097 247 2215 
http://www.facebook.com/ClinicDr.Tum 

2.คลินิกเวชกรรมเวทิสการแพทย์ 
1554 ถนน เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
โทร 038 821 844 

6). จ.กำแพงเพชร 
1. คลินิกหมอกัลยา จ.กำแพงเพชร 
เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น. 
เสาร์ 9.30-11.00 น. 
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ ์
โทรศัพท ์088-1725658(เฉพาะช่วงเวลาทำการ) 
https://maps.app.goo.gl/xvbqMuApctbR5oHs9 

============================================= 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1) จ.นครราชสีมา 

1. คลินิกหมอมงคล 
67/3 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
เปิด จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 , เสาร์ 9.00-12.00,17.00-20.00 
โทร 0815937471 

2. คลินิกสุขภาพจิตหมอการุญพงศ์ 
228/2 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000 
จันทร์-พุธ-ศุกร์ 17.00-20.00 น. เสาร์ 9.00-12.00 น.  
โทร. 090 292 0284 
https://www.facebook.com/karunpongclinic 

3. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์นายแพทย์นครินทร ์
ปตท.ตะคองเก่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
0891830196 
วัน จ. - ศ. 17.00-20.00 น. 
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วัน ส. 09.00-17.00 น. 

4. คลินิกเวชกรรมนายแพทย์นครินทร์อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
0891830196 
วัน อา. 09.00-12.00 น. 

5. คลินิกหมออุกฤษฎ์ 
449/2 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 087-4567205 
https://maps.app.goo.gl/nTXZptvLMTKCAdL5A 
เวลาทำการ : 
จ.พ.ศ. 13.00-16.00น.,17.15 -20.00 น. 
อ.พฤ. 17.15-20.00น. 
ส. 09.15-14.30 น. 
หยุดวันอาทิตย์ 

2) จ.อุบลราชธานี 

1. คลินิกสุขภาพจิตหมอวิวัฒน์  
195/1 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
โทร 093 614 9635 , lineID:clinicdoctorwiwat  
http://fb.com/clinicdoctorwiwat 
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00น., วันเสาร์ 9.00-15.00น. 
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

2. คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา 
145/1-2 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
โทร. 088-0780588 
https://www.facebook.com/D2JED 

3) จ.ขอนแก่น 
1. ศิริณาการแพทย์ 
212/24 เซนทาราซิตี้ ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
เปิดจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ 17.00-20.00 น , เสาร์ 9.00-12.00 น. (หยุดวันพฤหัสและอาทิตย์) 
โทร. 094-5305178 

2. ขอนแก่นการแพทย์คลินิกจิตเวช 
พญ. สิริกุล ใจเกษมวงศ์ 
212/9 ม.2 หมู่บ้านZENTARA CITY ชาตะผดุง ถ.ชาตะผดุง 
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ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุด 12.30-13.00 น และ 17.30-20.00 น. 
วันพฤหัสบดี17.30-20.00 น.  
วันเสาร์ 09.30-13.00 น. และ 17.00-19.00 น.  
ปิดทุกวันอาทิตย์ โทร 063-8963595, 061-6541962 , Line: @khonkaenclinic 

4) จ.เลย 
1. คลินิกสุขภาพใจ แพทย์หญิง พิยะดา หาชัยภูมิ 
โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน 111/1 ถ.เลย-ด่านซ้าย จ. เลย 
โทร. 088 560 1112 
http://www.earnpiyada.com/piyadaclinic/ 

5) จ.ศรีษะเกษ 
1. คลินิกหมอปิยนุช 
897/4 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร 0621965658 
วันทำการ : จันทร์ ถึง ศุกร์ 17.00 - 20.00 , เสาร์ 9.00 - 12.00, 17.00 - 20.00 
https://www.facebook.com/PiyanutPsychiatristClinic/ 

6) จ.มหาสารคาม 
1. คลินิกแพทย์ณัฏฐ์วรัตถ์ (หมอแพร์) 
122 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0825626914 
วันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00น. 
วันเสาร์ 08.00-12.00น. 

7) จ.หนองคาย 
1. คลินิกจิตเวชหมอมุกดา หนองคาย 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์แพทย์หญิงมุกดา บรรจงเรวดี 
• 1075/4 ถ. มีชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ.หนองคาย 
• (สามแยกวัดชัยพร ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์จังหวัด) 
• โทร 092-571-0572 
• เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 7.00-8.30 น. และ 17.00-20.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-12.00 น. 

จ.บุรีรัมย์ 
1. สะบายดีคลินิก ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต นพ.ภาณุพงศ์ 
188/18-19 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร 081-955-0228 
เปิดบริการ 

หน้า  จาก 18 23



วันจันทร์ 16.30-20.00 
วันพุธ 16.30-20.00 
วันพฤหัสบดี 16.30-20.00 
วันเสาร์ 10.00-17.00 

9) จ.สุรินทร ์
1. คลินิกหมอชนกานต์ โดย พญ. ชนกานต์ นิยมทอง จ.สุรินทร ์
ตรวจทั้งจิตเวชผู้ใหญ่ และ จิตเวชเด็ก 
109/4 ถ. หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (อยู่ตรงข้ามศาลเจ้าตังสี่ หน้ารพ.สุรินทร์) 
โทร 092-248-1533 

10) จ.อุดรธานี 
1. คลินิกหมอเทวินทร์ โดย นพ.เทวินทร์. เกษมรัตนไพบูลย์ 
94/3 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี (ตรงข้าม เย้ืองรร.อนุบาล อุดรธานี) 
088-810-5650 , 042-223-099 
เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 12.00-13.00 และ 17.00-20.00 
เสาร์ 9.00-13.00 
อาทิตย์ หยุด 

2. Cosy Mind Clinic คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์ปริญญ์ 

28/3 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
(เย้ืองไปรษณีย์ศรีสุข) 
โทร: 080-3455524 

จันทร์-ศุกร์: 17.00-20.00 
(หยุดทุกวันอังคาร) 
เสาร์: 10.00-20.00 
อาทิตย์: 10.00-12.00 
ขอบคุณครับผม 
Cosy Mind Clinic คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์ปริญญ์ 

11) จ.สกลนคร 
1. คลินิกหมอขจรศักดิ์ 1433/5 ถนนยุวพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
เปิด จันทร์-ศุกร์ 7.30-8.30 และ 17.30-20.00 
เสาร์ 9.00-12.00 น 
โทร 081-0427388 

2. บ้านหมอกรอด้าย 
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คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแพทย์หญิงพร้อมพร วงศ์วัฒนฤกษ ์
326 ถ.เจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร 47000 
โทร 082-941-9783 
เปิดอังคาร-ศุกร์ 16.30-20.00น. 
เสาร์ เปิด 9.00-20.00น. 

============================================= 
#ภาคใต้ 
1) จ.สุราษฎร์ธานี 
1. คลินิกแพทย์ธิติพันธ์ (ใกล้โรงพยาบาลสวนสราญรมย์) 
ที่อยู่ สามแยก กม.0 ถนนธราธิบดี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
เปิดบริการ วันอังคาร-ศุกร์ 17.30-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. 
โทร. 077-31-2222 

2. คลินิกหมอณัฐพร...ดูแลสุขภาพกาย ใส่ใจสุขภาพจิต 

คลินิกอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ต.ท่าข้าม ตรงข้ามโรงเรียนดรุโณทัย 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป ปัญหาด้านสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรมผู้สูงอายุ ผู้บาดเจ็บ
ทางสมอง 

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 17.30 น.- 20.00 น. 

วันหยุด 8.30 น.-17.30 น. 

เบอร์โทร 093 9255356  

ปล.สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์คลินิก 

3. คลินิกหมอตาล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น. 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

2) จ.ชุมพร 

1. คลินิกหมอตาล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น. จ.ชุมพร 
2. คลินิกหมอบุญมณี 
พญ.บุญมณี คงแก้ว (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น) 
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
27/67 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 0619655156 
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3) จ.นครศรีธรรมราช 

1. แฮปปี้คิดส์ คลินิกเวชกรรม (หมอทฏะวัฎร์) 
155/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
โทร. 075-347779, 089-1978877 
FB : แฮปปี้คิดส์ คลินิกเวชกรรม 

2. คลินิกหมอกาญจนา 
219/24 ถ.เทวบุรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
โทร 075 358 532 , Email : nakhonsimentalclinic@gmail.com 
FB : คลินิกหมอกาญจนา 

3. คลินิกเวชกรรม จิตดีคลินิก 
ตรวจโรคทั่วไป โรคอายุรกรรม โรคจิตเวชทั่วไป 
158/80 (ติดโรงพยาบาลท่าศาลา) หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา  
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
โทร 091-9197889  
line : @Jitdeeclinic 
เวลาทำการ  
จิตแพทย์ อังคาร-ศุกร์ 17.00 - 20.00 น. 
อายุรแพทย์ จันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 20.00 เสาร์ 08.00 -13.00 น. 

4. คลินิกหมอสกุลรัตน์ 
19 ม.1 ถ.สะพานยาว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
โทร 0615124647 
เวลาทำการ อังคาร พุธ 16.30-18.30 น และ วันเสาร์10.00-14.00 น 

4) จ.สงขลา 
1. คลินิกหมอภัทราพร (ตรงข้าม รพ.จิตเวชสงขลาฯ) 
717/2 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  
โทร .074-322844 
จันทร์,พุธ-ศุกร์ 17.00-19.30 น. / เสาร์ 9.00-12.00 น., 17.00-19.30 น. 
ปิดวันอังคาร และวันอาทิตย์ 

2. คลินิกจิตเวชนายแพทย์ชูเกียรติ  
438 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทร.074-818108  
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00น., วันเสาร์ 9.00-17.00น.  
หยุดวันอาทิตย์ 
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3. คลินิคสุขใจ-คลินิคจิตเวช อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
ในโครงการฮาโมนี่บิซ ทางไปบ้านพรุ 065-8416129 
https://www.facebook.com/คลินิคสุขใจ-คลินิคจิตเวช-106366971221922/ 

4. คลินิกหมอธัญลักษณ์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
(คลินิกเด็กดีโดยหมอปัง) 
446 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 093-6392737 

5. คลินิกหมอปุณณดา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
511/2 ถ. ไทรบุรี (ปากซอย9 ก่อนถึงร้านเพลิน ตรงข้ามกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา) ต. บ่อ

ยาง อ.เมือง จ.สงขลา 097-153-7331 
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 17-18.30 น. และเสาร์ 9-11.30 น. (หยุด อังคารและอาทิตย์) 

6. คลินิกแพทย์หญิงลัดดาพร (หมอเค) 
43/3 ถนน ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
0815415133 

7. คลินิกหมอวรัญ 
(คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์) 
145 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
เวลาทำการ พุธ-ศุกร์ 17:00-19:00 น. 
เสาร์ 09:00-15:00 น. 
หยุดวันอาทิตย์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
โทร 085-8963993, 074-801372 
โทรนัดล่วงหน้า 

5) จ.ภูเก็ต  
1. หมอณัฐนัยนาคลินิก 
แพทย์หญิง ณัฐนัยนา อนันต์ศิริภัณฑ์ 
จ. ภูเก็ต 
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น. และ 17.00-20.00 น. 
เสาร์ 9.00-12.00 น. , หยุด วันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ 
โทร. 061-8652565 , 076-524-181 

2. คลินิกแพทย์หญิงธวัลรัตน์  
37/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร 093-5766638 
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 , เสาร์ 9.00-15.00  
หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ ์
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6) จ.พังงา 
1. คลินิก หมออมรรัตน์ 
26/147 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190 (เย้ืองทางเข้าชายหาดบางเนียง) 
จันทร์ - ศุกร์ : 17.00 - 20.30 น. อาทิตย์ : 15.00 - 20.30 น. ปิดวันเสาร์ ค่ะ 
โทร. 083-647-7053 
https://www.facebook.com/ClinicDrAmornrut 

2. บางไทร คลินิก 
พญ.ชนิกา ศฤงคารชยธวัช 
20 ม.1 ต.บางไทร อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110 
โทร 091-9655642 
เวลาเปิดทำการ : วันศุกร์ 17.30-20.00 น. 
วันเสาร์ อาทิตย์ 08.00-20.00 น. 
facebook: https://www.facebook.com/bangsaiclinic/ 

7) จ.ตรัง 
1. คลินิกแพทย์หญิงดลฤด ี
พญ. ดลฤดี เพชรสุวรรณ 
45/15 อาคารเจริญอพาร์ทเม้น ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 075 216989 

จ.กระบี่ 
1. คลินิกหมอสรินญพร  
ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่  
โทร 075-813006  

9) จ.นราธิวาส 
1. คลินิกหมอสิทธิกร จิตเวชเฉพาะทาง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
เปิดทำการ จ-ศ 16.30-19.00 น. 
โทร 088-050-2545
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