
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศสํานักงานประกันสังคม 
เรื่อง   กําหนดเขตทองทีแ่ละรายชื่อสถานพยาบาล  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  (ฉบับท่ี  ๒) 

 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักงานประกันสังคม  เรื่อง  กําหนดเขตทองท่ี 

และรายชื่อสถานพยาบาล  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือใหการบริการทางการแพทยแกผูประกันตนเปนไป 

ดวยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๙  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในลําดับที่  ๗  ของจังหวัดสมุทรปราการ  ในสารบัญทายประกาศ 

สํานักงานประกันสังคม  เรื่อง  กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “๗.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญบางนา  ๒” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในลําดับที่  ๓  ของจังหวัดระยอง  ในสารบัญทายประกาศสํานักงานประกันสังคม   

เรื่อง  กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “๓.  โรงพยาบาลจุฬารัตนระยองโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดกลาง” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลในระดับรอง  (เครือขาย)  ของโรงพยาบาลขอนแกน

ในบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือขาย  ประจําป  ๒๕๖๑  ทายประกาศสํานักงานประกันสังคม  

เรื่อง  กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

และใหใชบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลในระดับรอง  (เครือขาย)  ของโรงพยาบาลขอนแกน  ทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในลําดับที่  ๓  ของชองสถานพยาบาลหลัก  ในจังหวัดระยอง  ของบัญชีรายชื่อ 

สถานพยาบาลประกันสังคมและเครือขาย  ประจําป  ๒๕๖๑  ทายประกาศสํานักงานประกันสังคม   

เรื่อง  กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

  “๓.  โรงพยาบาลจุฬารัตนระยองโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดกลาง” 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในลําดับท่ี  ๗  ของชองสถานพยาบาลหลัก  ในจังหวัดสมุทรปราการ 

ของบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือขาย  ประจําป  ๒๕๖๑  ทายประกาศสํานักงานประกันสังคม   

เรื่อง  กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “๗.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญบางนา  ๒” 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สุรเดช  วลีอิทธิกุล 

เลขาธกิารสํานักงานประกนัสังคม 



สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือขาย) ที่ตั้งสถานพยาบาลในระดับรอง

จังหวัดขอนแกน

สถานพยาบาลของทางราชการ

1. โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

56 ม.4 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โรงพยาบาลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน

โทร.0 4333 6789 ตอ 1109, 1250 โรงพยาบาลชําสูง กิง อ.ชําสูง จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลนําพอง อ.นําพอง จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลโนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลบานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลบานฝาง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลเปอยนอย อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลเวียงเกา อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลแวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลแวงใหญ อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแกน

บัญชีรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือขาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

แนบทายประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําป พ .ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือขาย) ที่ตั้งสถานพยาบาลในระดับรอง

โรงพยาบาลสิรินธร กิ่งอําเภอบานแฮด จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลหนองนาคํา อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลหนองสองหอง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลอุบลรัตน อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลคายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแกน

โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทรขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแกน

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลบานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

(เทศบาล 1)

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

(ศูนยบานโนนชัย)

ศูนยบริการสาธารณสุขเทษบาลนครขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

(ศูนยบานหนองใหญ)

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลอําเภอเมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแกน

ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแกน

ศูนยแพทยชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน

ศูนยแพทยประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแกน
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือขาย) ที่ตั้งสถานพยาบาลในระดับรอง

ศูนยแพทยมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน

ศูนยแพทยวัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแกน

ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 6 อ.พล จ.ขอนแกน

ศูนยแพทยอนามัยที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแกน

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงในจังหวัด

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงในจังหวัด

เกรียงศักดิ-์กมลวรรณ สหคลินิกเวชกรรม-ทันตกรรม 406-408 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

โทร.0 4322 2455

คลินิกกระดูกและขอ หมอวันจักร 61/63 ม.13 ถ.กสิกรทุงสราง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแกน โทร.08 1873 8616

คลินิกณรงคการแพทย 391/11-12 ม.2 ถ.ราษฎรธุรกิจ ต.ในเมือง อ.บานไผ

จ.ขอนแกน โทร.0 4327 2036

คลินิกเวชกรรมนายแพทยวิโรจน-แพทยหญิงชลธิชา 585-586 ม.11 ถ.ศิริพูล ต.หนองโก อ.กระนวน

จ.ขอนแกน โทร.08 1954 5033

คลินิกนายแพทยสุรชัย 5/6 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

โทร.0 4322 1187

คลินิกบานสําราญ (นพ.สุชาติ) 255 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สําราญ อ.เมือง

 จ.ขอนแกน โทร.08 6455 4454

คลินิกประจักษการแพทย 440/13 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ในเมือง อ.บานไผ

จ.ขอนแกน โทร.0 4327 2954

คลินิกศัลยศาสตรนายแพทยพรชัย 101/65 ม.2 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

โทร.09 3453 2155
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สถานพยาบาลหลัก สถานพยาบาลในระดับสูง สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือขาย) ที่ตั้งสถานพยาบาลในระดับรอง

ณัฐดนัยคลินิกเวชกรรม 389/4 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

โทร.08 9622 4667

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม- 287/8 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน

นายแพทยมหรรณพ โทร.08 1050 6767

คลินิกหมอชูเกียรติ (เวชกรรม) 182/31 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแกน โทร.0 4322 5135

คลินิกหมอวราวุธ-หมอกนกวรรณ (เวชกรรม) 172/26 ม.6 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแกน โทร.0 4322 8832

คลินิกหมอสุรชัย 185/11 ถ.มิตรภาพ ต.ทาพระ อ.เมือง

จ.ขอนแกน โทร.08 4030 8395

คลินิก หู คอ จมูก แพทยหญิงภนุชพร 175/12 ม.6 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแกน โทร.0 4332 8019

นพ.มานะพงศ คลินิกเวชกรรม 599 ม.11 ถ.ศิริพูล ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน

โทร.06 1680 6711

บุญชัยการแพทยคลินิก 86 ม.12 ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน

โทร. 0 4338 2665

สมปองคลินิกเวชกรรม 70/4 ม.9 ถ.มะลิวัลย ต.บานฝาง อ.บานฝาง

จ.ขอนแกน โทร.08 3400 3318

อภิ-มน คลินิกเวชกรรม 179/154 ม.4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแกน โทร.0 4322 8455
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