รพ ทีมี username NTIP (ไม่ มีผ้ ปู ่ วยTBกําลังรักษาอยู่หรื อไม่ มีการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม)
รหัสหน่วยงาน
โรงพยาบาล
11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร
11486 ค่ายนวมินทราชินี,รพ.
11487 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
11495 โรงพยาบาลกองบิน 21
11497 ค่ายศรี พชั ริ นทร,รพ.
11505 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
11516 โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
11525 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ
11529 โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริ หาร
11558 โรงพยาบาลซี จีเอชโรงพยาบาลทัวไปขนาดใหญ่
11616 กรุ งธน 1,รพ.
11661 โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์เนชันแนล หนองแขม
11670 โรงพยาบาลบางปะกอก 1
11677 ตา หู คอ จมูก,รพ.
11706 บางขุนเทียน,รพ.
11714 วิชยั ยุทธ(เหนื อ),รพ.
11721 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล โชคชัย 4
11723 สิ นแพทย์,รพ.
11992 เทพปั ญญา2
12011 แพร่ คริ สเตียน แพร่ ,รพ.
12033 โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์
12058 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
12072 สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช
12145 มหาชัยแม่กลองโรงพยาบาลทัวไปขนาดกลาง
12169 โรงพยาบาลนครคริ สเตียน
12175 โรงพยาบาลจริ ยธรรมรวมแพทย์กระบี
12196 สถานพยาบาลเวียงเวช
12244 สมเด็จเจ้าพระยา,รพ.

12249
12269
12270
12272
12276
12289
12290
12471
13769
14164
14196
14198
14201
14202
14320
14536
14682
14862
14908
14919
14933
15138
15140
21597
23429
24923
25017
27975
28785
28790
28810
28849

สถาบันโรคผิวหนัง
พระศรี มหาโพธิ ,รพ.
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ศูนย์อนามัยที10
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง,สถานพยาบาล
สวนสราญรมย์,รพ.
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคริ นทร์
สถานี กาชาดหัวหิ นเฉลิมพระเกียรติ
สถานี กาชาดสิ ริธร,สถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา,ศูนย์บริ การทางการแพทย์
โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น
โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อุบลราชธานี
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อุดรธานี
เซนทรัล เมโมเรี ยล
สถานพยาบาลอันดามันระนองการแพทย์
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์ เนชันแนล
โรงพยาบาลกองบิน7
เกษมราษฎร์ สุ ขาภิบาล3
โรงพยาบาลฐานทัพเรื อพังงา
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
โรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปูโรงพยาบาลทัวไปขนาดเล็ก
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
โรงพยาบาลหัวใจกรุ งเทพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริ นทร์
โรงพยาบาลภูเพียง
โรงพยาบาลเนิ นขาม
โรงพยาบาลบางเสาธง
โรงพยาบาลดอนจาน
โรงพยาบาล เวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

28850
40492
40497
40744
40745
40749
40864
40865
40970
41345
41362
41379
41414
41522
77493
77494
77650
77651
77652
12250
41072
41698
12122
77611
GPO01
41639
14683
15249
41700
77497
13369
22143

โรงพยาบาลโคกสู ง
โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิ ทธิ
โรงพยาบาลกัลยาณิ วฒั นาการุ ณย์
โรงพยาบาลภูซาง
โรงพยาบาลภูกามยาว
โรงพยาบาลชุมตาบง
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ อินเตอร์
สายหยุดโรงพยาบาลทัวไปขนาดเล็ก
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โรงพยาบาลทัวไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
โรงพยาบาลเฟิ ร์สเวสเทอร์นโรงพยาบาลทัวไปขนาดกลาง
โรงพยาบาลระนองอินเตอร์เนชันแนล
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สี กนั )
โรงพยาบาลคลองสามวา
คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง
คลินิกหมอครอบครัวศรี มาลา
โรงพยาบาลเวียงเก่า
โรงพยาบาลโคกโพธิ ไชย
โรงพยาบาลโนนศิลา
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลทัวไปขนาดเล็กสหวิทยาการมะลิ
โรงพยาบาลทัวไปขนาดใหญ่ สิ นแพทย์ ลําลูกกา
โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง
โรงพยาบาลยะลาสิ ริรัตนรักษ์
กองบริ หารผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายบริ หารพัสดุและผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์-ธนบุรี โรงพยาบาลทัวไปขนาดกลาง
โรงพยาบาลกรุ งสยามเซนต์คาร์ลอส
ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง
โรงพยาบาลทัวไปขนาดใหญ่ สิ นแพทย์ ศรี นคริ นทร์
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสี มา
สามารถโปลีคลีนิค
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล

77653
77480
14417
77768
12050
12415
41769
11802
22127
41373
41722
22670
23891
77759
11527
22523
27981
77688
12364
22178
15113
11532

หน่วยบริ การปฐมภูมิ 123 มข
ห้องปฏิบตั ิการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วณั โรคที 12 จังหวัดยะลา
เทศบาลเมืองลพบุรี,ศูนย์บริ การสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกําแพง
ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมทรง 3
ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลชลลดา
โรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รี นฤบดินทร์
โรงพยาบาลพริ นซ์ อุทยั ธานี โรงพยาบาลทัวไปขนาดกลาง
โรงพยาบาลเมืองชลบุรี
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
ฝ่ ายแพทย์หลวงสวนจิตรลดา
ศูนย์บริ การสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย
ศูนย์สุขภาพชุมชนคูย้ ายหมี
บําเพ็ญพยาบาล,รพ.
โรงพยาบาลโสธรเวช 304
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง)
โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา

42167
42141
42183

โรงพยาบาลวิมุตโรงพยาบาลทัวไปขนาดใหญ่
โรงพยาบาลทัวไปขนาดกลางนวเวช
โรงพยาบาลอินทรารัตน์โรงพยาบาลทัวไปขนาดกลาง

