
รายชื�อสถานพยาบาล เขต/อาํเภอ จงัหวัด เบอร์ติดต่อ 

รพ.เทพธารินทร์ คลองเตย กรุงเทพ 02-3487000

รพ.กล้วยนํ �าไทย คลองเตย กรุงเทพ 02-7692000

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขา 70 ไร่ คลองเตย กรุงเทพ 02-6714053, 02-6714054

รพ.นนัอา คลองสาน กรุงเทพ 02-4395100-3

รพ.สินแพทย์ คนันายาว กรุงเทพ 02-7935000 

รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั/นแนล จอมทอง กรุงเทพ 1745, 02-1099111

รพ.วิภาวดี จตจุกัร กรุงเทพ 02-5611258, 02-5611111

รพ.เมโย จตจุกัร กรุงเทพ  02-5791770-4

คลินิกเวชกรรมเมโย สาขาซนัทาวเวอร์ส จตจุกัร กรุงเทพ 02-6176474, 081-6255506

คลีนิกเวชกรรมเมโย  สาขารสาทาวเวอร์ จตจุกัร กรุงเทพ 02-9371213

เซน็ทรัลเมดิกคลินิก สาขารัชดา ดินแดง กรุงเทพ 02-6925206

รพ.มิชชั/น ดสุิต กรุงเทพ 02-2821100

รพ. ธนบรีุ 2 ทวีวฒันา กรุงเทพ 02-4872100

รพ. สมิติเวช ธนบรีุ (รพ.กรุงธน เดิม) ธนบรีุ กรุงเทพ 02-4389000, 02-4380191

รพ. ธนบรีุ 1 บางกอกน้อย กรุงเทพ 02-4872000, 1645

รพ.เจ้าพระยา บางกอกน้อย กรุงเทพ 02-8847000-49, 02-4341111

รพ.ศรีวิชยั แยกไฟฉาย บางกอกน้อย กรุงเทพ 02-4120055-60

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บางกอกน้อย กรุงเทพ 02-4191474, 1474

รพ.เวชธานี บางกะปิ กรุงเทพ 02-7340000, 02-7340390

รพ.รามคําแหง บางกะปิ กรุงเทพ 02-7439999

รพ.นครธน บางขนุเทียน กรุงเทพ 02-4509999

รพ. พระราม 2 บางขนุเทียน กรุงเทพ 02-4514920-30 

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาตลาดยิ/งเจริญ บางเขน กรุงเทพ 02-9725553-4

เซน็ทรัลเมดิกคลินิก สาขาเกษตร บางเขน กรุงเทพ 02-9411440

รพ.เซน็ทรัลเยนเนอรัล บางเขน กรุงเทพ 02-5528777

รพ. เกษมราษฎร์ บางแค บางแค กรุงเทพ 02-8048959-70

รพ.บางโพ บางซื/อ กรุงเทพ 02-5870136-55, 02-5870144

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื/น บางซื/อ กรุงเทพ 02-9101600-45

รพ.บางนา 1 บางนา  กรุงเทพ 02-7468630-8

สถานพยาบาลกล้วยนํ �าไท 2 บางนา กรุงเทพ 02-3994259-63

รพ.ศิครินทร์ บางนา กรุงเทพ 02-3669900

รพ.ไทยนครินทร์ บางนา กรุงเทพ 02-3612727, 02-3612828

สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2 บางบอน กรุงเทพ 02-4510359, 1745

รพ.บางปะกอก 8 บางบอน กรุงเทพ 02-1098111, 1745

รพ.ยนัฮี บางพลดั กรุงเทพ 02-8790300

รพ.กรุงเทพคริสเตียน บางรัก กรุงเทพ 02-2336981

รพ.เซนต์หลยุส์ บางรัก กรุงเทพ 02-6755000

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ธนิยะเมดิคอลคลินิก บางรัก กรุงเทพ 02-2312100

รพ.พญาไท นวมินทร์ บงึกุ่ม กรุงเทพ 02-9447111

สหคลินิกจฬุารัตน์ 7 ประเวศ กรุงเทพ 02-3287653, 02-3291559-60

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาราม 2 ประเวศ กรุงเทพ 02-7516894, 02-7516746

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาสภุาพงษ์ 3 ประเวศ กรุงเทพ 02-7434963, 02-7481067

รพ. หวัฉียว ป้อมปราบฯ กรุงเทพ 02-2231351

รพ.วิชยัยทุธ พญาไท กรุงเทพ 02-6186200

รพ.พญาไท 2 พญาไท กรุงเทพ 02-6172444

รพ.เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ 02-2797000

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาสขุมุวิท 101/1 พระโขนง กรุงเทพ 02-7462763, 02-7463196

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาสขุมุวิท 56 พระโขนง กรุงเทพ 02-7416774, 02-7417260

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาสขุมุวิท 93 พระโขนง กรุงเทพ 02-7425661-2

เซน็ทรัลเมดิกคลินิก สาขาพระโขนง พระโขนง กรุงเทพ 02-7110460

รพ.พญาไท 3 ภาษีเจริญ กรุงเทพ 02-8691220-3, 02-467-1111

รพ.เพชรเกษม 2 ภาษีเจริญ กรุงเทพ 02-4555599

รพ. บางไผ่ ภาษีเจริญ กรุงเทพ 02-4570086

รพ. เสรีรักษ์ มีนบรีุ กรุงเทพ 02-9189888

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาสาทร ยานนาวา กรุงเทพ 02-6762896-7

รพ.เดชา ราชเทวี กรุงเทพ 02-2461685, 02-2460137

รพ. พญาไท 1 ราชเทวี กรุงเทพ 1772, 02-6401111

รพ.ราษฏร์บรูณะ ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพ 02-8721001-5, 02-4270175-9

รพ. ประชาพฒัน์ (นวมินทร์ 2 เดิม)  ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพ 02-4274905

รพ. สขุสวสัดิL (รพ. กรุงธน 2 เดิม) ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพ 02-4285036-7, 02-8746766-70

คลินิกเวชกรรมจฬุารัตน์ 8 ลาดกระบงั กรุงเทพ 02-3267104, 02-3267993-4

รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชยั 4 ลาดพร้าว กรุงเทพ 02-5144140-9

รพ.ลาดพร้าว วงัทองหลาง กรุงเทพ 02-9322929, 02-5302556-69

รพ.สขุมุวิท วฒันา กรุงเทพ 02-3910011

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาอโศก วฒันา กรุงเทพ 02-7692000, 02-6640153

เมดคอนซลัท์ คลีนิค       วฒันา กรุงเทพ 02-7627855

รพ. คามิลเลียน วฒันา กรุงเทพ 02-1851444

RSU Healthcare วฒันา กรุงเทพ 02-6100300

รพ. บาํรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั/นแนล วฒันา กรุงเทพ 02-6671000

เซน็ทรัลเมดิกคลินิก สาขาเซน็ต์หลยุส์ สาทร กรุงเทพ 02-6731773

วรรัตน์โพลีคลินิก สาทร กรุงเทพ 02-2871930

รพ.บ.ีแคร์ เมดิคอลเซน็เตอร์ สายไหม กรุงเทพ 02-5233359-71

รพ.แพทย์ปัญญา สวนหลวง กรุงเทพ 02-3140726-9

รพ. วิภาราม สวนหลวง กรุงเทพ 02-7222500 

รพ.การุญเวช สขุาภิบาล 3 (เกษมราษฎร์ เดิม) สะพานสงู กรุงเทพ 02-7293000

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชั/นแนล หนองแขม หนองแขม กรุงเทพ 02- 4416999



หนองจอกคลินิกเวชกรรม หนองจอก กรุงเทพ 089-2040673 

รพ.ปิยะเวท ห้วยขวาง กรุงเทพ 02-6256555

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพ 02-6902550, 02-6902148

รพ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ  02-2029999

รพ.กรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพ 02-3103000, 1719

รพ.วฒัโนสถ ห้วยขวาง กรุงเทพ 02-3103000, 1719

เซน็ทรัลเมดิกคลินิก สาขาดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพ 02-6441644

รพ.มงกฎุวฒันะ หลกัสี/ กรุงเทพ 02-5745000-9

สหคลินิกกล้วยนํ �าไท สาขาทุ่งสองห้อง หลกัสี/ กรุงเทพ 02-9813001, 02-9823972

รพ.เทพากร เมือง นครปฐม 034-212718-25

รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม เมือง นครปฐม 034-270080-5 

รพ.ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 02-8892601

สายสี/สหคลินิก สามพราน นครปฐม 02-8131035 

รพ. นนทเวช เมือง นนทบรีุ  02-5895489-91, 02-5967888

เซน็ทรัลเมดิกคลินิก สาขาปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ 02-9609244

The World Medical Center ปากเกร็ด นนทบรีุ 02-8369526, 02-8369999

รพ. วิภาราม ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ 02-9609655-9

รพ. กรุงไทย ปากเกร็ด นนทบรีุ 02-5822299

รพ. เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ บางใหญ่ นนทบรีุ  02-5940020-65

รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เมือง ปทมุธานี 02-9756700

รพ.การุญเวช ปทมุธานี คลองหลวง ปทมุธานี 035-315100-99

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง ปทมุธานี 02-9269999, 02-9269584

รพ. ภทัร-ธนบรีุ คลองหลวง ปทมุธานี 02-9018400-8

รพ.ปทมุเวช ธัญบรีุ ปทมุธานี 02-9584500-20

เปาโล เมโมเรียล รังสิต คลินิกเวชกรรม* (เริ/ม

ให้บริการ 1 สิงหาคม 2015)
ธัญบรีุ ปทมุธานี 02-5324777-79

เปาโล รังสิต คลินิกเวชกรรม ธัญบรีุ ปทมุธานี 02-5324777-79

รพ.แพทย์รังสิต ลําลกูกา ปทมุธานี 02-9989999 

จฬุารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม เมือง สมทุรปราการ 0-27532876-7

จฬุารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม เมือง สมทุรปราการ 02-3852693, 02-3852557

รพ.สําโรงการแพทย์ เมือง สมทุรปราการ 02-3611111, 0-23610070

รพ.เปาโล เมโมเรียล สมทุรปราการ เมือง สมทุรปราการ 02-3892555, 02-3632000 

รพ.เมืองสมทุรปากนํ �า เมือง สมทุรปราการ 02-1737766-75

สถานพยาบาลเมืองสมทุรบางปู เมือง สมทุรปราการ 02-3234081-3

เมืองสมทุรแพรกษาคลินิกเวชกรรม เมือง สมทุรปราการ 02-3243461-4

รพ.จฬุาเวช เมือง สมทุรปราการ 02-7582501-6

รพ.รัทรินทร์ (เครือศิครินทร์) เมือง สมทุรปราการ 02-3232991-7

รพ.กรุงเทพพระประแดง พระสมทุรเจดีย์ สมทุรปราการ 02-8189000,Fax : 0258157151

รพ.เมืองสมทุรปู่ เจ้าฯ พระประแดง สมทุรปราการ 02-7542800-9



รพ. วิภาราม-ชยัปราการ พระประแดง สมทุรปราการ 02-3639222

รพ. บางปะกอก 3 พระประแดง สมทุรปราการ 02-8187555

สถานพยาบาลบางนา 3 บางพลี สมทุรปราการ 02-7501150-3

รพ. บางนา 5 บางพลี สมทุรปราการ 02-1381155

รพ.จฬุารัตน์ 1 บางพลี สมทุรปราการ 
02-3169561-2, 02-3168345-9, 02-

3161698 

รพ.จฬุารัตน์ 3 บางพลี สมทุรปราการ 02-7692900

รพ.จฬุารัตน์ 5 บางพลี สมทุรปราการ 
0-27051170-4, 02-3151868, 02-

3151870

รพ. จฬุารัตน์ 9 บางพลี สมทุรปราการ 02-7389900-7

รพ.รวมชยัประชารักษ์ บางบอ่ สมทุรปราการ 02-7087500-20

รพ.บางนา 2 บางเสาธง สมทุรปราการ 02-7401800, 02-3303030

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชั/นแนล สมทุรสาคร เมือง สมทุรสาคร 034-826708-18

คลินิกเวชกรรมวิชยัเวชสินสาคร เมือง สมทุรสาคร 034-870278

รพ.เอกชยั เมือง สมทุรสาคร 034-417999

รพ. สมทุรสาคร เมือง สมทุรสาคร 034-427099

รพ. มหาชยั เมือง สมทุรสาคร 1776, 034-424990

รพ. มหาชยั 3 เมือง สมทุรสาคร 034-429111

รพ. วิภาราม สมทุรสาคร เมือง สมทุรสาคร 034-403700

รพ. วิชยัเวช อินเตอร์เนชั/นแนล อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมทุรสาคร 02-4310070

รพ. มหาชยั 2 กระทุ่มแบน สมทุรสาคร 02-8103442

รพ.บ้านแพ้ว สมทุรสาคร บ้านแพ้ว สมทุรสาคร 034-419555

รพ.เอกชนเมืองกําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร 055-716702

รพ.รวมแพทย์ชยันาท เมือง ชยันาท 056-413017

ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ องครักษ์ นครนายก 037-395085-6

รพ.รัตนเวช เมือง นครสวรรค์ 056-212212-3 

รพ.ศรีสวรรค์ เมือง นครสวรรค์ 056-221222

รพ. ปากนํ �าโพ เมือง นครสวรรค์ 056-225501-4

สถานพยาบาลพาเลซ ตาคลี นครสวรรค์ 056-261900

รพ. ราชธานี อยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 035-335555

รพ. ราชธานี โรจนะ บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 035-249249

รพ.การุญเวช อยธุยา บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 02-5294533-40, 02-5291400

รพ.ศภุมิตรเสนา เสนา พระนครศรีอยธุยา 035-289572-9

รพ.สหเวชพิจิตร เมือง พิจิตร 056-612791-2

รพ.ชยัอรุณเวชการ เมือง พิจิตร 056-651407

รพ.อินเตอร์เวชการ เมือง พิษณโุลก 055-218777 

รพ. กรุงเทพ-พิษณโุลก (รพ. รัตนเวช เดิม) เมือง พิษณโุลก 055-210819

รพ. เด็กกรุงเทพ-พิษณโุลก (รพ. รัตนเวช เดิม) เมือง พิษณโุลก 055-212222

ภาคกลาง



รพ.พิษณเุวช เมือง พิษณโุลก 055-909000

รพ.รวมแพทย์ พิษณโุลก เมือง พิษณโุลก 055-219307-16

รพ. เมืองเพชร เมือง เพชรบรูณ์ 056-748030-3

รพ.เพชรรัตน์ เมือง เพชรบรูณ์ 056-720680

รพ.นครหล่ม หล่มสกั เพชรบรูณ์ 056-702015-6

รพ. เบญจรมย์ เมือง ลพบรีุ 036-413933 

รพ.รวมแพทย์สโุขทยั เมือง สโุขทยั 055-612189-90

รพ.พรชยั เมือง สพุรรณบรีุ 035-503531-5

รพ. ศภุมิตร เมือง สพุรรณบรีุ 035-500283-8

รพ.ธนบรีุ-อู่ทอง อู่ทอง สพุรรณบรีุ 035-551013, 035-404053-7 

รพ.วิภาวดี-ปียราษฏร์ อู่ทอง สพุรรณบรีุ 035-552724-6

รพ.หมอสําเริง เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 035-578959, 035-508291

รพ. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ 036-341560, 036-345296

รพ.ปภาเวช หนองแค สระบรีุ 036-371818, 036-326122-5 

รพ.แม่กลอง เมือง สมทุรสงคราม 034-715001-5

รพ.อ่างทองเวชชการ 2 เมือง อ่างทอง 035-612361-4

รพ. ทพัทนั ทพัทนั อทุยัธานี 056-540026-9

รพ.เชียงใหม่ ราม เมือง เชียงใหม่ 053-920300

รพ.เซน็ทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เมือง เชียงใหม่ 053-819333-40

รพ.ลานนา เมือง เชียงใหม่ 053-999777

รพ. เทพปัญญา เมือง เชียงใหม่ 053-852990-9

ศนูย์ศรีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เมือง เชียงใหม่ 053-946900-1, 053-949551

รพ. เชียงใหม่ใกล้หมอ เมือง เชียงใหม่ 053-200002, 053-272788

รพ.ราชเวชเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 053-801999

รพ. สยามราษฎร์ เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 053-215022, 053-411234

รพ. แมคคอร์มิค เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 053-921777

รพ. กรุงเทพเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 052-089888, 1719 

รพ.โอเวอร์บรุ๊ค เมือง เชียงราย 053-711366, 053-910100

รพ.เกษมราษฏร์ ศรีบริุนทร์ เมือง เชียงราย 053-910999

คลินิกศรีบริุนทร์ เชียงราย แม่สาย เชียงราย 053-642742

คลินิกศรีบริุนทร์ เชียงแสน เชียงแสน เชียงราย 053-650131

รพ. แม่จริม น่าน แม่จริม น่าน 054-769036 

รพ. พะเยา เมือง พะเยา 054-409300

รพ. พะเยา ราม เมือง พะเยา 054-411111 

รพ.แพร่-ราม เมือง แพร่ 054-522911

รพ.แพร่คริสเตียน เมือง แพร่ 054-511494, 054-511017

รพ.แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-621027

ภาคเหนือ



รพ.เขลางค์นคร-ราม เมือง ลําปาง 054-225100-3, 054-219000

รพ.หริภญุชยั เมโมเรียล เมือง ลําพนู 053-581600-4

รพ.ศิริเวชลําพนู เมือง ลําพนู 053-537597

รพ.ทองแสนขนั ทองแสนขนั อตุรดิตถ์ 055-418035-40, 055-418038

รพ.บ้านโคก บ้านโคก อตุรดิตถ์ 055-486063, 055-486126-7

รพ.ธีรวฒัน์ เมือง กาฬสินธุ์ 043-811757

รพ.ขอนแก่น ราม เมือง ขอนแก่น 043-333800

รพ. ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 043-336789

รพ. กรุงเทพขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 043-042888

รพ. ราชพฤกษ์ เมือง ขอนแก่น 043-333555-62

รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
เมือง ขอนแก่น 043-366608  

รพ.ชยัภมิูรวมแพทย์ เมือง ชยัภมิู 044-813226

รพ. ป.แพทย์ เมือง นครราชสีมา 044-230530-3, 044-251070-2

รพ.โคราชเมโมเรียล เมือง นครราชสีมา 044-263777, 044-248828

รพ.เซนต์เมรี/ เมือง นครราชสีมา 044-261261, 044-242385

รพ.กรุงเทพราชสีมา เมือง นครราชสีมา 044-429999, 044-429708

คลีนิกนายแพทย์เกศ เมือง นครราชสีมา 044-276528

ศนูย์การแพทย์นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา 044-256523

รพ.กรุงเทพปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 044-316611-5

รพ.บวัใหญ่รวมแพทย์ บวัใหญ่ นครราชสีมา 044-292249-53

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสงูเนิน สงูเนิน นครราชสีมา 044-419719

รพ.โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 042-595065

รพ.เอกชนบรีุรัมย์ เมือง บรีุรัมย์ 044-614100

รพ. เซกา เซกา บงึกาฬ 042-489099-100

รพ.มกุดาหารอินเตอร์เนชั/นแนล เมือง มกุดาหาร 042-633301-5

รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชั/นแนล เมือง มหาสารคาม 043-723669, 043-721770

รพ.นายแพทย์หาญ เมือง ยโสธร 045-711356

รพ.หาญอินเตอร์เนชั/นแนล เมือง ยโสธร 045-712141-2 

รพ.กรุงเทพจรีุเวช เมือง ร้อยเอ็ด 043-527111

รพ. ร้อยเอ็ด-ธนบรีุ เมือง ร้อยเอ็ด 043-527191-9 

รพ.เมืองเลยราม เมือง เลย 042-833400

รพ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 045-611503, 045-612502

รพ. ประชารักษ์เวชการ เมือง ศรีสะเกษ 045-631313-4  

รพ.รักษ์สกล เมือง สกลนคร 042-712588, 042-712800

รพ.สริุนทร์ เมือง สริุนทร์ 044-511757, 044-515913

รพ.สริุนทร์รวมแพทย์ เมือง สริุนทร์ 044-511523, 044-511796

รพ. หนองคาย เมือง หนองคาย 042-413456-65

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



รพ.หนองคาย-วฒันา เมือง หนองคาย 042-465201-8

รพ.วีระพลการแพทย์ เมือง หนองบวัลําภู 042-312344-6

รพ.นอร์ทอิสเทอร์น-วฒันา เมือง อดุรธานี 042-325999

รพ. กรุงเทพอดุร เมือง อดุรธานี 042-343111

รพ. เอกอดุร เมือง อดุรธานี 042-342555

รพ.เอกชนร่มเกล้า เมือง อบุลราชธานี 045-244658-60

รพ.ราชเวชอบุลราชธานี เมือง อบุลราชธานี 045-280040-55, 045-314304

รพ.อบุลรักษ์-ธนบรีุ เมือง อบุลราชธานี 045-260300-5

รพ.สิริเวช จนัทบรีุ เมือง จนัทบรีุ 039-344244

รพ.กรุงเทพจนัทบรีุ เมือง จนัทบรีุ 039-319858 

รพ. พระปกเกล้า เมือง จนัทบรีุ 039-324975, 039-301355

รพ.โสธราเวช เมือง ฉะเชิงเทรา 038-812702-19

โสธราเวชโพลีคลินิก พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 038-551519

รพ.จฬุารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทรา 038-538511-3, 038-840236

คลินิกเวชกรรมจฬุารัตน์ 12 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 038-575134-6

รพ.ชลบรีุ เมือง ชลบรีุ 038-931000 

ศนูย์สขุภาพอ๊อกซแิคร์ เมือง ชลบรีุ 038-288690-2

สถานพยาบาลชลเวช เมือง ชลบรีุ 038-284354-5

รพ. วิภาราม อมตะนคร เมือง ชลบรีุ 038-316999

รพ.พทัยาเมโมเรียล บางละมงุ ชลบรีุ 038-488777

รพ. กรุงเทพพทัยา บางละมงุ ชลบรีุ 038-259999

คลินิกกรุงเทพพทัยา สาขาจอมเทียน บางละมงุ ชลบรีุ 038-259977

รพ.แหลมชบงัอินเตอร์เนชั/นแนล ศรีราชา ชลบรีุ 038-491888

รพ.ปิยะเวชช์ บอ่วิน ศรีราชา ชลบรีุ 038-345111

คลินิกปิยะเวชช์ บอ่วิน เวชกรรม (หมอปิยะ) ศรีราชา ชลบรีุ 038-337333

รพ. พญาไท ศรีราชา ศรีราชา ชลบรีุ 038-770200-8

คลินิคพญาไทเวชกรรมบอ่วิน ศรีราชา ชลบรีุ 038-337928

สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม ศรีราชา ชลบรีุ 038-345847-50

รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศรีราชา ชลบรีุ 038-322157-9, 038-320200

รพ.กรุงเทพตราด เมือง ตราด 039-532735

รพ. ตราด เมือง ตราด 039-520216, 039-511040-1

คลินิกอินเตอร์เนชั/นแนล เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 039-551151-2

รพ.อิมพีเรียล เมือง ปราจีนบรีุ 037-211587 

รพ.เจ้าพระยาอภยัภเูบศร เมือง ปราจีนบรีุ 037-214943

รพ.โสธรเวช 304 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 037-209503-5

คลินิกเวชกรรมจฬุารัตน์ 304 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 092-4612178, 037-218654-56

ระยองโพลีคลินิก เมือง ระยอง 038-612409, 038-860680

รพ.รวมแพทย์ระยอง เมือง ระยอง 038-860890-3

ภาคตะวันออก



รพ.มงกฎุระยอง เมือง ระยอง 038-691800, 038-682136-9

คลินิกเวชกรรมจฬุารัตน์โรงเกลือ อรัญประเทศ สระแก้ว 037-247488

รพ. ตาพระยา สระแก้ว ตาพระยา สระแก้ว 037-269009

รพ.กาญจนบรีุ เมโมเรียล เมือง กาญจนบรีุ 034-624191

รพ.ธนกาญจน์ เมือง กาญจนบรีุ 034-622366

รพ.ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบรีุ 034-561084 

รพ.แม่สอดราม แม่สอด ตาก 055-533912-4

คลินิคเวชกรรมวิชยัเวช แม่สอด แม่สอด ตาก 080-0279005

รพ.นครแม่สอด อินเตอร์เนชั/นแนล แม่สอด ตาก 055-581222

รพ.ซานเปาโล หวัหิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 032-532576-80

รพ.กรุงเทพหวัหิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 032-616800

รพ.เพชรรัชต์ เมือง เพชรบรีุ 032-417070-9

รพ. เมืองเพชร เมือง เพชรบรีุ 032-415191-9

รพ.ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ 032-246000-15

รพ.กรุงเทพเมืองราช เมือง ราชบรีุ 032-322274-80

รพ. กระบี/ เมือง กระบี/ 075-611210

รพ. รวมแพทย์กระบี/ เมือง กระบี/ 075-632204

รพ. กระบี/นครินทร์ อินเตอร์เนชั/นแนล เมือง กระบี/ 075-626555

รพ.ธนบรีุ-ชมุพร เมือง ชมุพร 077-658555

รพ.วฒันแพทย์ ตรัง เมือง ตรัง 075-205555

รพ.ตรังรวมแพทย์ เมือง ตรัง 075-218988 

รพ.นครคริสเตียน เมือง นครศรีธรรมราช 075-318584 

รพ.นครพฒัน์ เมือง นครศรีธรรมราช 075-305999

รพ. นครินทร์* (เริ/มให้บริการ 1 สิงหาคม 2015) เมือง นครศรีธรรมราช 075-312800

รพ. นครินทร์ เมือง นครศรีธรรมราช 075-312800-15

สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-411330, 075-419021       

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภเูก็ต สาขาพงังา เมือง พงังา 076-254425 ต่อ 7801

รพ. ตะกั/วป่า ตะกั/วป่า พงังา 076-584250

รพ. พทัลงุ เมือง พทัลงุ 074-627148, 074-609500

รพ.กรุงเทพภเูก็ตอินเตอร์เนชั/นแนล (รพ.สิริโรจน์ 

เดิม)
เมือง ภเูก็ต 076-249400

รพ.มิชชั/นภเูก็ต เมือง ภเูก็ต 076-237220-6 

รพ.วชิระภเูก็ต เมือง ภเูก็ต 076-361234

รพ. องค์การบริหารส่วนจงัหวดัภเูก็ต เมือง ภเูก็ต 076 358888 

รพ. กรุงเทพภเูก็ต เมือง ภเูก็ต 076-254425

สถานพยาบาลดีบกุ (เครือ รพ. กรุงเทพ) เมือง ภเูก็ต 076-298298

ภาคตะวันตก

ภาคใต้



รพ. ป่าตอง กะทู้  ภเูก็ต 076-342633-4

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภเูก็ต สาขาหาดไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต 076-254425 ต่อ 7800

สถานพยาบาลอนัดามนัระนองการแพทย์ เมือง ระนอง 077-835960

วิทยาการแพทย์ สงขลา เมือง สงขลา 074-312196

รพ.ราษฏร์ยินดี หาดใหญ่ สงขลา 074-200200

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-272800 

รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-366966

รพ.ศรีวิชยั สรุาษฎร์ธานี เมือง สรุาษฎร์ธานี 077-282520-5 

รพ. ทกัษิณ สรุาษฎร์ธานี เมือง สรุาษฎร์ธานี 077-278777

รพ.ไทยอินเตอร์เนชั/นแนล เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี 077-245720-6

รพ.กรุงเทพสมยุ เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี 077-429500

รพ. สมยุอินเตอร์ฯ เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี 
077-230781-2, 077-422272, 077-

411349

ศรีผลา คลินิกเวชกรรม เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี 077-270888

รพ.บ้านดอนอินเตอร์ เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี 
077-245236-9, 077-245840, 077-

245748 


