
ลําดบั รายชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ เขต/อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ เบอรโ์ทร

1 เทพธารนิทร ์ 3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 02-3487000

2 กลว้ยนํ'าไท 1  80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4  แขวงคลองตนั คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 02-7692000

3 สนิแพทย ์ 9/99 ถ.รามอนิทรา กม 8.5 แขวงคนันายาว คนันายาว กรงุเทพมหานคร 10230 02-9485380-90

4 เซน็ทรัลเยนเนอรัล 290 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ บางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 02-5528777,02-5528801 

5 เจา้พระยา 113/44 ถ.พระบรมราชชนน ีบางบําหรุ บางพลดั กรงุเทพมหานคร 10700 02-4340117

6 เปาโล เกษตร (เมโย) 2012/5-7 ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว จตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 02-5791770-4

7 วภิาวด ี 51/3 ถ.งามวงศว์าน  แขวงลาดยาว จตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 02-9412800

8 บางปะกอก 9 อนิเตอรเ์นชั<นแนล 362  ถ.พระราม 2 แขวงบางมด จอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 02-8771111

9 บางมด 747 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด จอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 02-8670606

10 มชิชั<น 430 ถ.พษิณุโลก  แขวงบางซื<อ ดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300 02-2821100

11 ธนบรุ ี2 43/4   ถนนบรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170 02-4872100 (สายดว่น 1645)

12 สมติเิวช ธนบรุ ี 337  ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ  แขวงสาํเหร่ ธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 02-4380040

13 เกษมราษฎร ์บางแค 586, 588  ถ.เพชรเกษม  แขวงบางแคเหนอื บางแค กรงุเทพมหานคร 10160 02- 8048959

14 ธนบรุ ี1 34/1   ถ.อสิรภาพ  ซอย 44 บางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 02-4120020

15 โรงพยาบาลทั<วไปขนาดกลาง วชิยัเวช แยกไฟฉาย (ศรวีชิยั 1) 240/1-7 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบา้นชา่งหลอ่ บางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 02-4120055

16 เวชธาน ี 1  ถ.ลาดพรา้ว 111  แขวงคลองจั<น บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 02-7340000

17 รามคําแหง 436 ถ.รามคําแหง แขวงหวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 02-3740200

18 นครธน 1  ซอยพระรามที< 2   ซอย 56 แขวงแสมดํา บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 02-4165454

19 พระราม 2 78/1 หมูท่ี< ม.6 ซอย ถนน พระราม 2  ตําบล แสมดํา บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 02-4514920-30

20 เกษมราษฎร ์ประชาชื<น 950 ถ.ประชาชื<น  แขวงวงศส์วา่ง บางซื<อ กรงุเทพมหานคร 10800 02-9101600

21 บางโพ 95 ถ.ประชาราษฎร ์สาย 2 บางซื<อ กรงุเทพมหานคร 10800 02-5870136-55

22 ไทยนครนิทร ์ 345 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5  แขวงบางนา บางนา กรงุเทพมหานคร 10260 02-3612727

23 กลว้ยนํ'าไท 2 24 สขุมุวทิ68 ( ซอย โสภณ ) บางนา กรงุเทพมหานคร 10260 02-3994259-63

24 บางนา 1 1302 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา บางนา กรงุเทพมหานคร 10260 02-7468630-9

25 บางปะกอก 8 1055 ถนนเอกชยั  แขวงบางบอน บางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 02-8944111

26 ยันฮ ี 454 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ บางพลดั กรงุเทพมหานคร 10700 02-8790300

27 บเีอ็นเอช 9/1  ถ.คอนแวนต ์สลีม บางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 02-6862700

28 มเหสกัข ์ 46/7-9  ถ.มเหสกัข ์ แขวงสลีม บางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 02-6357123

29 พญาไท นวมนิทร ์(เปาโล เมโมเรยีล นวมนิทร)์ 44/505  ถ.นวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 02-9447111

30 หวัเฉียว 665 ถ.บํารงุเมอืง ป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100 02-2231351

31 เปาโล เมโมเรยีล 670/1 สี<แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน พญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 02-2797000-9

32 พญาไท 2 943  ถ.พหลโยธนิ  สามเสนใน พญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 02-6172444

กรงุเทพมหานคร (Bangkok)



33 วชิยัยทุธ 114/4 ถ.เศรษฐศริ ิแขวงสามเสนใน พญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 02-2657777

34 ศคิรนิทร ์ 4/29 ม.10 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงบางนา พระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 02-3669900-99

35 พญาไท 3 111  ถนนเพชรเกษม  แขวงปากคลองภาษีเจรญิ ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 02-467 1111

36 เพชรเกษม 2 675  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 02-4555599

37 เสรรีักษ์ 44 ถ.เสรไีทย แขวงมนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 02-9189888

38 นวมนิทร ์1 41 ซอยสหีบรุานุกจิ 10 ถนนสหีบรุานุกจิ แขวงมนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 02-9185080

39 นวมนิทร ์9 96 หมู ่13 ถนนสหีบรุานุกจิ แขวงมนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 02-5181818

40 พญาไท 1 364/1  ถ.ศรอียธุยา ราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 02-6401111

41 บางปะกอก 1 2 ซอยสขุสวสัดิJ 25/1 ถนนสขุสวสัดิJ แขวงบางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 02-8721111-91

42 ราษฎรบ์รูณะ 377 ถนนราษฎรพ์ฒันา  แขวงบางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 02-4270175-9

43 สขุสวสัดิJ 272  ถนนสขุสวสัดิJ  แขางบางปะกอก ราษฏรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 0-2874-6766-70

44 เปาโล เมโมเรยีล โชคชยั 4 1 ถนนโชคชยั 4 แขวงลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 02-5142157-9

45 ลาดพรา้ว 2699 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห์ วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 02-9322929

46 คามลิเลยีน 423  ซอยทองหลอ่ ถนนสขุมุวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนอื วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 02-1851444

47 บา้นแพว้สาขาพรอ้มมติร 12 ซ.พรอ้มมติร (สขุมุวทิ 39) วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 02-2590376

48 บํารงุราษฎร ์ 33 สขุมุวทิ ซอย 3 (นานาเหนอื) ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 02-0668888

49 สมติเิวช สขุมุวทิ 133 ซ.สขุมุวทิ 49 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 02-3920011

50 สขุมุวทิ 1411 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนอื วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 02-3910011

51 กรงุเทพครสิเตยีน 124ถ.สลีม บางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 02-2351000-7

52 แพทยป์ัญญา 124-126 ถ.รามคําแหง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 02-3140726-9

53 วภิาราม 2677 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 02-7222500

54 สมติเิวช ศรนีครนิทร ์ 488 ถ.ศรนีครนิทร ์ แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 02-7317000

55 การญุเวช สขุาภบิาล 3 88,90,92,  ถ. รามคําแหง   แขวงสะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 02-7293000

56 เซนตห์ลยุส ์ 27  ถ.สาธรใต ้ สาทร กรงุเทพมหานคร 10120 02-6755000

57 บ.ีแคร ์เมดคิอลเซน็เตอร ์ 29 ม.6 แขวงสายไหม สายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 02-5233359-71

58 สายไหม 91 หมู ่1 ถนนเฉลมิพงษ์ แขวงสายไหม สายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 02-9918999

59 วชิยัเวช อนิเตอรเ์นชั<นแนล หนองแขม 456-456/9 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู หนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 02-8074044 , 02-4416999

60 มงกฎุวฒันะ 34/40  ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง หลกัสี< กรงุเทพมหานคร 10210 02-5745000

61 กรงุเทพ 2 ซ.ศนูยว์จิัย 7 ถ.เพชรบรุตีดัใหม่ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 02-3103000

62 ปิยะเวท 998  ถ.รมิคลองสามเสนใน บางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 02-6256500

63 พระรามเกา้ 99 ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 02-2488020

64 เพชรเวช 2469/13 , 15 แขวงบางกะปิ ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 02-7181515

65 สมติเิวช ไชน่าทาวน ์(กรงุเทพ ไชน่าทาวน)์ 624 ถ.เยาวราช สมัพนัธวงศ์ กรงุเทพมหานคร 10100 02-1187888

ปรมิณฑล ( Perimeter )



ลําดบั รายชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ เขต/อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ เบอรโ์ทร

1 นนทเวช 432 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน เมอืง นนทบรุี 11000 02-5890102-7

2 เกษมราษฎร ์อนิเตอรเ์นชั<นแนล รัตนาธเิบศร ์ 60 ม.6 ถ.ตลิ<งชนั-สพุรรณบรุ ีต.เสาธงหนิ บางใหญ่ นนทบรุี 11140 02-5940020-65

3 กรงุไทย 56/96 ม.5 ต.ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 02-5822299

4 เวลิดเ์มดคิอล 44 หมู ่4 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 02 - 836999

5 เกษมราษฎร ์รัตนาธเิบศร ์(การญุเวช รัตนาธเิบศร)์ 58 หมู ่1 ต.บางรักพฒันา บางบวัทอง นนทบรุี 11110 02-9213400-9

6 กรงุสยามเซนตค์ารล์อส 5/84 ม.2 ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นกลาง เมอืง ปทมุธานี 12000 02-9756700

7 การญุเวช ปทมุธานี 98 หมู ่13 ถ.พหลโยธนิ กม.46  ต.คลองหนึ<ง คลองหลวง ปทมุธานี 12120 02-5294533

8 ภัทร ธนบรุ ี 32/410 หมู ่6  ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ<ง คลองหลวง ปทมุธานี 12120 02-9018081-2

9 บางปะกอก-รังสติ 2(เอกปทมุ) 757 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปิัตย์ ธญับรุี ปทมุธานี 12130 02-9962211-15

10 ปทมุเวช 1 ซ.รังสติ-ปทมุธาน ี6 ธญับรุี ปทมุธานี 12130 02-5671991-9

11 แพทยร์ังสติ 733/345 ม.8  ถ.พหลโยธนิ ต.คคูต ลําลกูกา ปทมุธานี 12130 02-9989999

12 เฉพาะทางแมแ่ละเด็กแพทยร์ังสติ 733/347 หมู ่8 ถนนพหลโยธนิ  ตําบลคคูต ลําลกูกา ปทมุธานี 12130 02-9989888

13 เปาโล  รังสติ 11/1 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปิัตย ์ ธญับรุี ปทมุธานี 12130 02-532-4777-8

14 พริ'นซ ์ฮอสพทิอล (ปิยะมนิทร)์ 35/2 ถ.บางนา-ตราด (กม.6) บางพลี สมทุรปราการ 10540 02-3160026,02-3160034

15 เปาโล เมโมเรยีล สมทุรปราการ 123  ม.8 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง เมอืง สมทุรปราการ 10270 02-3892555

16 เมอืงสมทุรปากนํ'า 156 ถนนเทศบาล 12 ต.ปากนํ'า เมอืง สมทุรปราการ 10270 02-1737766-75

17 รัทรนิทร ์ 999/23-29  ถ.สขุมุวทิ ต.บางปใูหม่ เมอืง สมทุรปราการ 10280 02-3232991-7

18 สาํโรงการแพทย ์ 1748 ม.1 ต.สาํโรงเหนอื เมอืง สมทุรปราการ 10270 02-3610070-9

19 สนิแพทย ์เทพารักษ์ 9/99 หมู ่6 ถนนเทพารักษ์ เมอืง สมทุรปราการ 10270 02-7615999

20 บางนา2 9/9  ม.3ถ.บางนา - ตราด กม.23  ต.บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 10540 02-7401800-6

21 จฬุารัตน3์ 88/8-9 หมู ่11 ถนนเทพารักษ์ กม.145 ตําบลบางปลา บางพลี สมทุรปราการ 10540 02-7692900-99

22 จฬุารัตน9์ 90/5 หมูท่ี< ม.13   ตําบลราชเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 10540 02-7389900-9

23 บางนา 5 55 หมู ่4 ต.บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540 02-1381155-65

24 เมอืงสมทุรปู่ เจา้ฯ 83/16 หมู ่7 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง พระประแดง สมทุรปราการ 10310 02-7542800-9

25 วภิาราม ชยัปราการ 555 หมู3่ ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง พระประแดง สมทุรปราการ 10250 02-3639222

26 บางปะกอก 3 27/14 หมู ่10 ถ.สขุสวสัดิJ  ต.บางครุ พระประแดง สมทุรปราการ 10130 02-8187555

27 เปาโล พระประแดง (กรงุเทพพระประแดง) 288 ถ.สขุสวสัดิJ ม.1  ต.ปากคลองบางปลากด พระสมทุรเจดยี์ สมทุรปราการ 10290 02-8157141-50

ลําดบั รายชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ เขต/อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ เบอรโ์ทร

1 กาญจนบรุ ีเมโมเรยีล 111 ถ.แสงชโูต  ต.ทา่มะขาม เมอืง กาญจนบรุี 71000 034-624191

2 ธนกาญจน ์ 20/20 ถ.แสงชโูต ต.บางใต ้ เมอืง กาญจนบรุี 71000 034-622366-75

3 ทา่มว่ง 978/1 ถนนแสงชโูต หมู ่3 ต.ทา่มว่ง ทา่มว่ง กาญจนบรุี 71110 034-613166

4 ทา่เรอื 456 ถ. แสงชโูต ต.ทา่เรอื ทา่มะกา กาญจนบรุี 71120 034-636792-3

ภาคกลาง (CENTRAL)



5 รวมแพทยช์ยันาท 170 หมู ่4 ต.บา้นกลว้ย เมอืง ชยันาท 17000 056-413017-8

6 เทพากร 24 ซอย1 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดยี์ เมอืง นครปฐม 73000 034-212718-27

7 กรงุเทพครสิเตยีน นครปฐม 173  ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดยี์ เมอืง นครปฐม 73000 034-213453-60

8 กรงุเทพสนามจันทร ์(สนามจันทร)์ 1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ เมอืง นครปฐม 73000 034-219600

9 ศาลายา 95 ม.3 ซอย ถนน ศาลายา-นครชยัศร ีตําบล ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 73170 02-8892601-7

10 รม่ฉัตร 748/1 ถ.โกสยี ์ต. ปากนํ'าโพ เมอืง นครสวรรค์ 60000 056-312481-90

11 รวมแพทย ์นครสวรรค ์ 276,276/2 ถ.สวรรคว์ถิ ี ต.ปากนํ'าโพ เมอืง นครสวรรค์ 60000 056-223600,056-223750

12 ปากนํ'าโพ 2 (รัตนเวช นครสวรรค)์ 62 ถ.อรรถกว ี ต.ปากนํ'าโพ เมอืง นครสวรรค์ 60000 056-212212-3

13 ศรสีวรรค ์ ง.33/64 ถนนดาวดงึส ์ต.ปากนํ'าโพ เมอืง นครสวรรค์ 60000 056-311626-35

14 ปากนํ'าโพ 96/12 ถ.เอเชยี ต.นครสวรรค์ เมอืง นครสวรรค์ 60000 056-225501-4

15 มหาชยัเพชรรัชต ์(เพชรรัชต ์เพชรบรุ)ี 99/9 ม.6 สี<แยกบนัไดอฐิ ต.บา้นหมอ้ เมอืง เพชรบรุี 76000 032-417070-9

16 เมอืงเพชร (เมอืงเพชร ธนบรุ)ี 150 หมู6่ ถ.เพชรเกษม ต.ตน้มะมว่ง เมอืง เพชรบรุี 76000 032-415191-9

17 ศภุมติรเสนา 34/4  หมู5่  ต.บางนมโค เสนา พระนครศรอียธุยา 13110 035-289572-79

18 การญุเวช อยธุยา 61/9 หมู ่4 ถ.พหลโยธนิ กม.53 ต.คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160 035-315100-99

19 ราชธาน ี 111  หมู ่3 ถ.โรจนะ  ต.คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000 035-335555

20 ราชธาน ีโรจนะ 78 หมู3่ ถนนโรจนะ ตําบลสามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160 035-249249

21 เมอืงราช 59/3 ถ.เพชรเกษมสายเกา่ ต. หนา้เมอืง เมอืง ราชบรุี 70000 032-322274-80

22 พรอ้มแพทย ์ 77/4 ถ.คฑาธร  ต.หนา้เมอืง เมอืง ราชบรุี 70000 032-315234-9

23 ดําเนนิสะดวก 146 หมู ่4  ต.ทา่นัด ดําเนนิสะดวก ราชบรุี 70130 032-246000-15

24 ซานคามลิโล 31  ม.10 ต.สวนกลว้ย บา้นโป่ง ราชบรุี 70110 032-211143

25 เบญจรมย ์ 116  หมู8่  ต.ป่าตาล เมอืง ลพบรุี 15000 036-413933

26 เมอืงนารายณ์ 84 หมู ่3 ต.ทา่ศาลา เมอืง ลพบรุี 15000 036-420666

27 เอกชยั 99/9 หมู ่4 ต. โคกขาม เมอืง สมทุรสาคร 74000 034-417999

28 มหาชยั 1 927/43 ค ถ.เศรษฐกจิ 1  ต.มหาชยั เมอืง สมทุรสาคร 74000 034-424990

29 มหาชยั 3 927/45 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.มหาชยั เมอืง สมทุรสาคร 74000 034-429111

30 วชิยัเวช อนิเตอรเ์นชั<นแนล สมทุรสาคร 93/256   ถนนเศรษฐกจิ1  ต.ทา่ทราย เมอืง สมทุรสาคร 74000 034-826709-10

31 สมทุรสาคร 1500 ถ.เอกชยั ต.มหาชยั เมอืง สมทุรสาคร 74000 034-837521,034-427099

32 วภิาราม สมทุรสาคร 9/19 หมู2่ ตําบลบางกระเจา้ เมอืง สมทุรสาคร 74000 034 - 116999

33 มหาชยั 2 301/1 ม.6 ต.ออ้มนอ้ย กระทุม่เบน สมทุรสาคร 74130 02-4203200

34 วชิยัเวช อนิเตอรเ์นชั<นแนล ออ้มนอ้ย 74/5 หมู ่4 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74130 02-4310070

35 บา้นแพว้ 198 หมู ่1 ต.บา้นแพว้ บา้นแพว้ สมทุรสาคร 74120 034-419501,034-419526

36 มหาชยัแมก่ลอง โรงพยาบาลทั<วไปขนาดกลาง (แมก่ลอง) 158/1 ถ.ราษฎรป์ระสทิธิJ ต.แมก่ลอง เมอืง สมทุรสงคราม 75000 034-715001-5

37 สมเด็จพระพทุธเลศิหลา้ 708 ถนนประสทิธิJพฒันา  ตําบลแมก่ลอง เมอืง สมทุรสงคราม 75000 034-723044-9

38 เกษมราษฏร ์สระบรุ ี 2/22  ถ.มติรภาพ ต.ปากเพรยีว เมอืง สระบรุี 18000 036-315555-93



39 มติรภาพเมโมเรยีล สระบรุี 9/1 ถนนมติรภาพ  ตําบลบางเพรยีว เมอืง สระบรุี 18000 036-401100-11 , 036-212131-4     

40 สงิหบ์รุเีวชชการ 80/1  หมู6่  ถ.สงิหบ์รุ-ีอา่งทอง ต.ตน้โพธิJ เมอืง สงิหบ์รุี 16000 036-520517

41 ศภุมติร สพุรรณบรุ ี 76  ถ.เณรแกว้  ต.ทา่พี<เลี'ยง เมอืง สพุรรณบรุี 72000 035-500283-8

42 ธนบรุ ีอูท่อง 2000/22 ม.6  ถ.มาลยัแมน  ต.อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุี 72160 035-551673-7

43 วภิาวด-ีปิยราษฎร ์ 1618/1  หมู6่  ต.อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุี 72160 035-552724

44 อา่งทองเวชชการ 2 29/9 หมู ่2 ตําบลศาลาแดง เมอืง อา่งทอง 14000 035-612361-4

ลําดบั รายชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ เขต/อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ เบอรโ์ทร

1 กระบี< 325 ถนนอตุรกจิ ต.ปากนํ'า เมอืง กระบี< 81000 075-611212

2 รวมแพทย ์กระบี< 529  ถนนอตุรกจิ  ตําบลกระบี<ใหม่ เมอืง กระบี< 81000 075-632204

3 กระบี<นครนิทร ์อนิเตอรเ์นชั<นแนล 1 ถ.พศิาลภพ ต.ปากนํ'า เมอืง กระบี< 81000 075-626555

4 ธนบรุ ีชมุพร 121  ม.3  ต.วงัไผ่ เมอืง ชมุพร 86000 077-658617-28

5 วริัชศลิป์ 18/22  ถ.ปรมนิทรมรรคา ต.ทา่ตะเภา เมอืง ชมุพร 86000 077-503238-40

6 พะโตะ๊ (ยตุตสิญัญา) 138 ม.8 ต.พะโตะ๊ พะโตะ๊ ชมุพร 86180 077-539044-6

7 ตรังรวมแพทย ์ 61/39  ถ.โคกขนั  ต.ทบัเที<ยง เมอืง ตรัง 92000 075-218988

8 วฒันแพทยต์รัง 247/2 ถ.พทัลงุ  ต.ทบัเที<ยง เมอืง ตรัง 92000 075-205555

9 นครครสิเตยีน 1110/2 ถ.ศรปีราชญ ์ต.คลงั เมอืง นครศรธีรรมราช 80000 075-317109-10

10 นครพฒัน ์ 2/99  ถ.พฒันาการคขูวาง ต. ในเมอืง เมอืง นครศรธีรรมราช 80000 075-305999

11 นครนิทร ์ 61  ออ้มคา่ยวชริาวธุ  ต.ทา่วงั เมอืง นครศรธีรรมราช 80000 075-312800-15

12 ซาน เปาโล หวัหนิ 222 ถ.เพชรเกษม หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 77110 032-532576-85

13 กรงุเทพ หวัหนิ 888 ถนนเพชรเกษม  ตําบลหวัหนิ  หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 77110 032-616800

14 พงังา 436 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง เมอืง พงังา 82000 076-411618-9

15 ตะกั<วป่า 39/3  หมู ่1  ถ. เพชรเกษม  ต. บางนายสี ตะกั<วป่า พงังา 82110 076-584250 , 076-421770,076-421138

16 พทัลงุ 421 ถนนราเมศวร ์ตําบลคหูาสวรรค์ เมอืง พทัลงุ 93000 074 - 609500

17 กรงุเทพภเูก็ต 2/1 ถ.หงษ์หยกอทุศิ  ต.ตลาดใหม่ เมอืง ภเูก็ต 83000 076-254421-4

18 มชิชั<นภเูก็ต 4/1 ม.3 ถ.เทพกษัตรยิ ์ต.รัชฎา เมอืง ภเูก็ต 83000 076-237220-6

19 วชริะภเูก็ต 353  ถนนเยาวราช  ตําบลตลาดใหญ่ เมอืง ภเูก็ต 83001 076-361236

20 สริโิรจน ์ 44 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.วชิติ เมอืง ภเูก็ต 83000 076-249400

21 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัภเูก็ต 18,20 ถนนอนุภาษภเูก็ตการ  ตําบลตลาดใหญ่ เมอืง ภเูก็ต 83000 076-358888

22 ดบีกุ 89/8-9 หมู ่2ต.วชิติ เมอืง ภเูก็ต 83000 076-254555

23 สโิรรส 247-249  ถ.สโิรรส  ต.สะเตง เมอืง ยะลา 95000 073-221114-5

24 กรงุเทพ หาดใหญ ่ 75  ซอย 15  ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา 90110 074-365780-9

25 ราษฎรย์นิด ี 119  ถ.ราษฎรย์นิดี หาดใหญ่ สงขลา 90110 074-200200

26 ศคิรนิทร ์หาดใหญ ่ 169 ถ.นพิทัธส์งเคราะห ์1 หาดใหญ่ สงขลา 90110 074-313310

ภาคใต ้(SOUTH )



27 ไทยอนิเตอรเ์นชั<นแนล 25/25 ม.6 ต.บอ่ผดุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84320 077-245721-6

28 กรงุเทพสมยุ 57 หมู ่3 ถนนทวรีาษฎรภ์ักด ีต.บอ่ผดุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84320 077-429500

29 บา้นดอนอนิเตอร ์ 123/1 ม. 1  ต.บอ่ผดุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84320 077-245236-8

30 สมยุอนิเตอรเ์นชั<นแนล 90/2 หมู ่2 ต.บอ่ผดุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84320 077-230781-2

31 ทกัษิณ 309/2 ถ.ตลาดใหม ่ ต.ตลาด เมอืง สรุาษฎรธ์านี 84000 077-285701-5

32 ศรวีชิยั สรุาษฎรธ์านี 67/47-50 หมู ่2 ถ. ศรวีชิยั ต.มะขามเตี'ย เมอืง สรุาษฎรธ์านี 84000 077-282520-21

ลําดบั รายชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ เขต/อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ เบอรโ์ทร

1 เอกชนเมอืงกําแพง 68  ถนนเลี<ยงเมอืง  ตําบลในเมอืง เมอืง กําแพงเพชร 62000 055-716701-5

2 เชยีงใหม ่ราม 8 ถ.บญุเรอืงฤทธิJ เมอืง เชยีงใหม่ 50000 053-920300

3 เชยีงใหมใ่กลห้มอ 157/16-19 ถ.เชยีงใหม-่ฮอต เมอืง เชยีงใหม่ 50100 053-200002

4 เซน็ทรัลเชยีงใหมเ่มโมเรยีล 186 ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน เมอืง เชยีงใหม่ 50000 053-819333-40

5 เทพปัญญา 99 หมู5่ ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง เมอืง เชยีงใหม่ 50000 053-852590

6 แมคคอรม์คิ 133 ถนนแกว้นวรัฐ ตําบลวดัเกต เมอืง เชยีงใหม่ 50000 053-921777

7 ราชเวช เชยีงใหม ่ 316/1 ถ.เชยีงใหม-่ลําพนู  ต.วดัเกตุ เมอืง เชยีงใหม่ 50000 053-801999

8 ลานนา 1 ถนนสขุเกษม  แขวงนครพงิค ์ต.ป่าตนั เมอืง เชยีงใหม่ 50300 053-999-777

9 ศนูยศ์รพีฒัน ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 110/392  อาคารศรพีฒัน ์ ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรภีู เมอืง เชยีงใหม่ 50200 053-946505

10 เชยีงใหม ่ฮอสพทิอล (สยามราษฏร ์เชยีงใหม)่ 84/3 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง ต.ชา้งเผอืก เมอืง เชยีงใหม่ 50300 053-215020-2

11 กรงุเทพ เชยีงใหม่ 88/8 หมู ่6 ถ.ซปุเปอไ์ฮเวย ์ต.หนองป่าครั<ง เมอืง เชยีงใหม่ 50000 052-089888

12 เกษมราษฎร ์ศรบีรุนิทร ์ 111/5 ถ.เอเชยี  ต.สนัทราย เมอืง เชยีงราย 57000 053-910999,053-717499

13 โอเวอรบ์รุ๊ค 17 ถ.สงิหไคล  ต.เวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-711366

14 เชยีงรายอนิเตอร์ 123 หมู ่26  ถนนพหลโยธนิ ตําบลรอบเวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-719719

15 เพชรรัตน ์เพชรบรูณ์ 2/1 ถ.สามคัคชียั ต.ในเมอืง เมอืง เพชรบรูณ์ 67000 056-720680-4

16 เมอืงเพชร (เพชรบรูณ์) 9 ถ.เพชรรัตน ์ ต.ในเมอืง เมอืง เพชรบรูณ์ 67000 056-748030-3

17 โรงพยาบาลทั<วไปขนาดเล็กนครหลม่ 163/75  ถ.คชเสนยี ์ต. หลม่สกั หลม่สกั เพชรบรูณ์ 67110 056-702015-7

18 พษิณุเวช 211  ถ.ขนุพเิรนทรเทพ ต.ในเมอืง เมอืง พษิณุโลก 65000 055-909000

19 รวมแพทยพ์ษิณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมอืง เมอืง พษิณุโลก 65000 055-219307

20 กรงุเทพ พษิณุโลก 138 ถนนพระองคด์ํา  ตําบลในเมอืง เมอืง พษิณุโลก 65000 055-212222 , 055-210819-27

21 พษิณุโลก ฮอสพทิอล (อนิเตอรเ์วชการ พษิณุโลก ) 262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมอืง เมอืง พษิณุโลก 65000 055-218777

22 แพรค่รสิเตยีน 7 ถ.ยัตรกจิโกศล ต.ในเวยีง เมอืง แพร่ 54000 054-511017

23 แพร-่ราม 3 ตรอกยนตรกจิโกศล ถ.ยันตรกจิโกศล ต.ในเวยีง เมอืง แพร่ 54000 054-522911-13

24 พะเยา ราม 660 หมู3่ ต.ทา่วงัทอง เมอืง พะเยา 56000 054-411111-40

25 ชยัอรณุเวชการ 31/12 ถนนสระหลวง  ตําบลในเมอืง เมอืง พจิติร 66000 056-651407

26 สหเวช 2/158 ถ.ศรมีาลา ต.ในเมอืง เมอืง พจิติร 66000 056-612791-3

27 แมส่อด-ราม (พะวอ) 3/24 ถ.ราชอทุศิ ต.แมส่อด แมส่อด ตาก 63110 055-533912-5

ภาคเหนอื (NORTH)



28 นครแมส่อด อนิเตอรเ์นชั<นแนล 222 หมู9่ ต.แมป่ะ แมส่อด ตาก 63110 055-518200-22

29 ทา่วงัผา 84 หมู ่1 ต.ทา่วงัผา ทา่วงัผา น่าน 55140 054-755380

30 เขลางคน์คร ราม 79/12 ถ.พหลโยธนิ ต.สวนดอก เมอืง ลําปาง 52100 054-019619

31 หรภิญุชยัเมโมเรยีล 109 - 111 หมู4่ ต.บา้นกลาง เมอืง ลําพนู 51000 053-581600-6

32 พฒันเวช สโุขทยั 89/9 ถ.สงิหวฒัน ์ ต.ธานี เมอืง สโุขทยั 64000 055-621502-7

33 รวมแพทยส์โุขทยั 151  ถ.จรดวถิสีอง  ต.บา้นกลว้ย เมอืง สโุขทยั 64000 055-612211-12

ลําดบั รายชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ เขต/อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ เบอรโ์ทร

1 กรงุเทพจันทบรุ ี 25/14 ถ.ทา่หลวง ต.วดัใหม่ เมอืง จันทบรุี 22000 039-319888

2 สริเิวช 151 หมู ่7 ถ.ตรรีัตน ์ต.จันทนมิติ เมอืง จันทบรุี 22000 039-605666

3 เกษมราษฎร ์ฉะเชงิเทรา (โสธราเวช) 29 ถนนสวุนิทวงศ ์ต.หนา้เมอืง เมอืง ฉะเชงิเทรา 24000 038-812702-19

4 จฬุารัตน1์1 185/1 ม.1  ถ.บางนา-ตราด กม.42  ต.บางววั บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24180 038-538511-3

5 เอกชล 68/3 ถนนพระยาสจัจา ต.บา้นสวน เมอืง ชลบรุี 20000 038-273840-7

6 เอกชล 2 31/2 หมู ่3 ถ.อา่งศลิา ต. เสม็ด เมอืง ชลบรุี 20000 038-939888

7 จฬุารัตน ์ชลเวช (ชลเวช) 104/15 ซ.หนา้วดัตน้สน ถ.อคันวิาต ต.บางปลาสรอ้ย เมอืง ชลบรุี 20000 038-284534-5

8 ชลบรุ ี 69  หมู ่2  ถ.สขุมุวทิ  ต. บา้นสวน เมอืง ชลบรุี 20000 038-931075-6

9 สมติเิวช ชลบรุี 888/88 หมู ่3 ถนนสขุมุวทิ ตําบลบา้นสวน เมอืง ชลบรุี 20000 033-038888

10 ปิยะเวชช ์บอ่วนิ 28/8 หมู ่8 ตําบลบอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี 20230 038-345333,038-345111

11 กรงุเทพ พทัยา 301 หมู ่6 ถ.สขุมุวทิ กม.143 ต.นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี 20150 038-909088

12 พทัยาเมโมเรยีล 328/1 หมู ่9 ถนนพทัยากลาง ตําบลหนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี 20000 038-488777

13 วภิาราม แหลมฉบงั 107 หมู ่10  ถนนสขุมุวทิ  ตําบลทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุี 20230 038-491888

14 พญาไท ศรรีาชา 90 ศรรีาชานคร ถ.สขุมุวทิ ศรรีาชา ชลบรุี 20110 038-317333

15 สมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย  290 ถ.เจมิจอมพล  ต.ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี 20110 038-322157-9

16 สมติเิวช ศรรีาชา 8 ซ.แหลมเกต ุถ.เจมิจอมพล  ต.ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี 20110 038-320300,038-324100

17 กรงุเทพตราด 376 ถ.สขุมุวทิ ต.วงักระแจะ เมอืง ตราด 23000 039-532735-7

18 ตราด 108 ถ.สขุมุวทิ ต. วงักระแจะ เมอืง ตราด 23000 039-531784-86

19 กรงุเทพระยอง 8 หมู ่2 ถ.แสงจันทรเ์นรมติ ต.เนนิพระ เมอืง ระยอง 21000 038-921999

20 มงกฎุระยอง 149/1 ถ.มาบยา  ต.มาบตาพดุ เมอืง ระยอง 21150 038-691800-9

21 จฬุารัตนร์ะยอง (รวมแพทยร์ะยอง) 065/28 ถ.จันทอดุม ต.ทา่ประดู่ เมอืง ระยอง 21000 038-860890-3

22 ระยอง 138 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู่ เมอืง ระยอง 21000 038-611104

23 ศรรีะยอง 333/3   หมู ่4 ตําบลเชงิเนนิ เมอืง ระยอง 21000 038-995800-99

24 วภิาราม อมตะ 700/888 หมู1่ ต.คลองตําหรุ เมอืง ชลบรุี 20000 038-316999

ลําดบั รายชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ เขต/อําเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ เบอรโ์ทร

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ( NORTH - EAST)

ภาคตะวนัออก (EAST)



1 ขอนแกน่ 54 ,56 ถ. ศรจีันทร ์ ต. ในเมอืง เมอืง ขอนแกน่ 40000 043-336428

2 ขอนแกน่ ราม 193  ถ.ศรจีันทร์ เมอืง ขอนแกน่ 40000 043-333800

3 กรงุเทพ ขอนแกน่ 888 ม.16 ถ.มะลวิลัย ์ต.ในเมอืง  เมอืง ขอนแกน่ 40001 043 -042721

4 ราชพฤกษ์ 150/19 ถ.มติรภาพ เมอืง ขอนแกน่ 40000 043-333-555-62

5 ชยัภมู ิราม 290/42 หมู ่6 บา้นหนองสงัข ์ต.ในเมอืง เมอืง ชยัภมูิ 36000 044-836888

6 ชยัภมูริวมแพทย ์ 619  ถ.นเิวศรัตน ์ต.ในเมอืง เมอืง ชยัภมูิ 36000 044-813222

7 เซนตเ์มรี< 307  ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000 044-261261

8 กรงุเทพ ราชสมีา 1308/9 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000 044-429999

9 ป.แพทย ์ 45-53 ถ.ไชยณรงค ์ต.ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000 044-230530-3  , 044-230530-2 ตกึ2

10 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 111 ถนนมหาวทิยาลยั  ต.สรุนาร ี   เมอืง นครราชสมีา 30001 044-376-555        

11 บวัใหญร่วมแพทย ์ 5/1 ถ.เทศบาล5 ต.บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสมีา 30120 044-292249-53

12 กรงุเทพ ปากชอ่ง 5/1 ถนนมติรภาพ  ตําบลหนองสาหรา่ย ปากชอ่ง นครราชสมีา 30130 044-316611-5,044-279898,044-279901

13 เอกชน บรุรีัมย ์ 197  ต.ชมุเห็ด เมอืง บรุรีัมย์ 31000 044-614100-7

14 มหาสารคามอนิเตอรเ์นชั<นแนล 112 ถ.เทศบาลอาชา เมอืง มหาสารคาม 44000 043-723669

15 มกุดาหาร อนิเตอรเ์นชั<นแนล 87  ถ.มกุดาหาร-ดอนตาล ต.ศรบีญุเรอืง เมอืง มกุดาหาร 49000 042-633301-9

16 นายแพทยห์าญ 160-164  ถ.วทิยธํารงค ์ต.ในเมอืง เมอืง ยโสธร 35000 045-711356

17 รวมแพทย ์ยโสธร (หาญอนิเตอร)์ 29 ม.- ซ.- ถ.มงคลบรูพา ต.ในเมอืง เมอืง ยโสธร 35000 045-712141-2

18 ทั<วไปขนาดใหญจ่รุเีวช (กรงุเทพ จรุเีวช) 368  ถ.เทวภบิาล เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 043-527111

19 รอ้ยเอ็ดธนบรุ ี 166 หมูท่ี< ซอย ถนน ปัทมานนท ์ แขวง/ตําบล ในเมอืง เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 043-515191

20 เมอืงเลย ราม 546  หมู1่ ต.นาอาน เมอืง เลย 42000 042-833400

21 ประชารักษ์เวชการ 872  ถ.อบุล  ต.เมอืงใต ้ เมอืง ศรสีะเกษ 33000 045-631313-9

22 รักษ์สกล 1446/47 ถ.รอบเมอืง ต.ธาตเุชงิชม เมอืง สกลนคร 47000 042-712800

23 รวมแพทยส์รุนิทร ์ 312/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง เมอืง สรุนิทร์ 32000 044-515700-1

24 รวมแพทยห์นองคาย 710 ซ.พรมดําหรหิ ์ถ.ประจักษ์ ต.ในเมอืง เมอืง หนองคาย 43000 042-421412-4

25 หนองคายวฒันา 1159/4  หมู2่ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมอืง เมอืง หนองคาย 43000 042-465201-8

26 วรีะพลการแพทย ์ 12  ถ.วจิารณ์รังสรรค ์ ต.ลําภู เมอืง หนองบวัลําภู 39000 042-312344-6

27 เอกอดุร 555/5  ถ. โพศร ี ต. หมากแขง้ เมอืง อดุรธานี 41000 042-342555

28 นอรท์อสีเทอรน์ วฒันา 70/7-8 ถ.ศภุกจิจรรยา ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธานี 41000 042-325999

29 กรงุเทพ อดุร 111 ถนนทองใหญ ่ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธานี 41000 042-343111

30 ราชเวชอบุลราชธาน ี 999 ถ.ชยางกรู  ต.ในเมอืง เมอืง อบุลราชธานี 34000 045-280040-55

31 อบุลรักษ์ ธนบรุ ี 46/4  ถ.บรูพาใน  ต.ในเมอืง เมอืง อบุลราชธานี 34000 045-260300


