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ล ำดบั ชือ่โรงพยำบำล เขต จงัหวดั ภำค Tel

1 กรุงเทพ หว้ยขวาง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3103000 

2 กรุงเทพคริสเตยีน บางรกั กรุงเทพ กรุงเทพ 02-2351000-7

3 เกษมราษฎร ์บางแค บางแค กรุงเทพ กรุงเทพ 02-8048959

4 เกษมราษฎร ์ประชาช่ืน บางซ่ือ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-9101600 Ext.1831,1218 กด 4 ,065-5244029-32,063-4744335-42 

5 เกษมราษฎร ์รามค าแหง สะพานสงู กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3390000

6 สมิตเิวช ธนบรุี ธนบรุี กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4380040-5,0-2438-9000

7 กลว้ยน า้ไท 1  คลองเตย กรุงเทพ กรุงเทพ 02-7692000

8 กลว้ยน า้ไท 2 บางนา กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3994259-63

9 เซนตห์ลยุส ์ สาทร กรุงเทพ กรุงเทพ 02-8385555

10 ซีจีเอช บางเขน กรุงเทพ กรุงเทพ 02-5528777,02-5528801 

11 เทพธารินทร ์ คลองเตย กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3487000

12 เปาโล พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ กรุงเทพ 02-271-7000-9

13 เปาโล โชคชยั4 ลาดพรา้ว กรุงเทพ กรุงเทพ 02-5144140-9, 02-5142273-4

14 พญาไท นวมินทร ์ บงึกุม่ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-9447111

15 เพชรเวช หว้ยขวาง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-7181515, Tel.1390

16 มิตรประชา ภาษีเจริญ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4555599

17 เปาโล เกษตร จตจุกัร กรุงเทพ กรุงเทพ 02-1500900 

18 แพทยปั์ญญา สวนหลวง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-7198577

19 ไทยนครินทร ์ บางนา กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3406499 

20 คามิลเลยีน วฒันา กรุงเทพ กรุงเทพ 02-1851444

21 ธนบรุี 1 บางกอกนอ้ย กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4872000 

22 ธนบรุี 2 ทววีฒันา กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4872100 (สายดว่น 1645)

23 นครธน บางขนุเทยีน กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4509999

24 นวมินทร ์ มีนบรุี กรุงเทพ กรุงเทพ 02-9185080

25 นวมินทร ์9 มีนบรุี กรุงเทพ กรุงเทพ 02-5181818 

26 บางโพ บางซ่ือ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-5870144

27 บางนา 1 บางนา กรุงเทพ กรุงเทพ 02-7468630-8

28 บางปะกอก 1 ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-8721111-91

29 บางปะกอก 8 บางบอน กรุงเทพ กรุงเทพ 02-1098111

30 บางปะกอก 9 อินเตอรเ์นชั่นแนล จอมทอง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-8771111

31 บางมด จอมทอง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-8670606,02-4162017-20 

32 บ.ีแคร ์เมดคิอลเซ็นเตอร ์ สายไหม กรุงเทพ กรุงเทพ 02-5233359-71

33 บเีอ็นเอช บางรกั กรุงเทพ กรุงเทพ 02-6862700, 02-6862866 

34 ปิยะเวท หว้ยขวาง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-1295555

35 พญาไท 1 ราชเทวี กรุงเทพ กรุงเทพ 02-2014600 

36 พญาไท 2 พญาไท กรุงเทพ กรุงเทพ 02-6172444

37 พญาไท 3 ภาษีเจริญ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4671111

38 พีเอ็มจี บางขนุเทยีน กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4514920-30

39 พระรามเกา้ หว้ยขวาง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-2029999 

40 มเหสกัข ์ บางรกั กรุงเทพ กรุงเทพ 02-6357123

41 มงกฎุวฒันะ หลกัสี่ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-5745000-9

42 มิชชั่น ดสุติ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-2821100

43 ยนัฮี บางพลดั กรุงเทพ กรุงเทพ 02-8790300-9 

44 รามค าแหง บางกะปิ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3740200 

45 ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4270175-9, 02-8721001

46 ลาดพรา้ว วงัทองหลาง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-9322929, 02-5302556

47 วชิยัยทุธ พญาไท กรุงเทพ กรุงเทพ 02-2657777

48 วภิาราม สวนหลวง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-0322550, 02-7222500

49 วชิยัเวช อินเตอรเ์นชั่นแนล หนองแขม หนองแขม กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4416999

50 วชิยัเวช แยกไฟฉาย บางกอกนอ้ย กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4120055-60
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51 ศคิรินทร ์ บางนา  กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3669900-99

52 สมิตเิวช ศรีนครินทร ์ สวนหลวง กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3789000

53 สมิตเิวช สขุมุวทิ วฒันา กรุงเทพ กรุงเทพ 02-0222222

54 ซีจีเอช สายไหม สายไหม กรุงเทพ กรุงเทพ 02-9918999

55 สนิแพทย ์ คนันายาว กรุงเทพ กรุงเทพ 02-9485380-90

56 สขุมุวทิ วฒันา กรุงเทพ กรุงเทพ 02-3910011

57 สนิแพทย ์เสรีรกัษ ์ มีนบรุี กรุงเทพ กรุงเทพ 02-7619888

58 สขุสวสัดิอิ์นเตอร ์ ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-8746766-70

59 หวัเฉียว ปอ้มปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพ กรุงเทพ 02-2231351

60 สมิตเิวช ไชนา่ทาวน์ สมัพนัธวงศ์ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-1187888

61 ธนบรุี บ  ารุงเมือง ปอ้มปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพ กรุงเทพ 02-2207999    

62 สนิแพทย ์ศรีนครินทร ์ ประเวศ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-0068888     

63 สริินาถ บงึกุม่ บงึกุม่     กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4072900   

64 บางไผ ่ ภาษีเจริญ กรุงเทพ กรุงเทพ 02-4570086 

65 เมดพารค์ คลองเตย กรุงเทพ  กรุงเทพ  02-0233333

66 วมิตุ       พญาไท      กรุงเทพ      กรุงเทพ      02-0790000

67 สนิแพทย ์กาญจนบรุี                                                                                         เมือง กาญจนบรุี กลาง 034-520911-5

68 ทา่เรือ ทา่มะกา กาญจนบรุี กลาง 034-561084, 034-562213

69 ธนกาญจน ์ เมือง กาญจนบรุี กลาง 034-540601

70 พหลพลพยหุเสนา เมือง กาญจนบรุี กลาง 034-587800

71 รวมแพทยช์ยันาท เมือง ชยันาท กลาง 056-413017-9, 056-421585-8

72 กรุงเทพคริสเตยีน นครปฐม เมือง นครปฐม กลาง 034-270080-7, 034-213453-60

73 เทพากร เมือง นครปฐม กลาง 034-273 463

74 ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม กลาง 02-8892601

75 กรุงเทพ สนามจนัทร์ เมือง นครปฐม กลาง 034-219600 

76 รม่ฉตัร เมือง นครสวรรค์ กลาง 056-312481-90

77 รวมแพทย ์นครสวรรค ์ เมือง นครสวรรค์ กลาง 056-223600, 056-223750

78 พริน้ซ ์ปากน า้โพ2 เมือง นครสวรรค์ กลาง 056-000111

79 ศรีสวรรค ์ เมือง นครสวรรค์ กลาง 056-221222

80 การุญเวช อยธุยา บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา กลาง 035-315100-99

81 ราชธานี พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา กลาง 035-335555

82 ศภุมิตรเสนา เสนา พระนครศรีอยธุยา กลาง 035-289572, 098-9719427

83 ราชธานี โรจนะ บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา กลาง 035-249249

84 เอเชียอินเตอรเ์นชั่นแนล บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา กลาง 035-356888 

85 พีรเวช   พระนครศรีอยธุยา        พระนครศรีอยธุยา        กลาง 035-801555   

86 เอเชีย อทุยั   พระนครศรีอยธุยา        กลาง 035-904478 

87 มหาชยัเพชรรชัต์ เมือง เพชรบรุี กลาง 032-417070-9

88 กรุงเทพเพชรบรุี เมือง เพชรบรุี กลาง 032-897888

89 กรุงเทพ เมืองราช เมือง ราชบรุี กลาง 032-322274-80

90 ซานคามิลโล บา้นโป่ง ราชบรุี กลาง 032-211143,032-210691-5

91 มหาชยัพรอ้มแพทย์ เมือง ราชบรุี กลาง 032-328521-8 

92 เบญจรมย ์ เมือง ลพบรุี กลาง 036-412160

93 เมืองนารายณ ์ เมือง ลพบรุี กลาง 036-420666

94 มหาชยัแม่กลอง เมือง สมทุรสงคราม กลาง 034-715001-5

95 สมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ เมือง สมทุรสงคราม กลาง 034-714314

96 เอกชยั เมือง สมทุรสาคร กลาง 034-417999, 034-427911

97 บา้นแพว้ บา้นแพว้ สมทุรสาคร กลาง 034-419555, 034-419501, 034-419526

98 มหาชยั เมือง สมทุรสาคร กลาง 034-424990-2

99 มหาชยั 2 กระทุม่แบน สมทุรสาคร กลาง 02-4310054

100 มหาชยั 3 เมือง สมทุรสาคร กลาง 034-429111 

101 วชิยัเวช อินเตอรเ์นชั่นแนล ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร กลาง 02-4417899

102 วชิยัเวช อินเตอรเ์นชั่นแนล สมทุรสาคร เมือง สมทุรสาคร กลาง 034-410700-6

103 วภิาราม สมทุรสาคร เมือง สมทุรสาคร กลาง 034-116999

104 เกษมราษฎร ์สระบรุี เมือง สระบรุี กลาง 036-315555-93 Ext.8355



105 มิตรภาพเมโมเรียล สระบรุี เมือง สระบรุี กลาง 036-218900  

106 ปภาเวช หนองแค สระบรุี กลาง 036-371818

107 สงิหบ์รุีเวชชการ เมือง สงิหบ์รุี กลาง 036-520517

108 ธนบรุี อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุี กลาง 035-551673-7

109 วภิาวด-ีปิยราษฎร ์ อูท่อง สพุรรณบรุี กลาง 035-552724-6

110 ศภุมิตร สพุรรณบรุี เมือง สพุรรณบรุี กลาง 035-523777

111 เจา้พระยายมราช เมือง สพุรรณบรุี กลาง 035-514999

112 อ่างทองเวชชการ 2 เมือง อ่างทอง กลาง 035-612361-4

113 พริน้ซ ์อทุยัธานี เมือง  อทุยัธานี     กลาง 056-049899   

114 กรุงเทพ จนัทบรุี เมือง จนัทบรุี ตะวนัออก 039-319888

115 สริิเวช เมือง จนัทบรุี ตะวนัออก 039-605666

116 พระปกเกลา้   เมือง จนัทบรุี ตะวนัออก 039-319666 

117 เกษมราษฎร ์ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก 038-812702-19

118 จฬุารตัน1์1 อินเตอร ์  บางปะกง ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก 038-500300

119 รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา ตะวนัออก 033-505600 

120 กรุงเทพ พทัยา บางละมงุ ชลบรุี ตะวนัออก 038-259999

121 เอกชล เมือง ชลบรุี ตะวนัออก 038-273840-7, 038-939999

122 เอกชล 2 เมือง ชลบรุี ตะวนัออก 038-939888

123 วภิาราม แหลมฉบงั ศรีราชา ชลบรุี ตะวนัออก 038-491888

124 จฬุารตัน ์ชลเวช เมือง ชลบรุี ตะวนัออก 038-284354-6

125 ปิยะเวชช ์บอ่วนิ ศรีราชา ชลบรุี ตะวนัออก 038-345333

126 พญาไท ศรีราชา ศรีราชา ชลบรุี ตะวนัออก 038-317333

127 พทัยาเมโมเรียล บางละมงุ ชลบรุี ตะวนัออก 038-488777

128 สมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศรีราชา ชลบรุี ตะวนัออก 038-320200-1199, 038-322157-9

129 สมิตเิวช ศรีราชา ศรีราชา ชลบรุี ตะวนัออก 038-320300

130 จอมเทยีน บางละมงุ ชลบรุี ตะวนัออก 038-259977

131 วภิาราม อมตะนคร เมือง ชลบรุี ตะวนัออก 033-265599, 033-265598 

132 สมิตเิวช ชลบรุี เมือง ชลบรุี ตะวนัออก 033-038888

133 กรุงเทพ ตราด เมือง ตราด ตะวนัออก 039-612000

134 เกาะชา้งอินเตอรเ์นชั่นแนล เกาะชา้ง ตราด ตะวนัออก 039-551554

135 ตราด เมือง ตราด ตะวนัออก 039-511040-1, 039-511285

136 จฬุารตัน ์304 อินเตอร์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรุี ตะวนัออก 037-239665

137 เกษมราษฎร ์ปราจีนบรุี    ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรุี     ตะวนัออก 037-627000-99     

138 กรุงเทพ ระยอง เมือง ระยอง ตะวนัออก 038-921999

139 ศรีระยอง เมือง ระยอง ตะวนัออก 038-998555

140 มงกฎุระยอง เมือง ระยอง ตะวนัออก 038-691800-9

141 จฬุารตันร์ะยอง เมือง ระยอง ตะวนัออก 038-860890-3

142 ระยอง เมือง ระยอง ตะวนัออก 038-611104 

143 ปิยะเวชช ์ระยอง  ปลวกแดง  ระยอง ตะวนัออก 038-020100, 038-020111 

144 เกษมราษฎร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล อรญัประเทศ อรญัประเทศ สระแกว้ ตะวนัออก 037-640000-99   

145 จริยธรรมรวมแพทยก์ระบี่ เมือง กระบี่ ใต้ 075-664-455, 075-632204, 075-632-045, 075-664-144 

146 กระบี่นครินทร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล เมือง กระบี่ ใต้ 075-626555

147 วฒันแพทย ์อ่าวนาง     เมือง กระบี่ ใต้ 075-815555      

148 ธนบรุี ชมุพร เมือง ชมุพร ใต้ 077-658555

149 พะโตะ๊ พะโตะ๊ ชมุพร ใต้ 077-539044-6

150 วริชัศลิป์ เมือง ชมุพร ใต้ 077-542555

151 วฒันแพทยต์รงั เมือง ตรงั ใต้ 075-205555

152 ทอีารพี์เอช เมือง ตรงั ใต้ 075-218988

153 นครคริสเตยีน เมือง นครศรีธรรมราช ใต้ 075-317110, 075-356214

154 นครพฒัน ์ เมือง นครศรีธรรมราช ใต้ 075-305999

155 นครินทร ์ เมือง นครศรีธรรมราช ใต้ 075-312800-15

156 ธนบรุี ทุง่สง       ทุง่สง   นครศรีธรรมราช  ใต้ 075-808888    

157 สชิล     สชิล   นครศรีธรรมราช  ใต้ 075-536336-7 

158 กรุงเทพ หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีีขนัธ์ ใต้ 032-616800



159 ซาน เปาโล หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีีขนัธ์ ใต้ 032-532576-85

160 หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีีขนัธ์ ใต้ 032-520767, 032-523000 Ext.8132, 4800     

161 สโิรรส ปัตตานี เมือง ปัตตานี   ใต้ 073-348100-2  

162 ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พงังา ใต้ 076-584250

163 พงังา เมือง พงังา ใต้ 076-411616-9

164 พทัลงุ เมือง พทัลงุ ใต้ 074-609500

165 กรุงเทพ ภเูก็ต เมือง ภเูก็ต ใต้ 076-254421-4

166 มิชชั่นภเูก็ต เมือง ภเูก็ต ใต้ 076-237220-1

167 วชิระภเูก็ต เมือง ภเูก็ต ใต้ 076-361236

168 กรุงเทพสริิโรจน ์ เมือง ภเูก็ต ใต้ 076-249400, 076-361888

169 องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ต เมือง ภเูก็ต ใต้ 076-358888

170 ดบีกุ เมือง ภเูก็ต ใต้ 076-298298

171 ป่าตอง                                                                                                              กระทู ้ ภเูก็ต                                      ใต้ 076-342633-4     

172 สโิรรส ยะลา เมือง ยะลา ใต้ 073-221114-5

173 อนัดามนั - ระนองการแพทย์ เมือง ระนอง ใต้ 077-825617

174 กรุงเทพ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ใต้ 074-272800

175 ราษฎรย์ินด ี หาดใหญ่ สงขลา ใต้ 074-200200

176 ศคิรินทร ์หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ใต้ 074-310310

177 หาดใหญ่         หาดใหญ่ สงขลา ใต้ 074-273100 

178 กรุงเทพ สมยุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-429500                                                  

179 พะงนัอินเตอรเ์นชั่นแนล เกาะพะงนั สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-429559

180 ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-245721-6, 077-332654

181 ทกัษิณ เมือง สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-278777, 077-285701-5

182 บา้นดอนอินเตอร ์ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-245236-8

183 ศรีวชิยั สรุาษฎรธ์านี  เมือง สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-282520-21

184 สมเดจ็พระยพุราชเวยีงสระ เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-361283, 077-362013

185 สมยุอินเตอรเ์นชั่นแนล เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-230781-2, 077-422272

186 เกาะสมยุ เกาะสมยุ  สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-421777-9  

187 กรุงเทพสรุาษฎร์ เมือง  สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-956789  

188 บา้นดอนอินเตอร ์เกาะพะงนั (ปิดกิจการ) พะงนั     สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-377372

189 เกาะพะงนั เกาะพะงนั           สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-377654  

190 เฟิรส์เวสเทอรน์ เกาะพะงนั         สรุาษฎรธ์านี ใต้ 077-377474 

191 พนม    พนม สรุาษฎรธ์านี ใต ้   077-399084  

192 เกษมราษฎร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล รตันาธิเบศร ์ บางใหญ่ นนทบรุี ปริมณฑล 02-5940020-65

193 กรุงไทย ปากเกร็ด นนทบรุี ปริมณฑล 02-5822299 Ext.2121

194 นนทเวช เมือง นนทบรุี ปริมณฑล 02-5967888

195 เกษมราษฎร ์รตันาธิเบศร ์ บางบวัทอง นนทบรุี ปริมณฑล 02-9213400-9 , 02-1491330-50  

196 เวลิดเ์มดคิอล ปากเกร็ด นนทบรุี ปริมณฑล 02-8369999

197 วภิาราม ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี ปริมณฑล 02-0924900 

198 กรุงไทย เวสเทริน์ บางบวัทอง นนทบรุี ปริมณฑล 02-8229797

199 กรุงสยามเซนตค์ารล์อส เมือง ปทมุธานี ปริมณฑล 02-9756700 Ext.1137

200 เปาโล รงัสติ ธัญบรุี ปทมุธานี ปริมณฑล 02-5324777-8

201 บางปะกอก รงัสติ 2 ธัญบรุี ปทมุธานี ปริมณฑล 02-9962211-15

202 แพทยร์งัสติ ล  าลกูกา ปทมุธานี ปริมณฑล 02-9989999

203 เฉพาะทางแม่และเดก็แพทยร์งัสติ ล  าลกูกา ปทมุธานี ปริมณฑล 02-9989999 Ext.3214

204 การุญเวช ปทมุธานี คลองหลวง ปทมุธานี ปริมณฑล 02-5294533-41

205 ปทมุเวช ธัญบรุี ปทมุธานี ปริมณฑล 02-5671991-9

206 ภทัร ธนบรุี คลองหลวง ปทมุธานี ปริมณฑล 02-9018400-8

207 ซีจีเอช ล  าลกูกา      ล  าลกูกา ปทมุธานี ปริมณฑล 02-0880888

208 แพทยร์งัสติ2 ล าลกูกา ปทมุธานี ปริมณฑล 02-9989999

209 กรุงไทย ปทมุ  เมืองปทมุธานี  ปทมุธานี   ปริมณฑล 02-1472525    

210 สนิแพทย ์ล  าลกูกา ล าลกูกา   ปทมุธานี    ปริมณฑล 02-0069999      

211 เปาโลพระประแดง พระสมทุรเจดยี์ สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-8157141-50

212 เปาโล สมทุรปราการ  เมือง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-3892555



213 เมืองสมทุรปากน า้ เมือง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-1737766-75

214 เมืองสมทุรปู่ เจา้ฯ พระประแดง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-7542800-9

215 จฬุารตัน1์ สวุรรณภมิู                                                                                                                                 บางพลี สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-3169561-2, 02-3168345-9, 02-3161698

216 จฬุารตัน3์ อินเตอร ์      บางพลี สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-0332900

217 จฬุารตัน5์ บางพลี สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-7051170-4

218 จฬุารตัน9์ แอรพ์อรต์   บางพลี สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-7389900-9

219 วภิาราม ชยัปราการ พระประแดง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-3639222 

220 บางนา 5 บางพลี สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-1381155-65 Ext.413

221 บางปะกอก 3 พระประแดง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-1093111 

222 พริน้ซ ์สวุรรณภมิู บางพลี สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-0805999

223 ศคิรินทร ์สมทุรปราการ เมือง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-323-2991-7, 02-3233927-35

224 ส าโรงการแพทย ์ เมือง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-3610070-9

225 รวมชยัประชารกัษ์ บางบอ่ สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-7087500-20

226 สนิแพทย ์เทพารกัษ์ เมือง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-7615999

227 เซ็นทรลั ปารค์           บางพล ี สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-3127261-9   

228 บางปะกอกสมทุรปราการ พระประแดง สมทุรปราการ ปริมณฑล 02-1093222  

229 เอกชนเมืองก าแพง เมือง ก าแพงเพชร เหนือ 055-716701-5 

230 แพทยบ์ณัฑิต เมือง ก าแพงเพชร เหนือ 055-711865

231 เกษมราษฎร ์ศรีบรุินทร ์ เมือง เชียงราย เหนือ 053-910999, 053-125235

232 โอเวอรบ์รุ๊ค เมือง เชียงราย เหนือ 053-711366

233 เกษมราษฎร ์แม่สาย แม่สาย   เชียงราย เหนือ 053-731391   

234 เชียงราย ราม เมือง เชียงราย เหนือ 053-719719

235 กรุงเทพ เชียงราย เมือง เชียงราย เหนือ 052-051800   

236 ศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เมือง   เชียงราย  เหนือ 053-914112  

237 กรุงเทพ เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ เหนือ 052-089888

238 เชียงใหม่ ราม เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-920300

239 เชียงใหม่ใกลห้มอ เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-200002

240 เซ็นทรลัเชียงใหม่เมโมเรียล เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-819333-40

241 เทพปัญญา เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-852590, 052-088999

242 แมคคอรมิ์ค เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-921777 

243 ราชเวช เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-801999

244 ลานนา เมือง เชียงใหม่ เหนือ 052-134777

245 ศนูยศ์รีพฒัน ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-936900

246 เชียงใหม่ ฮอสพิทอล เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-215020-2

247 เชียงใหม่เมดคิอลเซ็นเตอร ์ เมือง เชียงใหม่ เหนือ 053-270145-50   

248 แม่สอด ราม แม่สอด ตาก เหนือ 055-533912-5

249 นครแม่สอด อินเตอรเ์นชั่นแนล แม่สอด ตาก เหนือ 055-518200-22

250 พริน้ซ ์ปากน า้โพ 1 เมือง นครสวรรค์ เหนือ 056-000111

251 นา่น เมือง นา่น เหนือ 054-719000

252 พะเยา ราม เมือง พะเยา เหนือ 054-411111-40

253 ชยัอรุณเวชการ เมือง พิจิตร เหนือ 056-611407

254 พิษณุเวช พิจิตร เมือง พิจิตร เหนือ 056-612791-3

255 กรุงเทพ พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก เหนือ 055-210819-27  

256 พิษณุเวช เมือง พิษณุโลก เหนือ 055-909000, 055-244911-2

257 รวมแพทยพิ์ษณุโลก เมือง พิษณุโลก เหนือ 055-219307, 055-272478

258 พิษณุโลก ฮอสพิทอล เมือง พิษณุโลก เหนือ 055-909888

259 เพชรรตัน ์เพชรบรูณ ์ เมือง เพชรบรูณ์ เหนือ 056-720680-4

260 นครหลม่ หลม่สกั เพชรบรูณ์ เหนือ 056-702015-7  

261 แพรค่ริสเตยีน เมือง แพร่ เหนือ 054-511017

262 แพร-่ราม เมือง แพร่ เหนือ 054-522911-13

263 เขลางคน์คร ราม เมือง ล  าปาง เหนือ 054-019619

264 หริภญุชยัเมโมเรียล เมือง ล  าพนู เหนือ 053-581600-6

265 ล าพนูใกลห้มอ เมือง ล  าพนู เหนือ 053-581998

266 พริน้ซ ์ล  าพนู เมืองล  าพนู ล  าพนู เหนือ 053-582888



267 ล าพนู เมือง ล  าพนู  เหนือ 053-569100     

268 พฒันเวช สโุขทยั เมือง สโุขทยั เหนือ 055-621502-7

269 รวมแพทยส์โุขทยั เมือง สโุขทยั เหนือ 055-612189

270 พิษณุเวชอตุรดติถ์ เมือง อตุรดติถ ์ เหนือ 055-409000  

271 กาฬสนิธุ-์ธนบรุี  เมือง  กาฬสนิธุ ์    อีสาน 043-840444  

272 ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น อีสาน 043-009900

273 ขอนแก่น ราม เมือง ขอนแก่น อีสาน 043-002002

274 ราชพฤกษ์ เมือง ขอนแก่น อีสาน 043-333555-62

275 กรุงเทพ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น อีสาน 043-042888

276 ชยัภมิู ราม เมือง ชยัภมิู อีสาน 044-836888, 044-813666

277 ชยัภมิูรวมแพทย ์ เมือง ชยัภมิู อีสาน 044-813222

278 กรุงเทพ ราชสมีา เมือง นครราชสมีา อีสาน 044-429999

279 กรุงเทพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสมีา อีสาน 044-316611-5 

280 เซนตเ์มรี่ เมือง นครราชสมีา อีสาน 044-240240

281 บวัใหญ่รวมแพทย ์ บวัใหญ่ นครราชสมีา อีสาน 044-292249-53

282 ป.แพทย1์ เมือง นครราชสมีา อีสาน 044-234999   

283 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี เมือง นครราชสมีา อีสาน 044-376555

284 ป.แพทย2์ เมือง                                                  นครราชสมีา         อีสาน 044-234999   

285 บรุีรมัย ์ราม เมือง บรุีรมัย์ อีสาน 044-614100-7

286 มหาสารคามอินเตอรเ์นชั่นแนล เมือง    มหาสารคาม  อีสาน 043-723669, 043-721770 

287 มกุดาหาร อินเตอรเ์นชั่นแนล เมือง มกุดาหาร อีสาน 042-611 222, 042-614619-21

288 นายแพทยห์าญ (พรอ้มใหบ้ริการ 01/08/66) เมือง ยโสธร อีสาน 045-711356

289 รวมแพทยย์โสธร เมือง ยโสธร อีสาน 045-712141-2

290 จรุีเวช เมือง รอ้ยเอ็ด อีสาน 043-518019-26 

291 รอ้ยเอ็ดธนบรุี เมือง รอ้ยเอ็ด อีสาน 043-515191

292 เมืองเลย ราม เมือง เลย อีสาน 042-833400

293 ประชารกัษเ์วชการ เมือง ศรีสะเกษ อีสาน 045-613342-3

294 รกัษส์กล เมือง สกลนคร อีสาน 042-712588

295 สกลนคร เมือง สกลนคร อีสาน 042-176000

296 รวมแพทยส์รุินทร ์ เมือง สรุินทร์ อีสาน 044-515700

297 รวมแพทยห์นองคาย เมือง หนองคาย อีสาน 042-421412-4

298 หนองคายวฒันา เมือง หนองคาย อีสาน 042-421650-7

299 วรีะพลการแพทย ์ เมือง หนองบวัล  าภู อีสาน 042-312344-6

300 เอกอดุร เมือง อดุรธานี อีสาน 042-342555

301 นอรท์อีสเทอรน์ วฒันา เมือง อดุรธานี อีสาน 042-246181-3, 042-241031-3

302 กรุงเทพ อดุร เมือง อดุรธานี อีสาน 042-343111

303 ราชเวชอบุลราชธานี เมือง อบุลราชธานี อีสาน 045-280040-55

304 อบุลรกัษ ์ธนบรุี เมือง อบุลราชธานี อีสาน 045-429100

305 สรรพสทิธิประสงค์ เมือง   อบุลราชธานี อีสาน 045-319295  

306 พริน้ซ ์อบุลราชธานี เมือง อบุลราชธานี อีสาน 045-244-999


