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ล ำดบั รำยช่ือโรงพยำบำล ประเภทสถำนพยำบำล จงัหวดั โทรศพัท์ ภูมิภำค

1 ต ำรวจ รัฐบำล (รับเฉพำะ IPD) โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-2076344 ภำคกลำง
2 ศิริรำช  (รับเฉพำะ IPD) โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4197020 ภำคกลำง
3 ทพัทนั รัฐบำล (รับเฉพำะ IPD) โรงพยำบำล อุทยัธำนี 056-540026 ภำคกลำง
4 ศูนยก์ำรแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ รัฐบำล (รับเฉพำะ IPD) โรงพยำบำล นครนำยก 037-395085-8 ภำคกลำง
5 ตรำด  รัฐบำล โรงพยำบำล ตรำด 039-511040 ภำคกลำง
6 ด ำเนินสะดวก รัฐบำล โรงพยำบำล รำชบุรี 032-255133,032-246000-15ต่อ623,624 ภำคกลำง
7 ชลบุรี รัฐบำล (รับเฉพำะ IPD) โรงพยำบำล ชลบุรี 038-931000 ภำคกลำง
8 ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศ์ำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ รัฐบำล โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-946900-1 ภำคเหนือ
9 ล ำปำง รัฐบำล (รับเฉพำะ IPD) โรงพยำบำล ล ำปำง 054-237400 ภำคเหนือ

10 เกำะสมุย  รัฐบำล โรงพยำบำล สุรำษฎร์ธำนี 077-421-103 ภำคใต้
11 กระบ่ี รัฐบำล (รับเฉพำะ IPD) โรงพยำบำล กระบ่ี 075-626700 ภำคใต้
12 พงังำ รัฐบำล โรงพยำบำล พงังำ 076-411616,076-412032 ภำคใต้
13 อบจ.ภูเก็ต รัฐบำล (รับเฉพำะ IPD) โรงพยำบำล ภูเก็ต 076-358888 ภำคใต้
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1 คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำชุมชน 70 ไร่ (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-6714053 ภำคกลำง
2 สหคลินิกกลว้ยน ้ำไท สำขำตลำดยิง่เจริญ (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-9725553-4 ภำคกลำง
3 คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำรำม 2 (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-7516746 ภำคกลำง
4 คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำสุภำพงษ ์3 (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-7481067 ภำคกลำง
5 คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำสุขมุวิท 56 (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-7417260 ภำคกลำง
6 สหคลินิกกลว้ยน ้ำไท สำขำอโศก (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-6640153-4 ภำคกลำง
7 คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำสำทร (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-6367733 ภำคกลำง
8 สหคลินิกกลว้ยน ้ำไท  สำขำทุ่งสองห้อง (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-9823972 ภำคกลำง
9 สหคลินิกกลว้ยน ้ำไท สำขำ ห้วยขวำง (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-6902148 ภำคกลำง

10 บีเอ็นเอช โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-6862700 ภำคกลำง
11 วิภำวดี โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-561 1111 ภำคกลำง
12 เปำโล เกษตร โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-5791770 ภำคกลำง

โรงพยาบาลรัฐบาล
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13 คลินิกเวชกรรมเมโย สำขำซนัทำวเวอร์ส (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 26176474 ภำคกลำง
14 คลินิกเวชกรรมเมโย สำขำรสำทำวเวอร์ (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 29371200 ภำคกลำง
15 บำงมด โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-867-0606 ภำคกลำง
16 บำงปะกอก 2 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-8990130 ภำคกลำง
17 มงกุฎวฒันะ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-5745000-9 ภำคกลำง
18 สมิติเวช ธนบุรี (กรุงธน) โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4389000 ภำคกลำง
19 พระรำม 2 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4514920 ภำคกลำง
20 บี เอ็น เอชแอทออลซีซัน่ส์คลีนิกเวชกรรม (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 26862700 ภำคกลำง
21 สิรินำถ บึงกุ่ม โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-407 2900 ภำคกลำง
22 พญำไท นวมินทร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-9447111 ภำคกลำง
23 วิชยัเวช แยกไฟฉำย โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4120055 ภำคกลำง
24 เกษมรำษฎร์ บำงแค โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4540033 ภำคกลำง
25 มิตรประชำ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4555599 ภำคกลำง
26 บุญญำเวช โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-8068885-7 ภำคกลำง
27 สหคลินิกกลว้ยน ้ำไท สำขำสุขมุวิท 93 (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-3994259-63 ภำคกลำง
28 ไทยนครินทร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-3612727 ภำคกลำง
29 บำงนำ 1 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-7468630-8 ภำคกลำง
30 บำงปะกอก8 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-1098111 ภำคกลำง
31 สหวิทยำกำรมะลิ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02 089 1111 ภำคกลำง
32 รำษฏร์บูรณะ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4270175 ภำคกลำง
33 ยนัฮี โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร  02-8790300 ภำคกลำง
34 ธนบุรี บ  ำรุงเมือง โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 022-207999 ภำคกลำง
35 เกษมรำษฎร์ ประชำช่ืน โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-9101600 ภำคกลำง
36 บำงโพ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-5870144 ภำคกลำง
37 จุฬำรัตน์ 7 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-3291559-60 ภำคกลำง
38 สินแพทย ์ศรีนครินทร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02 006 8888 ภำคกลำง
39 หวัเฉียว โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-223-1351 ภำคกลำง
40 ธนบุรี 2 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4483845 ภำคกลำง
41 เจำ้พระยำ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-8847000 ภำคกลำง
42 บำงปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-8771111 ภำคกลำง
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43 นครธน โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4165454 ภำคกลำง
44 เมดพำร์ค โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-023 3333 ภำคกลำง
45 กลว้ยน ้ำไท 1 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-7692000 ภำคกลำง
46 เทพธำรินทร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-2402724 ภำคกลำง
47 ปิยะเวท โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-6414499 ภำคกลำง
48 พระรำมเกำ้ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-202 9999 ภำคกลำง
49 ศิริรำชปิยมหำรำชกำรุณย์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 1474 ภำคกลำง
50 ซีจีเอช โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-5528777 ภำคกลำง
51 บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-5233359 ภำคกลำง
52 พญำไท 2 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-6172444 ภำคกลำง
53 วิภำรำม โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-7222500 ภำคกลำง
54 พญำไท 3 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4671111 ภำคกลำง
55 เพชรเวช โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-7181515 ภำคกลำง
56 กรุงเทพ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-3103000 ภำคกลำง
57 เสรีรักษ์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-761-9888 ภำคกลำง
58 สมิติเวช ไชน่ำทำวน์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-1187888 ภำคกลำง
59 พญำไท 1 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-2452620 ภำคกลำง
60 เกษมรำษฎร์ รำมค ำแหง โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-3390000 ภำคกลำง
61 รำมค ำแหง โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-3740200-16 ภำคกลำง
62 สินแพทย์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-9485380 ภำคกลำง
63 คลินิกเวชกรรมจุฬำรัตน์ 8 (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02-3267993 ภำคกลำง
64 ลำดพร้ำว โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-5302560 ภำคกลำง
65 เวชธำนี โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-7340000 ภำคกลำง
66 เปำโล เมโมเรียล โชคชยั4 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-5144141-9 ภำคกลำง
67 ศิครินทร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-366-9900 ภำคกลำง
68 สมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-7317000 ภำคกลำง
69 แพทยปั์ญญำ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-314-0726-9 ภำคกลำง
70 เปำโล เมโมเรียล โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-2797000 ภำคกลำง
71 เซนตห์ลุยส์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02 838 5555 ภำคกลำง
72 วิชยัยทุธ  โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-2657777 ภำคกลำง
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73 ซีจีเอช สำยไหม โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-9918999 , 02-5333936 ภำคกลำง
74 กรุงเทพคริสเตียน โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-6259000 ภำคกลำง
75 มเหสกัข์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-6357120 ภำคกลำง
76 นวมินทร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-9185080 ภำคกลำง
77 นวมินทร์9 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-5181818 ภำคกลำง
78 สุขสวสัด์ิ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-8746766-70 ภำคกลำง
79 ประชำพฒัน์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4279966 ภำคกลำง
80 บำงปะกอก 1 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-8721111 ภำคกลำง
81 บำ้นแพว้ (สำขำพร้อมมิตร) โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-2590376 ภำคกลำง
82 สุขมุวิท โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-3910011 ภำคกลำง
83 คำมิลเลียน โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-1851444 ภำคกลำง
84 บ ำรุงรำษฏร์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-6671000 ภำคกลำง
85 อำร์เอสย ูเฮลทแ์คร์ (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค กรุงเทพมหำนคร 02 610 0300 ภำคกลำง
86 สมิติเวช สุขมุวิท โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-7118000 ภำคกลำง
87 กลว้ยน ้ำไท 2 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-3994259-63 ภำคกลำง
88 วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-4416999 ภำคกลำง
89 ธนบุรี 1 โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-8661333 ภำคกลำง
90 บำงไผ่ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02- 4579740 ภำคกลำง
91 อินทรำรัตน์ โรงพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 02-481 5555 ภำคกลำง
92 วิภำรำม ชยัปรำกำร โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-363-9222 ภำคกลำง
93 รัทรินทร์ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-7079146-50 ภำคกลำง
94 เมืองสมุทรปู่ เจำ้ฯ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-7542800 ภำคกลำง
95 บำงนำ 5 โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-1381155-64 ภำคกลำง
96 สถำนพยำบำลบำรมีกำรแพทย์ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-3803360 ภำคกลำง
97 เมืองสมุทรปำกน ้ำ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-1737766-8 ภำคกลำง
98 บำงปะกอก สมุทรปรำกำร โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-109 3111 ภำคกลำง
99 รวมชยัประชำรักษ์ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-7087501-20 ภำคกลำง

100 สถำนพยำบำลจุฬำรัตน5์ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-7051170-4 ภำคกลำง
101 จุฬำรัตน์ 1 โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-3168345-9 ภำคกลำง
102 พร้ินซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-3160026-29 ภำคกลำง
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103 เซ็นทรัลปำร์ค โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-3127261-8 ภำคกลำง
104 จุฬำรัตน์ 3 โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-033-2900 ภำคกลำง
105 เปำโล พระประแดง โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02 8189000, 02 8157141-50 ภำคกลำง
106 เปำโล เมโมเรียล สมุทรปรำกำร โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-3892555 ภำคกลำง
107 จุฬำเวช โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-7582501-5 ภำคกลำง
108 บำงนำ 2 โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-7401800 ภำคกลำง
109 บำงปะกอก 3 โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-1093111 ภำคกลำง
110 จุฬำรัตน์ 9 โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-7389900-7 ภำคกลำง
111 ส ำโรงกำรแพทย์ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-3610070 ภำคกลำง
112 สินแพทย ์เทพำรักษ์ โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร  02-7615999 ภำคกลำง
113 เดอะซีพลสั โรงพยำบำล สมุทรปรำกำร 02-334 2555 ภำคกลำง
114 คลินิกเวชกรรมจุฬำรัตน์ 2 (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค สมุทรปรำกำร 02-7532876-7 ภำคกลำง
115 สมิติเวช  สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค สมุทรปรำกำร 02-1342666 , 02-1342668 ภำคกลำง
116 มหำชยัแม่กลอง โรงพยำบำล สมุทรสงครำม 034-715002 ภำคกลำง
117 เอกชยั โรงพยำบำล สมุทรสำคร 034-417-999 ภำคกลำง
118 วิภำรำม สมุทรสำคร โรงพยำบำล สมุทรสำคร 034-403700 ภำคกลำง
119 มหำชยั โรงพยำบำล สมุทรสำคร 034-424990 ภำคกลำง
120 วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล ออ้มนอ้ย โรงพยำบำล สมุทรสำคร 02-4417899 ภำคกลำง
121 มหำชยั 2 โรงพยำบำล สมุทรสำคร 02-4310054 ภำคกลำง
122 วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล สมุทรสำคร โรงพยำบำล สมุทรสำคร 034-410700 ภำคกลำง
123 มหำชยัเพชรรัชต์ โรงพยำบำล เพชรบุรี 032-417070 ภำคกลำง
124 กรุงเทพ เพชรบุรี โรงพยำบำล เพชรบุรี 032-897888 ภำคกลำง
125 สิงห์บุรีเวชชกำร โรงพยำบำล สิงห์บุรี  036-511126 ภำคกลำง
126 เวิลดเ์มดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยำบำล นนทบุรี 02-836-9999 ภำคกลำง
127 กรุงไทย โรงพยำบำล นนทบุรี 02-5822299 ภำคกลำง
128 เกษมรำษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล รัตนำธิเบศร์ โรงพยำบำล นนทบุรี 02-5940020 ภำคกลำง
129 วิภำรำม ปำกเกร็ด โรงพยำบำล นนทบุรี 02-9609655 ภำคกลำง
130 นนทเวช โรงพยำบำล นนทบุรี 02-5890102 ภำคกลำง
131 เกษมรำษฎร์ รัตนำธิเบศร์ โรงพยำบำล นนทบุรี 02-9213400 ภำคกลำง
132 ภทัร-ธนบุรี โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-9018400-8 ภำคกลำง
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133 เปำโล เมโมเรียล รังสิต โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-5324777-79 ภำคกลำง
134 แพทยรั์งสิต โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-5310099 ภำคกลำง
135 บำงปะกอก รังสิต 2  โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-9962211-12 ภำคกลำง
136 ปทุมเวช โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-5671991 ภำคกลำง
137 เฉพำะทำงแม่และเด็กแพทยรั์งสิต โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-9989999 ภำคกลำง
138 กำรุญเวช ปทุมธำนี โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-5294533-41 ภำคกลำง
139 กรุงสยำม เซนตค์ำร์ลอส โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-9756701 ภำคกลำง
140 สินแพทย ์ล ำลูกกำ โรงพยำบำล ปทุมธำนี 02-006 9999 ภำคกลำง
141 เมืองปทุมคลินิกเวชกรรม (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ปทุมธำนี  02-5816226-7 ภำคกลำง
142 พีรเวช โรงพยำบำล อยธุยำ 035-801555 ภำคกลำง
143 ศุภมิตรเสนำ โรงพยำบำล อยธุยำ 035-289-579 ภำคกลำง
144 รำชธำนี โรงพยำบำล อยธุยำ 035-335555 ภำคกลำง
145 รำชธำนี โรจนะ โรงพยำบำล อยธุยำ 035-249-249 ภำคกลำง
146 กำรุญเวช อยธุยำ โรงพยำบำล อยธุยำ 035-315100-99 ภำคกลำง
147 อ่ำงทองเวชกำร 2 โรงพยำบำล อ่ำงทอง 035-612361 ภำคกลำง
148 ศุภมิตร สุพรรณบุรี โรงพยำบำล สุพรรณบุรี 035-523777 ภำคกลำง
149 ธนบุรี อู่ทอง โรงพยำบำล สุพรรณบุรี 035-551673-7 ภำคกลำง
150 วิภำวดี ปิยรำษฎร์ โรงพยำบำล สุพรรณบุรี 035-552724-6 ภำคกลำง
151 เกษมรำษฎร์ สระบุรี โรงพยำบำล สระบุรี 036-315555 ภำคกลำง
152 มิตรภำพเมโมเรียลสระบุรี โรงพยำบำล สระบุรี 036-218900 ภำคกลำง
153 ธนกำญจน์ โรงพยำบำล กำญจนบุรี 034-622366-75 ภำคกลำง
154 กำญจนบุรีเมโมเรียล โรงพยำบำล กำญจนบุรี 034-624-191 ภำคกลำง
155 โพธำรำม รัฐบำล โรงพยำบำล รำชบุรี 032-355300-9 ภำคกลำง
156 มหำชยัพร้อมแพทย์ โรงพยำบำล รำชบุรี 032-315234-7 ภำคกลำง
157 กรุงเทพเมืองรำช โรงพยำบำล รำชบุรี 032-322274 ภำคกลำง
158 กรุงเทพ จนัทบุรี โรงพยำบำล จนัทบุรี 039-319888 ภำคกลำง
159 สิริเวช โรงพยำบำล จนัทบุรี 039-344222 ภำคกลำง
160 จุฬำรัตน์ 11 โรงพยำบำล ฉะเชิงเทรำ 038-500300 ภำคกลำง
161 เกษมรำษฎร์ ฉะเชิงเทรำ โรงพยำบำล ฉะเชิงเทรำ 038-812702-18 ภำคกลำง
162 รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรำ โรงพยำบำล ฉะเชิงเทรำ 033-050 600 ภำคกลำง
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163 จุฬำรัตน์ 12 สหคลินิก เกตเวย ์(รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ฉะเชิงเทรำ 038-575134-6 ภำคกลำง
164 จุฬำรัตน์ ระยอง โรงพยำบำล ระยอง 038-860890 ภำคกลำง
165 ปิยะเวชช์ ระยอง โรงพยำบำล ระยอง 038-020111 ภำคกลำง
166 มงกุฎระยอง โรงพยำบำล ระยอง 038-691800 ภำคกลำง
167 กรุงเทพ ระยอง โรงพยำบำล ระยอง 038-612999 ภำคกลำง
168 ศรีระยอง โรงพยำบำล ระยอง 038-921999 ภำคกลำง
169 คลีนิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำบ่อวิน (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ระยอง 038 337 969 ภำคกลำง
170 คลินิกโรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ระยอง 038-8955437-8 ภำคกลำง
171 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำบำ้นฉำง (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ระยอง 038-921 999 ต่อ 4931 ภำคกลำง
172 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำปลวกแดง  (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ระยอง 038-025957 ภำคกลำง
173 เบญจรมย์ โรงพยำบำล ลพบุรี 036-412160 ภำคกลำง
174 วิภำรำม แหลมฉบงั โรงพยำบำล ชลบุรี 038-491888 ภำคกลำง
175 พทัยำเมโมเรียล โรงพยำบำล ชลบุรี 038-488777 ภำคกลำง
176 สมิติเวช ชลบุรี โรงพยำบำล ชลบุรี 033-038888 ภำคกลำง
177 เอกชล 1 โรงพยำบำล ชลบุรี 038-273840 ภำคกลำง
178 วิภำรำม อมตะนคร โรงพยำบำล ชลบุรี 038-316999 ต่อ 2210 ภำคกลำง
179 จุฬำรัตน์ ชลเวช โรงพยำบำล ชลบุรี 038-284354-5 ภำคกลำง
180 ปิยะเวชช์ บ่อวิน โรงพยำบำล ชลบุรี 038-345333 ภำคกลำง
181 กรุงเทพ พทัยำ โรงพยำบำล ชลบุรี 038 909088 ภำคกลำง
182 จอมเทียน โรงพยำบำล ชลบุรี 038-259 929 ภำคกลำง
183 สมิติเวช ศรีรำชำ โรงพยำบำล ชลบุรี 038-324100 ภำคกลำง
184 พญำไท ศรีรำชำ โรงพยำบำล ชลบุรี 038-770200 038 317 333 ภำคกลำง
185 เอกชล 2 โรงพยำบำล ชลบุรี 038-939888 ภำคกลำง
186 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช  แหลมฉบงั (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ชลบุรี 082-9932302-3 ภำคกลำง
187 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครือสหพฒัน์ (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ชลบุรี 082-9932301 ภำคกลำง
188 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช ป่ินทอง (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ชลบุรี 038-348/290 ภำคกลำง
189 คลีนิคปิยะเวชช์ บ่อวิน เวชกรรม (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ชลบุรี 038 337 920 ภำคกลำง
190 สหคลินิกสมิติเวช เจพำร์ค (รับเฉพำะ OPD) คลีนิค ชลบุรี 082 9932302 ภำคกลำง
191 สถำนพยำบำลอิมพีเรียล โรงพยำบำล ปรำจีนบุรี 0-3721-1587 ภำคกลำง
192 โสธรเวช 304 โรงพยำบำล ปรำจีนบุรี 081-9962547 ภำคกลำง
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193 จุฬำรัตน์ 304 อินเตอร์ โรงพยำบำล ปรำจีนบุรี 037-239665 ต่อ 3337,3338 ภำคกลำง
194 รวมแพทยช์ยันำท โรงพยำบำล ชยันำท 056-413017 ภำคกลำง
195 กรุงเทพ ตรำด โรงพยำบำล ตรำด 039-532735 ภำคกลำง
196 กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม โรงพยำบำล นครปฐม 034-270080-5 ภำคกลำง
197 กรุงเทพ สนำมจนัทร์ โรงพยำบำล นครปฐม 034-219600 ภำคกลำง
198 เทพำกร โรงพยำบำล นครปฐม 034-273 463 ภำคกลำง
199 ศำลำยำ โรงพยำบำล นครปฐม 028-892601-3 ภำคกลำง
200 พร้ินซ์ อุทยัธำนี โรงพยำบำล อุทยัธำนี 056-049 899 ภำคกลำง
201 ศรีสวรรค์ โรงพยำบำล นครสวรรค์ 056-311626-35 ภำคเหนือ
202 รวมแพทยน์ครสวรรค์ โรงพยำบำล นครสวรรค์ 056-223600 ภำคเหนือ
203 ปำกน ้ำโพ 2 โรงพยำบำล นครสวรรค์ 056-000111 ภำคเหนือ
204 พร้ินซ์ ปำกน ้ำโพ 1 โรงพยำบำล นครสวรรค์ 056-000111 ภำคเหนือ
205 เกษมรำษฎร์ ศรีบุรินทร์ โรงพยำบำล เชียงรำย 053-910999 ภำคเหนือ
206 โอเวอร์บรุ๊ค โรงพยำบำล เชียงรำย 053-711366 ภำคเหนือ
207 เชียงรำยอินเตอร์ โรงพยำบำล เชียงรำย  053-719719 ภำคเหนือ
208 กรุงเทพ เชียงรำย โรงพยำบำล เชียงรำย 052-051800 ภำคเหนือ
209 รำชเวช เชียงใหม่ โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-801999 ภำคเหนือ
210 เทพปัญญำ โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-852590-9 ภำคเหนือ
211 กรุงเทพ เชียงใหม่ โรงพยำบำล เชียงใหม่ 52089888 ภำคเหนือ
212 เชียงใหม่ใกลห้มอ โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-200002 ภำคเหนือ
213 เชียงใหม่รำม โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-920300 ภำคเหนือ
214 เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-819333-40 ภำคเหนือ
215 ลำนนำ โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-999777 ภำคเหนือ
216 แมคคอร์มิค โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-921777 ภำคเหนือ
217 เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยำบำล เชียงใหม่ 053-270144-50 ภำคเหนือ
218 พะเยำรำม โรงพยำบำล พะเยำ 054-411111-5 ภำคเหนือ
219 เขลำงคน์ครรำม โรงพยำบำล ล ำปำง 054-019619 ภำคเหนือ
220 ศิริเวชล ำพูน โรงพยำบำล ล ำพูน 053 096 440 ภำคเหนือ
221 หริภุญชยั เมโมเรียล โรงพยำบำล ล ำพูน 053-581600-4 ภำคเหนือ
222 ล ำพูนใกลห้มอ โรงพยำบำล ล ำพูน 053-581998 ภำคเหนือ
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223 เอกชนเมืองก ำแพง โรงพยำบำล ก ำแพงเพชร 055-716100 ภำคเหนือ
224 นครแม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล โรงพยำบำล ตำก 055-518200-22 ภำคเหนือ
225 แม่สอด-รำม (พะวอ) โรงพยำบำล ตำก 055-533912-4 ภำคเหนือ
226 ทศันเวช โรงพยำบำล พิจิตร 056-613295 ภำคเหนือ
227 ชยัอรุณเวชกำร โรงพยำบำล พิจิตร 056-611407 ภำคเหนือ
228 พิษณุเวช พิจิตร โรงพยำบำล พิจิตร 056-612096,056-612791 ภำคเหนือ
229 รวมแพทยสุ์โขทยั โรงพยำบำล สุโขทยั 055-612189 ภำคเหนือ
230 พฒันเวช สุโขทยั โรงพยำบำล สุโขทยั 055-621502 ภำคเหนือ
231 มิชชัน่ โรงพยำบำล พิษณุโลก 02-2811422 ภำคเหนือ
232 พิษณุโลกฮอสพิทอล โรงพยำบำล พิษณุโลก 055-909888 ภำคเหนือ
233 รวมแพทยพิ์ษณุโลก โรงพยำบำล พิษณุโลก 055-219307-16, 055-242574 ภำคเหนือ
234 พิษณุเวช โรงพยำบำล พิษณุโลก 055-909000 ภำคเหนือ
235 กรุงเทพ พิษณุโลก(เดิมรัตนเวช2) โรงพยำบำล พิษณุโลก 055-212222 ภำคเหนือ
236 เพชรรัตน์  เพชรบูรณ์ โรงพยำบำล เพชรบูรณ์ 056-720680-4 ภำคเหนือ
237 นครหล่ม โรงพยำบำล เพชรบูรณ์ 056-702015 ภำคเหนือ
238 เมืองเพชร เพชรบูรณ์ โรงพยำบำล เพชรบูรณ์ 056-717600 ภำคเหนือ
239 แพร่คริสเตียน โรงพยำบำล แพร่ 054-511494 ภำคเหนือ
240 แพร่-รำม โรงพยำบำล แพร่ 054-522911-4 ภำคเหนือ
241 ป. แพทย์ โรงพยำบำล นครรำชสีมำ 044-251070 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
242 รำชสีมำ ฮอสพิทอล โรงพยำบำล นครรำชสีมำ 044-263777-8 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
243 บวัใหญ่รวมแพทย์ โรงพยำบำล นครรำชสีมำ 044-292249 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
244 กรุงเทพ รำชสีมำ โรงพยำบำล นครรำชสีมำ 044-429999 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
245 ริม ลิฟว่ิง โรงพยำบำล นครรำชสีมำ 044 756 313 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
246 เซนตเ์มร่ี นครรำชสีมำ โรงพยำบำล นครรำชสีมำ 044-240240 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
247 กรุงเทพ ปำกช่อง โรงพยำบำล นครรำชสีมำ 044-279901-5 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
248 กำฬสินธุ-์ธนบุรี โรงพยำบำล กำฬสินธุ์ 043-840 444 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
249 ธีรวฒัน์ โรงพยำบำล กำฬสินธุ์ 043-811757 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
250 รำชพฤกษ์ โรงพยำบำล ขอนแก่น 043-333555 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
251 ขอนแก่นรำม โรงพยำบำล ขอนแก่น 043-002002,043-239000 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
252 กรุงเทพ ขอนแก่น โรงพยำบำล ขอนแก่น 043-042888 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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253 เอกชนบุรีรัมย์ โรงพยำบำล บุรีรัมย์ 044-614100-7 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
254 ชยัภูมิรวมแพทย์ โรงพยำบำล ชยัภูมิ 044-813222 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
255 มหำสำรคำมอินเตอร์เนชัน่แนล โรงพยำบำล มหำสำรคำม 043-721770 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
256 มุกดำหำรอินเตอร์ โรงพยำบำล มุกดำหำร 042-611222 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
257 รวมแพทยย์โสธร โรงพยำบำล ยโสธร 045-720793 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
258 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี โรงพยำบำล ร้อยเอ็ด 043-515191-9 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
259 จุรีเวช โรงพยำบำล ร้อยเอ็ด 043-518019 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
260 เมืองเลย-รำม โรงพยำบำล เลย 042-870000-9 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
261 ประชำรักษเ์วชกำร โรงพยำบำล ศรีสะเกษ 045-613342 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
262 รักษส์กล โรงพยำบำล สกลนคร 042-712800 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
263 รวมแพทย ์(หมออนนัต)์ โรงพยำบำล สุรินทร์ 044-513638,513192 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
264 หนองคำยวฒันำ โรงพยำบำล หนองคำย 042-465201 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
265 วีระพลกำรแพทย์ โรงพยำบำล หนองบวัล ำภู 042-312344-6 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
266 กรุงเทพ อุดร โรงพยำบำล อุดรธำนี 042-343111 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
267 นอร์ทอีสเทอร์น วฒันำ โรงพยำบำล อุดรธำนี 042-219888 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
268 ชยัเกษมกำรแพทย์ โรงพยำบำล อุดรธำนี 042-243386 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
269 เอกอุดร โรงพยำบำล อุดรธำนี 042-342555 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
270 อุบลรักษ ์ธนบุรี โรงพยำบำล อุบลรำชธำนี 045-429100 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
271 รำชเวชอุบลรำชธำนี โรงพยำบำล อุบลรำชธำนี 045-280040 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
272 สรรพสิทธ์ิอินเตอร์ โรงพยำบำล อุบลรำชธำนี 045-250271-2 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
273 วฒันแพทยต์รัง โรงพยำบำล ตรัง 075-205555 ภำคใต้
274 รำชด ำเนินตรัง โรงพยำบำล ตรัง 075-223500 ภำคใต้
275 ทีอำร์พีเอช โรงพยำบำล ตรัง 075-218988 ภำคใต้
276 กระบ่ีนครินทร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โรงพยำบำล กระบ่ี 075-626555 ภำคใต้
277 วฒันเเพทย ์อ่ำวนำง โรงพยำบำล กระบ่ี 075-815 555 ภำคใต้
278 ธนบุรี-ชุมพร โรงพยำบำล ชุมพร 077-658555 ภำคใต้
279 วิรัชศิลป์ โรงพยำบำล ชุมพร 077-542555 ภำคใต้
280 นครพฒัน์ โรงพยำบำล นครศรีธรรมรำช 075-305999 ภำคใต้
281 นครคริสเตียน โรงพยำบำล นครศรีธรรมรำช 075-356214 ภำคใต้
282 นครินทร์ โรงพยำบำล นครศรีธรรมรำช 075-312800 ภำคใต้
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283 นรำกำรแพทย์ โรงพยำบำล นรำธิวำส 073-512282 ภำคใต้
284 ซำนเปำโลหวัหิน โรงพยำบำล ประจวบคิรีขนัธ์ 032-532576-85 ภำคใต้
285 กรุงเทพ หวัหิน โรงพยำบำล ประจวบคีรีขนัธ์ 032 616 800 ภำคใต้
286 สิโรรส ปัตตำนี โรงพยำบำล ปัตตำนี 073-348 100 ภำคใต้
287 ปิยะรักษ์ โรงพยำบำล พทัลุง 074-615406 ภำคใต้
288 รวมแพทยพ์ทัลุง โรงพยำบำล พทัลุง 074-613166 ภำคใต้
289 อนัดำมนัระนองกำรแพทย์ โรงพยำบำล ระนอง  077-835960 ภำคใต้
290 ทกัษิณสุรำษฎร์ โรงพยำบำล สุรำษฎร์ธำนี 077-278777 ภำคใต้
291 เฟิร์ส เวสเทอร์น โรงพยำบำล สุรำษฎร์ธำนี 077-377474 ภำคใต้
292 กรุงเทพ สุรำษฎร์ โรงพยำบำล สุรำษฎร์ธำนี 077-956 789 ภำคใต้
293 บำ้นดอนอินเตอร์ โรงพยำบำล สุรำษฎร์ธำนี 077-245236 ภำคใต้
294 กรุงเทพ สมุย โรงพยำบำล สุรำษฎร์ธำนี 077-429500 ภำคใต้
295 สมุยอินเตอร์เนชัน่แนล โรงพยำบำล สุรำษฎร์ธำนี 077-300394-5 ภำคใต้
296 ศรีวิชยั สุรำษฎร์ธำนี โรงพยำบำล สุรำษฎร์ธำนี 077-282520 ภำคใต้
297 กรุงเทพ ภูเก็ต โรงพยำบำล ภูเก็ต 076-254421 ภำคใต้
298 กรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยำบำล ภูเก็ต 076-361888, 076-210935 ภำคใต้
299 ดีบุก โรงพยำบำล ภูเก็ต 076-298298 ภำคใต้
300 มิชชัน่-ภูเก็ต โรงพยำบำล ภูเก็ต 076-237220-26 ภำคใต้
301 กรุงเทพ หำดใหญ่ โรงพยำบำล สงขลำ 074-272800 ภำคใต้
302 ศิครินทร์หำดใหญ่ โรงพยำบำล สงขลำ 074-310310 ภำคใต้
303 รำษฎร์ยินดี หำดใหญ่ โรงพยำบำล สงขลำ 074-200200 ภำคใต้
304 สิโรรส ยะลำ โรงพยำบำล ยะลำ 073-348100 ภำคใต้


