
1 โรงพยาบาลกล้วยน้้าไท โรงพยาบาลทั่วไป 160 80,3939,3939/1,3939/2 แสงจันทร์-รูเบีย พระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 80 3850 - พระราม4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3 สถานพยาบาลนันอา สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 30 323 - ประชาธปิก สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

4 โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 59 508/10 - - รามอินทรา รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

5 โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 287 9/99 - รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

6 โรงพยาบาลเมโย โรงพยาบาลทั่วไป 162 2012/4-9,2014 พหลโยธนิ เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

7 โรงพยาบาลวภิาวดี โรงพยาบาลทั่วไป 250 51/3 - งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

8 สถานพยาบาล เดอะซีเนียร์ สาขารัชดาภิเษก สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 59 119 รัชดาภิเษก 44 รัชดาภเิษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

9 สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์ สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 26 99/49 ลาดพร้าว 9 ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

10 สถานพยาบาลผู้ปว่ยเร้ือรังเดอะซีเนยีร์ 3 สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 30 131/1 เฉลิมสุข จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

11 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อนิเตอร์เนชัน่แนล โรงพยาบาลทั่วไป 200 362 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ทะเบยีนสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปว่ยไว้ค้างคืน(โรงพยาบาล) ทกุจังหวัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
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12 โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลทั่วไป 203 747 พระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

13 สถานพยาบาลบางปะกอก 9 เวชกรรมทั่วไป สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 362/1,362/2,364,368 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

14 สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไปบางขุนเทียน สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 15 124/74-75 - ดาวคะนอง-จอมทอง บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

15 สถานพยาบาลผู้ปว่ยเร้ือรังสุทธสิาร สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 25 10/9 อนิทามาระ 33 สุทธิสารวินิจฉยั ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

16 โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาลทั่วไป 185 430 - พษิณุโลก ส่ีแยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

17 โรงพยาบาลธนบรีุ 2 โรงพยาบาลทั่วไป 95 43/4 18 - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170

18 โรงพยาบาลเยาวรักษ์ โรงพยาบาลทั่วไป 31 1363,1375 - เทอดไทย ตลาดพลู ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600

19 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบรีุ โรงพยาบาลทั่วไป 150 337 - สมเด็จพระเจ้าตากสิน ส้าเหร่ ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600

20 สถานพยาบาลรัชดา-ทา่พระ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 26 6,6/1-3 - รัชดาภเิษกตากสิน-ท่าพระ ตลาดพลู ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600

21 โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลทั่วไป 200 113/44 รุ่งประชา บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

22 โรงพยาบาลธนบรีุ โรงพยาบาลทั่วไป 435 34/1 อิสระภาพ บา้นช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

23 โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก สาขาปิน่เกล้า โรงพยาบาลเฉพาะทาง 32 107 - บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

24 โรงพยาบาลศรีวชิัย โรงพยาบาลทั่วไป 59 240/2-7 - จรัญสนิทวงศ์ บา้นช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

25 โรงพยาบาลรามค้าแหง โรงพยาบาลทั่วไป 486 436 - รามค้าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

26 โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลทั่วไป 263 1 ลาดพร้าว111 ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



27 โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลทั่วไป 150 1 พระรามที ่2 ซอย 56 แสมด้า บางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150

28 โรงพยาบาลพระราม 2 โรงพยาบาลทั่วไป 109 78/1 6 - พระราม 2 แสมด้า บางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150

29 โรงพยาบาล เซ็นทรัล เยนเนอรัล โรงพยาบาลทั่วไป 200 290 - - พหลโยธนิ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

30 สถานพยาบาลพระราม 3 สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 168 - เจริญราษฎร์ บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

31 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลทั่วไป 317 586,588 - เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

32 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โรงพยาบาลทั่วไป 373 950 ประชาชื่น วงศ์สวา่ง บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

33 โรงพยาบาลบางโพ โรงพยาบาลทั่วไป 100 95 แคร่ีเบลล์ ประชาราษฎร์ สาย 2 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

34 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 190 345 11 - บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

35 โรงพยาบาลบางนา 1 โรงพยาบาลทั่วไป 101 1302 - บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

36 โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 32 9 สุขุมวทิ70/3 สุขุมวทิ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

37 โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 216 4/29 10 - ศรีครินทร์ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

38 สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรังกล้วยน้้าไท 2 สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 80 27 โสภณ สุขุมวทิ 68 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

39 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไป 120 1055 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

40 สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2 สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 372-372/1 6 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

41 โรงพยาบาล ตา ห ูคอ จมูก โรงพยาบาลเฉพาะทาง 46 585-585/1 สิรินธร บางบ้าหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700



42 โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลทั่วไป 400 454 - จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

43 โรงพยาบาล บ ีเอ็น เอช โรงพยาบาลทั่วไป 86 9/1 - คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

44 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลทั่วไป 198 124 - สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

45 โรงพยาบาลมเหสักข์ โรงพยาบาลทั่วไป 132 46/7-9 ปราโมทย์ มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

46 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 140 44/505 นวมินทร์ นวลจันทร์ บงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

47 สถานพยาบาลเจตนิน สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 20 5 ชิดลม เพลินจิต ลุมพนิี ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

48 โรงพยาบาลหวัเฉียว โรงพยาบาลทั่วไป 338 665 - บ้ารุงเมือง คลองมหานาค ปอ้มปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

49 สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรังกวอ๋งสิวมูลนิธิ สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 50 513-515 - เจริญกรุง ปอ้มปราบ ปอ้มปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

50 โรงพยาบาลการแพทย์วชิัยยุทธ โรงพยาบาลทั่วไป 114 53 - เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

51 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โรงพยาบาลทั่วไป 267 670/1 - พหลโยธนิ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

52 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลทั่วไป 260 943-943/1 พหลโยธนิ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

53 โรงพยาบาลวชิัยยุทธ โรงพยาบาลทั่วไป 236 71/3 - เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

54 สถานพยาบาลผู้ปว่ยเร้ือรังวชิัยยุทธ สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 60 114/4 เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

55 สถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ โรงพยาบาลทั่วไป 30 44 อารีย์ 1 พหลโยธนิ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

56 โรงพยาบาลบางไผ่ โรงพยาบาลทั่วไป 100 62 กิ่งเกษม เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 10160



57 โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลทั่วไป 230 111 - เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

58 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โรงพยาบาลทั่วไป 148 675 บางหวา้ ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

59 สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อนิเตอร์เมด สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง 3 442 บางแวก บางแวก ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

60 โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 180 47/94 โรงพยาบาลนวมินทร์ สีหบรุานุกิจ มีนบรีุ มีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10510

61 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไป 201 599 13 - สีหบรุากิจ มีนบรีุ มีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10510

62 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลทั่วไป 150 44 - เสรีไทย มีนบรีุ มีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10510

63 โรงพยาบาลเดชา โรงพยาบาลทั่วไป 100 396 - ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

64 โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลทั่วไป 350 364/1 - ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

65 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 146 8/99 - พญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

66 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลทั่วไป 120 2 สุขสวัสด์ิ 25/1 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

67 โรงพยาบาลประชาพฒัน์ โรงพยาบาลทั่วไป 100 599 4 - สุขสวสัด์ิ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

68 โรงพยาบาลราษฎร์บรูณะ โรงพยาบาลทั่วไป 124 377 ราษฎร์บรูณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

69 โรงพยาบาลสุขสวสัด์ิ โรงพยาบาลทั่วไป 100 272 สุขสวสัด์ิ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

70 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชยั 4 โรงพยาบาลทั่วไป 120 1 โชคชัย 4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

71 โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล โรงพยาบาลเฉพาะทาง 31 1223 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



72 โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลทั่วไป 180 2699 ลาดพร้าว วงัทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

73 สถานพยาบาลนวศรีเนอสซ่ิงโฮม สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 50 65/17 รามค้าแหง 21 รามค้าแหง วงัทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

74 สถานพยาบาลภสัรพบิาลเนอสซ่ิงโฮม สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 29 185 จักกริช 4 ลาดพร้าว 71 วงัทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

75 สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซ่ิงโฮม (ราม 21) สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 40 20/6 นวศรี 2 รามค้าแหง21 วงัทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

76 โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลทั่วไป 120 423 ทองหล่อ สุขุมวทิ 55 คลองตันเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

77 โรงพยาบาลจักษ ุรัตนิน โรงพยาบาลเฉพาะทาง 31 80-80/1 อโศก สุขุมวทิ21 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

78 โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ โรงพยาบาลทั่วไป 580 33 สุขุมวทิ 3 (นานาเหนือ) สุขุมวทิ คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

79 โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลทั่วไป 275 133 สุขุมวทิ 49 สุขุมวทิ คลองตันเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

80 โรงพยาบาลสุขุมวทิ โรงพยาบาลทั่วไป 150 1411 - สุขุมวทิ พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

81 สถานพยาบาลผู้ปว่ยเร้ือรัง บ ีบ ีเอช สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 8 11 - สุขุมวทิ 39 สุขุมวทิ คลองตันเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

82 โรงพยาบาลแพทย์ปญัญา โรงพยาบาลทั่วไป 109 124-126 สมานมิตร รามค้าแหง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10110

83 โรงพยาบาลวภิาราม โรงพยาบาลทั่วไป 150 2677 - พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

84 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 154 488 - ศรีนคริทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

85 โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภบิาล 3 โรงพยาบาลทั่วไป 100 88,90,92 - รามค้าแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

86 โรงพยาบาลเทยีนฟา้มูลนิธิ โรงพยาบาลทั่วไป 60 606 - เยาวราช สัมพนัธวงศ์ สัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100



87 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลทั่วไป 412 27 - สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

88 โรงพยาบาล บี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไป 136 29 6 - พหลโยธนิ สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

89 โรงพยาบาลสายไหม โรงพยาบาลทั่วไป 100 91 1 - เฉลิมพงษ์ สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

90 โรงพยาบาลวิชัยเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม โรงพยาบาลทั่วไป 200 456 , 456/1 - 8 เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

91 โรงพยาบาลมงกุฏวฒันะ โรงพยาบาลทั่วไป 100 34/40 1 แจ้งวฒันะ ทุ่งสองหอ้ง หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

92 สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 30 83/125-126 ชินเขต 2 งามวงศ์วาน ทุ่งสองหอ้ง หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

93 โกลเด้นเยียส์สถานพยาบาลผู้ปว่ยเร้ือรัง สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 60 55/3 - สุทธิสารวินิจฉยั สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

94 โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลทั่วไป 263 2 ศูนย์วจิัย 7 เพชรบรีุตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

95 โรงพยาบาลคลองตัน โรงพยาบาลทั่วไป 32 3284 - เพชรบรีุตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

96 โรงพยาบาลปยิะเวท โรงพยาบาลทั่วไป 150 998 - ริมคลองสามเสน บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

97 โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โรงพยาบาลเฉพาะทาง 32 18 อโศก-ดินแดง บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

98 โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลทั่วไป 166 99 แสงแจ่ม พระราม 9 บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

99 โรงพยาบาลเพชรเวช โรงพยาบาลทั่วไป 200 2469/13,15 เพชรบรีุตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

100 โรงพยาบาลวฒัโนสถ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 49 85 ศูนย์วจิัย 7 เพชรบรีุตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

101 โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 56 555 ศูนย์วจิัย เพชรบรีุตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



102 สถานพยาบาลเวชกรรมกรุงเทพอนิเตอร์เนชัน่แนล สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 30 87 ศูนย์วจิัย 7 เพชรบรีุตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

103 โรงพยาบาลกระบีน่ครินทร์อนิเตอร์เนชันแนล โรงพยาบาลทั่วไป 100 1 พศิาลภพ ปากน้้า เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

104 สถานพยาบาลรวมแพทย์ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 25 529-531 - อุตรกิจ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

105 สถานพยาบาลทา่เรือ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 29 456 แสงชูโต ทา่เรือ ทา่มะกา กาญจนบรีุ 71130

106 โรงพยาบาลกาญจนบรีุเมโมเรียล โรงพยาบาลทั่วไป 100 111 5 - แสงชูโต ทา่มะขาม เมอืงกาญจนบุรี กาญจนบรีุ 71000

107 โรงพยาบาลธนกาญจน์ โรงพยาบาลทั่วไป 74 20/20 แสงชูโต บา้นใต้ เมอืงกาญจนบุรี กาญจนบรีุ 71000

108 สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้้าแควน้อย สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 25 71/1 5 หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ 71240

109 โรงพยาบาลธรีวฒัน์ โรงพยาบาลทั่วไป 50 269/3 - ธนะผล กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

110 โรงพยาบาลเอกชนเมืองก้าแพง โรงพยาบาลทั่วไป 50 68 เล่ียงเมือง ในเมือง เมืองกา้แพงเพชร ก้าแพงเพชร 62000

111 สถานพยาบาลแพทย์บณัฑิต สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 49 เทศา 11 ในเมือง เมืองกา้แพงเพชร ก้าแพงเพชร 62000

112 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไป 56 888 16 - - ในเมือง เมอืงขอนแกน่ ขอนแก่น 40000

113 โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลทั่วไป 199 193 - ศรีจันทร์ ในเมือง เมอืงขอนแกน่ ขอนแก่น 40000

114 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลทั่วไป 50 150/18 7 - มิตรภาพ ในเมือง เมอืงขอนแกน่ ขอนแก่น 40000

115 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบรีุ โรงพยาบาลทั่วไป 175 25/14 - ทา่หลวง วดัใหม่ เมืองจนัทบุรี จันทบรีุ 22000

116 โรงพยาบาลสิริเวช โรงพยาบาลทั่วไป 90 151 7 - ตรีรัตน์ จันทนิมิต เมืองจนัทบุรี จันทบรีุ 22000



117 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 โรงพยาบาลทั่วไป 100 185/1 1 - บางนา-ตราด กม.42 บางววั บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

118 โรงพยาบาลโสธราเวช โรงพยาบาลทั่วไป 100 29 - สุวนิทวงศ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

119 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา โรงพยาบาลทั่วไป 250 301 6 - สุขมุวทิ กม.143 นาเกลือ บางละมุง ชลบรีุ 20150

120 โรงพยาบาลพทัยาเมโมเรียล โรงพยาบาลทั่วไป 50 328/1 9 - พทัยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ 20150

121 โรงพยาบาลพทัยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพทิอล โรงพยาบาลทั่วไป 80 255/4 9 พทัยา 4 พทัยาสาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ 20150

122 โรงพยาบาลเอกชล โรงพยาบาลทั่วไป 262 68/3 2 - พระยาสัจจา บา้นสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 20000

123 โรงพยาบาลเอกชล 2 โรงพยาบาลทั่วไป 100 31/2 3 - อ่างศิลา เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 20000

124 สถานพยาบาลชลเวช สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 28 104/15 ก หน้าวดัต้นสน อัคนิวาต บางปลาสร้อย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 20000

125 โรงพยาบาลปยิะเวชช์ บอ่วนิ โรงพยาบาลทั่วไป 55 28/8 8 - - บอ่วนิ ศรีราชา ชลบรีุ 20230

126 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โรงพยาบาลทั่วไป 150 90 - ศรีราชานคร 3 ศรีราชา ศรีราชา ชลบรีุ 20110

127 โรงพยาบาลวภิารามแหลมฉบงั โรงพยาบาลทั่วไป 100 107 10 - สุขุมวทิ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบรีุ 20230

128 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลทั่วไป 138 8 แหลมเกตุ เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบรีุ 20110

129 สถานพยาบาล เมดิคอล เวชการ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 7 7/11 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี สาย 331 บอ่วนิ ศรีราชา ชลบรีุ 20230

130 สถานพยาบาล อมตะ เวชกรรม สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 7 7/11 - - - บอ่วนิ ศรีราชา ชลบรีุ 20230

131 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท โรงพยาบาลทั่วไป 60 170 4 - ชยันาท-สุพรรณบุรี บา้นกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000



132 โรงพยาบาลชัยภมูิ - ราม โรงพยาบาลทั่วไป 60 290/42 - ชัยภมูิ - สีค้ิว ในเมือง เมืองชัยภมูิ ชัยภมูิ 36000

133 โรงพยาบาลชัยภมูิรวมแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 31 619 - นิเวศรัตน์ ในเมือง เมืองชัยภมูิ ชัยภมูิ 36000

134 โรงพยาบาลธนบรีุ - ชุมพร โรงพยาบาลทั่วไป 100 121 3 - ชุมพร-ระนอง วงัไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 86000

135 โรงพยาบาลวรัิชศิลป์ โรงพยาบาลทั่วไป 100 18/22 - ปรมนิทรมรรคา ทา่ตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

136 สถานพยาบาลหมอเล็ก สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 30 275/8 - ปรมนิทรมรรคา ทา่ตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

137 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบริุนทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 120 111/5 13 - เอเชีย 1 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

138 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค โรงพยาบาลทั่วไป 223 17 - สิงหไคล เวยีง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

139 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลทั่วไป 36 88/8 6 - - หนองปา่คร่ัง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

140 โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลทั่วไป 101 1/7 2 ช้างเผือก ศรีภมูิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

141 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลทั่วไป 56 158 10 เชียงใหม-่ฮอด ปา่แดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

142 โรงพยาบาลเชียงใหมเ่มดิคอล เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไป 90 21 - นันทาราม หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

143 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลทั่วไป 220 8 - บญุเรืองฤทธิ์ ศรีภมูิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

144 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล โรงพยาบาลทั่วไป 120 186/2-4 - ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

145 โรงพยาบาลตาเซนต์ปเีตอร์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 37 150 - เชียงใหม-่ล้าปาง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

146 โรงพยาบาลเทพปญัญา โรงพยาบาลทั่วไป 109 99 5 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ ฟา้ฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000



147 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลทั่วไป 400 133 - แก้วนวรัฐ วดัเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

148 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ โรงพยาบาลทั่วไป 150 316/1 - เชียงใหม-่ล้าพนู วดัเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

149 โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลทั่วไป 180 1 - สุขเกษม ปา่ตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

150 โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่ โรงพยาบาลทั่วไป 50 84/3 - เชียงใหม-่ล้าปาง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

151 สถานพยาบาลแมคเคน สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 30 68/69 8 - สายเกาะกลาง ปา่แดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

152 สถานพยาบาลโรคเด็กและเวชกรรมทั่วไป สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 29/1 หสัดิเสรี ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

153 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 150 61/39 - โคกขัน ทบัเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000

154 โรงพยาบาลราชด้าเนิน โรงพยาบาลทั่วไป 50 25 - ไทรงาม ทบัเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000

155 โรงพยาบาลวฒันแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 120 247/2 - พทัลุง ทบัเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000

156 สถานพยาบาลเอกชนหว้ยยอด สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 341 3 - เพชรเกษม หว้ยยอด หว้ยยอด ตรัง 92000

157 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลทั่วไป 100 376 2 - สุขุมวทิ วงักระแจะ เมืองตราด ตราด 23000

158 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม โรงพยาบาลทั่วไป 100 3/24 - ราษฎร์อุทศิ แม่สอด แม่สอด ตาก 63110

159 โรงพยาบาลศาลายา โรงพยาบาลทั่วไป 32 95 3 - ศาลายา-นครชยัศรี ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 73170

160 ศาลายาเนอร์สซ่ิงโฮมสถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 60 95/1 ศาลายา-นครชยัศรี ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 73170

161 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม โรงพยาบาลทั่วไป 90 173 - 25 มกรา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000



162 โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลทั่วไป 100 24 1 - เทศา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

163 โรงพยาบาลสนามจันทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 275 1194 - เพชรเกษม สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

164 โรงพยาบาลบวัใหญ่รวมแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 50 5/1 - เทศบาล 5 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 30120

165 โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง โรงพยาบาลทั่วไป 31 5/1 - มิตรภาพ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130

166 สถานพยาบาล เวชกรรม พมิายเมดิคอล สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 28 541/1 1 - อนันทจินดา ในเมือง พมิาย นครราชสีมา 30110

167 โรงพยาบาล เดอะโกลเดนเกท โรงพยาบาลทั่วไป 60 34 - มหาดไทย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

168 โรงพยาบาล ป. แพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 150 45-53 - ไชยณรงค์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

169 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลทั่วไป 150 1308/9 - มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

170 โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โรงพยาบาลทั่วไป 35 398 - สุรนารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

171 โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี โรงพยาบาลทั่วไป 150 307 - มติรภาพ - หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

172 สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 25 37 - เวชพฤกษพ์ทิกัษ์ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

173 โรงพยาบาลนครคริสเตียน โรงพยาบาลทั่วไป 50 1110/2 - ศรีปราชญ์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

174 โรงพยาบาลนครพฒัน์ โรงพยาบาลทั่วไป 59 2/99 - พฒันาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

175 โรงพยาบาลนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 107 61 - ออ้มค่ายวชิราวุธ ทา่วงั เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

176 สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลซ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 166/168 1 - พหลโยธนิ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140



177 สถานพยาบาลเวชกรรมแพทย์ ช่องแค สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 26 69 - เฉลิมพระเกยีรติ ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 60210

178 โรงพยาบาลปากน้้าโพ โรงพยาบาลทั่วไป 100 96/12 9 เอเซีย นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

179 โรงพยาบาลร่มฉัตร โรงพยาบาลทั่วไป 100 748/1 โกสีย์ ปากน้้าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

180 โรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค์ โรงพยาบาลทั่วไป 44 276,276/2 - สวรรค์วถิี ปากน้้าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

181 โรงพยาบาลรัตนเวช โรงพยาบาลทั่วไป 100 62 - อรรถกวี ปากน้้าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

182 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลทั่วไป 180 ง 33/64 - ดาวดึงส์ ปากน้้าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

183 โรงพยาบาลอนันต์พฒันา 2 โรงพยาบาลทั่วไป 50 9 4 - เทอดพระเกยีรติ วดัชลอ บางกรวย นนทบรีุ 11130

184 โรงพยาบาลชลลดา โรงพยาบาลทั่วไป 32 2/12 2 - บางกรวย-ไทรน้อย โสนลอย บางบวัทอง นนทบรีุ 11110

185 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธเิบศร์ โรงพยาบาลทั่วไป 400 60 6 - ตล่ิงชนั - สุพรรณบุรี เสาธงหนิ บางใหญ่ นนทบรีุ 11140

186 โรงพยาบาล เวลิด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไป 150 44 4 - - ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120

187 โรงพยาบาลกรุงไทย โรงพยาบาลทั่วไป 100 56/96 5 ติวานนท์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120

188 โรงพยาบาลวภิาราม ปากเกร็ด โรงพยาบาลทั่วไป 100 132/215 3 - แจ้งวฒันะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120

189 โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลทั่วไป 208 30/8 2 - งามวงศ์วาน บางเขน เมอืงนนทบรีุ นนทบรีุ 11000

190 โรงพยาบาลเลอลักษณ์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 36 29/9 2 นครอินทร์ ตลาดขวญั เมอืงนนทบรีุ นนทบรีุ 11000

191 สถานพยาบาลเวชกรรมการแพทย์รัตนาธเิบศร์ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 54/33-35 5 - นนทบรีุ 1 บางกระสอ เมอืงนนทบรีุ นนทบรีุ 11000



192 สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชมายด์เมด สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง 18 81/36 11 ติวานนท ์3 ติวานนท์ ตลาดขวญั เมอืงนนทบรีุ นนทบรีุ 11000

193 สถานพยาบาลเวชกรรมเรืองโรจน์การแพทย์ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 19 198/101-109 ถนนโชคชัย-เดชอุดม นางรอง นางรอง บรีุรัมย์ 31110

194 โรงพยาบาลเอกชนบรีุรัมย์ โรงพยาบาลทั่วไป 90 197 2 - บรีุรัมย ์- พทุไธสง ชุมเหด็ เมอืงบรีุรัมย์ บรีุรัมย์ 31000

195 โรงพยาบาลการุญเวช ปทมุธานี โรงพยาบาลทั่วไป 200 98 13 - พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี 12120

196 โรงพยาบาลภทัร - ธนบรีุ โรงพยาบาลทั่วไป 100 32/410 6 - - คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี 12120

197 โรงพยาบาลปทมุเวช โรงพยาบาลทั่วไป 200 1 รังสิต-ปทุมธานี 6 - ประชาธปิตัย์ ธญับรีุ ปทมุธานี 12130

198 โรงพยาบาลเอกปทมุ โรงพยาบาลทั่วไป 200 757 - รังสิต-นครนายก ประชาธปิตัย์ ธญับรีุ ปทมุธานี 12130

199 โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส โรงพยาบาลทั่วไป 100 5/84 2 - ติวานนท์ บา้นกลาง เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

200 สถานพยาบาลเวชกรรมเมืองปทมุ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 18 24/3-5 - ปทมุสัมพนัธ์ บางปรอก เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

201 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลทั่วไป 155 733/345 8 - พหลโยธนิ คูคต ล้าลูกกา ปทมุธานี 12130

202 โรงพยาบาลแพทย์รังสิตแม่และเด็ก โรงพยาบาลเฉพาะทาง 56 733/347 8 พหลโยธนิ 76 พหลโยธนิ คูคต ล้าลูกกา ปทมุธานี 12130

203 โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหนิ โรงพยาบาลทั่วไป 60 888 เพชรเกษม หวัหนิ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 77110

204 โรงพยาบาลซานเปาโลหวัหนิ โรงพยาบาลทั่วไป 60 222 - เพชรเกษม หวัหนิ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 77110

205 สถานพยาบาลชีวาศรม สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 59 73/4 - เพชรเกษม หนองแก หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 77110

206 สถานพยาบาลอิมพเีรียล สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 25 277 - ราษฎรด้าริ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบรีุ 25000



207 โรงพยาบาลโสธรเวช 304 โรงพยาบาลทั่วไป 31 201/1-3 12 - - ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 25140

208 สถานพยาบาลผู้ปว่ยเร้ือรังเวลเนสแคร์ สถานพยาบาลผู้ป่วยเร้ือรัง 5 1 4 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยธุยา 13190

209 โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา โรงพยาบาลทั่วไป 105 61/9 - สายเอเซีย กม.56 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 13160

210 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ โรงพยาบาลทั่วไป 100 78 3 สามเรือน สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 13160

211 โรงพยาบาลพรีเวช โรงพยาบาลทั่วไป 54 55/5 6 - - หนัตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 13000

212 โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไป 253 111 3 - โรจนะ คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 13000

213 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา โรงพยาบาลทั่วไป 100 34/4 5 - เสนา - อยุธยา บางนมโค เสนา พระนครศรีอยธุยา 13110

214 โรงพยาบาลพะเยา ราม โรงพยาบาลทั่วไป 100 660 3 พหลโยธนิ ทา่วงัทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000

215 โรงพยาบาลปยิะรักษ์ โรงพยาบาลทั่วไป 50 74 อภยับริรักษ์ คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000

216 โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ โรงพยาบาลทั่วไป 108 31/12 สระหลวง ในเมือง เมืองพจิิตร พจิิตร 66000

217 โรงพยาบาลสหเวช โรงพยาบาลทั่วไป 90 2/158 - ศรีมาลา ในเมือง เมืองพจิิตร พจิิตร 66000

218 สถานพยาบาลเวชกรรมทศันเวช สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 28/18 สระหลวง ในเมือง เมืองพจิิตร พจิิตร 66000

219 สถานพยาบาลศรีสุโข สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 22/29 สระหลวง ในเมือง เมืองพจิิตร พจิิตร 66000

220 โรงพยาบาลกรุงเทพพษิณุโลก โรงพยาบาลทั่วไป 100 138 - พระองค์ด้า ในเมือง เมืองพิษณุโลก พษิณุโลก 65000

221 โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพษิณุโลก โรงพยาบาลเฉพาะทาง 58 69/32 พระองค์ด้า ในเมือง เมืองพิษณุโลก พษิณุโลก 65000



222 โรงพยาบาลพษิณุเวช โรงพยาบาลทั่วไป 150 211 ขนุพิเรนทรเทพ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พษิณุโลก 65000

223 โรงพยาบาลรวมแพทย์พษิณุโลก โรงพยาบาลทั่วไป 100 212/79,224/30 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พษิณุโลก 65000

224 โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ โรงพยาบาลทั่วไป 60 262/55 - บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พษิณุโลก 65000

225 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 5/6 - พระองค์ด้า ในเมือง เมืองพิษณุโลก พษิณุโลก 65000

226 โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โรงพยาบาลทั่วไป 100 99/9 6 บา้นหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบรีุ 76000

227 โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบรีุ โรงพยาบาลทั่วไป 100 150 6 - เพชรเกษม ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบรีุ 76000

228 สถานพยาบาลผลก้าเนิดศิริ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 55 - พระทรง ทา่ราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบรีุ 76000

229 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โรงพยาบาลทั่วไป 50 2/1 สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000

230 โรงพยาบาลเมืองเพชร โรงพยาบาลทั่วไป 50 9 เพชรรัตน์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000

231 สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 163/75 - คชเสนีย์ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

232 โรงพยาบาล แพร่ - ราม โรงพยาบาลทั่วไป 60 3 ยันตรกิจโกศล 1 ยันตรกิจโกศล ในเวยีง เมืองแพร่ แพร่ 54000

233 โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน โรงพยาบาลทั่วไป 60 7 - ยันตรกิจโกศล ในเวยีง เมืองแพร่ แพร่ 54000

234 โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต โรงพยาบาลทั่วไป 200 2/1 - หงษห์ยกอุทศิ ตลาดใหญ่ เมืองภเูก็ต ภเูก็ต 83000

235 โรงพยาบาลมิชชั่นภเูก็ต โรงพยาบาลทั่วไป 50 4/1 3 - เทพกษตัรี รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต 83000

236 โรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลทั่วไป 151 44 5 - เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วชิิต เมืองภเูก็ต ภเูก็ต 83000



237 โรงพยาบาลมหาสารคามอนิเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไป 50 112 - เทศบาลอาชา ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

238 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไป 60 87 - มุกดาหาร - ดอนตาล ศรีบญุเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

239 โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โรงพยาบาลทั่วไป 50 160-164 - วทิยะธา้รงค์ ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000

240 โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไป 60 29 - มงคลบรูพา ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000

241 โรงพยาบาลสิโรรส โรงพยาบาลทั่วไป 60 247-249 - สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

242 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช โรงพยาบาลทั่วไป 101 368 - เทวาภบิาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

243 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบรีุ โรงพยาบาลทั่วไป 100 166 - ปทัมานนท์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

244 สถานพยาบาลอนนัดามนั-ระนองการแพทย์ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 5 130/274-6 - ทา่เมือง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000

245 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลทั่วไป 150 8 แสงจันทร์เนรมิต เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000

246 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โรงพยาบาลทั่วไป 100 149/1 - มาบยา มาบตาพดุ เมืองระยอง ระยอง 21150

247 โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง โรงพยาบาลทั่วไป 50 65/28 - จันทอุดม ทา่ประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000

248 สถานพยาบาลหมอสงวน สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 1 8 - - ด้าเนินสะดวก ด้าเนนิสะดวก ราชบรีุ 70130

249 โรงพยาบาลซานคามิลโล โรงพยาบาลทั่วไป 100 31 10 - อุดมพทิยา สวนกล้วย บา้นโปง่ ราชบรีุ 70110

250 สถานพยาบาลวฒันเวช สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 30 346 - แสงชูโต บา้นโปง่ บา้นโปง่ ราชบรีุ 70110

251 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 50 77/4 - คฑาธร หน้าเมือง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ 70000



252 โรงพยาบาลเมืองราช โรงพยาบาลทั่วไป 100 59/3 - เพชรเกษมสายเก่า หน้าเมือง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ 70000

253 สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 26 1/14-17 - ทา้วอู่ทอง หน้าเมือง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ 70000

254 โรงพยาบาลเบญจรมย์ โรงพยาบาลทั่วไป 36 116 8 - บ้านแพรก-อ่างทอง ปา่ตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ 15000

255 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ โรงพยาบาลทั่วไป 57 84 3 - พหลโยธิน กม.150 ทา่ศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ 15000

256 โรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม โรงพยาบาลทั่วไป 103 79/12 - พหลโยธนิ สวนดอก เมืองล้าปาง ล้าปาง 52000

257 สถานพยาบาลแวนแซนต์วร์ูด สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 29 129 - เจริญประเทศ เวยีงเหนือ เมืองล้าปาง ล้าปาง 52000

258 โรงพยาบาล ศิริเวชล้าพนู โรงพยาบาลทั่วไป 59 7 5 - ล้าพนู-ดอยติ เวยีงยอง เมืองล้าพนู ล้าพนู 51000

259 โรงพยาบาลหริภญุชัย เมโมเรียล โรงพยาบาลทั่วไป 100 109-111 4 - ล้าพนู - บา้นธิ บา้นกลาง เมืองล้าพนู ล้าพนู 51000

260 โรงพยาบาลเมืองเลยราม โรงพยาบาลทั่วไป 100 546 1 - มะลิวลัย์ นาอาน เมืองเลย เลย 42000

261 โรงพยาบาลประชารักษเ์วชการ โรงพยาบาลทั่วไป 44 872 - อุบล เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

262 โรงพยาบาลรักษส์กล โรงพยาบาลทั่วไป 50 1446/47 14 - รอบเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

263 สถานพยาบาลพทัยเวช สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 30 5 - รวมจิต สะเดา สะเดา สงขลา 90120

264 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไป 200 75 15 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

265 โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี(มูลนธิิทง่เซียเซ่ียงต๊ึง) โรงพยาบาลทั่วไป 56 161/27 8 แสงศรี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

266 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลทั่วไป 196 119 - ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110



267 โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไป 120 169 - นิพัทธส์งเคราะห์ 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

268 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ โรงพยาบาลทั่วไป 100 168/26 4 - บางนา-ตราด กม.29 บางบอ่ บางบอ่ สมุทรปราการ 10560

269 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โรงพยาบาลทั่วไป 134 88/9 11 - เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

270 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลทั่วไป 100 90/5 13 - กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

271 โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค โรงพยาบาลทั่วไป 120 4/42 1 - บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

272 โรงพยาบาลบางนา 5 โรงพยาบาลทั่วไป 100 55 4 เทพารักษ์ กม.10 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

273 โรงพยาบาลปยิะมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 200 35/2-3 12 - บางนา-ตราด กม.6 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

274 สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 26 119/6-7 16 - - บางพลี สมุทรปราการ 10540

275 สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภมูิ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 26 68/1-2 1 - บางนา-ตราด กม.12 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

276 โรงพยาบาลบางนา 2 โรงพยาบาลทั่วไป 100 9/9 3 - บางนา-ตราด กม.23 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

277 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พระประแดง โรงพยาบาลทั่วไป 200 27/14 10 - สุขสวสัด์ิ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

278 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โรงพยาบาลทั่วไป 140 83/16 7 - ปู่เจ้าสมิงพราย ส้าโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

279 โรงพยาบาลวภิาราม-ชัยปราการ โรงพยาบาลทั่วไป 101 555 3 - ปู่เจ้าสมิงพราย ส้าโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

280 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง โรงพยาบาลทั่วไป 60 288 1 - สุขสวสัด์ิ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

281 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไป 200 123 8 - ศรีนครินทร์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270



282 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้้า โรงพยาบาลทั่วไป 200 156 ถนนเทศบาล 12 ปากน้้า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

283 โรงพยาบาลรัทรินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป 100 999/23-29 - สุขุมวทิ บางปใูหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

284 โรงพยาบาลส้าโรงการแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 250 1748 1 สุขุมวทิ 78 ริมทางรถไฟสายเก่า ส้าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

285 สถานพยาบาลจุฬาเวช สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 25 1525/13-14 4 - เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

286 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 1-1/1 6 - สุขุมวทิ บางปใูหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

287 โรงพยาบาลแม่กลอง โรงพยาบาลทั่วไป 60 158/1 - ราษฎร์ประสิทธิ์ แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

288 โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลทั่วไป 120 301/1 6 - เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

289 โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย โรงพยาบาลทั่วไป 200 74/5 4 - เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

290 โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลทั่วไป 180 927/43 ค - เศรษฐกิจ 1 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

291 โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลทั่วไป 100 927/45 เศรษฐกิจ 1 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

292 โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร โรงพยาบาลทั่วไป 120 93/256 7 - เศรษฐกิจ 1 ทา่ทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

293 โรงพยาบาลเอกชัย โรงพยาบาลทั่วไป 100 99/9 4 - เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

294 สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 1200/45 - เอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

295 สถานพยาบาลอภณิพเวชกรรม สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 36 - วรสวสัด์ิ แก่งคอย แก่งคอย สระบรีุ 18110

296 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบรีุ โรงพยาบาลทั่วไป 200 2/22 - มิตรภาพ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบรีุ 18000



297 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล โรงพยาบาลทั่วไป 250 9/1 - มิตรภาพ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบรีุ 18000

298 โรงพยาบาลปภาเวช โรงพยาบาลทั่วไป 50 4 เศรษฐสัมพันธ์ 5 เศรษฐสัมพนัธ์ หนองแค หนองแค สระบรีุ 18140

299 โรงพยาบาลสิงหบ์รีุเวชชการ (หมอประเจดิ) โรงพยาบาลทั่วไป 60 80/1 6 - สิงห์บุรี-อ่างทอง ต้นโพธิ์ เมอืงสิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ 16000

300 โรงพยาบาลพฒันเวช สุโขทยั โรงพยาบาลทั่วไป 50 89/9 - สิงหวฒัน์ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทยั 64000

301 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทยั โรงพยาบาลทั่วไป 60 151 1 - จรดวถิีถ่อง บา้นกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทยั 64000

302 สถานพยาบาลเวชกรรมหมออาคม สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 23 137/3 - สิงหวฒัน์ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทยั 64000

303 สถานพยาบาลหมออาคม สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 26 22/65 - สิงหว์ฒัน์ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทยั 64000

304 สถานพยาบาลหมอส้าเริง สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 26 357 5 - - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ 72120

305 โรงพยาบาลพรชัย โรงพยาบาลทั่วไป 45 43/14 - หมื่นหาญ ทา่พี่เล้ียง เมอืงสุพรรณบุรี สุพรรณบรีุ 72000

306 โรงพยาบาลศุภมิตร โรงพยาบาลทั่วไป 179 76 - เณรแก้ว ทา่พี่เล้ียง เมอืงสุพรรณบุรี สุพรรณบรีุ 72000

307 โรงพยาบาลธนบรีุ-อู่ทอง โรงพยาบาลทั่วไป 60 2000/22 6 - มาลัยแมน อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบรีุ 72160

308 โรงพยาบาลวภิาวดี-ปยิราษฎร์ โรงพยาบาลทั่วไป 60 1618/1 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบรีุ 72160

309 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลทั่วไป 50 57 3 - - บอ่ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

310 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไป 50 25/25 6 - บอ่ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

311 โรงพยาบาลบา้นดอนอินเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไป 32 123/1 1 - ทวรีาษฎร์ภกัดี บอ่ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320



312 โรงพยาบาลสมุย อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไป 50 90/2 2 - - บอ่ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

313 โรงพยาบาลทกัษณิ โรงพยาบาลทั่วไป 200 309/2 - ตลาดใหม่ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

314 โรงพยาบาลศรีวชิัย สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทั่วไป 31 67/47-50 3 - ศรีวชิัย มะขามเต้ีย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

315 สถานพยาบาลเวยีงเวช สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 475/5 4 - - บา้นส้อง เวยีงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

316 โรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์) โรงพยาบาลทั่วไป 210 312/1 - เทศบาล 1 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

317 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 60 93 - เทศบาล 1 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

318 โรงพยาบาลพสัิยเวช โรงพยาบาลทั่วไป 50 638 13 - ภริมยาราม จุมพล โพนพสัิย หนองคาย 43120

319 โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย โรงพยาบาลทั่วไป 50 710 พรมด้าริห์ ประจักษ์ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

320 โรงพยาบาลหนองคาย - วฒันา โรงพยาบาลทั่วไป 100 1159/4 2 - ประจักษ์ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

321 โรงพยาบาลวรีะพลการแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไป 50 12 15 - วจิารณ์รังสรรค์ หนองบวั เมืองหนองบัวล้าภู หนองบวัล้าภู 39000

322 โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 (หมอประเจิด) โรงพยาบาลทั่วไป 59 29/9 2 - เล่ียงเมือง ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

323 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โรงพยาบาลทั่วไป 100 111 - ทองใหญ่ หมากแข้ง เมอืงอดุรธานี อุดรธานี 41000

324 โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวฒันา โรงพยาบาลทั่วไป 100 70/7-8 - ศุภกิจจรรยา หมากแข้ง เมอืงอดุรธานี อุดรธานี 41000

325 โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลทั่วไป 100 555/5 - โพศรี หมากแข้ง เมอืงอดุรธานี อุดรธานี 41000

326 สถานพยาบาลชัยเกษมการแพทย์ สถานพยาบาลเวชกรรมทัว่ไป 10 136/31 14 - นิตโย หมากแข้ง เมอืงอดุรธานี อุดรธานี 41000



327 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไป 100 999 - ชยางกูร ในเมือง เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 34000

328 โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบรีุ โรงพยาบาลทั่วไป 100 46/4 - บรูพาใน ในเมือง เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 34000

329 โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า โรงพยาบาลทั่วไป 50 123 - อุปราช ในเมือง เมืองอบุลราชธานี อุบลราชธานี 34000


