
No. จังหวดั ชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ Phone

1 กระบี� กระบี�นครินทร์ อินเตอร์เนชั�นแนล 1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากนํ�า อ.เมือง จ.กระบี� 81000 0-7562-6555

2 กระบี� วฒันแพทย ์อ่าวนาง 555 หมู่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี� 81180 075-815-5555

3 กรุงเทพมหานคร เกษมราษฎร์ รามคาํแหง 99/9 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 02-3390000

4 กรุงเทพมหานคร สมิติเวช ดอนเมือง คลินิกเวชกรรม 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02-5354880-1

5 กรุงเทพมหานคร วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม 154 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02 0009773

6 กรุงเทพมหานคร นวเวช อินเตอร์เนชั�นแนล 9 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 02-4389999

7 กรุงเทพมหานคร สิรินาถ บึงกุ่ม 10/1288 ซอยนวมินทร์ 93 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 02-4072900

8 กรุงเทพมหานคร การุญเวช สุขาภิบาล 3 88,90,92 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 02-7293000

9 กรุงเทพมหานคร บางโพ 95 ถ. ประชาราษฎร์ 2 บางซื�อ  กรุงเทพมหานคร  10800 0-2587-0144 

10 กรุงเทพมหานคร บาํรุงราษฎร์ 33 สุขมุวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) ถ.สุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 0-2667-1000, 0-2253-0250-69

11 กรุงเทพมหานคร เปาโล เกษตร 2012/5-7 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 0-2579-1770-4

12 กรุงเทพมหานคร เปาโล โชคชยั 4 15/10 ซ.ลาดพร้าว 53 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 0-2514-4141,0-2514-2157

13 กรุงเทพมหานคร เปาโล พหลโยธิน 670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2271-7000

14 กรุงเทพมหานคร พญาไท นวมินทร์ 44/505 หมู่ 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 0-2944-8015-20

15 กรุงเทพมหานคร พระราม 2 280 หมู่6 ถ.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 0-2451-4920-80

16 กรุงเทพมหานคร รามคาํแหง 436 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2743-9999 

17 กรุงเทพมหานคร ศิครินทร์ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0-2366-9900

18 กรุงเทพมหานคร สายไหม 91 หมู่ 1 ถงเฉลิมพงษ ์แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 0-2991-8999 

19 กรุงเทพมหานคร สุขสวสัดิF 272ถ.สุขสวสัดิF  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 02-8746766-70 

20 กรุงเทพมหานคร ซีจีเอช 361/114 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน คลองถนน  บางเขน กรุงเทพฯ 10220 0-2552-8777

21 กรุงเทพมหานคร เจา้พระยา 113/44 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 0-2434-1111

22 กรุงเทพมหานคร จุฬารัตน์ 7 142/5-9 ริมถนนอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  10250 0-2329-1559-60

23 กรุงเทพมหานคร จุฬารัตน์ 8 342/7-8 แขวง/เขตลาดกระบงั  กรุงเทพฯ 10520 0-2326-7104
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24 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ 2 ซ.ศนูยว์ิจยั7 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2310-3000, 0-2310-0066

25 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพคริสเตียน  124 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 02-625-9000

26 กรุงเทพมหานคร กลว้ยนํ�าไท 1 80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2769-2000

27 กรุงเทพมหานคร กลว้ยนํ�าไท 2 27 ถ.สุขมุวิท68 (ซ.โสภณ) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 0-2399-4259-63

28 กรุงเทพมหานคร คลินิกกลว้ยนํ�าไท สาขาทุ่งสองหอ้ง 183/509-510 ซ.แจง้วฒันะ 10 (ถ.โกสุม-สรงประภา) ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10120 0-2982-3972

29 กรุงเทพมหานคร คลินิกกลว้ยนํ�าไท สาขายิ�งเจริญ 259/99 หมู่7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0-2972-5553-4

30 กรุงเทพมหานคร คลินิกกลว้ยนํ�าไท สาขาสาทร 271 ซ.สาทร 11 ถ.สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2767-2897

31 กรุงเทพมหานคร คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขาชุมชน 70 ไร่ 215-217 ถ.ดาํรงลทัธพิพฒัน์ ล๊อก1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2671-4053

32 กรุงเทพมหานคร คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขาสุขมุวิท 56 18/2 สุขมุวิท 56 ถ.สุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 0-2741-6774

33 กรุงเทพมหานคร คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขาสุขมุวิท93 21/5-7 สุขมุวิท 93  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250 0-2742-6895

34 กรุงเทพมหานคร คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขาสุภาพงษ3์ 13/69 ซ.สุภาพงษ ์ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 0-2743-4963

35 กรุงเทพมหานคร เทพธารินทร์ 3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0-2240-2727

36 กรุงเทพมหานคร บีเอน็เอช 9/1ถ.คอนแวนต ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2686-2700

37 กรุงเทพมหานคร พระราม 9 99 ถ. รัชดาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 0-2248-8020

38 กรุงเทพมหานคร สหคลินิกกลว้ยนํ�าไท สาขารามฯ2 136/1-2 หมู่8 ถ.รามคาํแหง2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 0-2751-6894

39 กรุงเทพมหานคร ธนบุรี 2 43/4 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กทม. 10170 0-2487-2100

40 กรุงเทพมหานคร บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 02-9948200-3,02-5233359-71

41 กรุงเทพมหานคร พญาไท 1 364/1 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0-2201-4600

42 กรุงเทพมหานคร พญาไท 2 943 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2617-2444

43 กรุงเทพมหานคร พญาไท 3 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 0-2467-1111

44 กรุงเทพมหานคร ธนบุรี 1 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 02-4872000

45 กรุงเทพมหานคร เกษมราษฎร์ บางแค 586,588 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 0-2804-8959

46 กรุงเทพมหานคร บางปะกอก 1 2 ซ.สุขสวสัดิF  25/1 ถนนสุขสวสัดิF  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 0-2109-1111



No. จังหวดั ชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ Phone

47 กรุงเทพมหานคร ปิยะเวท 998 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 02-129-5555

48 กรุงเทพมหานคร เพชรเกษม 2 675 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 0-2455-5599

49 กรุงเทพมหานคร สุขมุวิท 1411 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2391-0011

50 กรุงเทพมหานคร เกษมราษฎร์ ประชาชื�น 950 ถนนประชาชื�น แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2910-1600-49

51 กรุงเทพมหานคร วิชยัยทุธ 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2265-7777

52 กรุงเทพมหานคร ประชาพฒัน์ 146 ถ.สุขสวสัดิF  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 02 4284933

53 กรุงเทพมหานคร วิชยัเวช แยกไฟฉาย 240/2-4  ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 0-2412-0055-60

54 กรุงเทพมหานคร นวมินทร์ 41 ซ.สีหบุรานุกิจ10 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-5181818

55 กรุงเทพมหานคร นวมินทร์ 9 96 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2518-1818

56 กรุงเทพมหานคร เวชธานี 1 ถนนลาดพร้าว111 แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2734-0000

57 กรุงเทพมหานคร คามิลเลียน 423  ซอยทองหล่อ ถ.สุขมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 0-2185-1403

58 กรุงเทพมหานคร เซนตห์ลุยส์ 27  ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 02-8385555

59 กรุงเทพมหานคร ไทยนครินทร์ 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0-2361-2727,0-2361-2828

60 กรุงเทพมหานคร นครธน 1 ถ. พระราม 2 แขวงแสมดาํ บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10500 0-2450-9999

61 กรุงเทพมหานคร บางนา 1 1302 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 0-2746-8630-9

62 กรุงเทพมหานคร บางปะกอก 2 372-372/1 ถนนเอกชยั  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150 02-8990130

63 กรุงเทพมหานคร บางปะกอก 8 1055 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 0-2109-8111

64 กรุงเทพมหานคร บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั�นแนล 362 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 0-2877-1111

65 กรุงเทพมหานคร บางไผ่ 62 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 0-2457-0086-701

66 กรุงเทพมหานคร บางมด 747 ถ.พระรามที� 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 02-8670606

67 กรุงเทพมหานคร เพชรเวช 2469/13 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2318-0080-1,0-2718-1515

68 กรุงเทพมหานคร แพทยป์ัญญา 124-126 ถ.รามคาํแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02-314-0726-9

69 กรุงเทพมหานคร มงกุฎวฒันะ 34/40 ถ. แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 0-2574-5000-9
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70 กรุงเทพมหานคร มเหสักข์ 46/7-9 ถ.มเหสักข ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2635-7123

71 กรุงเทพมหานคร มิชชั�น 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี�แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 02-281-1422

72 กรุงเทพมหานคร ยนัฮี 454 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700 0-2879-0300

73 กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ 377 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 02-872-1001-5

74 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว 2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจา้คุณสิงห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 02-5302556,025302244

75 กรุงเทพมหานคร วิชยัเวชอินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม 456-456/8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 02-441-6999

76 กรุงเทพมหานคร วิภาราม 2677 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-0322550,027222500

77 กรุงเทพมหานคร วิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 02-561-1111

78 กรุงเทพมหานคร สมิติเวช ธนบุรี 337 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-4389000

79 กรุงเทพมหานคร สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 02-0222222

80 กรุงเทพมหานคร สมิติเวช สุขมุวิท 133 สุขมุวิท 49 (กลาง) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 02-0222222

81 กรุงเทพมหานคร สินแพทย์  9/99 ถ.รามอินทรา กม.85 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 02-9485380-2

82 กรุงเทพมหานคร เสรีรักษ์ 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 0-2761-9888

83 กรุงเทพมหานคร หวัเฉียว 665 ถ.บาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100 0-2223-1351-70 ext.3309 

84 กาญจนบุรี กาญจนบุรีเมโมเรียล 111 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ. กาญจบุรี 71000 034-520-911

85 กาญจนบุรี ธนกาญจน์ 20/20 ถนนแสงชูโต อาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 71000 034-540601-9

86 กาฬสินธุ์ ธีรวฒัน์ 269/3 ถ.ธนะผล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-811757

87 กาํแพงเพชร เอกชน เมืองกาํแพง 68 ถ.ราชดาํเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 70000 0-5571-6100,0-5571-6702

88 ขอนแก่น ขอนแก่น ราม 193 ถ.ศรีจนัทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-002002

89 ขอนแก่น ราชพฤกษ์ 456 หมู่ที� 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-333-555

90 ขอนแก่น กรุงเทพ ขอนแก่น 888 หมู่ที� 16 ถนนมะลิวลัย ์ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 043-042777

91 จนัทบุรี สิริเวช 151 หมู่ 7 ถ.ศรีรัตน์ ต.จนัทนิมิตร  อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 039-605666

92 จนัทบุรี กรุงเทพ จนัทบุรี 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 0-3931-9888
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93 ฉะเชิงเทรา เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 29 ถ.สุวินทวงศ ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-812702-19

94 ฉะเชิงเทรา คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์12(เกตเวย)์ 215 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซ์ิตี�  หมู่7 ต.หวัสาํโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 038-575134-5

95 ฉะเชิงเทรา จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 185/1 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.42 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180  038-284-354-5

96 ชลบุรี ชลบุรี 69 หมู่ 2 ถ.สุขมุวิท ต.บา้นสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-931075-6,038-931095

97 ชลบุรี ปิยะเวชช์ บ่อวิน 28/8 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-345333

98 ชลบุรี พทัยาเมโมเรียล 328/1 ถ.พทัยากลาง เมืองพทัยา อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 038-488777

99 ชลบุรี พทัยาอินเตอร์ 255/4 ซ.4 ถ.พทัยาสาย 2  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20260 (038) 428-374

100 ชลบุรี สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-322157-9

101 ชลบุรี แหลมฉบงัอินเตอร์เนชั�นแนล 107 ม.10 ถ.สุขมุวิท ต.แหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-491-888

102 ชลบุรี จอมเทียน 234/1 หมู่11 ถ.สุขมุวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0-3825-9977

103 ชลบุรี เอกชล 68/3 ถ.พระยาสัจจา ต.บา้นสวน อ.เมืองจ.ชลบุรี 20000 038-939999

104 ชลบุรี เอกชล 2 31/2 หมู่ 3 ถ.อ่างศิลา ต.เสมด็ อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000 038-939888

105 ชลบุรี กรุงเทพ พทัยา 301 หมู่ 6 ถนนสุขมุวิท กม.143 ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150 0-3825-9999

106 ชลบุรี คลินิกเวชกรรมกรุงเทพ พทัยา สาขาบางเสร่ 88/259 หมู่9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 0-3825-9935

107 ชลบุรี จุฬารัตน์ ชลเวช 104/15ก ถ.อคันิวาท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-284354-5

108 ชลบุรี พญาไท ศรีราชา 90 ถ. ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-317-333

109 ชลบุรี วิภาราม แหลมฉบงั 107 หมู่ 10 ถ.สุขมุวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 033-009-800

110 ชลบุรี วิภาราม อมตะนคร 700/888 หมู่1 ต.คลองตาํหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0-3831-6999

111 ชลบุรี สมิติเวช ศรีราชา 8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20110 0-38320300-20

112 ชลบุรี สมิติเวช ชลบุรี 888/88 ถนนบา้นสวน-สุขมุวิท13 ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมือง จงัหวดัลบุรี รหสัไปรษณีย ์20000 0-3303-8888

113 ชยันาท รวมแพทยช์ยันาท 170 ถ.ชยันาท-สุพรรณบุรี ต.บา้นกลว้ย อ.เมือง จ. ชยันาท 17000 056-413017-8

114 ชยัภูมิ ชยัภูมิ ราม 290/42 ถ.ชยัภูมิ-สีคิ�ว บา้นหนองสังข ์หมู่6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 36000 0-4481-3666

115 ชยัภูมิ ชยัภูมิรวมแพทย์ 481/21 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 36000 044-813222
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116 ชุมพร วิรัชศิลป์ 18/22 ถ.ปรมินทรมรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-570123

117 ชุมพร ธนบุรี ชุมพร 121 หมู่ 3 ถ.ชุมพร-ระนอง  ต.วงัไผ ่อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-658-555

118 เชียงราย โอเวอร์บรุ๊ค 17 ถ.สิงห์ไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-711365-6

119 เชียงราย เกษมราษฎร์ แม่สาย 952 หมู่1 ต.เวียงพางคาํ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 053-731391

120 เชียงราย เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 115/3 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-910999

121 เชียงราย เชียงรายอินเตอร์ 123 หมู่26 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-719-719,097-918-8817

122 เชียงใหม่ แมคคอร์มิค 133 ถ.แกว้นวรัฐ ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-921777

123 เชียงใหม่ ราชเวช เชียงใหม่ 316/1 ถนนเชียงใหม่-ลาํพนู ต.วดัเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-801999

124 เชียงใหม่ เทพปัญญา 2 1/7 ซอย 2 ถ.ชา้งเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-220022-31

125 เชียงใหม่ เชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 21 ถนนนนัทาราม  ตาํบลหายยา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 053-270145-50

126 เชียงใหม่ เทพปัญญา 99 หมู่ 5 ตาํบลฟ้าฮ่าม อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 052-088999

127 เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราม 8  ถนนบุญเรืองฤทธิF   ตาํบลศรีภูมิ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 053-920300

128 เชียงใหม่ เชียงใหม่ใกลห้มอ 158 หมู่ 10 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-200-002

129 เชียงใหม่ เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 186/2 ถนนชา้งคลาน ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 053-819-333-40

130 เชียงใหม่ ลานนา 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตนั อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 0-5213-4777

131 ตรัง ราชดาํเนิน ตรัง 25 ถ.ไทรงาม ต.ทบัเที�ยง อ.เมือง จ. ตรัง 92000 075-223500,075-221-200-4

132 ตรัง ทีอาร์พีเอช 61/38 ถ.โคกขนั ต.ทบัเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-219985-7

133 ตรัง วฒันแพทยต์รัง 247/2 ถ.พทัลุง อ.เมือง จ. ตรัง 92000 075-837-000

134 ตราด กรุงเทพ ตราด 376 ต.วงักระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 0-3955-2777

135 ตาก นครแม่สอด อินเตอร์เนชั�นแนล 222  หมู่ 9  ตาํบลแม่ปะ  อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 63110 055-518200

136 ตาก แม่สอดราม 3/24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 055-544544,055533912

137 นครปฐม ศาลายา 95 หมู่3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0-2889-2601-7

138 นครปฐม เทพากร 24 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-273463
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139 นครปฐม กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 173 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-213453-60

140 นครปฐม กรุงเทพสนามจนัทร์ 1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-219600

141 นครราชสีมา เซนตเ์มรี�  นครราชสีมา 307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย  ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 044-240240

142 นครราชสีมา กรุงเทพ ปากช่อง 5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-316611-3

143 นครราชสีมา กรุงเทพราชสีมา 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 044-429999

144 นครราชสีมา คลินิกเวชกรรมกรุงเทพ สูงเนิน 808/1 หมู่ที�11 ตาํบลสูงเนิน อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 30170 044-419719

145 นครราชสีมา คลีนิกเวชกรรมกรุงเทพ เขาใหญ่ 9/99 หมู่ที� 5 ถนนธนะรัชต ์กิโลเมตรที� 20 ตาํบลหมูสี อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 30130 044-429999

146 นครราชสีมา บวัใหญร่วมแพทย์ 5/1 ถ.เทศบาล5 ต.บวัใหญ ่อ.บวัใหญ ่จ.นครราชสีมา 30120 04-4292-249  

147 นครราชสีมา ป.แพทย์ 45-53 ถ.ไชยณรงค ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-234999

148 นครราชสีมา ราชสีมา ฮอสพิทอล (โคราชเมโมเรียล) 398 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง  อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 044-263777-8

149 นครราชสีมา ริม ลิฟวิ�ง 256 หมู่3 ถ.ราชสีมา-ปักธงชยั ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-756-313

150 นครศรีธรรมราช นครพฒัน์ 2/99 ถ.พฒันาการคูขวาง  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-305999

151 นครศรีธรรมราช รวมแพทยท์ุ่งสง 37  ถ.เวชพฤษพ์ิทกัษ ์ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 0-7541-1330

152 นครศรีธรรมราช นครินทร์ 61 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวุธ ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7531-2800

153 นครสวรรค์ รวมแพทยน์ครสวรรค์ 276 ถ.สวรรคว์ิถี ต.ปากนํ�าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์60000 0-5623-3600

154 นครสวรรค์ ศรีสวรรค์ 33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์60000 056-311626-35

155 นครสวรรค์ พริ�นซ์ ปากนํ�าโพ 1 96/12 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรคต์ก อ.เมือง จ. นครสวรรค ์60000 0-5600-0111

156 นครสวรรค์ พริ�นซ์ ปากนํ�าโพ 2 62  ถนนอรรถกวี  ตาํบลนครสวรรคต์ก  อาํเภอเมืองนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค ์ 60000 056-000111

157 นครสวรรค์ ร่มฉตัร 748/1  ถนนโกสีย ์ตาํบลปากนํ�าโพ  อาํเภอเมืองนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค ์60000 056-224266-75

158 นนทบุรี เวิลดเ์มดิคอล 44 หมู่ 4 ถ.แจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0-2836-9999

159 นนทบุรี นนทเวช 432 ถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0-2596-7888

160 นนทบุรี กรุงไทย 56/96 หมู่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0-2582-2299

161 นนทบุรี เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั�นแนล รัตนาธิเบศร์ 60 หมู่ 6 ถ. ตลิ�นชนั - สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ ่จ.นนทบุรี 11140 02-5940020
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162 นนทบุรี วิภาราม ปากเกร็ด 132/215 หมู่ที� 3 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกร็ด  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 02-0924900

163 บุรีรัมย์ บุรีรัมย ์ราม 197 หมู่ 2 ถ.บุรีรัมย-์พุทไธสงฆ ์ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000 044-614100-7

164 ปทุมธานี เฉพาะทางแม่และเดก็แพทยร์ังสิต 733/347 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ตาํบลคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 0-2998-9888

165 ปทุมธานี แพทยร์ังสิต  733/345 หมู่ 8 ถ. พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 0-2998-9999

166 ปทุมธานี ภทัรธนบุรี 32/410 หมู่6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2901-8400-8

167 ปทุมธานี ซีจีเอช ลาํลูกกา (สายไหมคลอง8) 80/77-80 หมู่5 ต.ลาํลูกกา อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 02-1507111

168 ปทุมธานี การุญเวช ปทุมธานี 98 หมู่ 13  ถ.พหลโยธิน ตาํบลคลองหนึ�ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 0-2529-4533-41

169 ปทุมธานี กรุงสยามเซนตค์าร์ลอส 5/84 ม.2 ถนนติวานนท ์ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 0-2975-6700

170 ปทุมธานี บางปะกอก รังสิต2 757 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย ์ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 02-028-1111

171 ปทุมธานี ปทุมเวช 1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 6 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130 02-958-4500-15

172 ปทุมธานี เปาโล รังสิต 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลประชาธิปัตย ์ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รหสัไปรษณีย1์0130 0-2577-8111

173 ประจวบคีรีขนัธ์ กรุงเทพ หวัหิน 888 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 0-3261-6800

174 ประจวบคีรีขนัธ์ ซานเปาโล หวัหิน 222 ถนนเพชรเกษม ตาํบลหวัหิน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 0-3253-2576

175 ปราจีนบุรี จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 151 หมู่4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 037-239-665

176 ปราจีนบุรี สถานพยาบาลอิมพีเรียล 277 ถ.ราษฎรดาํริ ต.หนา้เมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 037-211-587

177 พระนครศรีอยธุยา ราชธานี 111 หมู่3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 13000 035-335555-7

178 พระนครศรีอยธุยา การุญเวช อยธุยา 61/9 ถนนสายเอเชีย กม.56 ตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 035-315100-99

179 พระนครศรีอยธุยา ราชธานี โรจนะ 78 หมู่ 3 ถนนโรจนะ- วงันอ้ย ตาํบลสามเรือน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 035-249249

180 พระนครศรีอยธุยา พีรเวช 55/5 หมู่ 6 ต.หนัตรา อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 13000 0-3580-1555

181 พระนครศรีอยธุยา ศุภมิตร เสนา 34/4 หมู่5 ต.บางนมโค อ.เสนา พระนครศรีอยธุยา 13110 035-289572-9

182 พะเยา พะเยาราม 660 ม.3 ต.ท่าวงัทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-411111-15

183 พงังา พงังา 436 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง อ.เมือง จ.พงังา 82000 076-412033

184 พิจิตร ชยัอรุณเวชการ 31/12 ถ.สระหลวง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 66000 056-651-407
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185 พิษณุโลก พิษณุเวช 211 ถ.ขนุพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5524-4911

186 พิษณุโลก พิษณุโลก ฮอสพิทอล 262/55 ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5521-8777

187 พิษณุโลก กรุงเทพ พิษณุโลก 138 ถนนพระองคด์าํ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  65000 0-5521-2222

188 เพชรบุรี กรุงเทพ เพชรบุรี 150 ถ.เพชรเกษม หมู่ 6 ต.ตน้มะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-897888

189 เพชรบุรี มหาชยั เพชรรัชต์ 99/9  หมู่ 6  ถนนบนัไดอิฐ ตาํบลบา้นหมอ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 76000 032-417070-9

190 เพชรบูรณ์ เพชรรัตน์ 2/1 ถนนสามคัคีชยั ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67000 056-720-680-4

191 แพร่ แพร่ ราม 3 ตรอกยนัตรกิจโกศล ตาํบลในเวียง อาํเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000 054-522-911

192 แพร่ แพร่คริสเตียน 7 ถ.ยนัตรกิจโกศล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-511017

193 ภูเกต็ สิริโรจน์ 44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ. ภูเกต็ 83000 0-7624-9400

194 ภูเกต็ ดีบุก 89/9 หมู่ 2 ถ.เจา้ฟ้าตะวนัตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000  076 298 298 

195 ภูเกต็ กรุงเทพ ภูเกต็ 2/1 ถ.หงส์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ ่อ.เมือง จ. ภูเกต็ 83000 076-254425

196 ภูเกต็ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเกต็ 18,20 ถ.อนุภาษภูเกต็การ ต.ตลาดใหญ ่อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000 076-358-888 

197 ภูเกต็ มิชชั�น ภูเกต็ 4/1 หมู่ที� 3 ถนนเทพกระษตัรี ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 076-237220-6

198 มหาสารคาม ศนูการแพทยม์หาสารคาม 1113/235 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-723669, 721770, 712506

199 มหาสารคาม มหาสารคามอินเตอร์เนชั�นแนล 112 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-723-669,043-721-770

200 มุกดาหาร มุกดาหารอินเตอร์เนชั�นแนล 87 มุกดาหาร-ดอนตาล ตาํบลศรีบุญเรือง อาํเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 042-611222

201 ยโสธร นายแพทยห์าญ 160-164 ถ.วิทยะธาํรงค ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 045-711356

202 ยะลา สิโรรส 247-249 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-221-114-5

203 ร้อยเอด็ จุรีเวช 368 ถ.เทวาภิบาล  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 043-518019-26

204 ร้อยเอด็ ร้อยเอด็-ธนบุรี 166 ถ.ปัทมานนท ์ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 043-515191

205 ระนอง สถาพยาบาลอนัดามนัระนองการแพทย์ 130/274-276 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-825-617

206 ระยอง แกลง 254 ถ.สุขมุวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 038-677533-40

207 ระยอง ปิยะเวชช์ ระยอง 288 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0-3810-9100



No. จังหวดั ชื�อโรงพยาบาล ที�อยู่ Phone

208 ระยอง มงกุฎระยอง 149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-682136-9 

209 ระยอง จุฬารัตน์ ระยอง 65/28 ถ.จนัทรอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-860890-3

210 ระยอง กรุงเทพ ระยอง 8 หมู่ 2 ถ.แสงจนัทร์เนรมิต ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-921999

211 ราชบุรี กรุงเทพ เมืองราช 59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-322274-80

212 ราชบุรี ซานคามิลโล 31 หมู่ที� 10 ถนนอุดมพิทยา ตาํบลสวนกลว้ย อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 70110 032-211143

213 ราชบุรี มหาชยัพร้อมแพทย์ 77/4 ถ.คฑาธร ต.หนา้เมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 032-328521-8

214 ลาํปาง เขลางคน์ครราม 79/12 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลาํปาง 52100 054-019619

215 ลาํพนู หริภุญชยั เมโมเรียล 109-111 หมู่ 4 ถ.ลาํพนู-บา้นธิ ต.บา้นกลาง อ.เมือง จงัหวดัลาํพนู 51000 053-581-600-5

216 เลย เมืองเลยราม 546 ม.1 ถ.มะลิวลัย ์ต.นาคาน อ.เมือง จ.เลย 42000 042-833-400

217 สกลนคร รักษส์กล 1446/47 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-712800

218 สงขลา ราษฎร์ยนิดี 119 ถ.ราษฎร์ยนิดี อ.หาดใหญ ่จ. สงขลา 90110 074-221040,074-200200

219 สงขลา กรุงเทพ หาดใหญ่ 75 ซ.15 ถ.เพชรเกษม 15 ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-272800

220 สงขลา ศิครินทร์ หาดใหญ่ 169 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์1 ตาํบลหาดใหญ ่อาํเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 90110 074-310310

221 สมุทรปราการ บางนา 2  9/9 ม.3 ถ. บางนา - ตราด กม. 23 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 0-2740-1800-6

222 สมุทรปราการ พริ�นซ์ ฮอสพิทอล 35/2-3 กม 6 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด ตาํบลบางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2316-0026

223 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปากนํ�า 456/36 ถ.นารายณ์ปราบศึก ซ. เทศบาล 12 ต.ปากนํ�า  อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 0-2173-7766-75

224 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปู่ เจา้สมิงพราย 83/16 ถ. ปู่ เจา้สมิงพราย ต.สาํโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0-2754-2800-9

225 สมุทรปราการ รวมชยัประชารักษ์ 168/26 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 0-2708-7500-20, 0-2708-7570-82

226 สมุทรปราการ จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ 68/1-2 ถ. บางนา - ตราด กม. 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2316-8345-9

227 สมุทรปราการ จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม 728/1-2 ถ. เทพารักษ ์กม. 2 ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0-2753-2876-7,0-2384-0410

228 สมุทรปราการ จุฬารัตน์ 3 153/975-8 ถ. เทพารักษ ์กม.15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2033-2900

229 สมุทรปราการ จุฬารัตน์ 5 119/7 ต.บางเสาธง กิ�งอาํเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 (02) 705-1170-4

230 สมุทรปราการ จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 90/5 หมู่13 ถ.กิ�งแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2738-9900
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231 สมุทรปราการ วิภาราม ชยัปราการ 555 หมู่3 ถ.ปู่ เจา้สมิงพราย ต.สาํโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0-2363-9222

232 สมุทรปราการ บางปะกอก 3 27/14 ถ.สุขสวสัดิF  ต.ทุ่งครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 (02) 818-7555,0-2818-7511-5

233 สมุทรปราการ บางปะกอก สมุทรปราการ 99 หมู่7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0-2109-3222

234 สมุทรปราการ เปาโล พระประแดง 288 หมู่ 1 ถ. สุขสวสัดิF  ต.ปากคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 02-4250029-42

235 สมุทรปราการ เปาโล สมุทรปราการ 123 หมู่ 8 ถนนศรีนครินทร์  ตาํบลบางเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 02-363-2000

236 สมุทรปราการ ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 999 หมู่7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-1347784

237 สมุทรปราการ รัทรินทร์ 999/23-29 ถ. สุขมุวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0-2323-2991-7

238 สมุทรปราการ สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 999 หมู่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-1342666,02-1342668

239 สมุทรปราการ สาํโรงการแพทย์ 1748 ซ. สุขมุวิท 78 ต.สาํโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0-2361-0070-9,0-2399-0334-40

240 สมุทรปราการ สินแพทย ์เทพารักษ์ 9/99 หมู่ที� 6 ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 0-2761-5999

241 สมุทรปราการ จุฬาเวช 1525/13-14 ถ. เทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0-2758-2501-6

242 สมุทรสงคราม มหาชยัแม่กลอง 158/1 ถ.ราษฎร์ประสิทธิF  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-715001-5

243 สมุทรสาคร มหาชยั 2 301/1 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 0-2810-3442,0-2431-0054

244 สมุทรสาคร วิชยัเวช อินเตอร์เนชั�นแนล ออ้มนอ้ย 74/5  ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 0-2431-0070

245 สมุทรสาคร วิภาราม สมุทรสาคร 9/19 หมู่ 2 ต.บางกระเจา้ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 10250 0-3411-6999

246 สมุทรสาคร เอกชยั 99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชยั ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-417999

247 สมุทรสาคร มหาชยั 927/43 ค ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0-3442-4990

248 สมุทรสาคร มหาชยั 3 927/45 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-429111

249 สมุทรสาคร วิชยัเวชอินเตอร์เนชั�นแนล สมุทรสาคร 93/256 สี�แยกมหาชยั ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองครุ  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74130 034-826709-29

250 สระบุรี มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี 9/1 หวัมุมสามแยกมิตรภาพ อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3621-8900-11

251 สระบุรี เกษมราษฎร์ สระบุรี 2/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036-3155555-93

252 สระบุรี คลินิกเวชกรรมกรุงเทพ มวกเหลก็ 338/24 ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 18180 036-344055-6

253 สุโขทยั พฒันเวช สุโขทยั 89/9 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทยั 64000 055-621-502
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254 สุโขทยั รวมแพทยส์ุโขทยั 151 ม.1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บา้นกลว้ย อ.เมือง จ.สุโขทยั 64000 055-612-189-90

255 สุพรรณบุรี ธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 ถ.มาลยัแมน หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรบุรี 72160 035-551673-7

256 สุพรรณบุรี วิภาวดี-ปิยราษฎร์ 1618/1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0-3555-2724-6

257 สุพรรณบุรี ศุภมิตรสุพรรณบุรี 76 ถนนเณรแกว้ ตาํบลท่าพี�เลี�ยง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 035 523777

258 สุราษฎร์ธานี บา้นดอนอินเตอร์ 123/1 หมู่ 1 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 077-245236-9

259 สุราษฎร์ธานี ศรีวิชยั 67/48-50 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชยั ต.มะขามเตี�ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-282520-1 

260 สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ สมุย 57 หมู่3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 077-429500

261 สุราษฎร์ธานี กรุงเทพสุราษฎร์ 179,179/1 หมู่1 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-956700-99

262 สุราษฎร์ธานี ทกัษิณ 309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 077-285-701-5

263 สุราษฎร์ธานี ไทยอินเตอร์เนชั�นแนล 25/25 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์  84320 077-245721-6

264 สุราษฎร์ธานี เฟิร์สเวสเทอร์น 112/44 หมู่ 1 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธานี 84280 077-377474-472

265 สุราษฎร์ธานี เวียงเวช 475/5 หมู่ 4 ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 0-7736-1672

266 สุราษฎร์ธานี สมุยอินเตอร์เนชั�นแนล 90/2 หมู่ 2 ถ.เลียบหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 077-300394,077-300395

267 หนองคาย หนองคายวฒันา 1159/4 หมู่2 ถ.ประจกัษ ์ต.ในเมือง อ.เมือง จงหนองคาย 43000 042-465201-8

268 หนองบวัลาํภู วีระพลการแพทย์ 12 ถ.วิจารณ์รังสรรค ์ต.หนองบวั อ.เมือง จ.หนองบวัลาํภู 39000 042-312-344-6

269 อ่างทอง อ่างทองเวชชการ 2 29/9 หมู่ 2 ถ.เลี�ยงเมือง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 0-3561-2361-5

270 อุดรธานี เอกอุดร 555 ถ.โพธิF ศรี ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-342555

271 อุดรธานี กรุงเทพ อุดร (ปัญญาเวชอินเตอร์) 111 ถ.ประจกัษศ์ิลปาคม ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-343111

272 อุดรธานี นอร์ท อีสเทอร์น วฒันา 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-241-031-3

273 อุบลราชธานี ราชเวช อุบลราชธานี 999 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-280040-55

274 อุบลราชธานี อุบลรักษธ์นบุรี 46/4 ถนนบูรพาใน ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 0-4526-0300

275 อุบลราชธานี สรรพสิทธิF อินเตอร์ 139 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-250-271-2


