
กร�งเทพมหานครและปร�มณฑล กร�งเทพมหานครและปร�มณฑล
No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด
1 0-2310-3893 กร
งเทพมหานคร 71 โรงพยาบาลเกษมราษฎร�อ�นเตอร�เนช !นแนลร ตนาธ�เบศร� 0-2594-0020 นนทบ
ร'
2 โรงพยาบาลกร
งเทพคร�สเต'ยน 0-2625-9000 กร
งเทพมหานคร 72 โรงพยาบาลเว�ลด�เมด�คอล 0-2836-9999 นนทบ
ร'
3 0-2769-2000 กร
งเทพมหานคร 73 โรงพยาบาลกร
งสยามเซนต�คาร�ลอส 0-2975-6700 ปท
มธาน'
4 0-2399-4260   0-2399-4259-63 กร
งเทพมหานคร 74 โรงพยาบาลการ
ญเวชปท
มธาน' 0-2529-4533-41 ปท
มธาน'
5 0-2339-0000 กร
งเทพมหานคร 75 0-2996-2211 ปท
มธาน'
6 0-2319-2101-5 กร
งเทพมหานคร 76 โรงพยาบาลปท
มเวช 0-2567-1991 ปท
มธาน'
7 โรงพยาบาลคาม�ลเล'ยน 0-2185-1444 กร
งเทพมหานคร 77 โรงพยาบาลภ ทรธนบ
ร' 0-2901-8400   0-2901-8508 ปท
มธาน'
8 0-2207-6344 กร
งเทพมหานคร 78 โรงพยาบาลเฉพาะทางแม3และเด4กแพทย�ร งส�ต 0-2998-9888 ปท
มธาน'
9 0-2412-0020 กร
งเทพมหานคร 79 0-2577-8111 ปท
มธาน'
10 0-2448-3845-58 กร
งเทพมหานคร 80 โรงพยาบาลแพทย�ร งส�ต 0-2998-9330-9   0-2531-0099 ปท
มธาน'
11 โรงพยาบาลนครธน 0-2450-9999 กร
งเทพมหานคร 81 0-2769-2900-99 สม
ทรปราการ
12 โรงพยาบาลนวม�นทร� 0-2918-7604-8   0-2918-5080 กร
งเทพมหานคร 82 0-2738-9900-9 สม
ทรปราการ
13 0-2518-1818 กร
งเทพมหานคร 83 0-2740-1800-6   0-2330-3030-5 สม
ทรปราการ
14 0-2746-8630-9   0-2398-9531 กร
งเทพมหานคร 84 02-138-1155-65 สม
ทรปราการ
15 0-2872-1111 กร
งเทพมหานคร 85 0-2818-7555 สม
ทรปราการ
16 0-2894-4111 กร
งเทพมหานคร 86 โรงพยาบาลบางปะกอกสม
ทรปราการ 0-2109-3222 สม
ทรปราการ
17 0-2877-1111 กร
งเทพมหานคร 87 โรงพยาบาลพร�6นซ� ฮอสพ�ทอล 0-2316-0026-42 สม
ทรปราการ
18 โรงพยาบาลบางโพ 0-2912-9404-8   0-2587-0136-55 กร
งเทพมหานคร 88 โรงพยาบาลรวมช ยประชาร กษ� 0-2708-7500-20   0-2708-6830-1 สม
ทรปราการ
19 โรงพยาบาลบ8าร
งราษฎร� 0-2667-1000   0-2667-2881 กร
งเทพมหานคร 89 โรงพยาบาลร ทร�นทร� 0-2323-2991-7 สม
ทรปราการ
20 0-2686-2700 กร
งเทพมหานคร 90 0-2363-9222 สม
ทรปราการ
21 โรงพยาบาลบ'แคร�เมด�คอลเซ4นเตอร� 0-2523-3371 กร
งเทพมหานคร 91 โรงพยาบาลส8าโรงการแพทย� 0-2361-0070-9   0-2399-0334-9 สม
ทรปราการ
22 โรงพยาบาลประชาพ ฒน� 024279966,024279966 # 106,203 กร
งเทพมหานคร 92 โรงพยาบาลส�นแพทย� เทพาร กษ� 0-2761-5999 สม
ทรปราการ
23 โรงพยาบาลป<ยะเวท 0-2641-4499 กร
งเทพมหานคร 93 0-2818-9000   0-2425-0029-33 สม
ทรปราการ
24 0-2642-7373   0-2245-2620-1 กร
งเทพมหานคร 94 0-2389-2555 สม
ทรปราการ
25 0-2617-2444   0-2617-2424 กร
งเทพมหานคร 95 โรงพยาบาลเม=องสม
ทรปากน68า 0-2173-7766-75 สม
ทรปราการ
26 0-2467-1111   0-2869-1220-2 กร
งเทพมหานคร 96 โรงพยาบาลเม=องสม
ทรป>?เจAาฯ 0-2754-2800-9 สม
ทรปราการ
27 0-2944-8015   0-2944-7111 กร
งเทพมหานคร ภาคกลาง
28 0-2451-4920-30 กร
งเทพมหานคร No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด
29 โรงพยาบาลพระรามเกAา 0-2202-1270   0-2202-9999 กร
งเทพมหานคร 1 โรงพยาบาลรวมแพทย�ช ยนาท 0-5641-3017-8 ช ยนาท
30 โรงพยาบาลมงก
ฎว ฒนะ 0-2574-5000-9 กร
งเทพมหานคร 2 0-3739-5085-6 นครนายก
31 โรงพยาบาลม�ชช !น 0-2282-1100 กร
งเทพมหานคร 3 โรงพยาบาลกร
งเทพคร�สเต'ยน นครปฐม 03-427-0080 นครปฐม
32 โรงพยาบาลย นฮ' 0-2879-0300 กร
งเทพมหานคร 4 0-3421-9600 นครปฐม
33 โรงพยาบาลรามค8าแหง 0-2374-0200   0-2732-0478-87 กร
งเทพมหานคร 5 โรงพยาบาลศาลายา 0-2889-2601-7 นครปฐม
34 โรงพยาบาลราษฎร�บ>รณะ 0-2427-0175   0-2872-1001-5 กร
งเทพมหานคร 6 0-3421-2718-19   0-3421-2720 นครปฐม
35 โรงพยาบาลลาดพรAาว 0-2932-2929   0-2530-2556-69 กร
งเทพมหานคร 7 โรงพยาบาลการ
ญเวชอย
ธยา 0-3531-5100-99 พระนครศร'อย
ธยา
36 โรงพยาบาลว�ช ยย
ทธ 0-2265-7777   0-2618-6200-10 กร
งเทพมหานคร 8 โรงพยาบาลพ'รเวช 0-3580-1555    0-3570-9039 พระนครศร'อย
ธยา
37 โรงพยาบาลว�ช ยเวช แยกไฟฉาย 0-2412-0055 กร
งเทพมหานคร 9 โรงพยาบาลราชธาน' 0-3533-5555 พระนครศร'อย
ธยา
38 0-2441-6999 กร
งเทพมหานคร 10 โรงพยาบาลราชธาน'โรจนะ 0-3524-9247 พระนครศร'อย
ธยา
39 โรงพยาบาลว�ภาราม 0-2722-2500 กร
งเทพมหานคร 11 โรงพยาบาลศ
ภม�ตรเสนา 0-3528-9572-9 พระนครศร'อย
ธยา
40 โรงพยาบาลว�ภาวด' 0-2561-1258   0-2561-1258-67 กร
งเทพมหานคร 12 โรงพยาบาลเบญจรมย� 0-3641-2160 ลพบ
ร'
41 โรงพยาบาลศ�คร�นทร� 0-2366-9900 กร
งเทพมหานคร 13 โรงพยาบาลเม=องนารายณ� 0-3642-0666 ลพบ
ร'
42 0-2419-7020 กร
งเทพมหานคร 14 โรงพยาบาลมหาช ยแม3กลอง 0-3471 5001-5 สม
ทรสงคราม
43 0-2438-0040-5 กร
งเทพมหานคร 15 0-3471-4314 สม
ทรสงคราม
44 0-2731-7000-99   0-2378-9197 กร
งเทพมหานคร 16 0-3441-9555 สม
ทรสาคร
45 0-2711-8000 กร
งเทพมหานคร 17 0-3442-4990 สม
ทรสาคร
46 0-2118-7882 กร
งเทพมหานคร 18 0-2117-4999   0-2431-0054 สม
ทรสาคร
47 โรงพยาบาลสายไหม 0-2991-8999 กร
งเทพมหานคร 19 โรงพยาบาลว�ช ยเวชอ�นเตอร�เนช !นแนล สม
ทรสาคร 0-3482-6708-29 สม
ทรสาคร
48 โรงพยาบาลส�นแพทย� 0-2948-5380-90 กร
งเทพมหานคร 20 0-2431-0070   0-2431-1415 สม
ทรสาคร
49 โรงพยาบาลส
ขสว สด�H 0-2874-67666-70 กร
งเทพมหานคร 21 โรงพยาบาลว�ภารามสม
ทรสาคร 0-3440-3700 สม
ทรสาคร
50 โรงพยาบาลส
ข
มว�ท 0-2391-0011   0-2714-1300 กร
งเทพมหานคร 22 โรงพยาบาลเอกช ย 0-3441-7999 สม
ทรสาคร
51 โรงพยาบาลห วเฉ'ยว 0-2223-1351 กร
งเทพมหานคร 23 โรงพยาบาลปภาเวช 0-3637-1818 สระบ
ร'
52 โรงพยาบาลเกษมราษฎร�บางแค 0-2455-4500 กร
งเทพมหานคร 24 โรงพยาบาลเกษมราษฎร�สระบ
ร' 0-3631-5555 สระบ
ร'
53 โรงพยาบาลเกษมราษฎร�ประชาช=!น 0-2910-1600-49 กร
งเทพมหานคร 25 0-3652-0517 ส�งห�บ
ร'
54 โรงพยาบาลเจAาพระยา 0-2884-7000   0-2434-0117 กร
งเทพมหานคร 26 โรงพยาบาลธนบ
ร'อ>3ทอง 0-3540-4053-9 ส
พรรณบ
ร'
55 โรงพยาบาลเซนต�หล
ยส� 0-2838-5555 กร
งเทพมหานคร 27 โรงพยาบาลว�ภาวด'ป<ยราษฎร� 0-3556-4555   0-3555-2724-7 ส
พรรณบ
ร'
56 โรงพยาบาลเซ4นทร ลเยนเนอร ล 0-2552-8777 กร
งเทพมหานคร 28 โรงพยาบาลศ
ภม�ตร ส
พรรณบ
ร' 0-3552-3777 ส
พรรณบ
ร'
57 โรงพยาบาลเทพธาร�นทร� 0-2348-7000 กร
งเทพมหานคร 29 0-3561-2361-4 อ3างทอง
58 0-2271-7000 กร
งเทพมหานคร 30 โรงพยาบาลกาญจนบ
ร' เมโมเร'ยล 0-3462-4184-93 กาญจนบ
ร'
59 0-2579-1770 กร
งเทพมหานคร 31 โรงพยาบาลท3าเร=อ 0-3456-1084   0-3463-6792 กาญจนบ
ร'
60 0-2514-2157-9   0-2514-4140-9 กร
งเทพมหานคร 32 โรงพยาบาลธนกาญจน� 0-3454-0600 กาญจนบ
ร'
61 0-2455-5599 กร
งเทพมหานคร 33 0-3461-1033   0-3462-6268-9 กาญจนบ
ร'
62 โรงพยาบาลเพชรเวช 0-2318-0080 กร
งเทพมหานคร 34 0-3261-6800 ประจวบค'ร'ข นธ�
63 โรงพยาบาลเวชธาน' 0-2734-0000 กร
งเทพมหานคร 35 โรงพยาบาลซานเปาโลห วห�น 0-3253-2576-85 ประจวบค'ร'ข นธ�
64 โรงพยาบาลเสร'ร กษ� 0-2918-9888 กร
งเทพมหานคร 36 0-3289-7888 เพชรบ
ร'
65 โรงพยาบาลแพทย�ปIญญา 0-2314-0726-9 กร
งเทพมหานคร 37 โรงพยาบาลมหาช ยเพชรร ชต� 0-3241-7070-9 เพชรบ
ร'
66 โรงพยาบาลไทยนคร�นทร� 0-2361-2727  0-2361-2828 กร
งเทพมหานคร 38 0-3232-2274 ราชบ
ร'
67 โรงพยาบาลกร
งไทย 0-2582-2299 นนทบ
ร' 39 0-3224-6000-15 ราชบ
ร'
68 โรงพยาบาลนนทเวช 0-2589-0102 นนทบ
ร' 40 0-3222-2841 ราชบ
ร'
69 โรงพยาบาลว�ภารามปากเกร4ด 0-2960-9655-9 นนทบ
ร' 41 โรงพยาบาลพรAอมแพทย� 0-3231-5234   0-32315-195-6 ราชบ
ร'
70 โรงพยาบาลเกษมราษฎร�ร ตนาธ�เบศร� 0-2921-3400 นนทบ
ร'
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โรงพยาบาลกร
งเทพ BDMS

โรงพยาบาลกลAวยน68าไท 1
โรงพยาบาลกลAวยน68าไท 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร� รามค8าแหง โรงพยาบาลบางปะกอก-ร�งส�ต 2
โรงพยาบาลคลองต น(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลต8ารวจ(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลธนบ
ร' 1 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเร'ยล ร งส�ต BDMS
โรงพยาบาลธนบ
ร' 2

โรงพยาบาลจ
ฬาร ตน� 3
โรงพยาบาลจ
ฬาร ตน� 9

โรงพยาบาลนวม�นทร� 9 โรงพยาบาลบางนา 2
โรงพยาบาลบางนา 1 โรงพยาบาลบางนา 5
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พระประแดง
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อ�นเตอร�เนช��นแนล

โรงพยาบาลบ'เอ4นเอช BDMS โรงพยาบาลว�ภาราม-ช�ยปราการ

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง BDMS
โรงพยาบาลพญาไท 1 BDMS โรงพยาบาลเปาโลเมโมเร'ยล สม
ทรปราการ BDMS
โรงพยาบาลพญาไท 2 BDMS
โรงพยาบาลพญาไท 3 BDMS
โรงพยาบาลพญาไท นวม�นทร� BDMS
โรงพยาบาลพระราม 2

ศ>นย�การแพทย�สมเด4จพระเทพร ตนราชส
ดาฯ(ใหAเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลกร
งเทพสนามจ นทร� BDMS

โรงพยาบาลเทพากร BDMS

โรงพยาบาลว�ช ยเวชอ�นเตอร�เนช !นแนลหนองแขม (ศร�ว�ช�ย2)

โรงพยาบาลศ�ร�ราชพยาบาล(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลสม�ต�เวชธนบ
ร' BDMS โรงพยาบาลสมเด4จพระพ
ทธเล�ศหลAา(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลสม�ต�เวชศร'นคร�นทร� BDMS โรงพยาบาลบAานแพAว(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลสม�ต�เวชส
ข
มว�ท BDMS โรงพยาบาลมหาช ย 1
โรงพยาบาลสม�ต�เวชไชน3าทาวน� BDMS โรงพยาบาลมหาช ย 2

โรงพยาบาลว�ช ยเวชอ�นเตอร�เนช !นแนลอAอมนAอย (ศร�ว�ช�ย3)

โรงพยาบาลส�งห�บ
ร'เวชชการ (หมอประเจ�ด)

โรงพยาบาลอ3างทองเวชการ2
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเร'ยล BDMS
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร BDMS
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเร'ยล โชคช ย4 BDMS
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โรงพยาบาลสมเด4จพระส งฆราชองค�ท'! 19(ให�เฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลกร
งเทพห วห�น BDMS

โรงพยาบาลกร
งเทพเพชรบ
ร' BDMS

โรงพยาบาลกร
งเทพเม=องราช BDMS
โรงพยาบาลด8าเน�นสะดวก(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลบAานโป?ง(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)



ภาคเหน�อ ภาคตะว�นออก
No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด
1 0-5391-7563 เช'ยงราย 28 โรงพยาบาลจ
ฬาร ตน�ระยอง 0-3886-0890-3 ระยอง
2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร�ศร'บ
ร�นทร� 0-5391-0999   0-5315-3235 เช'ยงราย 29 โรงพยาบาลป<ยะเวชช� ระยอง 0-3802-0100 ระยอง
3 0-5371-1300   0-5371-1009 เช'ยงราย 30 โรงพยาบาลมงก
ฏระยอง 0-3868-2136-9 ระยอง
4 โรงพยาบาลเช'ยงรายอ�นเตอร� 0-5371-9719 เช'ยงราย 31 0-3861-1104 ระยอง
5 โรงพยาบาลโอเวอร�บร
Tค 0-5371-1366  0-5391-0100 เช'ยงราย ภาคตะว�นออกเฉ,ยงเหน�อ
6 โรงพยาบาลกร
งเทพเช'ยงราย 05-205-1916 เช'ยงราย No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด
7 0-5208-9888 เช'ยงใหม3 1 โรงพยาบาลธ'รว ฒน� 0-4381-1757 กาฬส�นธ
�
8 โรงพยาบาลราชเวชเช'ยงใหม3 0-5380-1999 เช'ยงใหม3 2 0-4304-2806 ขอนแก3น
9 โรงพยาบาลลานนา 0-5399-9773  0-5399-9745 เช'ยงใหม3 3 0-4333-6789 ขอนแก3น
10 0-5394-6900-1 เช'ยงใหม3 4 โรงพยาบาลขอนแก3นราม 0-4323-9000 ขอนแก3น
11 0-5341-1234 เช'ยงใหม3 5 โรงพยาบาลราชพฤกษ� 0-4323-7555 ขอนแก3น
12 โรงพยาบาลเช'ยงใหม3 เมด�คอลเซ4นเตอร� 0-5327-0145-50 เช'ยงใหม3 6 0-4336-6608 ขอนแก3น
13 โรงพยาบาลเช'ยงใหม3ราม 0-5392-0300 เช'ยงใหม3
14 โรงพยาบาลเช'ยงใหม3ใกลAหมอ 0-5320-0002 เช'ยงใหม3 7  0-4481-1005-8   0-4483-7100-3 ช ยภ>ม�
15 โรงพยาบาลเซ4นทร ลเช'ยงใหม3 เมโมเร'ยล 0-5381-9333-40 เช'ยงใหม3 8 โรงพยาบาลช ยภ>ม�รวมแพทย� 0-4481-3226 ช ยภ>ม�
16 โรงพยาบาลเทพปIญญา 0-5385-2590-9 เช'ยงใหม3 9 โรงพยาบาลช ยภ>ม�ราม 0-4483-6888 ช ยภ>ม�
17 0-5322-0022-31 เช'ยงใหม3 10 0-4431-6611 นครราชส'มา
18 โรงพยาบาลแมคคอร�ม�ค 0-5392-1777 เช'ยงใหม3 11 0-4442-9999 นครราชส'มา
19 โรงพยาบาลพะเยา ราม 0-5441-1111-40 พะเยา 12 โรงพยาบาลบ วใหญ3รวมแพทย� 0-4429-2249-53 นครราชส'มา
20 โรงพยาบาลแพร3คร�สเต'ยน 0-5451-1017   0-5451-1290 แพร3 13 0-4423-5000 นครราชส'มา
21 โรงพยาบาลแพร3ราม 0-5452-2911-14 แพร3 14 โรงพยาบาลร�ม ล�ฟว�!ง 0-4475-6313 นครราชส'มา
22 0-5401-9619   0-5435-2422 ล8าปาง 15 โรงพยาบาลเซนต�เมร'! 0-4424-0240   0-4424-0240 นครราชส'มา
23 โรงพยาบาลศ�ร�เวช ล8าพ>น 0-5353-7597 ล8าพ>น 16 0-4422-3000 นครราชส'มา
24 โรงพยาบาลหร�ภ
ญช ยเมโมเร'ยล 0-5358-1600-4 ล8าพ>น 17 โรงพยาบาลเอกชนบ
ร'ร มย� 0-4462-5340 บ
ร'ร มย�
25 โรงพยาบาลช ยอร
ณเวชการ 0-5661-1407 พ�จ�ตร 18 โรงพยาบาลมหาสารคามอ�นเตอร�เนช !นแนล 0-4372-1770   0-4372-3669 มหาสารคาม
26 โรงพยาบาลสหเวช 0-5661-2791-3 พ�จ�ตร 19 โรงพยาบาลม
กดาหารอ�นเตอร�เนช !นแนล 0-4261-2431-5 ม
กดาหาร
27 0-5521-0819   0-5521-2222   พ�ษณ
โลก 20 โรงพยาบาลนายแพทย�หาญ 0-4571-2546   0-4571-1356 ยโสธร
28 โรงพยาบาลพ�ษณ
เวช พ�ษณ
โลก 0-5590-9000 พ�ษณ
โลก 21 0-4571-4474 ยโสธร
29 0-5521-8777   0-5521-8777 พ�ษณ
โลก 22 โรงพยาบาลจ
ร'เวช 0-4351-8019   0-4351-1436 รAอยเอ4ด
30 โรงพยาบาลรวมแพทย�พ�ษณ
โลก 0-5521-9307 พ�ษณ
โลก 23 โรงพยาบาลรAอยเอ4ดธนบ
ร' 0-4352-7191 รAอยเอ4ด
31 โรงพยาบาลเพชรร ตน� เพชรบ>รณ� 056720680,056720680-4#205,086 เพชรบ>รณ� 24 โรงพยาบาลเม=องเลยราม 0-4287-0000 เลย
32 โรงพยาบาลพ ฒนเวชส
โขท ย 055621502, 055621502#2103 ส
โขท ย 25 โรงพยาบาลประชาร กษ�เวชการ 0-4563-1313 ศร'สะเกษ
33 โรงพยาบาลรวมแพทย�ส
โขท ย 0-55612189-90,0-55612211-12 ส
โขท ย 26 โรงพยาบาลร กษ�สกล 0-4271-2588   0-4271-2800 สกลนคร
34 โรงพยาบาลเอกชนเม=องก8าแพง 0-5571-6100 ก8าแพงเพชร 27 โรงพยาบาลสกลนคร 0-4271-1615 สกลนคร
35 โรงพยาบาลปากน68าโพ 0-5622-5501-9 นครสวรรค� 28 โรงพยาบาลรวมแพทย�หมออน นต� 0-4451-5700   0-4451-3638 ส
ร�นทร�
36 0-5621-2212-3 นครสวรรค� 29 โรงพยาบาลรวมแพทย�หนองคาย 0-4242-1412-4 หนองคาย
37 โรงพยาบาลรวมแพทย�นครสวรรค� 0-5622-3600 นครสวรรค� 30 โรงพยาบาลหนองคาย ว ฒนา 0-4246-5201-9 หนองคาย
38 โรงพยาบาลร3มฉ ตร 0-5622-4266 นครสวรรค� 31 โรงพยาบาลว'ระพลการแพทย� 0-4231-2344-6 หนองบ วล8าภ>
39 โรงพยาบาลศร'สวรรค� 0-5631-1626-35 นครสวรรค� 32 0-4234-3111 อ
ดรธาน'
40 โรงพยาบาลนครแม3สอดอ�นเตอร�เนช !นแนล 0-5551-8200-22 ตาก 33 0-4232-5999   0-4224-1031-3 อ
ดรธาน'
41 0-5553-3912-4   0-5554-4388 ตาก 34 โรงพยาบาลเอกอ
ดร 0-4234-2555 อ
ดรธาน'

ภาคตะว�นออก 35 โรงพยาบาลราชเวชอ
บลราชธาน' 0-4528-0040 อ
บลราชธาน'
No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด 36 โรงพยาบาลสรรพส�ทธ�Hอ�นเตอร� 0-4525-0271-2 อ
บลราชธาน'
1 0-3931-9888 จ นทบ
ร' 37 โรงพยาบาลอ
บลร กษ� ธนบ
ร' 0-4542-9100 อ
บลราชธาน'
2 0-3932-8151 จ นทบ
ร'
3 โรงพยาบาลส�ร�เวช 0-3960-5666 จ นทบ
ร'
4 0-3853-8511-3   0-3884-0236 ฉะเช�งเทรา
5 0-3883-6967 ฉะเช�งเทรา
6 โรงพยาบาลเกษมราษฎร�ฉะเช�งเทรา 0-3881-2702 ฉะเช�งเทรา
7 โรงพยาบาลรวมแพทย�ฉะเช�งเทรา 0-3305-0600 ฉะเช�งเทรา
8 0-3723-9665 ปราจ'นบ
ร'
9 0-3842-7751-5   0-3825-9999 ชลบ
ร'
10 0-3893-1000   0-3893-1075 ชลบ
ร'
11 โรงพยาบาลป<ยะเวชช� บ3อว�น 0-3834-5111   0-3834-5111 ชลบ
ร'
12 0-3831-7333 ชลบ
ร'
13 โรงพยาบาลพ ทยาเมโมเร'ยล 0-3848-8777 ชลบ
ร'
14 โรงพยาบาลว�ภารามอมตะนคร 0-3831-6999 ชลบ
ร'
15 โรงพยาบาลว�ภารามแหลมฉบ ง 0-3849-1888 ชลบ
ร'
16 0-3839-0580 ชลบ
ร'
17 0-3832-4100-20   0-3832-0300 ชลบ
ร'
18 0-3303-8888 ชลบ
ร'
19 0-3824-5926-57 ,0-3824-5735-69 ชลบ
ร'
20 0-3832-2157-9 ชลบ
ร'
21 โรงพยาบาลเอกชล 0-3839-9999   0-3827-3840-7 ชลบ
ร'
22 0-3893-9888#5186 ชลบ
ร'
23 0-3953-2735  0-3953-2737 ตราด
24 0-3951-1285   0-3951-1040-1 ตราด
25 0-3959-7040 ตราด
26 0-3721-1088 ปราจ'นบ
ร'
27 0-3892-1999 ระยอง
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โรงพยาบาลมหาว�ทยาล ยแม3ฟVาหลวง(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลเช'ยงรายประชาน
เคราะห�(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลระยอง(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลกร
งเทพเช'ยงใหม3 BDMS
โรงพยาบาลกร
งเทพขอนแก3น BDMS
โรงพยาบาลขอนแก3น(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

ศ>นย�ศร'พ ฒน� คณะแพทย�ศาสตร� มหาว�ทยาล ยเช'ยงใหม3(ใหAเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลเช'ยงใหม3 ฮอสพ�ทอล (สยามราษฎร� เช�ยงใหม#)

โรงพยาบาลศร'นคร�นทร� มหาว�ทยาล ยขอนแก3น(ใหAเฉพาะ IPD)
(เฉพาะหอผ>Aป?วยพ�เศษช 6น 14 อาคารสมเด4จพระศร'นคร�นทราบรมราชชนน'อน
สรณ�)
โรงพยาบาลช ยภ>ม�(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลเทพปIญญา 2 (เด�มช$�อรพ.ช�างเผ$อก) โรงพยาบาลกร
งเทพ ปากช3อง BDMS
โรงพยาบาลกร
งเทพราชส'มา BDMS

โรงพยาบาลมหาราชนครราชส'มา(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลเขลางค�นคร - ราม
โรงพยาบาลมหาว�ทยาล ยเทคโนโลย'ส
รนาร'(ใหAเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลกร
งเทพพ�ษณ
โลก BDMS
โรงพยาบาลรวมแพทย� ยโสธร (หาญอ�นเตอร�เนช��นแนล เด�ม)

โรงพยาบาลพ�ษณ
โลก ฮอสพ�ทอล(เด�มค$อ รพ.อ�นเตอร�เวชการ)

โรงพยาบาลปากน68าโพ 2

โรงพยาบาลกร
งเทพอ
ดร BDMS
โรงพยาบาลนอร�ทอ'สเทอร�น-ว�ฒนา

โรงพยาบาลแม3สอด-ราม

โรงพยาบาลกร
งเทพจ นทบ
ร' BDMS
โรงพยาบาลพระปกเกลAา(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลจ
ฬาร ตน� 11
โรงพยาบาลพนมสารคาม(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลจ
ฬาร ตน� 304 อ�นเตอร�
โรงพยาบาลกร
งเทพพ ทยา BDMS
โรงพยาบาลชลบ
ร'(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลพญาไท ศร'ราชา BDMS

ศ>นย�ว�ทยาศาสตร�ส
ขภาพมหาว�ทยาล ยบ>รพา(ใหAเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลสม�ต�เวชศร'ราชา BDMS
โรงพยาบาลสม�ต�เวชชลบ
ร' BDMS
โรงพยาบาลสมเด4จพระนางเจAาส�ร�ก�ต�H(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลสมเด4จพระบรมราชเทว' ณ ศร'ราชา(ใหAเฉพาะIPD)

โรงพยาบาลเอกชล 2
โรงพยาบาลกร
งเทพตราด BDMS
โรงพยาบาลตราด(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลแหลมงอบ(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลเจAาพระยาอภ ยภ>เบศร(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลกร
งเทพระยอง BDMS



ภาคใต. ภาคใต.
No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด
1 0-7561-1212 กระบ'! 24 0-7635-8888 ภ>เก4ต
2 โรงพยาบาลกระบ'!นคร�นทร�อ�นเตอร�เนช !นแนล 0-7562-6555 กระบ'! 25 โรงพยาบาลส�โรรสยะลา 0-7322-3600 ยะลา
3 0-7742-0901 ส
ราษฎร�ธาน' 26 0-7427-2800 สงขลา
4 โรงพยาบาลรวมแพทย�กระบ'! 0-7563-2204 กระบ'! 27 โรงพยาบาลราษฎร�ย�นด'หาดใหญ3 0-7420-0270,0-7420-0297 สงขลา
5 โรงพยาบาลธนบ
ร'ช
มพร 0-7750-4800-13 ,0-7765-8555 ช
มพร 28 โรงพยาบาลศ�คร�นทร� หาดใหญ3 0-7431-0310 สงขลา
6 โรงพยาบาลว�ร ชศ�ลปY 0-7754-2560 ช
มพร 29 0-7445-5000 สงขลา
7 โรงพยาบาลตร งรวมแพทย� 0-7521-9985-7 ตร ง
8 โรงพยาบาลราชด8าเน�นตร ง 0-7522-3500-8 ตร ง 30 0-7427-3100 สงขลา
9 โรงพยาบาลว ฒนแพทย�ตร ง 0-7520-5555 ตร ง 31 0-7742-9500 ส
ราษฎร�ธาน'
10 โรงพยาบาลนครคร�สเต'ยน 0-7531-7110 นครศร'ธรรมราช 32 0-7795-6789 ส
ราษฎร�ธาน'
11 โรงพยาบาลนครพ ฒน� 0-7530-5999 นครศร'ธรรมราช 33 โรงพยาบาลท กษ�ณส
ราษฎร� 0-7727-8777 ส
ราษฎร�ธาน'
12 โรงพยาบาลนคร�นทร� 0-7531-2800-12 นครศร'ธรรมราช 34 โรงพยาบาลบAานดอนอ�นเตอร� 0-7724-5236-9 ส
ราษฎร�ธาน'
13 0-7553-5630 นครศร'ธรรมราช 35 โรงพยาบาลศร'ว�ช ยส
ราษฎร�ธาน' 0-7728-2520-1   0-7722-0396 ส
ราษฎร�ธาน'
14 โรงพยาบาลส�โรรสปIตตาน' 0-7334-8100 ปIตตาน' 36 โรงพยาบาลสม
ยอ�นเตอร�เนช !นแนล 0-7730-0395 ส
ราษฎร�ธาน'
15 0-7641-2034   0-7641-1616 พ งงา 37 0-7736-2013 ส
ราษฎร�ธาน'
16 โรงพยาบาลป<ยะร กษ� 0-7462-7148 พ ทล
ง 38 โรงพยาบาลเฟ<ร�สเวสเทอร�น 0-7737-7472-4 ส
ราษฎร�ธาน'
17 0-7461-1521, 0-7460-9500-20 พ ทล
ง 39 โรงพยาบาลไทยอ�นเตอร�เนช !นแนล 07-724-5720 ส
ราษฎร�ธาน'
18 0-7625-4421 ภ>เก4ต
19 0-7625-4425 ภ>เก4ต
20 0-7634-2633 ภ>เก4ต
21 โรงพยาบาลม�ชช !น ภ>เก4ต 0-7623-7220-6 ภ>เก4ต
22 0-7636-1234 ภ>เก4ต
23 0-7624-9400 ภ>เก4ต
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โรงพยาบาลกระบ'!(ใหAบร�การเฉพาะ IPD) โรงพยาบาลองค�การบร�หารส3วนจ งหว ดภ>เก4ต(ใหAเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลเกาะสม
ย**(ใหAบร�การเฉพาะ IPD) โรงพยาบาลกร
งเทพหาดใหญ3 BDMS

โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร� คณะแพทย�ศาสตร�มหาว�ทยาล ยสงขลานคร�นทร� 
(คล�น�กพร�เม��ยม อาคารศร�เวชว�ฒน�)(ให�บร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลหาดใหญ3(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลกร
งเทพสม
ย BDMS
โรงพยาบาลกร
งเทพส
ราษฎร� BDMS

โรงพยาบาลส�ชล(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลพ งงา(ใหAบร�การเฉพาะ IPD) โรงพยาบาลสมเด4จพระย
พราช เว'ยงสระ(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

โรงพยาบาลพ ทล
ง(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)
โรงพยาบาลกร
งเทพภ>เก4ต BDMS
โรงพยาบาลด'บ
ก BDMS
โรงพยาบาลป?าตอง(ใหAบร�การเฉพาะ IPD)

รวม 284 แห�ง
โรงพยาบาลวช�ระภ>เก4ต(ใหAบร�การเฉพาะ IPD) ให.บร�การเฉพาะ IPD  38 แห�ง
โรงพยาบาลส�ร�โรจน� BDMS รพ. 286 แห�ง  คล�น�ก 119 แห�ง = 405 แห�ง



กร�งเทพมหานคร และ ปร�มณฑล ภาคตะว�นออก
No. ช��อโรงพยาบาล จ�งหว�ด No. ช��อโรงพยาบาล จ�งหว�ด
1 0-2329-1559-60,0-2328-7653 กร
งเทพมหานคร 1 038-575-134-6   038-538-511-3 ฉะเช�งเทรา
2 0-2326-7993-4 กร
งเทพมหานคร 2 โสธราเวชโพล'คล�น�ก 0-3855-1519 ฉะเช�งเทรา
3 0-2671-4053 กร
งเทพมหานคร 3 0-3833-7969 ชลบ
ร'
4 คล�น�กเวชกรรมกลAวยน68าไท ท
3งสองหAอง 0-2982-3972 กร
งเทพมหานคร 4 0-3833-7920 ชลบ
ร'
5 คล�น�กเวชกรรมกลAวยน68าไท สาขาพหลโยธ�น 0-2115-7639 กร
งเทพมหานคร 5 0-3834-6411   0-3833-7929 ชลบ
ร'
6 คล�น�กเวชกรรมกลAวยน68าไท สาขาอ3อนน
ช 0-2742-4398 กร
งเทพมหานคร 6 0-3811-9077 ชลบ
ร'
7 0-2741-6774 กร
งเทพมหานคร 7 0-3819-7955 ชลบ
ร'
8 0-2742-5661-2 กร
งเทพมหานคร 8 คล�น�กเวชกรรมสม�ต�เวช ป<[นทอง 0-3834-8290 ชลบ
ร'
9 0-2748-1067 กร
งเทพมหานคร 9 คล�น�กเวชกรรมสม�ต�เวช เคร=อสหพ ฒน� 082-9932300   082-9932301 ชลบ
ร'
10 คล�น�กเวชกรรมเปาโล สาขาซ นทาวเวอร�สบ' 0-2617-6474 กร
งเทพมหานคร 10 คล�น�กเวชกรรมสม�ต�เวช แหลมฉบ ง 082-9932302-3 ชลบ
ร'
11 คล�น�กเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอร� 0-2937-1200 กร
งเทพมหานคร 11 0-3825-9977 ชลบ
ร'
12 บ' เอ4น เอช แอท ออลซ'ซ !นส� คล�น�กเวชกรรม 0-2654-3888 กร
งเทพมหานคร 12 บางพระ เมด�คอล เซนเตอร� 0-3824-1299 ชลบ
ร'
13 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมลาซาล 0-2060-8911 กร
งเทพมหานคร 13 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมว ดว งห�น 0-3311-2125 ชลบ
ร'
14 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมแกAวเง�นทอง 0-2060-8912 กร
งเทพมหานคร 14 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมหนองยายบ>3 0-3304-7319 ชลบ
ร'
15 0-2899-0130-9 กร
งเทพมหานคร 15 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมหAวยใหญ3 0-3309-0366 ชลบ
ร'
16 0-2399-4259-63 กร
งเทพมหานคร 16 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมเขาตาโล 0-3832-2296 ชลบ
ร'
17 0-2751-6864 กร
งเทพมหานคร 17 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมเขานAอย 0-3806-8952 ชลบ
ร'
18 สหคล�น�กกลAวยน68าไท สาทร 0-2676-2896-7 กร
งเทพมหานคร 18 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมเน�นพล บหวาน 0-3811-4239 ชลบ
ร'
19 สหคล�น�กกลAวยน68าไทสาขาอโศก 0-2714-9565 กร
งเทพมหานคร 19 สหคล�น�กสม�ต�เวช 0-3827-2303   0-3827-2606 ชลบ
ร'
20 0-2168-1112 กร
งเทพมหานคร 20 สหคล�น�กสม�ต�เวช เจ พาร�ค 082-993-2302 ชลบ
ร'
21 เซ4นทร ลเมด�ก คล�น�กเวชกรรม สาขาด�นแดง 0-2644-1644 กร
งเทพมหานคร 21 อมตะเวชกรรมโรงพยาบาลท !วไปขนาดเล4ก 0-3834-5850   0-3834-5847 ชลบ
ร'
22 เซ4นทร ลเมด�ก คล�น�กเวชกรรม สาขาบางช น 0-2919-8933 กร
งเทพมหานคร 22 0-3828-4354 ชลบ
ร'
23 เซ4นทร ลเมด�ก คล�น�กเวชกรรม สาขาพระโขนง 0-2711-0460 กร
งเทพมหานคร 23 คล�น�กอ�นเตอร�เนช !นแนล เกาะชAาง 0-3955-1151   0-3955-1152 ตราด
24 เซ4นทร ลเมด�ก คล�น�กเวชกรรม สาขาร ชดา 0-2692-5400 กร
งเทพมหานคร 24 0-3721-1587 ปราจ'นบ
ร'
25 เซ4นทร ลเมด�ก คล�น�กเวชกรรม สาขาเกษตร 0-2941-1440 กร
งเทพมหานคร 25 0-3720-9503-5  0-3720-9446 ปราจ'นบ
ร'
26 เซ4นทร ลเมด�ก คล�น�กเวชกรรม สาขาเซนต�หล
ยส� 0-2673-1773 กร
งเทพมหานคร 26 สถานพยาบาลโสธราเวชกบ�นทร�บ
ร' 0-3720-4734 ปราจ'นบ
ร'
27 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมกฤษดานคร 0-2982-9314 นนทบ
ร' 27 0-3860-4669 ระยอง
28 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมคลองประปา 0-2952-5545 นนทบ
ร' 28 0-3802-5957 ระยอง
29 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมดวงแกAว 0-2961-3857 นนทบ
ร' 29 0-3895-5437   0-3895-5438 ระยอง
30 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมท3าทราย 0-2952-9911 นนทบ
ร' 30 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมมาบยางพร 0-3806-8953 ระยอง
31 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมธารทอง 0-2834-2782 นนทบ
ร' 31 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมสะพานส'! 0-3301-6477 ระยอง
32 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมบ วทองเคหะ 0-2925-9944 นนทบ
ร' ภาคตะว�นออกเฉ,ยงเหน�อ
33 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมบางกรวย 0-2879-4377 นนทบ
ร' No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด
34 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมบางใหญ3ซ�ต'6 0-2595-0882 นนทบ
ร' 1 0-3634-5768 สระบ
ร'
35 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมประชาช=!น 0-2980-1350 นนทบ
ร' 2 0-4441-7419 นครราชส'มา
36 0-2952-8727 นนทบ
ร' 3 0-4430-0422 นครราชส'มา
37 0-2903-3663 นนทบ
ร' ภาคเหน�อ
38 0-2965-4481 นนทบ
ร' No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด
39 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมพ�มลราช 0-2923-6890 นนทบ
ร' 1 คล�น�กเกษมราษฎร�ศร'บ
ร�นทร� สาขาเช'ยงแสน 0-5365-0131 เช'ยงราย
40 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมมหาสว สด�H 0-2953-5055 นนทบ
ร' 2 0-5373-1391 เช'ยงราย
41 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมลานทอง 0-2963-2338 นนทบ
ร' 3 โรงพยาบาลท !วไปขนาดเล4กนครหล3ม 0-5670-2015   0-5670-2015-6 เพชรบ>รณ�
42 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมสนามบ�นน68า 0-2965-4481 นนทบ
ร' ภาคใต.
43 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมเจAาพระยา 0-2920-0957 นนทบ
ร' No. ช��อโรงพยาบาล โทรศ�พท จ�งหว�ด
44 สม�ต�เวชเม=องทองธาน' สหคล�น�ก 0-2980-7087-8 นนทบ
ร' 1 091-8499914 กระบ'!
45 เซ4นทร ลเมด�ก คล�น�กเวชกรรม สาขาปากเกร4ด 0-2690-9244 นนทบ
ร' 2 สถานพยาบาลนราการแพทย� 0-7351-2282 นราธ�วาส
46 0-2592-2141 ปท
มธาน' 3 0-7541-1330 นครศร'ธรรมราช
47 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมคลองหน]!ง 0-2901-2884 ปท
มธาน' 4 ศ�ราร กษ�คล�น�กแพทย� 0-7314-4880 ปIตตาน'
48 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมซอยค
ณพระ 0-2012-6830 ปท
มธาน' 5 0-7625-4425   09-3574-9641 ภ>เก4ต
49 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมนวนคร 0-2909-4998 ปท
มธาน' 6 081-3703705 พ งงา
50 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมลาดสวาย 0-2994-4555 ปท
มธาน' 7 0-7783-5960 ระนอง
51 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมอ>3ทอง 0-2987-2880 ปท
มธาน' 8  0-7781-0465-67 ระนอง
52 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมเทพก
ญชร 0-2198-2177 ปท
มธาน' 9 0-7723-9599 ส
ราษฎร�ธาน'
53 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมเสมาฟVาคราม 0-2987-5844 ปท
มธาน' 10 0-7723-9508 ส
ราษฎร�ธาน'
54 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมไทยสมบ>รณ� 0-2191-2522 ปท
มธาน' 11 สถานพยาบาลเว'ยงเวช 0-7736-1672 ส
ราษฎร�ธาน'
55 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมไอยรา 0-2953-5055 ปท
มธาน'
56 0-2150-7111 ปท
มธาน'
57 โรงพยาบาลเอเช'ย โรงพยาบาลท !วไปขนาดเล4ก 0-3590-4478 พระนครศร'อย
ธยา
58 0-2750-1150-3 สม
ทรปราการ
59 0-2334-2555 สม
ทรปราการ
60 0-2323-4081-3 สม
ทรปราการ
61 0-2753-2876-7,0-2384-0410 สม
ทรปราการ
62 0-2385-2557,0-2385-2693 สม
ทรปราการ
63 0-2134-6016 สม
ทรปราการ
64 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมตลาดไทยประก น 0-2706-4050 สม
ทรปราการ
65 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมบางป> 0-2953-5055 สม
ทรปราการ
66 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมว ดด3านส8าโรง 0-2037-1933 สม
ทรปราการ
67 ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมแพรกษา 0-2174-4954 สม
ทรปราการ
68 0-2316-9561-2,0-2316-6198-9 สม
ทรปราการ
69 0-2315-1870,0-2705-1170-4 สม
ทรปราการ
70 สม�ต�เวชส
วรรณภ>ม�คล�น�กเวชกรรม 0-2134-2666,0-2134-2668 สม
ทรปราการ
71 เมด�กAา คล�น�กเวชกรรม 0-2819-1178 สม
ทรปราการ
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คล�น�กเวชกรรม จ
ฬาร ตน� 7 คล�น�กเวชกรรมจ
ฬาร ตน�12(เกตเวย�)
คล�น�กเวชกรรม จ
ฬาร ตน� 8
คล�น�กเวชกรรมกลAวยน68าไท ช
มชน70ไร# คล�น�กกร
งเทพระยองสาขาบ3อว�น BDMS

คล�น�กป<ยะเวชช� บ3อว�น เวชกรรม
คล�น�กพญาไทเวชกรรมบ3อว�น BDMS
คล�น�กรพ.สมเด-จพระนางเจ�าส�ร�ก�ต�.ฯ สาขานาจอมเท�ยน

คล�น�กเวชกรรมกลAวยน68าไท ส
ข
มว�ท56 คล�น�กรพ.สมเด-จพระนางเจ�าส�ร�ก�ต�.ฯ สาขาบ#อว�น
คล�น�กเวชกรรมกลAวยน68าไท ส
ข
มว�ท93
คล�น�กเวชกรรมกลAวยน68าไท ส
ภาพงษ�3

คล�น�กโรงพยาบาลกร
งเทพพ ทยา สาขาจอมเท'ยน BDMS

สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2
สหคล�น�กกลAวยน68าไท รพ.กล�วยน23าไท2
สหคล�น�กกลAวยน68าไท ราม2

สหคล�น�กกลAวยน68าไทสาขาเดอะช4อปปส�แกรนด�พระราม9

โรงพยาบาลจ
ฬาร ตน�ชลเวช(รพ.ขนาดเล-ก)

โรงพยาบาลอ�มพ'เร'ยล (โรงพยาบาลท��วไปขนาดเล-ก)
โรงพยาบาลโสธรเวช 304 (โรงพยาบาลท��วไปขนาดเล-ก)

คล�น�กกร
งเทพระยองสาขาบAานฉาง BDMS
คล�น�กเวชกรรมกร
งเทพระยองสาขาปลวกแดง BDMS
คล�น�กโรงพยาบาลสม�ต�เวชศร'ราชา(อ�สเท�ร�นซ�บอร�ด)

คล�น�กเวชกรรมกร
งเทพมวกเหล4ก BDMS
คล�น�คเวชกรรมกร
งเทพส>งเน�น BDMS

ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมประชาน�เวศน�3 คล'น�กเวชกรรมกร
งเทพเขาใหญ3 BDMS
ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมพระป<[น 3
ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมพฤกษา 3

โรงพยาบาลเกษมราษฎร� แม3สาย (สถานพยาบาล)

คล�น�กเวชกรรมอ�นเตอร�เนช !นแนล(เคร$อรพ.ว�ฒนแพทย�ตร�ง)

ม�ตรไมตร'คล�น�กเวชกรรมคลอง3 โรงพยาบาลรวมแพทย�ท
3งสง (โรงพยาบาลท��วไปขนาดเล-ก)

คล�น�กเวชกรรมกร
งเทพภ>เก4ต สาขาไมAขาว BDMS
คล�น�กเวชกรรมกร
งเทพภ>เก4ต สาขาพ งงา BDMS
โรงพยาบาลอ นดาม นระนองการแพทย� (โรงพยาบาลท��วไปขนาดเล-ก)
โรงพยาบาลท !วไปขนาดเล4กระนองอ�นเตอร�เนช !นแนล (รพ.ท��วไปขนาดเล-ก)
คล�น�กโรงพยาบาลกร
งเทพสม
ย BDMS
คล�น�กไทยอ�นเตอร�การแพทย� (เกาะพะง�น)

สายไหม (คลอง8)
รวม 119 แห�ง

โรงพยาบาลบางนา 3 (โรงพยาบาลท��วไปขนาดเล-ก) สถานพยาบาล สามารถให.บร�การท�Jง OPD และ IPD
โรงพยาบาลอรวรรณ (โรงพยาบาลท��วไปขนาดเล-ก) คล�น�ก สามารถใหAบร�การ OPD เท#าน�2น
โรงพยาบาลเม=องสม
ทรบางป> (โรงพยาบาลท��วไปขนาดเล-ก)
คล�น�กเวชกรรม จ
ฬาร ตน� 2
คล�น�กเวชกรรม จ
ฬาร ตน� 4
ฟร'โซนคล�น�กเวชกรรม(คล�น�กในเคร$อสม�ต�เวช)

สถานพยาบาลจ
ฬาร ตน� 1
สถานพยาบาลจ
ฬาร ตน� 5
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