ชื่อโรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร
กรุุงเทพ
กรุุงเทพคริิสเตีียน
กล้้วยน้ำำ��ไท
กล้้วยน้ำำ��ไท 2
เกษมราษฎร์์ บางแค
เกษมราษฎร์์ ประชาชื่่�น
เกษมราษฎร์์ รามคำำ�แหง
คณะแพทย์์ศาสตร์์ วชิิรพยาบาล(เฉพาะผู้้�ป่่วยใน)
คลิินิิกเวชกรรมกล้้วยน้ำำ��ไท สาขาพหลโยธิิน
คามิิลเลีียน
เคคลิินิิกเวชกรรม สาขาราม 2
เคคลิินิิกเวชกรรม สาขาสุุภาพงษ์์ 3

02-310-3000
02-625-9000
02-769-2000
02-399-4259-63
02-804-8959
02-910-1600-45
02-339-0000
02-244-3000
02-1157638
02-185-1444
02-751-6746
02-769-2000
ต่่อ6131,6132/
02-7434363
เคสหคลิินิิก สาขาเดอะช็็อปปส์์ แกรนด์์ พระราม 9 02-168-1112
เคสหคลิินิิก สาขาสุุขุุมวิิท 93
02-742-5661-2
จุุฬารััตน์์ 7
02-329-1559-60
จุุฬารััตน์์ 8
02-326-7993-4
เจ้้าพระยา
02-434-1111
ซีีจีีเอช
02-552-8777
ซีีจีีเอช สายไหม
02-991-8999
เซนต์์หลุุยส์์
02-675-5000
เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาเกษตร
02-941-1440
เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาเซนต์์หลุุยส์์ 02-673-1773
เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาดิินแดง
02-644-1644
เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาพระโขนง
02-711-0460
เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขารััชดา
02-692-5206
ตา หูู คอ จมููก
02-886-6600-16
ตำำ�รวจ(เฉพาะผู้้�ป่่วยใน)
02-207-6000
เทพธาริินทร์์
02-348-7000
ไทยนคริินทร์์
02-340-6499
ธนบุุรีี 1
02-412-0020
ธนบุุรีี 2
02-448-3845-8
ธนบุุรีี บำำ�รุุงเมืือง
02-220-7999
นครธน
02-450-9999
นวมิินทร์์
02-918-5080
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

ชื่อโรงพยาบาล

นวมิินทร์์ 9
บางนา 1
บางปะกอก 1
บางปะกอก 2 คลิินิิกเวชกรรม
บางปะกอก 9 อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
บางไผ่่
บางโพ
บางมด
บ้้านแพ้้ว (องค์์การมหาชน) สาขาสาทร
บำำ�รุุงราษฎร์์
บีี เอ็็น เอช
บีี.แคร์์ เมดิิคอลเซ็็นเตอร์์
ประชาพััฒน์์
ปิิยะเวท
เปาโล เกษตร
เปาโล โชคชััย 4
เปาโล พหลโยธิิน
พญาไท 1
พญาไท 2
พญาไท 3
พญาไท นวมิินทร์์
พระรามเก้้า
เพชรเวช
แพทย์์ปััญญา
มงกุุฎวััฒนะ
มเหสัักข์์
มิิชชั่่�น
มิิตรประชา
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาแก้้วเงิินทอง
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาลาซาล
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาอุุดมสุุข
เมดพาร์์ค
ยัันฮีี
รามคำำ�แหง
ราษฎร์์บููรณะ
ลาดพร้้าว
วิิชััยยุุทธ(PA เฉพาะผู้้�ป่่วยนอก

เบอร์โทรศัพท์
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02-518-1818
02-746-8630-9
02-872-1111
02-899-0130-9
02-877-1111
02-457-0086
02-587-0136-44
02-867-0606
02-287-2228
02-667-1000
02-686-2700
02-523-3359-71
02-427-1616
02 129 5555
02-579-1770
02-514-4141
02-279-7000-9
02-640-1111
02-617-2444
02-467-1111
02-944-7111
02-202-9999
02-718-1515
02-314-0726
02-574-5000
02-635-7120-39
02-282-1100
02-455-5875
02-060-8912
02-060-8911
02-019-8577
02-023-3333
02-879-0300
02-743-9999
02-872-1001
02-530-2556
02-2657777

วิิชััยเวช แยกไฟฉาย
วิิชััยเวชอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล หนองแขม
วิิภาราม
วิิภาวดีี
วิิมุุต
วีีเมดิิคอล คลิินิิกเวชกรรม
เวชธานีี
ศิิคริินทร์์
ศิิริิน
ศิิริิราช(เฉพาะผู้้�ป่่วยใน)
สมิิติิเวช ไชน่่าทาวน์์
สมิิติิเวช ธนบุุรีี
สมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์
สมิิติิเวช สุุขุุมวิิท
สหคลิินิิกกล้้วยน้ำำ��ไท สาขาสาทร
สหคลิินิิกกล้้วยน้ำำ��ไท สาขาอโศก

02-412-0055
02-441-6999
02-722-2500
02-941-2800
02-079-0000
02-277-9115-6
02-734-0390
02-366-9900
02-130-7652
02-419-7093-4
02-118-7888
02-438-9000
02-378-9000
02-711-8181
02-636-7733
02-769-2000
ต่่อ6196/
02-664-0153-4
02-252-3001-4
02 089 1111
02-948-5388
02-006-8888
0-2407-2900
02-874-6767
02-391-0011
02 761 9888
02-223-1351
02-259-7785-6
02-034-0808

สหแพทย์์หลัังสวนโพลีีคลิินิิค
สหวิิทยาการมะลิิ
สิินแพทย์์
สิินแพทย์์ ศรีีนคริินทร์์
สิิริินาถ บึึงกุ่่�ม
สุุขสวััสดิ์์�
สุุขุุมวิิท
เสรีีรัักษ์์
หััวเฉีียว
อาร์์ เอส ยูู เมดิิคอล เซ็็นเตอร์์
เอส สไปน์์ แอนด์์ เนิิร์์ฟ

ภาคกลาง

กำ�แพงเพชร
แพทย์์บััณฑิิต โรงพยาบาลทั่่�วไปขนาดเล็็ก
เอกชนเมืืองกำำ�แพง
ชัยนาท
รวมแพทย์์ ชััยนาท

055 711 865
055-716-702
056-413-017-8
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กรุุงเทพคริิสเตีียน นครปฐม
กรุุงเทพสนามจัันทร์์(PA ให้้บริิการเฉพาะผู้้�ป่ว่ ยนอก)
เทพากร
อิินเตอร์์กำำ�แพงแสน
นครสวรรค์
พริ้้�นซ์์ ปากน้ำำ��โพ 1
พริ้้�นซ์์ ปากน้ำำ��โพ 2
รวมแพทย์์ นครสวรรค์์
ศรีีสวรรค์์  
นนทบุรี
กรุุงไทย
เกษมราษฎร์์ รััตนาธิิเบศร์์
เกษมราษฎร์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล รััตนาธิิเบศร์์
เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาปากเกร็็ด
นนทเวช
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขากฤษดานคร
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาคลองถนน
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาคลองประปา
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาเจ้้าพระยา
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาดวงแก้้ว
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาท่่าทราย
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาธารทอง
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาบััวทองเคหะ
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาบางกรวย
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาบางใหญ่่ซิิตี้้�
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาประชาชื่่�น
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาประชานิิเวศน์์ 3
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาพระปิ่่�น 3
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาพฤกษา 3
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาพิิมลราช
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขามหาสวััสดิ์์�
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาลานทอง
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาวััดพระเงิิน
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาสนามบิินน้ำำ��
วิิภาราม ปากเกร็็ด
เวิิลด์์เมดิิคอลเซ็็นเตอร์์
อนัันต์์พััฒนา 2
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ปทุมธานี

นครปฐม
034-270-080-5
034-219-600
034-212-718-25
034-310-000
056-000 111
056 000 111
056-223-600
056-311-626
02-582-2299
02-921-3400-9
02-594-0020-66
02-960-9244
02-596-7888
02-982-9314
02-053-7417
02-952-5545
02-920-0957
02-961-3857
022952-9911
02-834-2782
02-925-9944
02-886-3113
02-595-0882
02-980-1350
02-952-8727
02-903-3663
02-965-4481
02-923-6890
02-041-6533
02-963-2338
02-053-7418
02-968-7273
02-960-9655
02-836-9999
02-883-9922-9

กรุุงสยามเซนต์์คาร์์ลอส
การุุญเวช ปทุุมธานีี
เฉพาะทางแม่่และเด็็กแพทย์์รัังสิิต
บางปะกอก-รัังสิิต 2
ปทุุมเวช
เปาโล รัังสิิต
แพทย์์รัังสิิต
ภััทร-ธนบุุรีี
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาคลอง 3
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาคลองหนึ่่�ง
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาซอยคุุณพระ
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาเทพกุุญชร 
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาไทยสมบููรณ์์
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขานวนคร
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาบึึงคำำ�พร้้อย
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาลาดสวาย
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาสามโคก
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาเสมาฟ้้าคราม
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาอู่่�ทอง
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาไอยรา
สิินแพทย์์ ลำำ�ลููกกา
พระนครศรีอยุธยา
การุุญเวช อยุุธยา
พีีรเวช
ราชธานีี
ราชธานีี โรจนะ
ศุุภมิิตร เสนา
พิจิตร
ชััยอรุุณเวชการ
ทััศนเวช
พิิษณุุเวช พิิจิิตร
พิษณุโลก
กรุุงเทพพิิษณุุโลก
พิิษณุุโลกฮอสพิิทอล
พิิษณุุเวช
รวมแพทย์์ พิิษณุุโลก
นครหล่่ม

02-975-6700
02-529-4533
02-998-9888
02-996-2211
02-958-4500
02-577-8111
02-998-9999
02-901-8400
02-834-0127
02-901-2884
02-012-6830
02-198-2177
02-191-2522
02-909-4998
02-150-1887
02-994-4555
02-053-7610
02-987-5844
02-987-2880
02-034-0911
02-006-9999
035-315-100
035-801-555
035-335-555
035-249-249
035-289-572
056-651-407
056-651-293-5
056-612-096
055-212-222
055-218-777
055-909-000
055-219-307
056-702-015-6
1
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เพชรบูรณ์
เพชรรััตน์์

056-720-680
ลพบุรี

เบญจรมย์์
เมืืองนารายณ์์
สมุทธปราการ
คลิินิิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง
จุุฬารััตน์์ 1 สุุวรรณภููมิิ
จุุฬารััตน์์ 2
จุุฬารััตน์์ 3  อิินเตอร์์    
จุุฬารััตน์์ 9
จุุฬาเวชคลิินิิกเวชกรรม
เซ็็นทรััล ปาร์์ค
เดอะซีีพลััส
บางนา 2
บางปะกอก 3
บางปะกอก สมุุทรปราการ
เปาโล พระประแดง
เปาโล สมุุทรปราการ
พริ้้�นซ์์ สุุวรรณภููมิิ
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาตลาดไทยประกััน
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาบางปูู
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาแพรกษา
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาวััดด่่านสำำ�โรง
เมืืองสมุุทรบางปูู
เมืืองสมุุทรปากน้ำำ��
เมืืองสมุุทรปู่่�เจ้้าฯ
รวมชััยประชารัักษ์์
วิิภาราม-ชััยปราการ
ศิิคริินทร์์ สมุุทรปราการ
สถานพยาบาลจุุฬารััตน์์ 5
สมุุทรปราการ
สำำ�โรงการแพทย์์
สิินแพทย์์ เทพารัักษ์์
สมุทธสงคราม
มหาชััยแม่่กลอง
สมุทธสาคร
เจษฎา
บ้้านแพ้้ว (องค์์การมหาชน)
มหาชััย
มหาชััย 2
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

036-413-933
036-420-666
02-464-3848
02-316-9561-2
02-753-2876-7
02-033-2900
02-738-9900-7
02-758-2501-6
02-312-7261
02-334-2555
02-740-1800
02-109-3111
02-109-3222
02-818-9000
02-363-2000
02-316-0026-42
02-706-4050
02-035-7060
02-174-4954
02-037-1933
02-323-4081-3
02-173-7766-75
02-754-2800-9
02-708-7500-20
02-363-9222
02-323-2991-7
02-705-1170-4
02 701 8132
02-361-0070-9
02-761-5999
034-715-001
034-821-200
034-419-555
034-424-990
02-117-4999
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มหาชััย 3
วิิชััยเวชอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล สมุุทรสาคร
วิิชััยเวชอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล อ้้อมน้้อย
วิิภาราม สมุุทรสาคร
เอกชััย
สระบุรี
เกษมราษฎร์์ สระบุุรีี
ปภาเวช
มิิตรภาพเมโมเรีียล สระบุุรีี
สุโขทัย
พััฒนเวช สุุโขทััย
รวมแพทย์์ สุุโขทััย
สุพรรณบุรี
ธนบุุรีี-อู่่�ทอง
ศุุภมิิตร สุุพรรณบุุรีี
สำำ�เริิงการแพทย์์ สหคลิินิิก
อ่างทอง
อ่่างทองเวชชการ 2
อุทัยธานี
พริ้้�นซ์์ อุุทััยธานีี

034-429-111
034-826-708-29
02-431-0070
034-116-999
034-417-999
036-315-555
036-371-818
036-401-100
055-621-502
055-612-189
035-404-053
035-500-283
035-578-959
035-612-361-5
056-049-899

ภาคตะวันออก
จันทบุรี

กรุุงเทพจัันทบุุรีี
สิิริิเวช

039-319-888
039-344-339
ฉะเชิงเทรา

เกษมราษฎร์์ ฉะเชิิงเทรา
จุุฬารััตน์์ 11 อิินเตอร์์
รวมแพทย์์ ฉะเชิิงเทรา

ชลบุรี

กรุุงเทพพััทยา
คลิินิิกปิิยะเวชช์์ บ่่อวิิน เวชกรรม
คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพพััทยา สาขาบางเสร่่
คลิินิิกเวชกรรมหมอหลาย
คลิินิิกหมอณััฐ
จอมเทีียน
จุุฬารััตน์์ ชลเวช
ใจดีีคลิินิิกเวชกรรม
ชลบุุรีี
บุุญประทานคลิินิิกเวชกรรม สาขาเครืือสหพััฒน์์
บุุญประทานคลิินิิกเวชกรรม สาขาเดอะวััน
บุุญประทานคลิินิิกเวชกรรม สาขาบุุญนคร

038-812-702-19
038-500-300
033-050-600
038-259-900
038-337-333
038-259-935
092-349-4477
089-776-3514
038-259-977
038-284-354-5
086-580-9225
038-931-075-6
096-220-4144
097-357-3288
082-202-0699

ชื่อโรงพยาบาล

ปิิยะเวชช์์ บ่่อวิิน
พญาไท ศรีีราชา
พััทยาเมโมเรีียล
พััทยาอิินเตอร์์เนชั่่�นแนลฮอสพิิทอล
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาเขาตาโล
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาเขาน้้อย
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาเครืือสหพััฒน์์
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาเทพประสิิทธิ์์�
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาเนิินพลัับหวาน
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาพรประภานิิมิิตร
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาวััดวัังหิิน
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาหนองยายบู่่�
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาห้้วยใหญ่่
วิิภาราม แหลมฉบััง
วิิภาราม อมตะนคร
สมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา
สมิิติิเวช ชลบุุรีี
สมิิติิเวช ศรีีราชา
หนองใหญ่่
เอกชล
เอกชล 2
ตราด
กรุุงเทพตราด
เกาะช้้างอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
คลิินิิกเวชกรรมเกาะหมากอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
แหลมงอบ
ปราจีนบุรี
เกษมราษฎร์์ ปราจีีนบุุรีี
เจ้้าพระยาอภััยภููเบศร(เฉพาะผู้้�ป่่วยใน)
อิิมพีีเรีียล
ระยอง
กรุุงเทพระยอง
เกษมเวช คลิินิิกเวชกรรม (สาขาบ่่อวิิน)
คลิินิิกเฉพาะทางด้้านเวชกรรมแพทย์์รััฐศาสตร์์
จุุฬารััตน์์ ระยอง
บุุญประทานคลิินิิกเวชกรรม
สาขานิิคมอุุตสาหกรรมซอย 13
บุุญประทานคลิินิิกเวชกรรม สาขาสยามอีีสเทิิร์์น
บุุญประทานคลิินิิกเวชกรรม สาขาหน้้าแอลจีี
ปิิยะเวชช์์ ระยอง
มงกุุฎระยอง

เบอร์โทรศัพท์

038-345-333
038-317-333
038-488-777
038-428-374
038-332-296
038-068-952
038-111-605
038-190-276
038-114-239
038-190-275
033-112-125
033-047-319
033-090-366
038-491-888
038-316-999
038 320 200
033-038-888
038-320-300
038-219-310-11
038-237-840
038-939-888
039-532-735
039-551-555
092-272-8000
039-597-040
037-627-000
037 211 088
037-211-587

ชื่อโรงพยาบาล

095-715-4101
094-097-4409
038-020-111
038-682-136-9

033-016-055
033-016-477
038-197-114
038-611-104
038-998-555
095-669-4349
037-640-000
037-243-018

ภาคตะวันตก

ชื่อโรงพยาบาล

กรุุงเทพปากช่่อง
กรุุงเทพราชสีีมา
คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพโชคชััย
คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพสููงเนิิน
เซนต์์เมรี่่�
ทั่่�วไปขนาดใหญ่่ ป.แพทย์์ ๑
ทั่่�วไปขนาดใหญ่่ ป.แพทย์์ ๒
บััวใหญ่่รวมแพทย์์
ราชสีีมาฮอสพิิทอล

044-316-611-5
044-429-999
044-011-226
044-419-719
044-261-261
044-251-070
044-234-999
044-292-249
044-263-777
บุรีรัมย์

034-561-084
034-622-366-75
034-520-911-15
ตาก

นครแม่่สอด อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
แม่่สอด
แม่่สอด-ราม
ประจวบคีรีขันธ์
กรุุงเทพหััวหิิน
ซานเปาโล หััวหิิน
เพชรบุรี
กรุุงเทพเพชรบุุรีี
มหาชััยเพชรรััชต์์
ราชบุรี
กรุุงเทพเมืืองราช
ซานคามิิลโล
มหาชััยพร้้อมแพทย์์

เบอร์โทรศัพท์

นครราชสีมา

กาญจนบุรี
ท่่าเรืือ
ธนกาญจน์์
สิินแพทย์์ กาญจนบุุรีี

055-518-200-22
055-531-229
055-533-912-4
032-616-800
032-532-576
032-897-888
032-417-070
032-322-274
032-211-143
032-315-234

บุุรีีรััมย์์ ราม

044-614-100

มหาสารคาม
มหาสารคามอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
มุกดาหาร
มุุกดาหารอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
ยโสธร
นายแพทย์์หาญ
รวมแพทย์์ ยโสธร
ร้อยเอ็ด
จุุรีีเวช
ร้้อยเอ็็ด-ธนบุุรีี
เลย
เมืืองเลย ราม
ศรีสะเกษ
ประชารัักษ์์เวชการ

043-723-669
042 611 222
045-711-356
045-712-141-2
043-527-111
043-527-191
042-833-400
045-631-313

สกลนคร
รัักษ์์สกล

ตะวันออกเฉียงเหนือ

042-712-800
หนองคาย

กาฬสินธุ์

กาฬสิินธุ์์�-ธนบุุรีี
038-620-403
033 641 900
092-891-3315
038-860-890-3
095-636-5051

เบอร์โทรศัพท์

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขามาบยางพร
มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรม สาขาสะพานสี่่�
เมดดิิคอลอีีสเทิิร์์น คลิินิิกเวชกรรม
ระยอง
ศรีีระยอง
หมอใจดีีคลิินิิกเวชกรรม
สระแก้ว
เกษมราฎร์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล อรััญประเทศ
สมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว

043 840 444

ขอนแก่น
กรุุงเทพขอนแก่่น
043-042-888
ขอนแก่่น ราม
043-333-800
ราชพฤกษ์์
043-333-555
ศรีีนคริินทร์์(เฉพาะผู้้�ป่่วยใน หอผู้้�ป่่วยพิิเศษ ชั้้�น14 043-366-492-3
อาคารสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี อนุุสรณ์์)
ชัยภูมิ
ชััยภููมิิรวมแพทย์์
044-813-222
ชััยภููมิิ-ราม
044-813-666

รวมแพทย์์ หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย-วััฒนา

042-421-412-4
042-413-456-65
042-465201-8
หนองบัวลำ�ภู

วีีระพลการแพทย์์
หนองบััวลำำ�ภูู

042-312-344-6
042-311999
อุดรธานี

กรุุงเทพอุุดร
กุุมภวาปีี
นอร์์ท อีีสเทอร์์น-วััฒนา
เอกอุุดร

042-343-111
042 334 400
042-325-999
042-342-555
2

ชื่อโรงพยาบาล

  
พริ้้�นซ์์ อุุบลราชธานีี
ราชเวช อุุบลราชธานีี
อุุบลรัักษ์์ ธนบุุรีี

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อโรงพยาบาล

อุบลราชธานี
045-250-271-3
045-280-040-55
045-260-300

ภาคเหนือ
เชียงราย

กรุุงเทพเชีียงราย
เกษมราษฎร์์ แม่่สาย
เกษมราษฎร์์ ศรีีบุุริินทร์์
คลิินิิกเกษมราษฎร์์ ศรีีบุุริินทร์์ สาขาเชีียงแสน
เชีียงรายอิินเตอร์์
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ศููนย์์การแพทย์์มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
โอเวอร์์บรู๊๊�ค
เชียงใหม่
กรุุงเทพเชีียงใหม่่
เชีียงใหม่่ใกล้้หมอ
เชีียงใหม่่เมดิิคอลเซ็็นเตอร์์
เชีียงใหม่่ราม
เชีียงใหม่่ฮอสพิิทอล
เซ็็นทรััลเชีียงใหม่่ เมโมเรีียล 
เทพปััญญา
เทพปััญญา 2
มหาราชนครเชีียงใหม่่
แมคคอร์์มิิค
ราชเวช เชีียงใหม่่
ลานนา
ศููนย์์ศรีีพััฒน์์ คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
พะเยา
พะเยา ราม
แพร่
แพร่่คริิสเตีียน
แพร่่-ราม
ลำ�ปาง
เขลางค์์นคร-ราม
ลำ�พูน
ลำำ�พููน
ลำำ�พููนใกล้้หมอ
ศิิริิเวช ลำำ�พููน
หริิภุุญชััย เมโมเรีียล
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

เบอร์โทรศัพท์

อุตรดิตถ์

052-051-800
053-731-391
053-910-999
053-650-131
053-718-448-11
053-917-563
053-914-000
053-711-366

พิิษณุุเวชอุุตรดิตถ์
ิ ์

ภาคใต้

055-409-000

กระบี่
กระบี่่�(เฉพาะผู้้�ป่่วยใน)
กระบี่่�นคริินทร์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
จริิยธรรมรวมแพทย์์ กระบี่่�
วััฒนแพทย์์ อ่่าวนาง
ชุมพร
ธนบุุรีี-ชุุมพร
วิิรััชศิิลป์์
ตรัง

075-626-700
075-626-555
075-664-455
075-815-555

ทีีอาร์์พีีเอช
วััฒนแพทย์์ ตรััง

075-218-988
075-218-585

ชื่อโรงพยาบาล

พนม
พะงัันอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
เฟิิร์์สเวสเทอร์์น
เวีียงเวช
ศรีีวิิชััย สุุราษฎร์์ธานีี
สมุุยอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อโรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อโรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์

077-399-084
077-429-559
077-377-474
077-361-672
077-282-520
077-230-781-2

077-658-555
077-570-123

นครศรีธรรมราช
052-089-888
053-200-002
053-270-145-50
053-920-300
053-411-234
053-819-333
053-852-590
053-220-022-27
053-947-700
053-999-777
053-801-999
052-134-777
053-946-900-1

ธนบุุรีี ทุ่่�งสง
นครคริิสเตีียน
นครพััฒน์์
นคริินทร์์

075-808-888
075-356-214
075-305-999
075-312-800-15
ปัตตานี

สิิโรรสปััตตานีี

073 348 100
พัทลุง

ปิิยะรัักษ์์
กรุุงเทพ สิิริิโรจน์์
กรุุงเทพภููเก็็ต
ดีีบุุก
มิิชชั่่�นภููเก็็ต

ภูเก็ต

ยะลา

สิิโรรส

076-249-400
076-254-425
076-298-298
076-237-220-6
073-223-600-4

สงขลา

054-411-111
054-511-017
054-522-911

074-627-146-54

กรุุงเทพหาดใหญ่่
ราษฎร์์ยิินดีี
ศิิคริินทร์์ หาดใหญ่่

074-365-780-9
074-200-200
074-310-310
สุราษฎร์ธานี

054-225-100
053-569-100
053-581-998
053-096-440
053-581-600

กรุุงเทพสมุุย
กรุุงเทพสุุราษฎร์์
จัักษุุสุุราษฎร์์
ทัักษิิณ
ไทยอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
บ้้านดอนอิินเตอร์์สมุุย

077-429-500
077-956-789
077-276-999
077-278-777
077-245-721-6
077-245-236-9

3

