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โรงพยาบาล
ทีอ# ยู่
จังหวัด
กรุ ง เทพและปริมณฑล
รพ.สายไหม
91 หมู ่ 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพฯ
รพ.สมิติเวช ธนบุรี
337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพ10600
กรุงเทพฯ
รพ.บี.แคร์ เมดิค อลเซ็นเตอร์ 29 หมู ่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
รพ.ศรีวชิ ัย1 แยกไฟฉาย
240/2-4 ถนนจรัล สนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อ ย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
รพ. เสรีรัก ษ์
44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
รพ.ธนบุรี 2
43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
รพ.เซ็นทรัล เยนเนอรัล
กรุงเทพฯ
290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200
รพ.พญาไท นวมินทร์
กรุงเทพฯ
44/505 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงก ่มุ กรุงเทพฯ 10230
รพ.บางปะกอก 8
กรุงเทพฯ
1055 ถ.เอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
รพ.วิภาวดี
51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจัก ร กรุงเทพฯ 10900
กรุงเทพฯ
รพ.ศิค รินทร์
4/29 หมู ่10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
กรุงเทพฯ
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันF แนล
362 ถ.พระรามทีF 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
กรุงเทพฯ
รพ.พระรามเก้า
99 ถ.พระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
กรุงเทพฯ
รพ.เทพธารินทร์
3850 ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
กรุงเทพฯ
รพ.กรุงเทพ คริสเตียน
124 ถ.สีล ม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กรุงเทพฯ
รพ.สินแพทย์
9/99 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
กรุงเทพฯ
รพ.เวชธานี
1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัFน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
กรุงเทพฯ
รพ.นครธน
1 ซอยพระรามทีF 2 ซอย 56 แขวง แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพฯ
รพ.เพชรเวช
2469/15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
กรุงเทพฯ
รพ.วิภาราม
2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
กรุงเทพฯ
รพ.ราษฎร์บรู ณะ
377 ถ.ราษฎร์พฒั นา สุข สวัสดิV 27 แขวงบางปะกอก กรุงเทพฯ 10140
กรุงเทพฯ
รพ.รามคําแหง
2138 ถ.รามคําแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
กรุงเทพฯ
รพ.คามิล เลียน
423 ถ.สุข ุมวิท 55 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
กรุงเทพฯ
รพ.สุข ุมวิท
1411 ถ.สุข ุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
กรุงเทพฯ
รพ.สินแพทย์
9/99 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
กรุงเทพฯ
รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 1 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
กรุงเทพฯ
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
488 ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
กรุงเทพฯ
รพ.สมิติเวช สุข ุมวิท
133 ซ.กลาง สุข ุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
กรุงเทพฯ
รพ.ลาดพร้าว
2699 ถ.ลาดพร้าว 95-97 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
กรุงเทพฯ
รพ.เปาโลเกษตร
2012/5-7 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจัก ร กรุงเทพฯ 10900
กรุงเทพฯ
รพ.มิชชัFน
430 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กรุงเทพฯ
กรุ ง เทพและปริมณฑล
รพ.จุฬารัตน์ 3
153/975-978 ถ.เทพารัก ษ์ กม.15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุ ทรปราการ 10540 สมุ ทรปราการ
รพ.สําโรง
1748 ถ.สุข ุมวิท 78 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือ ง จ.สมุ ทรปราการ 10270
สมุ ทรปราการ
รพ.รวมชัยประชารัก ษ์
168/26 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุ ทรปราการ 10560 สมุ ทรปราการ
รพ.เมือ งสมุ ทรปากนํXา
156 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากนํXา อ.เมือ ง สมุ ทรปราการ 10270
สมุ ทรปราการ
รพ.จุฬาเวช
1525/13-14 ม.4 ต.เทพารัก ษ์ อ.เมือ ง จ.สมุ ทรปราการ 10270
สมุ ทรปราการ
ภาคตะวันออก
รพ.กรุงเทพจันทบุรี
25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือ ง จ.จันทบุรี 22000
จันทบุรี
รพ.สิริเวช จันทบุรี
151 หมู ่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือ ง จังหวัดจันทบุรี 22000
จันทบุรี
รพ.จุฬารัตน์ 11
185/1 ถ.บางนา-ตราด กม.42 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ฉะเชิงเทรา
รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 29 ถ.สุวนิ ทวงส์ ต.หน้าเมือ ง อ.เมือ ง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
รพ.ชลเวช
104/15 ก ซ.วัดต้นสน ถ.อัค รนิวาต อ.เมือ ง จ.ชลบุรี 20000
ชลบุรี
รพ.วิภารามแหลมฉบัง
107 ม.10 ถ.สุข ุมวิท แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ชลบุรี
รพ.สมิติเวชศรีราชา
8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ชลบุรี
รพ.พญาไทศรีราชา
90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ชลบุรี
รพ.กรุงเทพพัทยา
301 ม.6 ถ.สุข ุมวิท กม.143 ต.นาเกลือ อ.บางละมุ ง จ.ชลบุรี 20150
ชลบุรี
รพ.เอกชล
68/3 หมู ่ท ีF 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือ ง จ.ชลบุรี 20000
ชลบุรี
รพ.เอกชล 2
31/2 ถนนอ่างศิล า ตําบลเสม็ด อําเภอเมือ ง จังหวัดชลบุรี 20000
ชลบุรี
รพ.สมิติเวช ชลบุรี
เลขทีF 888/88 หมู ่ 3 ถ.สุข ุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือ ง จ.ชลบุรี 20000
ชลบุรี
รพ.กรุงเทพตราด
376 ม.2 ถนนสุข ุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือ ง จ.ตราด 23000
ตราด
รพ.อิมพีเรียล
277 ถนนราษฎร์ดําริ ต.หน้าเมือ ง อ.เมือ ง จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
รพ.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ระยอง
รพ.จุฬารัตน์ระยอง
65/28 ถ.จันทอุดม อ.เมือ ง จ.ระยอง 21000
ระยอง
รพ.มงก ฎุ ระยอง
149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือ ง จ.ระยอง
ระยอง
รพ.กรุงเทพระยอง
7 หมู ่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิตร ต.บางพระ อ.เมือ ง จ.ระยอง 21000
ระยอง
ภาคกลาง
รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล
111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือ ง จ.กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
รพ.ท่าเรือ
456 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะคา จ.กาญจนบุรี 71130
กาญจนบุรี
รพ.ธนกาญจน์
20/20 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือ ง จ.กาญจนบุรี 71000
กาญจนบุรี
รพ.เอกชนเมือ งกําแพง
68 ถ.เลีFยงเมือ ง ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.กําแพงเพชร 62000
กําแพงเพชร
รพ.รวมแพทย์ชัยนาท
170 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือ ง จ.ชัยนาท 17000
ชัยนาท
รพ.เทพากร
24 ซอย1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือ งนครปฐม จ.นครปฐม 73000
นครปฐม
ภาคเหนือ
รพ.พิษณุเวช
211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.พิษณุโลก 65000
พิษณุโลก
รพ.อินเตอร์เวชการ
262/55 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.พิษณุโลก 65000
พิษณุโลก
รพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก
224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.พิษณุโลก 65000
พิษณุโลก
รพ.เมือ งเพชร
9 ถนนเพชรรัตน์ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เพชรบูรณ์
รพ.แพร่ ราม
3 ถ.ยนตรกิจโกศล ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.แพร่ 54000
แพร่
รพ.แพร่ คริสเตียน
7 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมือ ง จังหวัดแพร่ 54000
แพร่
รพ.เขลางค์นคร-ราม
79/12 ถ.พหลโยธิน อ.เมือ ง จ.ลําปาง 52100
ลําปาง
รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล
109-111 ม.4 ถ.ลําพูน-บ้านธิ ต.บ้านกลาง อ.เมือ ง จ.ลําพูน 51000
ลําพูน
รพ.รวมแพทย์สุโขทัย
151 หมู ่ 1 ถ.จรดวิถ ีถ ่อ ง ต.บ้านกล้วย อ.เมือ ง จ.สุโขทัย 64000
สุโขทัย
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โรงพยาบาล
ทีอ# ยู่
จังหวัด
กรุ ง เทพและปริมณฑล
รพ.มงก ฎุ วัฒนะ
34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อ ง เขตหลัก สีF กรุงเทพฯ 10210
กรุงเทพฯ
รพ.แพทย์ปญั ญา
124-126 ซ.สมานมิตร ถ.รามคําแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
กรุงเทพฯ
รพ.เพชรเกษม บางแค
80/57 ม.4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
กรุงเทพฯ
รพ.พร้อ มมิตร
12 ซ.พร้อ มมิตร สุข ุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
รพ.พญาไท 3
111 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
กรุงเทพฯ
รพ.พญาไท 2
943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
กรุงเทพฯ
รพ.พญาไท 1
364 ถ.ศรีอ ยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กรุงเทพฯ
รพ.เปาโลเมโมเรียล
670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
กรุงเทพฯ
รพ.บางปะกอก 1
610 ม.4 ซ.สุข สวัสดิV 25/1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพ 10140 กรุงเทพฯ
รพ.บางนา 1
115 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กรุงเทพฯ
รพ.ธนบุรี
34/1 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อ ย กรุงเทพฯ 10700
กรุงเทพฯ
รพ.ไทยนครินทร์
345 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กรุงเทพฯ
รพ.เดชา
346 ถ.ศรีอ ยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กรุงเทพฯ
รพ.เจ้าพระยา
113/44 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อ ย กรุงเทพฯ 10700 กรุงเทพฯ
รพ.การุญเวช สุข าภิบาล3
58/19-21 ม.3 ถ.สุข าภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 กรุงเทพฯ
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชืFน 950 ถ.ประชาชืFน แขวงบางซือF เขตบางซือF กรุงเทพฯ 10800
กรุงเทพฯ
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค
586,588 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
กรุงเทพฯ
รพ.กล้วยนํXาไท
80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 กรุงเทพฯ
รพ.กรุงเทพ
2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
กรุงเทพฯ
รพ.กรุงไทย
56/95 หมู ่ 5 ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรี 11120
นนทบุรี
รพ.วิภารามปากเกร็ด
132/215 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
นนทบุรี
รพ.เวิล ด์เมดิค อลเซ็นเตอร์
44 หมู ่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
รพ.นนทเวช
30/8 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือ ง จ.นนทบุรี 11000
นนทบุรี
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 60 ม.6 ต.ตลิFงชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
นนทบุรี
รพ.กรุงสยามเซนต์ค าร์ล อส 5/84 หมู ่ท ีF 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือ งปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ปทุมธานี
รพ.ภัทร ธนบุรี
ปทุมธานี
32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึFง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
รพ.บางปะกอกรังสิต 2
757 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ปทุมธานี
รพ.แพทย์รังสิต
733/345 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คูค ต อ.ลําลูก กา จ.ปทุมธานี 12130
ปทุมธานี
รพ.เปาโลฯ สมุ ทรปราการ
สมุ ทรปราการ
123 หมู ่ 8 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือ ง อ.เมือ ง จ.สมุ ทรปราการ 10270
288 หมู ่ 1 ถ.สุข สวัสดิV ต.ปากคลองบางปลวก อ.พระสมุ ทรเจดีย ์ จ.สมุ ทรปราการสมุ10290
ทรปราการ
รพ.กรุงเทพ พระประแดง
รพ.บางปะกอก 3
27/14 หมู ่ 10 ถ.สุข สวัสดิV ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุ ทรปราการ 10130 สมุ ทรปราการ
ภาคกลาง
รพ.สนามจันทร์
1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือ ง จ.นครปฐม 73000
นครปฐม
รพ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม 173 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือ ง จ.นครปฐม 73000
นครปฐม
รพ.ศุภมิตรเสนา
34/4 ถ.เสนา-อยุธยา ต.นมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอ ยุธยา 13110
พระนครศรีอยุธ ยา
รพ.ราชธานี
111 ม.3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอ ยุธยา จ.พระนครศรีอ ยุธยา พระนครศรีอยุธ ยา
รพ.เพชรรัชต์
99/9 ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือ ง จ.เพชรบุรี 76000
เพชรบุรี
รพ.มหาชัยพร้อ มแพทย์
77/4 ถ.คฑาธร อ.เมือ ง จ.ราชบุรี 70000
ราชบุรี
รพ.เมือ งราช
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือ ง อ.เมือ ง จ.ราชบุรี 70000
ราชบุรี
รพ.เบญจรมย์
116 ม.8 ต.ป่ าตาล อ.เมือ ง จ.ลพบุรี 15000
ลพบุรี
รพ.มหาชัย
927/43 ค ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือ ง จ.สมุ ทรสาคร 74000
สมุ ทรสาคร
รพ.มหาชัย 2
301/1 ม.6 ต.อ้อ มน้อ ย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุ ทรสาคร 74130
สมุ ทรสาคร
รพ.เกษมราษฎร์สระบุรี
2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือ ง จ.สระบุรี 18000
สระบุรี
รพ.ศุภมิตร สุพรรณบุรี
76 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพีเF ลีXยง อ.เมือ ง จ.สุพรรณบุรี
สุพ รรณบุรี
รพ.ธนบุรี-อู่ทอง
2000/22 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สุพ รรณบุรี
รพ.วิภาวดี-ปิ ยราษฎร์
1618 /1 ม. 6 ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
สุพ รรณบุรี
ภาคตะวันตก
รพ.ซานเปาโล หัวหิน
222 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีข ันธ์ 77110
ประจวบครี ีขนั ธ์
รพ.กรุงเทพหัวหิน
888 ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ 77110ประจวบครี ีขนั ธ์
รพ.แม่สอด-ราม
3/24 ถ.ราษฎร์อ ุทศิ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ตาก
ภาคเหนือ
รพ.เกษมราษฎร์ศรีบรุ ินทร์
111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือ ง จ.เชียงราย
เชียงราย
รพ.โอเวอร์บรุ๊ค
17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือ ง จ.เชียงราย 57000
เชียงราย
รพ.เชียงใหม่ราม 1
8 ถ.บุญเรือ งฤทธิV อ.เมือ ง จ.เชียงใหม่ 50200
เชียงใหม่
รพ.ลานนา
1 ถ.สุข เกษม ต.ป่ าตัน อ.เมือ ง จ.เชียงใหม่ 50300
เชียงใหม่
รพ.ราชเวชเชียงใหม่
316/1 ต.วัดเกตุ อ.เมือ ง จ.เชียงใหม่ 50000
เชียงใหม่
รพ.เทพปัญญา
99 หมู ่ท ีF 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือ ง จ.เชียงใหม่ 50000
เชียงใหม่
รพ..เซ็นทรัล เชียงใหม่เมโมเรียล 186/2 ถ.ช้างคลาน อ.เมือ ง จ.เชียงใหม่ 50100
เชียงใหม่
รพ.เชียงใหม่ใกล้ห มอ
157/16-19 หมู ่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฮอต ต.ป่ าแดด อ.เมือ ง จ.เชียงใหม่ 50100
เชียงใหม่
รพ.ปากนําX โพ
96/12 ถ.เอเชีย อ.เมือ ง จ.นครสวรรค์ 60000
นครสวรรค ์
รพ.ศรีสวรรค์
ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือ ง จ.นครสวรรค์ 60000
นครสวรรค ์
รพ.พะเยา ราม
660 หมู ่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือ ง จ.พะเยา 56000
พะเยา
รพ.สหเวช พิจิตร
เลขทีF 2/158 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.พิจิตร 66000
พิจิตร
รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่
เลขทีF 88/8 หมู ่ท ีF 6 ตําบลหนองป่ าครัFง อําเภอเมือ งเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.ธีรวัฒน์
เลขทีF 269/3 ถ.ธนะพล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือ ง จ.กาฬสินธุ์ 46000
กาฬสิน ธุ์
รพ.ขอนแก่น ราม
193 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.ขอนแก่น
ขอนแก่ น
รพ.ราชพฤกษ์ข อนแก่น
150/18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.ขอนแก่น 40000
ขอนแก่ น
รพ.กรุงเทพขอนแก่น
888 หมู ่ท ีF 16 ต.ในเมือ ง อ.เมือ งขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ขอนแก่ น
รพ.เซนต์เมรีF
307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.นครราชสีมา 30000
นครราชสีมา
รพ.ป.แพทย์ นครราชสีมา
43-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.นครราชสีมา 30000
นครราชสีมา
รพ.กรุงเทพ ราชสีมา
1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา
รพ.กรุงเทพ ปากช่อ ง
5/1 ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อ ง จ.นครราชสีมา 30130
นครราชสีมา
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ภาคใต้
รพ.จริยธรรมรวมแพทย์ก ระบีF
รพ.กระบีนF ครินทร์ อินเตอร์ฯ
รพ.วิรัชศิล ป์
รพ.ธนบุรี ชุมพร
รพ.วัฒนแพทย์ตรัง
รพ.นครินทร์ นครศรีธรรมราช
รพ.นครคริสเตียน
รพ.นครพัฒน์
รพ.กรุงเทพ ภู เก็ต
รพ.สิริโรจน์
รพ.ทัวF ไปขนาดเล็ก ดีบกุ
รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่
รพ.ศิค รินทร์ หาดใหญ่
รพ.ราษฎร์ยนิ ดี
รพ.ทัก ษิณ
รพ.บ้านดอนอินเตอร์ฯ
รพ.ไทยอินเตอร์เนชัFนแนล
รพ.กรุงเทพ สมุ ย
รพ.ศรีวชิ ัย สุราษฎร์ธานี

529 ถ.อุตรกิจ ต.กระบีใF หญ่ อ.เมือ งกระบีF จ.กระบีF 81000
1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากนําX อ.เมือ งกระบีF จ.กระบีF 81000
18/22 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือ ง จ.ชุมพร 86000
121 หมู ่ท ีF 3 ถนนชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือ งชุมพร จ.ชุมพร 86000
247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเทียF ง อ.เมือ ง จ.ตรัง 92000
61 ถ.อ้อ มค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือ ง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1110/1 ถนนศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือ ง จ.นครศรีธรรมราช 80000
2/99 ถ.พัฒนาการคูข วาง ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.นครศรีธรรมราช 80000
2/1 ถ.หงษ์ห ยกอุทศิ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือ ง จ.ภู เก็ต 83000
44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตําบลวิชิต อ.เมือ ง จ.ภู เก็ต 83000
89/9 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือ ง จ.ภู เก็ต 83000
75 ซ.15 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
169 นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 อําเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
119 ถ.ราษฎร์ยนิ ดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
309/2 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือ ง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
123/1 ม.1 ต.บ่อ ผุด อ.เกาะสมุ ย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
25/25 ม.6 บ่อ ผุด อ.เกาะสมุ ย สุราษฎร์ธานี
57 หมู ่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภัก ดี ต.บ่อ ผุด อ.เกาะสมุ ย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
67/47-50 หมู ่ท ีF 2 ถ.ศรีวชิ ัย ต.มะขามเตีXย อ.เมือ ง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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รพ.เอกชน บุรีรัมย์
197 หมู ่ท ีF 2 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือ ง จ.บุรีรัมย์ 31000
รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชัFนแนล
112 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมือ ง จ.มหาสารคาม 44000
รพ.มุ ก ดาหารอินเตอร์เนชันF แนล87 ถ.มุ ก ดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบญุ เรือ ง อ.เมือ ง จ.มุ ก ดาหาร 49000
รพ.นายแพทย์ห าญ
160-164 ถนนวิทยะธํารงค์ ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.ยโสธร 35000
รพ.หาญอินเตอร์เนชัFนแนล 29 ถนนมงคลบูรพา ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.ยโสธร 35000
รพ.ร้อ ยเอ็ดธนบุรี
166 ถ.ปัทมานนท์ อ.เมือ ง จ.ร้อ ยเอ็ด 45000
รพ.กรุงเทพจุรีเวช
368 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.ร้อ ยเอ็ด 45000
รพ.เมือ งเลย ราม
546 ม.1 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือ ง จ.เลย 42000
รพ.รัก ษ์สกล
1446/47 ถ.รอบเมือ ง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือ ง จ.สกลนคร 47000
รพ.หนองคาย-วัฒนา
1159/4 ม.2 ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.หนองคาย
รพ.เอกอุดร
555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือ ง จ.อุดรธานี 41000
รพ.นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี
70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือ ง จ.อุดรธานี 41000
รพ.กรุงเทพอุดร
111 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือ ง จ.อุดรธานี 41000
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี
999 ถ.ชยางก รู อ.เมือ ง จ.อุบลราชธานี 34000
รพ.อุบลรัก ษ์ ธนบุรี
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือ ง อ.เมือ ง จ.อุบลราชธานี 34000
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