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ที่อยู่ จงัหวดั โรงพยาบาล ที่อยู่ จงัหวดั

1 รพ.สายไหม 91 หมู ่1 ถนนเฉลิมพงษ ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพฯ 38 รพ.พญาไท 1 364 ถ.ศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพฯ
2 รพ.สมิติเวช ธนบุรี 337 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพ10600 กรุงเทพฯ 39 รพ.เปาโลเมโมเรียล 670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพฯ

3 รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  29 หมู ่6 ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพฯ 40 รพ.บางปะกอก 1 610 ม.4 ซ.สุขสวสัด์ิ 25/1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 กรุงเทพฯ

4 รพ.ศรีวิชยั1 แยกไฟฉาย 240/2-4  ถนนจรัลสนิทวงศ ์แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 41 รพ.บางนา 1 115 ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 กรุงเทพฯ
5 รพ. เสรีรักษ์ 44 ถนนเสรีไทย  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 42 รพ.ธนบุรี 34/1 ถ.อิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 กรุงเทพฯ
6 รพ.ธนบุรี 2 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 43 รพ.ไทยนครินทร์ 345 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 กรุงเทพฯ
7 รพ.ซีจีเอช 290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200 กรุงเทพฯ 44 รพ.เดชา 346 ถ.ศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพฯ
8 รพ.พญาไท นวมินทร์ 44/505 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 กรุงเทพฯ 45 รพ.เจา้พระยา 113/44 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700กรุงเทพฯ
9 รพ.บางปะกอก 8 1055 ถ.เอกชยั-บางบอน  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพฯ 46 รพ.เกษมราษฎร์ รามค าแหง 58/19-21 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 กรุงเทพฯ

10 รพ.วิภาวดี 51/3 ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 กรุงเทพฯ 47 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาช่ืน 950 ถ.ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 กรุงเทพฯ
11 รพ.ศิครินทร์ 4/29 หมู1่0 ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม.  10260 กรุงเทพฯ 48 รพ.เกษมราษฎร์ บางแค 586,588 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 กรุงเทพฯ
12 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ 362 ถ.พระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพฯ 49 รพ.กลว้ยน ้าไท 80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110กรุงเทพฯ
13 รพ.พระรามเกา้ 99 ถ.พระรามเกา้  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 กรุงเทพฯ 50 รพ.กรุงเทพ 2  ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 กรุงเทพฯ
14 รพ.เทพธารินทร์ 3850 ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพฯ 51 รพ.เมดพาร์ค 3333 ถนนพระรามท่ี ๔ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110กรุงเทพฯ
15 รพ.กรุงเทพ คริสเตียน 124 ถ.สีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 กรุงเทพฯ 52 รพ.นวเวช 9 ถนน รัชดา-รามอินทรา แขวง นวลจนัทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230กรุงเทพฯ
16 รพ.สินแพทย์ 9/99 ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ  10230 กรุงเทพฯ 53 รพ.อินทรารัตน์ 555/5 ถ. รามอินทรา แขวง รามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230กรุงเทพฯ
17 รพ.เวชธานี 1 ถ.ลาดพร้าว  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 กรุงเทพฯ 54 รพ.สินแพทย ์ศรีนครินทร์ 19/9 ถนน เฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250กรุงเทพฯ
18 รพ.นครธน 1 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 56 แขวง แสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพฯ 55 รพ.กรุงไทย 56/95 หมู ่5 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรี 11120 นนทบุรี

19 รพ.เพชรเวช 2469/15 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 กรุงเทพฯ 56 รพ.วิภารามปากเกร็ด 132/215   ถนนแจง้วฒันะ  ต  าบลปากเกร็ด  อ  าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี   นนทบุรี
20 รพ.วิภาราม 2677 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 กรุงเทพฯ 57 รพ.เวิลดเ์มดิคอลเซ็นเตอร์ 44 หมู ่4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 นนทบุรี
21 รพ.ราษฎร์บูรณะ 377 ถ.ราษฎร์พฒันา สุขสวสัด์ิ 27 แขวงบางปะกอก กรุงเทพฯ 10140 กรุงเทพฯ 58 รพ.นนทเวช 30/8  ถ.งามวงศว์าน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี
22 รพ.รามค าแหง 2138  ถ.รามค าแหง  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 กรุงเทพฯ 59 รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 60 ม.6 ต.ตล่ิงชนั-สุพรรณบุรี  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 นนทบุรี
23 รพ.คามิลเลียน 423 ถ.สุขมุวิท 55  พระโขนง  กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพฯ 60 รพ.กรุงสยามเซนตค์าร์ลอส 5/84 หมูท่ี่ 2 ต.บา้นกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
24 รพ.สุขมุวิท 1411 ถ.สุขมุวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพฯ 61 รพ.ภทัร ธนบุรี 32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
25 รพ.สินแพทย์ 9/99 ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 กรุงเทพฯ 62 รพ.บางปะกอกรังสิต 2 757 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
26 รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชยั 4 1 ถ.โชคชยั 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230 กรุงเทพฯ 63 รพ.แพทยรั์งสิต 733/345 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
27 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถ.ศรีนครินทร์  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 กรุงเทพฯ 64 รพ.สินแพทย ์ล าลูกกา 37 29 37 29 ถ. ล าลูกกา ต  าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
28 รพ.สมิติเวช สุขมุวิท 133 ซ.กลาง  สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพ  10110 กรุงเทพฯ 65 รพ.เปาโล สมุทรปราการ 123 หมู ่8 ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ
29 รพ.ลาดพร้าว 2699 ถ.ลาดพร้าว 95-97 เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 กรุงเทพฯ 66 รพ.กรุงเทพ พระประแดง 288 หมู ่1 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.ปากคลองบางปลวก อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290สมุทรปราการ
30 รพ.เปาโลเกษตร 2012/5-7 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 กรุงเทพฯ 67 รพ.บางปะกอก 3 27/14 หมู ่10 ถ.สุขสวสัด์ิ  ต.บางครุ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ
31 รพ.มิชชัน่ 430 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กรุงเทพฯ 68 รพ.จุฬารัตน์ 3 153/975-978  ถ.เทพารักษ ์กม.15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540สมุทรปราการ

32 รพ.มงกุฎวฒันะ 34/40 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 กรุงเทพฯ 69 รพ.ส าโรง 1748 ถ.สุขมุวิท 78 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ

33 รพ.แพทยปั์ญญา 124-126 ซ.สมานมิตร  ถ.รามค าแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 กรุงเทพฯ 70 รพ.รวมชยัประชารักษ์ 168/26 ม.4  ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 สมุทรปราการ

34 รพ.เพชรเกษม บางแค 80/57 ม.4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 กรุงเทพฯ 71 รพ.เมืองสมุทรปากน ้า 156 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน ้า อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ
35 รพ.พร้อมมิตร 12 ซ.พร้อมมิตร สุขมุวิท 39 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 72 รพ.จุฬาเวช 1525/13-14 ม.4 ต.เทพารักษ ์ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270 สมุทรปราการ

36 รพ.พญาไท 3 111 ถ.เพชรเกษม  แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160 กรุงเทพฯ 73 รพ.บางปะกอก สมุทรปราการ 99  หมู ่7  ต.บางครุ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130  สมุทรปราการ
37 รพ.พญาไท 2 943 ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพฯ

1 รพ.สินแพทย ์กาญจนบุรี 111 ม.5 ต.ท่ามะขาม  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 11 รพ.เพชรรัชต์ 99/9 ม.6 ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เพชรบุรี
2 รพ.ท่าเรือ 456 ถ.แสงชูโต  ต.ท่าเรือ  อ.ท่ามะคา  จ.กาญจนบุรี  71130 กาญจนบุรี 12 รพ.มหาชยัพร้อมแพทย์ 77/4 ถ.คฑาธร  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
3 รพ.ธนกาญจน์ 20/20 ถ.แสงชูโต ต.บา้นใต ้อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 13 รพ.เมืองราช 59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
4 รพ.เอกชนเมืองก าแพง 68 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 ก าแพงเพชร 14 รพ.เบญจรมย์ 116 ม.8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี
5 รพ.รวมแพทยช์ยันาท 170 ม.4 ต.บา้นกลว้ย อ.เมือง จ.ชยันาท 17000 ชยันาท 15 รพ.มหาชยั 927/43 ค ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชยั  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 สมุทรสาคร
6 รพ.เทพากร 24 ซอย1 ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นครปฐม 16 รพ.มหาชยั 2 301/1 ม.6 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 สมุทรสาคร
7 รพ.สนามจนัทร์ 1194 ถ.เพชรเกษม  ต.สนามจนัทร์  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 นครปฐม 17 รพ.เกษมราษฎร์สระบุรี 2/22  ถ.มิตรภาพ  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 สระบุรี
8 รพ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม 173 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 นครปฐม 18 รพ.ศภุมิตร สุพรรณบุรี 76 ถนนเณรแกว้ ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
9 รพ.ศภุมิตรเสนา 34/4 ถ.เสนา-อยธุยา ต.นมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 13110 พระนครศรีอยธุยา 19 รพ.ธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 ม.6 ถ.มาลยัแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

10 รพ.ราชธานี 111 ม.3 ถ.โรจนะ  ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 20 รพ.วิภาวดี-ปิยราษฎร์ 1618 /1 ม. 6 ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

1 รพ.กรุงเทพจนัทบุรี 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วดัใหม่  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี 22000 จนัทบุรี 12 รพ.เอกชล 2 31/2  ถนนอ่างศิลา  ต  าบลเสมด็  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี  20000 ชลบุรี
2 รพ.สิริเวช จนัทบุรี 151 หมู ่7 ถนนตรีรัตน์ ต  าบลจนัทนิมิต อ าเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี 22000 จนัทบุรี 13 รพ.สมิติเวช ชลบุรี 888/88  หมู ่3 ถ.สุขมุวิท ต.บา้นสวน   อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี

3 รพ.จุฬารัตน์ 11 185/1 ถ.บางนา-ตราด  กม.42 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 ฉะเชิงเทรา 14 รพ.มหาวิทยาลยับูรพา 169/382 ถนน ลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 ชลบุรี
4 รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 29 ถ.สุวินทวงส์ ต.หนา้เมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 15 รพ.กรุงเทพตราด 376 ม.2 ถนนสุขมุวิท ต.วงักระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ตราด
5 รพ.รวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา 88/122-123 หมู ่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000ฉะเชิงเทรา 16 รพ.อิมพีเรียล 277 ถนนราษฎร์ด าริ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

6 รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช 104/15 ก ซ.วดัตน้สน ถ.อคัรนิวาต อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 ชลบุรี 17 รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 151   ม.4  ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี

7 รพ.วิภารามแหลมฉบงั 107 ม.10 ถ.สุขมุวิท แหลมฉบงั  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี 18 รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 766 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี
8 รพ.สมิติเวชศรีราชา 8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชลบุรี 19 รพ.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง  จ.ระยอง  21130 ระยอง
9 รพ.พญาไทศรีราชา 90 ถ.ศรีราชานคร 3  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี 20 รพ.จุฬารัตน์ระยอง 65/28 ถ.จนัทอุดม อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ระยอง

10 รพ.กรุงเทพพทัยา 301 ม.6 ถ.สุขมุวิท กม.143 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี 21 รพ.มงกุฎระยอง 149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง ระยอง
11 รพ.เอกชล 68/3 หมูท่ี่ 2 ถ.พระยาสจัจา  ต.บา้นสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี 22 รพ.กรุงเทพระยอง 7 หมู ่2 ซอยแสงจนัทร์เนรมิตร ต.บางพระ อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 ระยอง

1 รพ.ซานเปาโล หวัหิน 222 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 ประจวบคีรีขนัธ์ 3 รพ.แม่สอด-ราม 3/24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก   63110  ตาก
2 รพ.กรุงเทพหวัหิน 888  ถนนเพชรเกษม ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77110     ประจวบคีรีขนัธ์ 4 รพ.นครแม่สอด อินเตอร๋เนชัน่แนล222  หมู ่9  ต าบลแม่ปะ  อ  าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก  63110 ตาก

1 รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สนัทราย อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย 9 รพ.พะเยา ราม 660 หมู ่3 ต.ท่าวงัทอง อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 พะเยา
2 รพ.โอเวอร์บรุ๊ค 17 ถ.สิงหไคล  ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000 เชียงราย 10 รพ.พิษณุเวช พิจิตร เลขท่ี  2/158  ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิจิตร  66000 พิจิตร
3 รพ.เชียงรายอินเตอร์ 123 ม.1 ต  าบล รอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 เชียงราย 11 รพ.พิษณุเวช 211 ถ.ขนุพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
4 รพ.เชียงใหม่ราม 1 8 ถ.บุญเรืองฤทธ์ิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 เชียงใหม่ 12 รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล 262/55 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก

5 รพ.ลานนา 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตนั อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่ 13 รพ.รวมแพทย ์พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
6 รพ.ราชเวชเชียงใหม่ 316/1 ต.วดัเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 14 รพ.เมืองเพชร 9 ถนนเพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
7 รพ.เทพปัญญา 99 หมูท่ี่  5 ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 15 รพ.แพร่ ราม 3 ถ.ยนตรกิจโกศล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 แพร่
8 รพ..เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล 186/2 ถ.ชา้งคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่ 16 รพ.แพร่ คริสเตียน 7  ถนนยนัตรกิจโกศล  ต  าบลในเวียง  อ  าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 54000 แพร่

ภาคตะวนัตก

ภาคเหนือ

เอกสารแนบท้ายคู่มือสมคัรท าประกัน

โรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสุขภาพก่อนท าประกัน บริษทั ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)          

โรงพยาบาล
กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออก 



Update: 23/11/2564

ที่อยู่ จงัหวดั โรงพยาบาล ที่อยู่ จงัหวดั

เอกสารแนบท้ายคู่มือสมคัรท าประกัน

โรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสุขภาพก่อนท าประกัน บริษทั ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)          

โรงพยาบาล

17 รพ.เชียงใหม่ใกลห้มอ 157/16-19 หมู ่1 ถ.เชียงใหม-่ฮอต ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่ 21 รพ.เขลางคน์คร-ราม 79/12 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 ล าปาง
18 รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ เลขท่ี 88/8  หมูท่ี่ 6  ต าบลหนองป่าคร่ัง   อ  าเภอเมืองเชียงใหม่จงัหวดัเชียงใหม่ 50000เชียงใหม่ 22 รพ.หริภุญชยั เมโมเรียล 109-111 ม.4 ถ.ล าพนู-บา้นธิ ต.บา้นกลาง อ.เมือง จ.ล าพนู  51000 ล าพนู

19 รพ.ปากน ้าโพ 96/12  ถ.เอเชีย  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์ 60000 นครสวรรค์ 23 รพ.รวมแพทยสุ์โขทยั 151 หมู ่1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บา้นกลว้ย อ.เมือง  จ.สุโขทยั 64000 สุโขทยั
20 รพ.ศรีสวรรค์ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์ 60000 นครสวรรค์

1 รพ.จริยธรรมรวมแพทยก์ระบ่ี 529 ถ.อุตรกิจ  ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี  จ.กระบ่ี 81000 กระบ่ี 11 รพ.ทัว่ไปขนาดเล็กดีบุก 89/9 ถ.เจา้ฟ้าตะวนัตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 ภูเก็ต
2 รพ.กระบ่ีนครินทร์ อินเตอร์ฯ 1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน ้า อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000 กระบ่ี 12 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ 75 ซ.15 ถ.เพชรเกษม  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 สงขลา
3 รพ.วิรัชศิลป์ 18/22 ถ.ปรมินทรมรรคา  ต.ท่าตะเภา  อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ชุมพร 13 รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ 169 นิพทัธ์สงเคราะห์ 1 อ าเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110  สงขลา
4 รพ.ธนบุรี ชุมพร 121 หมูท่ี่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง ต.วงัไผ ่อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000  ชุมพร 14 รพ.ราษฎร์ยินดี 119  ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  สงขลา
5 รพ.วฒันแพทยต์รัง 247/2 ถ.พทัลุง  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ตรัง 15 รพ.ทกัษิณ 309/2  ถ.ตลาดใหม่  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
6 รพ.นครินทร์ นครศรีธรรมราช 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช 16 รพ.บา้นดอนอินเตอร์ฯ 123/1 ม.1 ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  84320 สุราษฎร์ธานี
7 รพ.นครคริสเตียน 1110/1 ถนนศรีปราชญ ์ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช 17 รพ.ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 25/25 ม.6 บ่อผดุ อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
8 รพ.นครพฒัน์ 2/99 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช 18 รพ.กรุงเทพ สมุย 57 หมู ่3 ถ.ทวีราษฎร์ภกัดี ต.บ่อผดุ  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 84320 สุราษฎร์ธานี
9 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 2/1 ถ.หงษห์ยกอุทิศ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 ภูเก็ต 19 รพ.ศรีวิชยั สุราษฎร์ธานี 67/47-50 หมูท่ี่ 2 ถ.ศรีวิชยั ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี

10 รพ.สิริโรจน์ 44  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต าบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

1 รพ.ธีรวฒัน์ 269/3 ถ.ธนะพล  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 กาฬสินธุ์ 13 รพ.นายแพทยห์าญ 160-164 ถนนวิทยะธ ารงค ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
2 รพ.กาฬสินธุ-์ธนบุรี 89 ถ.เล่ียงเมืองสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 14 รพ.รวมแพทยย์โสธร 29 ถนนมงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ยโสธร

3 รพ.ขอนแก่น  ราม 193 ถ.ศรีจนัทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ขอนแก่น 15 รพ.ร้อยเอ็ดธนบุรี 166 ถ.ปัทมานนท ์อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
4 รพ.ราชพฤกษข์อนแก่น 150/18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 16 รพ.กรุงเทพจุรีเวช 368  ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
5 รพ.กรุงเทพขอนแก่น 888 หมูท่ี่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000  ขอนแก่น 17 รพ.เมืองเลย ราม 546 ม.1 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 เลย
6 รพ.เซนตเ์มร่ี 307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 18 รพ.รักษส์กล 1446/47 ถ.รอบเมือง  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000 สกลนคร
7 รพ.ป.แพทย ์นครราชสีมา 43-53 ถ.ไชยณรงค ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 19 รพ.หนองคาย-วฒันา 1159/4 ม.2 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย
8 รพ.กรุงเทพ ราชสีมา 1308/9 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา 20 รพ.เอกอุดร 555/5  ถ.โพศรี  ต.หมากแขง้  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 อุดรธานี
9 รพ.กรุงเทพ ปากช่อง 5/1 ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 นครราชสีมา 21 รพ.นอร์ทอีสเทอร์น-วฒันา อุดรธานี70/7-8 ถ.ศภุกิจจรรยา ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี

10 รพ.บุรีรัมยร์าม 197 หมูท่ี่ 2 ถ.บุรีรัมย-์พทุไธสง  ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000 บุรีรัมย์ 22 รพ.กรุงเทพอุดร 111 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแขง้  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
11 รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชัน่แนล112 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 มหาสารคาม 23 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 999 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
12 รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชัน่แนล 87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 มุกดาหาร 24 รพ.อุบลรักษ ์ธนบุรี 46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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