รายชือโรงพยาบาลเครือข่ าย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด มหาชน
No.

กรุงเทพมหานคร
ทีอยู่

ชือโรงพยาบาล

1 โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซ.ศูนย์วิจยั 7 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่

เขต / อําเภอ
ห้ วยขวาง

จังหวัด

โทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร 0-2310-3000, 0-2318-0066

2 โรงพยาบาลกรุงเทพคริ สเตียน

124 ถ.สีลม

บางรัก

กรุงเทพมหานคร 0-2625-9000, 0-2235-1000

3 โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์

624 ถ.เยาวราช

สัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร 0-2118-7888

4 โรงพยาบาลกล้ วยนํ 4าไท1

80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4

คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 0-2769-2000

5 โรงพยาบาลกล้ วยนํ 4าไท2

27 ซ.โสภณ ถ.สุขมุ วิท 68

บางนา

กรุงเทพมหานคร 0-2399-4260, 0-2399-4259-63

6 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

586,588 ถ.เพขรเกษม

บางแค

กรุงเทพมหานคร 0-2804-8959

7 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื>น

950 ถ.ประชาชื>น

บางซื>อ

กรุงเทพมหานคร 0-2910-1600-49

8 โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล3

88,90,92 ถ.รามคําแหง

สะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 0-2729-3000

9 โรงพยาบาลคลองตัน**

3284 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่

ห้ วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 0-2319-2101-5

10 โรงพยาบาลคามิลเลียน

423 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขมุ วิท 55

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 0-2185-1444

11 โรงพยาบาลเจ้ าพระยา

113/44 ถ.บรมราชชนนี

บางกอกน้ อย

กรุงเทพมหานคร 0-2884-7000, 0-2434-0117,02-434-1111

12 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

215 ถ.สาทรใต้

สาทร

กรุงเทพมหานคร 0-2675-5000

13 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

290 ถ.พหลโยธิน

บางเขน

กรุงเทพมหานคร 0-2552-8777

14 โรงพยาบาลเดชา

396 ถ.ศรี อยุธยา

ราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 0-2246-1685-93

15 โรงพยาบาลตํารวจ**

492 ถ.พระราม 1

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 0-2207-6000

16 โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์

3850 ถ.พระราม 4

คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 0-2348-7000

17 โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์

345 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม3.5

บางนา

กรุงเทพมหานคร 0-2361-2727, 0-2361-2828

18 โรงพยาบาลธนบุรี1

34/1 ซ.แสงศึกษา ถ.อิสระภาพ ซอย44

บางกอกน้ อย

กรุงเทพมหานคร 0-2412-0020

19 โรงพยาบาลธนบุรี2

43/4 หมู่ 18 ถ.บรมราชชนนี

ทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร 0-2448-3845-58

20 โรงพยาบาลนครธน

1 ซ.พระรามที> 2 ซอย 56

บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 0-2450-9999

21 โรงพยาบาลนวมินทร์

47/94 ซ.โรงพยาบาลนวมินทร์ ถ.สีหนุธานุกิจ

มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 0-2918-5080

22 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

599 หมู่ 13 ถ.สีหนุธานุกิจ

มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 0-2518-1818

23 โรงพยาบาลบางนา1

1302 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.3

บางนา

กรุงเทพมหานคร 0-2746-8630-9

24 โรงพยาบาลบางปะกอก1

2 ถ.เอกชัย-บางบอน

ราษฎร์ บรู ณะ

กรุงเทพมหานคร 0-2872-1111

25 โรงพยาบาลบางปะกอก 8

บางบอน

กรุงเทพมหานคร 0-2894-4111

26 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัน> แนล

115/524 หมู่ 4 ถ.พระราม2
362 ซ.สุขสวัสดิE 25/1 ถ.สุขสวัสดิE

จอมทอง

กรุงเทพมหานคร 0-2877-1111

27 โรงพยาบาลบางโพ

95 ซ.แดรี> เบลล์ ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2

บางซื>อ

กรุงเทพมหานคร 0-2587-0144, 0-2587-0136-55

28 โรงพยาบาลบ้ านแพ้ วสาขาพร้ อมมิตร**

12 ซ.พร้ อมมิตร ถ.สุขมุ วิท 39

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 0-2259-0376

29 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

33 ซ.3 วัฒนา ถ.สุขมุ วิท

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 0-2667-1000

30 โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

29 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน

สายไหม

กรุงเทพมหานคร 0-2523-3359-71

31 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

9/1 ซ.คอนแวนต์ ถ.คอนแวนต์

บางรัก

กรุงเทพมหานคร 0-2686-2700

32 โรงพยาบาลปิ ยะเวท

998 อาคารปิ ยะเวท ถ.ริ มคลองสามเสน

ห้ วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 0-2625-6500

33 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล

670/1 ถ.พหลโยธิน

พญาไท

กรุงเทพมหานคร 0-2279-7000

34 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยลโชคชัย 4

1 ถ.โชคชัย4

ลาดพร้ าว

กรุงเทพมหานคร 0-2514-2157-9,0-2514-4140-9

35 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

44/505 หมู่ 10 ถ.นวมินทร์

บึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 0-2944-8015-20, 0-2944-7111

36 โรงพยาบาลพญาไท1

364/1 ถ.ศรี อยุธยา

ราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 0-2642-7373,02640-11111

37 โรงพยาบาลพญาไท2

943-943/1 ถ.พหลโยธิน

พญาไท

กรุงเทพมหานคร 0-2617-2444, 0-2617-2424

38 โรงพยาบาลพญาไท3

111 ถ.เพชรเกษม

ภาษีเจริ ญ

กรุงเทพมหานคร 0-467-1111

39 โรงพยาบาลพระราม2

78/1 หมู่ 6 ถ.พระราม 2

บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 0-2451-4920-30

40 โรงพยาบาลพระรามเก้ า

99 ถ.พระราม9

ห้ วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 0-2248-8020

41 โรงพยาบาลเพชรเวช

2469/15 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่

ห้ วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 0-2718-1515,0-2318-0080

42 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

2 ถ.เพชรเกษม 3/2

บางแค

กรุงเทพมหานคร 0-2455-5599

43 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

124-126 ซ.ซอยสมานมิตร(รามคําแหงซอย4) ถ.
รามคําแหง

สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 0-2314-0726-9

44 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้ งวัฒนะ

หลักสี>

กรุงเทพมหานคร 0-2574-5000-9

45 โรงพยาบาลมิชชัน>

430 ถ.พิษณุโลก

ดุสิต

กรุงเทพมหานคร 0-2282-1100

รายชือโรงพยาบาลเครือข่ าย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด มหาชน
46 โรงพยาบาลเมโย

2012/5-7 ถ.พหลโยธิน

จตุจกั ร

กรุงเทพมหานคร 0-2579-1770-4

47 โรงพยาบาลยันฮี

454 ถ.จรัญสนิทวงศ์

บางพลัด

กรุงเทพมหานคร 0-2879-0300

48 โรงพยาบาลรามคําแหง

บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 0-2374-0200-16, 0-2732-0478-87

49 โรงพยาบาลราษฎร์ บรู ณะ

436 ซ.รามคําแหง 34 ถ.รามคําแหง
377 ซ.สุขสวัสดิE 27 ถ.ราษฎร์ พฒ
ั นา

ราษฎร์ บรู ณะ

กรุงเทพมหานคร 0-2427-0175-9,0-2872-1001-5

50 โรงพยาบาลลาดพร้ าว

2699 ซ.95 ถ.ลาดพร้ าว

วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 0-2932-2929, 0-2530-2556-69

51 โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ

114/4 ถ.เศรษฐศิริ

พญาไท

กรุงเทพมหานคร 0-2265-7777, 0-2618-6200-10

52 โรงพยาบาลวิภาราม

2677 ถ.พัฒนาการ

สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 0-2722-2500

53 โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน

จตุจกั ร

กรุงเทพมหานคร 0-2561-1258-67, 0-2561-1260-7

54 โรงพยาบาลเวชธานี

1 ซ.ลาดพร้ าว 111 ถ.ลาดพร้ าว

บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 0-2734-0390

55 โรงพยาบาลศรี วิชยั 1

240/1-7 ถ.จรัญสนิทวงศ์

บางกอกน้ อย

กรุงเทพมหานคร 0-2412-0055-60

56 โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์ เนชัน> แนล หนองแขม(ศรี วิชยั 15/38-43 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม
2)

หนองแขม

กรุงเทพมหานคร 0-2441-6999

57 โรงพยาบาลศิคริ นทร์

4/29 หมู่ 10 ถ.ศรี นคริ นทร์

บางนา

กรุงเทพมหานคร 0-2366-9900

58 โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล**

2 ถ.พรานนก

บางกอกน้ อย

กรุงเทพมหานคร 0-2419-7000

59 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

337 ถ.สมเด็จพระเจ้ าตากสิน

ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 0-2438-0040-5

60 โรงพยาบาลสมิติเวชศรี นคริ นทร์

488 ถ.ศรี นคริ นทร์

สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 0-2731-7000-99

61 โรงพยาบาลสมิติเวชสุขมุ วิท

133 ซ.สุขมุ วิท 49 ถ.สุขมุ วิท 49

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 0-2711-8000

62 โรงพยาบาลสินแพทย์

9/99 ถ.รามอินทรา กม.8.5

คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 0-2948-5380-90

63 โรงพยาบาลสุขมุ วิท

1411 ถ.สุขมุ วิท

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 0-2391-0011, 0-2714-1300

64 โรงพยาบาลสุขสวัสดิE

272 ถ.สุขสวัสดิE

ราษฎร์ บรู ณะ

กรุงเทพมหานคร 0-2428-5036

65 โรงพยาบาลสายไหม

91 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพงษ์

สายไหม

กรุงเทพมหานคร 0-2991-8999

66 โรงพยาบาลเสรี รักษ์

44 ถ.เสรี ไทย

มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 0-2918-9888

67 โรงพยาบาลหัวเฉียว

665 ถ.บํารุงเมือง

กรุงเทพมหานคร 0-2223-1351

68 โรงพยาบาลกรุงไทย

56/96 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย ด
ปากเกร็

69 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

60 หมู่ 6 ถ.ตลิ>งชัน-สุพรรณบุรี

70 โรงพยาบาลการุญเวชรัตนาธิเบศร์

นนทบุรี

0-2582-2299

บางใหญ่

นนทบุรี

0-2594-0020-65

58 หมู่ 15 ถ.บางรักพัฒนา

บางบัวทอง

นนทบุรี

0-2921-3400-9

71 โรงพยาบาลนนทเวช

30/8 ถ.งามวงศ์วาน

เมือง

นนทบุรี

0-2596-7888

72 โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ ด

135/215 ถ.แจ้ งวัฒนะ

ปากเกร็ ด

นนทบุรี

0-2960-9655-9

73 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์

44 หมู่ 4 ถ.แจ้ งวัฒนะ

ปากเกร็ ด

นนทบุรี

0-2836-9999

74 โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต

733/347 หมุ่ 8 ถ.พหลโยธิน

ลําลูกกา

ปทุมธานี

0-2998-9888

75 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ ลอส

5/84 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์

เมือง

ปทุมธานี

0-2975-6700-5

76 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

98 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน

คลองหลวง

ปทุมธานี

0-2529-4533-41

77 โรงพยาบาลปทุมเวช

1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี

ธัญบุรี

ปทุมธานี

0-2567-1991-9

78 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

733/345 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน

ลําลูกกา

ปทุมธานี

0-2998-9999

79 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล รังสิต

11/1 ถ.ประชาธิปัตย์

ธัญบุรี

ปทุมธานี

0-2577-8111

80 โรงพยาบาลภัทรธนบุรี

32/410 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน

คลองหลวง

ปทุมธานี

0-2901-8400-8

81 โรงพยาบาลเอกปทุม

ธัญบุรี

ปทุมธานี

0-2996-2211-15

82 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

757 ถ.รังสิต-นครนายก
288 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิE

พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ 0-2818-9000, 0-2425-0029-33

83 โรงพยาบาลจุฬารัตน์3

88/8 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ กม.14.5

บางพลี

สมุทรปราการ 0-2769-2900-99

84 โรงพยาบาลจุฬารัตน์9

90/5 หมู่ 13 ถ.กิ>งแก้ ว

บางพลี

สมุทรปราการ 0-2738-9900-9

85 โรงพยาบาลบางนา2

9/9 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23

บางเสาธง

สมุทรปราการ 0-2740-1800-6, 0-2330-3030-5

86 โรงพยาบาลบางนา5

บางพลี

สมุทรปราการ 02-138-1155-60

87 โรงพยาบาลบางปะกอก3พระประแดง

55 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม.10
27/14 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิE

พระประแดง

สมุทรปราการ 0-2818-7555

88 โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์

35/2 ถ.บางนา-ตราด กม 6

บางพลี

สมุทรปราการ 0-2316-0026-42

89 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยลสมุทรปราการ

123 หมู่ 8 ถ.ศรี นคริ นทร์

เมือง

สมุทรปราการ 0-2389-2555

90 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่ เจ้ าสมิงพราย

83/16 หมู่ 7 ถ.ปู่ เจ้ าสมิงพราย

พระประแดง

สมุทรปราการ 0-2754-2800-9

91 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากนํ 4า

456/36 ซ.เทศบาล 12 ถ.นารายณ์ปราบศึก

เมือง

สมุทรปราการ 0-2173-7766-75

92 โรงพยาบาลรัทริ นทร์

999/23-29 ถ.สุขมุ วิท กม.34

เมือง

สมุทรปราการ 0-2323-2991-7

รายชือโรงพยาบาลเครือข่ าย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด มหาชน
93 โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์

1748 หมู่ 1 ซ.สุขมุ วิท 78 ถ.ริ มทางรถไฟสายเก่า

เมือง

สมุทรปราการ 0-2361-1111

94 โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ

555 หมู่ 3 ถ.ปู่ เจ้ าสมิงพราย

พระประแดง

สมุทรปราการ 0-2363-9222

95 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

168/26 หมู่ 4 ถ.บางนา- ตราด กม.28-29

บางบ่อ

สมุทรปราการ 0-2708-7500-20

ภาคกลาง
No.

ชือโรงพยาบาล

ทีอยู่

เขต / อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

1 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรี ยล

111 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต

เมือง

กาญจนบุรี

0-3462-4184-93

2 โรงพยาบาลธนกาญจน์

20/20 ถ.แสงชูโต

เมือง

กาญจนบุรี

0-3462-2366-75

3 โรงพยาบาลท่าเรื อ

456 ถ.แสงชูโต

ท่ามะกา

กาญจนบุรี

0-3456-1084

4 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที> 19**

978/1 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต

ท่าม่วง

กาญจนบุรี

0-3461-1033 , 0-3462-6268-9

5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ**

62 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก

องครักษ์

นครนายก

0-3739-5085-6

6 โรงพยาบาลกรุงเทพคริ สเตียนนครปฐม

173 ถ.25 มกรา

เมือง

นครปฐม

0-3427-0080-5

7 โรงพยาบาลเทพากร

24 ซ.ซ.1 ถ.เทศา

เมือง

นครปฐม

0-3421-2718-27

8 โรงพยาบาลสนามจันทร์

1194 ถ.เพชรเกษม

เมือง

นครปฐม

0-3421-9600

9 โรงพยาบาลศาลายา

95 หมู่ 3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี

พุทธมณฑล

นครปฐม

0 -2889-2601-7

10 โรงพยาบาลเพชรรัชต์เพชรบุรี

99/9 หมู่ 6 ถ.บันไดอิฐ

เมือง

เพชรบุรี

0-3241-7070-9

11 โรงพยาบาลเมืองเพชร

150 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม

เมือง

เพชรบุรี

0-3241-5191-9

12 โรงพยาบาลดําเนินสะดวก**

146 หมู่ 4

ดําเนินสะดวก

ราชบุรี

0-3224-6000-15

13 โรงพยาบาลพร้ อมแพทย์

77/4 ถ.คฑาธร

เมือง

ราชบุรี

0-3231-5234-9,0-32315-195-6

14 โรงพยาบาลเมืองราช

59/3 ถ.เพชรเกษม สายเก่า

เมือง

ราชบุรี

0-3232-2274-80

15 โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

222 ถ.เพชรเกษม

หัวหิน

ประจวบคีรีขนั ธ์ 0-3253-2576-85

16 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

888 ถ.เพชรเกษม

หัวหิน

ประจวบคีรีขนั ธ์ 0-3261-6800

17 โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา

61/9 ถ.สายเอเชีย กม.56

บางปะอิน

18 โรงพยาบาลราชธานี

111 หมู่ 3 ถ.โรจนะ

พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา 0-3533-5555-71

19 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

34/4 หมู่ 5 ถ.เสนา-อยุธยา

เสนา

20 โรงพยาบาลพีรเวช

55/5 หมู่ 6 ถ.สายเอเซีย

พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา 0-3580-1555

21 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

78 หมู่ 3 ถ.โรจนะ

บางปะอิน

22 โรงพยาบาลเบญจรมย์

116 หมู่ 8

เมือง

ลพบุรี

0-3641-2160

23 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

84 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน กม.150

เมือง

ลพบุรี

0-3661-6300

24 โรงพยาบาลทัพทัน**

375 หมู่ 1

ทัพทัน

อุทยั ธานี

0-5654-0026

25 โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง(แม่กลอง)

158/1 ถ.ราษฎร์ ประสิทธิE

เมือง

26 โรงพยาบาลมหาชัย

927/43 ถ.เศรษฐกิจ1

เมือง

สมุทรสาคร

0-3442-4990

27 โรงพยาบาลมหาชัย2

301/1 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม

กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

0-2810-3442, 0-2431-0054

28 โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์ เนชัน> แนล อ้ อมน้ อย (ศรี วิชยั 3) 74/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม

กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

0-2431-0070

29 โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์ เนชัน> แนล สมุทรสาคร (ศรี
วิชยั 5)

93/256 หมู่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1

เมือง

สมุทรสาคร

0-3482-6709-29

30 โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่ 4 ซ. ถ.เอกชัย

เมือง

สมุทรสาคร

0-3441-7999

พระนครศรี อยุธยา 0-3531-5100
พระนครศรี อยุธยา 0-3528-9572-9
พระนครศรี อยุธยา 0-3524-9249

สมุทรสงคราม 0-3471-5001-5

31 โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว**

198 หมู่ 1 ถ.พระประโทน - บ้ านแพ้ ว

บ้ านแพ้ ว

สมุทรสาคร

0-3441-9555

32 โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี เวชชการ (หมอประเจิด)

80/1 หมู่ 6 ถ.สิงห์บรุ ี -อ่างทอง

เมือง

สิงห์บรุ ี

0-3652-2555

33 โรงพยาบาลธนบุรีอ่ทู อง

2000/22 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

0-3540-4053-9

34 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี

76 ถ.เณรแก้ ว

เมือง

สุพรรณบุรี

0-3550-0283-8

35 โรงพยาบาลวิภาวดี ปิ ยราษฎร์

1618/1 หมู่ 6 ถ.อู่ทอง-ด่านช้ าง

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

0-3555-2724-7

36 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชยั นาท

170 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี

เมือง

ชัยนาท

0 5641 3017-8

37 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

2/22 ถ.มิตรภาพ

เมือง

สระบุรี

0-3631-5555-94

38 โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2

29/9 หมู่ 2 ถ.เลี>ยงเมือง

เมือง

อ่างทอง

0-3561-2361-4

ภาคตะวันออก
No.

ชือโรงพยาบาล

ทีอยู่

เขต / อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11

185/1 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.42

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

0-3853-8511-3 , 0-3884-0236

2 โรงพยาบาลโสธราเวช

29 ถ.สุวินทวงศ์

เมือง

ฉะเชิงเทรา

0-3881-2702-19

3 โรงพยาบาลโสธรเวช304

201/1-3 หมู่ 12

ศรี มหาโพธิ

ปราจีนบุรี

0-3720-9503-5,0-3720-9446

รายชือโรงพยาบาลเครือข่ าย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด มหาชน
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตEิ**

163 หมู่ 1

สัตหีบ

ชลบุรี

0-3824-5735-69

5 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา**

290 ถ.เจิมจอมพล

ศรี ราชา

ชลบุรี

0-3832-2157-9

6 โรงพยาบาลชลบุรี**

69 หมู่ 2 ถ.สุขมุ วิท

เมือง

ชลบุรี

0-3893-1075,0-3893-1076

7 ศูนย์วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพมหาวิทยาลัยบูรพา**

169 ถ.ลงหาดบางแสน

เมือง

ชลบุรี

0-3839-0580

8 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

301 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท กม.143

บางละมุง

ชลบุรี

0-3825-9999

9 โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา

90 ถ.ศรี ราชานคร 3

ศรี ราชา

ชลบุรี

0-3877-0200-8

10 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรี ยล

328/1 หมู่ 9 ถ.พัทยากลาง

บางละมุง

ชลบุรี

0-3848-8777

11 โรงพยาบาลสมิติเวชศรี ราชา

8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล

ศรี ราชา

ชลบุรี

0-3832-0300

12 โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

107 หมู่ 10

ศรี ราชา

ชลบุรี

0-3849-1888

13 โรงพยาบาลเอกชล

68/3 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา

เมือง

ชลบุรี

0-3893-9999

14 โรงพยาบาลเอกชล2

31/2 หมู่ 3 ถ.อ่างศิลา

เมือง

ชลบุรี

0-3893-9888

15 โรงพยาบาลปิ ยะเวชช์ บ่อวิน

28/8 หมู่ 8

ศรี ราชา

ชลบุรี

0-3834-5333

16 โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร

700/888 หมู่ 1

เมือง

ชลบุรี

0-3831-6999

17 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

888 หมู3่ ถ.บ้ านสวน

เมือง

ชลบุรี

0-3303-8888

18 โรงพยาบาลระยอง**

138 ถ.สุขมุ วิท

เมือง

ระยอง

0-3861-1104

19 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

8 หมู่ 2 ซ.แสงจันทร์ -เนรมิต ถ.สุขมุ วิท

เมือง

ระยอง

0-3892-1999

20 โรงพยาบาลมงกุฏระยอง

149/1 ถ.มาบยา

เมือง

ระยอง

0-3868-2136-9

21 โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม

เมือง

ระยอง

0-3886-0890-3

22 โรงพยาบาลศรี ระยอง

333/3 หมู่ 4

เมือง

ระยอง

23 โรงพยาบาลพระปกเกล้ า**

38 ถ.เลียบเนิน

เมือง

จันทบุรี

0-3932-8151

24 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง

เมือง

จันทบุรี

0-3931-9888

25 โรงพยาบาลสิริเวช

151 หมู่ 7 ถ.ตรี รัตน์

เมือง

จันทบุรี

0-3934-4244

26 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

376 หมู่ 2 ถ.สุขมุ วิท

เมืองตราด

ตราด

0-3953-2735, 0-3953-2737

27 โรงพยาบาลตราด**

108 ถ.สุขมุ วิท

เมือง

ตราด

0-3952-2646

28 โรงพยาบาลแหลมงอบ**

5/5 หมู่ 1 ถ.ตราด-แหลมงอบ

แหลมงอบ

ตราด

0-3959-7047

ภาคเหนือ
No.

ชือโรงพยาบาล

ทีอยู่

เขต / อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

1 โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

11 ซ.6

เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

0-5208-9722

2 โรงพยาบาลช้ างเผือก

1/7 ซ.2 ถ.ช้ างเผือก

เมือง

เชียงใหม่

0-5322-0022-31

3 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้ หมอ

เมือง

เชียงใหม่

0-5320-0002

4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

158 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
8 ถ.บุญเรื องฤทธิE

เมือง

เชียงใหม่

0-5392-0300

5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์

21 ถ.นันทาราม

เมือง

เชียงใหม่

0-5327-0144-50

6 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรี ยล

186/2 ถ.ช้ างคลาน

เมือง

เชียงใหม่

0-5381-9333-40

7 โรงพยาบาลเทพปั ญญา

99 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-พร้ าว

เมือง

เชียงใหม่

0-5385-2590-9

8 โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค

133 ถ.แก้ วนวรัฐ

เมือง

เชียงใหม่

0-5392-1777

9 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

316/1 ถ.เชียงใหม่- ลําพูน

เมือง

เชียงใหม่

0-5380-1999

10 โรงพยาบาลลานนา

1 ถ.สุขเกษม

เมือง

เชียงใหม่

0-5399-9777

11 ศูนย์ศรี พฒ
ั น์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่** 110/392 อาคารศรี พฒ
ั น์ ถ.อินทวโรรส

เมือง

เชียงใหม่

0-5394-6505

12 โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่

84/3 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง

เมือง

เชียงใหม่

0-5321-5020-22

13 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรี บรุ ิ นทร์

115/5 หมู่ 13 ถ.เอเชีย 1

เมือง

เชียงราย

0-5391-0999, 0-5371-7499

14 โรงพยาบาลโอเวอร์ บรู๊ค

17 ถ.สิงหไคล

เมือง

เชียงราย

0-5371-1366,0-5391-0100

15 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกําแพง

678/7 ถ.ราชดําเนิน 1

เมือง

กําแพงเพชร

0-5571-6701-4

16 โรงพยาบาลหริ ภญ
ุ ชัยเมโมเรี ยล

109/111 ซ. ถ.ลําพูน-บ้ านธิ

เมือง

ลําพูน

0-5358-1600-4

17 โรงพยาบาลศิริเวช ลําพูน

7 หมู่ 5

เมือง

ลําพูน

0-5353-7597

18 โรงพยาบาลเขลางค์นครราม

79/12 ถ.พหลโยธิน

เมือง

ลําปาง

0-5422-5100,0-5435-2422

19 โรงพยาบาลปากนํ 4าโพ

96/12 หมู่ 9 ถ.เอเชีย

เมือง

นครสวรรค์

0-5622-5501-9

20 โรงพยาบาลศรี สวรรค์

33/64 ซ.ดาวดึงส์ ถ.ดาวดึงส์

เมือง

นครสวรรค์

0-5631-1626-35

21 โรงพยาบาลปากนํ 4าโพ 2

62 ถ.อรรถกวี

เมือง

นครสวรรค์

0-5621-2212-3

รายชือโรงพยาบาลเครือข่ าย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด มหาชน
22 โรงพยาบาลร่มฉัตร

748/1 ถ.โกสีย์

เมือง

นครสวรรค์

0-5631-2481-90

23 โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

276,276/2 ถ.สวรรค์วิถี

เมือง

นครสวรรค์

0-5622-3600

24 โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

2/1 ถ.สามัคคีชยั

เมือง

เพชรบูรณ์

0-5672-0680-4

25 โรงพยาบาลสหเวช

2/158 ถ.ศรี มาลา

เมือง

พิจิตร

0-5661-2791-3

26 โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

3 ถ.สระหลวง

เมือง

พิจิตร

0-5665-1407

27 โรงพยาบาลร้ องกวาง**

323 ถ.ยันตรกิจโกศล

ร้ องกวาง

แพร่

0-5459-7115

28 โรงพยาบาลแพร่ราม

3 ซ.ตรอกยันตรกิจโกศล1 ถ.ยันตรกิจโกศล

เมือง

แพร่

0-5452-2911

29 โรงพยาบาลแพร่คริ สเตียน

7 ถ.ยันตรกิจโกศล

เมือง

แพร่

0-5462-5300

30 โรงพยาบาลพิษณุเวช

211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ

เมือง

พิษณุโลก

0-5590-9000

31 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

69/32 ถ.พระองค์อํา

เมือง

พิษณุโลก

0-5521-2222,0-5521-0819-28

32 โรงพยาบาลอินเตอร์ เวชการ

262/55 ถ.บรมไตรโลกนารถ

เมือง

พิษณุโลก

0-5521-8777,0-5521-7800

33 โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ

เมือง

พิษณุโลก

0-5521-9307-16

34 โรงพยาบาลพะเยาราม

660 หมู่ 3

เมือง

พะเยา

0-5441-1111-40

35 โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย

89/9 ถ.สิงหวัฒน์

เมือง

สุโขทัย

0-5562-1502-7,0-5561-1292

36 โรงพยาบาลรวมแพทย์สโุ ขทัย

151 หมู่ 1

เมือง

สุโขทัย

0-5561-2211-12

37 โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์ เนชัน> แนล

222 หมู่ 9 ถ.แม่ปะ

แม่สอด

ตาก

0-5551-8200-22

38 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม

3/24 ถ.ราษฎร์ อทุ ิศ

แม่สอด

ตาก

0-5553-3912-4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
No.

ชือโรงพยาบาล

ทีอยู่

เขต / อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

1 โรงพยาบาลขอนแก่น**

54 ถ.ศรี จนั ทร์

เมือง

ขอนแก่น

0-4333-6789

2 โรงพยาบาลขอนแก่นราม

193 ถ.ศรี จนั ทร์

เมือง

ขอนแก่น

0-4333-3800

3 โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฉพาะหอ 123 ถ.มิตรภาพ
ผู้ป่วยพิเศษชัน14
4 อาคารสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนีอนุสรณ์**

เมือง

ขอนแก่น

0-4336-6608

4 โรงพยาบาลราชพฤกษ์

150/18 ถ.มิตรภาพ

เมือง

ขอนแก่น

0-4333-3555-62

5 โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น

888 หมู่ 16

เมือง

ขอนแก่น

0-4304-2888

6 โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

197 หมู่ 2 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง

เมือง

บุรีรัมย์

0-4461-4100-7

7 โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

6/9 ถ.นิเวศรัตน์

เมือง

ชัยภูมิ

0-4481-3222

8 โรงพยาบาลชัยภูมิราม

290/42 หมู่ 6 ซ.บ้ านหนองสังข์ ถ.ชัยภูมิ-สีคิ 4ว

เมือง

ชัยภูมิ

0-4483-6888

9 โรงพยาบาลธีรวัฒน์

269/3 ถ.ธนะผล

เมือง

กาฬสินธุ์

0-4381-1757

10 โรงพยาบาลเมืองเลยราม

546 หมู่ 1 ถ.มลิวรรณ

เมือง

เลย

0-4283-3400-19

11 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ เนชัน> แนล

87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล

เมือง

มุกดาหาร

0-4263-3301-9

12 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์ เนชัน> แนล

1113/235 ถ.เทศบาลอาชา

เมือง

มหาสารคาม

13 โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

12 ถ.วิจารณ์รังสรรค์

เมือง

หนองบัวลําภู 0-4231-2344-6

14 โรงพยาบาลเซนต์เมรี>

307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย

เมือง

นครราชสีมา

0-4424-2385, 0-4427-1626-30

15 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

1308/9 ถ.มิตรภาพ

เมือง

นครราชสีมา

0-4442-9999

16 โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

5/1 ถ.เทศบาล 5

บัวใหญ่

นครราชสีมา

0-4429-2249-53

17 โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง

5/1 ถ.มิตรภาพ

ปากช่อง

นครราชสีมา

0-4431-6611

18 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี **

111 ถ.มหาวิทยาลัย

เมือง

นครราชสีมา

0-4422-3000

0-4372-1770, 0-4372-3669

19 โรงพยาบาลหาญอินเตอร์ เนชัน> แนล

29 ถ.มงคลบูรพา

เมือง

ยโสธร

0-4572-0793

20 โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

160-164 ถ.วิทยะธํารงค์

เมือง

ยโสธร

0-4571-1356

21 โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

710 ซ.พรมดําหริ ห์ ถ.ประจักษ์

เมือง

หนองคาย

0-4242-1412-4

22 โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

1159/4 หมู่ 2 ถ.ประจักษ์

เมือง

หนองคาย

0-4246-5201-9

23 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช

368 ถ.เทวาภิบาล

เมือง

ร้ อยเอ็ด

0-4352-7111, 0-4351-1436

24 โรงพยาบาลร้ อยเอ็ดธนบุรี

166 ถ.ปั ทมานนท์

เมือง

ร้ อยเอ็ด

0-4352-7191

25 โรงพยาบาลรักษ์สกล

1446/47 ถ.รอบเมือง

เมือง

สกลนคร

0-4271-2588, 0-4271-2800

26 โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)

312/1 ถ.เทศบาล 1

เมือง

สุรินทร์

0-4451-5700-1, 0-4451-3638, 0-4451-3192

27 โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

872 ถ.อุบล

เมือง

ศรี สะเกษ

0-4563-1313

รายชือโรงพยาบาลเครือข่ าย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด มหาชน
28 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

999 ถ.ชยางกูร

เมือง

อุบลราชธานี

0-4528-0040-55

29 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

46/4 ถ.บูรพาใน

เมือง

อุบลราชธานี

0-4526-0300-5

30 โรงพยาบาลนอร์ ทอีสเทอร์ นวัฒนา

70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา

เมือง

อุดรธานี

0-4232-5999, 0-4224-1031-3

31 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
555/5 ถ.โพธิEศรี

เมือง

อุดรธานี

0-4234-3111

เมือง

อุดรธานี

0-4234-2555

32 โรงพยาบาลเอกอุดร

ภาคใต้
No.

ชือโรงพยาบาล

ทีอยู่

เขต / อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

1 โรงพยาบาลกระบี>**

325 ถ.อุตรกิจ

เมือง

กระบี>

0-7561-1212, 0-7563-2166

2 โรงพยาบาลกระบี>นคริ นทร์ อินเตอร์ เนชัน> แนล

1 ถ.อุตรกิจ

เมือง

กระบี>

0-7562-6555

3 โรงพยาบาลรวมแพทย์กระบี>

529 ถ.อุตรกิจ

เมือง

กระบี>

0-7563-2204-6

4 โรงพยาบาลธนบุรีชมุ พร

121 หมู่ 3 ถ.ชุมพร- ระนอง

เมือง

ชุมพร

0-7765-8555

5 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

18 / 22 ถ.ปรมินทรมรรคา

เมือง

ชุมพร

0-7757-0737-4

6 โรงพยาบาลนครคริ สเตียน

1110/2 ถ.ศรี ปราชญ์

เมือง

นครศรี ธรรมราช 0-7531-7110, 0-7531-7109

7 โรงพยาบาลนคริ นทร์

61 ถ.อ้ อมค่ายวชิรวุธ

เมือง

นครศรี ธรรมราช 0-7531-2800

8 โรงพยาบาลนครพัฒน์

2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง

เมือง

นครศรี ธรรมราช 0-7530-5999

9 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ

เมือง

ภูเก็ต

0-7625-4421-9

10 โรงพยาบาลมิชชัน> ภูเก็ต

4/1 หมู่ 3 ถ.เทพกระษัตรี

เมือง

ภูเก็ต

0-7623-7220-6

11 โรงพยาบาลสิริโรจน์

44 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

เมือง

ภูเก็ต

0-7624-9400

12 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

353 ถ.เยาวราช

เมือง

ภูเก็ต

0-7636-1236

13 โรงพยาบาลป่ าตอง**

57 ถ.ไสนํ 4าเย็น

กะทู้

ภูเก็ต

0-7634-0444

14 โรงพยาบาลองค์การบริ หารส่วนจังหวัดภูเก็ต**

18,20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ

เมือง

ภูเก็ต

0-7635-8888

15 โรงพยาบาลพังงา**

436 ถ.เพชรเกษม

เมือง

พังงา

0-7641-1616

16 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม

หาดใหญ่

สงขลา

0-7436-5780-9

17 โรงพยาบาลราษฎร์ ยินดีหาดใหญ่

119 ถ.ราษฎร์ ยินดี

หาดใหญ่

สงขลา

0-7420-0200

18 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่

169 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1

หาดใหญ่

สงขลา

0-7436-6966

19 โรงพยาบาลปิ ยะรักษ์

74 ถ.อภัยบริ รักษ์

เมือง

พัทลุง

0-7462-7146

20 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

57 หมู่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ ภกั ดี

เกาะสมุย

สุราษฎร์ ธานี

0-7742-9500

21 โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์

309/2 ถ.ตลาดใหม่

เมือง

สุราษฎร์ ธานี

0-7728-5701-5

22 โรงพยาบาลบ้ านดอน อินเตอร์ เกาะสมุย

123/1 หมู1่

เกาะสมุย

สุราษฎร์ ธานี

0-7724-5236-9

23 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ เนชัน> แนล

25/25 หมู่ 6 ถ.ทวีราษฎร์ ภกั ดี

เกาะสมุย

สุราษฎร์ ธานี

0-7724-5721-6

24 โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์ เนชัน> แนล

90/2 หมู่ 2 ถ.เลียบหาดเฉวง

เกาะสมุย

สุราษฎร์ ธานี

0-7723-0781

25 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ**

204/16 หมู่ 10

เวียงสระ

สุราษฎร์ ธานี

0-7736-1283, 0-7736-2013, 0-7736-3775

26 โรงพยาบาลศรี วิชยั สุราษฎร์ ธานี

67/47-50 หมู่ 2 ถ.ศรี วิชยั

เมือง

สุราษฎร์ ธานี

0-7728-2520-1, 0-7722-0396

27 โรงพยาบาลเฟิ ร์ส เวสเทอร์ น

112/44หมู่ 1 ถ.เกาะพะงัน

เกาะพะงัน

สุราษฎร์ ธานี

0-7737-7472-4

28 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

61/39 ถ.โดกขัน

เมือง

ตรัง

0-7521-9985-7, 0-7521-8988

29 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

247/2 ถ.พัทลุง

เมือง

ตรัง

0-7520-5555

30 โรงพยาบาลราชดําเนินตรัง

25 ถ.ไทรงาม

เมือง

ตรัง

0-7522-3500-8

31 โรงพยาบาลสิโรรส

247-249 ถ.สิโรรส

เมือง

ยะลา

073-223-600

หมายเหตุ
โรงพยาบาลที>มีเครื> องหมาย ** ให้ บริ การเฉพาะการรักษาแบบผู้ป่วยในเท่านัน4 (จํานวน 29 โรงพยาบาล)

