
ล ำดับ รำยช่ือโรงพยำบำล ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร Remark

1 กล้วยน  ำไท 1  80 ซอยโรงพยำบำล 2 ถ.พระรำม 4  แขวงคลองตัน คลองเตย กรุงเทพ 10110 02-7692000 - OPD/IPD - เอกชน

2 เทพธำรินทร์ 3850 ถ.พระรำม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110 02-3487000 - OPD/IPD - เอกชน

3 สินแพทย์ 9/99 ถ.รำมอินทรำ กม.8.5 แขวงคันนำยำว คันนำยำว กรุงเทพ 10230 02-9485380-90 - OPD/IPD - เอกชน

4 เปำโล เกษตร (เมโย) 2012/5-6 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนำนิคม จตุจักร กรุงเทพ 10900 02-1500900 - OPD/IPD - เอกชน

5 วิภำวดี 51/3 ถ.งำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว จตุจักร กรุงเทพ 10900 02-5611111 - OPD/IPD - เอกชน

6 บำงปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล 362 ถ.พระรำม 2 แขวงบำงมด จอมทอง กรุงเทพ 10150 02-8771111 - OPD/IPD - เอกชน

7 บำงมด 747 ถ.พระรำม 2 แขวงบำงมด จอมทอง กรุงเทพ 10150 02-8670606-36 - OPD/IPD - เอกชน

8 มิชช่ัน 430 ถ.พิษณุโลก แขวงส่ีแยกมหำนำค ดุสิต กรุงเทพ 10300 02-2821100 - OPD/IPD - มูลนิธิ

9 ธนบุรี 2 43/4 ถ.บรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ ทวีวัฒนำ กรุงเทพ 10170 02-4872100 (สำยด่วน 1645) - OPD/IPD - เอกชน

10 สมิติเวช ธนบุรี 337 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงส ำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพ 10600 02-4380040-5,0-2438-9000 - OPD/IPD - เอกชน

11 ซีจีเอช (เซ็นทรัลเยนเนอรัล) 290 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ บำงเขน กรุงเทพ 10220 02-5528777,02-5528801 - OPD/IPD - เอกชน

12 เกษมรำษฎร์ บำงแค 586,588 ถ.เพชรเกษม แขวงบำงแคเหนือ บำงแค กรุงเทพ 10160 02-8048959 - OPD/IPD - เอกชน

13 ธนบุรี 1 34/1 ซอย 44 ถ.อิสรภำพ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ บำงกอกน้อย กรุงเทพ 10700 02-4872000 - OPD/IPD - เอกชน

14 ท่ัวไปขนำดกลำง โรงพยำบำลวิชัยเวช แยกไฟฉำย (ศรีวิชัย 1) 240/2-4 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ บำงกอกน้อย กรุงเทพ 10700 02-4120055-60 - OPD/IPD - เอกชน

15 เวชธำนี 1 ซอยลำพร้ำว 111 (ทิพย์มณี)ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองจ่ัน บำงกะปิ กรุงเทพ 10240 02-7340000 - OPD/IPD - เอกชน

16 รำมค ำแหง 436 ถ.รำมค ำแหง แขวงหัวหมำก บำงกะปิ กรุงเทพ 10240 02-3740200 - OPD/IPD - เอกชน

17 นครธน 1 ซอยพระรำมท่ี 2 ซอย 56 แขวงแสมด ำ บำงขุนเทียน กรุงเทพ 10150 02-4509999 - OPD/IPD - เอกชน

18 พีเอ็มจี (พระรำม 2) 280 ถ.พระรำม 2 แขวงแสมด ำ บำงขุนเทียน กรุงเทพ 10150 02-4514920-30 - OPD/IPD - เอกชน

19 เกษมรำษฎร์ ประชำช่ืน 950 ถ.ประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ บำงซ่ือ กรุงเทพ 10800 02-9101600 Ext.1831 - OPD/IPD - เอกชน

20 บำงโพ 95 ถ.ประชำรำษฎร์ สำย 2 แขวงบำงซ่ือ บำงซ่ือ กรุงเทพ 10800 02-5870144 - OPD/IPD - เอกชน

21 กล้วยน  ำไท 2 24 ถ.สุขุมวิท 68 แขวงบำงนำ บำงนำ กรุงเทพ 10260 02-3994259-63 - OPD/IPD - เอกชน

22 ไทยนครินทร์ 345 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.3.5 แขวงบำงนำ บำงนำ กรุงเทพ 10260 02-3406499 - OPD/IPD - เอกชน

23 บำงนำ 1 1302 ถ.เทพรัตน แขวงบำงนำใต้ บำงนำ กรุงเทพ 10260 02-7468630-8 - OPD/IPD - เอกชน

24 ศิครินทร์ 976 ถ.ลำซำล แขวงบำงนำใต้ บำงนำ  กรุงเทพ 10260 02-3669900-99 - OPD/IPD - เอกชน

25 บำงปะกอก 8 1055 ถ.เอกชัย แขวงบำงบอน บำงบอน กรุงเทพ 10150 02-1098111 - OPD/IPD - เอกชน

26 ยันฮี 454 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงอ้อ บำงพลัด กรุงเทพ 10700 02-8790300-9 - OPD/IPD - เอกชน

27 กรุงเทพคริสเตียน 124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ บำงรัก กรุงเทพ 10500 02-2351000-7 - OPD/IPD - มูลนิธิ

28 บีเอ็นเอช 9/1 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม บำงรัก กรุงเทพ 10500 02-6862700, 02-6862866 - OPD/IPD - เอกชน

29 มเหสักข์ 46/7-9 ถ.มเหสักข์ แขวงสีลม บำงรัก กรุงเทพ 10500 02-6357123 - OPD/IPD - เอกชน

30 พญำไท นวมินทร์ 44/505 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230 02-9447111 - OPD/IPD - เอกชน

31 สิรินำถ บึงกุ่ม (วิภำรำม นวมินทร์) 10/1288 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ บึงกุ่ม     กรุงเทพ 10240 02-4072900   วภิาราม OPD/IPD - เอกชน

32 สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 19/9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน ประเวศ กรุงเทพ 10250 02-0068888     สนิแพทย์ OPD/IPD - เอกชน

33 หัวเฉียว 665 ถ.บ ำรุงเมือง แขวงคลองมหำนำค ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพ 10100 02-2231351 - OPD/IPD - มูลนิธิ

34 ธนบุรี บ ำรุงเมือง 611 ถ.บ ำรุงเมือง แขวงคลองมหำนำค ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพ 10100 02-2207999    - OPD/IPD - เอกชน

35 เปำโล พหลโยธิน 670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพ 10400 02-271-7000-9 - OPD/IPD - เอกชน

36 พญำไท 2 943  ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพ 10400 02-6172444 - OPD/IPD - เอกชน

37 วิชัยยุทธ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพ 10400 02-2657777 - OPD/IPD - เอกชน

38 มิตรประชำ (เพชรเกษม 2) 675 ถ.เพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ ภำษีเจริญ กรุงเทพ 10160 02-4555599 - OPD/IPD - เอกชน

อัพเดทสถานพยาบาลในเครือข่าย 11-03-2564
กรุงเทพมหำนคร (Bangkok)



39 พญำไท 3 111 ถ.เพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ ภำษีเจริญ กรุงเทพ 10160 02-4671111 - OPD/IPD - เอกชน

40 บำงไผ่ 62 ถ.เพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ ภำษีเจริญ กรุงเทพ 10160 02-4570086 - OPD/IPD - เอกชน

41 นวมินทร์ 41 ซอยสีหบุรำนุกิจ 10 แขวงมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพ 10510 02-9185080 - OPD/IPD - เอกชน

42 นวมินทร์ 9 96 ถ.สีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพ 10510 02-5181818 - OPD/IPD - เอกชน

43 เสรีรักษ์ 44 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพ 10510 02-7619888 - OPD/IPD - เอกชน

44 พญำไท 1 364/1 ถ.ศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท รำชเทวี กรุงเทพ 10400 02-2014600 - OPD/IPD - เอกชน

45 บำงปะกอก 1 2 ซอยสุขสวัสด์ิ 25/1 แขวงบำงปะกอก รำษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 02-8721111-91 - OPD/IPD - เอกชน

46 รำษฎร์บูรณะ 377 ถ.รำษฎร์พัฒนำ แขวงบำงปะกอก รำษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 02-4270175-9, 02-8721001 - OPD/IPD - เอกชน

47 สุขสวัสด์ิ 272 ถ.สุขสวัสด์ิ แขำงบำงปะกอก รำษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 02-8746766-70 - OPD/IPD - เอกชน

48 เปำโล โชคชัย4 1 ถ.โชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว ลำดพร้ำว กรุงเทพ 10230 02-5144140-9, 02-5142273-4 - OPD/IPD - เอกชน

49 ลำดพร้ำว 2699 ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ วังทองหลำง กรุงเทพ 10310 02-9322929, 02-5302556 - OPD/IPD - เอกชน

50 คำมิลเลียน 423 ซอยทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพ 10110 02-1851444 - OPD/IPD - มูลนิธิ

51 บ ำรุงรำษฎร์  33 สุขุมวิท ซอย 3 (นำนำเหนือ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพ 10110 02-0668888 - OPD/IPD - เอกชน

52 สมิติเวช สุขุมวิท 133 ซอยสุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพ 10110 02-0222222 - OPD/IPD - เอกชน

53 สุขุมวิท 1411 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ วัฒนำ กรุงเทพ 10110 02-3910011 - OPD/IPD - เอกชน

54 แพทย์ปัญญำ 124-126 ถ.รำมค ำแหง แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 02-7198577 - OPD/IPD - เอกชน

55 วิภำรำม 2677 ถ.พัฒนำกำร แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 02-0322550, 02-7222500 - OPD/IPD - เอกชน

56 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 02-3789000 - OPD/IPD - เอกชน

57 เกษมรำษฎร์ รำมค ำแหง (กำรุญเวช สุขำภิบำล 3) 99/9 ถ.รำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง สะพำนสูง กรุงเทพ 10240 02-3390000 - OPD/IPD - เอกชน

58 สมิติเวช ไชน่ำทำวน์ (กรุงเทพ ไชน่ำทำวน์) 624 ถ.เยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 02-1187888 - OPD/IPD - เอกชน

59 เซนต์หลุยส์ 27 ถ.สำธรใต้ แขวงยำนนำวำ สำทร กรุงเทพ 10120 02-8385555 - OPD/IPD - มูลนิธิ

60 บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 แขวงสำยไหม สำยไหม กรุงเทพ 10220 02-5233359-71 - OPD/IPD - เอกชน

61 ซีจีเอช สำยไหม 91 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสำยไหม สำยไหม กรุงเทพ 10220 02-9918999 - OPD/IPD - เอกชน

62 วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม 456-456/8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160 02-4416999 - OPD/IPD - เอกชน

63 มงกุฎวัฒนะ 34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพ 10210 02-5745000-9 - OPD/IPD - เอกชน

64 กรุงเทพ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ ห้วยขวำง กรุงเทพ 10310 02-3103000 - OPD/IPD - เอกชน

65 เพชรเวช 2469/13,15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ ห้วยขวำง กรุงเทพ 10320 02-7181515, Tel.1390 - OPD/IPD - เอกชน

66 ปิยะเวท 998  ถ.ริมคลองสำมเสนใน แขวงบำงกะปิ ห้วยขวำง กรุงเทพ 10320 02-1295555 - OPD/IPD - เอกชน

67 พระรำมเก้ำ 99 ถ.พระรำม 9 แขวงบำงกะปิ ห้วยขวำง กรุงเทพ 10320 02-2029999 - OPD/IPD - เอกชน

ล ำดับ รำยช่ือโรงพยำบำล ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร Remark

1 นนทเวช 432 ถ.งำมวงศ์วำน ต.บำงเขน เมือง นนทบุรี 11000 02-5967888 - OPD/IPD - เอกชน

2 เกษมรำษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล รัตนำธิเบศร์ 60 หมู่ 6 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.เสำธงหิน บำงใหญ่ นนทบุรี 11140 02-5940020-65 - OPD/IPD - เอกชน

3 เกษมรำษฎร์ รัตนำธิเบศร์ (กำรุญเวช รัตนำธิเบศร์) 58 หมู่ 1 ต.บำงรักพัฒนำ บำงบัวทอง นนทบุรี 11110 02-9213400 - OPD/IPD - เอกชน

4 กรุงไทย 56/96 หมู่ 5 ต.ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด นนทบุรี 11120 02-5822299 Ext.2121 - OPD/IPD - เอกชน

5 เวิลด์เมดิคอล 44 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด นนทบุรี 11120 02-8369999 - OPD/IPD - เอกชน

6 กรุงสยำมเซนต์คำร์ลอส 5/84 หมู่ 2 ถ.ติวำนนท์ ต.บ้ำนกลำง เมือง ปทุมธำนี 12000 02-9756700 Ext.1137 - OPD/IPD - เอกชน

7 กำรุญเวช ปทุมธำนี 98 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน กม.46 ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-5294533-41 - OPD/IPD - เอกชน

8 ภัทร ธนบุรี 32/410 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-9018400-8 - OPD/IPD - เอกชน

9 เปำโล รังสิต 11/1 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธำนี 12130 02-5324777-8 เปาโล เมโมเรยีล OPD/IPD - เอกชน

10 บำงปะกอก รังสิต 2 (เอกปทุม) 757 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธำนี 12130 02-9962211-15 - OPD/IPD - เอกชน

11 ปทุมเวช 1 ซอยรังสิต-ปทุมธำนี 6 ต.ประชำธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธำนี 12130 02-5671991-9 - OPD/IPD - เอกชน

ปริมณฑล ( Perimeter )



12 แพทย์รังสิต 733/345 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต ล ำลูกกำ ปทุมธำนี 12130 02-9989999 - OPD/IPD - เอกชน

13 เฉพำะทำงแม่และเด็กแพทย์รังสิต 733/347 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต ล ำลูกกำ ปทุมธำนี 12130 02-9989999 Ext.3214 - OPD/IPD - เอกชน

14 ซีจีเอช ล ำลูกกำ      80/77-80 หมู่ 5 ต.ล ำลูกกำ ล ำลูกกำ ปทุมธำนี 12150 02-0880888 - OPD/IPD - เอกชน

15 กรุงไทย ปทุม  333 หมู่ 3 ต.บำงขะแยง เมืองปทุมธำนี  ปทุมธำนี   12000 02-1472525    กรงุไทย OPD/IPD - เอกชน

16 สินแพทย์ ล ำลูกกำ 37/29 หมู่ 3 ต.คูคต ล ำลูกกำ   ปทุมธำนี    12130 02-0069999      สนิแพทย์ OPD/IPD ทุกวัน 24 ชม. เอกชน

17 เปำโล สมุทรปรำกำร  123 หมู่ 8 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บำงเมือง เมือง สมุทรปรำกำร 10270 02-3892555 - OPD/IPD - เอกชน

18 เมืองสมุทรปำกน  ำ 156 ถ.เทศบำล 12 ต.ปำกน  ำ เมือง สมุทรปรำกำร 10270 02-1737766-75 - OPD/IPD - เอกชน

19 ศิครินทร์ สมุทรปรำกำร (รัทรินทร์)     999/23-29 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ เมือง สมุทรปรำกำร 10280 02-323-2991-7, 02-3233927-35 - OPD/IPD - เอกชน

20 ส ำโรงกำรแพทย์ 1748 หมู่ 1 ต.ส ำโรงเหนือ เมือง สมุทรปรำกำร 10270 02-3610070-9 - OPD/IPD - เอกชน

21 สินแพทย์ เทพำรักษ์ 9/99 หมู่ 6 ถ.เทพำรักษ์ ต.เทพำรักษ์ เมือง สมุทรปรำกำร 10270 02-7615999 - OPD/IPD - เอกชน

22 บำงนำ 2 9/9 หมู่ 3 ถ.บำงนำ - ตรำด กม.23 ต.บำงเสำธง บำงเสำธง สมุทรปรำกำร 10540 02-7401800 - OPD/IPD - เอกชน

23 จุฬำรัตน์3 88/8-9 หมู่ 11 ถ.เทพำรักษ์ กม.14.5 ต.บำงปลำ บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 02-0332900 - OPD/IPD - เอกชน

24 จุฬำรัตน์9 แอร์พอร์ต   90/5 หมู่ 13 ต.รำชเทวะ บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 02-7389900-9 - OPD/IPD - เอกชน

25 บำงนำ 5 55 หมู่ 4 ต.บำงพลีใหญ่ บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 02-1381155-65 Ext.413 - OPD/IPD - เอกชน

26 พริ นซ์ สุวรรณภูมิ (พริ นซ์ ฮอสพิทอล เดิม)     35/2 หมู่ 12 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงแก้ว บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 02-0805999 - OPD/IPD - เอกชน

27 เมืองสมุทรปู่เจ้ำฯ 83/16 หมู่ 7 ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย ต.ส ำโรงกลำง พระประแดง สมุทรปรำกำร 10310 02-7542800-9 - OPD/IPD - เอกชน

28 วิภำรำม ชัยปรำกำร 555 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย ต.ส ำโรงกลำง พระประแดง สมุทรปรำกำร 10310 02-3639222 - OPD/IPD - เอกชน

29 บำงปะกอก 3 27/14 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บำงครุ พระประแดง สมุทรปรำกำร 10130 02-1093111 - OPD/IPD - เอกชน

30 เปำโลพระประแดง (กรุงเทพพระประแดง) 288 ถ.สุขสวัสด์ิ หมู่ 1 ต.ปำกคลองบำงปลำกด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 10290 02-8157141-50 - OPD/IPD - เอกชน

31 บำงปะกอกสมุทรปรำกำร 99 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บำงครุ พระประแดง สมุทรปรำกำร 10130 02-1093222  - OPD/IPD - เอกชน

ล ำดับ รำยช่ือโรงพยำบำล ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร Remark

1 มหำชัยเพชรรัชต์ (เพชรรัชต์) 99/9 หมู่ 6 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้ำนหม้อ เมือง เพชรบุรี 76000 032-417070-9 - OPD/IPD - เอกชน

2 กรุงเทพเพชรบุรี  (เมืองเพชร) 150 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง เมือง เพชรบุรี 76000 032-897888 - OPD/IPD - เอกชน

3 สินแพทย์ กำญจนบุรี (กำญจนบุรี เมโมเรียล)                                                                                                              111 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม เมือง กำญจนบุรี 71000 034-520911-5 - OPD/IPD - เอกชน

4 ธนกำญจน์ 20/20 ถ.แสงชูโต ต.บำงใต้ เมือง กำญจนบุรี 71000 034-540601 - OPD/IPD - เอกชน

5 สมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี 19  978/1 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำม่วง ท่ำม่วง กำญจนบุรี 71110 034-611033, 034-613489 - IPD Only 
วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 

08.30-16.30 น. หยดุ

ท าการในวันวันเสาร-์

อาทติย ์และนักขตัฤกษ์

รัฐบำล

6 ท่ำเรือ 456 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำเรือ ท่ำมะกำ กำญจนบุรี 71120 034-561084, 034-562213 - OPD/IPD - เอกชน

7 รวมแพทย์ชัยนำท 170 หมู่ 4 ต.บ้ำนกล้วย เมือง ชัยนำท 17000 056-413017-9, 056-421585-8 - OPD/IPD - เอกชน

8 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 173  ถ.25 มกรำ ต.พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 034-270080-7, 034-213453-60 - OPD/IPD - มูลนิธิ

9 เทพำกร 24 ซอย 1 ถ.เทศำ ต.พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 034-273 463 - OPD/IPD - เอกชน

10 กรุงเทพ สนำมจันทร์ (สนำมจันทร์) 1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนำมจันทร์ เมือง นครปฐม 73000 034-219600 - OPD/IPD - เอกชน

11 ศำลำยำ 95 หมู่ 3 ถ.ศำลำยำ-นครชัยศรี ต.ศำลำยำ พุทธมณฑล นครปฐม 73170 02-8892601 - OPD/IPD - เอกชน

12 ร่มฉัตร 748/1 ถ.โกสีย์ ต.ปำกน  ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 056-312481-90 - OPD/IPD - เอกชน

13 รวมแพทย์ นครสวรรค์ 276,276/2 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปำกน  ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 056-223600, 056-223750 - OPD/IPD - เอกชน

14 พริ นซ์ ปำกน  ำโพ2 (ปำกน  ำโพ2) 62 ถ.อรรถกวี ต.ปำกน  ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 056-000111 - OPD/IPD - เอกชน

15 ศรีสวรรค์ ง.33/64 ถ.ดำวดึงส์ ต.ปำกน  ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 056-221222 - OPD/IPD - เอกชน

16 ศุภมิตรเสนำ 34/4 หมู่ 5 ต.บำงนมโค เสนำ พระนครศรีอยุธยำ 13110 035-289572, 098-9719427 - OPD/IPD - เอกชน

17 กำรุญเวช อยุธยำ 61/9 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน กม.53 ต.คลองจิก บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 13160 035-315100-99 - OPD/IPD - เอกชน

18 รำชธำนี โรจนะ 78 หมู่ 3 ถ.โรจนะ ต.สำมเรือน บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 13160 035-249249 - OPD/IPD - เอกชน

ภำคกลำง (CENTRAL)



19 รำชธำนี 111 หมู่ 3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 13000 035-335555 - OPD/IPD - เอกชน

20 พีรเวช   55/5 หมู่ 6 ถ.สำยเอเซีย ต.หันตรำ พระนครศรีอยุธยำ        พระนครศรีอยุธยำ        13000 035-801555   - OPD/IPD - เอกชน

21 เอเชีย                                                                                                                                                13/7 หมู่ 13 ต.อุทัย อุทัย   พระนครศรีอยุธยำ        13210 035-904478 - OPD/IPD - เอกชน

22 กรุงเทพ เมืองรำช  (เมืองรำช) 59/3 ถ.เพชรเกษม ต.หน้ำเมือง เมือง รำชบุรี 70000 032-322274-80 - OPD/IPD - เอกชน

23 มหำชัยพร้อมแพทย์ (พร้อมแพทย์) 77/4 ถ.คฑำธร ต.หน้ำเมือง เมือง รำชบุรี 70000 032-328521-8 - OPD/IPD - เอกชน

24 ด ำเนินสะดวก 146 หมู่ 4 ต.ท่ำนัด ด ำเนินสะดวก รำชบุรี 70130 032-246000-15 - IPD Only 
วันจันทร-์ ศกุร ์เวลา 

08.00  - 16.00 น.,

หยดุท าการในวันเสาร-์

อาทติย ์และนักขตัฤกษ์

รัฐบำล

25 ซำนคำมิลโล 31 หมู่ 10 ต.สวนกล้วย บ้ำนโป่ง รำชบุรี 70110 032-211143 - OPD/IPD - มูลนิธิ

26 เบญจรมย์ 116 หมู่ 8 ต.ป่ำตำล เมือง ลพบุรี 15000 036-412160 - OPD/IPD - เอกชน

27 เมืองนำรำยณ์ 84 หมู่ 3 ต.ท่ำศำลำ เมือง ลพบุรี 15000 036-420666 - OPD/IPD - เอกชน

28 มหำชัยแม่กลอง โรงพยำบำลท่ัวไปขนำดกลำง (แม่กลอง) 158/1 ถ.รำษฎร์ประสิทธ์ิ ต.แม่กลอง เมือง สมุทรสงครำม 75000 034-715001-5 - OPD/IPD - เอกชน

29 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ 708 ถ.ประสิทธ์ิพัฒนำ ต.แม่กลอง เมือง สมุทรสงครำม 75000 034-714314 - IPD Only 

วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 

08.30-16.30 น. ,วัน

เสาร-์อาทติย ์และ

นักขตัฤกษ์ เวลา 

08.00-16.00 น.

รัฐบำล

30 เอกชัย 99/9 หมู่ 4 ต.โคกขำม เมือง สมุทรสำคร 74000 034-417999, 034-427911 - OPD/IPD - เอกชน

31 มหำชัย 1 927/43 ค ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหำชัย เมือง สมุทรสำคร 74000 034-424990-2 - OPD/IPD - เอกชน

32 มหำชัย 3 927/45 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหำชัย เมือง สมุทรสำคร 74000 034-429111 - OPD/IPD - เอกชน

33 วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล สมุทรสำคร 93/256 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่ำทรำย เมือง สมุทรสำคร 74000 034-826709-10 - OPD/IPD - เอกชน

34 สมุทรสำคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหำชัย เมือง สมุทรสำคร 74000 034-427820-7, 034-837521-5  - IPD Only ทกุวัน เวลา  08.00 - 

16.00 น.
รัฐบำล

35 วิภำรำม สมุทรสำคร 9/19 หมู่ 2 ต.บำงกระเจ้ำ เมือง สมุทรสำคร 74000 034-116999 - OPD/IPD - เอกชน

36 มหำชัย 2 301/1 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสำคร 74130 02-4310054 - OPD/IPD - เอกชน

37 วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย 74/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสำคร 74130 02-4417899 - OPD/IPD - เอกชน

38 บ้ำนแพ้ว 198 หมู่ 1 ต.บ้ำนแพ้ว บ้ำนแพ้ว สมุทรสำคร 74120 034-419555, 034-419501, 034-419526 - OPD (เฉพำะ PA) /IPD ทกุวัน เวลา  08.00  - 

21.00 น.
รัฐบำล

39 เกษมรำษฏร์ สระบุรี 2/22 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว เมือง สระบุรี 18000 036-315555-93 Ext.8355 - OPD/IPD - เอกชน

40 มิตรภำพเมโมเรียล สระบุรี 9/1 ถ.มิตรภำพ ต.บำงเพรียว เมือง สระบุรี 18000 036-218900  - OPD/IPD - เอกชน

41 ปภำเวช 89/1 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค หนองแค สระบุรี 18140 036-371818 - OPD/IPD - เอกชน

42 สิงห์บุรีเวชชกำร 80/1 หมู่ 6 ถ.สิงห์บุรี-อ่ำงทอง ต.ต้นโพธ์ิ เมือง สิงห์บุรี 16000 036-520517 - OPD/IPD - เอกชน

43 ศุภมิตร สุพรรณบุรี 76 ถ.เณรแก้ว ต.ท่ำพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 035-523777 - OPD/IPD - เอกชน

44 ธนบุรี อู่ทอง 2000/22 หมู่ 6 ถ.มำลัยแมน ต.อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035-551673-7 - OPD/IPD - เอกชน

45 วิภำวดี-ปิยรำษฎร์ 1618/1 หมู่ 6 ถ.อู่ทอง-ด่ำนช้ำง ต.อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035-552724-6 - OPD/IPD - เอกชน

46 เจ้ำพระยำยมรำช 950 ถ.พระพันวษำ ต.ท่ำพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 035-514999 - OPD/IPD ทกุวัน OPD 

08.00-20.00 น.,IPD
รัฐบำล

47 อ่ำงทองเวชชกำร 2 29/9 หมู่ 2 ต.ศำลำแดง เมือง อ่ำงทอง 14000 035-612361-4 - OPD/IPD - เอกชน

48 พริ นซ์ อุทัยธำนี 256 หมู่ 2 ต.สะแกกรัง เมือง  อุทัยธำนี     61000 056-049899   - OPD/IPD ทกุวัน 24 ชม. เอกชน

ล ำดับ รำยช่ือโรงพยำบำล ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร Remark

1 กระบ่ี 325 ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน  ำ เมือง กระบ่ี 81000 075-611212, 075-626-700 Ext.1019 - IPD Only  ทกุวัน เวลา  08.00  - 

16.00 น.
รัฐบำล

2 จริยธรรมรวมแพทย์กระบ่ี (รวมแพทย์ กระบ่ี) 529 ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน  ำ เมือง กระบ่ี 81000
075-664-455, 075-632204, 075-632-045, 

075-664-144 
- OPD/IPD - เอกชน

3 กระบ่ีนครินทร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 1 ถ.พิศำลภพ ต.ปำกน  ำ เมือง กระบ่ี 81000 075-626555 - OPD/IPD -
เอกชน(BOI เร่ิม 

07/02/2557- 06/02/2565)
4 วัฒนแพทย์ อ่ำวนำง     555 หมู่ 5 ต.อ่ำวนำง เมือง กระบ่ี 81180 075-815555      - OPD/IPD - เอกชน

5 ธนบุรี ชุมพร 121 หมู่ 3 ต.วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000 077-658555 - OPD/IPD - เอกชน

6 วิรัชศิลป์ 18/22 ถ.ปรมินทรมรรคำ ต.ท่ำตะเภำ เมือง ชุมพร 86000 077-503238-40, 077-570123 - OPD/IPD - เอกชน

ภำคใต้ (SOUTH )



7 ทีอำร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)   61/39 ถ.โคกขัน ต.ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-218988 - OPD/IPD - เอกชน

8 วัฒนแพทย์ตรัง 247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-205555 - OPD/IPD - เอกชน

9 นครคริสเตียน 1110/1 ถ.ศรีปรำชญ์ ต.คลัง เมือง นครศรีธรรมรำช 80000 075-317110, 075-356214 - OPD/IPD - เอกชน

10 นครพัฒน์ 2/99 ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง เมือง นครศรีธรรมรำช 80000 075-305999 - OPD/IPD - เอกชน

11 นครินทร์ 61 ถ.อ้อมค่ำยวชิรำวุธ ต.ท่ำวัง เมือง นครศรีธรรมรำช 80000 075-312800-15 - OPD/IPD -
เอกชน (BOI เร่ิม 1 ก.ค. 

2560 -30 มิ.ย. 2568)

12 ธนบุรี ทุ่งสง       88/8 หมู่ 1 ต.ชะมำย ทุ่งสง   นครศรีธรรมรำช  80110 075-808888    - OPD/IPD - เอกชน

13 สิชล     189 หมู่ 5 ต.สิชล สิชล   นครศรีธรรมรำช  80120 075-536336-7 - OPD/IPD ทกุวัน OPD 

09.00-16.00 น.,IPD 
รัฐบำล

14 กรุงเทพ หัวหิน 888 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-616800 - OPD/IPD - เอกชน

15 ซำน เปำโล หัวหิน 222 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-532576-85 - OPD/IPD - เอกชน

16 สิโรรส ปัตตำนี 30/10 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล เมือง ปัตตำนี   94000 073-348100-2  - OPD/IPD - เอกชน

17 พังงำ 436 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง เมือง พังงำ 82000 076-411616-9 - IPD Only ทกุวัน เวลา  08.30  - 

16.30 น.
รัฐบำล

18 ตะก่ัวป่ำ 39/3 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บำงนำยสี ตะก่ัวป่ำ พังงำ 82110 076-584250 - IPD Only ทกุวัน เวลา  08.30  - 

16.30 น.
รัฐบำล

19 พัทลุง 421 ถ.รำชเมศวร์ ต.คูหำสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 074-609500 - IPD Only ทกุวัน เวลา  08.00 - 

16.00 น.
รัฐบำล

20 กรุงเทพ ภูเก็ต 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลำดใหม่ เมือง ภูเก็ต 83000 076-254421-4 - OPD/IPD - เอกชน

21 มิชช่ันภูเก็ต 4/1 หมู่ 3 ถ.เทพกษัตริย์ ต.รัชฎำ เมือง ภูเก็ต 83000 076-237220-1 - OPD/IPD - มูลนิธิ

22 วชิระภูเก็ต 353 ถ.เยำวรำช ต.ตลำดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 076-361236 - IPD Only ทกุวัน เวลา  08.30  - 

20.00 น.
รัฐบำล

23 กรุงเทพสิริโรจน์ (สิริโรจน์) 44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000 076-249400, 076-361888 - OPD/IPD - เอกชน

24 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต 18,20 ถ.อนุภำษภูเก็ตกำร ต.ตลำดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 076-358888 - IPD Only ทกุวัน เวลา  08.00 - 

17.00 น.
รัฐบำล

25 ดีบุก 89/8-9 หมู่ 2 ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000 076-298298 กรุงเทพ ภูเก็ต OPD/IPD - เอกชน

26 ป่ำตอง                                                                                                              57 หมู่ 3 ถ.ไสน  ำเย็น ต.ป่ำตอง กระทู้  ภูเก็ต                                      83150 076-342633-4     - OPD/IPD

OPD: วันจันทร-์ศกุร ์

เวลา 08.30-20.30 น.

,วันเสาร ์อาทติย ์และ

นักขตัฤกษ์  เวลา 

08.30-16.30 น.,IPD 

ทกุวัน 24 ชม.

รัฐบำล

27 สิโรรส ยะลำ 247-249 ถ.สิโรรส ต.สะเตง เมือง ยะลำ 95000 073-221114-5 - OPD/IPD - เอกชน

28 กรุงเทพ หำดใหญ่ 75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ่ หำดใหญ่ สงขลำ 90110 074-272800 - OPD/IPD - เอกชน

29 รำษฎร์ยินดี 119 ถ.รำษฎร์ยินดี ต.หำดใหญ่ หำดใหญ่ สงขลำ 90110 074-200200 - OPD/IPD - เอกชน

30 ศิครินทร์ หำดใหญ่ 169 ถ.นิพัทธ์สงเครำะห์ 1 หำดใหญ่ สงขลำ 90110 074-310310 - OPD/IPD - เอกชน

31 พะงันอินเตอร์เนช่ันแนล (กำรแพทย์พะงัน คลินิกเวชกรรม)  115/12-13 หมู่ 1 ถ.บ้ำนใต้ ต.บ้ำนใต้ เกำะพะงัน สุรำษฎร์ธำนี 84230 077-429559 กรุงเทพ สมุย OPD/IPD - เอกชน

32 เกำะพะงัน 6 หมู่ 4 ต.เกำะพะงัน เกำะพะงัน           สุรำษฎร์ธำนี 84280 077-377654  - OPD/IPD OPD จันทร-์ศกุร ์เวลา

 08.00-16.00 น. วัน
รัฐบำล

33 กรุงเทพ สมุย 57 หมู่ 3 ถ.ทวีรำษฎร์ภักดี ต.บ่อผุด เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84320 077-429500                                                  - OPD/IPD - เอกชน

34 ไทยอินเตอร์เนช่ันแนล 25/25 หมู่ 6 ต.บ่อผุด เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84320 077-245721-6, 077-332654 - OPD/IPD - เอกชน

35 บ้ำนดอนอินเตอร์ 123/1 หมู่ 1 ต.บ่อผุด เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84320 077-245236-8 - OPD/IPD - เอกชน

36 สมุยอินเตอร์เนช่ันแนล 90/2 หมู่ 2 ต.บ่อผุด เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84320 077-230781-2, 077-422272 - OPD/IPD - เอกชน

37 เกำะสมุย 61 หมู่ 1 ต.อ่ำงทอง เกำะสมุย  สุรำษฎร์ธำนี 84140 077-421777-9  - OPD/IPD ทกุวัน 08.00-20.00 น. รัฐบำล

38 ทักษิณ 309/2 ถ.ตลำดใหม่ ต.ตลำด เมือง สุรำษฎร์ธำนี 84000 077-278777, 077-285701-5 - OPD/IPD - เอกชน

39 ศรีวิชัย สุรำษฎร์ธำนี  67/47-50 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขำมเตี ย เมือง สุรำษฎร์ธำนี 84000 077-282520-21 - OPD/IPD - เอกชน

40 กรุงเทพสุรำษฎร์ 179,179/1 หมู่ 1 ต.วัดประดู่ เมือง  สุรำษฎร์ธำนี 84000 077-956789  - OPD/IPD - เอกชน

41 บ้ำนดอนอินเตอร์ เกำะพะงัน 1/17 หมู่ 1 ต.บ้ำนใต้ พะงัน     สุรำษฎร์ธำนี 84280 077-377372 บ้ำนดอนอินเตอร์ OPD/IPD - เอกชน

42 พนม    60 หมู่ 3 ต.พังกำญจน์ พนม สุรำษฎร์ธำนี  84250 077-399084  - OPD/IPD ทกุวัน 24 ชม. รัฐบำล

43 เมืองเลย รำม 546  หมู่ 1 ต.นำอำน เมือง เลย 42000 042-833400 - OPD/IPD - เอกชน

ภำคเหนือ (NORTH)



ล ำดับ รำยช่ือโรงพยำบำล ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร Remark

1 กรุงเทพ เชียงใหม่ 88/8 หมู่ 6 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.หนองป่ำคร่ัง เมือง เชียงใหม่ 50000 052-089888 - OPD/IPD - เอกชน

2 เชียงใหม่ รำม 8 ถ.บุญเรืองฤทธ์ิ ต.ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50000 053-920300 - OPD/IPD - เอกชน

3 เชียงใหม่ใกล้หมอ 157/16-19 ถ.เชียงใหม่-ฮอต ต.ป่ำแดด เมือง เชียงใหม่ 50100 053-200002 - OPD/IPD - เอกชน

4 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล 186/2 ถ.ช้ำงคลำน ต.ช้ำงคลำน เมือง เชียงใหม่ 50000 053-819333-40 - OPD/IPD - เอกชน

5 เทพปัญญำ 99 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ล ำปำง ต.ฟ้ำฮ่ำม เมือง เชียงใหม่ 50000 053-852590 - OPD/IPD - เอกชน

6 แมคคอร์มิค 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 50000 053-921777 - OPD/IPD - มูลนิธิ

7 รำชเวช เชียงใหม่ 316/1 ถ.เชียงใหม่-ล ำพูน ต.วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000 053-801999 - OPD/IPD - เอกชน

8 ลำนนำ 1 ถ.สุขเกษม แขวงนครพิงค์ ต.ป่ำตัน เมือง เชียงใหม่ 50300 052-134777 - OPD/IPD - เอกชน

9 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 110/392 อำคำรศรีพัฒน์ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภู เมือง เชียงใหม่ 50200 053-936900 - IPD Only ทกุวัน เวลา  09.00 - 

20.00 น.
รัฐบำล

10 เชียงใหม่ ฮอสพิทอล (สยำมรำษฏร์ เชียงใหม่) 84/3 ถ.เชียงใหม่-ล ำปำง ต.ช้ำงเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 053-215020-2 - OPD/IPD - เอกชน

11 เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์  21 ถ.นันทำรำม ต.หำยยำ เมือง เชียงใหม่ 50100 053-270145-50   - OPD/IPD - เอกชน

12 เกษมรำษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ถ.เอเชีย ต.สันทรำย เมือง เชียงรำย 57000 053-910999, 053-125235 - OPD/IPD - เอกชน

13 โอเวอร์บรุ๊ค 17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง เมือง เชียงรำย 57000 053-711366 - OPD/IPD - มูลนิธิ

14 เชียงรำยอินเตอร์ 123 หมู่ 26 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง เมือง เชียงรำย 57000 053-719719 - OPD/IPD - เอกชน

15 กรุงเทพ เชียงรำย 369 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.นำงแล เมือง เชียงรำย 57100 052-051800   - OPD/IPD - เอกชน

16 เกษมรำษฎร์ แม่สำย (คลินิกศรีบุรินทร์) 952 หมู่ 1 ต.เวียงพำงค ำ แม่สำย   เชียงรำย 57130 053-731391   เกษมรำษฏร์ ศรีบุรินทร์ OPD/IPD -
เอกชน(BOI เร่ิม 19 กพ.

61-18 ก.พ.69)

17 ศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 365 หมู่ 12 ต.นำงแล เมือง   เชียงรำย  57100 053-914112  - OPD/IPD ทกุวัน 24 ชม. รัฐบำล

18 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 2/1 ถ.สำมัคคีชัย ต.ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ 67000 056-720680-4 - OPD/IPD - เอกชน

19 โรงพยำบำลท่ัวไปขนำดเล็กนครหล่ม (สถำนพยำบำลเวชกรรมนครหล่ม) 163/75 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 056-702015-7  - OPD Only - เอกชน

20 แพร่คริสเตียน 7 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง เมือง แพร่ 54000 054-511017 - OPD/IPD - มูลนิธิ

21 แพร่-รำม 3 ตรอกยนตรกิจโกศล ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง เมือง แพร่ 54000 054-522911-13 - OPD/IPD - เอกชน

22 เอกชนเมืองก ำแพง 68 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง เมือง ก ำแพงเพชร 62000 055-716701-5 - OPD/IPD - เอกชน

23 แม่สอด รำม (พะวอ) 3/24 ถ.รำชอุทิศ ต.แม่สอด แม่สอด ตำก 63110 055-533912-5 - OPD/IPD - เอกชน

24 นครแม่สอด อินเตอร์เนช่ันแนล 222 หมู่ 9 ต.แม่ปะ แม่สอด ตำก 63110 055-518200-22 - OPD/IPD - เอกชน

25 พริ นซ์ ปำกน  ำโพ 1 (ปำกน  ำโพ) 96/12 ถ.เอเชีย ต.นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000 056-000111 - OPD/IPD - เอกชน

26 ท่ำวังผำ 84 หมู่ 1 ต.ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน 55140 054-059666 - IPD Only วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 

08.30-16.30 น. หยดุ
รัฐบำล

27 พะเยำ รำม 660 หมู่ 3 ต.ท่ำวังทอง เมือง พะเยำ 56000 054-411111-40 - OPD/IPD - เอกชน

28 ชัยอรุณเวชกำร 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 056-611407 - OPD/IPD - เอกชน

29 พิษณุเวช พิจิตร (สหเวช)                                                                                                                               2/158 ถ.ศรีมำลำ ต.ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 056-612791-3 - OPD/IPD - เอกชน

30 กรุงเทพ พิษณุโลก (รัตนเวช 1 และ รัตนเวช 2)  138 ถ.พระองค์ด ำ ต.ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 055-212222, 055-210819-27  - OPD/IPD - เอกชน

31 พิษณุเวช 211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 055-909000, 055-244911-2 - OPD/IPD - เอกชน

32 รวมแพทย์พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนำถ ต.ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 055-219307, 055-272478 - OPD/IPD - เอกชน

33 พิษณุโลก ฮอสพิทอล (อินเตอร์เวชกำร พิษณุโลก) 262/55 ถ.บรมไตรโลกนำถ ต.ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 055-909888 - OPD/IPD - เอกชน

34 เขลำงค์นคร รำม 79/12 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก เมือง ล ำปำง 52100 054-019619 - OPD/IPD - เอกชน

35 หริภุญชัยเมโมเรียล 109-111 หมู่ 4 ต.บ้ำนกลำง เมือง ล ำพูน 51000 053-581600-6 - OPD/IPD - เอกชน

36 ล ำพูนใกล้หมอ 98 ม.13 ต.มะเขือแจ้ เมือง ล ำพูน 51000 053-581998 เชียงใหม่ใกล้หมอ OPD/IPD - เอกชน

37 ล ำพูน 177 หมู่ 11 ต.ต้นธง เมือง ล ำพูน  51000 053-569100     - OPD/IPD OPD : วันจันทร-์ศกุร ์

เวลา 8.30-16.30น. 
รัฐบำล

38 พัฒนเวช สุโขทัย 89/9 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธำนี เมือง สุโขทัย 64000 055-621502-7 - OPD/IPD - เอกชน

39 รวมแพทย์สุโขทัย 151 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้ำนกล้วย เมือง สุโขทัย 64000 055-612189 - OPD/IPD - เอกชน

40 พิษณุเวชอุตรดิตถ์ 888 หมู่ 5 ต.ป่ำเซ่ำ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 055-409000  - OPD/IPD - เอกชน



ล ำดับ รำยช่ือโรงพยำบำล ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร Remark

1 กรุงเทพ จันทบุรี 25/14 ถ.ท่ำหลวง ต.วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000 039-319888 - OPD/IPD - เอกชน

2 สิริเวช 151 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต เมือง จันทบุรี 22000 039-605666 - OPD/IPD - เอกชน

3 พระปกเกล้ำ   38 ต.วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000 039-319666 - OPD (รับเฉพำะ PA,ER) /IPD ทกุวัน 24 ชม. รัฐบำล

4 เกษมรำษฎร์ ฉะเชิงเทรำ (โสธรำเวช) 29 ถ.สุวินทวงศ์ ต.หน้ำเมือง เมือง ฉะเชิงเทรำ 24000 038-812702-19 - OPD/IPD - เอกชน

5 จุฬำรัตน์11 185/1 หมู่ 1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.42  ต.บำงวัว บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ 24180 038-500300 - OPD/IPD - เอกชน

6 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรำ 88/122-123 ม.13 ถ.ฉะเชิงเทรำ-พนมสำรคำม ต.บำงตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรำ 24000 033-505600 - OPD/IPD - เอกชน

7 เอกชล 68/3 ถ.พระยำสัจจำ ต.บ้ำนสวน เมือง ชลบุรี 20000 038-273840-7, 038-939999 - OPD/IPD - เอกชน

8 เอกชล 2 31/2 หมู่ 3 ถ.อ่ำงศิลำ ต.เสม็ด เมือง ชลบุรี 20000 038-939888 - OPD/IPD - เอกชน

9 จุฬำรัตน์ ชลเวช  (ชลเวช) 104/15 ซอยหน้ำวัดต้นสน ถ.อัคนิวำต ต.บำงปลำสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 038-284354-6 - OPD/IPD - เอกชน

10 ชลบุรี 69 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้ำนสวน เมือง ชลบุรี 20000 038-931075-6 - IPD Only วันจันทร-์ ศกุร ์เวลา 

08.00 - 16.00 น.,วัน
รัฐบำล

11 วิภำรำม อมตะนคร 700/888 หมู่ 1 ต.คลองต ำหรุ เมือง ชลบุรี 20000 033-265599, 033-265598 - OPD/IPD - เอกชน

12 สมิติเวช ชลบุรี 888/88 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้ำนสวน เมือง ชลบุรี 20000 033-038888 - OPD/IPD - เอกชน

13 กรุงเทพ พัทยำ 301 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท กม.143 ต.นำเกลือ บำงละมุง ชลบุรี 20150 038-259999 - OPD/IPD - เอกชน

14 พัทยำเมโมเรียล 328/1 หมู่ 9 ถ.พัทยำกลำง ต.หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี 20000 038-488777 - OPD/IPD - เอกชน

15 โรงพยำบำลจอมเทียน  (คลินิกกรุงเทพพัทยำ สำขำจอมเทียน) 234/1 หมู่ 11 ต.หนองปรือ บำงละมุง ชลบุรี 20150 038-259977 กรุงเทพ พัทยำ OPD/IPD - เอกชน

16 วิภำรำม แหลมฉบัง 107 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ ศรีรำชำ ชลบุรี 20230 038-491888 - OPD/IPD - เอกชน

17 ปิยะเวชช์ บ่อวิน 28/8 หมู่ 8 ต.บ่อวิน ศรีรำชำ ชลบุรี 20230 038-345333 - OPD/IPD - เอกชน

18 พญำไท ศรีรำชำ 90 ถ.ศรีรำชำนคร ศรีรำชำ ชลบุรี 20110 038-317333 - OPD/IPD - เอกชน

19 สมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ สภำกำชำดไทย 290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบุรี 20110 038-320200-1199, 038-322157-9 - IPD Only ทกุวัน เวลา  08.00 - 

16.00 น.
รัฐบำล

20 สมิติเวช ศรีรำชำ 8 ซอยแหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบุรี 20110 038-320300 - OPD/IPD - เอกชน

21 เกำะช้ำงอินเตอร์เนช่ันแนล 14/16 หมู่ 4 ต.หำดทรำยขำว เกำะช้ำง ตรำด 23120 039-551554 กรุงเทพ ตรำด OPD/IPD - เอกชน

22 กรุงเทพ ตรำด 376 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ เมือง ตรำด 23000 039-612000 - OPD/IPD - เอกชน

23 ตรำด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ เมือง ตรำด 23000 039-511040-1, 039-511285 - OPD/IPD ทกุวัน เวลา  08.30  - 

16.30 น.
รัฐบำล

24 จุฬำรัตน์ 304 อินเตอร์ (คลินิกเวชกรรมจุฬำรัตน์ 304) 151 หมู่ 4 ต.กรอกสมบูรณ์ ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี 25140 037-239665 จุฬำรัตน์ 11 OPD/IPD - เอกชน

25 เกษมรำษฎร์ ปรำจีนบุรี    766 หมู่ 10 ต.ท่ำตูม ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี     25140 037-627000-99     เกษมรำษฎร์ ฉะเชิงเทรำ  OPD/IPD - เอกชน

26 กรุงเทพ ระยอง 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ เมือง ระยอง 21000 038-921999 - OPD/IPD - เอกชน

27 ศรีระยอง 333/3 หมู่ 4 ต.เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000 038-998555 กรุงเทพ ระยอง OPD/IPD - เอกชน

28 มงกุฎระยอง 149/1 ถ.มำบยำ ต.มำบตำพุด เมือง ระยอง 21150 038-691800-9 - OPD/IPD - เอกชน

29 จุฬำรัตน์ระยอง (รวมแพทย์ระยอง) 065/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่ำประดู่ เมือง ระยอง 21000 038-860890-3 - OPD/IPD - เอกชน

30 ระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ เมือง ระยอง 21000 038-611104 - IPD Only วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 

08.30-20.30 น. ,วัน
รัฐบำล

31 ปิยะเวชช์ ระยอง  288 ม.3 ต.มำบยำงพร ปลวกแดง  ระยอง 21140 038-020100, 038-020111 - OPD/IPD - เอกชน

32 เกษมรำษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล อรัญประเทศ 885 หมู่ 5 ต.บ้ำนใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 037-640000-99   - OPD/IPD - เอกชน(BOI เร่ิม 01/10/2561-01/10/2569))

ล ำดับ รำยช่ือโรงพยำบำล ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร Remark

1 กำฬสินธ์ุ-ธนบุรี  89 ถ.เล่ียงเมืองสงเปือย ต.กำฬสินธ์ุ เมือง  กำฬสินธ์ุ     46000 043-840444  - OPD/IPD - เอกชน

2 ขอนแก่น 54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 043-232555 - IPD Only  วันจันทร-์ ศกุร ์เวลา 

08.00 - 20.00 น.,วัน
รัฐบำล

3 ขอนแก่น รำม 193 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 043-002002 - OPD/IPD - เอกชน

4 รำชพฤกษ์ 456 หมู่ 14 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 043-333555-62 - OPD/IPD - เอกชน

5 กรุงเทพ ขอนแก่น 888 หมู่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 043-042888 - OPD/IPD - เอกชน

6 ชัยภูมิ รำม 290/42 หมู่ 6 บ้ำนหนองสังข์ ต.ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000 044-836888, 044-813666 - OPD/IPD - เอกชน

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ( NORTH - EAST)

ภำคตะวันออก (EAST)



7 ชัยภูมิรวมแพทย์ 619 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000 044-813222 - OPD/IPD - เอกชน

8 กรุงเทพ รำชสีมำ 1308/9 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง เมือง นครรำชสีมำ 30000 044-429999 - OPD/IPD - เอกชน

9 เซนต์เมร่ี 307 ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง เมือง นครรำชสีมำ 30000 044-261261 - OPD/IPD - มูลนิธิ

10 ป.แพทย์ 45-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง เมือง นครรำชสีมำ 30000 044-230530-3, 044-230530-2 ตึก 2 - OPD/IPD - เอกชน

11 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 111 ถ.มหำวิทยำลัย ต.สรุนำรี เมือง นครรำชสีมำ 30000 044-376555 - OPD/IPD ทกุวัน 24 ชม. รัฐบำล

12 บัวใหญ่รวมแพทย์ 5/1 ถ.เทศบำล 5 ต.บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครรำชสีมำ 30120 044-292249-53 - OPD/IPD - เอกชน

13 กรุงเทพ ปำกช่อง 5/1 ถ.มิตรภำพ ต.หนองสำหร่ำย ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 044-316611-5,044-279898,044-279901 - OPD/IPD - เอกชน

14 ป.แพทย์2 294 ถ.มหำดไทย ต.ในเมือง เมือง                                                  นครรำชสีมำ         30000 044-234-999   - OPD/IPD - เอกชน

15 บุรีรัมย์ รำม (เอกชน บุรีรัมย์) 197 ต.ชุมเห็ด เมือง บุรีรัมย์ 31000 044-614100-7 - OPD/IPD - เอกชน

16 มหำสำรคำมอินเตอร์เนช่ันแนล 112 ถ.เทศบำลอำชำ ต.ตลำด เมือง    มหำสำรคำม  44000 043-723669, 043-721770 - OPD/IPD - เอกชน

17 มุกดำหำร อินเตอร์เนช่ันแนล 87 ถ.มุกดำหำร-ดอนตำล ต.ศรีบุญเรือง เมือง มุกดำหำร 49000 042-611 222, 042-614619-21 - OPD/IPD - เอกชน

18 นำยแพทย์หำญ 160-164 ถ.วิทยธ ำรงค์ ต.ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 045-712667, 045-711020 - OPD/IPD - เอกชน

19 รวมแพทย์ยโสธร (หำญอินเตอร์เนช่ันแนล) 29 ถ.มงคลบูรพำ ต.ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 045-712141-2 - OPD/IPD - เอกชน

20 ท่ัวไปขนำดใหญ่จุรีเวช (กรุงเทพ จุรีเวช) 368 ถ.เทวภิบำล ต.ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-518019-26 - OPD/IPD - เอกชน

21 ร้อยเอ็ดธนบุรี 166 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-515191 - OPD/IPD - เอกชน

22 ประชำรักษ์เวชกำร 872 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 045-613342-3 - OPD/IPD - เอกชน

23 รักษ์สกล 1446/47 ถ.รอบเมือง ต.ธำตุเชิงชม เมือง สกลนคร 47000 042-712588 - OPD/IPD - เอกชน

24 สกลนคร 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธำตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47001 042-711615  - OPD/IPD วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 

08.00 - 20.00 ,วัน
รัฐบำล

25 รวมแพทย์สุรินทร์ (รวมแพทย์ หมออนันต์) 312/1 ถ.เทศบำล 1 ต.ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 044-515700 - OPD/IPD - เอกชน

26 รวมแพทย์หนองคำย 710 ซอยพรมด ำหริห์ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง เมือง หนองคำย 43000 042-421412-4 - OPD/IPD - เอกชน

27 หนองคำยวัฒนำ 1159/4 หมู่ 2 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง เมือง หนองคำย 43000 042-465201-8 - OPD/IPD - เอกชน

28 วีระพลกำรแพทย์ 12 ถ.วิจำรณ์รังสรรค์ ต.หนองบัว เมือง หนองบัวล ำภู 39000 042-312344-6 - OPD/IPD - เอกชน

29 เอกอุดร 555/5 ถ.โพศรี ต.หมำกแข้ง เมือง อุดรธำนี 41000 042-342555 - OPD/IPD - เอกชน

30 นอร์ทอีสเทอร์น วัฒนำ 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยำ ต.หมำกแข้ง เมือง อุดรธำนี 41000 042-246181-3, 042-241031-3 - OPD/IPD - เอกชน

31 กรุงเทพ อุดร 111 ถ.ทองใหญ่ ต.หมำกแข้ง เมือง อุดรธำนี 41000 042-343111 - OPD/IPD - เอกชน

32 รำชเวชอุบลรำชธำนี 999 ถ.ชยำงกูร ต.ในเมือง เมือง อุบลรำชธำนี 34000 045-280040-55 - OPD/IPD - เอกชน

33 อุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4 ถ.บูรพำใน ต.ในเมือง เมือง อุบลรำชธำนี 34000 045-429100 - OPD/IPD - เอกชน

34 สรรพสิทธ์ิอินเตอร์ 139 ถ.พลแพน ต.ในเมือง เมือง อุบลรำชธำนี 34000 045-244-999 - OPD/IPD - เอกชน

35 สรรพสิทธิประสงค์ 122 ถ.สรรพสิทธ์ิ ต.ในเมือง เมือง   อุบลรำชธำนี 34000 045-319295  - OPD/IPD OPD จันทร-์ศกุร ์เวลา

 08.00-18.00 น.,เสาร์
รัฐบำล

ล ำดับ รำยช่ือคลินิก ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group Remark กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร

1 คลินิกเวชกรรมกล้วยน  ำไท สำขำชุมชน70ไร่ 215-217 ถ.ด ำรงลัทธพิพัฒน์ ล็อก 1 แขวงคลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 02-7692000 Ext.6170,6171 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only ทุกวัน 8.00 – 18.00 น.

2 คลินิกเวชกรรมเปำโล สำขำ ธ.ทหำรไทย ส ำนักงำนใหญ่  
3000 อำคำรส ำนักงำนธนำคำรทหำรไทย ส ำนักงำนใหญ่ ชั น1 ถ.

พหลโยธิน แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 02-2737884 เปำโล เกษตร (เมโย) เอกชน OPD Only

OPD :จันทร์-ศุกร์ 

08.00-17.00 น.

3 คลินิกเวชกรรมเปำโล
123 อำคำรซันทำวเวอร์ส บี ชั น 11 ห้อง 1104 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงจอม

พล
จตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 02-617-6474     เปำโล เกษตร (เมโย) เอกชน OPD Only

OPD :จันทร์-ศุกร์ 

08.00-17.00 น.

4 คลินิกเวชกรรมเปำโล สำขำรสำทำวเวอร์ 555 อำคำรรสำทำวเวอร์2 ชั น G ห้อง 102 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 02-937-1213                                                     เปำโล เกษตร (เมโย) เอกชน OPD Only
OPD :จันทร์-ศุกร์ 

08.00-17.00 น.

อัพเดทคลินิกในเครือข่ำย 11-03-2564
กรุงเทพมหำนคร (Bangkok)



5 สหคลินิกกล้วยน  ำไท  สำขำตลำดย่ิงเจริญ 259/99 ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 02-7692000 Ext.6161-2 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์  8.00-18.00 

น.  วันธรรมดำย่ืนบัตร

ก่อน 17.00 น. เสำร์-

อำทิตย์  9.00-14.00 น.

วันหยุดย่ืนบัตรก่อน 13.00

 น.

6 สถำนพยำบำลเพชรเกษม บำงแค 80/57 ม.4 ซ.สินเนรมิตร ถ.เพชรเกษม 34/2 แขวงบำงแค บำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 02-8011199 - เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

7 บำงกอกคลินิกเวชกรรม (ชำยทะเลบำงกอกคลินิกเวชกรรม) 80/100-102 หมู่ 6 ถ.บำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ บำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 02-8944111 - เอกชน IPD & OPD ทุกวัน 7.00 - 21.00 น.

8 สหคลินิกเวชกรรมกล้วยน  ำไท สำขำสุขุมวิท93 21/5-7 อ.แมนดำริน ซ.สุขุมวิท 93 ถ. สุขุมวิท แขวงบำงจำก บำงจำก กรุงเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6191-2 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน IPD & OPD ทุกวัน 8.00 – 20.00 น.

9 บำงปะกอก 2  คลินิกเวชกรรม 372 - 372/1   ถนนเอกชัย  แขวงบำงบอน บำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150 02-8990130-9 - เอกชน OPD Only ทุกวัน 8.00 - 17.00 น.

10 คลินิกเวชกรรมเปำโล สำขำจำมจุรีสแควร์ 319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั น 2 ห้อง 227 ถ.พญำไท แขวงปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 02-118-2877 เปำโล เกษตร (เมโย) เอกชน IPD & OPD
OPD :จันทร์-ศุกร์ 

08.00-17.00 น.

11 คลินิกเวชกรรมกล้วยน  ำไท  สำขำสุภำพงษ์ 3 13/69 ซ.สุภำพงษ์ 3 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6131,6132 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00

 น. เสำร์-อำทิตย์ 09.00 –

 15.00 น.

12 คลินิกเวชกรรมกล้วยน  ำไท สำขำรำม2 136/1-2 หมู่ 8 ถ. รำมค ำแหง 2  แขวงดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6181,6182 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00

 น. เสำร์-อำทิตย์ 9.00 – 

15.00 น.

13 จุฬำรัตน์7 ( คลินิกเวชกรรม) 142/5-8   ถนนอ่อนนุช 90  แขวงประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 02-3287653 , 02-3291559 จุฬำรัตน์ 9 เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

14 คลินิกเวชกรรมกล้วยน  ำไท สำขำสุขุมวิท 56 18/2 ซ. สุขุมวิท 56 ถ.สุขุมวิท แขวงบำงจำก พระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6156-8 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00

 น.  เสำร์-อำทิตย์ 09.00 –

 15.00 น.

15 สหคลินิกกล้วยน  ำไท สำขำสุขุมวิท 101/1 421 ซอยสุขุมวิท 101/1  ถนนสุขุมวิท  แขวงบำงจำก พระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10250 02-7692000 Ext.6121-2 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00

 น.  เสำร์-อำทิตย์ 09.00 –

 15.00 น.

16 จุฬำรัตน์8 ( คลินิกเวชกรรม ) 242/4-8  แขวงลำดกระบัง ลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520 02-3267993-4 , 02-3267104 จุฬำรัตน์ 9 เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

17 นวมินทร์ 3 สหคลินิก 82 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล ำปลำทิว ลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520 02-7396273-4 นวมินทร์ เอกชน IPD & OPD ทุกวัน 8.00 - 20.00

18 ศูนย์อำร์เอสยู เมดิคอล 
571 อำคำรอำร์เอสยูทำวเวอร์ ชั น G,11,12 ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท แขวง

คลองตันเหนือ
วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 0-26100300 - เอกชน OPD Only

จันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 19.00

 น.  เสำร์ - อำทิตย์ / 

วันหยุดนักขัตฤกษ์  07.00

 - 16.00 น.

19 สหคลินิกกล้วยน  ำไท สำขำอโศก 217/1  ชั น 9 อำคำรอโศกทำวเวอร์ แขวงคลองตัน วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 02-7692000 Ext.6196 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00

 น. เสำร์-อำทิตย์ 9.00 – 

15.00 น.

20 สหคลินิกกล้วยน  ำไท สำขำสำธร 271 ซอยสำทร 11 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 02-7692000 Ext.6161 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น.

  เสำร์-อำทิตย์ 9.00 - 

15.00 น.

21 คลินิกเวชกรรมกล้วยน  ำไท สำขำทุ่งสองห้อง 183/509-510 ซ. แจ้งวัฒนะ 10 ถ.โกสุม-สรงประภำ แขวงทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210 02-7692000 Ext.6141-2 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only ทุกวัน 8.00 – 18.00 น.

22 สหคลินิกกล้วยน  ำไท สำขำห้วยขวำง 247 ซ.ประชำรำษฏร์บ ำเพ็ญ 7 ถ.ประชำรำษฏร์บ ำเพ็ญ แขวงห้วยขวำง ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10130 02-7692000 Ext.6121-2 กล้วยน  ำไท 1 เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น.

 เสำร์-อำทิตย์ 9.00-15.00

 น.

ล ำดับ รำยช่ือคลินิก ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group Remark กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร

ปริมณฑล ( Perimeter )



1 นนทเวช สหคลินิก 530 ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ เมือง นนทบุรี 11000 0-25967888 Ext.5101,5102 นนทเวช เอกชน OPD Only

จันทร์-วันศุกร์ 

17.00-20.30 น. , เสำร์-

วันอำทิตย์ 8.30-20.00 น.

2 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำประชำช่ืน 438 ถ.สำมัคคี ต.ท่ำทรำย เมือง นนทบุรี 11000 02-9801350 - เอกชน OPD Only -

3 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำประชำนิเวศน์3 12,16 ซอยงำมวงศ์วำน 23 ต.บำงเขน เมือง นนทบุรี 11000 02-9528727 - เอกชน OPD Only -

4 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำสนำมบินน  ำ 138/4-5 ถ.นนทบุรี ต.ท่ำทรำย เมือง นนทบุรี 11000 02-9687273 - เอกชน OPD Only -

5 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำท่ำทรำย 157 ถ.ประชำนิเวศน์ 3 ต.ท่ำทรำย เมือง นนทบุรี 11000 02-9529911 - เอกชน OPD Only -

6 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำคลองประปำ 46/118-119 หมู่ 1 ต.บำงเขน เมือง นนทบุรี 11000 02-9525545 - เอกชน OPD Only -

7 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำวัดพระเงิน 25/32 หมู่ 8 ต.บำงม่วง บำงใหญ่ นนทบุรี 11140 02-0537418 - เอกชน OPD Only -

8 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำมหำสวัสด์ิ 599/9-10 ต.มหำสวัสด์ิ บำงกรวย นนทบุรี 11130 02-0416533, 064-1847494 - เอกชน OPD Only -

9 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำไทยสมบูรณ์ 34/12-13 หมู่ 2 ต.คลองสำม คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-1912522, 083-0607831 - เอกชน OPD Only -

10 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำคลองหน่ึง 38/212 หมู่ 1 ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-9012884, 086-3873801 - เอกชน OPD Only -

11 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำนวนคร  12/27-28 หมู่ 19 ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-9094998, 090-9070650 - เอกชน OPD Only -

12 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำเทพกุญชร 58/194-195 หมู่ 14 ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-1982177, 090-9070651 - เอกชน OPD Only -

13 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม  สำขำไอยรำ 91/2-4 หมู่ 9 ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-0340911, 064-3012082 - เอกชน OPD Only -

14 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม  สำขำซอยคุณพระ 5/29-30 หมู่ 6 ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-0126830, 064-3012083 - เอกชน OPD Only -

15 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำคลอง3 37/6,41 หมู่ 4 ถ.พฤกษำ 13 ต.คลองสำม คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 02-8340127, 086-3443647 - เอกชน OPD Only -

16 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำเสมำฟ้ำครำม 23/19 หมู่ 6 ต.คูคต ล ำลูกกำ ปทุมธำนี 12130 02-9875844, 083-0502092 - เอกชน OPD Only -

17 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำลำดสวำย 29/37-39 หมู่ 5 ต.ลำดสวำย ล ำลูกกำ ปทุมธำนี 12150 02-9944555, 090-9079776 - เอกชน OPD Only -

18 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สำขำอู่ทอง 95/62-63 หมู่ 3 ถ.ประชำอุทิศ ต.คูคต ล ำลูกกำ     ปทุมธำนี 12130 02-9872880, 086-3440365 - เอกชน OPD Only -

19 เมืองสมุทรแพรกษำคลินิกเวชกรรม 888/20-21 หมู่ 6 ต.แพรกษำ เมือง สมุทรปรำกำร 10280 02-3243461-5 เมืองสมุทรปำกน  ำ เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 19.30

 น. ,เสำร์-อำทิตย์ 8.00 – 

17.30 น.

20 จุฬำรัตน์2 ( คลินิกเวชกรรม ) 728/1-2 ถ.เทพำรักษ์ ต.ส ำโรงเหนือ เมือง สมุทรปรำกำร 10270 02-7532876-7, 02-3840410 จุฬำรัตน์ 3 เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

21 เมืองสมุทรบำงปู คลินิกเวชกรรม (สถำนพยำบำลเมืองสมุทรบำงปู) 1-1/1 หมู่ 6 ต.บำงปูใหม่ เมือง สมุทรปรำกำร 10280 02-3234081-3 เมืองสมุทรปำกน  ำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

22 สถำนพยำบำลจุฬำเวช 1525/13-14 หมู่ 4 ซอยเทพำรักษ์ 10 เมือง สมุทรปรำกำร 10270 02-7582501-6 - เอกชน OPD/IPD

กรุณำติดต่อก่อนเข้ำ

รักษำทุกครั ง เน่ืองจำกไม่

มีแพทย์ประจ ำ

23 สถำนพยำบำลบำรมีกำรแพทย์ 1918 ถ.เทพำรักษ์ ต.เทพำรักษ์ เมือง สมุทรปรำกำร 10270 02-3803360-4 - เอกชน OPD Only -

24 จุฬำรัตน์1 ( สถำนพยำบำล ) 68/1-2 หมู่ 1 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.12 ต.รำชำเทวะ บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 02-3169561-2, 02-3168345-9, 02-3161698 จุฬำรัตน์ 3 เอกชน OPD/IPD ทุกวัน 24 ชม.

25 จุฬำรัตน์5 ( สถำนพยำบำล ) 119/6-7 ต.บำงเสำธง บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 02-7051170-4 จุฬำรัตน์ 3 เอกชน OPD/IPD ทุกวัน 24 ชม.

26 สมิติเวชสุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 999 (ชั น3) หมู่ 1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ถ.บำงนำ-ตรำด ต.หนองปรือ บำงพลี สมุทรปรำกำร 10250 02-1342666, 02-1342668 สมิติเวช ศรีนครินทร์ เอกชน OPD Only

จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 

น., เสำร์-อำทิตย์ และ

วันหยุดรำชกำรเปิด 24 ชม.

ล ำดับ รำยช่ือคลินิก ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group Remark กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร

1 คลินิคเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 338/24 ต.มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180 036-345768 กรุงเทพ รำชสีมำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 10.00-20.00 น.
2 ส ำเริงกำรแพทย์ สหคลินิก 357 หมู่ 5 ต.เขำพระ เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุรี 72120 035-578959 - เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

ล ำดับ รำยช่ือคลินิก ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group Remark กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร

1 คลินิกเวชกรรมอ่ำวนำงเมดิคอล  143/3 หมู่ 2 ต.อ่ำวนำง เมือง  กระบ่ี 81180 075-637177  - เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

ภำคกลำง (CENTRAL)

ภำคใต้ (SOUTH )



2 สถำนพยำบำลนรำกำรแพทย์ 131,133 ถ.พิชิตบ ำรุง ต.บำงนำค เมือง นรำธิวำส 96000 073-512282 - เอกชน OPD Only

จันทร์-พฤหัสบดี 

08:00-19:30 ,เสำร์ 

08:00-17:00 ,อำทิตย์  

08:00-17:00 , หยุดทุก

วันศุกร์

3 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สำขำเขำหลัก     13/36 หมู่ 6 ต.คึกคัก ตะก่ัวป่ำ    พังงำ   82190 087-6283577, 076-254425 Ext.7801 - เอกชน OPD Only ทุกวัน 9.00 น. – 21.00

4 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต 390-6-7 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล ถลำง        ภูเก็ต       83110 096-6434561, 076-254425 Ext.7773 - เอกชน OPD Only -

5 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สำขำไม้ขำว  61/14 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขำว ถลำง            ภูเก็ต       83140 096-6434577, 076-254425 Ext.7800 - เอกชน OPD Only ทุกวัน 08:00 - 18:00 น.

6 อันดำมัน - ระนองกำรแพทย์ 130/274-276 ถ.สะพำนปลำ ต.เขำนิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 077-825617 - เอกชน OPD Only -

ล ำดับ รำยช่ือคลินิก ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group Remark กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร

1 คลินิกเวชกรรมจุฬำรัตน์ 12 (เกตเวย์) 215 หมู่ 7 ต.หัวส ำโรง แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 24190 038-575134-5 จุฬำรัตน์ 11 เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

2 คลินิกเวชกรรมโสธรำเวช 1330-1 หมู่ 1 ต.พนมสำรคำม พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 24120 038-551519 - เอกชน OPD Only
ทุกวัน 08.00 น.-20.00 น.

3 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี    806 หมู่ 9 ต.หัวส ำโรง แปลงยำว    ฉะเชิงเทรำ   24190 038-0900806     กรุงเทพระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

4 คลินิกเวชกรรมหมอหลำย 18/2 หมู่ 6 ถ.ลงนิคมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี 20000 038-143149, 038-454-388 - เอกชน OPD Only
จันทร์-เสำร์ 17.30 – 

21.00 น., ปิดวันอำทิตย์

5 คลินิกเวชกรรมสมิติเวช-เครือสหพัฒน์ 227/62 หมู่ 11 ต.หนองขำม ศรีรำชำ ชลบุรี 20110 082-9932300-1 สมิติเวช ศรีรำชำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 10:00-20:00

6 คลินิกพญำไทเวชกรรมบ่อวิน 333/124-125 หมู่ 3 ต.บ่อวิน ศรีรำชำ ชลบุรี 20230 038-346240, 038-346266, 081-9401556 พญำไท ศรีรำชำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 8.00 - 19.30

7 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง  สำขำบ่อวิน 444/21-23 หมู่ 3 ต.บ่อวิน ศรีรำชำ ชลบุรี 20230 038-337969 กรุงเทพ ระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 7.30 - 20.00 น.

8 สหคลินิกสมิติเวช เจ พำร์ค  445/1 หมู่ 5 ต.สุรศักด์ิ ศรีรำชำ ชลบุรี 20110 082-9932302-3 สมิติเวช ศรีรำชำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 8.00 - 21.00 น.

9 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำหนองชำก  บ้ำนบึง ชลบุรี 15/56 หมู่ 2 ต.หนองชำก บ้ำนบึง    ชลบุรี 20170 038-119009    กรุงเทพระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

10 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัทยำ สำขำบำงเสร่  88/259 ม.9 ต.บำงเสร่ สัตหีบ ชลบุรี  20180 038-259935   กรุงเทพ พัทยำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-18.00 น.

11 คลินิกเวชกรรมสมิติเวชบ้ำนบึง 3/30 ถ.บ้ำนบึง-บ้ำนค่ำย ต.บ้ำนบึง บ้ำนบึง  ชลบุรี      20170 038-444300 สมิติเวชศรีรำชำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

12 เกำะหมำกอินเตอร์เนช่ันแนล  117 หมู่ 1 ต.เกำะหมำก เกำะกูด ตรำด 23120 092-2728000  กรุงเทพ ตรำด เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-17.00 น.

13 อิมพีเรียล 277 ถ.รำษฎรด ำริ ต.หน้ำเมือง เมือง ปรำจีนบุรี 25000 037-211587 - เอกชน OPD/IPD ทุกวัน 24 ชม.

14 โสธรำเวชกบินทร์บุรี (สถำนพยำบำล) 379/267-270 หมู่ 10 ต.หนองก่ี กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี 25110 037-204734 โสธรำเวช เอกชน OPD Only -

15 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำนิคมอุตสำหกรรม 304 ปรำจีนบุรี   659/3 หมู่ 10 ต.ท่ำตูม ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี 25140 037-218659 กรุงเทพระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

16 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำบ้ำนฉำง 99-99/1 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.พลำ บ้ำนฉำง ระยอง 21130 038-604669, 038-921999 Ext.4931 กรุงเทพ ระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.

17 คลินิกโรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ 24/1 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 20110 038-955437 สมิติเวช ศรีรำชำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 24 ชม.

18 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง  สำขำปลวกแดง 625/70 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038-921999 Ext.4951,4952 กรุงเทพ ระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.

19 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำบ้ำนเพ 284/40 หมู่ 2 ต.บ้ำนเพ เมือง       ระยอง  21160 038-016300, 038-921-999 Ext.4961,4963   กรุงเทพระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

20 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำแหลมแม่พิมพ์    
173/4 ชั น 1 ห้องชุดของอวำทำรำ คอนโดมิเนียมแม่พิมพ์ อำคำร A หมู่ 4 

ต.กร่ ำ
แกลง       ระยอง  21190 038-015864 กรุงเทพระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

21 สหคลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำป๊ัม ปตท. มำบข่ำ   54/21 ถ.ทำงหลวงแผ่นดิน สำย 36 ต.มำบข่ำ นิคมพัฒนำ    ระยอง  21180 038-029430   กรุงเทพระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

22 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  333-176 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง ปลวกแดง    ระยอง  21140 038-015970  กรุงเทพระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

23 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำสะพำนส่ี    111/49-50 หมู่ 4 ต.มำบยำงพร ปลวกแดง    ระยอง  21140 038-015950          กรุงเทพระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 08.00-20.00 น.

24 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สำขำนิคมพัฒนำ  222/6 หมู่ 2 ต.มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ     ระยอง   21180 038-026 519 กรุงเทพ ระยอง เอกชน OPD Only ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.

ล ำดับ รำยช่ือคลินิก ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร Hospital Group Remark กำรให้บริกำร วัน-เวลำท่ีให้บริกำร

1 คลินิกเวชกรรมกรุงเทพโชคชัย 333/14 หมู่ 12 ต.โชคชัย โชคชัย นครรำชสีมำ 30190 044-011226 กรุงเทพ รำชสีมำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 10.00-20.00 น.

2 คลินิคเวชกรรมกรุงเทพเขำใหญ่ 9/99 หมู่ 5 ถ.ธนรัชต์ กม.20 ต.หมูสี ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 044-300422 กรุงเทพ รำชสีมำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 10.00-19.00 น.

3 คลินิคเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน 808 หมู่ 11 ต.สูงเนิน สูงเนิน นครรำชสีมำ 30170 044-419719 กรุงเทพ รำชสีมำ เอกชน OPD Only ทุกวัน 10.00-20.00 น.

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East)

ภำคตะวันออก (EAST)


