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เครือข่ายโรงพยาบาล ทีไ่ม่ต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าภายใต้เง่ือนไขความคุ้มครอง 
 

จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
กรุงเทพและปริมณฑล     
กรุงเทพ     
หวัเฉียว 0-2223-1351 www.huachiewhospital.com 

กรุงเทพไชน่าทาวน ์ 0-2118-7888 www.bangkokhospitalchinatown.com 
สุขมุวทิ 0-2391-0011 www.sukhumvithospital.com 
เทพธารินทร์ 0-2240-2727 www.theptarin.com 
บ ารุงราษฎร์ 0-2667-1000 www.bumrungrad.com 
สมิติเวช สุขมุวทิ 0-2711-8000 www.samitivej.co.th 

 

คามิลเลียน 0-2185-1444 www.camillian.com 
กลว้ยน ้ าไท1 0-2769-2000 www.kluaynamthai.com 

 

จกัษุรัตนิน 0-2639-3399 www.ruttanin.com 
 

เซนตห์ลุยส์ 0-2675-5000 www.saintlouis.or.th 
ประชาพฒัน ์ 0-2-427-9966   
ราษฎร์บูรณะ 0-2427-0175-9   
สุขสวสัด์ิ 0-2874-6766   
บางปะกอก 1 0-2872-1111 www.bangpakok.com 
นครธน 0-2416-5454 www.nakornthonhospital.com 
บางปะกอก 8 0-2109-8111   
บางมด 1 0-2867-0606 www.bangmodhos.com 
บางปะกอก9 อินเตอร์เนชัน่แนล 0-2877-1111 www.bangkok9.co.th 
พญาไท 3 0-2467-1111 www.phyathai.com 
เพชรเกษม 2 0-2455-5599 ต่อ 6021  www.petkasem2hospital.com  

วชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม 0-2441-6999   
เกษมราษฎร์บางแค 0-2455-0110 www.kasemrad.co.th 
บางไผ ่ 0-2457-0068   
ธนบุรี 2 0-2448-3845-58 www.thonburi-hosp.com 
มงกฏุวฒันะ 0-2574-5000-9   
สายไหม 0-2991-8999 www.saimai.co.th 
เซ็นทรัลเยนเนอรัล 0-2552-8801-10 www.cgh.co.th 

 

บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 0-2523-3359 www.bcaremedicalcenter.com 
พญาไท นวมินทร์ 0-2944-7111 www.srisiamhospital.com  
เปาโลเมโมเรียล โชคชยั 4 0-2514-2157-9  www.paolosiam.com 
สินแพทย ์ 0-2948-5380 www.synphaet.co.th 
การุญเวช สุขาุภิบาล3 (เกษมราษฏร์สุขาภิบาล 3) 0-2729-3000 www.kasemrad.co.th 

http://www.huachiewhospital.com/
http://www.samitivej.co.th/
http://www.samitivej.co.th/
http://www.kluaynamthai.com/
http://www.kluaynamthai.com/
http://www.ruttanin.com/
http://www.ruttanin.com/
http://www.petkasem2hospital.com/
http://www.cgh.co.th/
http://www.cgh.co.th/
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จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
กรุงเทพและปริมณฑล     
กรุงเทพ   
เวชธานี 0-2734-0000 www.vejthani.com 
รามค าแหง 0-2374-0200-16 www.ram-hos.co.th 
วภิาราม 0-2722-2500 www.vibharam.com  

 

สมิติเวชศรีนครินทร์ 0-2731-7000 www.samitivej.co.th 
 

แพทยปั์ญญา 0-2314-0726-9   
ไทยนครินทร์ 0-2361-2727 www.thainakarin.co.th 

 

ศิครินทร์ 0-2366-9940 www.sikarin.com 
บางนา 1 0-2393-8534-5   
มิชชัน่ 0-2282-1100 www.missionhospital.org 
เพชรเวช 0-2718-1515, 0-2318-0080-1 www.petcharavej.com  
กรุงเทพ 0-2310-3000 www.bangkokmedicalcenter.com 
ลาดพร้าว 0-2932-2929   
พระรามเกา้ 0-2202-9999 www.praram9.com 
ปิยะเวท 0-2625-6555 www.piyavate.com 
คลองตนั 0-2319-2101-5   
ต ารวจ* 0-2207-6000 www.policehospital.go.th 
เปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน 0-2279-7000-9 www.Paolohealthcare.com 
พญาไท 2 0-2617-2444 www.phyathai.com 
วชิยัยทุธ 0-2618-6200-10 www.vichaiyut.co.th 
พญาไท 1 0-2245-2620-1 www.phyathai.com 
รามาธิบดี* 0-2201-1000 www.med.mahidol.ac.th 
มเหสกัข ์ 0-2635-7120-39   
กรุงเทพคริสเตียน 0-2625-9000 www.bkkchristianhosp.th.com 
บีเอน็เอช 0-2686-2700 www.bnhhospital.com 
นวมินทร์ 0-2918-5080   
นวมินทร์ 9 0-2518-1818 www.navaminthra.com 
เสรีรักษ ์ 0-2918-9888   
สมิติเวช ธนบุรี 0-2438-9000 www.mod.samitivejhospitals.com 
วชิยัเวช แยกไฟฉาย 0-2412-0055-60 www.srivichai.com 
ตา หู คอ จมูก 0-2886-6600-13   
ธนบุรี 1 0-2487-2000 www.thonburi-hosp.com 
เจา้พระยา 0-2434-1111 www.chaophya.com 
ศิริราช* (กองทุนพฒันาระบบงานหวัใจหลอดเลือด) 0-2419-7000-6885   
ศิริราช* 0-2419-7093-4    

http://www.vibharam.com/
http://www.vibharam.com/
http://www.samitivej.co.th/
http://www.samitivej.co.th/
http://www.thainakarin.co.th/
http://www.thainakarin.co.th/
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จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
กรุงเทพและปริมณฑล     
กรุงเทพ   
บางโพ 0-2587-0136-55   
เกษมราษฎร์ประชาช่ืน 0-2910-1600-45 www.kasemrad.co.th 
เปาโลเกษตร 0-2579-1770   
วภิาวดี 0-2941-2800 www.vibhavadi.com 
นนทบุรี     
นนทเวช 0-2596-7888 www.nonthavej.co.th 
โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ 0-2921-3400 www.karunvej.com/rattanatibeth 
กรุงไทย 0-2582-2299   
เวลิดเ์มดิคอลเซ็นเตอร์ 0-2836-9999 www.theworldmedicalcenter.com 
วภิาราม ปากเกร็ด 0-2960-9655-9 www.vibharam pakkred.com 
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชนัแนล รัตนาธิเบศร์ 0-2594-0020-65 www.kasemrad.co.th 
ปทุมธาน ี     
ปทุมเวช 0-2567-1991-9     
กรุงสยามเซ็นคาร์ลอส 0-2975-6700 www.stcarlos.com 
เปาโลรังสิต 0-2577-8111    
ภทัร-ธนบุรี 0-2901-8400-8   
การุญเวช ปทุมธานี  0-2529-4533-41   
เฉพาะทางแม่และเด็กแพทยรั์งสิต 0-2998-9888 www.mcrgh.com 
แพทยรั์งสิต 0-2998-9999 ต่อ 2513, 2517 www.rgh.th.com 
บางปะกอก รังสิต 2 (เอกปทุม) 0-2996-2211-15 www.akepathumhospital.com 
สายไหม (คลอง 8) 0-2150-7111 www.saimai.co.th  

สมุทรปราการ     
บางปะกอก  3 0-2818-7555   
เมืองสมุทรปู่เจา้ 0-2754-2800-9   
เมืองสมุทรปากน ้ า 0-2173-7766-75   
ส าโรงการแพทย ์ 0-2361-0070   
สินแพทย ์เทพารักษ ์ 0-2761-5999   
จุฬาเวช 0-2758-2501-6   
รัทรินทร์ 0-2323-2991-7   
กรุงเทพพระประแดง 0-2818-9000   
จุฬารัตน3์ 0-2769-2900-99   
บางนา  2 0-2740-1800-6   
เซ็นทรัลปาร์ค 0-2312-7261-9 www.centralpark.co.th  

   

http://www.saimai.co.th/
http://www.centralpark.co.th/


                                                                                        
 

4 
 

   

จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
กรุงเทพและปริมณฑล     
สมุทรปราการ   
จุฬารัตน5์ 0-2315-1870 www.chularat.com 
ปิยะมินทร์ 0-2316-0031   
จุฬารัตน9์ 0-2738-9900-9 www.chularat.Com 

 

บางนา 5 0-2138-1155-60   
จุฬารัตน ์สุวรรณภูมิ 0-2316-9561-2   
รวมชยัประชารักษ ์ 0-2708-7500-20   
เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 0-2389-2555    
ภาคกลาง   
กาญจนบุรี     
กาญจนบุรีเมมโมเรียล 0-3452-0911-15   
สมเด็จพระสงัฆราชองคท่ี์ 19* 0-3461-3166   
ชัยนาท     
รวมแพทยช์ยันาท 0-5641-3017-8   
นครนายก     
ศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา* 0-3739-5085-9 www.medicine.swu.ac.th 
นครปฐม     
กรุงเทพสนามจนัทร์ 0-3421-9600   
กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 0-3427-0080-85   
ประจวบครีีขนัธ์      
ซานเปาโลหวัหิน 0-3253-2576-85 www.sanpaulo.co.th 
กรุงเทพหวัหิน 0-3261-6800   
ปราจนีบุรี     
เจา้พระยาอภยัภูเบศร 0-3721-1088 www.cpa.go.th 
พระนครศรีอยุธยา      
ราชธานี 0-3533-5555 www.rajthanee.com 

พีรเวช 0-3580-1555   
ศุภมิตรเสนา 0-3528-9572-9   
ราชธานี โรจนะ 0-3524-9248 ต่อ 209 www.rajthanee-rojana.com 
การุญเวช อยธุยา 0-3531-5100-99   
เพชรบุรี     
มหาชยัเพชรรัชต ์ 0-3241-7070-9   
เมืองเพชร  0-3241-5191-9   
ธนกาญจน ์ 0-3462-2366-75   
   

http://www.chularat.com/
http://www.chularat.com/
http://www.rajthanee.com/
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จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
ภาคกลาง   
ราชบุรี     
เมืองราช 0-3232-2274-80   
ซานคามิลโล 0-3221-0691-95   
ด าเนินสะดวก 0-3224-6000-15   
เมืองนารายณ์ 0-3661-6300   
สระบุรี     
มิตรภาพเมโมเรียล 0-3640-1100-111   
ปภาเวช 0-3632-6122-5   
สิงห์บุรีเวชชการ 0-3652-2555-9   
เกษมราษฏร์สระบุรี 0-3631-5555-94 www.kasemrad.co.th 
สมุทรสงคราม     
มหาชยัแม่กลอง โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดกลาง 0-3471-5001-5   
สมุทรสาคร     
เอกชยั 1715 www.ekachaihospital.com 
วชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล สมุทรสาคร 0-3482-6709-29 www.srivichai.com 
มหาชยั1 0-3442-4990   
มหาชยั 3 0-3442-9111 www.mahachai3.com 

 

สมุทรสาคร 0-3442-7099   
บา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 0-3441-9555 www.bphosp.or.th 

มหาชยั2 0-2810-3442   
วชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล ออ้มนอ้ย 0-2431-0070  www.sriviehaihospital.com 
สุพรรณบุรี     
ศุภมิตร สุพรรณบุรี 0-3550-0283-8 www.supamitrhospital.com 
ธนบุรี อู่ทอง 0-3540-4053-9   
อ่างทอง     
อ่างทองเวชชการ 2 0-3561-2361-4   
จนัทบุรี     
กรุงเทพ จนัทบุรี 0-3931-9888 www.bgh.co.th 
สิริเวช 0-3934-4244 www.sirivejhospital.com  

ฉะเชิงเทรา      
เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 0-3881-2702-19   
จุฬารัตน ์11อินเตอร์ 0-3853-8511   
ชลบุรี     
วภิาราม อมตะนคร 0-3831-6999   
   

http://www.mahachai3.com/
http://www.mahachai3.com/
http://www.bphosp.or.th/
http://www.sirivejhospital.com/
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จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
ภาคกลาง   
ชลบุรี   
เอกชล 2 0-3893-9888   
จุฬารัตน ์ชลเวช  0-3828-4354-5   
สมิติเวชชลบุรี 0-3303-8888   
เอกชล 0-3827-3840-7 www.aikchol.com 
ชลบุรี* 0-3893-1075-6   
สมิติเวชศรีราชา 0-3832-0300 www.samitivej.co.th 
พญาไทศรีราชา 0-3877-0200-8 www.phyathai.com 
สมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา 0-3832-2157-9   
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา  0-3839-4850-3 www.hsc.buu.ac.th  

กรุงเทพพทัยา 0-3825-9999 www.pattayahospital.com 
 

พทัยาเมโมเรียล 0-3848-8777   
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 0-3824-5735-65   
วภิารามแหลมฉบงั 0-3849-1874 ต่อ 1312, 1362   
ปิยะเวชช ์บ่อวนิ 0-3834-5111   
ตราด     
กรุงเทพตราด 0-3953-2735   
ตราด 0-3952-0216 www.trathospital.net 
ระยอง     
ศรีระยอง 0-3899-8555 www.bangkokrayong.com 
รวมแพทยร์ะยอง 0-3886-0890-3   
กรุงเทพระยอง 0-3861-2999 www.bangkokrayong.com 
ระยอง 0-3861-1104 www.rayonghospital.net 
บา้นฉาง 0-3860-3838-114   
มงกฏุระยอง 0-3869-1800   
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     
กาฬสินธ์ุ     
ธีรวฒัน์ 0-4381-1757   
ขอนแก่น     
กรุงเทพขอนแก่น 0-4304-2888 www.bangkokhospitalkhonkaen.com 
ราชพฤกษ ์ 0-4333-3555-62   
ขอนแก่นราม 0-4333-3800 www.khonkaenram.com 
ขอนแก่น 0-4333-6789 www.kkh.go.th 
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. (ตึก สว.14) 0-4336-6608    
   

http://hsc.buu.ac.th/
http://www.pattayahospital.com/
http://www.pattayahospital.com/
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จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ชัยภูม ิ     
ชยัภูมิราม 0-4483-6888   
ชยัภูมิรวมแพทย ์ 0-4481-3226   
นครราชสีมา   
ป.แพทย ์ 0-4423-0530-3   
เซนตเ์มร่ี 0-4424-2385   
กรุงเทพราชสีมา 0-4442-9999   
ริม ลิฟวิง่ 0-4475-6313-18 www.rimlivingkorat.com  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี* 0-4437-6555 www.smc.sut.ac.th 
บวัใหญ่รวมแพทย ์ 0-4429-2249   
กรุงเทพ ปากช่อง 0-4427-9901   
บุรีรัมย์      
เอกชนบุรีรัมย ์ 0-4461-4100-7    
มหาสารคาม     
มหาสารคามอินเตอร์เนชัน่แนล 0-4372-3669   
มุกดาหาร      
มุกดาหารอินเตอร์เนชัน่แนล 0-4263-3301-5   
ยโสธร     
รวมแพทยย์โสธร 0-4571-2141-2   
นายแพทยห์าญ 0-4571-1020  www.drhann.com 
ร้อยเอด็      
รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่จุรีเวช  0-4352-7111   
ร้อยเอด็ ธนบุรี 0-4352-7191-9    
เลย     
เมืองเลย ราม 0-4283-3400   
ศรีสะเกษ     
ประชารักษเ์วชการ 0-4563-1313-14   
สกลนคร     
รักษส์กล 0-4271-2800   
หนองคาย     
หนองคายวฒันา 0-4246-5201-8 www.whgroup.org 
หนองคาย 0-4241-3456-65 www.nkh.go.th 

สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ* 0-4243-1015 www.thabohospital.com  

   
   

http://www.rimlivingkorat.com/
http://www.nkh.go.th/
http://www.thabohospital.com/
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จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
หนองบัวล าภู   
วรีะพลการแพทย ์ 0-4231-2344-6   
อุดรธาน ี     
นอร์ทอีสเทอร์น-วฒันา 0-4224-1031-3   
กรุงเทพอุดร 0-4234-3111   
เอกอุดร 0-4234-2555 www.aekudon.com 
อุบลราชธาน ี     
อุบลรักษ ์ธนบุรี 0-4542-9100 www.ubonrak.co.th  

ราชเวช อุบลราชธานี 0-4528-0040-55   
ภาคเหนือ   
ก าแพงเพชร     
เอกชนเมืองก าแพง 0-5571-6702  www.amkhospital.com 
เชียงใหม่      
กรุงเทพเชียงใหม่ 0-5208-9888 www.bangkokhospital-chiangmai.com 
เทพปัญญา 0-5385-2590-9   
เชียงใหม่ใกลห้มอ 0-5320-0002 www.chiangmaiklaimor-hosp.com 
เชียงใหม่ราม 0-5392-0300 www.chiangmairam.com 
แมคคอร์มิค 0-5392-1777   
เซ็ลทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 0-5381-9333-40 www.centralcmhospital.com 
ราชเวช เชียงใหม่ 0-5380-1999   
เชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 0-5327-0145-50 www.chiangmaimedicalcenter.com 
ศูนยศ์รีพฒัน์คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 0-5393-6900-1 www.cmed.cmu.ac.th 
ลานนา 0-5399-9777 www.lanna-hospital.com 
เชียงราย     
โอเวอร์บรู๊ค 0-5371-1366 www.overbookhospital.com 
เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 0-5391-0999   
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  0-5391-6000 www.mfu.ac.th  

ตาก     
นครแม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 0-5551-8200-22 www.nakornmaesothospital.com  

แม่สอด-ราม 0-5553-3912-4   
แม่สอด 0-5553-1224 www.maesot-hospital.com  

พจิติร      
สหเวช 0-5661-2791-3   
   
   

http://www.ubonrak.co.th/
http://www.mfu.ac.th/
http://www.nakornmaesothospital.com/
http://www.maesot-hospital.com/
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จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
ภาคเหนือ   
นครสวรรค์   
ปากน ้ าโพ 0-5600-0111   
ปากน ้ าโพ 2 0-5621-2212-3     
ศรีสวรรค ์ 0-5631-1626-35   
รวมแพทยน์ครสวรรค ์ 0-5622-3600   
พะเยา     
พะเยา ราม 0-5441-1111-15   
พษิณุโลก     
รวมแพทยพ์ิษณุโลก 0-5521-9307-16   
พิษณุเวช 0-5590-9000   
กรุงเทพพิษณุโลก 0-5521-2222 www.bangkokhospitalphitsanulok.com 
พิษณุโลก ฮอสพิทอล 0-5521-8777   
เพชรบูรณ์      
เมืองเพชร  0-5674-8030-3   
เพชรรัชต ์ 0-5672-0680-84   
แพร่      
แพร่คริสเตียน 0-5451-1494   
แพร่-ราม 0-5452-2911-14   
ล าปาง     
เขลางคน์คร ราม 0-5422-5100 www.khelangnakornramhospital.com  

ล าพูน     
หริภุญชยัเมโมเรียล 0-5358-1600-4 www.hariphunchai.net 
ศิริเวช ล าพนู 0-5353-7897   
สุโขทยั     
รวมแพทยสุ์โขทยั 0-5561-2211   
ภาคใต้     
กระบี ่     
จริยธรรมรวมแพทยก์ระบ่ี 0-7563-2204   
กระบ่ี นครินทร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 0-7562-6555 www.krabiinternationalhospital.co  

กระบ่ี 0-7561-1212   
ชุมพร     
วรัิชศิลป์ 0-7754-2555   
ธนบุรีชุมพร 0-7765-8555   
   
   

http://www.khelangnakornramhospital.com/
http://www.krabiinternationalhospital.co/
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จงัหวดั/ช่ือโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ 
ภาคใต้   
ตรัง   
วฒันแพทยต์รัง 0-7520-5555    
นครศรีธรรมราช     
นครินทร์ 0-7531-2800 www.nakharin.4mg.com 
นครพฒัน ์ 0-7530-5999   
นครคริสเตียน 0-7535-6214   
พทัลุง      
ปิยะรักษ ์ 0-7462-7146-52   
ภูเกต็     
มิชชัน่ภูเก็ต 0-7623-7220-6   
ดีบุก 0-7629-8298   
สิริโรจน ์ 0-7624-9400 www.phuket-inter-hospital.co.th 
กรุงเทพภูเก็ต 0-7625-4421-5 www.phukethospital.com 
วชิระภูเก็ต 0-7636-1236 www.vachiraphuket.go.th  

ยะลา      
สิโรรส 0-7322-3600   
สงขลา     
ราษฏร์ยนิดีหาดใหญ่ 0-7422-0300-4 www.rajyindee.com 
กรุงเทพหาดใหญ่ 0-7427-2800 www.bangkokhatyai.com 
ศิครินทร์หาดใหญ่ 0-7436-6966 www.sikarinhatyai.com 
หาดใหญ่* 0-7427-3100 www.hatyaihospital.go.th  

สุราษฎร์ธาน ี     
ทกัษิณ สุราษฎร์ 0-7728-5701-5   
ศรีวชิยั สุราษฎร์ธานี 0-7728-2520-1   
กรุงเทพสุราษฎร์ 0-7795-6789   
เกาะสมุย 0-7791-3200   
เฟิร์สเวทเทอร์น 0-7737-7472   
บา้นดอนอินเตอร์ 0-7724-5236-9 www.bandonhospital.com 
ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 0-7724-5720-6   
สมุยอินเตอร์เนชัน่แนล 0-7730-0395 www.sih.co.th 

 

กรุงเทพสมุย 0-7742-9500   
 
 
 
 
 
 

http://www.vachiraphuket.go.th/
http://www.hatyaihospital.go.th/
http://www.sih.co.th/
http://www.sih.co.th/
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เครือข่ายคลนิิก ทีไ่ม่ต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าภายใต้เง่ือนไขความคุ้มครอง 
 

จงัหวดั/ช่ือคลนิิก หมายเลขโทรศัพท์ 
กรุงเทพและปริมณฑล 

 
กรุงเทพ 

 
คลินิกเซนตค์าร์ลอสเวชกรรม   0-2274-0616 
คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ าไท สาขาชุมชน 70 ไร่ 0-2769-2000 
คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ าไท สาขาสาทร 0-2636-7733 
คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ าไท สาขาอ่อนนุช 0-2769-2000 
คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ าไท สาขาราม2 0-2769-2000 
คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ าไท สาขาสุขมุวทิ 56 0-2769-2000 
คลินิกเวชกรรมกลว้ยน ้ าไท สาขาสุภาพงษ ์3 0-2769-2000 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน ์7      0-2329-1559-60 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน ์8    0-2326-7993-4 
คลินิกเวชกรรมบางมด  3 0-2416-8561 
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซนัทาวเวอร์ 0-2617-6474 
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอร์ 0-2937-1213 
จรัญ 13 คลินิก 0-2412-1450 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเกษตร 0-2941-1440 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเซนตห์ลุยส์ 0-2673-1773 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง 0-2644-1644 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง 0-2711-0460 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขารัชดา 0-2692-5206 
ธนิยะ เมดิคอล คลินิก 0-2231-2100 
ธีรยทุธคลินิกแพทย ์ 0-2279-2472 
นวมินทร์ 3 สหคลินิก 0-2739-6273 
เนชัน่คลินิกเวชกรรม สาขา บางกะปิ 0-2734-3350 
บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม 0-2899-0132 
บา้นแพว้คลินิก สาขาสาทร 0-2287-2228 
บา้นใหม่ โพลีคลินิก 0-2292-0656 
บีเอน็เอชแอทออลซีซัน่ 0-2686-2727 
บุญญาเวช สหคลินิก    0-2806-8885-7 
ประดิพทัธ์คลินิกการแพทย ์  0-2271-0900 
เมดคอนซลัท ์อินเตอร์เนชัน่แนล คลินิก 0-2762-7855 
ลาดพร้าว โพลีคลินิก 0-2511-0095 
วชิรธรรมสาธิต คลินิกเวชกรรม 0-2393-6460 
วรรัตน์โพลีคลินิก 0-2287-1930 
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จงัหวดั/ช่ือคลนิิก หมายเลขโทรศัพท์ 
กรุงเทพและปริมณฑล  
กรุงเทพ  
ว ีเมดิคลอ คลินิกเวชกรรม    0-2277-9115-6 
สมิติเวช ลาซาล คลินิกเวชกรรม 0-2378-9013 
สมิติเวชดอนเมือง คลินิกเวชกรรม    0-2535-4880-1 
สหคลินิกกลว้ยน ้ าไท สาขาตลาดยิง่เจริญ            0-2769-2000 #2000 
สหคลินิกกลว้ยน ้ าไท สาขาทุ่งสองหอ้ง 0-2769-2000 
สหคลินิกกลว้ยน ้ าไท สาขาสุขมุวทิ 93 0-2769-2000 
สหคลินิกกลว้ยน ้ าไท สาขาอโศก                0-2769-2000 ต่อ 8311 
สหแพทยรั์ชดา คลินิกเวชกรรม 0-2275-8120 
สหแพทยห์ลงัสวน โพลีคลินิก     0-2252-3001-4 
หนองจอกคลินิกเวชกรรม    089-204-0673 
นนทบุรี 

 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด 0-2960-9244 
คลินิกเวชกรรมพิมลราช 0-2920-9897 
ด๊อกเตอร์ เสตถนยั คลินิกเวชกรรม 0-2997-6006 
บ ารุงราษฎร์ นิชดา คลินิก 0-2960-4216 
ปทุมธาน ี

 
ณวรักษส์หคลินิก 0-2531-0704 
พหลแพทย ์คลินิก 0-2529-1410 
ศูนยก์ารแพทยเ์วชพิทกัษ ์     0-2225-7950-2 
สมุทรปราการ 

 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน ์2    0-2753-2876-7 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน ์4 0-2385-2693 
พงษแ์พทย ์โพลีคลีนิก 0-2394-6953 
แพทยห์ญิง คลินิก 0-2394-5255 
ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม 0-2134-6016 
เมืองสมุทรบางปูคลินิกเวชกรรม     0-2323-4081-3 
สมิติเวชสุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม 0-2134-2666 
ภาคกลาง 

 
พระนครศรีอยุธยา 

 
คลินิกเวชกรรมแพทยอ์ภิชยั 0-3526-1385 
รวมแพทยโ์รจนะคลินิกและศูนยท์นัตกรรมโรจนะสหคลินิก 0-3522-6191 
โรจนะ โพลีคลินิก 0-3521-3411 
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จงัหวดั/ช่ือคลนิิก หมายเลขโทรศัพท์ 
ภาคกลาง  
สมุทรสาคร  
คลินิกหมอวศิิษฐก์ารแพทย ์ 0-3447-2481 
ภาคตะวนัออก 

 
ฉะเชิงเทรา 

 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 (เกตเวย)์    0-3857-5134-5 
โสธราเวชโพลีคลินิก 0-3855-1519 
ชลบุรี 

 
คลินิกเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ หมอสิทธิชยั 0-3824-4185 
คลินิกแพทยนิ์ธิศ 0-3834-6247 
คลินิกแพทยอ์ภิชาติเวชกรรม 0-3847-3583 
คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพทัยา สาขาจอมเทียน 0-3825-9977 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุกรรมหมอสุริยา   084-083-2299 
คลินิกเวชกรรมตลาดวดัศรี   089-622-3688 
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครือสหพฒัน์ 0-3832-0300 
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช บา้นบึง 0-3844-4300 
คลินิกเวชกรรมหมอหลาย 0-3845-4388 
คลินิกหมอณฐั   085-811-0008 
ใจดีคลินิกเวชกรรม   086-580-9225 
ปิยะเวชช ์บ่อวนิ เวชกรรม 0-3833-7333 
พญาไทเวชกรรมบ่อวนิ 0-3834-6240 
พทัยา2คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   086-591-3424 
แพทยส์าโรจน ์อมรรัตน์ กระดูกขอ้และสูตินรีเวช 0-3815-5423 
มงกฏุบ่อวนิคลินิกเวชกรรม 0-3833-7373 
มนสัวดี คลินิกเวชกรรม   083-515-6235 
สหคลินิกบางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 0-3834-1334 
อมตะ เวชกรรม    0-3834-5874-5 
อมตะคลินิกเวชกรรม 0-3844-0396 
ตราด 

 
คลินิกอินเตอร์เนชัน่แนลเกาะชา้ง 0-3953-2735 
ปราจนีบุรี 

 
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304    0-3721-8654-5 
คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย ์   092-702-8484 
ระยอง 

 
คลินิก แพทยป์ระสิน หู คอ จมูก 0-3869-2500 
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จงัหวดั/ช่ือคลนิิก หมายเลขโทรศัพท์ 
ภาคตะวนัออก  
ระยอง  
คลินิก หมอพิสิฏฐ ์ 0-3860-2246 
คลินิกเด็กหมอกิจชยั 0-3869-5534 
คลินิกนิคมอุตสาหกรรมเวชการ 0-3866-0063 
คลินิกแพทยค์มสนั 0-3860-3067 
คลินิกแพทยช์ยัวฒัน ์   081-838-3367 
คลินิกแพทยณ์ฐับดินทร์ 0-3802-0479 
คลินิกแพทยป์ระกอบกิจ 0-3861-4377 
คลินิกแพทยศ์กัดา 0-3861-5771 
คลินิกแพทยสุ์พจน ์ 0-3862-2001 
คลินิกโรคตา-โรคเด็ก 0-3861-5448 
คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา    0-3895-5437-8 
คลินิกเวชกรรม กรุงเทพระยอง สาขาบา้นฉาง                0-3892-1999 ต่อ 4931 
คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวนิ 0-3833-7969 
คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง                          0-3892-1999 ต่อ 4951, 4952 
คลินิกหมอวรากร 0-3862-4275 
คลินิกหวัใจระยอง   095-547-3465 
ทรงพล-จนัทนา คลินิก 0-3861-2121 
แพทยธี์รพงษ ์   087-150-3030 
แพทยส์มบูรณ์-จิรภา มะลิขาว 0-3861-9450 
เมืองแกลงคลินิก 0-3867-4555 
รวมแพทยนิ์คมคลินิก 0-3863-6217 
ระยองเวชการ คลินิก 0-3887-6179 
สุขมุวทิเวชการคลินิก 0-3880-0283 
หมอเอกฤทธ์ิ คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม   091-880-1100 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
นครราชสีมา 

 
คลินิกนายแพทยเ์กศ 0-4427-6528 
คลินิกศูนยก์ารแพทยโ์คราช 0-4425-6523 
สุรินทร์ 

 
คลินิกแพทยถ์าวร    0-4451-1521 
ภาคเหนือ 

 
เชียงราย 

 
คลินิกศรีบุรินทร์ สาขาเกษมราษฏร์ (แม่สาย เชียงราย)                      0-5391-0999 ต่อ 163, 164 
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จงัหวดั/ช่ือคลนิิก หมายเลขโทรศัพท์ 
ภาคใต้ 

 
กระบี ่

 
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่แนล สาขาเกาะพีพี 0-7560-1355 
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่แนล สาขาเกาะลนัตา 0-7568-4747 
ภูเกต็ 

 
คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาไมข้าว   093-754-9641 
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่แนล สาขาป่าตอง 1 0-7634-4191 
ระนอง 

 
คลินิกแพทยว์ฒิุชยั 0-7781-1639 
สงขลา 

 
คลินิกแพทยว์รชยั 0-7431-1559 
วทิยาการแพทย ์ 0-7431-2196 
สตูล 

 
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่แนล สาขาเกาะหลีเป๊ะ 0-7475-0771 
สุราษฎร์ธาน ี

 
คลินิกเวชกรรมนายแพทยว์รัิตน ์ 0-7744-7880 
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่แนล สาขาเกาะพงนั 0-7737-5521 

 
 
 

 


