เครือข่ ายโรงพยาบาล ทีไ่ ม่ ต้องสารองจ่ ายค่ ารักษาพยาบาลล่ วงหน้ าภายใต้ เงื่อนไขความคุ้มครอง
จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุงเทพ
หัวเฉี ยว
กรุ งเทพไชน่าทาวน์
สุขมุ วิท
เทพธาริ นทร์
บารุ งราษฎร์
สมิติเวช สุขมุ วิท
คามิลเลียน
กล้วยน้ าไท1
จักษุรัตนิน
เซนต์หลุยส์
ประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ
สุขสวัสดิ์
บางปะกอก 1
นครธน
บางปะกอก 8
บางมด 1
บางปะกอก9 อินเตอร์เนชัน่ แนล
พญาไท 3
เพชรเกษม 2
วิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล หนองแขม
เกษมราษฎร์บางแค
บางไผ่
ธนบุรี 2
มงกุฏวัฒนะ
สายไหม
เซ็นทรัลเยนเนอรัล
บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
พญาไท นวมินทร์
เปาโลเมโมเรี ยล โชคชัย 4
สิ นแพทย์
การุ ญเวช สุขาุ ภิบาล3 (เกษมราษฏร์สุขาภิบาล 3)

หมายเลขโทรศัพท์

0-2223-1351
0-2118-7888
0-2391-0011
0-2240-2727
0-2667-1000
0-2711-8000
0-2185-1444
0-2769-2000
0-2639-3399
0-2675-5000
0-2-427-9966
0-2427-0175-9
0-2874-6766
0-2872-1111
0-2416-5454
0-2109-8111
0-2867-0606
0-2877-1111
0-2467-1111
0-2455-5599 ต่อ 6021
0-2441-6999
0-2455-0110
0-2457-0068
0-2448-3845-58
0-2574-5000-9
0-2991-8999
0-2552-8801-10
0-2523-3359
0-2944-7111
0-2514-2157-9
0-2948-5380
0-2729-3000

เว็บไซต์

www.huachiewhospital.com
www.bangkokhospitalchinatown.com
www.sukhumvithospital.com
www.theptarin.com
www.bumrungrad.com
www.samitivej.co.th
www.camillian.com
www.kluaynamthai.com
www.ruttanin.com
www.saintlouis.or.th

www.bangpakok.com
www.nakornthonhospital.com
www.bangmodhos.com
www.bangkok9.co.th
www.phyathai.com
www.petkasem2hospital.com
www.kasemrad.co.th
www.thonburi-hosp.com
www.saimai.co.th
www.cgh.co.th
www.bcaremedicalcenter.com
www.srisiamhospital.com
www.paolosiam.com
www.synphaet.co.th
www.kasemrad.co.th

1

จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุงเทพ
เวชธานี
รามคาแหง
วิภาราม
สมิติเวชศรี นคริ นทร์
แพทย์ปัญญา
ไทยนคริ นทร์
ศิคริ นทร์
บางนา 1
มิชชัน่
เพชรเวช
กรุ งเทพ
ลาดพร้าว
พระรามเก้า
ปิ ยะเวท
คลองตัน
ตารวจ*
เปาโลเมโมเรี ยล พหลโยธิน
พญาไท 2
วิชยั ยุทธ
พญาไท 1
รามาธิบดี*
มเหสักข์
กรุ งเทพคริ สเตียน
บีเอ็นเอช
นวมินทร์
นวมินทร์ 9
เสรี รักษ์
สมิติเวช ธนบุรี
วิชยั เวช แยกไฟฉาย
ตา หู คอ จมูก
ธนบุรี 1
เจ้าพระยา
ศิริราช* (กองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจหลอดเลือด)
ศิริราช*

หมายเลขโทรศัพท์

0-2734-0000
0-2374-0200-16
0-2722-2500
0-2731-7000
0-2314-0726-9
0-2361-2727
0-2366-9940
0-2393-8534-5
0-2282-1100
0-2718-1515, 0-2318-0080-1
0-2310-3000
0-2932-2929
0-2202-9999
0-2625-6555
0-2319-2101-5
0-2207-6000
0-2279-7000-9
0-2617-2444
0-2618-6200-10
0-2245-2620-1
0-2201-1000
0-2635-7120-39
0-2625-9000
0-2686-2700
0-2918-5080
0-2518-1818
0-2918-9888
0-2438-9000
0-2412-0055-60
0-2886-6600-13
0-2487-2000
0-2434-1111
0-2419-7000-6885
0-2419-7093-4

เว็บไซต์

www.vejthani.com
www.ram-hos.co.th
www.vibharam.com
www.samitivej.co.th
www.thainakarin.co.th
www.sikarin.com
www.missionhospital.org
www.petcharavej.com
www.bangkokmedicalcenter.com
www.praram9.com
www.piyavate.com
www.policehospital.go.th
www.Paolohealthcare.com
www.phyathai.com
www.vichaiyut.co.th
www.phyathai.com
www.med.mahidol.ac.th
www.bkkchristianhosp.th.com
www.bnhhospital.com
www.navaminthra.com
www.mod.samitivejhospitals.com
www.srivichai.com
www.thonburi-hosp.com
www.chaophya.com

2

จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุงเทพ
บางโพ
เกษมราษฎร์ประชาชื่น
เปาโลเกษตร
วิภาวดี
นนทบุรี
นนทเวช
โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์
กรุ งไทย
เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
วิภาราม ปากเกร็ ด
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล รัตนาธิเบศร์
ปทุมธานี
ปทุมเวช
กรุ งสยามเซ็นคาร์ลอส
เปาโลรังสิ ต
ภัทร-ธนบุรี
การุ ญเวช ปทุมธานี
เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
แพทย์รังสิ ต
บางปะกอก รังสิ ต 2 (เอกปทุม)
สายไหม (คลอง 8)
สมุทรปราการ
บางปะกอก 3
เมืองสมุทรปู่ เจ้า
เมืองสมุทรปากน้ า
สาโรงการแพทย์
สิ นแพทย์ เทพารักษ์
จุฬาเวช
รัทริ นทร์
กรุ งเทพพระประแดง
จุฬารัตน์3
บางนา 2
เซ็นทรัลปาร์ค

หมายเลขโทรศัพท์

0-2587-0136-55
0-2910-1600-45
0-2579-1770
0-2941-2800
0-2596-7888
0-2921-3400
0-2582-2299
0-2836-9999
0-2960-9655-9
0-2594-0020-65
0-2567-1991-9
0-2975-6700
0-2577-8111
0-2901-8400-8
0-2529-4533-41
0-2998-9888
0-2998-9999 ต่อ 2513, 2517
0-2996-2211-15
0-2150-7111
0-2818-7555
0-2754-2800-9
0-2173-7766-75
0-2361-0070
0-2761-5999
0-2758-2501-6
0-2323-2991-7
0-2818-9000
0-2769-2900-99
0-2740-1800-6
0-2312-7261-9

เว็บไซต์

www.kasemrad.co.th
www.vibhavadi.com
www.nonthavej.co.th
www.karunvej.com/rattanatibeth
www.theworldmedicalcenter.com
www.vibharam pakkred.com
www.kasemrad.co.th

www.stcarlos.com

www.mcrgh.com
www.rgh.th.com
www.akepathumhospital.com
www.saimai.co.th

www.centralpark.co.th

3

จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
กรุงเทพและปริมณฑล
สมุทรปราการ
จุฬารัตน์5
ปิ ยะมินทร์
จุฬารัตน์9
บางนา 5
จุฬารัตน์ สุวรรณภูมิ
รวมชัยประชารักษ์
เปาโลเมโมเรี ยล สมุทรปราการ
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรีเมมโมเรี ยล
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19*
ชัยนาท
รวมแพทย์ชยั นาท
นครนายก
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา*
นครปฐม
กรุ งเทพสนามจันทร์
กรุ งเทพคริ สเตียน นครปฐม
ประจวบคีรีขนั ธ์
ซานเปาโลหัวหิ น
กรุ งเทพหัวหิ น
ปราจีนบุรี
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
พระนครศรีอยุธยา
ราชธานี
พีรเวช
ศุภมิตรเสนา
ราชธานี โรจนะ
การุ ญเวช อยุธยา
เพชรบุรี
มหาชัยเพชรรัชต์
เมืองเพชร
ธนกาญจน์

หมายเลขโทรศัพท์

0-2315-1870
0-2316-0031
0-2738-9900-9
0-2138-1155-60
0-2316-9561-2
0-2708-7500-20
0-2389-2555

เว็บไซต์

www.chularat.com
www.chularat.Com

0-3452-0911-15
0-3461-3166
0-5641-3017-8
0-3739-5085-9

www.medicine.swu.ac.th

0-3421-9600
0-3427-0080-85
0-3253-2576-85
0-3261-6800

www.sanpaulo.co.th

0-3721-1088

www.cpa.go.th

0-3533-5555
0-3580-1555
0-3528-9572-9
0-3524-9248 ต่อ 209
0-3531-5100-99

www.rajthanee.com

www.rajthanee-rojana.com

0-3241-7070-9
0-3241-5191-9
0-3462-2366-75

4

จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
ภาคกลาง
ราชบุรี
เมืองราช
ซานคามิลโล
ดาเนินสะดวก
เมืองนารายณ์
สระบุรี
มิตรภาพเมโมเรี ยล
ปภาเวช
สิ งห์บุรีเวชชการ
เกษมราษฏร์สระบุรี
สมุทรสงคราม
มหาชัยแม่กลอง โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดกลาง
สมุทรสาคร
เอกชัย
วิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล สมุทรสาคร
มหาชัย1
มหาชัย 3
สมุทรสาคร
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
มหาชัย2
วิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล อ้อมน้อย
สุ พรรณบุรี
ศุภมิตร สุพรรณบุรี
ธนบุรี อู่ทอง
อ่ างทอง
อ่างทองเวชชการ 2
จันทบุรี
กรุ งเทพ จันทบุรี
สิ ริเวช
ฉะเชิงเทรา
เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จุฬารัตน์ 11อินเตอร์
ชลบุรี
วิภาราม อมตะนคร

หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต์

0-3232-2274-80
0-3221-0691-95
0-3224-6000-15
0-3661-6300
0-3640-1100-111
0-3632-6122-5
0-3652-2555-9
0-3631-5555-94

www.kasemrad.co.th

0-3471-5001-5
1715
0-3482-6709-29
0-3442-4990
0-3442-9111
0-3442-7099
0-3441-9555
0-2810-3442
0-2431-0070

www.ekachaihospital.com
www.srivichai.com

0-3550-0283-8
0-3540-4053-9

www.supamitrhospital.com

www.mahachai3.com
www.bphosp.or.th
www.sriviehaihospital.com

0-3561-2361-4
0-3931-9888
0-3934-4244

www.bgh.co.th
www.sirivejhospital.com

0-3881-2702-19
0-3853-8511
0-3831-6999

5

จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
ภาคกลาง
ชลบุรี
เอกชล 2
จุฬารัตน์ ชลเวช
สมิติเวชชลบุรี
เอกชล
ชลบุรี*
สมิติเวชศรี ราชา
พญาไทศรี ราชา
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
กรุ งเทพพัทยา
พัทยาเมโมเรี ยล
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
วิภารามแหลมฉบัง
ปิ ยะเวชช์ บ่อวิน
ตราด
กรุ งเทพตราด
ตราด
ระยอง
ศรี ระยอง
รวมแพทย์ระยอง
กรุ งเทพระยอง
ระยอง
บ้านฉาง
มงกุฏระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
ธีรวัฒน์
ขอนแก่ น
กรุ งเทพขอนแก่น
ราชพฤกษ์
ขอนแก่นราม
ขอนแก่น
ศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. (ตึก สว.14)

หมายเลขโทรศัพท์

0-3893-9888
0-3828-4354-5
0-3303-8888
0-3827-3840-7
0-3893-1075-6
0-3832-0300
0-3877-0200-8
0-3832-2157-9
0-3839-4850-3
0-3825-9999
0-3848-8777
0-3824-5735-65
0-3849-1874 ต่อ 1312, 1362
0-3834-5111
0-3953-2735
0-3952-0216
0-3899-8555
0-3886-0890-3
0-3861-2999
0-3861-1104
0-3860-3838-114
0-3869-1800

เว็บไซต์

www.aikchol.com
www.samitivej.co.th
www.phyathai.com
www.hsc.buu.ac.th
www.pattayahospital.com

www.trathospital.net
www.bangkokrayong.com
www.bangkokrayong.com
www.rayonghospital.net

0-4381-1757
0-4304-2888
0-4333-3555-62
0-4333-3800
0-4333-6789
0-4336-6608

www.bangkokhospitalkhonkaen.com
www.khonkaenram.com
www.kkh.go.th

6

จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิราม
ชัยภูมิรวมแพทย์
นครราชสีมา
ป.แพทย์
เซนต์เมรี่
กรุ งเทพราชสี มา
ริ ม ลิฟวิง่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี *
บัวใหญ่รวมแพทย์
กรุ งเทพ ปากช่อง
บุรีรัมย์
เอกชนบุรีรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคามอินเตอร์เนชัน่ แนล
มุกดาหาร
มุกดาหารอินเตอร์เนชัน่ แนล
ยโสธร
รวมแพทย์ยโสธร
นายแพทย์หาญ
ร้ อยเอ็ด
รพ.ทัว่ ไปขนาดใหญ่จุรีเวช
ร้อยเอ็ด ธนบุรี
เลย
เมืองเลย ราม
ศรีสะเกษ
ประชารักษ์เวชการ
สกลนคร
รักษ์สกล
หนองคาย
หนองคายวัฒนา
หนองคาย
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ*

หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต์

0-4483-6888
0-4481-3226
0-4423-0530-3
0-4424-2385
0-4442-9999
0-4475-6313-18
0-4437-6555
0-4429-2249
0-4427-9901

www.rimlivingkorat.com
www.smc.sut.ac.th

0-4461-4100-7
0-4372-3669
0-4263-3301-5
0-4571-2141-2
0-4571-1020

www.drhann.com

0-4352-7111
0-4352-7191-9
0-4283-3400
0-4563-1313-14
0-4271-2800
0-4246-5201-8
0-4241-3456-65
0-4243-1015

www.whgroup.org
www.nkh.go.th
www.thabohospital.com

7

จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองบัวลาภู
วีระพลการแพทย์
อุดรธานี
นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา
กรุ งเทพอุดร
เอกอุดร
อุบลราชธานี
อุบลรักษ์ ธนบุรี
ราชเวช อุบลราชธานี
ภาคเหนือ
กาแพงเพชร
เอกชนเมืองกาแพง
เชียงใหม่
กรุ งเทพเชียงใหม่
เทพปั ญญา
เชียงใหม่ใกล้หมอ
เชียงใหม่ราม
แมคคอร์มิค
เซ็ลทรัลเชียงใหม่ เมโมเรี ยล
ราชเวช เชียงใหม่
เชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์
ศูนย์ศรี พฒั น์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลานนา
เชียงราย
โอเวอร์บรู๊ค
เกษมราษฎร์ศรี บุรินทร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตาก
นครแม่สอด อินเตอร์เนชัน่ แนล
แม่สอด-ราม
แม่สอด
พิจติ ร
สหเวช

หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต์

0-4231-2344-6
0-4224-1031-3
0-4234-3111
0-4234-2555

www.aekudon.com

0-4542-9100
0-4528-0040-55

www.ubonrak.co.th

0-5571-6702

www.amkhospital.com

0-5208-9888
0-5385-2590-9
0-5320-0002
0-5392-0300
0-5392-1777
0-5381-9333-40
0-5380-1999
0-5327-0145-50
0-5393-6900-1
0-5399-9777

www.bangkokhospital-chiangmai.com

0-5371-1366
0-5391-0999
0-5391-6000

www.overbookhospital.com

0-5551-8200-22
0-5553-3912-4
0-5553-1224

www.nakornmaesothospital.com

www.chiangmaiklaimor-hosp.com
www.chiangmairam.com
www.centralcmhospital.com
www.chiangmaimedicalcenter.com
www.cmed.cmu.ac.th
www.lanna-hospital.com

www.mfu.ac.th

www.maesot-hospital.com

0-5661-2791-3
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จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
ภาคเหนือ
นครสวรรค์
ปากน้ าโพ
ปากน้ าโพ 2
ศรี สวรรค์
รวมแพทย์นครสวรรค์
พะเยา
พะเยา ราม
พิษณุโลก
รวมแพทย์พิษณุโลก
พิษณุเวช
กรุ งเทพพิษณุโลก
พิษณุโลก ฮอสพิทอล
เพชรบูรณ์
เมืองเพชร
เพชรรัชต์
แพร่
แพร่ คริ สเตียน
แพร่ -ราม
ลาปาง
เขลางค์นคร ราม
ลาพูน
หริ ภุญชัยเมโมเรี ยล
ศิริเวช ลาพูน
สุ โขทัย
รวมแพทย์สุโขทัย
ภาคใต้
กระบี่
จริ ยธรรมรวมแพทย์กระบี่
กระบี่ นคริ นทร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
กระบี่
ชุมพร
วิรัชศิลป์
ธนบุรีชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต์

0-5600-0111
0-5621-2212-3
0-5631-1626-35
0-5622-3600
0-5441-1111-15
0-5521-9307-16
0-5590-9000
0-5521-2222
0-5521-8777

www.bangkokhospitalphitsanulok.com

0-5674-8030-3
0-5672-0680-84
0-5451-1494
0-5452-2911-14
0-5422-5100

www.khelangnakornramhospital.com

0-5358-1600-4
0-5353-7897

www.hariphunchai.net

0-5561-2211

0-7563-2204
0-7562-6555
0-7561-1212

www.krabiinternationalhospital.co

0-7754-2555
0-7765-8555
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จังหวัด/ชื่อโรงพยาบาล
ภาคใต้
ตรัง
วัฒนแพทย์ตรัง
นครศรีธรรมราช
นคริ นทร์
นครพัฒน์
นครคริ สเตียน
พัทลุง
ปิ ยะรักษ์
ภูเก็ต
มิชชัน่ ภูเก็ต
ดีบุก
สิ ริโรจน์
กรุ งเทพภูเก็ต
วชิระภูเก็ต
ยะลา
สิ โรรส
สงขลา
ราษฏร์ยนิ ดีหาดใหญ่
กรุ งเทพหาดใหญ่
ศิคริ นทร์หาดใหญ่
หาดใหญ่*
สุ ราษฎร์ ธานี
ทักษิณ สุราษฎร์
ศรี วชิ ยั สุราษฎร์ธานี
กรุ งเทพสุราษฎร์
เกาะสมุย
เฟิ ร์สเวทเทอร์น
บ้านดอนอินเตอร์
ไทยอินเตอร์เนชัน่ แนล
สมุยอินเตอร์เนชัน่ แนล
กรุ งเทพสมุย

หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต์

0-7520-5555
0-7531-2800
0-7530-5999
0-7535-6214

www.nakharin.4mg.com

0-7462-7146-52
0-7623-7220-6
0-7629-8298
0-7624-9400
0-7625-4421-5
0-7636-1236

www.phuket-inter-hospital.co.th
www.phukethospital.com
www.vachiraphuket.go.th

0-7322-3600
0-7422-0300-4
0-7427-2800
0-7436-6966
0-7427-3100
0-7728-5701-5
0-7728-2520-1
0-7795-6789
0-7791-3200
0-7737-7472
0-7724-5236-9
0-7724-5720-6
0-7730-0395
0-7742-9500

www.rajyindee.com
www.bangkokhatyai.com
www.sikarinhatyai.com
www.hatyaihospital.go.th

www.bandonhospital.com
www.sih.co.th
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เครือข่ ายคลินิก ทีไ่ ม่ ต้องสารองจ่ ายค่ ารักษาพยาบาลล่ วงหน้ าภายใต้ เงื่อนไขความคุ้มครอง
จังหวัด/ชื่อคลินิก
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุงเทพ
คลินิกเซนต์คาร์ลอสเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาชุมชน 70 ไร่
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสาทร
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาอ่อนนุช
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาราม2
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุขมุ วิท 56
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุภาพงษ์ 3
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 7
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
คลินิกเวชกรรมบางมด 3
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขาซันทาวเวอร์
คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอร์
จรัญ 13 คลินิก
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเกษตร
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเซนต์หลุยส์
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขารัชดา
ธนิยะ เมดิคอล คลินิก
ธีรยุทธคลินิกแพทย์
นวมินทร์ 3 สหคลินิก
เนชัน่ คลินิกเวชกรรม สาขา บางกะปิ
บางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม
บ้านแพ้วคลินิก สาขาสาทร
บ้านใหม่ โพลีคลินิก
บีเอ็นเอชแอทออลซีซนั่
บุญญาเวช สหคลินิก
ประดิพทั ธ์คลินิกการแพทย์
เมดคอนซัลท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล คลินิก
ลาดพร้าว โพลีคลินิก
วชิรธรรมสาธิต คลินิกเวชกรรม
วรรัตน์โพลีคลินิก

หมายเลขโทรศัพท์

0-2274-0616
0-2769-2000
0-2636-7733
0-2769-2000
0-2769-2000
0-2769-2000
0-2769-2000
0-2329-1559-60
0-2326-7993-4
0-2416-8561
0-2617-6474
0-2937-1213
0-2412-1450
0-2941-1440
0-2673-1773
0-2644-1644
0-2711-0460
0-2692-5206
0-2231-2100
0-2279-2472
0-2739-6273
0-2734-3350
0-2899-0132
0-2287-2228
0-2292-0656
0-2686-2727
0-2806-8885-7
0-2271-0900
0-2762-7855
0-2511-0095
0-2393-6460
0-2287-1930
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จังหวัด/ชื่อคลินิก
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุงเทพ
วี เมดิคลอ คลินิกเวชกรรม
สมิติเวช ลาซาล คลินิกเวชกรรม
สมิติเวชดอนเมือง คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาตลาดยิง่ เจริ ญ
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาทุ่งสองห้อง
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาสุขมุ วิท 93
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาอโศก
สหแพทย์รัชดา คลินิกเวชกรรม
สหแพทย์หลังสวน โพลีคลินิก
หนองจอกคลินิกเวชกรรม
นนทบุรี
เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ ด
คลินิกเวชกรรมพิมลราช
ด๊อกเตอร์ เสตถนัย คลินิกเวชกรรม
บารุ งราษฎร์ นิชดา คลินิก
ปทุมธานี
ณวรักษ์สหคลินิก
พหลแพทย์ คลินิก
ศูนย์การแพทย์เวชพิทกั ษ์
สมุทรปราการ
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 4
พงษ์แพทย์ โพลีคลีนิก
แพทย์หญิง คลินิก
ฟรี โซนคลินิกเวชกรรม
เมืองสมุทรบางปูคลินิกเวชกรรม
สมิติเวชสุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
คลินิกเวชกรรมแพทย์อภิชยั
รวมแพทย์โรจนะคลินิกและศูนย์ทนั ตกรรมโรจนะสหคลินิก
โรจนะ โพลีคลินิก

หมายเลขโทรศัพท์

0-2277-9115-6
0-2378-9013
0-2535-4880-1
0-2769-2000 #2000
0-2769-2000
0-2769-2000
0-2769-2000 ต่อ 8311
0-2275-8120
0-2252-3001-4
089-204-0673
0-2960-9244
0-2920-9897
0-2997-6006
0-2960-4216
0-2531-0704
0-2529-1410
0-2225-7950-2
0-2753-2876-7
0-2385-2693
0-2394-6953
0-2394-5255
0-2134-6016
0-2323-4081-3
0-2134-2666

0-3526-1385
0-3522-6191
0-3521-3411
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จังหวัด/ชื่อคลินิก
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
คลินิกหมอวิศิษฐ์การแพทย์
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์)
โสธราเวชโพลีคลินิก
ชลบุรี
คลินิกเฉพาะทาง ออร์โธปิ ดิกส์ หมอสิ ทธิชยั
คลินิกแพทย์นิธิศ
คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมกรุ งเทพพัทยา สาขาจอมเทียน
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมหมอสุริยา
คลินิกเวชกรรมตลาดวัดศรี
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครื อสหพัฒน์
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช บ้านบึง
คลินิกเวชกรรมหมอหลาย
คลินิกหมอณัฐ
ใจดีคลินิกเวชกรรม
ปิ ยะเวชช์ บ่อวิน เวชกรรม
พญาไทเวชกรรมบ่อวิน
พัทยา2คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
แพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูกข้อและสูตินรี เวช
มงกุฏบ่อวินคลินิกเวชกรรม
มนัสวดี คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกบางพระ เมดิคอล เซนเตอร์
อมตะ เวชกรรม
อมตะคลินิกเวชกรรม
ตราด
คลินิกอินเตอร์เนชัน่ แนลเกาะช้าง
ปราจีนบุรี
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304
คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย์
ระยอง
คลินิก แพทย์ประสิ น หู คอ จมูก

หมายเลขโทรศัพท์

0-3447-2481

0-3857-5134-5
0-3855-1519
0-3824-4185
0-3834-6247
0-3847-3583
0-3825-9977
084-083-2299
089-622-3688
0-3832-0300
0-3844-4300
0-3845-4388
085-811-0008
086-580-9225
0-3833-7333
0-3834-6240
086-591-3424
0-3815-5423
0-3833-7373
083-515-6235
0-3834-1334
0-3834-5874-5
0-3844-0396
0-3953-2735
0-3721-8654-5
092-702-8484
0-3869-2500
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จังหวัด/ชื่อคลินิก
ภาคตะวันออก
ระยอง
คลินิก หมอพิสิฏฐ์
คลินิกเด็กหมอกิจชัย
คลินิกนิคมอุตสาหกรรมเวชการ
คลินิกแพทย์คมสัน
คลินิกแพทย์ชยั วัฒน์
คลินิกแพทย์ณฐั บดินทร์
คลินิกแพทย์ประกอบกิจ
คลินิกแพทย์ศกั ดา
คลินิกแพทย์สุพจน์
คลินิกโรคตา-โรคเด็ก
คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรี ราชา
คลินิกเวชกรรม กรุ งเทพระยอง สาขาบ้านฉาง
คลินิกเวชกรรมกรุ งเทพระยอง สาขาบ่อวิน
คลินิกเวชกรรมกรุ งเทพระยอง สาขาปลวกแดง
คลินิกหมอวรากร
คลินิกหัวใจระยอง
ทรงพล-จันทนา คลินิก
แพทย์ธีรพงษ์
แพทย์สมบูรณ์-จิรภา มะลิขาว
เมืองแกลงคลินิก
รวมแพทย์นิคมคลินิก
ระยองเวชการ คลินิก
สุขมุ วิทเวชการคลินิก
หมอเอกฤทธิ์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
คลินิกนายแพทย์เกศ
คลินิกศูนย์การแพทย์โคราช
สุ รินทร์
คลินิกแพทย์ถาวร
ภาคเหนือ
เชียงราย
คลินิกศรี บุรินทร์ สาขาเกษมราษฏร์ (แม่สาย เชียงราย)

หมายเลขโทรศัพท์

0-3860-2246
0-3869-5534
0-3866-0063
0-3860-3067
081-838-3367
0-3802-0479
0-3861-4377
0-3861-5771
0-3862-2001
0-3861-5448
0-3895-5437-8
0-3892-1999 ต่อ 4931
0-3833-7969
0-3892-1999 ต่อ 4951, 4952
0-3862-4275
095-547-3465
0-3861-2121
087-150-3030
0-3861-9450
0-3867-4555
0-3863-6217
0-3887-6179
0-3880-0283
091-880-1100

0-4427-6528
0-4425-6523
0-4451-1521

0-5391-0999 ต่อ 163, 164
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จังหวัด/ชื่อคลินิก
ภาคใต้
กระบี่
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่ แนล สาขาเกาะพีพี
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่ แนล สาขาเกาะลันตา
ภูเก็ต
คลินิกเวชกรรมกรุ งเทพภูเก็ต สาขาไม้ขาว
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่ แนล สาขาป่ าตอง 1
ระนอง
คลินิกแพทย์วฒ
ุ ิชยั
สงขลา
คลินิกแพทย์วรชัย
วิทยาการแพทย์
สตูล
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่ แนล สาขาเกาะหลีเป๊ ะ
สุ ราษฎร์ ธานี
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วริ ัตน์
สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชัน่ แนล สาขาเกาะพงัน

หมายเลขโทรศัพท์

0-7560-1355
0-7568-4747
093-754-9641
0-7634-4191
0-7781-1639
0-7431-1559
0-7431-2196
0-7475-0771
0-7744-7880
0-7737-5521
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