
รหสัหน่วยงาน โรงพยาบาล จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล
04007 โรงพยาบาลซบัใหญ่ ชยัภูมิ ซบัใหญ่ ซบัใหญ่
10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ประตูชยั
10661 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
10662 โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี เมืองชลบุรี บา้นสวน
10663 โรงพยาบาลระยอง ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่
10664 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี วดัใหม่
10665 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ท่างาม
10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง

10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เมืองอบุลราชธานี ในเมือง

10670 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
10671 โรงพยาบาลอดุรธานี อุดรธานี เมืองอดุรธานี หมากแขง้

10672 โรงพยาบาลลาํปาง ลาํปาง เมืองลาํปาง หวัเวียง

10673 โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เมืองอตุรดิตถ์ ท่าอิฐ
10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง

10675 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากนาํโพ

10676 โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง

10677 โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง

10678 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพเีลียง

10679 โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์

10680 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง

10681 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตีย

10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
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10683 โรงพยาบาลตรัง ตรัง เมืองตรัง ทบัเทียง

10684 โรงพยาบาลยะลา ยะลา เมืองยะลา สะเตง

10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากนาํ

10686 โรงพยาบาลพระนงัเกลา้ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ

10687 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก

10688 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยธุยา เสนา เจา้เจด็

10689 โรงพยาบาลอา่งทอง อ่างทอง เมืองอา่งทอง บางแกว้

10690 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด

10691 โรงพยาบาลบา้นหมี ลพบุรี บา้นหมี บา้นหมี

10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพทุรา

10693 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทบัยา

10694 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ชยันาท เมืองชยันาท ในเมือง

10695 โรงพยาบาลพระพทุธบาท สระบุรี พระพทุธบาท ธารเกษม

10696 โรงพยาบาลตราด ตราด เมืองตราด วงักระแจะ

10697 โรงพยาบาลพทุธโสธร ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง

10698 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ สระแกว้ เมืองสระแกว้ สระแกว้

10700 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้

10701 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง

10702 โรงพยาบาลชยัภูมิ ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ ในเมือง

10703 โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ อาํนาจเจริญ เมืองอาํนาจเจริญ บุ่ง

10704 โรงพยาบาลหนองบวัลาํภู หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู หนองบวั

10705 โรงพยาบาลเลย เลย เมืองเลย กุดป่อง

10706 โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง



10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด

10708 โรงพยาบาลร้อยเอด็ ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ในเมือง

10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

10710 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม

10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง

10712 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแกว้

10714 โรงพยาบาลลาํพนู ลาํพนู เมืองลาํพนู ตน้ธง

10715 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง

10716 โรงพยาบาลน่าน น่าน เมืองน่าน ในเวียง

10717 โรงพยาบาลพะเยา พะเยา เมืองพะเยา บา้นต๋อม

10718 โรงพยาบาลเชียงคาํ พะเยา เชียงคาํ หยว่น

10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคาํ

10720 โรงพยาบาลอทุยัธานี อุทยัธานี เมืองอทุยัธานี อุทยัใหม่

10721 โรงพยาบาลกาํแพงเพชร กาํแพงเพชร เมืองกาํแพงเพชร ในเมือง

10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก เมืองตาก ระแหง

10723 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก แม่สอด แม่สอด

10724 โรงพยาบาลสุโขทยั สุโขทยั เมืองสุโขทยั บา้นกลว้ย

10725 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั สุโขทยั ศรีสาํโรง คลองตาล

10726 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง

10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง

10728 โรงพยาบาลดาํเนินสะดวก ราชบุรี ดาํเนินสะดวก ท่านดั

10729 โรงพยาบาลบา้นโป่ง ราชบุรี บา้นโป่ง บา้นโป่ง

10730 โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี โพธาราม โพธาราม



10731 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา

10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคที์17 สุพรรณบุรี สองพนีอ้ง สองพนีอ้ง

10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชยั

10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง

10736 โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง

10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์

10738 โรงพยาบาลกระบี กระบี เมืองกระบี ปากนาํ

10739 โรงพยาบาลพงังา พงังา เมืองพงังา ทา้ยชา้ง

10740 โรงพยาบาลตะกวัป่า พงังา ตะกวัป่า บางนายสี

10741 โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ตลาดใหญ่

10742 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย อ่างทอง

10743 โรงพยาบาลระนอง ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์

10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศกัดิ ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา

10745 โรงพยาบาลสงขลา สงขลา เมืองสงขลา พะวง

10746 โรงพยาบาลสตูล สตูล เมืองสตูล พิมาน

10747 โรงพยาบาลพทัลุง พทัลุง เมืองพทัลุง คูหาสวรรค์

10748 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง

10749 โรงพยาบาลเบตง ยะลา เบตง เบตง

10750 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค

10751 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก

10752 โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง

10753 โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่

10754 โรงพยาบาลบางจาก สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด



10755 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ์ นาเกลือ

10756 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี บางกรวย วดัชลอ

10757 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง

10758 โรงพยาบาลบางบวัทอง นนทบุรี บางบวัทอง โสนลอย

10759 โรงพยาบาลไทรนอ้ย นนทบุรี ไทรน้อย ไทรน้อย

10760 โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด

10761 โรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก

10762 โรงพยาบาลธญับุรี ปทุมธานี ธญับุรี รังสิต

10763 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปทุมธานี ธญับุรี ประชาธิปัตย์

10764 โรงพยาบาลหนองเสือ ปทุมธานี หนองเสือ บึงบา

10765 โรงพยาบาลลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ ระแหง

10766 โรงพยาบาลลาํลูกกา ปทุมธานี ลาํลูกกา ลาํไทร

10767 โรงพยาบาลสามโคก ปทุมธานี สามโคก บา้นปทุม

10768 โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ ท่าเรือ

10769 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช(นครหลวง) พระนครศรีอยธุยา นครหลวง บ่อโพง

10770 โรงพยาบาลบางไทร พระนครศรีอยธุยา บางไทร บางไทร

10771 โรงพยาบาลบางบาล พระนครศรีอยธุยา บางบาล สะพานไทย

10772 โรงพยาบาลบางปะอิน พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน บา้นเลน

10773 โรงพยาบาลบางปะหนั พระนครศรีอยธุยา บางปะหนั บางนางร้า

10774 โรงพยาบาลผกัไห่ พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ ตาลาน

10775 โรงพยาบาลภาชี พระนครศรีอยธุยา ภาชี ภาชี

10776 โรงพยาบาลลาดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยา ลาดบวัหลวง สามเมือง

10777 โรงพยาบาลวงันอ้ย พระนครศรีอยธุยา วงัน้อย ลาํไทร

10778 โรงพยาบาลบางซา้ย พระนครศรีอยธุยา บางซา้ย บางซา้ย



10779 โรงพยาบาลอทุยั พระนครศรีอยธุยา อุทยั อุทยั

10780 โรงพยาบาลมหาราช พระนครศรีอยธุยา มหาราช หวัไผ่

10781 โรงพยาบาลบา้นแพรก พระนครศรีอยธุยา บา้นแพรก บา้นใหม่

10782 โรงพยาบาลไชโย อ่างทอง ไชโย ไชโย

10784 โรงพยาบาลป่าโมก อ่างทอง ป่าโมก ป่าโมก

10785 โรงพยาบาลโพธิทอง อ่างทอง โพธิทอง อ่างแกว้

10786 โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง แสวงหา แสวงหา

10787 โรงพยาบาลวิเศษชยัชาญ อ่างทอง วิเศษชยัชาญ ศาลเจา้โรงทอง

10788 โรงพยาบาลสามโก้ อ่างทอง สามโก้ สามโก้

10789 โรงพยาบาลพฒันานิคม ลพบุรี พฒันานิคม พฒันานิคม

10790 โรงพยาบาลโคกสาํโรง ลพบุรี โคกสาํโรง โคกสาํโรง

10791 โรงพยาบาลชยับาดาล ลพบุรี ชยับาดาล ลาํนารายณ์

10792 โรงพยาบาลท่าวุง้ ลพบุรี ท่าวุง้ บางคู้

10793 โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุรี ท่าหลวง ท่าหลวง

10794 โรงพยาบาลสระโบสถ์ ลพบุรี สระโบสถ์ นิยมชยั

10795 โรงพยาบาลโคกเจริญ ลพบุรี โคกเจริญ โคกเจริญ

10796 โรงพยาบาลลาํสนธิ ลพบุรี ลาํสนธิ หนองรี

10797 โรงพยาบาลหนองม่วง ลพบุรี หนองม่วง หนองม่วง

10798 โรงพยาบาลบางระจนั สิงห์บุรี บางระจนั เชิงกลดั

10799 โรงพยาบาลค่ายบางระจนั สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั บางระจนั

10800 โรงพยาบาลพรหมบุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี บา้นหมอ้

10801 โรงพยาบาลท่าชา้ง สิงห์บุรี ท่าชา้ง โพประจกัษ์

10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชยันาท มโนรมย์ หางนาํสาคร

10803 โรงพยาบาลวดัสิงห์ ชยันาท วดัสิงห์ วดัสิงห์



10804 โรงพยาบาลสรรพยา ชยันาท สรรพยา โพนางดาํตก

10805 โรงพยาบาลสรรคบุรี ชยันาท สรรคบุรี แพรกศรีราชา

10806 โรงพยาบาลหนัคา ชยันาท หนัคา เด่นใหญ่

10807 โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย

10808 โรงพยาบาลหนองแค สระบุรี หนองแค หนองแค

10809 โรงพยาบาลวิหารแดง สระบุรี วิหารแดง บา้นลาํ

10810 โรงพยาบาลหนองแซง สระบุรี หนองแซง ไก่เส่า

10811 โรงพยาบาลบา้นหมอ สระบุรี บา้นหมอ บา้นหมอ

10812 โรงพยาบาลดอนพุด สระบุรี ดอนพดุ ดอนพดุ

10813 โรงพยาบาลหนองโดน สระบุรี หนองโดน หนองโดน

10814 โรงพยาบาลเสาไห้ สระบุรี เสาไห้ เสาไห้

10815 โรงพยาบาลมวกเหลก็ สระบุรี มวกเหลก็ มิตรภาพ

10816 โรงพยาบาลวงัม่วง สระบุรี วงัม่วง วงัม่วง

10817 โรงพยาบาลบา้นบึง ชลบุรี บา้นบึง บา้นบึง

10818 โรงพยาบาลหนองใหญ่ ชลบุรี หนองใหญ่ หนองใหญ่

10819 โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ

10820 โรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่

10821 โรงพยาบาลพานทอง ชลบุรี พานทอง พานทอง

10822 โรงพยาบาลพนสันิคม ชลบุรี พนสันิคม กุฎโงง้

10823 โรงพยาบาลแหลมฉบงั ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา

10824 โรงพยาบาลเกาะสีชงั ชลบุรี เกาะสีชงั ท่าเทววงษ์

10825 โรงพยาบาลสัตหีบกม10 ชลบุรี สตัหีบ พลูตาหลวง

10826 โรงพยาบาลบ่อทอง ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง

10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองระยอง เมืองระยอง ห้วยโป่ง



10828 โรงพยาบาลบา้นฉาง ระยอง บา้นฉาง พลา

10829 โรงพยาบาลแกลง ระยอง แกลง ทางเกวียน

10830 โรงพยาบาลวงัจนัทร์ ระยอง วงัจนัทร์ ชุมแสง

10831 โรงพยาบาลบา้นค่าย ระยอง บา้นค่าย หนองละลอก

10832 โรงพยาบาลปลวกแดง ระยอง ปลวกแดง ปลวกแดง

10833 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ

10834 โรงพยาบาลขลุง จนัทบุรี ขลุง ขลุง

10835 โรงพยาบาลท่าใหม่ จนัทบุรี ท่าใหม่ ท่าใหม่

10836 โรงพยาบาลเขาสุกิม จนัทบุรี ท่าใหม่ เขาบายศรี

10837 โรงพยาบาลสองพนีอ้ง จนัทบุรี ท่าใหม่ สองพนีอ้ง

10838 โรงพยาบาลโป่งนาํร้อน จนัทบุรี โป่งนาํร้อน ทบัไทร

10839 โรงพยาบาลมะขาม จนัทบุรี มะขาม มะขาม

10840 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จนัทบุรี แหลมสิงห์ เกาะเปริด

10841 โรงพยาบาลสอยดาว จนัทบุรี สอยดาว ปะตง

10842 โรงพยาบาลแก่งหางแมว จนัทบุรี แก่งหางแมว แก่งหางแมว

10843 โรงพยาบาลนายายอาม จนัทบุรี นายายอาม นายายอาม

10844 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จนัทบุรี เขาคิชฌกูฏ ชากไทย

10845 โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่

10846 โรงพยาบาลเขาสมิง ตราด เขาสมิง แสนตุง้

10847 โรงพยาบาลบ่อไร่ ตราด บ่อไร่ บ่อพลอย

10848 โรงพยาบาลแหลมงอบ ตราด แหลมงอบ แหลมงอบ

10849 โรงพยาบาลเกาะกูด ตราด เกาะกูด เกาะกูด

10850 โรงพยาบาลบางคลา้ ฉะเชิงเทรา บางคลา้ ปากนาํ

10851 โรงพยาบาลบางนาํเปรียว ฉะเชิงเทรา บางนาํเปรียว หมอนทอง



10852 โรงพยาบาลบางปะกง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง

10853 โรงพยาบาลบา้นโพธิ ฉะเชิงเทรา บา้นโพธิ บา้นโพธิ

10854 โรงพยาบาลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน

10855 โรงพยาบาลสนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา สนามชยัเขต คูย้ายหมี

10856 โรงพยาบาลแปลงยาว ฉะเชิงเทรา แปลงยาว วงัเยน็

10857 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์

10858 โรงพยาบาลนาดี ปราจีนบุรี นาดี สาํพนัตา

10859 โรงพยาบาลบา้นสร้าง ปราจีนบุรี บา้นสร้าง บางกระเบา

10860 โรงพยาบาลประจนัตคาม ปราจีนบุรี ประจนัตคาม ประจนัตคาม

10861 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ

10862 โรงพยาบาลศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ โคกปีบ

10863 โรงพยาบาลปากพลี นครนายก ปากพลี ปากพลี

10864 โรงพยาบาลบา้นนา นครนายก บา้นนา พิกุลออก

10865 โรงพยาบาลองครักษ์ นครนายก องครักษ์ องครักษ์

10866 โรงพยาบาลคลองหาด สระแกว้ คลองหาด คลองหาด

10867 โรงพยาบาลตาพระยา สระแกว้ ตาพระยา ตาพระยา

10868 โรงพยาบาลวงันาํเยน็ สระแกว้ วงันาํเยน็ วงันาํเยน็

10869 โรงพยาบาลวฒันานคร สระแกว้ วฒันานคร วฒันานคร

10870 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแกว้ อรัญประเทศ อรัญประเทศ

10871 โรงพยาบาลครบุรี นครราชสีมา ครบุรี แชะ

10872 โรงพยาบาลเสิงสาง นครราชสีมา เสิงสาง เสิงสาง

10873 โรงพยาบาลคง นครราชสีมา คง เมืองคง

10874 โรงพยาบาลบา้นเหลือม นครราชสีมา บา้นเหลือม บา้นเหลือม

10875 โรงพยาบาลจกัราช นครราชสีมา จกัราช จกัราช



10876 โรงพยาบาลโชคชยั นครราชสีมา โชคชยั โชคชยั

10877 โรงพยาบาลด่านขนุทด นครราชสีมา ด่านขนุทด ด่านขนุทด

10878 โรงพยาบาลโนนไทย นครราชสีมา โนนไทย โนนไทย

10879 โรงพยาบาลโนนสูง นครราชสีมา โนนสูง โนนสูง

10880 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

10881 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นครราชสีมา บวัใหญ่ บวัใหญ่

10882 โรงพยาบาลประทาย นครราชสีมา ประทาย ประทาย

10883 โรงพยาบาลปักธงชยั นครราชสีมา ปักธงชยั ธงชยัเหนือ

10884 โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา พิมาย ในเมือง

10885 โรงพยาบาลหว้ยแถลง นครราชสีมา ห้วยแถลง ห้วยแถลง

10886 โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา ชุมพวง ชุมพวง

10887 โรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน

10888 โรงพยาบาลขามทะเลสอ นครราชสีมา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ

10889 โรงพยาบาลสีคิว นครราชสีมา สีคิว มิตรภาพ

10890 โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง

10891 โรงพยาบาลหนองบุญมาก นครราชสีมา หนองบุนนาก หนองหวัแรต

10892 โรงพยาบาลแกง้สนามนาง นครราชสีมา แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง

10893 โรงพยาบาลโนนแดง นครราชสีมา โนนแดง โนนแดง

10894 โรงพยาบาลวงันาํเขียว นครราชสีมา วงันาํเขียว ไทยสามคัคี

10895 โรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์ คูเมือง คูเมือง

10896 โรงพยาบาลกระสงั บุรีรัมย์ กระสงั กระสงั

10897 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง

10898 โรงพยาบาลหนองกี บุรีรัมย์ หนองกี ทุ่งกระตาดพฒันา

10899 โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์ ละหานทราย ละหานทราย



10900 โรงพยาบาลประโคนชยั บุรีรัมย์ ประโคนชยั ประโคนชยั

10901 โรงพยาบาลบา้นกรวด บุรีรัมย์ บา้นกรวด บา้นกรวด

10902 โรงพยาบาลพทุไธสง บุรีรัมย์ พทุไธสง มะเฟือง

10904 โรงพยาบาลลาํปลายมาศ บุรีรัมย์ ลาํปลายมาศ ลาํปลายมาศ

10905 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์ สตึก นิคม

10906 โรงพยาบาลปะคาํ บุรีรัมย์ ปะคาํ ปะคาํ

10907 โรงพยาบาลนาโพธิ บุรีรัมย์ นาโพธิ ศรีสว่าง

10908 โรงพยาบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์ หนองหงส์ สระแกว้

10909 โรงพยาบาลพลบัพลาชยั บุรีรัมย์ พลบัพลาชยั สะเดา

10910 โรงพยาบาลหว้ยราช บุรีรัมย์ ห้วยราช ห้วยราชา

10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ

10912 โรงพยาบาลชาํนิ บุรีรัมย์ ชาํนิ ชาํนิ

10913 โรงพยาบาลบา้นใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ บา้นใหม่ไชยพจน์ หนองแวง

10914 โรงพยาบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์ โนนดินแดง โนนดินแดง

10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี สุรินทร์ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี

10916 โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์ ท่าตูม ท่าตูม

10917 โรงพยาบาลจอมพระ สุรินทร์ จอมพระ จอมพระ

10918 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ ปราสาท กงัแอน

10919 โรงพยาบาลกาบเชิง สุรินทร์ กาบเชิง กาบเชิง

10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี สุรินทร์ รัตนบุรี รัตนบุรี

10921 โรงพยาบาลสนม สุรินทร์ สนม สนม

10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ สุรินทร์ ศรีขรภูมิ ระแงง

10923 โรงพยาบาลสังขะ สุรินทร์ สงัขะ สงัขะ

10924 โรงพยาบาลลาํดวน สุรินทร์ ลาํดวน ลาํดวน



10925 โรงพยาบาลสาํโรงทาบ สุรินทร์ สาํโรงทาบ หนองไผล่อ้ม

10926 โรงพยาบาลบวัเชด สุรินทร์ บวัเชด บวัเชด

10927 โรงพยาบาลยางชุมนอ้ย ศรีสะเกษ ยางชุมนอ้ย ยางชุมนอ้ย

10928 โรงพยาบาลกนัทรารมย์ ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ ดูน

10929 โรงพยาบาลกนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ นาํออ้ม

10930 โรงพยาบาลขุขนัธ์ ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ ห้วยเหนือ

10931 โรงพยาบาลไพรบึง ศรีสะเกษ ไพรบึง ไพรบึง

10932 โรงพยาบาลปรางคกู่์ ศรีสะเกษ ปรางคกู่์ พิมาย

10933 โรงพยาบาลขุนหาญ ศรีสะเกษ ขนุหาญ สิ

10934 โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง

10935 โรงพยาบาลอทุุมพรพิสยั ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กาํแพง

10936 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์

10937 โรงพยาบาลหว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั ห้วยทบัทนั

10938 โรงพยาบาลโนนคูณ ศรีสะเกษ โนนคูณ โนนคอ้

10939 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศรีแกว้

10940 โรงพยาบาลวงัหิน ศรีสะเกษ วงัหิน บุสูง

10941 โรงพยาบาลนาํเกลียง ศรีสะเกษ นาํเกลียง นาํเกลียง

10942 โรงพยาบาลภูสิงห์ ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ห้วยตึกชู

10943 โรงพยาบาลเมืองจนัทร์ ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์ หนองใหญ่

10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ นาคาํ

10945 โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี โขงเจียม โขงเจียม

10946 โรงพยาบาลเขืองใน อุบลราชธานี เขืองใน เขืองใน

10947 โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี เขมราฐ เขมราฐ

10948 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี นาจะหลวย นาจะหลวย



10949 โรงพยาบาลนาํยนื อุบลราชธานี นาํยนื สีวิเชียร

10950 โรงพยาบาลบุณฑริก อุบลราชธานี บุณฑริก โพนงาม

10951 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี ตระการพืชผล ขหุลุ

10952 โรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้น ขา้วปุ้น

10953 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ

10954 โรงพยาบาลวารินชาํราบ อุบลราชธานี วารินชาํราบ คาํนาํแซบ

10956 โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี พิบูลมงัสาหาร พิบูล

10957 โรงพยาบาลตาลสุม อุบลราชธานี ตาลสุม ตาลสุม

10958 โรงพยาบาลโพธิไทร อุบลราชธานี โพธิไทร โพธิไทร

10959 โรงพยาบาลสาํโรง อุบลราชธานี สาํโรง สาํโรง

10960 โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหล่าแดง

10961 โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธานี สิรินธร นิคมลาํโดมนอ้ย

10962 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม นาเกษม

10963 โรงพยาบาลทรายมูล ยโสธร ทรายมูล ทรายมูล

10964 โรงพยาบาลกุดชุม ยโสธร กุดชุม กุดชุม

10965 โรงพยาบาลคาํเขือนแกว้ ยโสธร คาํเขือนแกว้ ลุมพกุ

10966 โรงพยาบาลป่าติว ยโสธร ป่าติว โพธิไทร

10967 โรงพยาบาลมหาชนะชยั ยโสธร มหาชนะชยั ฟ้าหยาด

10968 โรงพยาบาลคอ้วงั ยโสธร คอ้วงั คอ้วงั

10969 โรงพยาบาลไทยเจริญ ยโสธร ไทยเจริญ ไทยเจริญ

10970 โรงพยาบาลบา้นเขวา้ ชยัภูมิ บา้นเขวา้ บา้นเขวา้

10971 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ชยัภูมิ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์

10972 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บา้นยาง

10973 โรงพยาบาลหนองบวัแดง ชยัภูมิ หนองบวัแดง หนองบวัแดง



10974 โรงพยาบาลจตัุรัส ชยัภูมิ จตุัรัส หนองบวัใหญ่

10975 โรงพยาบาลบาํเหน็จณรงค์ ชยัภูมิ บาํเหน็จณรงค์ บา้นเพชร

10976 โรงพยาบาลหนองบวัระเหว ชยัภูมิ หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว

10977 โรงพยาบาลเทพสถิต ชยัภูมิ เทพสถิต วะตะแบก

10978 โรงพยาบาลภูเขียว ชยัภูมิ ภูเขียว ผกัปัง

10979 โรงพยาบาลบา้นแท่น ชยัภูมิ บา้นแท่น บา้นแท่น

10980 โรงพยาบาลแกง้คร้อ ชยัภูมิ แกง้คร้อ ช่องสามหมอ

10981 โรงพยาบาลคอนสาร ชยัภูมิ คอนสาร ทุ่งนาเลา

10982 โรงพยาบาลภกัดีชุมพล ชยัภูมิ ภกัดีชุมพล เจาทอง

10983 โรงพยาบาลเนินสง่า ชยัภูมิ เนินสง่า หนองฉิม

10985 โรงพยาบาลชานุมาน อาํนาจเจริญ ชานุมาน ชานุมาน

10986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อาํนาจเจริญ ปทุมราชวงศา นาหวา้

10987 โรงพยาบาลพนา อาํนาจเจริญ พนา พระเหลา

10988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม อาํนาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม

10989 โรงพยาบาลหวัตะพาน อาํนาจเจริญ หวัตะพาน รัตนวารี

10990 โรงพยาบาลลืออาํนาจ อาํนาจเจริญ ลืออาํนาจ อาํนาจ

10991 โรงพยาบาลนากลาง หนองบวัลาํภู นากลาง นากลาง

10992 โรงพยาบาลโนนสงั หนองบวัลาํภู โนนสงั โนนสงั

10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง เมืองใหม่

10994 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา หนองบวัลาํภู สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา

10995 โรงพยาบาลบา้นฝาง ขอนแก่น บา้นฝาง บา้นฝาง

10996 โรงพยาบาลพระยนื ขอนแก่น พระยนื พระยนื

10997 โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ

10998 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ



10999 โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น สีชมพู วงัเพมิ

11000 โรงพยาบาลนาํพอง ขอนแก่น นาํพอง นาํพอง

11001 โรงพยาบาลอบุลรัตน์ ขอนแก่น อุบลรัตน์ เขือนอุบลรัตน์

11002 โรงพยาบาลบา้นไผ่ ขอนแก่น บา้นไผ่ ในเมือง

11003 โรงพยาบาลเปือยนอ้ย ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย

11004 โรงพยาบาลพล ขอนแก่น พล เมืองพล

11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม

11006 โรงพยาบาลแวงนอ้ย ขอนแก่น แวงนอ้ย ละหานนา

11007 โรงพยาบาลหนองสองหอ้ง ขอนแก่น หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง

11008 โรงพยาบาลภูเวียง ขอนแก่น ภูเวียง ภูเวียง

11009 โรงพยาบาลมญัจาคีรี ขอนแก่น มญัจาคีรี กุดเคา้

11010 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น ชนบท ชนบท

11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น เขาสวนกวาง คาํม่วง

11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน ขอนแก่น ภูผาม่าน ภูผาม่าน

11013 โรงพยาบาลกุดจบั อุดรธานี กุดจบั เมืองเพีย

11014 โรงพยาบาลหนองววัซอ อุดรธานี หนองววัซอ หมากหญา้

11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี

11016 โรงพยาบาลหว้ยเกิง อุดรธานี กุมภวาปี ห้วยเกิง

11017 โรงพยาบาลโนนสะอาด อุดรธานี โนนสะอาด โนนสะอาด

11018 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี หนองหาน หนองหาน

11019 โรงพยาบาลทุ่งฝน อุดรธานี ทุ่งฝน ทุ่งฝน

11020 โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี ไชยวาน ไชยวาน

11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ อุดรธานี ศรีธาตุ จาํปี

11022 โรงพยาบาลวงัสามหมอ อุดรธานี วงัสามหมอ วงัสามหมอ



11023 โรงพยาบาลบา้นผือ อุดรธานี บา้นผือ บา้นผือ

11024 โรงพยาบาลนาํโสม อุดรธานี นาํโสม ศรีสาํราญ

11025 โรงพยาบาลเพญ็ อุดรธานี เพญ็ เพญ็

11026 โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี สร้างคอม สร้างคอม

11027 โรงพยาบาลหนองแสง อุดรธานี หนองแสง ทบักุง

11028 โรงพยาบาลนายงู อุดรธานี นายงู นายงู

11029 โรงพยาบาลพิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี พิบูลยรั์กษ์ บา้นแดง

11030 โรงพยาบาลนาดว้ง เลย นาดว้ง นาดว้ง

11031 โรงพยาบาลเชียงคาน เลย เชียงคาน เชียงคาน

11032 โรงพยาบาลปากชม เลย ปากชม ปากชม

11033 โรงพยาบาลนาแห้ว เลย นาแห้ว นาแห้ว

11034 โรงพยาบาลภูเรือ เลย ภูเรือ หนองบวั

11035 โรงพยาบาลท่าลี เลย ท่าลี ท่าลี

11036 โรงพยาบาลวงัสะพงุ เลย วงัสะพงุ วงัสะพงุ

11037 โรงพยาบาลภูกระดึง เลย ภูกระดึง ภูกระดึง

11038 โรงพยาบาลภูหลวง เลย ภูหลวง หนองคนั

11039 โรงพยาบาลผาขาว เลย ผาขาว โนนปอแดง

11040 โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

11041 โรงพยาบาลพรเจริญ บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ

11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย หนองคาย โพนพิสยั จุมพล

11043 โรงพยาบาลโซ่พิสัย บึงกาฬ โซ่พิสัย โซ่

11044 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว

11045 โรงพยาบาลสังคม หนองคาย สงัคม ผาตงั

11046 โรงพยาบาลเซกา บึงกาฬ เซกา เซกา



11047 โรงพยาบาลปากคาด บึงกาฬ ปากคาด โนนศิลา

11048 โรงพยาบาลบึงโขงหลง บึงกาฬ บึงโขงหลง บึงโขงหลง

11049 โรงพยาบาลศรีวิไล บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล

11050 โรงพยาบาลบุ่งคลา้ บึงกาฬ บุ่งคลา้ บุ่งคลา้

11051 โรงพยาบาลแกดาํ มหาสารคาม แกดาํ แกดาํ

11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม โกสุมพิสยั หวัขวาง

11053 โรงพยาบาลกนัทรวิชยั มหาสารคาม กนัทรวิชยั โคกพระ

11054 โรงพยาบาลเชียงยนื มหาสารคาม เชียงยนื เชียงยนื

11055 โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม บรบือ บรบือ

11056 โรงพยาบาลนาเชือก มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก

11057 โรงพยาบาลพยคัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสัย ปะหลาน

11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง

11059 โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม นาดูน นาดูน

11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช มหาสารคาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช

11061 โรงพยาบาลเกษตรวิสยั ร้อยเอด็ เกษตรวิสยั เกษตรวิสยั

11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ ปทุมรัตต์ บวัแดง

11063 โรงพยาบาลจตุรพกัตรพิมาน ร้อยเอด็ จตุรพกัตรพิมาน หวัชา้ง

11064 โรงพยาบาลธวชับุรี ร้อยเอด็ ธวชับุรี ธวชับุรี

11065 โรงพยาบาลพนมไพร ร้อยเอด็ พนมไพร พนมไพร

11066 โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอด็ โพนทอง สระนกแกว้

11067 โรงพยาบาลโพธิชยั ร้อยเอด็ โพธิชยั ขามเบีย

11068 โรงพยาบาลหนองพอก ร้อยเอด็ หนองพอก หนองพอก

11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอด็ เสลภูมิ ขวญัเมือง

11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอด็ สุวรรณภูมิ สระคู



11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอด็ เมืองสรวง หนองผือ

11072 โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอด็ โพนทราย โพนทราย

11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ ร้อยเอด็ อาจสามารถ อาจสามารถ

11074 โรงพยาบาลเมยวดี ร้อยเอด็ เมยวดี เมยวดี

11075 โรงพยาบาลศรีสมเดจ็ ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ ศรีสมเดจ็

11076 โรงพยาบาลจงัหาร ร้อยเอด็ จงัหาร จงัหาร

11077 โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์ นามน นามน

11078 โรงพยาบาลกมลาไสย กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย

11079 โรงพยาบาลร่องคาํ กาฬสินธุ์ ร่องคาํ ร่องคาํ

11080 โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์ เขาวง คุม้เก่า

11081 โรงพยาบาลยางตลาด กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด

11082 โรงพยาบาลหว้ยเมก็ กาฬสินธุ์ ห้วยเมก็ ห้วยเมก็

11083 โรงพยาบาลสหสัขนัธ์ กาฬสินธุ์ สหสัขนัธ์ โนนบุรี

11084 โรงพยาบาลคาํม่วง กาฬสินธุ์ คาํม่วง ทุ่งคลอง

11085 โรงพยาบาลท่าคนัโท กาฬสินธุ์ ท่าคนัโท นาตาล

11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี

11087 โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์ สมเดจ็ สมเดจ็

11088 โรงพยาบาลหว้ยผึง กาฬสินธุ์ ห้วยผงึ นิคมหว้ยผงึ

11089 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สกลนคร กุสุมาลย์ นาโพธิ

11090 โรงพยาบาลกุดบาก สกลนคร กุดบาก กุดบาก

11091 โรงพยาบาลพระอาจารยฝั์นอาจาโร สกลนคร พรรณานิคม พรรณา

11092 โรงพยาบาลพงัโคน สกลนคร พงัโคน พงัโคน

11093 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร วาริชภูมิ วาริชภูมิ

11094 โรงพยาบาลนิคมนาํอูน สกลนคร นิคมนาํอูน หนองปลิง



11095 โรงพยาบาลวานรนิวาส สกลนคร วานรนิวาส คอนสวรรค์

11096 โรงพยาบาลคาํตากลา้ สกลนคร คาํตากลา้ คาํตากลา้

11097 โรงพยาบาลบา้นม่วง สกลนคร บา้นม่วง ม่วง

11098 โรงพยาบาลอากาศอาํนวย สกลนคร อากาศอาํนวย อากาศ

11099 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร ส่องดาว ส่องดาว

11100 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร เต่างอย เต่างอย

11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ

11102 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สกลนคร เจริญศิลป์ เจริญศิลป์

11103 โรงพยาบาลโพนนาแกว้ สกลนคร โพนนาแกว้ นาแกว้

11104 โรงพยาบาลปลาปาก นครพนม ปลาปาก ปลาปาก

11105 โรงพยาบาลท่าอเุทน นครพนม ท่าอเุทน โนนตาล

11106 โรงพยาบาลบา้นแพง นครพนม บา้นแพง บา้นแพง

11107 โรงพยาบาลนาทม นครพนม นาทม ดอนเตย

11108 โรงพยาบาลเรณูนคร นครพนม เรณูนคร โพนทอง

11109 โรงพยาบาลนาแก นครพนม นาแก นาแก

11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม ศรีสงคราม ศรีสงคราม

11111 โรงพยาบาลนาหวา้ นครพนม นาหวา้ นาหวา้

11112 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ นครพนม โพนสวรรค์ โพนสวรรค์

11113 โรงพยาบาลนิคมคาํสร้อย มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย นิคมคาํสร้อย

11114 โรงพยาบาลดอนตาล มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล

11115 โรงพยาบาลดงหลวง มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง

11116 โรงพยาบาลคาํชะอี มุกดาหาร คาํชะอี บา้นซ่ง

11117 โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ มุกดาหาร หวา้นใหญ่ หวา้นใหญ่

11118 โรงพยาบาลหนองสูง มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ



11119 โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่ จอมทอง ดอยแกว้

11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เชียงใหม่ แม่แจ่ม ช่างเคิง

11121 โรงพยาบาลเชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว

11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ เชิงดอย

11123 โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง สนัมหาพน

11124 โรงพยาบาลสะเมิง เชียงใหม่ สะเมิง สะเมิงใต้

11125 โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม่ ฝาง เวียง

11126 โรงพยาบาลแม่อาย เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย

11127 โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม่ พร้าว เวียง

11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ สนัป่าตอง ยหุว่า

11129 โรงพยาบาลสันกาํแพง เชียงใหม่ สนักาํแพง บวกคา้ง

11130 โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ สนัทราย หนองหาร

11131 โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ หางดง หางดง

11132 โรงพยาบาลฮอด เชียงใหม่ ฮอด หางดง

11133 โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่ ดอยเต่า ดอยเต่า

11134 โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย

11135 โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่ สารภี สารภี

11136 โรงพยาบาลเวียงแหง เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง

11137 โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่ ไชยปราการ ศรีดงเยน็

11138 โรงพยาบาลแม่วาง เชียงใหม่ แม่วาง บา้นกาด

11139 โรงพยาบาลแม่ออน เชียงใหม่ แม่ออน บา้นสหกรณ์

11140 โรงพยาบาลแม่ทา ลาํพนู แม่ทา ทาสบเส้า

11141 โรงพยาบาลบา้นโฮ่ง ลาํพนู บา้นโฮ่ง บา้นโฮ่ง

11142 โรงพยาบาลลี ลาํพนู ลี ลี



11143 โรงพยาบาลทุ่งหวัชา้ง ลาํพนู ทุ่งหวัชา้ง ทุ่งหวัชา้ง

11144 โรงพยาบาลป่าซาง ลาํพนู ป่าซาง นครเจดีย์

11145 โรงพยาบาลบา้นธิ ลาํพนู บา้นธิ บา้นธิ

11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ ลาํปาง แม่เมาะ แม่เมาะ

11147 โรงพยาบาลเกาะคา ลาํปาง เกาะคา ศาลา

11148 โรงพยาบาลเสริมงาม ลาํปาง เสริมงาม ทุ่งงาม

11149 โรงพยาบาลงาว ลาํปาง งาว หลวงเหนือ

11150 โรงพยาบาลแจห่้ม ลาํปาง แจห่้ม วิเชตนคร

11151 โรงพยาบาลวงัเหนือ ลาํปาง วงัเหนือ วงัเหนือ

11152 โรงพยาบาลเถิน ลาํปาง เถิน ลอ้มแรด

11153 โรงพยาบาลแม่พริก ลาํปาง แม่พริก พระบาทวงัตวง

11154 โรงพยาบาลแม่ทะ ลาํปาง แม่ทะ นาครัว

11155 โรงพยาบาลสบปราบ ลาํปาง สบปราบ สบปราบ

11156 โรงพยาบาลหา้งฉัตร ลาํปาง ห้างฉตัร ห้างฉตัร

11157 โรงพยาบาลเมืองปาน ลาํปาง เมืองปาน เมืองปาน

11158 โรงพยาบาลตรอน อุตรดิตถ์ ตรอน บา้นแก่ง

11159 โรงพยาบาลท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่าปลา ท่าปลา

11160 โรงพยาบาลนาํปาด อุตรดิตถ์ นาํปาด แสนตอ

11161 โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์ ฟากท่า ฟากท่า

11162 โรงพยาบาลบา้นโคก อุตรดิตถ์ บา้นโคก บา้นโคก

11163 โรงพยาบาลพิชยั อุตรดิตถ์ พิชยั ในเมือง

11164 โรงพยาบาลลบัแล อุตรดิตถ์ ลบัแล ชยัจุมพล

11165 โรงพยาบาลทองแสนขนั อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั บ่อทอง

11166 โรงพยาบาลร้องกวาง แพร่ ร้องกวาง ร้องเขม็



11167 โรงพยาบาลลอง แพร่ ลอง บา้นปิน

11169 โรงพยาบาลสูงเม่น แพร่ สูงเม่น ดอนมูล

11170 โรงพยาบาลสอง แพร่ สอง บา้นหนุน

11171 โรงพยาบาลวงัชิน แพร่ วงัชิน วงัชิน

11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ แพร่ หนองม่วงไข่ นาํรัด

11173 โรงพยาบาลแม่จริม น่าน แม่จริม หนองแดง

11174 โรงพยาบาลบา้นหลวง น่าน บา้นหลวง ป่าคาหลวง

11175 โรงพยาบาลนานอ้ย น่าน นานอ้ย ศรีษะเกษ

11176 โรงพยาบาลท่าวงัผา น่าน ท่าวงัผา ท่าวงัผา

11177 โรงพยาบาลเวียงสา น่าน เวียงสา กลางเวียง

11178 โรงพยาบาลทุ่งชา้ง น่าน ทุ่งชา้ง ทุ่งชา้ง

11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง น่าน เชียงกลาง เชียงกลาง

11180 โรงพยาบาลนาหมืน น่าน นาหมืน บ่อแกว้

11181 โรงพยาบาลสันติสุข น่าน สนัติสุข ดู่พงษ์

11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ น่าน บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้

11183 โรงพยาบาลสองแคว น่าน สองแคว นาไร่หลวง

11184 โรงพยาบาลจุน พะเยา จุน ห้วยขา้วกาํ

11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา เชียงม่วน บา้นมาง

11186 โรงพยาบาลดอกคาํใต้ พะเยา ดอกคาํใต้ ดอนศรีชุม

11187 โรงพยาบาลปง พะเยา ปง นาปรัง

11188 โรงพยาบาลแม่ใจ พะเยา แม่ใจ ศรีถอ้ย

11189 โรงพยาบาลเทิง เชียงราย เทิง เวียง

11190 โรงพยาบาลพาน เชียงราย พาน ม่วงคาํ

11191 โรงพยาบาลป่าแดด เชียงราย ป่าแดด ป่าแดด



11192 โรงพยาบาลแม่จนั เชียงราย แม่จนั แม่จนั

11193 โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย เชียงแสน เวียง

11194 โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย แม่สาย เวียงพางคาํ

11195 โรงพยาบาลแม่สรวย เชียงราย แม่สรวย แม่พริก

11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียง

11197 โรงพยาบาลพญาเมง็ราย เชียงราย พญาเมง็ราย แม่เปา

11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น เชียงราย เวียงแก่น ม่วงยาย

11199 โรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ขนุตาล ตา้

11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน

11201 โรงพยาบาลแม่ลาว เชียงราย แม่ลาว จอมหมอกแกว้

11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ

11203 โรงพยาบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน ขนุยวม ขนุยวม

11204 โรงพยาบาลปาย แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้

11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง

11206 โรงพยาบาลแม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน แม่ลานอ้ย ขนุแม่ลานอ้ย

11207 โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สวด

11208 โรงพยาบาลปางมะผา้ แม่ฮ่องสอน ปางมะผา้ สบป่อง

11209 โรงพยาบาลโกรกพระ นครสวรรค์ โกรกพระ โกรกพระ

11210 โรงพยาบาลชุมแสง นครสวรรค์ ชุมแสง เกยไชย

11211 โรงพยาบาลหนองบวั นครสวรรค์ หนองบวั หนองบวั

11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย นครสวรรค์ บรรพตพิสยั เจริญผล

11213 โรงพยาบาลเกา้เลียว นครสวรรค์ เกา้เลียว เกา้เลียว

11214 โรงพยาบาลตาคลี นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี

11215 โรงพยาบาลท่าตะโก นครสวรรค์ ท่าตะโก ท่าตะโก



11216 โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์ ไพศาลี ไพศาลี

11217 โรงพยาบาลพยหุะคีรี นครสวรรค์ พยหุะคีรี พยหุะ

11218 โรงพยาบาลลาดยาว นครสวรรค์ ลาดยาว ลาดยาว

11219 โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์ ตากฟ้า ตากฟ้า

11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ นครสวรรค์ แม่วงก์ แม่วงก์

11221 โรงพยาบาลทพัทนั อุทยัธานี ทพัทนั ทพัทนั

11222 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อุทยัธานี สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์

11223 โรงพยาบาลหนองฉาง อุทยัธานี หนองฉาง หนองฉาง

11224 โรงพยาบาลหนองขาหยา่ง อุทยัธานี หนองขาหยา่ง หนองขาหยา่ง

11225 โรงพยาบาลบา้นไร่ อุทยัธานี บา้นไร่ คอกควาย

11226 โรงพยาบาลลานสกั อุทยัธานี ลานสกั ลานสกั

11227 โรงพยาบาลหว้ยคต อุทยัธานี ห้วยคต สุขฤทยั

11228 โรงพยาบาลทุ่งโพธิทะเล กาํแพงเพชร เมืองกาํแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิทะเล

11229 โรงพยาบาลไทรงาม กาํแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม

11230 โรงพยาบาลคลองลาน กาํแพงเพชร คลองลาน คลองนาํไหล

11231 โรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุรี กาํแพงเพชร ขาณุวรลกัษบุรี แสนตอ

11232 โรงพยาบาลคลองขลุง กาํแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง

11233 โรงพยาบาลพรานกระต่าย กาํแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย

11234 โรงพยาบาลลานกระบือ กาํแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ

11235 โรงพยาบาลทรายทองวฒันา กาํแพงเพชร ทรายทองวฒันา ทุ่งทราย

11236 โรงพยาบาลปางศิลาทอง กาํแพงเพชร ปางศิลาทอง หินดาต

11238 โรงพยาบาลบา้นตาก ตาก บา้นตาก ตากออก

11239 โรงพยาบาลสามเงา ตาก สามเงา สามเงา

11240 โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด



11241 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก ท่าสองยาง แม่ตา้น

11242 โรงพยาบาลพบพระ ตาก พบพระ พบพระ

11243 โรงพยาบาลอุม้ผาง ตาก อุม้ผาง อุม้ผาง

11244 โรงพยาบาลบา้นด่านลานหอย สุโขทยั บา้นด่านลานหอย บา้นด่าน

11245 โรงพยาบาลคีรีมาศ สุโขทยั คีรีมาศ โตนด

11246 โรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทยั กงไกรลาศ กง

11247 โรงพยาบาลศรีสัชนาลยั สุโขทยั ศรีสชันาลยั หาดเสียว

11248 โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทยั สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก

11249 โรงพยาบาลศรีนคร สุโขทยั ศรีนคร ศรีนคร

11250 โรงพยาบาลทุ่งเสลียม สุโขทยั ทุ่งเสลียม ทุ่งเสลียม

11251 โรงพยาบาลชาติตระการ พิษณุโลก ชาติตระการ ป่าแดง

11252 โรงพยาบาลบางระกาํ พิษณุโลก บางระกาํ บางระกาํ

11253 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผล่อ้ม

11254 โรงพยาบาลพรหมพิราม พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม

11255 โรงพยาบาลวดัโบสถ์ พิษณุโลก วดัโบสถ์ วดัโบสถ์

11256 โรงพยาบาลวงัทอง พิษณุโลก วงัทอง วงัทอง

11257 โรงพยาบาลเนินมะปราง พิษณุโลก เนินมะปราง เนินมะปราง

11258 โรงพยาบาลวงัทรายพนู พิจิตร วงัทรายพนู วงัทรายพนู

11259 โรงพยาบาลโพธิประทบัชา้ง พิจิตร โพธิประทบัชา้ง โพธิประทบัชา้ง

11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก

11261 โรงพยาบาลโพทะเล พิจิตร โพทะเล โพทะเล

11262 โรงพยาบาลสามง่าม พิจิตร สามง่าม สามง่าม

11263 โรงพยาบาลทบัคลอ้ พิจิตร ทบัคลอ้ เขาทราย

11264 โรงพยาบาลชนแดน เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน



11265 โรงพยาบาลหล่มสกั เพชรบูรณ์ หล่มสกั หล่มสกั

11266 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี สระประดู่

11267 โรงพยาบาลศรีเทพ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด

11268 โรงพยาบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่

11269 โรงพยาบาลบึงสามพนั เพชรบูรณ์ บึงสามพนั ซบัสมอทอด

11270 โรงพยาบาลนาํหนาว เพชรบูรณ์ นาํหนาว นาํหนาว

11271 โรงพยาบาลวงัโป่ง เพชรบูรณ์ วงัโป่ง วงัโป่ง

11272 โรงพยาบาลเขาคอ้ เพชรบูรณ์ เขาคอ้ เขาคอ้

11273 โรงพยาบาลสวนผงึ ราชบุรี สวนผงึ ท่าเคย

11274 โรงพยาบาลบางแพ ราชบุรี บางแพ วงัเยน็

11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ราชบุรี โพธาราม เจด็เสมียน

11276 โรงพยาบาลปากท่อ ราชบุรี ปากท่อ ปากท่อ

11277 โรงพยาบาลวดัเพลง ราชบุรี วดัเพลง วดัเพลง

11278 โรงพยาบาลไทรโยค กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม

11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค

11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย

11281 โรงพยาบาลท่ากระดาน กาญจนบุรี ศรีสวสัดิ ท่ากระดาน

11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคที์ ๑๙ กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง

11283 โรงพยาบาลทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน

11284 โรงพยาบาลสังขละบุรี กาญจนบุรี สงัขละบุรี หนองลู

11285 โรงพยาบาลเจา้คุณไพบูลยพ์นมทวน กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน

11286 โรงพยาบาลเลาขวญั กาญจนบุรี เลาขวญั เลาขวญั

11287 โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย กาญจนบุรี ด่านมะขามเตีย ด่านมะขามเตีย

11288 โรงพยาบาลสถานพระบารมี กาญจนบุรี หนองปรือ สมเดจ็เจริญ



11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาพระ

11290 โรงพยาบาลด่านชา้ง สุพรรณบุรี ด่านชา้ง ด่านชา้ง

11291 โรงพยาบาลบางปลามา้ สุพรรณบุรี บางปลามา้ โคกคราม

11292 โรงพยาบาลศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี ศรีประจนัต์ วงันาํซบั

11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

11294 โรงพยาบาลสามชุก สุพรรณบุรี สามชุก หนองผกันาก

11295 โรงพยาบาลอู่ทอง สุพรรณบุรี อู่ทอง จรเขส้ามพนั

11296 โรงพยาบาลหนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ

11297 โรงพยาบาลกาํแพงแสน นครปฐม กาํแพงแสน กาํแพงแสน

11298 โรงพยาบาลนครชยัศรี นครปฐม นครชยัศรี นครชยัศรี

11299 โรงพยาบาลหว้ยพลู นครปฐม นครชยัศรี ห้วยพลู

11300 โรงพยาบาลดอนตูม นครปฐม ดอนตูม สามง่าม

11301 โรงพยาบาลบางเลน นครปฐม บางเลน บางเลน

11302 โรงพยาบาลสามพราน นครปฐม สามพราน ไร่ขิง

11303 โรงพยาบาลพทุธมณฑล นครปฐม พทุธมณฑล ศาลายา

11304 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ตลาดกระทุ่มแบน

11305 โรงพยาบาลบา้นแพว้ สมุทรสาคร บา้นแพว้ บา้นแพว้

11306 โรงพยาบาลนภาลยั สมุทรสงคราม บางคนที กระดงังา

11307 โรงพยาบาลอมัพวา สมุทรสงคราม อมัพวา แควออ้ม

11308 โรงพยาบาลเขายอ้ย เพชรบุรี เขายอ้ย เขายอ้ย

11309 โรงพยาบาลหนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง

11310 โรงพยาบาลชะอาํ เพชรบุรี ชะอาํ ชะอาํ

11311 โรงพยาบาลท่ายาง เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง

11312 โรงพยาบาลบา้นลาด เพชรบุรี บา้นลาด ท่าชา้ง



11313 โรงพยาบาลบา้นแหลม เพชรบุรี บา้นแหลม บา้นแหลม

11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน เพชรบุรี แก่งกระจาน วงัจนัทร์

11315 โรงพยาบาลกุยบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ กุยบุรี กุยบุรี

11316 โรงพยาบาลทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ ทบัสะแก นาหูกวาง

11317 โรงพยาบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน กาํเนิดนพคุณ

11318 โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพานนอ้ย ปากแพรก

11319 โรงพยาบาลปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ปราณบุรี วงักพ์ง

11320 โรงพยาบาลหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ หวัหิน หวัหิน

11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด ไร่ใหม่

11322 โรงพยาบาลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช พรหมคีรี พรหมโลก

11323 โรงพยาบาลละอุ่น ระนอง ละอุ่น บางพระใต้

11324 โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช ลานสกา เขาแกว้

11325 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง นครศรีธรรมราช ฉวาง ไสหร้า

11326 โรงพยาบาลพิปูน นครศรีธรรมราช พิปูน ยางคอ้ม

11327 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ทอ้งลาํเจียก

11328 โรงพยาบาลชะอวด นครศรีธรรมราช ชะอวด ชะอวด

11329 โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา

11330 โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก

11331 โรงพยาบาลนาบอน นครศรีธรรมราช นาบอน นาบอน

11332 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ท่ายาง

11333 โรงพยาบาลปากพนงั นครศรีธรรมราช ปากพนงั ปากพนงัฝังตะวนัออก

11334 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์

11335 โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช สิชล สิชล

11336 โรงพยาบาลขนอม นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม



11337 โรงพยาบาลหวัไทร นครศรีธรรมราช หวัไทร หวัไทร

11338 โรงพยาบาลบางขนั นครศรีธรรมราช บางขนั บา้นลาํนาว

11339 โรงพยาบาลถาํพรรณรา นครศรีธรรมราช ถาํพรรณรา ถาํพรรณรา

11340 โรงพยาบาลเขาพนม กระบี เขาพนม เขาพนม

11341 โรงพยาบาลเกาะลนัตา กระบี เกาะลนัตา เกาะลนัตาใหญ่

11342 โรงพยาบาลคลองท่อม กระบี คลองท่อม คลองท่อมใต้

11343 โรงพยาบาลอา่วลึก กระบี อ่าวลึก อ่าวลึกใต้

11344 โรงพยาบาลปลายพระยา กระบี ปลายพระยา ปลายพระยา

11345 โรงพยาบาลลาํทบั กระบี ลาํทบั ลาํทบั

11346 โรงพยาบาลเหนือคลอง กระบี เหนือคลอง เหนือคลอง

11347 โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน์ พงังา เกาะยาว เกาะยาวนอ้ย

11348 โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์ พงังา กะปง ท่านา

11349 โรงพยาบาลตะกวัทุ่ง พงังา ตะกวัทุ่ง โคกกลอย

11350 โรงพยาบาลบางไทร พงังา ตะกวัป่า บางไทร

11352 โรงพยาบาลคุระบุรีชยัพฒัน์ พงังา คุระบุรี คุระ

11353 โรงพยาบาลทบัปุด พงังา ทบัปุด ทบัปุด

11354 โรงพยาบาลทา้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังา ทา้ยเหมือง ทา้ยเหมือง

11355 โรงพยาบาลป่าตอง ภูเกต็ กะทู ้ ป่าตอง

11356 โรงพยาบาลถลาง ภูเกต็ ถลาง เทพกระษตัรี

11357 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส

11358 โรงพยาบาลดอนสกั สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ดอนสัก

11359 โรงพยาบาลเกาะพะงนั สุราษฎร์ธานี เกาะพะงนั เกาะพะงนั

11360 โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี ไชยา ตลาดไชยา

11361 โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ ท่าชนะ



11362 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม ยา่นยาว

11363 โรงพยาบาลบา้นตาขุน สุราษฎร์ธานี บา้นตาขุน เขาวง

11364 โรงพยาบาลพนม สุราษฎร์ธานี พนม พงักาญจน์

11365 โรงพยาบาลท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง ท่าฉาง

11366 โรงพยาบาลบา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี บา้นนาสาร นาสาร

11367 โรงพยาบาลบา้นนาเดิม สุราษฎร์ธานี บา้นนาเดิม บา้นนา

11368 โรงพยาบาลเคียนซา สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา

11369 โรงพยาบาลพระแสง สุราษฎร์ธานี พระแสง อิปัน

11370 โรงพยาบาลพนุพิน สุราษฎร์ธานี พนุพิน ท่าขา้ม

11371 โรงพยาบาลชยับุรี สุราษฎร์ธานี ชยับุรี สองแพรก

11372 โรงพยาบาลกะเปอร์ ระนอง กะเปอร์ กะเปอร์

11373 โรงพยาบาลกระบุรี ระนอง กระบุรี นาํจืด

11374 โรงพยาบาลสุขสาํราญ ระนอง สุขสาํราญ กาํพวน

11375 โรงพยาบาลปากนาํชุมพร ชุมพร เมืองชุมพร ปากนาํ

11376 โรงพยาบาลท่าแซะ ชุมพร ท่าแซะ ทรัพยอ์นนัต์

11377 โรงพยาบาลปะทิว ชุมพร ปะทิว บางสน

11378 โรงพยาบาลมาบอาํมฤต ชุมพร ปะทิว ดอนยาง

11379 โรงพยาบาลหลงัสวน ชุมพร หลงัสวน วงัตะกอ

11380 โรงพยาบาลปากนาํหลงัสวน ชุมพร หลงัสวน ปากนาํ

11381 โรงพยาบาลละแม ชุมพร ละแม ละแม

11382 โรงพยาบาลพะโตะ๊ ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ

11383 โรงพยาบาลสวี ชุมพร สวี นาโพธิ

11385 โรงพยาบาลทุ่งตะโก ชุมพร ทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร

11386 โรงพยาบาลสทิงพระ สงขลา สทิงพระ จะทิงพระ



11387 โรงพยาบาลจะนะ สงขลา จะนะ บา้นนา

11388 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ  อาํเภอนาทวี สงขลา นาทวี นาทวี

11390 โรงพยาบาลเทพา สงขลา เทพา เทพา

11391 โรงพยาบาลสะบา้ยอ้ย สงขลา สะบา้ยอ้ย สะบา้ยอ้ย

11392 โรงพยาบาลระโนด สงขลา ระโนด ระโนด

11393 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ สงขลา กระแสสินธุ์ เชิงแส

11394 โรงพยาบาลรัตภูมิ สงขลา รัตภูมิ กาํแพงเพชร

11395 โรงพยาบาลสะเดา สงขลา สะเดา สะเดา

11396 โรงพยาบาลนาหม่อม สงขลา นาหม่อม พิจิตร

11397 โรงพยาบาลควนเนียง สงขลา ควนเนียง รัตภูมิ

11398 โรงพยาบาลปาดงัเบซาร์ สงขลา สะเดา ปาดงัเบซาร์

11399 โรงพยาบาลบางกลาํ สงขลา บางกลาํ บางกลาํ

11400 โรงพยาบาลสิงหนคร สงขลา สิงหนคร สทิงหมอ้

11401 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง สงขลา คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง

11402 โรงพยาบาลควนโดน สตูล ควนโดน ควนสตอ

11403 โรงพยาบาลควนกาหลง สตูล ควนกาหลง ควนกาหลง

11404 โรงพยาบาลท่าแพ สตูล ท่าแพ ท่าแพ

11405 โรงพยาบาลละงู สตูล ละงู กาํแพง

11406 โรงพยาบาลทุ่งหวา้ สตูล ทุ่งหวา้ ทุ่งหวา้

11407 โรงพยาบาลกนัตงั ตรัง กนัตงั บางเป้า

11408 โรงพยาบาลยา่นตาขาว ตรัง ยา่นตาขาว ยา่นตาขาว

11409 โรงพยาบาลปะเหลียน ตรัง ปะเหลียน ท่าขา้ม

11410 โรงพยาบาลสิเกา ตรัง สิเกา บ่อหิน

11411 โรงพยาบาลหว้ยยอด ตรัง ห้วยยอด เขาขาว



11412 โรงพยาบาลวงัวิเศษ ตรัง วงัวิเศษ วงัมะปรางเหนือ

11413 โรงพยาบาลนาโยง ตรัง นาโยง นาโยงเหนือ

11414 โรงพยาบาลกงหรา พทัลุง กงหรา คลองทรายขาว

11415 โรงพยาบาลเขาชยัสน พทัลุง เขาชยัสน เขาชยัสน

11416 โรงพยาบาลตะโหมด พทัลุง ตะโหมด แม่ขรี

11417 โรงพยาบาลควนขนุน พทัลุง ควนขนุน ควนขนุน

11418 โรงพยาบาลปากพะยนู พทัลุง ปากพะยนู ปากพะยนู

11419 โรงพยาบาลศรีบรรพต พทัลุง ศรีบรรพต เขายา่

11420 โรงพยาบาลป่าบอน พทัลุง ป่าบอน วงัใหม่

11421 โรงพยาบาลบางแกว้ พทัลุง บางแกว้ ท่ามะเดือ

11422 โรงพยาบาลป่าพะยอม พทัลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม

11423 โรงพยาบาลโคกโพธิ ปัตตานี โคกโพธิ มะกรูด

11424 โรงพยาบาลหนองจิก ปัตตานี หนองจิก ตุยง

11425 โรงพยาบาลปะนาเระ ปัตตานี ปะนาเระ ท่าขา้ม

11426 โรงพยาบาลมายอ ปัตตานี มายอ มายอ

11427 โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ปัตตานี ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา

11428 โรงพยาบาลไมแ้ก่น ปัตตานี ไมแ้ก่น ไทรทอง

11429 โรงพยาบาลยะหริง ปัตตานี ยะหริง ยามู

11430 โรงพยาบาลยะรัง ปัตตานี ยะรัง ปิตูมุดี

11431 โรงพยาบาลแม่ลาน ปัตตานี แม่ลาน แม่ลาน

11432 โรงพยาบาลบนันงัสตา ยะลา บนันงัสตา บนันงัสตา

11433 โรงพยาบาลธารโต ยะลา ธารโต ธารโต

11434 โรงพยาบาลรามนั ยะลา รามนั กายบูอเกาะ

11435 โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส ตากใบ เจ๊ะเห



11436 โรงพยาบาลบาเจาะ นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ

11437 โรงพยาบาลระแงะ นราธิวาส ระแงะ ตนัหยงมสั

11438 โรงพยาบาลรือเสาะ นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะ

11439 โรงพยาบาลศรีสาคร นราธิวาส ศรีสาคร ซากอ

11440 โรงพยาบาลแวง้ นราธิวาส แวง้ แวง้

11441 โรงพยาบาลสุคิริน นราธิวาส สุคิริน มาโมง

11442 โรงพยาบาลสุไหงปาดี นราธิวาส สุไหงปาดี ปะลุรู

11443 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม อุบลราชธานี เดชอดุม เมืองเดช

11444 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเลิงนกทา ยโสธร เลิงนกทา สวาท

11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกระนวน ขอนแก่น กระนวน หนองโก

11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชบา้นดุง อุดรธานี บา้นดุง ศรีสุทโธ

11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชด่านซา้ย เลย ด่านซา้ย ด่านซา้ย

11448 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ หนองคาย ท่าบ่อ ท่าบ่อ

11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บวัขาว

11450 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน

11451 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชธาตุพนม นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม

11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่ เด่นชยั เด่นชยั

11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว น่าน ปัว วรนคร

11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเชียงของ เชียงราย เชียงของ เวียง

11455 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย พิษณุโลก นครไทย นครไทย

11456 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหิน พิจิตร ตะพานหิน ตะพานหิน

11457 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหล่มเก่า เพชรบูรณ์ หล่มเก่า นาแซง

11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบึง ราชบุรี จอมบึง จอมบึง

11459 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เวียงสระ



11460 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี ปัตตานี สายบุรี ตะลุบนั

11461 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชยะหา ยะลา ยะหา ยะหา

11464 โรงพยาบาลกะพอ้ ปัตตานี กะพอ้ กะรุบี

11467 สถานพยาบาลเรือนจาํพิเศษกรุงเทพฯ,รพ. กรุงเทพฯ เขตจตุจกัร ลาดยาว

11468 กลางกรมราชทณัฑ,์รพ. กรุงเทพฯ เขตจตุจกัร ลาดยาว

11469 เลิดสิน,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางรัก สีลม

11470 นพรัตนราชธานี,รพ. กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม คนันายาว *

11471 โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท

11472 ราชวิถี,รพ. กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท

11473 เมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง),รพ. นครปฐม สามพราน ไร่ขิง

11477 ทหารผา่นศึก,รพ. กรุงเทพฯ เขตพญาไท สามเสนใน

11478 สมเดจ็พระปินเกลา้,รพ. กรุงเทพฯ เขตธนบุรี บุคคโล

11481 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท

11482 ภูมิพลอดุลยเดช,รพ. กรุงเทพฯ เขตสายไหม คลองถนน

11484 อนนัทมหิดล ลพบุรี,รพ. ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด

11490 โรงพยาบาลค่ายจกัรพงษ์ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงพระราม

11491 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกลา้,รพ. นครนายก เมืองนครนายก พรหมณี

11492 ค่ายสุรนารี นครราชสีมา,รพ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไผล่อ้ม

11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวฒัน์โยธิน สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง

11496 ค่ายสรรพสิทธิประสงค,์รพ. อุบลราชธานี วารินชาํราบ แสนสุข

11501 ค่ายประจกัษศิ์ลปาคม,รพ. อุดรธานี เมืองอดุรธานี หมากแขง้

11504 โรงพยาบาลค่ายสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร้อยเอด็ ศรีสมเดจ็ โพธิสยั

11508 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วดัเกตุ

11509 ค่ายพิชยัดาบหกั,รพ. อุตรดิตถ์ เมืองอตุรดิตถ์ ท่าเสา



11510 ค่ายสุริยพงษ,์รพ. น่าน เมืองน่าน ในเวียง

11512 ค่ายสุรศกัดิมนตรี,รพ. ลาํปาง เมืองลาํปาง พิชยั

11513 ค่ายจิรประวติั,รพ. นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรคอ์อก

11517 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวร,รพ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บา้นคลอง

11520 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญา้

11521 โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา นครปฐม กาํแพงแสน กระตีบ

11522 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขนัธ์ ปราณบุรี เขานอ้ย

11523 ค่ายวชิราวุธ,รพ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากพนู

11535 คณะแพทยศ์าสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ เขตดุสิต วชิรพยาบาล

11536 เวชการุณยรั์ศมิ,รพ. กรุงเทพฯ เขตหนองจอก กระทุ่มราย

11537 กลาง,รพ. กรุงเทพฯ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ยป้อมปราบ

11538 ลาดกระบงั,รพ. กรุงเทพฯ เขตลาดกระบงั ลาดกระบงั

11539 ตากสิน,รพ. กรุงเทพฯ เขตคลองสาน คลองสาน

11540 หลวงพอ่ทวีศกัดิฯ,รพ. กรุงเทพฯ เขตหนองแขม หนองแขม

11541 เจริญกรุงประชารักษ,์รพ. กรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม บางคอแหลม

11543 มิชชนั,รพ. กรุงเทพฯ เขตดุสิต สีแยกมหานาค

11548 กรุงเทพคริสเตียน,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางรัก สุริยวงศ์

11552 มเหสกัข ์ บางรัก,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางรัก สุริยวงศ์

11560 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร กรุงเทพฯ เขตจตุจกัร เสนานิคม

11564 เวชธานี,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ คลองจนั

11565 รามคาํแหง,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ หวัหมาก

11582 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาใต้

11583 กลว้ยนาํไท,รพ. กรุงเทพฯ เขตคลองเตย พระโขนง

11592 บางนา-ตราด (กม.3)  พระโขนง,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางนา บางนา



11595 นวมินทร์,รพ. กรุงเทพฯ เขตมีนบุรี มีนบุรี

11600 เซนหลุยส์,รพ. กรุงเทพฯ เขตสาทร ยานนาวา

11602 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ยา่ 100 ปี นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง

11607 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล กรุงเทพฯ เขตพญาไท สามเสนใน

11608 โรงพยาบาลลาํทะเมนชยั นครราชสีมา ลาํทะเมนชยั ขยุ

11609 พญาไท 2,รพ. กรุงเทพฯ เขตพญาไท สามเสนใน

11619 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก

11621 บางไผ่  ภาษีเจริญ,รพ. กรุงเทพฯ เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ

11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ น่าน เฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น

11626 คลองตนั,รพ. กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง บางกะปิ

11628 พระราม 9,รพ. กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง บางกะปิ

11629 เพชรเวช,รพ. กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง บางกะปิ

11630 กรุงเทพ,รพ. กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง บางกะปิ

11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี พิจิตร วชิรบารมี บา้นนา

11632 ปิยะเวท,รพ. กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง บางกะปิ

11640 ธนบุรี 2,รพ. กรุงเทพฯ เขตทวีวฒันา ศาลาธรรมสพน์

11641 โรงพยาบาลวิชยัเวช กรุงเทพฯ เขตบางกอกนอ้ย บา้นช่างหล่อ

11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ เชียงใหม่ ดอยหล่อ ดอยหล่อ

11644 เจา้พระยา,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางกอกนอ้ย บา้นช่างหล่อ

11645 โรงพยาบาลธนบุรี กรุงเทพฯ เขตบางกอกนอ้ย บา้นช่างหล่อ

11647 พระราม 2,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางขนุเทียน แสมดาํ

11654 โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี วิภาวดี ตะกุกเหนือ

11656 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพฯ เขตบางแค บางแคเหนือ

11660 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ สามตาํบล



11667 ประชาพฒัน์,รพ. กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก

11668 สุขสวสัดิ,รพ. กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก

11669 ราษฏร์บูรณะ,รพ. กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก

11676 โรงพยาบาลยนัฮี กรุงเทพฯ เขตบางพลดั บางออ้

11686  โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพฯ เขตบางซือ บางซือ

11687 เกษมราษฏร์ประชาชืน,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางซือ บางซือ

11697 คามิลเลียน,รพ. กรุงเทพฯ เขตวฒันา คลองตนัเหนือ

11703 แพทยปั์ญญา,รพ. กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง สวนหลวง

11704 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง สวนหลวง

11708 บางมด,รพ. กรุงเทพฯ เขตจอมทอง บางมด

11715 พญาไท 1,รพ. กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ถนนพญาไท

11722 มงกุฏวฒันะ,รพ. กรุงเทพฯ เขตหลกัสี ทุ่งสองหอ้ง

11730 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ เขตบางนา บางนา

11743 เปาโลสมุทรปราการ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง

11745 รัทรินทร์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่

11747 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ์ ปากคลองบางปลากด

11761 เมืองสมุทรปากนาํ,รพ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากนาํ

11765 จุฬารัตน,์รพ. สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

11766 จุฬารัตน์ 5,รพ. สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง

11768 จุฬารัตน9์,รพ. สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

11769 เซ็นทรัลปาร์ค,รพ. สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง

11771 จุฬารัตน3์,รพ. สมุทรปราการ บางพลี บางปลา

11772 บางนา2,รพ. สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง

11775 เมืองสมุทรปู่เจา้สมิงพราย,รพ. สมุทรปราการ พระประแดง สาํโรงกลาง



11777 บางปะกอก3พระประแดง,รพ. สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ

11781 โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน

11786 อนนัตพ์ฒันา 2,รพ. นนทบุรี บางกรวย วดัชลอ

11789 โรงพยาบาลแพทยรั์งสิต ปทุมธานี ธญับุรี ประชาธิปัตย์

11799 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึง

11800 โรงพยาบาลปทุมเวช ปทุมธานี ธญับุรี ประชาธิปัตย์

11806 โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา คลองสวนพลู

11828 โรงพยาบาลรวมแพทย ์ชยันาท ชยันาท เมืองชยันาท บา้นกลว้ย

11833 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์สระบุรี สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว

11835 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว

11847 โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรี เมืองชลบุรี บา้นสวน

11850 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ

11851 โรงพยาบาลพทัยาเมโมเรียล ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ

11852 โรงพยาบาลพทัยาอินเตอร์เนชนัแนลฮอสพิทอล ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ

11853 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา

11854 โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบงั ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา

11855 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา

11864 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่

11875 โรงพยาบาลกรุงเทพจนัทบุรี จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี วดัใหม่

11878 จุฬารัตน1์1อินเตอร์โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางววั

11879 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง

11885 รพ.เดอะโกลเดนเกท นครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง

11888 โรงพยาบาลเซนตแ์มรี นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง

11891 โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง



11897 โรงพยาบาลป.แพทย์ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง

11908 โรงพยาบาลรวมแพทย ์(หมออนนัต)์ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง

11910 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง

11913 โรงพยาบาลประชารักษเ์วชการ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้

11918 โรงพยาบาลเอกชนร่มเกลา้ อุบลราชธานี เมืองอบุลราชธานี ในเมือง

11919 โรงพยาบาลอบุลรักษธ์นบุรี อุบลราชธานี เมืองอบุลราชธานี ในเมือง

11920 โรงพยาบาลราชเวชอบุลราชธานี อุบลราชธานี เมืองอบุลราชธานี ในเมือง

11921 นายแพทยห์าญ,รพ. ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง

11924 วีรพลการแพทย,์รพ. หนองบวัลาํภู เมืองหนองบวัลาํภู ลาํภู

11935 ราชพฤกษ,์รพ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง

11936 โรงพยาบาลขอนแก่นราม ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง

11939 นอร์ทอีสเทอร์น-วฒันา,รพ. อุดรธานี เมืองอดุรธานี หมากแขง้

11946 โรงพยาบาลค่ายพอ่ขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง

11952 โรงพยาบาลเอกอุดร อุดรธานี เมืองอดุรธานี หมากแขง้

11963 ร้อยเอด็-ธนบุรี,รพ. ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ในเมือง

11964 กรุงเทพจุรีเวช,รพ. ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ในเมือง

11968 โรงพยาบาลรักษส์กล สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม

11978 ดารารัศมี,รพ. เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้

11980 แมคคอร์มิค เชียงใหม่,รพอ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วดัเกตุ

11982 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตนั

11991 ราชเวชเชียงใหม่,รพอ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วดัเกตุ

11994 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่เทพปัญญา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม

11995 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล,รพอ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ชา้งคลาน

11999 โรงพยาบาลเชียงใหมเมดิคอลเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา



12000 หริภุญชยัเมโมเรียล,รพ. ลาํพนู เมืองลาํพนู บา้นกลาง

12003 โรงพยาบาลเขลางคน์ครราม ลาํปาง เมืองลาํปาง สวนดอก

12024 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง

12026 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงราย เมืองเชียงราย สนัทราย

12030 โรงพยาบาลปากนาํโพ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรคต์ก

12042 ร่มฉตัร,รพ. นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากนาํโพ

12044 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากนาํโพ

12063 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง

12065 โรงพยาบาลรวมแพทยพิ์ษณุโลก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง

12067 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง

12069 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง

12079 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง

12097 รพ.มหาชยัพร้อมแพทย์ ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง

12098 รพ.กรุงเทพเมืองราช ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง

12107 โรงพยาบาลธนกาญจน์ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บา้นใต้

12110 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม

12113 สถานพยาบาลคริสเตียนแม่นาํแควนอ้ย กาญจนบุรี สงัขละบุรี ปรังเผล

12119 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพเีลียง

12123 โรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์ สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง

12126 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์

12127 โรงพยาบาลเทพากร นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์

12128 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจนัทร์

12137 โรงพยาบาลทวัไปขนาดเลก็เจษฎาเวชการ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชยั

12139 มหาชยั,รพ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชยั



12140 โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอร์เนชนัแนล สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย

12143 มหาชยั2,รพ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ตลาดกระทุ่มแบน

12144 โรงพยาบาลวิชยัเวชอินเตอร์เนชนัแนล ออ้มนอ้ย สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ออ้มนอ้ย

12167 นครินทร์,รพ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวงั

12180 สิริโรจน์   ภูเก็ต,รพ. ภูเกต็ เมืองภูเกต็ วิชิต

12184 กรุงเทพภูเกต็,รพ. ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ตลาดใหญ่

12185 มิชชนัภูเกต็,รพ. ภูเกต็ เมืองภูเกต็ รัษฎา

12188 ทกัษิณ,รพ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด

12189 ศรีวิชยั,รพ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตีย

12195 โรงพยาบาลบา้นดอนอินเตอร์สมุย สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผดุ

12204 พรินซิเพิล เฮลทแ์คร์ ชุมพร,รพ. ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา

12212 โรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามคัคี สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

12221 โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

12222 โรงพยาบาลราษฏร์ยนิดี สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

12223 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

12226 โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรัง เมืองตรัง ทบัเทียง

12230 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรัง เมืองตรัง ทบัเทียง

12238 โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา เมืองยะลา สะเตง

12256 โรงพยาบาลโรคทรวงอก นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวญั

12257 บาํราศนราดูร,รพ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวญั

12260 ศรีธญัญา,รพ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวญั

12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ขอนแก่น บา้นแฮด โนนสมบูรณ์

12287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัที11 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช บางจาก

12438 สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท



12439 สถาบนัประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท

13243 สิงห์บุรีเวชการ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี ตน้โพธิ

13477 ซานคามิลโล ราชบุรี บา้นโป่ง สวนกลว้ย

13646 สะพานมอญ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข1 กรุงเทพฯ เขตพระนคร วงับูรพาภิรมย์

13647 ราชปรารภ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข2 กรุงเทพฯ เขตราชเทวี มกักะสนั

13648 บางซือ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข3 กรุงเทพฯ เขตบางซือ บางซือ

13649 ดินแดง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข4 กรุงเทพฯ เขตดินแดง ดินแดง

13650 จุฬาลงกรณ์,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข5 กรุงเทพฯ เขตปทุมวนั วงัใหม่

13651 สโมสรวฒันธรรมหญิง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข6 กรุงเทพฯ เขตดุสิต สีแยกมหานาค

13652 บุญมี ปุรุราชรังสรรค,์ศูนยบ์ริการสาธารณสุข7 กรุงเทพฯ เขตยานนาวา บางโพงพาง

13653 บุญรอด รุ่งเรือง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข8 กรุงเทพฯ เขตบางนา บางนาเหนือ

13654 ประชาธิปไตย,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข9 กรุงเทพฯ เขตพระนคร บา้นพานถม

13656 ประดิพทัธ์,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข11 กรุงเทพฯ เขตพญาไท สามเสนใน

13657 จนัทร์เทียง เนตรวิเศษ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข12 กรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม บางโคล่

13658 ไมตรีวานิช,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข13 กรุงเทพฯ เขตสมัพนัธวงศ์ จกัรวรรดิ

13659 แกว้ สีบุญเรือง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข14 กรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม วดัพระยาไกร

13660 ลาดพร้าว,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข15 กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง สามเสนนอก

13661 ลุมพนีิ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข16 กรุงเทพฯ เขตปทุมวนั ลุมพนีิ

13662 ประชานิเวศน์,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข17 กรุงเทพฯ เขตจตุจกัร ลาดยาว

13663 มงคล วอนวงัตาล,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข18 กรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม บางโคล่

13664 วงศส์ว่าง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข19 กรุงเทพฯ เขตบางซือ บางซือ

13665 ธนาคารนครหลวงไทย,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข20 กรุงเทพฯ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ยวดัเทพศิรินทร์

13666 วดัธาตุทอง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข21 กรุงเทพฯ เขตวฒันา พระโขนงเหนือ

13667 วดัปากบ่อ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข22 กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง สวนหลวง



13668 สีพระยา,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข23 กรุงเทพฯ เขตบางรัก สีพระยา

13669 บางเขน,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข24 กรุงเทพฯ เขตจตุจกัร ลาดยาว

13670 ห้วยขวาง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข25 กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง

13671 เจา้คุณพระประยรูวงส์,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข26 กรุงเทพฯ เขตธนบุรี วดักลัยาณ์

13672 จนัทร์ฉิมไพบูลย,์ศูนยบ์ริการสาธารณสุข27 กรุงเทพฯ เขตธนบุรี บางยเีรือ

13673 กรุงธนบุรี,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข28 กรุงเทพฯ เขตคลองสาน บางลาํภูล่าง

13674 ช่วง นุชเนตร,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข29 กรุงเทพฯ เขตจอมทอง บางคอ้

13675 วดัเจา้อาม,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข30 กรุงเทพฯ เขตบางกอกนอ้ย บางขุนนนท์

13676 เอิบ - จิตร ทงั - สุบุตร,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข31 กรุงเทพฯ เขตบางพลดั บางออ้

13677 มาริษ ตินตมุสิก,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข32 กรุงเทพฯ เขตพระโขนง บางจาก

13678 วดัหงส์รัตนาราม,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข33 กรุงเทพฯ เขตบางกอกใหญ่ วดัอรุณ

13680 หวัหมาก,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข35 กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ หวัหมาก

13681 บุคคโล,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข36 กรุงเทพฯ เขตธนบุรี บุคคโล

13684 ราษฎร์บูรณะ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข39 กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ

13685 บางแค,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข40 กรุงเทพฯ เขตบางแค บางแคเหนือ

13686 คลองเตย,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข41 กรุงเทพฯ เขตคลองเตย คลองเตย

13687 ถนอม ทองสิมา,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข42 กรุงเทพฯ เขตบางขนุเทียน แสมดาํ

13688 มีนบุรี,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข43 กรุงเทพฯ เขตมีนบุรี มีนบุรี

13689 กนัตารัติ อุทิศ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข46 กรุงเทพฯ เขตลาดกระบงั ลาดกระบงั

13690 คลองขวาง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข47 กรุงเทพฯ เขตภาษีเจริญ คลองขวาง

13691 นาควชัระ อทิุศ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข48 กรุงเทพฯ เขตหนองแขม หนองแขม

13692 วดัชยัพฤกษม์าลา,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข49 กรุงเทพฯ เขตตลิงชนั ตลิงชนั

13693 บึงกุ่ม,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข50 กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม

13694 วดัไผต่นั,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข51 กรุงเทพฯ เขตพญาไท สามเสนใน



13695 สามเสนนอก,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข52 กรุงเทพฯ เขตดินแดง ดินแดง

13696 ทุ่งสองหอ้ง,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข53 กรุงเทพฯ เขตหลกัสี ทุ่งสองหอ้ง*

13697 ทศัน์เอียม,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข54 กรุงเทพฯ เขตทุ่งครุ บางมด *

13698 เตชะสมัพนัธ,์ศูนยบ์ริการสาธารณสุข55 กรุงเทพฯ เขตยานนาวา ช่องนนทรี

13699 ทบัเจริญ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข56 กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม

13700 บุญเรือง ลาํเลิศ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข57 กรุงเทพฯ เขตประเวศ หนองบอน

13701 ลอ้ม-พิมเสน ฟักอุดม,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข58 กรุงเทพฯ เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก

13702 ทุ่งครุ,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข59 กรุงเทพฯ เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ *

13703 รสสุคนธ์ มโนชญากร,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข60 กรุงเทพฯ เขตดอนเมือง สีกนั

13704 สงัวาล ทสันารมย,์ศูนยบ์ริการสาธารณสุข61 กรุงเทพฯ เขตสายไหม คลองถนน

13705 ตวงรัชฎ ์ศศะนาวิน-ภกัดี ฐานปัญญา,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข62 กรุงเทพฯ เขตภาษีเจริญ บางหวา้*

13747 โรงพยาบาลราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น ดงนอ้ย

13754 สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา,โรงพยาบาล ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา

13756 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,โรงพยาบาล กรุงเทพฯ เขตปทุมวนั วงัใหม่

13757 เวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล,มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ถนนพญาไท

13758 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ชลบุรี สตัหีบ พลูตาหลวง

13766 ศูนยสุ์ขภาพ มหาวิทยาลยับูรพา,สถานพยาบาล ชลบุรี เมืองชลบุรี แสนสุข

13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง

13778 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงพยาบาล ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึง

13779 คณะแพทยศ์าสตร์ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ,่โรงพยาบาล สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์

13780 คณะแพทยศ์าสตร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

13781 รามาธิบดี คณะแพทยศ์าสตร์ มหิดล,โรงพยาบาล กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ถนนพญาไท

13783 สคร. 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

13806 โรงพยาบาลกาบงั ยะลา กาบงั กาบงั



13814 โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ เขตบางกอกนอ้ย ศิริราช

13815 ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นนทบุรี ปากเกลด็ บางตลาด

13816 โรงพยาบาลเกาะชา้ง ตราด เกาะชา้ง เกาะชา้ง

13817 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ สระแกว้ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์

13818 โรงพยาบาลจะแนะ นราธิวาส จะแนะ จะแนะ

13819 โรงพยาบาลหลวงพอ่เปิน นครปฐม นครชยัศรี บางแกว้ฟ้า

14132 โรงพยาบาลซาํสูง ขอนแก่น ซาํสูง กระนวน

14133 โรงพยาบาลเอราวณั เลย เอราวณั ผาอินทร์แปลง

14135 โรงพยาบาลบึงสามคัคี กาํแพงเพชร บึงสามคัคี ระหาน

14136 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวสัดิ กาญจนบุรี ศรีสวสัดิ ด่านแม่แฉลบ

14138 โรงพยาบาลท่าโรงชา้ง สุราษฎร์ธานี พนุพิน ท่าโรงชา้ง

14139 โรงพยาบาลรัษฎา ตรัง รัษฎา ควนเมา

14173 โรงพยาบาลตาํรวจ กรุงเทพฯ เขตปทุมวนั ปทุมวนั

14199 ศูนยป้์องกนัและควบคุมโรคมะเร็ง ลพบุรี ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร

14354 ภทัร-ธนบุรี,รพอ. ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึง

14465 เทศบาลนครเชียงใหม,่รพบ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ชา้งคลาน

14534 โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ชุมพร เมืองชุมพร วงัไผ่

14550 เชียงใหม่ใกลห้มอ, รพอ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด

14555 ศิริเวช,รพอ. ลาํพนู เมืองลาํพนู เวียงยอง

14558 โรงพยาบาลพิสยัเวช หนองคาย โพนพิสยั จุมพล

14572 โรงพยาบาลบี.แคร์.เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เขตสายไหม สายไหม

14574 โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ

14577 โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง สวนหลวง

14590 โรงพยาบาลรวมชยัประชารักษ์ สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ



14591 โรงพยาบาลสาํโรงการแพทย์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สาํโรงเหนือ

14595 โรงพยาบาลพรชยั สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าพเีลียง

14607 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่

14617 โรงพยาบาลซานเปาโลหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ หวัหิน หวัหิน

14636 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

14641 โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ กรุงเทพฯ เขตบางแค บางไผ่

14689 โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถ สระแกว้ อรัญประเทศ อรัญประเทศ

14818 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 63 สมาคมแตจิ้วแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เขตสาทร ทุ่งวดัดอน

14901 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตีย

14904 โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ นครนายก องครักษ์ องครักษ์

14916 เชียงใหม่ฮอสพิทอล เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ชา้งเผือก

14918 โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นครศรีธรรมราช ทุ่งสง กะปาง

14948 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ลพบุรี เมืองลพบุรี ท่าศาลา

14961 รพ.กรุงเทพเพชรบุรี เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ตน้มะม่วง

14972 นเรศวร,รพ.มหาวิทยาลยั พษิณุโลก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก งิวงาม

15010 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง นราธิวาส เจาะไอร้อง จวบ

15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสงัวร เชียงราย เวียงชยั เวียงชยั

15049 โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ เขตประเวศ ประเวศ

15078 ศูนยสุ์ขภาพวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีอุบลราชธานี วารินชาํราบ เมืองศรีไค

15120 เรือนจาํพิเศษธนบุรี กรุงเทพฯ เขตบางบอน บางบอน

15147 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ กรุงเทพฯ เขตบางบอน บางบอน

15219 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่

21323 โรงพยาบาลพระอาจารยแ์บน  ธนากโร สกลนคร ภูพาน โคกภู

21339 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชนัแนล กรุงเทพฯ เขตจอมทอง บางมด



21356 โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย สระใคร สระใคร

21486 รักษาศุข บางบอน ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 65 กรุงเทพฯ เขตบางบอน บางบอน

21526 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 44 ลาํผกัชี หนองจอก กรุงเทพฯ เขตหนองจอก ลาํผกัชี

21598 โรงพยาบาลอา่งทองเวชการ อ่างทอง เมืองอา่งทอง ศาลาแดง

21614 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชนัแนล สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผดุ

21615 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผดุ

21673 สายไหม,รพ. กรุงเทพฯ เขตสายไหม สายไหม

21748 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข66 ตาํหนกัพระแม่กวนอิม กรุงเทพฯ เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว

21755 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 45 ร่มเกลา้ ลาดกระบงั กรุงเทพฯ เขตลาดกระบงั คลองสองตน้นุ่น

21771 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง

21948 โรงพยาบาลหว้ยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา

21984 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อุบลราชธานี เมืองอบุลราชธานี ไร่นอ้ย

22179 โรงพยาบาลกรุงไทย นนทบุรี ปากเกร็ด บางพดู

22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์ พนมดงรัก บกัได

22326 โรงพยาบาลวิภาราม-ชยัปราการ สมุทรปราการ พระประแดง สาํโรงกลาง

22455 คลองสามวา ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 64 กรุงเทพฯ เขตคลองสามวา บางชนั

22456 โรงพยาบาลพระทองคาํ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นครราชสีมา พระทองคาํ พงัเทียม

22525 คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา กรุงเทพฯ เขตวงัทองหลาง วงัทองหลาง

22615 โรงพยาบาลเอกชยั สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม

22734 โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระยอง เขาชะเมา ห้วยทบัมอญ

22952 ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม พทุธมณฑล ศาลายา

22953 ศูนยบ์ริการ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด

23125 โรงพยาบาลเบญจลกัษเ์ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศรีสะเกษ เบญจลกัษ์ เสียว

23159 สะพานสูง ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 68 กรุงเทพฯ เขตสะพานสูง สะพานสูง



23207 โรงพยาบาลเอกชล 2 ชลบุรี เมืองชลบุรี เสมด็

23229 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 67 ทวีวฒันา กรุงเทพฯ เขตทวีวฒันา ทวีวฒันา

23367 โรงพยาบาลนาวงั เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบวัลาํภู นาวงั นาเหล่า

23369 ศูนยป์ระสานความร่วมมือ ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอแลนด์ กรุงเทพฯ เขตปทุมวนั ปทุมวนั

23560 โรงพยาบาลประสานมิตร กรุงเทพฯ เขตพญาไท สามเสนใน

23578 โรงพยาบาลแคนดง บุรีรัมย์ แคนดง แคนดง

23736 โรงพยาบาลวดัจนัทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เชียงใหม่ กลัยาณิวฒันา บา้นจนัทร์

23760 สาํนกัวณัโรค กรมควบคุมโรค กรุงเทพฯ เขตบางคอแหลม บางโคล่

23771 โรงพยาบาลยงีอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นราธิวาส ยงีอ ยงีอ

23781 นวมินทร์ 9,รพ. กรุงเทพฯ เขตมีนบุรี มีนบุรี

23839 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด

23875 โรงพยาบาลนครพฒัน์ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง

23914 โรงพยาบาลปิยะเวชชบ์่อวิน ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน

23924 โรงพยาบาลมหาชยั 3 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชยั

23928 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง

23930 โรงพยาบาลการแพทยวิ์ชยัยทุธ กรุงเทพฯ เขตพญาไท สามเสนใน

23942 โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ พจิติร เมอืงพจิติร ในเมือง

23962 โรงพยาบาลนิคมพฒันา ระยอง นิคมพฒันา พนานิคม

24032 โรงพยาบาลนาตาล อุบลราชธานี นาตาล นาตาล

24036 บางนา 5,รพ. สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่

24037 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม

24060 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สุรนารี

24191 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด

24673 โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานนัทภิข)ุ พทัลุง ศรีนครินทร์ บา้นนา



24674 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชนัแนล มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด

24678 โรงพยาบาลองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ตลาดใหญ่

24681 โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน สามเรือน

24689 โรงพยาบาลกรงปินงั ยะลา กรงปินงั สะเอะ

24692 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ท่าชา้ง

24704 โรงพยาบาลกุดรัง มหาสารคาม กุดรัง กุดรัง

24748 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพฯ เขตบางกอกนอ้ย ศิริราช

24780 โรงพยาบาลกรุงเทพหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ หวัหิน หวัหิน

24821 โรงพยาบาลนาเยยี อุบลราชธานี นาเยยี นาเยยี

24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ลาํพนู เวียงหนองล่อง วงัผาง

25015 เพชรเกษม 2,รพ. กรุงเทพฯ เขตภาษีเจริญ บางหวา้

25058 โรงพยาบาลกู่แกว้ อุดรธานี กู่แกว้ บา้นจีต

25059 โรงพยาบาลประจกัษศิ์ลปาคม อุดรธานี ประจกัษศิ์ลปาคม นาม่วง

25060 โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขุนเทียน กรุงเทพฯ เขตบางขนุเทียน ท่าขา้ม

27443 โรงพยาบาลวงัเจา้ ตาก วงัเจา้ เชียงทอง

27840 โรงพยาบาลสีดา นครราชสีมา สีดา สีดา

27841 โรงพยาบาลเทพารักษ์ นครราชสีมา เทพารักษ์ สาํนกัตะคร้อ

27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ วาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์

27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ สุรินทร์ ศรีณรงค์ ณรงค์

27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ สุรินทร์ โนนนารายณ์ หนองหลวง

27967 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ สว่าง

27968 โรงพยาบาลนาํขุ่น อุบลราชธานี นาํขุ่น ขีเหล็ก

27974 โรงพยาบาลหนองมะโมง ชยันาท หนองมะโมง หนองมะโมง

27976 โรงพยาบาลเหล่าเสือโกก้ อุบลราชธานี เหล่าเสือโกก้ เหล่าเสือโกก้



27978 โรงพยาบาลสากเหลก็ พิจิตร สากเหลก็ สากเหลก็

27979 โรงพยาบาลบึงนาราง พิจิตร บึงนาราง บึงนาราง

27980 โรงพยาบาลดงเจริญ พิจิตร ดงเจริญ สาํนกัขนุเณร

27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ร้อยเอด็ ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง

27989 โรงพยาบาลเชียงขวญั ร้อยเอด็ เชียงขวญั พระธาตุ

27990 โรงพยาบาลหนองฮี ร้อยเอด็ หนองฮี หนองฮี

28005 โรงพยาบาลเมืองพทัยา ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ

28006 โรงพยาบาลเกาะจนัทร์ ชลบุรี เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์

28010 โรงพยาบาลโกสมัพีนคร กาํแพงเพชร โกสมัพีนคร โกสมัพี

28014 โรงพยาบาลพยห์ุ ศรีสะเกษ พยห์ุ พยห์ุ

28015 โรงพยาบาลโพธิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ โพศรีสุวรรณ เสียว

28016 โรงพยาบาลศิลาลาด ศรีสะเกษ ศิลาลาด กุง

28020 โรงพยาบาลบา้นด่าน บุรีรัมย์ บา้นด่าน บา้นด่าน

28778 โรงพยาบาลโพธิตาก หนองคาย โพธิตาก โพธิตาก

28786 โรงพยาบาลมะนงั สตูล มะนงั ปาลม์พฒันา

28789 โรงพยาบาลฆอ้งชยั กาฬสินธุ์ ฆอ้งชยั ฆอ้งชยัพฒันา

28791 โรงพยาบาลสามชยั กาฬสินธุ์ สามชยั สาํราญ

28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ หนองคาย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่

28815 โรงพยาบาลรัตนวาปี หนองคาย รัตนวาปี รัตนวาปี

28817 โรงพยาบาลหาดสาํราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตรัง หาดสาํราญ หาดสาํราญ

28823 โรงพยาบาลดอยหลวง เชียงราย ดอยหลวง ปงนอ้ย

28843 โรงพยาบาลชืนชม มหาสารคาม ชืนชม ชืนชม

28853 สถานพยาบาลเวชกรรมหมออาคม สุโขทยั เมืองสุโขทยั ธานี

28858 โรงพยาบาลบา้นคา ราชบุรี บา้นคา บา้นคา



28861 โรงพยาบาลหนองหิน เลย หนองหิน หนองหิน

28875 โรงพยาบาลบางบวัทอง ๒ นนทบุรี บางบวัทอง พิมลราช

31156 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง

31327 โรงพยาบาลคลองเขือน ฉะเชิงเทรา คลองเขือน คลองเขือน

33702 โรงพยาบาลกรุงเทพ-อุดร อุดรธานี เมืองอดุรธานี หมากแขง้

34933 โรงพยาบาลกระบีนครินทร์ อินเตอร์เนชนัแนล กระบี เมืองกระบี ปากนาํ

40491 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง

40540 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครัง

40741 โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชนัแนล ตาก แม่สอด แม่ปะ

40742 โรงพยาบาลนบพิตาํ นครศรีธรรมราช นบพิตาํ นบพิตาํ

40743 โรงพยาบาลพระพรหม นครศรีธรรมราช พระพรหม ทา้ยสาํเภา

40750 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี เมืองชลบุรี คลองตาํหรุ

40757 โรงพยาบาลศรีระยอง ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน

40765 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี บางบวัทอง บางรักพฒันา

40768 โรงพยาบาลทวัไป ขนาดกลาง สมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี เมืองชลบุรี บา้นสวน

40840 โรงพยาบาลวงัยาง นครพนม วงัยาง วงัยาง

40887 โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลางเปาโล รังสิต ปทุมธานี ธญับุรี ประชาธิปัตย์

40917 วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางกระเจา้

41326 โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง

41339 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วดัประดู่

41413 โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการโรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ

41556 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคาํแหงโรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ กรุงเทพฯ เขตสะพานสูง สะพานสูง

41577 โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง กรุงเทพฯ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ยคลองมหานาค

41590 โรงพยาบาลวฒันแพทย ์อา่วนาง กระบี เมืองกระบี อ่าวนาง



77649 โรงพยาบาลหนองนาคาํ ขอนแก่น หนองนาคาํ บา้นโคก

77753 โรงพยาบาลเกาะพีพี กระบี เมืองกระบี อ่าวนาง

11519 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ราชบุรี เมือง โคกหมอ้

11750 โรงพยาบาลหวัเฉียว กรุงเทพฯ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ยป้อมปราบ

11874 โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี จนัทนิมิต

12244 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพฯ เขตคลองสาน สมเดจ็เจา้พระยา

11801 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2 ปทุมธานี ธญับุรี ประชาธิปัตย์

11614 รัชดา-ท่าพระ,รพ. กรุงเทพฯ เขตธนบุรี ตลาดพลู

11699 บาํรุงราษฏร์,รพ. กรุงเทพฯ เขตคลองเตย คลองเตย

12055 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก แม่สอด แม่สอด

11974 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชนัแนล มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ศรีบุญเรือง

12071 โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง

12159 รพ.มหาชยัเพชรรัชต์ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บา้นหมอ้

28017 โรงพยาบาลนาคู กาฬสินธุ์ นาคู นาคู

41351 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่สินแพทย ์เทพารักษ์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์

41509 โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล

41714 โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชะมาย

12020 โรงพยาบาลพะเยาราม พะเยา เมืองพะเยา เวียง

40856 โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ เขตสมัพนัธวงศ์ สมัพนัธวงศ์

11720 เทพธารินทร์,รพ. กรุงเทพฯ เขตลาดพร้าว

27839 โรงพยาบาลบวัลาย นครราชสีมา บวัลาย เมืองพะไล

12262 ธญัญารักษ,์รพ. ปทุมธานี ธญับุรี ประชาธิปัตย์

40979 โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลางดีบุก ภูเกต็ เมืองภูเกต็ วิชิต



11546 บี เอน็ เอช,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางรัก สีลม

11811 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพฯ เขตวฒันา คลองตนัเหนือ

41347 ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา เมืองพะเยา แม่กา

11907 โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ราม บุรีรัมย ์ เมืองบุรีรัมย ์ ในเมือง

11729 ลาดพร้าว,รพ. กรุงเทพฯ เขตวงัทองหลาง วงัทองหลาง

14584 ศูนยห์วัใจสิริกิติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง

11791  สถานพยาบาลเวชกรรมเมืองปทุม ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก

14926 สถานพยาบาลอภิณพ สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย

11955 โรงพยาบาลเมืองเลยราม เลย เมืองเลย นาอาน

11956 โรงพยาบาลรวมแพทยห์นองคาย หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง

15260 โรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพฯ เขตคนันายาว คนันายาว

23783 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ กรุงเทพฯ เขตมีนบุรี มีนบุรี

11876 โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด ตราด เมืองตราด วงักระแจะ

41698 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ สินแพทย ์ลาํลูกกา ปทุมธานี ลาํลูกกา คูคต

11721 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชยั 4 กรุงเทพฯ เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว

11845 สถานพยาบาลชลเวช ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย

24923 โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรุงเทพฯ เขตราชเทวี ถนนพญาไท

41622 โรงพยาบาลพิษณุเวช อตุรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เมืองอตุรดิตถ์ ป่าเซ่า

11691 วิภาวดี,รพ. กรุงเทพฯ เขตจตุจกัร ลาดยาว

41632 ปิยะเวชช ์ระยองโรงพยาบาลทวัไปขนาดเลก็ ระยอง ปลวกแดง มาบยางพร



14683 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บา้นกลาง

11787 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชนัแนล รัตนาธิเบศร์โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน

23757 โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม ชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ ในเมือง

41700 โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ สินแพทย ์ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เขตประเวศ หนองบอน

11591 โรงพยาบาลสุขมุวิท กรุงเทพฯ เขตพระโขนง

13679 โพธิศรี,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข34 กรุงเทพฯ เขตพระโขนง บางจาก

13682 ประสงค ์สุดสาคร,ศูนยบ์ริการสาธารณสุข37 กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง สวนหลวง

41701 โรงพยาบาลหนองปรือ กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ

41901 โรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ กรุงเทพฯ เขตคลองเตย คลองเตย

22343 โรงพยาบาลแพร่ราม แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง

22670 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี ชลบุรี เมืองชลบุรี บา้นสวน

23775 โรงพยาบาลพีรเวช พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา หนัตรา

11531 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ ดุสิต นครไชยศรี

12145 มหาชยัแม่กลองโรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง

11648 แพทยน์ครธน,รพ. กรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน แสมดาํ

41580 โรงพยาบาลบุญญาเวช กรุงเทพฯ เขตบางแค บางแคเหนือ

41574 โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลางกรุงเทพเชียงราย เชียงราย  เมืองเชียงราย นางแล

42025 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม

41670 สิรินาถ บึงกุ่ม โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม

41345 โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304อินเตอร์ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ กรอกสมบูรณ์

42141 โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลางนวเวช กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม

11532 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา กรุงเทพฯ เขตคลองเตย คลองเตย



42167 โรงพยาบาลวิมุตโรงพยาบาลทวัไปขนาดใหญ่ กรุงเทพฯ เขตพญาไท สามเสนใน

28849 โรงพยาบาลวงัสมบูรณ์ สระแกว้ วงัสมบูรณ์ วงัสมบูรณ์

41414 โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกนั) กรุงเทพฯ เขตดอนเมือง สีกนั

41722 โรงพยาบาลพรินซ์ อุทยัธานี โรงพยาบาลทวัไปขนาดกลาง อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี สะแกกรัง

41569 โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางตีนเป็ด

40492 โรงพยาบาลพอ่ท่านคลา้ยวาจาสิทธิ นครศรีธรรมราช ชา้งกลาง หลกัชา้ง

42233 โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชนัแนล พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน สามเรือน

28785 โรงพยาบาลบางเสาธง สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง

40749 โรงพยาบาลชุมตาบง นครสวรรค์ ชุมตาบง ชุมตาบง

41367 เดอะซีพลสั สมุทรปราการ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง

41436 โรงพยาบาลฉลอง ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ฉลอง

รหสัหน่วยงาน โรงพยาบาล จงัหวดั
PHARM กองเภสัชกรรม สาํนกัอนามยั กรุงเทพฯ
GPO01 กองบริหารผลิตภณัฑ ์ฝ่ายบริหารพสัดุและผลิตภณัฑ ์องคก์ารเภสชักรรม กรุงเทพฯ

รายชือหน่วยงานทสีามารถจัดซือยาได้(ทไีม่ใช่โรงพยาบาล)


