
รายชื่อ - ที่อยู่โรงพยาบาล 

 

 

 

 

  

กรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาล ที่อยู ่ โรงพยาบาล ที่อยู ่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล         

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว              

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร 10100 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทมุวัน เขตปทุม

วัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 171 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสาย

ไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 
โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

10400 
โรงพยาบาลตากสิน  543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โรงพยาบาลต ารวจ 492/1 ถ.พระราม 1 ปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
โรงพยาบาลศิริราช 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700 



  

 
 
 
 

ภาคกลาง 
จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล        ที่อยู่ 

ก าแพงเพชร โรงพยาบาลก าแพงเพชร 428 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 62000 

นนทบุร ี
 
 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

ชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 199 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน  
ต.บ้านกล้วย  อ.เมืองชัยนาท  
จ.ชัยนาท 17000 

สถาบันบ าราศนราดูร 38 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000 

นครนายก โรงพยาบาลนครนายก 1/100 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง 
จ.นครนายก 26000 

ปทุมธาน ี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรต ิ

95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

62 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ 
จ.นครนายก 26120 

โรงพยาบาลปทุมธาน ี 7 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลุมแก้ว  
ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000 

นครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม 196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

พระนครศร ี
อยุธยา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 46/1 หมู่ 4 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย                      
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(วัดไร่ขิง) 

52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 73210 

โรงพยาบาลราชธานี 111 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

นครสวรรค ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 43 ถ.อรรถกวี ต.ปากน  าโพ  
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

โรงพยาบาลเสนา 51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด 
ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 



  

ภาคกลาง (ต่อ) 

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
พิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

พิจิตร 66000 
ลพบรุี (ต่อ) โรงพยาบาลอานันทมหิดล 35 หมู่.6 ถ.พิชัยดาบหัก ต. เขาสาม

ยอด อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 
พิษณุโลก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระ

นเรศวร 
9 หมู ่1 ต.บ้านคลอง อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000 

สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางบ่อ 89 หมู่ 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 10560 

โรงพยาบาลพระพุทธชินราช 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โรงพยาบาลบางพล ี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก – นครสวรรค์ 
ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน  า อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
10270 

เพชรบูรณ ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 203 ถ.สามคัคชีัย ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ ์67000 

สมุทรสงคราม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ 
เลิศหล้า 

708 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.
เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
75000 

  ลพบรุ ี โรงพยาบาลบ้านหมี่ 139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่  
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 

สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 450/4 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  74110 

โรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช 

260 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.
เมือง จ.ลพบุรี 15000 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน 
ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
74120 



  

ภาคกลาง (ต่อ) 

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
สมุทรสาคร 

(ต่อ) 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง

สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
สระบุร ี โรงพยาบาลพระพุทธบาท 86 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธ

บาท จ.สระบุร ี18120 
สิงห์บุร ี โรงพยาบาลสิงห์บุรี 917/3 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.

เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 
โรงพยาบาลสระบุร ี ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง

สระบุรี จ.สระบุรี 18000 
 

สุโขทัย 
 
 

โรงพยาบาลอินทร์บุรี 37/7 หมู่ 1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.
สิงห์บุรี 16110 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
สระบุร ี

2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว  
อ.เมือง จ.สระบุร ี18000 

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 ม.8 ต.คลองตาล อ.ศรีส าโรง  
จ.สุโขทัย 64120 

อ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง  
จ.อ่างทอง 14000 

โรงพยาบาลสุโขทัย 2/1 หมู่ 12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้าน
กล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 

โรงพยาบาลไชโย   80 ม.5 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 
14140 

สุพรรณบุร ี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 950 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพ่ีเลี ยง อ.
เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 67 ถ.โพธ์ิพระยา-ท่าเรือ ต.ศาลเจ้า
โรงทอง จ.อ่างทอง 14110 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราช องค์ที่ 17 

165 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี 72110 

อุทัยธาน ี โรงพยาบาลอุทัยธานี 56 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง  
จ.อุทัยธาน ี61000 

โรงพยาบาลอู่ทอง 220 ม.15 ถ.มาลัยแมน  
ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 72160 

โรงพยาบาลทัพทัน 375 หมู่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทนั  
จ.อุทัยธาน ี61120 



 

 

  

ภาคเหนือ 

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
เชียงราย โรงพยาบาลเชียงราย 

ประชานุเคราะห์ 
1039 ถ.สถานพยาบาล  
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 57000 

พะเยา (ต่อ) ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
56000 

รพ.สมเด็จพระญาณสังวร 63 หมู่ 3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย 57210 

แพร ่ โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ 
จ.แพร่ 54000 

เชียงใหม ่ โรงพยาบาลนครพิงค ์ 159 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 101 ถ.สิงหนาทบ ารุง ต.จองค า อ.
เมืองแม่ฮ่องสอน  
จ.แม่ฮ่องสอน 58000 

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ 

10 ถ.อินทวโรรส ซอย 2 ต.สเุทพ 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50200 

ล าปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตร ี 1 หมู ่1 ต.พิชัย อ.เมืองล าปาง  
จ.ล าปาง 52000 

โรงพยาบาลสันป่าตอง 149 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.ยุหว่า  
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 

โรงพยาบาลล าปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง  
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000 

น่าน โรงพยาบาลน่าน 1 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง  
จ.น่าน 55000 

ล าพนู โรงพยาบาลล าพูน 177 ถ.จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน 
จ.ล าพูน 51000 

พะเยา โรงพยาบาลพะเยา 269 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.
เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 

อุตรดิตถ์ 
 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ซ.เจษฎาบดินทร์ 1 ต.ท่าอิฐ  
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 



 

 

ภาคใต ้

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
กระบี ่ โรงพยาบาลกระบี ่ 325 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน  า อ.เมือง

กระบี่ กระบ่ี 81000.  
นครศรีธรรมราช 

(ต่อ) 
โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.สิชล 

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 
โรงพยาบาลคลองท่อม  79 ถนนเพชรเกษม ต าบล คลอง

ท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม กระบี่ 
81120 

นราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร ์

180 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตร 
อุดมศักด์ิ   
 

222 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา 
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 1 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 

ตรัง โรงพยาบาลตรัง 69 ถ.ควนหาญ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง 92000 

ปัตตาน ี
 

โรงพยาบาลปัตตานี 2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง
ปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 

นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 283 ถ.ราชด าเนิน ต.ปากพูน อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

พังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า 39/2 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.
ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 

โรงพยาบาลทุ่งสง 277 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  

โรงพยาบาลพังงา 436 ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา  
จ.พังงา 82000 

โรงพยาบาลท่าศาลา 158 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช 80160 

พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง 421 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์  
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 

198 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.
เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช 80000 

ภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง  57 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  



 

 

  

ภาคใต้ (ต่อ) 

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
ภูเก็ต (ต่อ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.

เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 
สงขลา โรงพยาบาลสงขลา 666 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา  

จ.สงขลา 90100 
โรงพยาบาลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 

18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.
ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ ถ.กาญจนวนิช ซ.15 ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต 4/1 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โรงพยาบาลหาดใหญ ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

ยะลา โรงพยาบาลเบตง 106 ถ.รัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง 
จังหวัดยะลา 95110 

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ ่ 169 ถ.นิพัทธส์งเคราะห์ 1  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โรงพยาบาลยะลา 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา 95000 

สตูล 
 

โรงพยาบาลสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 

ระนอง โรงพยาบาลกระบุร ี ต.น  าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 
85110 

สุราษฎรธ์าน ี โรงพยาบาลเกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน   
จ.สุราษฎร์ธานี 84280 

โรงพยาบาลระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง  
จ.ระนอง 85000 

โรงพยาบาลเกาะสมุย 61 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี 84140 

โรงพยาบาลละอุ่น 11/1 ม.3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น 
จ.ระนอง 

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 56 หมู่ 2 อ.เมอืงสุราษฎร์ธานี  
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 



 

 

 

  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
กาฬสินธุ ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ 283 ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  

จ.กาฬสินธ์ุ 46000 
นครราชสีมา 

(ต่อ) 
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 

49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 

ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถ.ศรีจันทร ์ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 

บุรีรัมย ์ โรงพยาบาลนางรอง 692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง  
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 

โรงพยาบาลชุมแพ 82 หมู่ 8 ถ.มะลิวรรณ อ.ชุมแพ ต.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 

โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ 10/1 ถ.หน้าสถาน ีต.ในเมือง อ.เมือง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรมัย์  31000   

ชัยภูม ิ โรงพยาบาลชัยภูมิ 12 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ 255 ม.1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 38000 

นครพนม โรงพยาบาลนครพนม 270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมอืง อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 

มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 44000 

นครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211 ถ.พิบูลละเอียด ต.หนองไผ่
ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 

โรงพยาบาลสุทธาเวช  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

269 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000 

โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา 

345/5 หมู่ 6 ต.โคกกรวด  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 

มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร 24 พิทกัษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

โรงพยาบาลปากช่องนานา 400 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 30130 

ยโสธร โรงพยาบาลยโสธร 26 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง  
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 



  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลยโสธร 26 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง

ยโสธร จ.ยโสธร 35000 
หนองบัวล าภ ู โรงพยาบาลหนองบัวล าพู ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 

39000 
เลย โรงพยาบาลเลย 32/1 ถ.มะลิวลัย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง

เลย จ.เลย 42000 
อ านาจเจริญ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 291 หมู่ 6 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง  

อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 37000 

ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง
ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 

อุดรธาน ี โรงพยาบาลค่ายประจักษ ์
ศิลปาคม 

550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.
เมือง จ.อุดรธานี 41000 

สกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม 
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

อุบลราชธาน ี โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ
ประสงค ์

383 ถ.สถิตย์นมิานกาล หมู ่2 ต.แสน
สุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
34190 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน 

291 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.
สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 

โรงพยาบาลวารินช าราบ ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.ค าน  าแซบ อ.วา
รินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

สุรินทร ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
32000 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 122 ถ.สรรพสิทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000 

หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ท่าบ่อ 

161 หมู่ 13 ถ.หนองสองห้อง - ศรี
เชียงใหม่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย 43110 

โรงพยาบาลราชเวช
อุบลราชธานี 

999 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000 

โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 94 หมู่ 12 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์  
จ.อุบลราชธานี 34190 



 

 

  

ภาคตะวันออก 

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
จันทบุร ี โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่  

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
ปราจนีบุรี (ตอ่) โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 779 ถ.ปราจีนธานี ต.ดงพระราม อ.

เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถ.มรุพงษ ์ต.หน้าเมือง  

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย 
ภูเบศร 

 32/7 หมู่ 12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ 
ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี 
จ.ปราจีนบุรี 25000 

ชลบรุ ี โรงพยาบาลชลบุรี 69 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี 
จ.ชลบุรี 20000 

ระยอง โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.
ระยอง 21000 

โรงพยาบาลพนัสนิคม 68 หมู่ 6 ถ.ทางหลวงพนัสนิคม-
ฉะเชิงเทรา ต.กุฎโง้ง  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.
เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

โรงพยาบาลแหลมฉบัง 188/36 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท  
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20230 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.
เมือง  
จ.ระยอง 21000 

ตราด โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ  
อ.เมือง จ.ตราด 23000 

สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว 

283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 

ปราจีนบุร ี โรงพยาบาลกบินทร์บุร ี 74 หมู่ 5 ต.กบินทร์  
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 

โรงพยาบาลอรัญประเทศ 4 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 



 

ภาคตะวันตก 

จังหวัด โรงพยาบาล     ที่อยู่ จังหวัด โรงพยาบาล          ที่อยู่ 
กาญจนบุร ี โรงพยาบาลค่ายสุรสีห ์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  

จ.กาญจนบุรี  71190 
ประจวบ 

คิรีขันธ์ (ต่อ) 
โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.

ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 572 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก  

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
71000 

เพชรบุร ี โรงพยาบาลแก่งกระจาน 6 หมู่  5 ต าบลวั งจันทร์  อ า เภอแก่ ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 
032-465-191 

โรงพยาบาลมะการักษ ์ 47/12 หมู่ 4 ต.ท่ามะกา อ.ท่า
มะกา จ.กาญจนบุรี 71120 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.
เพชรบุรี 76000 

ตาก โรงพยาบาลแม่สอด 75/16 ถ.ศรีพานิช ในเขตเทศบาล 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด  
จ.ตาก 63110 

โรงพยาบาลเพชรรัชต์ 99/9 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
76000 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช 

16/2 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง  
อ.เมือง จ.ตาก 63000 

ราชบรุ ี โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 146 หมู่ 4 ถ.บางแพ–ด าเนินสะดวก ต.
ท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 

ประจวบ 
คิรีขันธ ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 

โรงพยาบาลบ้านโป่ง 12 ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง 70110 

โรงพยาบาลบางสะพาน 94 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล  
ต.ก าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 

โรงพยาบาลโพธาราม 29 ถ.ขนานทางรถไฟ ต.โพธาราม  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237 ถ.พิทักษช์าติ  
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 

โรงพยาบาลสวนผึ ง 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ ง จ.ราชบุรี 
70180 


