โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

1 กล้วยนํ(าไท 1

80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน

คลองเตย

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000

2 เทพธารินทร์

3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง

คลองเตย

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3487000

3 สินแพทย์

9/99 ถ.รามอินทรา กม 8.5 แขวงคันนายาว

คันนายาว

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9485380, 02-9485381

4 เปาโล เกษตร (เมโย)

2012/5-7 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิค ม

จตุจัก ร

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-5791770, 02-5791771

5 วิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

จตุจัก ร

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9412800

6 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัJนแนล

362 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด

จอมทอง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8771111

7 บางมด

747 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด

จอมทอง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8670606

8 มิชชัJน

430 ถ.พิษณุโลก แขวงบางซือJ

ดุสิต

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-2821100

9 ธนบุรี 2

43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์

ทวีวฒั นา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4872100

10 สมิติเวช ธนบุรี

337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสําเหร่

ธนบุรี

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4380040, 0-2438-9000

11 ธนบุรี 1

34/1 ซอย 44 ถนนอิสรภาพ

บางกอกน้อ ย

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4120020

12 วิชัยเวช (ศรีวชิ ัย 1)

240/1-7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ

บางกอกน้อ ย

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4120055, 02-4120056

13 เวชธานี

1 ซอยลาพร้าว 111 (ทิพย์มณี) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัJน

บางกะปิ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7340000

14 รามคําแหง

436 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก

บางกะปิ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3740200

15 นครธน

1 ซอยพระรามทีJ 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา

บางขุนเทียน

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4509999

16 พระราม 2

78/1 หมู ่ท ีJ 6 ถนนพระราม 2 ตําบลแสมดํา

บางขุนเทียน

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4514920, 02-4514921

17 เซ็นทรัล เยนเนอรัล

290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์

บางเขน

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-5528777, 02-5528801

18 เกษมราษฎร์ บางแค

586, 588 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

บางแค

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8048959

19 เกษมราษฎร์ ประชาชืJน

950 ถ.ประชาชืJน แขวงวงศ์สว่าง

บางซือJ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9101600

20 บางโพ

95 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2

บางซือJ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-5870136, 02-5870137

21 กล้วยนํ(าไท 2

24 สุข ุมวิท 68 (ซอย โสภณ)

บางนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3994259, 02-3994260

22 ไทยนครินทร์

345 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา

บางนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3612727

23 บางนา 1

1302 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา

บางนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7468630, 02-7468631

24 บางปะกอก 8

1055 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน

บางบอน

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8944111

25 เจ้าพระยา

113/44 ถ.พระบรมราชชนนี บางบําหรุ

บางพลัด

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4340117

โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

26 ยันฮี

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

บางพลัด

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8790300, 02-8790301

27 มเหสัก ข์

46/7-9 ถ.มเหสัก ข์ แขวงสีล ม

บางรัก

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-6357123

28 กรุงเทพคริสเตียน

124 ถ.สีล ม

บางรัก

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-2351000, 02-2351001

29 บีเอ็นเอช

9/1 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีล ม

บางรัก

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-6862700, 02-6862866

30 พญาไท นวมินทร์

44/505 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์

บึงก ่มุ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9447111

31 หัวเฉียว

665 ถ.บํารุงเมือ ง

ป้อ มปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-2231351

32 เปาโล เมโมเรียล

670/1 สีJแยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน

พญาไท

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-271-7000, 02-271-7001

33 พญาไท 2

943 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน

พญาไท

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-6172444

34 วิชัยยุทธ

53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน

พญาไท

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-2657777

35 ศิค รินทร์

4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา

พระโขนง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3669900

36 เพชรเกษม 2

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า

ภาษีเจริญ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4555599

37 พญาไท 3

111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ

ภาษีเจริญ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-467-1111

38 นวมินทร์ 1

41 ซอยสีห บุรานุก ิจ 10 แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9185080

39 นวมินทร์ 9

96 ถนนสีห บุรานุก ิจ แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-5181818

40 เสรีรัก ษ์

44 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9189888

41 พญาไท 1

364/1 ถ.ศรีอ ยุธยา

ราชเทวี

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-6401111

42 บางปะกอก 1

2 ซอยสุข สวัสดิX 25/1 แขวงบางปะกอก

ราษฎร์บรู ณะ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8721111

43 ราษฎร์บรู ณะ

377 ถนนราษฎร์พฒั นา แขวงบางปะกอก

ราษฎร์บรู ณะ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4270175, 02-4270176

44 สุข สวัสดิX

272 ถนนสุข สวัสดิX แขวงบางปะกอก

ราษฏร์บรู ณะ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

0-2874-6766, 0-2874-6767

45 เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4

1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว

ลาดพร้าว

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-5144140, 02-5142273

46 ลาดพร้าว

2699 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

วังทองหลาง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9322929

47 คามิล เลียน

423 ซอยทองหล่อ ถนนสุข ุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ

วัฒนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-1851444

48 บํารุงราษฎร์

33 สุข ุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ ) ถ.สุข ุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

วัฒนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-0668888

49 สมิติเวช สุข ุมวิท

133 ซ.สุข ุมวิท 49 ถ.สุข ุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

วัฒนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3920011

50 สุข ุมวิท

1411 ถ.สุข ุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ

วัฒนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3910011
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51 แพทย์ปญั ญา

124-126 ถ.รามคําแหง

สวนหลวง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7198577

52 วิภาราม

2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง

สวนหลวง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7222500

53 สมิติเวช ศรีนครินทร์

488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง

สวนหลวง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3789000

54 การุญเวช สุข าภิบาล 3

99/9 ถ. รามคําแหง แขวงสะพานสูง

สะพานสูง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7293000

55 กรุงเทพ ไชน่าทาวน์

624 ถ.เยาวราช

สัมพันธวงศ์

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-1187888

56 เซนต์ห ลุยส์

27 ถ.สาธรใต้

สาทร

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-675-5000

57 บี.แคร์ เมดิค อลเซ็นเตอร์

29 ม.6 แขวงสายไหม

สายไหม

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-5233359

58 สายไหม

91 หมู ่ 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม

สายไหม

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9918999

59 วิชัยเวช อินเตอร์เนชัJนแนล หนองแขม

456-456/9 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

หนองแขม

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4416999

60 มงก ฎุ วัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อ ง

หลัก สีJ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-5745000, 02-5745001

61 กรุงเทพ

2 ซ.ศูนย์วจิ ัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

ห้วยขวาง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3103000

62 ปิ ยะเวท

998 ถ.ริมคลองสามเสนใน บางกะปิ

ห้วยขวาง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-625-6500, 02-6256821

63 พระรามเก้า

99 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ

ห้วยขวาง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-2488020

64 เพชรเวช

2469/13, 15 แขวงบางกะปิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ห้วยขวาง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7181515

65 เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัJนแนล รัตนาธิเบศร์

60 ม.6 ถ.ตลิJงชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน

บางใหญ่

นนทบุรี

ปริมณฑล

02-5940020

66 กรุงไทย

56/96 ม.5 ต.ปากเกร็ด

ปากเกร็ด

นนทบุรี

ปริมณฑล

02-5822299

67 นนทเวช

432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน

เมือ ง

นนทบุรี

ปริมณฑล

02-5967888

68 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

58 หมู ่ 1 ต.บางรัก พัฒนา

บางบัวทอง

นนทบุรี

ปริมณฑล

02-9213400, 02-9213401

69 เวิล ด์เมดิค อลเซ็นเตอร์

44 หมู ่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด

ปากเกร็ด

นนทบุรี

ปริมณฑล

02-8369999

70 ภัทร ธนบุรี

32/410 หมู ่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึJง

คลองหลวง

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-9018400, 02-9018401

71 กรุงสยามเซนต์ค าร์ล อส

5/84 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง

เมือ ง

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-9756700

72 เปาโล เมโมเรียล รังสิต

11/1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตั ย์

ธัญบุรี

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-5324777, 02-5324778

73 บางปะกอก รังสิต 2 (เอกปทุม)

757 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตั ย์

ธัญบุรี

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-9962211, 02-9962212

74 แพทย์รังสิต

733/345 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คูค ต

ลําลูก กา

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-9989999

75 แพทย์รังสิต (เฉพาะทางแม่และเด็ก )

733/347 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คูค ต

ลําลูก กา

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-9989998
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76 การุญเวช ปทุมธานี

98 หมู ่ 13 ถ.พหลโยธิน กม.46 ต.คลองหนึJง

คลองหลวง

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-529-4533, 02-529-4534

77 ปทุมเวช

1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 6

ธัญบุรี

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-5671991, 02-5671992

78 สถานพยาบาลเวชกรรมสายไหม คลอง 8

80/11-80 หมู ่ 5 ตําบลลําลูก กา

ลําลูก กา

ปทุมธานี

ปริมณฑล

02-1507111

79 กรุงเทพพระประแดง

288 ถ.สุข สวัสดิX ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด

พระสมุ ทรเจดีย ์

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-8157141, 02-8157142

80 เปาโล เมโมเรียล สมุ ทรปราการ

123 ม.8 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือ ง

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-3892555

81 เมือ งสมุ ทรปากนํ(า

156 ถนนเทศบาล 12 ต.ปากนํ(า

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-1737766, 02-1737767

82 เมือ งสมุ ทรปู่ เจ้าฯ

83/16 หมู ่ 7 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง

พระประแดง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-7542800, 02-7542801

83 จุฬารัตน์3

88/8-9 หมู ่ 11 ถนนเทพารัก ษ์ กม.145 ตําบลบางปลา

บางพลี

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-7692900

84 จุฬารัตน์9

90/5 ม.13 ตําบลราชเทวะ

บางพลี

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-7389900, 02-7389901

85 วิภาราม ชัยปราการ

555 หมู ่ 3 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง

พระประแดง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

0-2363-9222

86 บางนา 5

55 หมู ่ 4 ต.บางพลีใหญ่

บางพลี

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-1381155, 02-1381156

87 บางนา 2

9/9 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง

บางเสาธง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-7401800

88 บางปะกอก 3

27/14 หมู ่ 10 ถ.สุข สวัสดิX ต.บางครุ

พระประแดง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-8187555

89 ปิ ยะมินทร์

35/2 ถ.บางนา-ตราด (กม.6)

บางพลี

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-3160026, 02-3160027

90 รัทรินทร์

999/23-29 ถ.สุข ุมวิท ต.บางปูใหม่

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-323-2991, 02-3233927

91 สําโรงการแพทย์

1748 ม.1 ต.สําโรงเหนือ

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-3610070, 02-3610071

92 รวมชัยประชารัก ษ์

168/26 หมู ่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 28-29 ตําบลบางบ่อ

บางบ่อ

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02 -7087500, 02 -7087501

93 กาญจนบุรี เมโมเรียล

111 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม

เมือ ง

กาญจนบุรี

กลาง

034-624191

94 ท่าเรือ

452-6 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ

ท่ามะกา

กาญจนบุรี

กลาง

034-561084

95 สมเด็จพระสังฆราชองค์ท ีJ 19

978/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง

ท่าม่วง

กาญจนบุรี

กลาง

034-611033, 034-613489

96 ธนกาญจน์

20/20 ถ.แสงชูโต ต.บางใต้

เมือ ง

กาญจนบุรี

กลาง

034-622366, 034-622367

97 รวมแพทย์ชัยนาท

170 หมู ่ 4 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.บ้านกล้วย

เมือ ง

ชัยนาท

กลาง

056-413017, 056-421585

98 ศูนย์ก ารแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

99 ม.9 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครัก ษ์

องครัก ษ์

นครนายก

กลาง

037-395085, 037-395086

99 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

173 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย ์

เมือ ง

นครปฐม

กลาง

034-270080, 034-213453

100 กําแพงแสน

47 หมู ่ 4 ตําบลกําแพงแสน

กําแพงแสน

นครปฐม

กลาง

034-281686, 034-281687

โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

101 เทพากร

24 ซอย1 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย ์

เมือ ง

นครปฐม

กลาง

034-212718, 034-212719

102 ศาลายา

95 ม.3 ถนน ศาลายา-นครชัยศรี ตําบล ศาลายา

พุทธมณฑล

นครปฐม

กลาง

02-8892601

103 กรุงเทพ สนามจันทร์ (สนามจันทร์)

1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์

เมือ ง

นครปฐม

กลาง

034-219600

104 ร่มฉัตร

748/1 ถ.โกสีย ์ ต. ปากนํ(าโพ

เมือ ง

นครสวรรค์

กลาง

056-312481, 056-312482

105 รวมแพทย์ นครสวรรค์

276, 276/2 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากนํ(าโพ

เมือ ง

นครสวรรค์

กลาง

056-223600, 056-223750

106 ปากนํ(าโพ 2 (รัตนเวช นครสวรรค์)

62 ถ.อรรถกวี ต.ปากนํ(าโพ

เมือ ง

นครสวรรค์

กลาง

056-220320, 056-212212

107 ศรีสวรรค์

33/64 ถนนดาวดึงส์ ต.ปากนํ(าโพ

เมือ ง

นครสวรรค์

กลาง

056-311626, 056-311627

108 การุญเวช อยุธยา

61/9 หมู ่ 4 ถ.พหลโยธิน (กม.53) ต.คลองจิก

บางปะอิน

พระนครศรีอ ยุธยา

กลาง

035-315100

109 ราชธานี

111 หมู ่ 3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู

พระนครศรีอ ยุธยา

พระนครศรีอ ยุธยา

กลาง

035-335-555

110 ศุภมิตร (เสนา)

34/4 หมู ่ 5 ตําบลบางนมโค

เสนา

พระนครศรีอ ยุธยา

กลาง

035-289572

111 ราชธานี โรจนะ

78 หมู ่ 3 ถนนโรจนะ ตําบลสามเรือ น

บางปะอิน

พระนครศรีอ ยุธยา

กลาง

035-249-249

112 มหาชัยเพชรรัชต์ (เพชรรัชต์)

99/9 ม.6 (สีJแยกบันไดอิฐ) ต.บ้านหม้อ

เมือ ง

เพชรบุรี

กลาง

032-417070, 032-417071

113 เมือ งเพชร (เมือ งเพชร ธนบุร)ี

150 หมู ่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง

เมือ ง

เพชรบุรี

กลาง

032-415191, 032-415192

114 กรุงเทพ เมือ งราช (เมือ งราช)

59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือ ง

เมือ ง

ราชบุรี

กลาง

032-322274, 032-322275

115 ซานคามิล โล

31 ม.10 ต.สวนกล้วย

บ้านโป่ ง

ราชบุรี

กลาง

032-211143

116 ดําเนินสะดวก

146 หมู ่ 4 ต.ท่านัด

ดําเนินสะดวก

ราชบุรี

กลาง

032-246000, 032-246001

117 พร้อ มแพทย์

77/4 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือ ง

เมือ ง

ราชบุรี

กลาง

032-315234, 032-315235

118 เบญจรมย์

116 หมู ่ 8 ต.ป่ าตาล

เมือ ง

ลพบุรี

กลาง

036-412160

119 เมือ งนารายณ์

84 หมู ่ 3 ต.ท่าศาลา

เมือ ง

ลพบุรี

กลาง

036-420-666

120 มหาชัยแม่ก ลอง โรงพยาบาลทัวJ ไปขนาดกลาง (แม่ก ลอง)

158/1 ถ.ราษฎร์ประสิทธิX ต.แม่ก ลอง

เมือ ง

สมุ ทรสงคราม

กลาง

034-715001, 034-715002

121 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

708 ถนนประสิทธิXพฒั นา ตําบลแม่ก ลอง

เมือ ง

สมุ ทรสงคราม

กลาง

034-723044, 034-723045

122 เอกชัย

99/9 หมู ่ 4 ต.โคกขาม

เมือ ง

สมุ ทรสาคร

กลาง

034-417999, 034-427911

123 วิชัยเวช อินเตอร์เนชัJนแนล สมุ ทรสาคร

93/256 ถนนเศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย

เมือ ง

สมุ ทรสาคร

กลาง

034-826709, 034-826710

124 สมุ ทรสาคร

1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย

เมือ ง

สมุ ทรสาคร

กลาง

034-427820, 034-837521

125 มหาชัย 1

927/43 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย

เมือ ง

สมุ ทรสาคร

กลาง

034-424990, 034-424991

โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

126 มหาชัย 3

927/45 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย

เมือ ง

สมุ ทรสาคร

กลาง

034-429111

127 วิภาราม สมุ ทรสาคร

9/19 หมู ่ 2 ตําบลบางกระเจ้า

เมือ ง

สมุ ทรสาคร

กลาง

034-116999

128 มหาชัย 2

301/1 ม.6 ต.อ้อ มน้อ ย

กระทุม่ เบน

สมุ ทรสาคร

กลาง

02-4310054

129 วิชัยเวช อินเตอร์เนชัJนแนล อ้อ มน้อ ย

74/5 หมู ่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อ มน้อ ย

กระทุม่ แบน

สมุ ทรสาคร

กลาง

02-4310070

130 บ้านแพ้ว

198 หมู ่ 1 ต.บ้านแพ้ว

บ้านแพ้ว

สมุ ทรสาคร

กลาง

034-419555, 034-419501

131 เกษมราษฏร์ สระบุรี

2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว

เมือ ง

สระบุรี

กลาง

036-315555

132 มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี

9/1 ถนนมิตรภาพ ตําบลบางเพรียว

เมือ ง

สระบุรี

กลาง

036-401100, 036-212131

133 ปภาเวช

89/1 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค

หนองแค

สระบุรี

กลาง

036-326122, 036-326123

134 สิงห์บรุ ีเวชชการ

80/1 หมู ่ 6 ถ.สิงห์บรุ ี-อ่างทอง ต.ต้นโพธิX

เมือ ง

สิงห์บรุ ี

กลาง

036-520517

135 ธนบุรี อู่ทอง

2000/22 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

กลาง

035-551673, 035-551674

136 วิภาวดี-ปิ ยราษฎร์

1618/1 หมู ่ 6 ต.อู่ทอง

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

กลาง

035-564555

137 ศุภมิตร สุพรรณบุรี

76 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพีเJ ลี(ยง

เมือ ง

สุพรรณบุรี

กลาง

035-500283, 035-500284

138 อ่างทองเวชชการ 2

29/9 หมู ่ 2 ตําบลศาลาแดง

เมือ ง

อ่างทอง

กลาง

035-612361, 035-612362

139 กรุงเทพ หัวหิน

888 ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน

หัวหิน

ประจวบคีรีข ันธ์

กลาง

032-616800

140 ซาน เปาโล หัวหิน

222 ถ.เพชรเกษม

หัวหิน

ประจวบคีรีข ันธ์

กลาง

032-532576

141 กรุงเทพ จันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่

เมือ ง

จันทบุรี

ตะวันออก

039-319888

142 สิริเวช

151 หมู ่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต

เมือ ง

จันทบุรี

ตะวันออก

039-605666

143 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา (โสธราเวช)

29 ถนนสุวนิ ทวงศ์ ต.หน้าเมือ ง

เมือ ง

ฉะเชิงเทรา

ตะวันออก

038-812702

144 จุฬารัตน์11

185/1 ม.1 ถ.บางนา-ตราด (กม.42) ต.บางวัว

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

ตะวันออก

038-538511, 038-538512

145 เอกชล

68/3 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน

เมือ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-273840, 038-939999

146 เอกชล 2

31/2 หมู ่ 3 ถ.อ่างศิล า ต. เสม็ด

เมือ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-939888

147 จุฬารัตน์ ชลเวช (ชลเวช)

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัค นิวาต ต.บางปลาสร้อ ย

เมือ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-284354, 038-284355

148 ชลบุรี

69 หมู ่ 2 ถ.สุข ุมวิท ต.บ้านสวน

เมือ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-931075, 038-931076

149 วิภามราม อมตะนคร

700/888 หมู ่ 1 ตําบลคลองตําหรุ

เมือ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-316999

150 สมิติเวช ชลบุรี

888/88 หมู ่ 3 ถนนสุข ุมวิท ตําบลบ้านสวน

เมือ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

033-038888

โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

151 กรุงเทพ พัทยา

301 หมู ่ 6 ถ.สุข ุมวิท กม.143 ต.นาเกลือ

บางละมุ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-259999

152 พัทยาเมโมเรียล

328/1 หมู ่ 9 ถนนพัทยากลาง ตําบลหนองปรือ

บางละมุ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-488777

153 วิภาราม แหลมฉบัง

107 หมู ่ 10 ถนนสุข ุมวิท ตําบลทุง่ สุข ลา

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

038-491888

154 ปิ ยะเวชช์ บ่อ วิน

28/8 หมู ่ 8 ตําบลบ่อ วิน

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

038-345333

155 พญาไท ศรีราชา

90 ถนนศรีราชานคร 3

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

038-317333

156 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

038-320200, 038-322157

157 สมิติเวช ศรีราชา

8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

038-324100

158 กรุงเทพ ตราด

376 ถ.สุข ุมวิท ต.วังกระแจะ

เมือ ง

ตราด

ตะวันออก

039-532735, 039-532736

159 ตราด

108 ถ.สุข ุมวิท ต.วังกระแจะ

เมือ ง

ตราด

ตะวันออก

039-511040, 039-511285

160 โสธรเวช 304

201/1-3 หมู ่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

ตะวันออก

037-209501, 081-9962547

161 กรุงเทพ ระยอง

8 หมู ่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ

เมือ ง

ระยอง

ตะวันออก

038-921-999

162 ศรีระยอง

333/3 หมู ่ 4 ตําบลเชิงเนิน

เมือ ง

ระยอง

ตะวันออก

038-995800

163 รวมแพทย์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่

เมือ ง

ระยอง

ตะวันออก

038-860890, 038-860891

164 ระยอง

138 ถ.สุข ุมวิท ต.ท่าประดู่

เมือ ง

ระยอง

ตะวันออก

038-611104

165 มงก ฎุ ระยอง

149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด

เมือ ง

ระยอง

ตะวันออก

038-691800, 038-691801

166 กระบีJ

325 ถนนอุตรกิจ ต.ปากนํ(า

เมือ ง

กระบีJ

ใต้

075-611212

167 รวมแพทย์ กระบีJ

529 ถนนอุตรกิจ ตําบลกระบีใJ หม่

เมือ ง

กระบีJ

ใต้

075-664-455, 075-632204

168 กระบีนJ ครินทร์ อินเตอร์เนชัJนแนล

1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากนํ(า

เมือ ง

กระบีJ

ใต้

075-626555

169 ธนบุรี ชุมพร

121 ม.3 ต.วังไผ่

เมือ ง

ชุมพร

ใต้

077-658555

170 วิรัชศิล ป์

18/22 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา

เมือ ง

ชุมพร

ใต้

077-503238, 077-570123

171 พะโต๊ะ

138 ม.8 ต.พะโต๊ะ

พะโต๊ะ

ชุมพร

ใต้

077-539044, 077-539045

172 ตรังรวมแพทย์

61/39 ถ.โคกขัน ต.ทับเทียJ ง

เมือ ง

ตรัง

ใต้

075-218988

173 วัฒนแพทย์ตรัง

247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเทียJ ง

เมือ ง

ตรัง

ใต้

075-205555

174 นครคริสเตียน

1110/1 ถนนศรีปราชญ์ ตําบลคลัง

เมือ ง

นครศรีธรรมราช

ใต้

075-317110, 075-356214

175 นครพัฒน์

2/99 ถ.พัฒนาการคูข วาง ต.ในเมือ ง

เมือ ง

นครศรีธรรมราช

ใต้

075-305999

โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

176 นครินทร์

61 ถนนอ้อ มค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง

เมือ ง

นครศรีธรรมราช

ใต้

075-312800

177 พังงา

436 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง

เมือ ง

พังงา

ใต้

076-411616, 076-411617

178 ตะกัวJ ป่ า

39/3 หมู ่ 1 ถ. เพชรเกษม ต. บางนายสี

ตะกัวJ ป่ า

พังงา

ใต้

076-584-250

179 พัทลุง

421 ถนนราเมศวร์ ตําบลคูห าสวรรค์

เมือ ง

พัทลุง

ใต้

074-609500

180 กรุงเทพ ภู เก็ต

2/1 ถ.หงษ์ห ยกอุทศิ ต.ตลาดใหญ่

เมือ ง

ภู เก็ต

ใต้

076-254421, 076-254422

181 มิชชัJนภู เก็ต

4/1 ม.3 ถ.เทพกษัตริย ์ ต.รัชฎา

เมือ ง

ภู เก็ต

ใต้

076-237220, 076-237221

182 วชิระภู เก็ต

353 ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ่

เมือ ง

ภู เก็ต

ใต้

076-361236

183 สิริโรจน์

44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต

เมือ ง

ภู เก็ต

ใต้

076-249400

184 องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดภู เก็ต

18, 20 ถนนอนุภาษภู เก็ตการ ตําบลตลาดใหญ่

เมือ ง

ภู เก็ต

ใต้

076-358888

185 ดีบกุ

89/8-9 หมู ่ 2 ต.วิชิต

เมือ ง

ภู เก็ต

ใต้

076-254555

186 สิโรรส

247-249 ถ.สิโรรส ต.สะเตง

เมือ ง

ยะลา

ใต้

073-221114, 073-221115

187 กรุงเทพ หาดใหญ่

75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม

หาดใหญ่

สงขลา

ใต้

074-365780, 074-365781

188 ราษฎร์ยนิ ดี

119 ถ.ราษฎร์ยนิ ดี

หาดใหญ่

สงขลา

ใต้

074-200200

189 ศิค รินทร์ หาดใหญ่

169 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1

หาดใหญ่

สงขลา

ใต้

074-366966

190 ทัก ษิณ

309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด

เมือ ง

สุราษฎร์ธานี

ใต้

077-278-777, 077-285701

191 ศรีวชิ ัย สุราษฎร์

67/47-50 หมู ่ 2 ถ. ศรีวชิ ัย ต.มะขามเตี(ย

เมือ ง

สุราษฎร์ธานี

ใต้

077-429500

192 กรุงเทพ สมุ ย

57 หมู ่ 3 ถนนทวีราษฎร์ภัก ดี ต.บ่อ ผุด

เกาะสมุ ย

สุราษฎร์ธานี

ใต้

077-282520, 077-282522

193 ไทยอินเตอร์เนชัJนแนล

25/25 ม.6 ต.บ่อ ผุด

เกาะสมุ ย

สุราษฎร์ธานี

ใต้

077-245721, 077-245722

194 บ้านดอนอินเตอร์

123/1 ม.1 ต.บ่อ ผุด

เกาะสมุ ย

สุราษฎร์ธานี

ใต้

077-245236, 077-245237

195 สมุ ยอินเตอร์เนชัJนแนล

90/2 หมู ่ 2 ต.บ่อ ผุด

เกาะสมุ ย

สุราษฎร์ธานี

ใต้

077-230781, 077-422272

196 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

204/16 ม.10 ต.บ้านส้อ ง

เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี

ใต้

077-361283, 077-362013

197 เอกชนเมือ งกําแพง

68 ถนนเลีJยงเมือ ง ตําบลในเมือ ง

เมือ ง

กําแพงเพชร

เหนือ

055-716701, 055-716702

198 เกษมราษฎร์ ศรีบรุ ินทร์

111/5 ถ.เอเชีย ต.สันทราย

เมือ ง

เชียงราย

เหนือ

053-910-999, 053-125235

199 โอเวอร์บรุ๊ค

17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง

เมือ ง

เชียงราย

เหนือ

053-711366

200 เชียงรายอินเตอร์

123 ม.1 ต.รอบเวียง

เมือ ง

เชียงราย

เหนือ

053-719719

โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

201 กรุงเทพ เชียงใหม่

88/8 หมู ่ 6 ถ.ซุปเปอ์ไฮเวย์ ต.หนองป่ าครัJง

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

052-089888

202 เชียงใหม่ ราม

8 ถ.บุญเรือ งฤทธิX ตําบลศรีภูมิ

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053-920300

203 เชียงใหม่ใกล้ห มอ

157/16-19 ถ.เชียงใหม่-ฮอต ตําบลป่ าแดด

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053-200002

204 เซ็นทรัล เชียงใหม่เมโมเรียล

186 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053-819333

205 เทพปัญญา

99 หมู ่ 5 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ฟ้าฮ่าม

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053-852590

206 แมคคอร์มิค

133 ถนนแก้วนวรัฐ ตําบลวัดเกต

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053-921777

207 ราชเวช เชียงใหม่

316/1 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.วัดเกตุ

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053-801999

208 ลานนา

1 ถนนสุข เกษม แขวงนครพิงค์ ต.ป่ าตัน

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053- 999755, 053-999777

209 ศูนย์ศรีพฒั น์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

110/392 อาคารศรีพฒั น์ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053-946900, 053-946901

210 เชียงใหม่ ฮอสพิทอล (สยามราษฎร์ เชียงใหม่)

84/3 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ช้างเผือ ก

เมือ ง

เชียงใหม่

เหนือ

053-215020, 053-215021

211 แม่สอด ราม (พะวอ)

3/24 ถ.ราชอุทศิ ต.แม่สอด

แม่สอด

ตาก

เหนือ

055-533912, 055-533913

212 นครแม่สอด อินเตอร์เนชัJนแนล

222 หมู ่ 9 ต.แม่ปะ

แม่สอด

ตาก

เหนือ

055-518200

213 ปากนํ(าโพ

96/12 ถ.เอเชีย ต.นครสวรรค์

เมือ ง

นครสวรรค์

เหนือ

056-000-111

214 ท่าวังผา

84 หมู ่ 1 ต.ท่าวังผา

ท่าวังผา

น่าน

เหนือ

054-755516

215 พะเยา ราม

660 หมู ่ 3 ต.ท่าวังทอง

เมือ ง

พะเยา

เหนือ

054-411111

216 ชัยอรุณเวชการ

31/12 ถนนสระหลวง ตําบลในเมือ ง

เมือ ง

พิจิตร

เหนือ

056-651407

217 สหเวช

2/158 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือ ง

เมือ ง

พิจิตร

เหนือ

056-612791, 056-612792

218 กรุงเทพ พิษณุโลก

138 ถนนพระองค์ดํา ตําบลในเมือ ง

เมือ ง

พิษณุโลก

เหนือ

055-212222, 055-210819

219 พิษณุเวช

211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

พิษณุโลก

เหนือ

055-909000, 055-244911

220 รวมแพทย์พษิ ณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

พิษณุโลก

เหนือ

055-219307, 055-272478

221 พิษณุโลก ฮอสพิทอล (อินเตอร์เวชการ พิษณุโลก)

262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

พิษณุโลก

เหนือ

055-218777

222 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

2/1 ถ.สามัค คีชัย ต.ในเมือ ง

เมือ ง

เพชรบูรณ์

เหนือ

056-720680, 056-720681

223 เมือ งเพชร (เพชรบูรณ์)

9 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

เพชรบูรณ์

เหนือ

056-748030, 056-748031

224 แพร่ค ริสเตียน

7 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง

เมือ ง

แพร่

เหนือ

054-511017

225 แพร่-ราม

3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง

เมือ ง

แพร่

เหนือ

054-522911, 054-522912

โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

226 เขลางค์นคร ราม

79/12 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก

เมือ ง

ลําปาง

เหนือ

054-019619

227 หริภุญชัยเมโมเรียล

109-111 หมู ่ 4 ต.บ้านกลาง

เมือ ง

ลําพูน

เหนือ

053-581600, 053-581601

228 พัฒนเวช สุโขทัย

89/9 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี

เมือ ง

สุโขทัย

เหนือ

055-621502, 055-621503

229 รวมแพทย์สุโขทัย

151 หมู ่ 1 ต.บ้านกล้วย

เมือ ง

สุโขทัย

เหนือ

055-612211, 055-612212

230 กรุงเทพ ขอนแก่น

888 หมู ่ 16 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ขอนแก่น

ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-042721

231 ขอนแก่น

54, 56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ขอนแก่น

ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-336789, 043-336428

232 ขอนแก่น ราม

193 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ขอนแก่น

ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-333-800, 043-333900

233 ราชพฤกษ์

456 หมู ่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ขอนแก่น

ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-333555

234 ชัยภู มิ ราม

290/42 หมู ่ 6 บ้านหนองสังข์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ชัยภู มิ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-836888, 044-813666

235 ชัยภู มิรวมแพทย์

619 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ชัยภู มิ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-813222

236 กรุงเทพ ราชสีมา

1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

นครราชสีมา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-429999

237 เซนต์เมรีJ

307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือ ง

เมือ ง

นครราชสีมา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-261261

238 ป.แพทย์

45-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

นครราชสีมา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-230530, 044-230532

239 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สรุนารี

เมือ ง

นครราชสีมา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-376555

240 กรุงเทพ ปากช่อ ง

5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย

ปากช่อ ง

นครราชสีมา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-316611, 044-279898

241 บัวใหญ่รวมแพทย์

5/1 ถ.เทศบาล 5 ต.บัวใหญ่

บัวใหญ่

นครราชสีมา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-292249, 044-292250

242 เอกชน บุรีรัมย์

197 หมู ่ 2 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด

เมือ ง

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-614100, 044-614101

243 มหาสารคามอินเตอร์เนชัJนแนล

112 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด

เมือ ง

มหาสารคาม

ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-3721700, 043-723-669

244 มุ ก ดาหารอินเตอร์ฯ

87 ถ.มุ ก ดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบญุ เรือ ง

เมือ ง

มุ ก ดาหาร

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-633301

245 นายแพทย์ห าญ

160-164 ถ.วิทยธํารงค์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ยโสธร

ตะวันออกเฉียงเหนือ 045-712667, 045-711020

246 รวมแพทย์ยโสธร (หาญอินเตอร์เนชัJนแนล)

29 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ยโสธร

ตะวันออกเฉียงเหนือ 045-712141, 045-712142

247 กรุงเทพ จุรีเวช

368 ถ.เทวภิบาล ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ร้อ ยเอ็ด

ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-527111

248 ร้อ ยเอ็ดธนบุรี

166 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

ร้อ ยเอ็ด

ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-515191

249 เมือ งเลย ราม

546 หมู ่ 1 ต.นาอาน

เมือ ง

เลย

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-833400

250 ประชารัก ษ์เวชการ

872 ถ.อุบล ต.เมือ งใต้

เมือ ง

ศรีสะเกษ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 045-613342, 045-613343

โรงพยาบาลในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

251 รัก ษ์สกล

1446/47 ถ.รอบเมือ ง ต.ธาตุเชิงชม

เมือ ง

สกลนคร

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-712588

252 รวมแพทย์สุรินทร์

312/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือ ง

เมือ ง

สุรินทร์

ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-515700

253 รวมแพทย์ห นองคาย

710 ซ.พรหมดําริห ์ ถ.ประจัก ษ์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

หนองคาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-421412, 042-421413

254 หนองคายวัฒนา

1159/4 หมู ่ 2 ถ.ประจัก ษ์ ต.ในเมือ ง

เมือ ง

หนองคาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-465201

255 วีระพลการแพทย์

12 หมู ่ 15 ถ.วิจารณ์รังสรรค์ ต.หนองบัว

เมือ ง

หนองบัวลําภู

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-312344, 042-312345

256 เอกอุดร

555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง

เมือ ง

อุดรธานี

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-342555

257 นอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา

70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง

เมือ ง

อุดรธานี

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-246181, 042-241031

258 กรุงเทพ อุดร

111 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง

เมือ ง

อุดรธานี

ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-343111

259 ราชเวชอุบลราชธานี

999 ถ.ชยางก รู ต.ในเมือ ง

เมือ ง

อุบลราชธานี

ตะวันออกเฉียงเหนือ 045-280040

260 อุบลรัก ษ์ ธนบุรี

46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือ ง

เมือ ง

อุบลราชธานี

ตะวันออกเฉียงเหนือ 045-260300

คลินิกในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

1 คลินกิ เวชกรรมกล้วยนํ(าไท สาขาชุมชน 70 ไร่

215-217 ซ.ล็อ ก 1 (70 ไร่) ถ.ดํารงลัทธพิพฒั น์ แขวงคลองเตย

คลองเตย

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6170

2 คลินกิ เวชกรรมเมโย สาขารสาทาวเวอร์

555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชั(น G ห้อ งเลขทีJ 102 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจัก ร

จตุจัก ร

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-9371213

3 คลินกิ เวชกรรมเมโย สาขาซันทาวเวอร์ส

123 อาคารซันทาวเวอร์ บี ชั(น 11 ห้อ ง 1104 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล

จตุจัก ร

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-6176474

4 คลินกิ เวชกรรมกรุงเทพ ประชาอุทศิ

523/4 ถ.ประชาอุทศิ แขวงทุง่ ครุ

ทุง่ ครุ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-4628628

5 บางกอกคลินกิ เวชกรรม (บางปะกอก 5)

80/100-102 หมู ่ 6 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา

บางขุนเทียน

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8944111

6 สหคลินกิ กล้วยนํ(าไท สาขาตลาดยิงJ เจริญ

259/99 ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์

บางเขน

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6161

7 สถานพยาบาลเพชรเกษม บางแค

80/57 ม.4 ซ.สินเนรมิตร ถ.เพชรเกษม 34/2 แขวงบางแค

บางแค

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8011199

8 สหคลินกิ เวชกรรมกล้วยนํ(าไท สาขาสุข ุมวิท 93

21/5-7 อาคารแมนดาริน ซ.สุข ุมวิท 93 ถ.สุข ุมวิท แขวงบางจาก

พระโขนง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6191

9 คลินกิ สมิติเวช สาขาลาซาล

473 ซอย 27 ถนนลาซาล แขวงบางนา

บางนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7493600

10 บางปะกอก 2 คลินกิ เวชกรรม

372-372/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน

บางบอน

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-8990130

11 คลินกิ เวชกรรมกล้วยนํา( ไท สาขาสุภาพงษ์ 3

13/69 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

ประเวศ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6131

12 คลินกิ เวชกรรมกล้วยนํ(าไท สาขาราม 2

136/1-2 หมู ่ 8 ถ. รามคําแหง 2 แขวงดอกไม้

ประเวศ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6181

13 จุฬารัตน์ 7 (คลินกิ เวชกรรม)

142/5-8 ถ.อ่อ นนุช 90 แขวงประเวศ

ประเวศ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3287653, 02-3291559

14 คลินกิ เวชกรรมกล้วยนํ(าไท สาขาสุข ุมวิท 56

18/2 ซ. สุข ุมวิท 56 ถ.สุข ุมวิท แขวงบางจาก

พระโขนง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6156

15 สหคลินกิ กล้วยนํ(าไท สาขาสุข ุมวิท 101/1

421 ซอยสุข ุมวิท 101/1 ถนนสุข ุมวิท แขวงบางจาก

พระโขนง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6121

16 จุฬารัตน์ 8 (คลินกิ เวชกรรม)

342/7-8 (ตรงข้าม สนง.ลาดกระบัง) ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ลาดกระบัง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-3267993, 02-3267104

17 นวมินทร์ 3 สหคลินกิ

82 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว

ลาดกระบัง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7396273, 02-7396274

18 ศูนย์อ าร์เอสยู เมดิค อล

571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั(น G, 11, 12 ซ.สุข ุมวิท 31 ถ.สุข ุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

วัฒนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-6100300

19 สหคลินกิ กล้วยนํา( ไท สาขาอโศก

217/1 ชั(น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ แขวงคลองตัน

วัฒนา

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6196

20 สหคลินกิ กล้วยนํ(าไท สาขาสาทร

271 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

สาทร

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6161

21 คลินกิ เวชกรรมกล้วยนํ(าไท สาขาทุง่ สองห้อ ง

183/509-510 ซ. แจ้งวัฒนะ 10 ถ.โกสุม-สรงประภา แขวงทุง่ สองห้อ ง

หลัก สีJ

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6141

22 สหคลินกิ กล้วยนํ(าไท สาขาห้วยขวาง

247 ซ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ 7 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงห้วยขวาง

ห้วยขวาง

กรุงเทพ

กรุงเทพ

02-7692000 Ext.6121

23 นนทเวช สหคลินกิ

530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ

เมือ ง

นนทบุรี

ปริมณฑล

0-25967888 Ext.5101

24 เมือ งสมุ ทรแพรกษาคลินกิ เวชกรรม

888/20-21 ม.6 ต.แพรกษา

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-3243461, 02-3243462

25 จุฬารัตน์ 2 (คลินกิ เวชกรรม)

728/1-2 ถนนเทพารัก ษ์ ตําบลสําโรงเหนือ

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-7532876, 02-3840410

คลินิกในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

26 จุฬารัตน์ 4 (คลินกิ เวชกรรม)

1541/6-7 ถ.เทพารัก ษ์ (กม.7) ต.เทพารัก ษ์

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-3852557, 02-3852693

27 เมือ งสมุ ทรบางปู คลินกิ เวชกรรม

173/3 ม.3 ต.บางปูใหม่

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-3234081, 02-3234082

28 สถานพยาบาลจุฬาเวช

1525/13-14 ม.4 ซ.เทพารัก ษ์ 10 ต.เทพารัก ษ์

เมือ ง

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-7582501, 02-7582502

29 จุฬารัตน์ 1 (สถานพยาบาล)

68/1-2 หมู ่ 1 (กม.12) ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ

บางพลี

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-3169561, 02-3168345

30 จุฬารัตน์ 5 (สถานพยาบาล)

119/6 -7 ม.16 ถ.บางเสาธง กิJงอําเภอบางเสาธง

บางพลี

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-3151870

31 สถานพยาบาลบางนา 3

73/4-8 ถ.กิJงแก้ว ต.ราชาเทวะ

บางพลี

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-7501150, 02-7501151

32 สมิติเวชสุวรรณภู มิ คลินกิ เวชกรรม

999 (ชั(น3) หมู ่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ

บางพลี

สมุ ทรปราการ

ปริมณฑล

02-1342666, 02-1342668

33 สถานพยาบาลหมอสําเริง

357 หมู ่ 5 ต.เขาพระ

เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี

กลาง

035-578959

34 อิมพีเรียล (สถานพยาบาล)

277 ถ.ราษฎรดําริ ต.หน้าเมือ ง

เมือ ง

ปราจีนบุรี

ตะวันออก

037-211587

35 โสธราเวชกบินทร์บรุ ี (สถานพยาบาล)

379/267-270 หมู ่ 10 ตําบลหนองกีJ

กบินทร์บรุ ี

ปราจีนบุรี

ตะวันออก

037-204734

36 คลินกิ เวชกรรมจุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์)

215 หมู ่ 7 ตําบลหัวสําโรง

แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา

ตะวันออก

038-575134, 038-575135

37 โสธราเวชโพลีค ลินกิ

1330-1 หมู ่ 1 ตําบลพนมสารคาม

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

ตะวันออก

038-551519

38 คลินกิ เวชกรรมหมอหลาย

18/2 หมู ่ 6 ต.ดอนหัวฬอ

เมือ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-143149

39 สหคลินกิ สมิติเวช

7/14-16 หมู ่ 1 ถ.สุข ุมวิท ต.ห้วยกะปิ

เมือ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-272606

40 คลินกิ เวชกรรมกรุงเทพ พัทยา สาขาบุญสัมพันธ์

78/176-177 หมู ่ 5 ซ.บุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ

บางละมุ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-110654

41 คลินกิ เวชกรรมกรุงเทพพัทยา สาขานาเกลือ

307/6-7 ม.5 ถ.สว่างฟ้า ต.นาเกลือ

บางละมุ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-259979

42 คลินกิ กรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน

231/1 หมู ่ 11 ถ.สุข ุมวิท ต.หนองปรือ

บางละมุ ง

ชลบุรี

ตะวันออก

038-259977

43 คลินกิ ปิ ยะเวชช์ บ่อ วิน เวชกรรม

116/44 หมู ่ 3 ตําบลบ่อ วิน

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

038-337333

44 คลินกิ เวชกรรมสมิติเวช-เครือ สหพัฒน์

399/27-29-28 หมู ่ 11 ตําบลหนองขาม

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

082-993-2300

45 คลินกิ เวชกรรมสมิติเวช-แหลมฉบัง

49/19 หมู ่ 5 ต.ทุง่ สุข ลา

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

082-993-2303

46 คลินกิ พญาไทเวชกรรมบ่อ วิน

333/124-125 หมู ่ 3 ตําบลบ่อ วิน

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

038-346236, 038-346240

47 คลินกิ เวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ่อ วิน

444/21-23 หมู ่ 3 ตําบลบ่อ วิน

ศรีราชา

ชลบุรี

ตะวันออก

038-337969

48 คลินกิ เกาะช้างอินเตอร์เนชัJนแนลการแพทย์

14/16 ม.4 ต.หาดทรายขาว

เกาะช้าง

ตราด

ตะวันออก

039-551151, 039-551152

49 คลินกิ เวชกรรมจุฬารัตน์ 304

151 หมู ่ 4 ต.กรอกสมบูรณ์

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

ตะวันออก

037-218654, 037-218655

50 คลินกิ เวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง

99-99/1 หมู ่ 1 ถนนสุข ุมวิท ตําบลพลา

บ้านฉาง

ระยอง

ตะวันออก

038-604669, 038-921999 Ext.4931

คลินิกในเครื อ ไทยพัฒนาประกันภัย (ข้ อมูล ณ 01-02-2018)
ชื# อ

ทีอ# ยู่

เขต/อําเภอ

จัง หวัด

ภาค

เบอร์ โ ทร

51 คลินกิ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา สาขาอิสเทิร์นซีบอร์ดระยอง

24/1 หมู ่ 4 นิค มอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) ต.ปลวกแดง ปลวกแดง

ระยอง

ตะวันออก

038-955437

52 คลินกิ เวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง

625/70 ม.1 ต.ปลวกแดง

ปลวดแดง

ระยอง

ตะวันออก

038-921999 Ext.4951

53 สถานพยาบาลนราการแพทย์

131, 133 ถนนพิชิตบํารุง ต.บางนาค

เมือ ง

นราธิวาส

ใต้

073-512282

54 อันดามัน-ระนองการแพทย์

130/274-276 ถ.สะพานปลา ต.เขานิเวศน์

เมือ ง

ระนอง

ใต้

077-835960

55 การแพทย์พะงัน คลินกิ เวชกรรม

115/12-13 หมู ่ 1 ถนนบ้านใต้ ตําบลบ้านใต้

เกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี

ใต้

077-239599

56 สถานพยาบาลแพทย์บณั ฑิต

49 ถนนเทศา 1 ตําบลในเมือ ง

เมือ ง

กําแพงเพชร

เหนือ

055-722044, 055-711865

57 คลินกิ ศรีบรุ ินทร์ (สาขาเกษมราษฎร์ แม่สาย)

521 หมู ่ 3 ต.เวียงพางคํา

แม่สาย

เชียงราย

เหนือ

053-642742

หล่มสัก

เพชรบูรณ์

เหนือ

056-702015, 056-702016

58 โรงพยาบาลทัวJ ไปขนาดเล็ก นครหล่ม (สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม) 163/75 ถ.คชเสนีย ์ ต.หล่มสัก

