
ล ำดับ รำยช่ือสถำนพยำบำล จังหวัด
1 โรงพยาบาลกระบ่ี กระบ่ี
2 โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ
3 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ นราธิวาส
4 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
5 โรงพยาบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
7 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
8 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ
10 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ
11 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
12 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
13 โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
14 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
15 โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
16 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ชุมพร
17 โรงพยาบาลเชียงค า พะเยา
18 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
19 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ราชบุรี
20 โรงพยาบาลตรัง ตรัง
21 โรงพยาบาลตราด ตราด
22 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า พังงา
23 โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ
24 โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพฯ
25 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรุงเทพฯ
26 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ
27 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก
28 โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
29 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม
30 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
31 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ

รำยช่ือโรงพยำบำลท่ีสำมำรถเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย ตรวจเลือด และเอ็กซเรย์
* โดยต้องมีผลการตรวจมาแสดงครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศฯ เร่ืองการตรวจร่างกาย *
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32 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
33 โรงพยาบาลน่าน น่าน
34 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี
35 โรงพยาบาลบ้านหม่ี ลพบุรี
36 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
37 โรงพยาบาลเบตง ยะลา
38 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี
39 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
40 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
41 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
42 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
43 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า นนทบุรี
44 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
45 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
46 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
47 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
48 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ อุบลราชธานี
49 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
50 โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
51 โรงพยาบาลพังงา พังงา
52 โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
53 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
54 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
55 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
56 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
57 โรงพยาบาลแพร่ แพร่
58 โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี
59 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ
60 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เชียงใหม่
61 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
62 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
63 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
64 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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65 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
66 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
67 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
68 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี
69 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
70 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
71 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
72 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
73 โรงพยาบาลยะลา ยะลา
74 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
75 โรงพยาบาลระนอง ระนอง
76 โรงพยาบาลระยอง ระยอง
77 โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
78 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ
79 โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ กรุงเทพฯ
80 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
81 โรงพยาบาลล าปาง ล าปาง
82 โรงพยาบาลล าพูน ล าพูน
83 โรงพยาบาลเลย เลย
84 โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ
85 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ
86 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต
87 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ กรุงเทพฯ
88 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ
89 โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ขอนแก่น
90 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
91 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
92 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
93 โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
94 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
95 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
96 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
97 โรงพยาบาลสงขลา สงขลา
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98 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา
99 โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
100 โรงพยาบาลสตูล สตูล
101 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
102 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
103 โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า กรุงเทพฯ
104 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว สระแก้ว
106 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี17 สุพรรณบุรี
107 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ
108 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
109 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
110 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
111 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
112 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
113 โรงพยาบาลสิรินธร กงเทพฯ กรุงเทพฯ
114 โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
115 โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
116 โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาสารคาม
117 โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี
118 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
119 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส
120 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา
121 โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
122 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
123 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพฯ
124 โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
125 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
126 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง
127 โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
128 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
129 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี
130 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
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131 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
132 โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
133 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นครปฐม
134 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนนทบุรี
135 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
136 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพฯ


