
ล ำดับ โรงพยำบำล จังหวัด ล ำดับ โรงพยำบำล จังหวัด
1 กรุงเทพ  กรุงเทพฯ 31 บางไผ่ กรุงเทพฯ
2 กรุงธน กรุงเทพฯ 32 บางโพ กรุงเทพฯ
3 กล้วยน า้ไท กรุงเทพฯ 33 บางมด กรุงเทพฯ
4 เกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ 34 บี เอ็น เอช กรุงเทพฯ
5 เกษมราษฎร์ประชาช่ืน กรุงเทพฯ 35 บี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
6 เกษมราษฎร์สขุาภิบาล 3 กรุงเทพฯ 36 ปิยะเวท กรุงเทพฯ
7 คามิลเลียน กรุงเทพฯ 37 เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพฯ
8 จฬุารัตน์ 7 กรุงเทพฯ 38 เปาโล เมโมเรียล นวมินทร์ กรุงเทพฯ
9 จฬุารัตน์ 8 กรุงเทพฯ 39 พญาไท 1 กรุงเทพฯ
10 เจ้าพระยา กรุงเทพฯ 40 พระราม 9 กรุงเทพฯ
11 เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพฯ 41 เพชรเวช กรุงเทพฯ
12 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขารัชดา กรุงเทพฯ 42 มงกฎุวฒันะ กรุงเทพฯ
13 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาพระโชนงกรุงเทพฯ 43 มิชชัน่ กรุงเทพฯ
14 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาบางชนั กรุงเทพฯ 44 เมโย กรุงเทพฯ
15 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง กรุงเทพฯ 45 ยนัฮี กรุงเทพฯ
16 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาเซนต์หลยุส์กรุงเทพฯ 46 รามค าแหง กรุงเทพฯ
17 เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม กรุงเทพฯ 47 ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ
18 เซนต์หลยุส์ กรุงเทพฯ 48 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
19 เดชา กรุงเทพฯ 49 วิชยัเวชอินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม(ศรีวิชยั2)กรุงเทพฯ
20 เทพธารินทร์ กรุงเทพฯ 50 วิภาราม กรุงเทพฯ
21 ไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ 51 วิภาวดี 1 กรุงเทพฯ
22 ธนบรีุ 2 กรุงเทพฯ 52 เวชธานี กรุงเทพฯ
23 นครธน (เฉพาะ St-NL) กรุงเทพฯ 53 ศิครินทร์ กรุงเทพฯ
24 นวมินทร์ 9 กรุงเทพฯ 54 ศรีวิชยั 1 กรุงเทพฯ
25 นวมินทร์ กรุงเทพฯ 55 สมิติเวช กรุงเทพฯ
26 บางนา 1 กรุงเทพฯ 56 สมิติเวช ศรีนครินทร์  กรุงเทพฯ
27 บางปะกอก 1 กรุงเทพฯ 57 สินแพทย์ กรุงเทพฯ
28 บางปะกอก 2  กรุงเทพฯ 58 เสรีรักษ์ กรุงเทพฯ
29 บางปะกอก 8 กรุงเทพฯ 59 หวัเฉียว กรุงเทพฯ
30 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ

ภาคกลาง
60 กรุงไทย นนทบรีุ 78 จฬุารัตน์ 5 สมทุรปราการ
61 เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ นนทบรีุ 79 จฬุารัตน์ 9 สมทุรปราการ
62 นนทเวช นนทบรีุ 80 บางนา 5 สมทุรปราการ
63 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ดนนทบรีุ 81 บางปะกอก 3 สมทุรปราการ
64 กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทมุธานี 82 ชยัปราการ สมทุรปราการ
65 เฉพาะทางแพทย์รังสิตแมแ่ละเด็ก ปทมุธานี 83 เมืองสมทุร สมทุรปราการ
66 นวนคร ปทมุธานี 84 เมืองสมทุรปู่ เจ้า สมทุรปราการ
67 ปทมุเวช ปทมุธานี 85 เปาโลเมโมเรียล สมทุรปราการ สมทุรปราการ
68 แพทย์รังสิต ปทมุธานี 86 รวมชยัประชารักษ์ สมทุรปราการ
69 ศนูย์การแพทย์เวชพิทกัษ์ ปทมุธานี 87 เกษมราษฎร์สระบรีุ สระบรีุ
70 เอกปทมุ ปทมุธานี 88 มิตรภาพเมโมเรียล สระบรีุ
71 เบญจรมย์ ลพบรีุ 89 ปภาเวช สระบรีุ
72 เมืองนารายณ์ ลพบรีุ 90 ธนบรีุอูท่อง สพุรรณบรีุ
73 กรุงเทพพระประแดง สมทุรปราการ 91 วิภาวด-ีปิยราษฎร์ สพุรรณบรีุ
74 จฬุารัตน์ 1 สมทุรปราการ 92 ศภุมิตร สพุรรณบรีุ
75 จฬุารัตน์ 2 สมทุรปราการ 93 พรชยั สพุรรณบรีุ
76 จฬุารัตน์ 3 สมทุรปราการ 94 ศภุมิตรเสนา อยธุยา
77 จฬุารัตน์ 4 สมทุรปราการ 95 อา่งทองเวชชการ 2 อา่งทอง

ภาคตะวนัออก
96 สิริเวช จนัทบรีุ 107 พญาไทบอ่วิน ชลบรีุ
97 กรุงเทพจนัทบรีุ จนัทบรีุ 108 สมิติเวชศรีราชา ชลบรีุ
98 จฬุารัตน์ 11(จฬุารัตน์บางปะกงปิยะเวช) ฉะเชิงเทรา 109 ปัญญาแพทย์(เฉพาะ St-NL) ชลบรีุ
99 โสธราเวช ฉะเชิงเทรา 110 นาเกลือคลินิก(เฉพาะ St-NL) ชลบรีุ

รำยช่ือโรงพยำบำล , สถำนพยำบำล และคลินิกในโครงกำร AIA Non Life
กรุงเทพฯ



100 โสธราเวช 304 ปราจีนบรีุ 111 ศนูย์ประกนัสขุภาพพทัยา (เฉพาะ St-NL) ชลบรีุ
101 กรุงเทพพทัยา ชลบรีุ 112 ศนูย์ประกนัสขุภาพพทัยาเหนือ (เฉพาะ St-NL)ชลบรีุ
102 พญาไทศรีราชา ชลบรีุ 113 เจเนอรัลคลินิก (เฉพาะ St-NL) ชลบรีุ
103 พทัยาเมโมเรียล ชลบรีุ 114 กรุงเทพตราด ตราด
104 เอกชล ชลบรีุ 115 ตราด (เฉพาะ St-NL) ตราด
105 เอกชล 2 ชลบรีุ 116 กรุงเทพระยอง ระยอง
106 ปิยะเวชช์บอ่วิน ชลบรีุ

ภาคตะวนัตก
117 กาญจนบรีุเมโมเรียล กาญจนบรีุ 128 พร้อมแพทย์ ราชบรีุ
118 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม นครปฐม 129 เมืองราช ราชบรีุ
119 คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ นครปฐม 130 ด าเนินสะดวก ราชบรีุ
120 เทพากร นครปฐม 131 สมเด็จพระพทุธเลิศหล้า(เฉพาะSt-NL) สมทุรสงคราม
121 สนามจนัทร์ นครปฐม 132 แมก่ลอง สมทุรสงคราม
122 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวฒัน์ นครปฐม 133 บ้านแพ้ว สมทุรสาคร
123 ซานเปาโล หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 134 มหาชยั  สมทุรสาคร
124 วชัรเวช 1995 เพชรบรีุ 135 มหาชยั 2 สมทุรสาคร
125 เพชรรัชต์ เพชรบรีุ 136 วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย สมทุรสาคร
126 เมืองเพชร-ธนบรีุ เพชรบรีุ 137 วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล สมทุรสาคร สมทุรสาคร
127 ซานคามิลโล ราชบรีุ 138 เอกชยั สมทุรสาคร

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
139 ขอนแก่นราม ขอนแก่น 149 เมืองเลยราม เลย
140 ราชพฤกษ์ ขอนแก่น 150 รวมแพทย์หนองคาย หนองคาย
141 ชยัภมิู-ราม ชยัภมิู 151 หนองคายวฒันา หนองคาย
142 เซ็นต์แมร่ี นครราชสีมา 152 วีระพลการแพทย์ หนองบวัล าภู
143 กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 153 นอร์ทอีสเทอร์นวฒันา อดุรธานี
144 กรุงเทพปากชอ่ง นครราชสีมา 154 ปัญญาเวชอินเตอร์ อดุรธานี
145 เอกชนบรีุรัมย์ บรีุรัมย์ 155 เอกอดุร อดุรธานี
146 มกุดาหารอินเตอร์ มกุดาหาร 156 ราชเวช อบุลราชธานี อบุลราชธานี
147 นายแพทย์หาญ ยโสธร 157 อบุลรักษ์ อบุลราชธานี
148 ร้อยเอ็ดธนบรีุ ร้อยเอ็ด

ภำคเหนือ
158 เอกชนเมืองก าแพง ก าแพงเพชร 181 รวมแพทย์นครสวรรค์ นครสวรรค์
159 รวมแพทย์ชยันาท ชยันาท 182 ศรีสวรรค์ นครสวรรค์
160 เกษมราษฎร์ศรีบริุนทร์ เชียงราย 183 รัตนเวช นครสวรรค์ นครสวรรค์
161 โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย 184 พะเยาราม พะเยา
162 เชียงใหมร่าม เชียงใหม่ 185 สหเวช พิจิตร
163 เชียงใหมใ่กล้หมอ เชียงใหม่ 186 ทบัคล้อ พิจิตร
164 มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 187 ชยัอรุณเวชการ พิจิตร
165 แมคคอร์มิค เชียงใหม่ 188 พิษณเุวช พิษณโุลก
166 ราชเวช เชียงใหม ่ เชียงใหม่ 189 รัตนเวช พิษณโุลก พิษณโุลก
167 ลานนา เชียงใหม่ 190 อินเตอร์เวชการ พิษณโุลก
168 ศนูย์ศรีพฒัน์ เชียงใหม่ 191 นครหลม่ เพชรบรูณ์
169 เทพปัญญา เชียงใหม่ 192 เพชรรัตน์ เพชรบรูณ์
170 ช้างเผือก เชียงใหม่ 193 แพร่คริสเตียน แพร่
171 แมแ่ตง เชียงใหม่ 194 แพร่ ราม แพร่
172 คา่ยดารารัศมี เชียงใหม่ 195 เขลางค์นครราม ล าปาง
173 รวมแพทย์เชียงใหม ่ป.เป็น เชียงใหมเ่มดิคอลเซ็นเตอร์เชียงใหม่ 196 เถิน ล าปาง
174 หางดง เชียงใหม่ 197 ล าปาง ล าปาง
175 แมส่อด-ราม ตาก 198 ล าพนู (เฉพาะ St-NL) ล าพนู
176 พาเลซ นครสวรรค์ 199 ศิริเวชล าพนู ล าพนู
177 ตาคลี นครสวรรค์ 200 หริภญุชยัเมโมเรียล ล าพนู
178 ลาดยาว นครสวรรค์ 201 พฒันเวช สโุขทยั
179 ปากน า้โพ นครสวรรค์ 202 รวมแพทย์สโุขทยั (เฉพาะ St-NL) สโุขทยั
180 ร่มฉัตร นครสวรรค์
ภาคใต้

203 ธนบรีุชมุพร ชมุพร 214 สิริโรจน์ 2 ภเูก็ต
204 วิรัชศิลป์ ชมุพร 215 อนัดามนั-ระนอง ระนอง



205 ตรังรวมแพทย์ ตรัง 216 กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
206 วฒันแพทย์ตรัง ตรัง 217 ราษฏร์ยินดี สงขลา
207 นครคริสเตียน นครศรีธรรมราช 218 ศิครินทร์หาดใหญ่ สงขลา
208 นครพฒัน์ นครศรีธรรมราช 219 ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล สรุาษฎร์ธานี
209 นครินทร์ นครศรีธรรมราช 220 ทกัษิณ สรุาษฎร์ธานี
210 ปิยะรักษ์ พทัลงุ 221 คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม สาขาเกาะเตา่สรุาษฎร์ธานี
211 รวมแพทย์พทัลงุ พทัลงุ 222 คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม สาขาเกาะพะงนัสรุาษฎร์ธานี
212 กรุงเทพภเูก็ต ภเูก็ต 223 ศรีวิชยั สรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี
213 มิชชัน่ภเูก็ต ภเูก็ต

รำยช่ืออำจมีกำรเปล่ียนแปลงภำยหลัง กรุณำสอบถำมสถำนพยำบำลก่อนใช้บริกำร
เฉพำะ St-NL = เฉพำะอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน
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