
จังหวัด ท่ี ช่ือโรงพยาบาล

เชียงราย 1 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

พะเยา 2 รพ.พะเยา

3 รพ.เชียงค า

น่าน 4 รพ.น่าน

แพร่ 5 รพ.แพร่

ล าพูน 6 รพ.ล าพูน

ล าปาง 7 รพ.ล าปาง

แม่ฮ่องสอน 8 รพ.ศรีสังวาลย์

เชียงใหม่ 9 รพ.นครพิงค์

10 รพ.จอมทอง

11 รพ.ฝาง

12 รพ.สันป่าตอง

อุตรดิตถ์ 13 รพ.อุตรดิตถ์

ตาก 14 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

15 รพ.แม่สอด

สุโขทัย 16 รพ.สุโขทัย

17 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

พิษณุโลก 18 รพ.พุทธชินราช

เพชรบูรณ์ 19 รพ.เพชรบูรณ์

20 รพ.วิเชียรบุรี

ก าแพงเพชร 21 รพ.ก าแพงเพชร

นครสวรรค์ 22 รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ชัยนาท 23 รพ.ชัยนาทนเรนทร

อุทัยธานี 24 รพ.อุทัยธานี

พิจิตร 25 รพ.พิจิตร

อ่างทอง 26 รพ.อ่างทอง

สิงห์บุรี 27 รพ.สิงห์บุรี

ลพบุรี 28 รพ.พระนารายณ์ มหาราช

29 รพ.บ้านหม่ี

นครนายก 30 รพ.นครนายก
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สระบุรี 31 รพ.สระบุรี

32 รพ.พระพุทธบาท

พระนครศรีอยุธยา 33 รพ.พระนครศรีอยุธยา

34 รพ. เสนา

นนทบุรี 35 รพ.พระน่ังเกล้า

ปทุมธานี 36 รพ.ปทุมธานี

นครปฐม 37 รพ.นครปฐม

38 รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

ประจวบคิรีขันธ์ 39 รพ.ประจวบคีรีขันธ์

40 รพ.หัวหิน

เพชรบุรี 41 รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี

ราชบุรี 42 รพ.ราชบุรี

43 รพ.โพธาราม

44 รพ.ด าเนินสะดวก

45 รพ.บ้านโป่ง

กาญจนบุรี 46 รพ.พหลพลพยุหเสนา

47 รพ.มะการักษ์

48 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19

สุพรรณบุรี 49 รพ.เจ้าพระยายมราช

50 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17

51 รพ.เดิมบางนางบวช

สมุทรสงคราม 52 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สมุทรสาคร 53 รพ.สมุทรสาคร

54 รพ.บ้านแพ้ว

55 รพ.กระทุมแบน

ระยอง 56 รพ.ระยอง

57 รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

58 รพ.แกลง

จันทบุรี 59 รพ.พระปกเกล้า

สมุทรปราการ 60 รพ.สมุทรปราการ
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ปราจีนบุรี 61 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

62 รพ.กบินทร์บุรี

สระแก้ว 63 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

64 รพ.อรัญประเทศ

ตราด 65 รพ.ตราด

ฉะเชิงเทรา 66 รพ.พุทธโสธร

ชลบุรี 67 รพ.ชลบุรี

68 รพ.บางละมุง

กาฬสินธ์ุ 69 รพ.กาฬสินธ์ุ

ร้อยเอ็ด 70 รพ.ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม 71 รพ.มหาสารคาม

ขอนแก่น 72 รพ.ขอนแก่น

73 รพ.ชุมแพ

74 รพ.สิรินธร

หนองคาย 75 รพ.หนองคาย 

บึงกาฬ 76 รพ.บึงกาฬ

เลย 77 รพ.เลย 

หนองบัวล าภู 78 รพ.หนองบัวล าภู

อุดธานี 79 รพ.อุดรธานี

80 รพ.กุมภวาปี

สกลนคร 81 รพร. สว่างแดนดิน

82 รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร

นครพนม 83 รพ.นครพนม

บุรีรัมย์ 84 รพ.บุรีรัมย์

85 รพ.นางรอง

86 รพ.สตึก

87 รพ.ห้วยราช
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88 รพ.กระสัง

ชัยภูมิ 89 รพ.ชัยภูมิ

90 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

91 รพ.เกษตรสมบูรณ์

สุรินทร์ 92 รพ.สุรินทร์

93 รพ.ชุมพลบุรี

94 รพ.ปราสาท

นครราชสีมา 95 รพ.มหาราชนครราชสีมา

96 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

97 รพ.ด่านขุนทด

98 รพ.ปากช่องนานา

99 รพ.บัวใหญ่

100 รพ.พิมาย

มุกดาหาร 101 รพ.มุกดาหาร

ยโสธร 102 รพ.ยโสธร

อ านาจเจริญ 103 รพ.อ านาจเจริญ

อุบลราชธานี 104 รพ.สรรพสิทธิประสงค์

105 รพ.วารินช าราบ

106 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

107 รพ.ตระการพืชผล

108 รพ.50พรรษา

ศรีสะเกษ 109 รพ.ศรีสะเกษ

110 รพ.กันทรลักษ์

111 รพ.อุทุมพรพิสัย

นครศรีธรรมราช 112 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

113 รพ.สิชล

114 รพ.ทุ่งสง

115 รพ.ท่าศาลา

พังงา 116 รพ.พังงา

117 รพ.ตะก่ัวป่า
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ระนอง 118 รพ.ระนอง

ภูเก็ต 119 รพ.วชิระภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี 120 รพ.สุราษฎร์ธานี

121 รพ.เกาะสมุย

กระบ่ี 122 รพ.กระบ่ี

ชุมพร 123 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ

ตรัง 124 รพ.ตรัง

สตูล 125 รพ.สตูล

พัทลุง 126 รพ.พัทลุง

สงขลา 127 รพ.สงขลา

128 รพ.หาดใหญ่

ปัตตานี 129 รพ.ปัตตานี

ยะลา 130 รพ.ยะลา

131 รพ.เบตง

นราธิวาส 132 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

133 รพ.สุไหงโก-ลก

โรงพยาบาลเข้าร่วม 1 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โครงการเด็กไทยท าได้ 2 รพ.นพรัตน์ราชธานี

ในกรุงเทพมหานคร 3 รพ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ

12 แห่ง 4 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

5 รพ.พระมงกุฏเกล้า

6 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระกียรติ  จังหวัดปทุมธานี

7 โรงพยาบาเลิดสิน 

8 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 

9 โรงพยาบาลราชวิถี 

10 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

11 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

12 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
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