
1 10031 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
2 10005 รพ.กล้วยน ้าไท กรุงเทพมหานคร
3 10008 ร.พ.คามิลเลียน กรุงเทพมหานคร
4 100117 รพ.บางปะกอก 8 กรุงเทพมหานคร
5 100119 รพ. จซีีเอช สายไหมโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ ่(9 ธ.ค.62)  (เดิมรพ.สายไหม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ)่ (4 มี.ค.59) (เดิม รพ.สายไหม) กรุงเทพมหานคร
6 10014 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่รพ.บางไผ่ (27ต.ค.58) (เดิม รพ.บางไผ่) กรุงเทพมหานคร
7 10015 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
8 100152 วิภาราม รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
9 100156 รพ.เพชรเกษม 2  (21 ก.ย. 55)   (เขา้โครงการ) กรุงเทพมหานคร
10 100157 รพ.นวมินทร์ 9  กรุงเทพมหานคร
11 100159 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่เปาโล  เกษตร  (มีผล 8 ธ.ค 60) กรุงเทพมหานคร
12 10016 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่บางนา 1 (27 ต.ค.60) (เดิมรพ.บางนา 1)  (เขา้โครงการ) กรุงเทพมหานคร
13 10021 รพ.เพชรเวชโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
14 10022 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา (เดิม รพ.แพทย์ปัญญา ) กรุงเทพมหานคร
15 10025 รพ.มเหสักข์ กรุงเทพมหานคร
16 10026 รพ.มิชชั่น รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
17 10038 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่รพ.เปาโล โชคชัย 4 (20 ม.ิย.59) (เดิมรพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4) (10 ม.ค. 51) กรุงเทพมหานคร
18 10040 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่รพ.หัวเฉียว(22 ธ.ค.59) (เดิม รพ.หัวเฉียว)  (15 ม.ค. 51) กรุงเทพมหานคร
19 10050 ร.พ.บางมดโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (2พ.ย.58) (เดิม ร.พ.บางมด) กรุงเทพมหานคร
20 10052 รพ.ประชาพัฒน์ (เดิมชื่อรพ.นวมินทร์ 2 ตั งแต่ 1 ม.ค. 2556) กรุงเทพมหานคร
21 10060 รพ.สุขสวัสด์ิ  (เดิม กรุงธน 2) (ตั งแต่ 1 ต.ค. 55) กรุงเทพมหานคร
22 10063 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่รพ.พระราม 2 (25 ส.ค.58) (เดิม รพ.พระราม 2) กรุงเทพมหานคร
23 10064 รพ. ทัว่ไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว(6 ต.ค58) (เดิมรพ.ลาดพร้าว)(7 ม.ค. 51) กรุงเทพมหานคร
24 10068 รพ.นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
25 10071 รพ.ศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร
26 10074 รพ.เกษมราษฎร์  บางแค กรุงเทพมหานคร
27 10075 รพ.เกษมราษฎร์  ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร
28 10076 รพ.ยันฮี กรุงเทพมหานคร
29 10079 ร.พ. บ.ีแคร์  เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
30 10080 รพ. เกษมราษฎร์ รามค้าแหง รพ. ทั่วไปขนาดใหญ่ 20 ก.ค.61 (เดิม รพ.การุญเวช  สุขาภิบาล 3) (เดิม เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3) กรุงเทพมหานคร
31 10086 รพ.มงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
32 10118 รพ. เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
33 11003 รพ.บางนา 2 สมุทรปราการ

รพ. จังหวัด

รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
ระดบัสูง  เขา้โครงการประกันสังคม
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34 11005 รพ. เมืองสมุทรปากน ้าโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เดิม รพ.เมืองสมุทรปากน ้า) สมุทรปราการ
35 11011 รพ. ทัว่ไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ (เดิม รพ.เปาโล  เมโมเรียล  สมุทรปราการ) สมุทรปราการ
36 11012 รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ รพ.เซ็นทรัล ปาร์ค (3 เม.ย.56) (เดิม รพ.เซ็นทรัล  ปาร์ค) สมุทรปราการ
37 11013 รพ. ทัว่ไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (เดิม รพ.จุฬารัตน์ 3) สมุทรปราการ
38 11014 รพ. ทัว่ไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต (เดิม รพ.จุฬารัตน์ 9) สมุทรปราการ
39 11018 รพ.ปิยะมินทร์ สมุทรปราการ
40 11019 รพ.บางนา 5 (มผีลตั้งแต ่31 พ.ค. 53) สมุทรปราการ
41 11020 รพ. บางปะกอก 3  รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ สมุทรปราการ
42 11021 รพ.เมืองสมุทรปูเ่จ้าฯ รพ ทัว่ไปขนาดใหญ่ สมุทรปราการ
43 11022 รพ.ส้าโรงการแพทย์ สมุทรปราการ
44 11024 รพ.รวมชัยประชารักษ์ สมุทรปราการ
45 11025 รพ.รัทรินทร์ สมุทรปราการ
46 11026 รพ.วิภาราม - ชัยปราการ สมุทรปราการ
47 12002 รพ.วิภาราม ปากเกร็ด นนทบุรี
48 12003 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล  รัตนาธิเบศร์ (เดิม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่รพ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (27 ม.ค.60) (เดิมรพ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
49 12005 รพ.กรุงไทย นนทบุรี
50 12008 รพ ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (เดิม รพ. ทั่วไปขนาดใหญ่การุญเวช รัตนาธิเบศร์  มผีล 6 พ.ย.58 นนทบุรี
51 13004 รพ.แพทย์รังสิตโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (เดิม รพ.แพทย์รังสิต) ปทุมธานี
52 13005 รพ.การุญเวช ปทุมธานี รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ่ (เดิมชื่อรพ.นวนคร ปทุมธาน)ี ปทุมธานี
53 13009 รพ.ภัทร - ธนบุรี ปทุมธานี
54 14001 รพ.ราชธานีโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ(่28 ก.พ.60)(เดิม รพ.ราชธาน)ี (18 เม.ย. 51) พระนครศรีอยุธยา
55 14004 รพ.การุญเวช อยุธยา (เดิมชื่อรพ.นวนคร  อยุธยา) พระนครศรีอยุธยา
56 14007 รพ.ราชธานีโรจนะโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (28 ก.พ. 60) (เดิม รพ.ราชธานี โรจน (เดิมชื่อรพ.โรจนเวช)  (2 มี.ค. 55) พระนครศรีอยุธยา
57 19003 รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี รพ.ทัว่ไปขนาดใหญ(่27 ม.ค.60) (เดิม รพ.เกษมราษฎร์  สระบุรี) สระบุรี
58 20021 รพ.เอกชล 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (15 ก.ย. 58) (เดิมรพ.เอกชล 2) ชลบุรี
59 20024 รพ.พญาไท  ศรีราชา  (ตั งแต่ 28 ม.ีค. 56) ชลบุรี
60 20025 รพ.วิภารามแหลมฉบังโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่  (มีผล 1 ม.ค.57) ชลบุรี
61 21007 รพ.มงกุฎระยอง ระยอง
62 24002  รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่  (เดิม รพ.จุฬารัตน์ 11)  (เดิม จุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช)  (17 ก.พ. 53) ฉะเชิงเทรา
63 24003 รพ.โสธราเวช (ยกเลิก 1 ก.ค. 58) ฉะเชิงเทรา
63 30003 รพ.ป.แพทย์  (25 ม.ค. 51) นครราชสีมา
64 32006 รพ.รวมแพทย์  (หมออนันต์) สุรินทร์
65 34005 รพ.ราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
66 41002 รพ.นอร์ท  อีสเทอร์น - วัฒนา อุดรธานี
67 43001 รพ.หนองคาย - วัฒนา หนองคาย
68 50001 รพ.แมคคอร์มิค เชียงใหม่

หนา้ท่ี 2



รพ. จังหวัดรหัสล าดบั

69 50004 รพ.ลานนา  (มผีล 15 ก.ย. 53) เชียงใหม่
70 50010 รพ.เทพปัญญา  (ตั งแต่ 2 ม.ีค. 55) (เดิมชื่อ รพ. ช้างเผือก) เชียงใหม่
71 50012 รพ.ราชเวชเชียงใหม่ เชียงใหม่
72 51001 รพ.หริภุญชัย  เมโมเรียล ล้าพูน
73 57002 รพ.เกษมราษฎร์  ศรีบุรินทร์ (มีผล 3/8/2559) เชียงราย

74 60001 รพ.รัตนเวช นครสวรรค์
75 60003 รพ ร่มฉัตรโรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (เดิม รพ.ร่มฉัตร) นครสวรรค์

76 70002 รพ.ซานคามิลโล ราชบุรี
77 73004 รพ.เทพากร  (มผีล 7 ก.ย. 53) นครปฐม
78 74002 รพ.มหาชัย 2 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (15 ม.ค. 59)(เดิมรพ.มหาชัย2) สมุทรสาคร
79 74004 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (16 ก.ย.58) (เดิม รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  (เดมิ ศรวีิชยั 3) (13 ก.ย. 54) สมุทรสาคร
80 74005 รพ.ทั่วไปขนาดใหญว่ชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร (เดิมรพ.วชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร)เดิม ศรีวิชัย 5)(13 ก.ย. 54) สมุทรสาคร
81 74007 รพ. วิภารามสมุทรสาคร โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (มีผล 28/10/59) สมุทรสาคร
82 76002 รพ.เมืองเพชร - ธนบุรี  (1 ม.ค. 52) เพชรบุรี
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