
ล ำดบั รำยชื่อสถำนพยำบำลล้ำงไตทำงชอ่งท้อง จังหวัด รัฐบำล/เอกชน
1 โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ รัฐบาล
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่เกล้า กรุงเทพฯ รัฐบาล
3 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี เอกชน
4 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพฯ เอกชน
5 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพฯ เอกชน
6 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สมุทรปราการ เอกชน
7 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ เอกชน
8 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา เอกชน
9 โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพฯ เอกชน
10 คณะแพทย์ศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช กรุงเทพฯ รัฐบาล
11 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ รัฐบาล
12 โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรุงเทพฯ รัฐบาล
13 โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ รัฐบาล
14 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี รัฐบาล
15 โรงพยาบาลเพชรรัชต์ เพชรบุรี เอกชน
16 โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี รัฐบาล
17 โรงพยาบาลล าปาง ล าปาง รัฐบาล
18 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ รัฐบาล
19 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รัฐบาล
20 โรงพยาบาลรวมแพทย์ ระยอง ระยอง เอกชน
21 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ชลบุรี รัฐบาล
22 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี รัฐบาล
23 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี รัฐบาล
24 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม รัฐบาล
25 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น รัฐบาล
26 สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกอายุรกรรมโรคไต อุบลราชธานี เอกชน
27 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น รัฐบาล
28 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย รัฐบาล
29 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต รัฐบาล
30 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส รัฐบาล
31 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี รัฐบาล
32 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา รัฐบาล
33 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา เอกชน



34 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี รัฐบาล
35 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กรุงเทพฯ รัฐบาล
36 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รัฐบาล
37 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา รัฐบาล
38 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ รัฐบาล
39 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี รัฐบาล
40 โรงพยาบาลตราด ตราด รัฐบาล
41 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ รัฐบาล
42 บุญญาเวช คลินิก กรุงเทพฯ เอกชน
43 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว สระแก้ว รัฐบาล
44 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร รัฐบาล
45 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก รัฐบาล
46 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รัฐบาล
47 สถาบันบ าราศนราดูร นนทบุรี รัฐบาล
48 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ รัฐบาล
49 โรงพยาบาลระยอง ระยอง รัฐบาล
50 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี รัฐบาล
51 โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ รัฐบาล
52 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก รัฐบาล
53 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน รัฐบาล
54 โรงพยาบาลเชียงใหม่คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เชียงใหม่ เอกชน
55 โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม รัฐบาล
56 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา รัฐบาล
57 โรงพยาบาลพะเยา พะเยา รัฐบาล
58 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ รัฐบาล
59 โรงพยาบาลเชียงค า พะเยา รัฐบาล
60 โรงพยาบาลเบตง ยะลา รัฐบาล
61 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี รัฐบาล
62 โรงพยาบาลทุง่สง นครศรีธรรมราช รัฐบาล
63 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี รัฐบาล
64 โรงพยาบาลสงขลา สงขลา รัฐบาล
65 โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ รัฐบาล
66 โรงพยาบาลสุขสวัสด์ิ กรุงเทพฯ เอกชน
67 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร กรุงเทพฯ องค์การมหาชน



68 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี รัฐบาล
69 โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพฯ รัฐบาล
70 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี รัฐบาล
71 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา รัฐบาล
72 โรงพยาบาลเอกชนเมืองก าแพง ก าแพงเพชร เอกชน
73 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย รัฐบาล
74 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาคร องค์การมหาชน
75 โรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี รัฐบาล
76 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี รัฐบาล
77 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี รัฐบาล
78 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา รัฐบาล
79 โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย รัฐบาล
80 โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง รัฐบาล
81 โรงพยาบาลน่าน น่าน รัฐบาล
82 โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ รัฐบาล
83 โรงพยาบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร รัฐบาล
84 โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช รัฐบาล
85 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี รัฐบาล
86 โรงพยาบาลตรัง ตรัง รัฐบาล
87 โรงพยาบาลวารินช าราบ อุบลราชธานี รัฐบาล
88 โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี รัฐบาล
89 โรงพยาบาลโพธาราม  ราชบุรี รัฐบาล
90 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคน รัฐบาล
91 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี รัฐบาล
92 โรงพยาบาลพังงา พังงา รัฐบาล
93 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ รัฐบาล
94 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ รัฐบาล
95 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รัฐบาล
96 โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ รัฐบาล
97 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี รัฐบาล
98 โรงพยาบาลสตูล สตูล รัฐบาล
99 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ รัฐบาล
100 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท รัฐบาล
101 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร รัฐบาล



102 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ รัฐบาล


