
  

   สทิธพิเิศษจากการใชบ้ตัร PA Privileged Card กบัสถานพยาบาลทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
  
   ●ใชแ้ทนเงนิสดในกรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลอันเนือ่งมาจากอบุัตเิหต ุโดยผูเ้อาประกันไมต่อ้งส ารองเงนิสดจ่ายไปกอ่น ภายในวงเงนิทีร่ะบไุวใ้นบัตร  ตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะรรัง้ 
 

รายช่ือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “บัตรสิทธิพเิศษ PA Privileged Card” 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล       
คลินิกแพทยวิ์วฒัน์ (นครปฐม) (034) 282-309-10 ร.พ.จุฬารัตน์ 4 0-2385-2557 ร.พ.บ ารุงราษฎร์ 0-2667-1000 ร.พ.ยนัฮี 0-2879-0030 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (เกษตร) 0-2941-1440 ร.พ.จุฬารัตน์ 5 0-2315-1868 ร.พ.ปทุมเวช 0-2567-1991-9 ร.พ.รวมชยัประชารักษ ์ 0-2708-7500-20 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (เซนตห์ลุยส์) 0-2673-1773 ร.พ.จุฬารัตน์ 7 0-2328-7653 ร.พ.ปิยะมินทร์ 0-2316-0026-40 ร.พ.รามค าแหง 0-2374-0200-16 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (ดินแดง) 0-2644-1644 ร.พ.จุฬารัตน์ 8 0-23260-7104 ร.พ.ปิยะเวท 0-2625-6500 ร.พ.ราษฎร์บูรณะ 0-2872-1001-5 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (บางชนั) 0-2919-8933 ร.พ.จุฬารัตน์ 9 0-2738-9900-9 ร.พ.นวนคร1 0-25294533-4 ร.พ.ลาดพร้าว 0-25302556-68 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (บางโพ) 0-2911-8291 ร.พ.เซนตห์ลุยส์ 0-2675-5000 ร.พ.เปาโลเมโมเรียล     0-2279-7000 ร.พ.วิชยัยทุธ 0-22657777 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (ปากเกร็ด) 0-2960-9244 ร.พ.เซ็นทรัล เยนเนอรัล 0-2552-8777 ร.พ.สมุทรปราการ 0-2389-2555-70 ร.พ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล ออ้มนอ้ย 0-2431-0070 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (พระโขนง) 0-2711-0460 ร.พ.เดชา 0-2246-0137 ร.พ.เปาโลเมโมเรียลโชคชยั4  ร.พ.วชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล สมุทรสาคร (034) 425-548 
เซ็นทรัล เมดิก คลินิก (รัชดา) 0-2692-5206 ร.พ.เทพากร (034) 212-718-26 (เปาโล สยาม) 0-25144140-9 ร.พ.วิภาราม (วิภาวดี 2) 0-2722-2500 
ร.พ.กรุงเทพ 0-2310-3000 ร.พ.ไทยนครินทร์ 0-2361-2727 ร.พ.พญาไท 1 0-2245-2620-1 ร.พ.วิภาวดี 0-2941-2900 
ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน 0-2634-0560-79 ร.พ.ธนบุรี 1 0-2411-0401-7 ร.พ.พญาไท 2 0-2617-2444 ร.พ.เวชธานี 0-2734-0000-49 
ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (034) 270-080 ร.พ.ธนบุรี 2 0-2448-3562 ร.พ.พญาไท 3 0-2467-1111 ร.พ.ศรีวิชยั 1 0-2412-0055-60 
รพ.กรุงไทย  02-582-2299 ร.พ.นครธน 0-2416-5454 ร.พ.พระรามเกา้ 0-2248-8020 ร.พ.ศรีวิชยั 2 0-2807-4044 
ร.พ.กรุงเทพพระประแดง 0-2818-9000 ร.พ.นนทเวช  02-596-7888 ร.พ.เพชรเวช 0-2718-1515 ร.พ.ศรีสยาม 0-2944-7111 
ร.พ.สมิติเวช ธนบุรี (กรุงธน 1) 0-2438-0040-5 ร.พ.นวมินทร์  0-2918-5080 ร.พ.แพทยปั์ญญา 0-2314-0726-9 ร.พ.ศาลายา 0-2889-2601-7 
ร.พ.สุขสวสัด์ิ  (กรุงธน 2) 0-2874-6766-70 ร.พ.นวมินทร์ 2 0-2427-5115 ร.พ.แพทยรั์งสิต 0-2998-9999 ร.พ.ศิครินทร์ 0-2366-9900 
ร.พ.กรุงสยามเซนตค์าร์ลอส 0-2975-6700 ร.พ.บางกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 0-2877-1111 ร.พ.ภทัร-ธนบุรี 0-2901-8400-8 ร.พ.สนามจนัทร์ (034) 219600 
ร.พ.กลว้ยน ้าไท 0-2381-2006-20 ร.พ.บางกอกเนอสซ่ิงโฮม 0-26862700 ร.พ.มงกฎวฒันะ 0-2574-5000 ร.พ.สายไหม 0-2991-8999 
ร.พ.เกษมราษฎร์ บางแค 0-2804-8959-70 ร.พ.บางนา 1 0-27468630-8 ร.พ.มหาชยั 1 (034) 424-990-4 ร.พ.ส าโรง 0-2361-0070-9 
ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาช่ืน 0-2910-1600-9 ร.พ.บางนา 2 0-2330-3030 ร.พ.มหาชยั 2 0-2810-3442-62 ร.พ.สินแพทย 0-2948-5380 
ร.พ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 0-2594-0020 ร.พ.บางนา 3 0-2750-1150-4 ร.พ.มเหสกัข ์ 0-2635-7123-4 ร.พ.สุขมุวิท 0-2391-0011 
ร.พ.เกษมราษฎร์  รามค าแหง 0-2339-0000 ร.พ.บางปะกอก 1 0-2872-1111 ร.พ.มิชชัน่ 0-22821100 ร.พ.เสรีรักษ ์ 0-2918-9888 
ร.พ.คามิลเลียน 0-21851444 ร.พ.บางปะกอก 2 0-2899-0130-9 ร.พ.เมโย 0-2579-1770-4 ร.พ.อนนัตพ์ฒันา 0-2883-9991-2 
ร.พ.เจา้พระยา 0-2434-1111 ร.พ.บางปะกอก 3 0-2818-7555 ร.พ.เมืองสมุทร (ปากน ้ า) 0-2389-4455 ร.พ.เอกปทุม 0-2996-2211-15 
ร.พ.จุฬารัตน์ 1 0-2316-6198-9 ร.พ.บางไผ ่ 0-2457-0086 ร.พ.เมืองสมุทรบางป ู 0-2323-4081-3 สถานพยาบาลเวชกรรมเมืองปทุม 0-2581-6226 
ร.พ.จุฬารัตน์ 2 0-2394-6508 ร.พ.บางโพ 0-2587-0136-55 ร.พ.เมืองสมุทรปู่ เจา้ 0-2754-2800-9 ร.พ.บางปะกอก 8 0-2894-4111 
ร.พ.จุฬารัตน์ 3 0-2312-1112-20 ร.พ.บางมด 1 0-2867-0606-20 ร.พ.แม่น ้ า 0-29609655-9 ร.พ.เทพธารินทร์ 02-348-7000 
ภาคกลาง        
คลินิกเวชกรรมใกลห้มอ (034) 234-541-3 ร.พ.นวนครอยธุยา (035) 315-100 ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม (034) 2700805 ร.พ.ศุภมิตรสุพรรณ (035) 500283-8 
ร.พ.กาญจนบุรีเมโมเรียล (034) 624-191 ร.พ.เบญจรมย ์ (036) 412-160 ร.พ.เมืองเพชร-ธนบุรี (032) 415-191 ร.พ.ศุภมิตรเสนา (035) 289-572-82 
ร.พ.เกษมราษฏร์ สระบุรี (036) 315-555-93 ร.พ.พร้อมแพทย ์ (032) 315-234-9  ร.พ.เมืองราช (032) 322-274-80 ร.พ.สิงห์บุรีเวชชการ (036) 522-555-9 
ร.พ.ท่าเรือ (034) 636-792 ร.พ.เพชรรัชต ์ (032) 417-070-9 ร.พ.แม่กลอง 2 (034) 715-001-5 ร.พ.อ่างทองเวชการ2 (035) 612-361-4 
ร.พ.ธนกาญจน์ (034) 622-366-75 ร.พ.มิตรภาพเมโมเรียลสระบรีุ (036) 220-576-84 ร.พ.รวมแพทยช์ยันาท (056) 413-017-8 ร.พ.อิมพีเรียล (037) 211-587 
ร.พ.ธนบุรี-อู่ทอง (035) 404-053-9 ร.พ.วิภาวดี-ปิยราษฏร์ (035) 564-555 ร.พ.ราชธานี (035) 335-555 ร.พ.เอกชยั (034) 417-999  
ร.พ.เมืองนารายณ์ (036) 616-291-93       
ภาคเหนือ        
ร.พ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (053) 910-999 ร.พ.พิษณุเวช (055) 219-941 ร.พ.รวมแพทยเ์ชียงใหม่ (053) 270-145-6 ร.พ.สยามราษฎร์เชียงใหม่ (053) 215-020-2 
ร.พ.เขลางคน์คร-ราม (054) 225-100 ร.พ.แพร่คริสเตียน (054) 511-017 ร.พ.รวมแพทยพิ์ษณุโลก (055) 219-307-16 ร.พ.สหเวช (056) 612-791-3 
ร.พ.ชา้งเผือก (053) 220-022 ร.พ.แพร่-ราม (054) 522-911-4 ร.พ.รวมแพทยสุ์โขทยั (055) 612-189-90 ร.พ.หริกุญชยั เมโมเรียล (053) 581-600-6 
ร.พ.เทพปัญญา (053) 852-590 ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ (053) 947-000 ร.พ.กรุงเทพพิษณุโลก (055) 210-819  ร.พ.อินเตอร์เวชการ (055) 218-777 
ร.พ.เชียงใหม่-ราม (053) 224-861 ร.พ.เมืองเพชร (056) 748-030-4 ร.พ.รัตนเวชนครสวรรค ์ (056) 212-212-3 ร.พ.เอกชนเมืองก าแพง (055) 716-704-05 
ร.พ.ปากน ้าโพ (056) 225-501-4 ร.พ.แมคคอร์มิค (053) 921-777 ร.พ.ราชเวชเชียงใหม่ (053) 801-999 ร.พ.โอเวอร์บรุ๊ค (053) 711-366 
ร.พ.พะเยา ราม (054) 411-111-40 ร.พ.ร่มฉตัร (056) 312-481-90 ร.พ.ลานนา (053) 999-755 ศิริเวชล าพูน (053) 537-597 
ร.พ.แม่สอด-ราม(ร.พ.พะวอ) (055) 533-912-4 ร.พ.รวมแพทย ์นครสวรรค ์ (056) 223-600 ร.พ.ศรีสวรรค ์ (056) 311-626-35 หมอโตคลินิคเวชกรรม (053) 451-624 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ        
ร.พ.กรุงเทพ-ปากช่อง (044)316-611 ร.พ.บวัใหญ่ รวมแพทย ์ (044) 292-249-53 ร.พ.รักษส์กล (042) 712-800 ร.พ.อุบลรักษ ์ธนบุรี (045) 260-285-300 
ร.พ.กรุงเทพราชสีมา (044) 429-999 ร.พ.ป.แพทย ์ (044) 230-530-3 ร.พ.ราชเวชอุบลราชธานี (045) 280-040 ร.พ.เอกชนบุรีรัมย ์ (044) 614-100-7 
ร.พ.ขอนแก่นราม (043) 333-800 ร.พ.ประชารักษเ์วชการ ศรีสะเกษ (045) 631-313 ร.พ.วีระพลการแพทย ์ (042) 312-344-6 ร.พ.เอกชลร่มเกลา้ (045) 244-658-9 
ร.พ.โคราช เมโมเรียล (044) 263-777-80 ร.พ.กรุงเทพอุดร (042) 343-111 ร.พ.เวชประสิทธ์ิ (043) 244-166 ร.พ.เอกอุดร (042) 342-555 
ร.พ.ชยัภูมิรวมแพทย ์ (044) 813-222 ร.พ.มุกดาหารอินเตอร์เนชัน่แนล (042) 633-301-9 ร.พ.ศนูยก์ารแพทยม์หาสารคาม (043) 723-669 ร.พ. รวมแพทย ์(หมออนนัต์) (038)-939-888 
ร.พ.เซนตเ์มร่ีนครราชสีมา (044) 261-261 ร.พ.เมืองเลย ราม (042) 833-400 ร.พ.ศูนยก์ารแพทยร์าชพฤกษ ์ (043) 333-555-62   
ร.พ.ธีรวฒัน์ (043) 811-757 ร.พ.รวมแพทย ์หนองคาย (042) 421-412-4 ร.พ.หนองคาย-วฒันา (042) 465-201   
ร.พ.นอร์ท อีสเทอร์น วฒันา (042) 246-181-3 ร.พ.ร้อยเอด็-ธนบุรี (043) 527-191-2 ร.พ.หาญอินเตอร์ (045) 712-141-2   
ภาคตะวนัออก        
คลินิคหมอสุเลง (039) 532-929 ร.พ.พญาไทศรีราชา (038) 328-100-9 ร.พ.รวมแพทยร์ะยอง (038) 860-890-3 ร.พ.แหลมฉบงัอินเตอร์เนชัน่แนล (038) 491-888 
ร.พ.กรุงเทพจนัทบุรี (039) 319-888 ร.พ.พทัยาเมโมเรียล (038) 488-777 ร.พ.ระยอง (038) 611-481 ร.พ.เอกชล (038) 273-840-7 
ร.พ.กรุงเทพพทัยา (038) 259-999 ร.พ.พทัยาอินเตอร์ (038) 428-374 ร.พ.สมิติเวชศรีราชา (038) 320-300  ร.พ.ชลเวช (038) 271-989 
ร.พ.กรุงเทพระยอง (038) 921-999 ร.พ.มงกุฎระยอง (038) 691-800 ร.พ.สิริเวช (039) 344-244 ร.พ. เอกชล 2 (038)-939-888 
ร.พ.จุฬารัตน์ 11 (038) 538-511-3 ร.พ.ตราด (039) 511-040-1 ร.พ.โสธราเวช (038) 812-702   
ภาคใต้        
เฉลิมพงษค์ลินิก (074) 314-995 ร.พ.ทกัษิณ (077) 285-701-5 ร.พ.ปิยะรักษ ์ (074) 627-148 ร.พ.เวียงเวช (077) 361-672 
ร.พ.กรุงเทพ ภูเก็ต (076) 254-421-9 ร.พ.ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล (077) 245-721-6 ร.พ.มิชชัน่ภูเก็ต (076) 237-220-7 ร.พ.ศรีวิชยั สุราษฏร์ธานี (077) 282-520-1 
ร.พ.กรุงเทพสมุย (077) 429-546 ร.พ.ธนบุรี-ชุมพร (077) 658-617-28 ร.พ.ราชด าเนินตรัง (075) 223-500 ร.พ.ศิครินทร์หาดใหญ่ (074) 366-966 
ร.พ.กรุงเทพหาดใหญ่ (074) 272-800 ร.พ.นครคริสเตียน (075) 317-110 ร.พ.ราษฎร์ยินดี (074) 224-0300 ร.พ.สิริโรจน์2-ภูเก็ต (076) 249-400 
ร.พ.ซานเปาโลหวัหิน (032) 532-576-85 ร.พ.นครินทร์  (075) 312-800 ร.พ.วฒันแพทย ์ตรัง (075) 218-585  ร.พ.สิโรรส ยะลา (073) 244-510-4 
ร.พ.ตรังรวมแพทย ์ (075) 218-988 ร.พ.บา้นดอน อินเตอร์ (077) 245-236-9 ร.พ.วิรัชศิลป์ (077) 570-123 ร.พ.หมอเลก็ ชุมพร (077) 511-434 
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