
 
                                รายช่ือโรงพยาบาลชุมชนทีม่คุีณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ 

               เช่นเดียวกบัโรงพยาบาลชุมชนทีไ่ด้รับการ ยกเว้นเงื่อนไขการยุบเลกิต าแหน่ง 

รายช่ือโรงพยาบาลชุมชนพืน้ทีทุ่รกนัดารระดับ  2( ตามเกณฑ์ข้อ 2 ) ทีย่งัไม่ได้ระดับช านาญการพเิศษ 
                                                          (จ านวน 13โรงพยาบาล) 

1. โรงพยาบาลบา้นหลวง   จงัหวดัน่าน 
2. โรงพยาบาลนาหม่ืน   จงัหวดัน่าน   
3. โรงพยาบาลสองแคว   จงัหวดัน่าน 
4. โรงพยาบาลบ่อเกลือ   จงัหวดัน่าน 
5. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดัน่าน 
6. โรงพยาบาลบา้นโคก   จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
7. โรงพยาบาลชาติตระการ   จงัหวดัพิษณุโลก 
8. โรงพยาบาลพบพระ   จงัหวดัตาก 
9. โรงพยาบาลอุม้ผาง   จงัหวดัตาก 
10. โรงพยาบาลนาตาล   จงัหวดัอุบลราชธานี 
11. โรงพยาบาลเวยีงแก่น   จงัหวดัเชียงราย 
12. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง   จงัหวดัเชียงราย 
13. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จงัหวดักาญจนบุรี 

 
        รายช่ือโรงพยาบาลชุมชนพืน้ที่ทุรกันดารระดับ  1 (  ตามเกณฑ์ข้อ 2 )ทีย่งัไม่ได้ระดับช านาญการพเิศษ 
                                                    (จ านวน 37โรงพยาบาล) 

1. โรงพยาบาลสันติสุข   จงัหวดัน่าน 
2. โรงพยาบาลยางชุมนอ้ย   จงัหวดัศรีสะเกษ 
3. โรงพยาบาลศรีรัตนะ   จงัหวดัศรีสะเกษ 
4. โรงพยาบาลฟากท่า   จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
5. โรงพยาบาลโพนนาแกว้     จงัหวดัสกลนคร 
6. โรงพยาบาลศรีวไิล   จงัหวดับึงกาฬ 
7. โรงพยาบาลปางศิลาทอง   จงัหวดัก าแพงเพชร 
8. โรงพยาบาลบึงสามคัคี   จงัหวดัก าแพงเพชร 
9. โรงพยาบาลเขาคอ้   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 



10. โรงพยาบาลรัษฎา   จงัหวดัตรัง 
11. โรงพยาบาลบางขนั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
12. โรงพยาบาลเรณูนคร   จงัหวดันครพนม 
13. โรงพยาบาลยางสีสุราช   จงัหวดัมหาสารคาม 
14. โรงพยาบาลขนุตาล   จงัหวดัเชียงราย 
15. โรงพยาบาลแม่วงค ์   จงัหวดันครสวรรค ์
16. โรงพยาบาลปง    จงัหวดัพะเยา 
17. โรงพยาบาลพิบูลยรั์กษ ์   จงัหวดัอุดรธานี 
18. โรงพยาบาลพิปูน   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
19. โรงพยาบาลถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
20. โรงพยาบาลภกัดีชุมพล   จงัหวดัชยัภูมิ 
21. โรงพยาบาลท่าตะเกียบ   จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
22. โรงพยาบาลชานุมาน   จงัหวดัอ านาจเจริญ 
23. โรงพยาบาลบางแกว้   จงัหวดัพทัลุง 
24. โรงพยาบาลท่าล่ี    จงัหวดัเลย 
25. โรงพยาบาลภูหลวง   จงัหวดัเลย 
26. โรงพยาบาลแก่งหางแมว   จงัหวดัจนัทบุรี 
27. โรงพยาบาลป่าบอน   จงัหวดัพทัลุง 
28. โรงพยาบาลบึงบูรพ ์   จงัหวดัศรีสะเกษ 
29. โรงพยาบาลล าทบั   จงัหวดักระบ่ี 
30. โรงพยาบาลวภิาวดี   จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
31. โรงพยาบาลรัษฎา   จงัหวดัตรัง 
32. โรงพยาบาลพนม    จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
33. โรงพยาบาลเมืองจนัทร์   จงัหวดัศรีสะเกษ 
34. โรงพยาบาลไทยเจริญ   จงัหวดัยโสธร 
35. โรงพยาบาลวงัช้ิน   จงัหวดัแพร่ 
36. โรงพยาบาลหนองสูง   จงัหวดัมุกดาหาร 
37. โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวสัด์ิ   จงัหวดักาญจนบุรี 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 
                                             รายช่ือโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไม่ได้ช านาญการพเิศษ    
               ทีม่ีการพฒันาจนเป็นต้นแบบ( ตามเกณฑ์ข้อ 3.4 )และผ่านการรับรองคุณภาพของสภาการพยาบาล  
                             ส านักการพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพ(HA)  และกระทรวงสาธารณสุข 
                                                               (จ านวน 111โรงพยาบาล) 

1. โรงพยาบาลวงันอ้ย     จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา     ตน้แบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
2. โรงพยาบาลโพนทราย จงัหวดัร้อยเอด็  ส านกัการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
3. โรงพยาบาลจกัราช จงัหวดันครราชสีมา        ส านกัการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ-HPH 
4. โรงพยาบาลป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
5. โรงพยาบาลปากน ้าชุมพร จงัหวดัชุมพร  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
6. โรงพยาบาลปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา สภาการพยาบาล 
7. โรงพยาบาลล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
8. โรงพยาบาลบา้นฉาง จงัหวดัระยอง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
9. โรงพยาบาลขามสะแกแสงจงัหวดันครราชสีมา สภาการพยาบาลและส านกัการพยาบาล 
10. โรงพยาบาลเต่างอย จงัหวดัสกลนคร  ส านกัการพยาบาล 
11. โรงพยาบาลโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา สภาการพยาบาล 
12. โรงพยาบาลลืออ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ สถาบนัรับรองคุณภาพ 
13. โรงพยาบาลแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
14. โรงพยาบาลมาบอ ามฤต จงัหวดัชุมพร  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
15. โรงพยาบาลเสริมงาม จงัหวดัล าปาง  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
16. โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
17. โรงพยาบาลบา้นธิ จงัหวดัล าพนู  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
18. โรงพยาบาลร่องค า จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สถาบนัรับรองคุณภาพ– HPH – โรงพยาบาล 

ตน้แบบลดโลกร้อน 
19. โรงพยาบาลแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
20. โรงพยาบาลบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
21. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา  จงัหวดัระยอง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
22. โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณจงัหวดัสกลนคร ส านกัการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
23. โรงพยาบาลสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
24. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
25. โรงพยาบาลส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี สภาการพยาบาล 
26. โรงพยาบาลหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สถาบนัรับรองคุณภาพ 



27. โรงพยาบาลสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
28. โรงพยาบาลกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
29. โรงพยาบาลส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
30. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดมจงัหวดัอุบลราชธานี สภาการพยาบาล 
31. โรงพยาบาลหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
32. โรงพยาบาลพรหมพิราม   จงัหวดั พิษณุโลก ส านกัการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
33. โรงพยาบาลบา้นใหม่ไชยพจน์  จงัหวดับุรีรัมย ์ สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
34. โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มาตรฐานบริการสาธารณสุข กสธ 
35. โรงพยาบาลชุมพวง   จงัหวดั นครราชสีมา สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
36. โรงพยาบาลชุมพลบุรี   จงัหวดัสุรินทร์  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
37. โรงพยาบาลวชิรบารมี   จงัหวดั พิจิตร สภาการพยาบาล – สถาบนัรับรองคุณภาพ-HNQA 
38. โรงพยาบาลภูเรือ               จงัหวดั เลย  HPH และโรงพยาบาลตน้แบบลดโลกร้อน 
39. โรงพยาบาลหว้ยผึ้ง   จงัหวดั กาฬสินธ์ุ สถาบนัรับรองคุณภาพ 
40. โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
41. โรงพยาบาลล าดวน จงัหวดัสุรินทร์  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
42. โรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น จงัหวดัอุบลราชธานี สภาการพยาบาล 
43. โรงพยาบาลปะเหลียน จงัหวดัตรัง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
44. โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา จงัหวดันครราชสีมา  สภาการพยาบาล 
45. โรงพยาบาลวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
46. โรงพยาบาลสามง่าม จงัหวดัพิจิตร  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
47. โรงพยาบาลฉวี  จงัหวดัชุมพร  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
48. โรงพยาบาลหนองแสง จงัหวดัอุดรธานี  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
49. โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร  ส านกัการพยาบาล 
50. โรงพยาบาลแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา สถาบนัรับรองคุณภาพ 
51. โรงพยาบาลแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  สภาการพยาบาล 
52. โรงพยาบาลลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์  สภาการพยาบาล 
53. โรงพยาบาลทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดิตถ์  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
54. โรงพยาบาลชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช สถาบนัรับรองคุณภาพ 
55. โรงพยาบาลวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
56. โรงพยาบาลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
57. โรงพยาบาลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
58. โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 



59. โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
60. โรงพยาบาลเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอด็  มาตรฐานบริการสาธารณสุข กสธ 
61. โรงพยาบาลแม่ทา จงัหวดัล าพนู  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
62. โรงพยาบาลลานกระบือ จงัหวดัก าพงเพชร สถาบนัรับรองคุณภาพ 
63. โรงพยาบาลดอนมดแดง จงัหวดัอุบลราชธานี สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
64. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช สถาบนัรับรองคุณภาพ 
65. โรงพยาบาลแกด า   จงัหวดัมหาสารคาม ส านกัการพยาบาล สภาการพยาบาล 

และสถาบนัรับรองคุณภาพ 
66. โรงพยาบาลนามน จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
67. โรงพยาบาลจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็  ส านกัการพยาบาล 
68. โรงพยาบาลบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สภาการพยาบาล 
69. โรงพยาบาลโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา สภาการพยาบาล 
70. โรงพยาบาลเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
71. โรงพยาบาลวดัญาณสังวราราม จงัหวดัชลบุรี ส านกัการพยาบาล 
72. โรงพยาบาลซ าสูง  จงัหวดัขอนแก่น  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 

มาตรฐานบริการสาธารณสุข(HCQA : กรมสนบัสนุนบริการ) - มาตรฐานงานสุขศึกษา(กองสุขศึกษา กรม
สนบัสนุนบริการสุขภาพ) - มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดบัทอง(กรมอนามยั) -
มาตรฐาน HA ยาเสพติด – ผา่นการประเมินความเส่ียงในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล(กรม
ควบคุมโรค) 

73. โรงพยาบาลเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
74. โรงพยาบาลสัตหีบกม.10 จงัหวดัชลบุรี  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
75. โรงพยาบาลภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
76. โรงพยาบาลพระยนื จงัหวดัขอนแก่น  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
77. โรงพยาบาลโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา สถาบนัรับรองคุณภาพ 
78. โรงพยาบาลเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
79. โรงพยาบาลงาว  จงัหวดัล าปาง  สภาการพยาบาล 
80. โรงพยาบาลสิเกา จงัหวดัตรัง  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
81. โรงพยาบาลกุสุมาลย ์   จงัหวดัสกลนคร  ส านกัการพยาบาล 
82. โรงพยาบาลกุดบาก  จงัหวดัสกลนคร   ส านกัการพยาบาล 
83. โรงพยาบาลพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
84. โรงพยาบาลนาดว้ง   จงัหวดัเลย  HPH- HNQA มาตรฐานบริการสาธารณสุข กสธ 
85. โรงพยาบาลแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย สภาการพยาบาล- สถาบนัรับรองคุณภาพและ HNQA 



86. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
87. โรงพยาบาลบา้นเหล่ือม จงัหวดันครราชสีมา สภาการพยาบาล 
88. โรงพยาบาลพิมาย จงัหวดันครราชสีมา สภาการพยาบาล 
89. โรงพยาบาลหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา ส านกัการพยาบาล 
90. โรงพยาบาลปากช่องนานาจงัหวดันครราชสีมา สภาการพยาบาล 
91. โรงพยาบาลปทุมรัตต ์ จงัหวดัร้อยเอด็  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
92. โรงพยาบาลบา้นฝาง จงัหวดันครพนม  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
93. โรงพยาบาลเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
94. โรงพยาบาลบา้นค่าย   จงัหวดัระยอง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
95. โรงพยาบาลบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านกัการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
96. โรงพยาบาลสมเด็จยพุราชเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านกัการพยาบาลและ 

สถาบนัรับรองคุณภาพ 
97. โรงพยาบาลโพทะเล  จงัหวดัพิจิตร สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพHNQA 
98. โรงพยาบาลโพธ์ิประทบัชา้ง  จงัหวดัพิจิตร  สภาการพยาบาลและHNQA 
99. โรงพยาบาลพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร  สภาการพยาบาล 
100. โรงพยาบาลศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอด็ ส านกัการพยาบาล 
101. โรงพยาบาลนาดี  จงัหวดัปราจีนบุรี สถาบนัรับรองคุณภาพ 
102. โรงพยาบาลป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
103. โรงพยาบาลพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
104. โรงพยาบาลกนัตงั จงัหวดัตรัง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
105. โรงพยาบาลค าเข่ือนแกว้ จงัหวดัยโสธร  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
106. โรงพยาบาลเมืองจนัทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
107. โรงพยาบาลบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
108. โรงพยาบาลท่าศาลาจงัหวดันครศรีธรรมราช  สภาการพยาบาลและสถาบนัรับรองคุณภาพ 
109. โรงพยาบาลกนัตงั จงัหวดัตรัง  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
110. โรงพยาบาลมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี  สถาบนัรับรองคุณภาพ 
111. โรงพยาบาลบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี สถาบนัรับรองคุณภาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 



         รายช่ือโรงพยาบาลชุมชนทีย่งัไม่ได้ช านาญการพเิศษ  พืน้ที่มีภาระงานมากและบูรณาการงานซับซ้อน                     

                                                                (จ านวน 116โรงพยาบาล) 

1. โรงพยาบาลรัตนบุรี  ขนาด  120  เตียง จงัหวดัสุรินทร์ 
2. โรงพยาบาลบรรพตพิสัย  ขนาด  90  เตียง               จงัหวดันครสวรรค ์
3. โรงพยาบาลศีขรภูมิ  ขนาด  90  เตียง             จงัหวดัสุรินทร์ 
4. โรงพยาบาลลาดยาว     ขนาด  90  เตียง      จงัหวดันครสวรรค ์
5. โรงพยาบาลแม่แตง    ขนาด  60  เตียง จงัหวดัเชียงใหม ่
6. โรงพยาบาลหนองฉาง    ขนาด  90  เตียง จงัหวดัอุทยัธานี 
7. โรงพยาบาลพานทอง    ขนาด  90  เตียง จงัหวดัชลบุรี 
8. โรงพยาบาลพยคัฆภูมิพิสัย  ขนาด  90 เตียง               จงัหวดัมหาสารคาม  
9. โรงพยาบาลเทิง     ขนาด  60  เตียง จงัหวดัเชียงราย 
10. โรงพยาบาลแม่แตง    ขนาด  60  เตียง  จงัหวดัเชียงใหม ่
11. โรงพยาบาลพร้าว   ขนาด  60  เตียง              จงัหวดัเชียงใหม ่
12. โรงพยาบาลนครราชสีมา   ขนาด  60  เตียง             จงัหวดันครราชสีมา 
13. โรงพยาบาลบางจาก   ขนาด  60  เตียง              จงัหวดัสมุทรปราการ 
14. โรงพยาบาลหนองบวัแดง  ขนาด  60  เตียง             จงัหวดัชยัภูมิ 
15. โรงพยาบาลคง    ขนาด  60  เตียง            จงัหวดันครราชสีมา 
16. โรงพยาบาลหนองบวั   ขนาด  60  เตียง           จงัหวดันครสวรรค์ 
17. โรงพยาบาลโป่งน ้าร้อน   ขนาด  60  เตียง            จงัหวดัจนัทบุรี 
18. โรงพยาบาลจตุัรัส  ขนาด  60  เตียง           จงัหวดัชยัภูมิ 
19. โรงพยาบาลบ่อทอง  ขนาด  60  เตียง           จงัหวดัชลบุรี 
20. โรงพยาบาลสอยดาว ขนาด  60  เตียง          จงัหวดัจนัทบุรี 
21. โรงพยาบาลเชียงดาว ขนาด  60  เตียง           จงัหวดัเชียงใหม ่
22. โรงพยาบาลถลาง ขนาด  60  เตียง            จงัหวดัภูเก็ต 
23. โรงพยาบาลเสิงสาง ขนาด 60 เตียง            จงัหวดันครราชสีมา 
24. โรงพยาบาลโชคชยั ขนาด 60 เตียง             จงัหวดันครราชสีมา 
25. โรงพยาบาลเชียงแสน ขนาด  60  เตียง           จงัหวดัเชียงราย  
26. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ขนาด  60  เตียง          จงัหวดัปราจีนบุรี 
27. โรงพยาบาลพุนพิน ขนาด  60  เตียง          จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
28. โรงพยาบาลนาโยง ขนาด  60  เตียง           จงัหวดัตรัง 
29. โรงพยาบาลกนัตงั ขนาด  60  เตียง          จงัหวดัตรัง  



30. โรงพยาบาลอ่าวลึก ขนาด  60  เตียง         จงัหวดักระบ่ี 
31. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาด  46  เตียง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
32. โรงพยาบาลแม่ออน ขนาด  30  เตียง        จงัหวดัเชียงใหม ่
33. โรงพยาบาลทบัปุด ขนาด  30  เตียง        จงัหวดัพงังา 
34. โรงพยาบาลสนม ขนาด  30  เตียง          จงัหวดัสุรินทร์ 
35. โรงพยาบาลนาหม่อม           ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสงขลา 
36. โรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์           ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสระแกว้ 
37. โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์        ขนาด  30  เตียง จงัหวดัพงังา 
38. โรงพยาบาลสนม          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุรินทร์ 
39. โรงพยาบาลเชียงกลาง          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัน่าน 
40. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ     ขนาด  30  เตียง       จงัหวดันคราชสีมา 
41. โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัอุบลราชธานี 
42. โรงพยาบาลขามทะเลสอ          ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครราชสีมา 
43. โรงพยาบาลเทพสถิต          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัชยัภูมิ 
44. โรงพยาบาลเนินสง่า          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัชยัภูมิ 
45. โรงพยาบาลหนองม่วงไข่          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัแพร่ 
46. โรงพยาบาลโพนสวรรค ์          ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครพนม 
47. โรงพยาบาลบา้นแท่น          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัชยัภูมิ 
48. โรงพยาบาลหนองบุญมาก        ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครราชสีมา 
49. โรงพยาบาลเชียรใหญ่          ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
50. โรงพยาบาลดอยหล่อ            ขนาด  30  เตียง จงัหวดัเชียงใหม่ 
51. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ       ขนาด  30  เตียง จงัหวดับุรีรัมย ์
52. โรงพยาบาลจอมพระ            ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุรินทร์ 
53. โรงพยาบาลเกา้เล้ียว           ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครสวรรค ์
54. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเด่นชยัขนาด  30  เตียง จงัหวดัแพร่ 
55. โรงพยาบาลคอนสวรรค ์          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัชยัภูมิ 
56. โรงพยาบาลละแม          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัชุมพร 
57. โรงพยาบาลหวัไทร          ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
58. โรงพยาบาลนาดว้ง          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัเลย 
59. โรงพยาบาลป่าต้ิว           ขนาด  30  เตียง จงัหวดัยโสธร 
60. โรงพยาบาลพรหมคีรี           ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
61. โรงพยาบาลศรีเทพ           ขนาด  30  เตียง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 



62. โรงพยาบาลบา้นโพธ์ิ           ขนาด  30  เตียง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
63. โรงพยาบาลทรายทองวฒันา     ขนาด  30  เตียง        จงัหวดัก าแพงเพชร 
64. โรงพยาบาลบา้นแหลม          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัเพชรบุรี 
65. โรงพยาบาลพระอาจารยแ์บน ธนากโร ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสกลนคร 
66. โรงพยาบาลศรีมโหสถ          ขนาด  30  เตียง จงัหวดัปราจีนบุรี 
67. โรงพยาบาลนาเชือก     ขนาด  30  เตียง จงัหวดัมหาสารคาม 
68. โรงพยาบาลสะเมิง    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัเชียงใหม่ 
69. โรงพยาบาลหนองใหญ่    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัชลบุรี 
70. โรงพยาบาลนาวงัเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาขนาด  30  เตียง จงัหวดัหนองบวัล าภู 
71. โรงพยาบาลคลองหลวง    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัปทุมธานี 
72. โรงพยาบาลประจนัตคาม   ขนาด  30  เตียง จงัหวดัปราจีนบุรี 
73. โรงพยาบาลพลบัพลาชยั    ขนาด  30  เตียง  จงัหวดับุรีรัมย ์
74. โรงพยาบาลบางใหญ่    ขนาด  30  เตียง จงัหวดันนทบุรี 
75. โรงพยาบาลมะขาม    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัจนัทบุรี 
76. โรงพยาบาลสองพี่นอ้ง       ขนาด  30  เตียง           จงัหวดัจนัทบุรี 
77. โรงพยาบาลวงัวเิศษ    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัตรัง 
78. โรงพยาบาลตะโหมด    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัพทัลุง 
79. โรงพยาบาลพระแสง    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
80. โรงพยาบาลเขาพนม    ขนาด  30  เตียง จงัหวดักระบ่ี 
81. โรงพยาบาลกะเปอร์    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัระนอง 
82. โรงพยาบาลเลาขวญั    ขนาด  30  เตียง จงัหวดักาญจนบุรี 
83. โรงพยาบาลแวงนอ้ย    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัขอนแก่น 
84. โรงพยาบาลคิชฌกฎู    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัจนัทบุรี 
85. โรงพยาบาลกุดชุม    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัยโสธร 
86. โรงพยาบาลนายายอาม    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัจนัทบุรี 
87. โรงพยาบาลไทรงาม    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัก าแพงเพชร 
88. โรงพยาบาลกุยบุรี    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
89. โรงพยาบาลวหิารแดง    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสระบุรี 
90. โรงพยาบาลดอนสัก    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
91. โรงพยาบาลปลวกแดง    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัระยอง 
92. โรงพยาบาลคอวงั    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัยโสธร 
93. โรงพยาบาลชยับุรี    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 



94. โรงพยาบาลท่าโรงชา้ง    ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
95. โรงพยาบาลบา้นตาขุน     ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
96. โรงพยาบาลวภิาวดี     ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
97. โรงพยาบาลแกง้สนามนาง   ขนาด 30 เตียง  จงัหวดันครราชสีมา 
98. โรงพยาบาลกุดบาก    ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครพนม 
99. โรงพยาบาลนิคมพฒันา   ขนาด 30 เตียง   จงัหวดัระยอง 
100. โรงพยาบาลหว้ยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาขนาด 30 เตียง  จงัหวดักาญจนบุรี 
101. โรงพยาบาลแม่วาง ขนาด  30  เตียง จงัหวดัเชียงใหม ่
102. โรงพยาบาลหนองเสือ  ขนาด  30 เตียง  จงัหวดัปทุมธานี 
103. โรงพยาบาลอาจสามารถ ขนาด  30  เตียง จงัหวดัร้อยเอด็ 
104. โรงพยาบาลลานสกา ขนาด  30  เตียง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
105. โรงพยาบาลเคียนซา ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
106. โรงพยาบาลกุดบาก ขนาด  30  เตียง จงัหวดัสกลนคร 
107. โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ขนาด  30  เตียง จงัหวดับุรีรัมย ์
108. โรงพยาบาลบางคลา้ ขนาด  30  เตียง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
109. โรงพยาบาลบา้นเขวา้ ขนาด  30  เตียง จงัหวดัชยัภูมิ 
110. โรงพยาบาลหว้ยเก้ิง  ขนาด  10 เตียง  จงัหวดัอุดรธานี 
111. โรงพยาบาลปากน ้าหลงัสวน ขนาด 10 เตียง จงัหวดัชุมพร 
112. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกรียติ ขนาด 10 เตียงจงัหวดัระยอง 
113. โรงพยาบาลหนองแซง ขนาด  10  เตียง จงัหวดัสระบุรี 
114. โรงพยาบาลราชสาส์น ขนาด  10  เตียง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
115. โรงพยาบาลภูเพียง รพ.เปิดใหม่  จงัหวดัน่าน 
116. โรงพยาบาลเวยีงหนองล่องรพ.เปิดใหม่  จงัหวดัล าพนู 
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