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ภาคกลาง 
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โรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทาน 
เพื่อจัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน 

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 ภาคกลาง 
 

ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 
2 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นนทบุรี 

3 รพ.ธัญบุรี ปทุมธานี 
4 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 
5 รพ.ล าลูกกา ปทุมธานี 
6 รพ.หนองเสือ ปทุมธานี 
7 รพ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 
8 ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปทุมธานี 

9 รพ.โคกส าโรง ลพบุรี 
10 รพ.ชัยบาดาล ลพบุรี 
11 รพ.พัฒนานิคม ลพบุรี 
12 รพท.บ้านหมี่ ลพบุรี 
13 รพ.ลพบุรี ลพบุรี 
14 รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
15 รพ.มวกเหล็ก สระบุรี 
16 รพ.สระบุรี สระบุรี 
17 รพท.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
18 รพ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 
19 รพ.โพธิ์ทอง อ่างทอง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคตะวันออก 
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โรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทาน 
เพื่อจัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน 

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 ภาคตะวันออก 
 

ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

20 รพ.แก่งหางแมว จันทบุรี 
21 รพ.ขลุง จันทบุรี 
22 รพ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 
23 รพ.โป่งน ้าร้อน จันทบุรี 
24 รพ.มะขาม จันทบุรี 
25 รพ.สอยดาว จันทบุรี 
26 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 
27 รพ.ท่าใหม่ จันทบุรี 
28 รพ.นายายอาม จันทบุรี 
29 รพ.เขาสุกิม จันทบุรี 
30 รพ.สองพ่ีน้อง จันทบุรี 
31 รพ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
32 รพ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 
33 รพ.บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 
34 รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
35 รพ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
36 รพ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 
37 รพ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
38 รพท.พุทธโสธร (เมืองฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา 
39 รพ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
40 รพ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 
41 รพ.บางละมุง ชลบุร ี
42 รพ.สัตหีบ กม.10 ชลบุร ี
43 รพ.บ้านบึง1 ชลบุร ี
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

44 รพ.เขาสมิง ตราด 
45 รพท.ตราด ตราด 
46 รพ.กรุงเทพตราด ตราด 
47 รพ.บ่อไร่3 ตราด 
48 รพ.บ้านนา นครนายก 
49 รพ.ปากพลี นครนายก 
50 รพ.องครักษ์ นครนายก 
51 รพท.นครนายก นครนายก 
52 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก 
53 รพ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 
54 รพ.แกลง ระยอง 
55 รพท.ระยอง ระยอง 
56 รพ.คลองหาด สระแก้ว 
57 รพ.ตาพระยา สระแก้ว 
58 รพ.วังน ้าเย็น สระแก้ว 
59 รพ.วัฒนานคร สระแก้ว 
60 รพ.อรัญประเทศ สระแก้ว 
61 รพร.สระแก้ว สระแก้ว 
62 รพ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 
63 รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สระแก้ว 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาคตะวันตก 
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โรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทาน 
เพื่อจัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน 

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ภาคตะวันตก 
 

ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

64 รพ.คริสเตียน (แม่น ้ำแควน้อย) กำญจนบุรี 
65 รพ.เจ้ำคุณไพบูลย์พนมทวน กำญจนบุรี 
66 รพ.ด่ำนมะขำมเตี ย กำญจนบุรี 
67 รพ.ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 
68 รพ.ท่ำกระดำน กำญจนบุรี 
69 รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ท่ี 19 (ท่ำม่วง) กำญจนบุรี 
70 รพ.ไทรโยค กำญจนบุรี 
71 รพ.บ่อพลอย กำญจนบุรี 
72 รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ กำญจนบุรี 
73 รพ.สมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต กำญจนบุรี 
74 รพ.สังขละบุรี กำญจนบุรี 
75 รพท.พหลพลพยุหเสนำ กำญจนบุรี 
76 รพ.สถำนพระบำรมี กำญจนบุรี 
77 รพ.มะกำรักษ์ กำญจนบุรี 
78 รพ.เมตตำประชำรักษ์ นครปฐม 
79 รพ.หลวงพ่อเปิ่น นครปฐม 
80 รพ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
81 รพ.ค่ำยธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ 
82 รพ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 
83 รพ.บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 
84 รพ.บำงสะพำนน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 
85 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
86 รพ.ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
87 รพ.สำมร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

88 รพ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
89 สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ประจวบคีรีขันธ์ 
90 รพ.แก่งกระจำน เพชรบุรี 
91 รพ.เขำย้อย เพชรบุรี 
92 รพ.ท่ำยำง เพชรบุรี 
93 รพท.พระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
94 รพ.ด้ำเนินสะดวก รำชบุรี 
95 รพ.บ้ำนโป่ง รำชบุรี 
96 รพศ.รำชบุรี รำชบุรี 
97 รพ.สวนผึ ง รำชบุรี 
98 รพท.โพธำรำม รำชบุรี 
99 รพร.จอมบึง รำชบุรี 
100 รพ.เจ็ดเสมียน รำชบุรี 
101 รพ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทาน 
เพื่อจัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน 

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

102 รพ.น ้ำพอง ขอนแก่น 
103 รพ.บ้ำนไผ่ ขอนแก่น 
104 รพ.พล ขอนแก่น 
105 รพ.แม่และเด็กพล ขอนแก่น 
106 ศูนย์อนำมัยที่ 7 ขอนแก่น ขอนแก่น 
107 รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 
108 รพศ.ขอนแก่น ขอนแก่น 
109 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ขอนแก่น 
110 รพท.ชัยภูมิ ชัยภูมิ 
111 รพ.ท่ำอุเทน นครพนม 
112 รพ.นำทม นครพนม 
113 รพ.บ้ำนแพง นครพนม 
114 รพ.โพนสวรรค์ นครพนม 
115 รพ.ศรีสงครำม นครพนม 
116 รพท.นครพนม นครพนม 
117 รพ.นำหว้ำ นครพนม 
118 รพ.ปลำปำก นครพนม 
119 รพ.ค่ำยพระยอดเมืองขวำง นครพนม 
120 รพ.ชุมพวง นครรำชสีมำ 
121 รพ.ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 
122 รพ.กระสัง บุรีรัมย์ 
123 รพ.ค่ำยสมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก บุรีรัมย์ 
124 รพ.คูเมือง บุรีรัมย์ 
125 รพ.นำงรอง บุรีรัมย์ 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

126 รพ.บ้ำนกรวด บุรีรัมย์ 
127 รพ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 
128 รพ.พุทไธสง บุรีรัมย์ 
129 รพ.ละหำนทรำย บุรีรัมย์ 
130 รพ.สตึก บุรีรัมย์ 
131 รพ.หนองก่ี บุรีรัมย์ 
132 รพ.ห้วยรำช บุรีรัมย์ 
133 รพท.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
134 รพ.นำโพธิ์ บุรีรัมย์ 
135 รพ.ช้ำนิ บุรีรัมย์ 
136 รพ.ปะค้ำ บุรีรัมย์ 
137 รพ.โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
138 รพ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
139 รพ.ค้ำชะอี มุกดำหำร 
140 รพ.ดงหลวง มุกดำหำร 
141 รพ.หนองสูง มุกดำหำร 
142 รพ.หว้ำนใหญ่ มุกดำหำร 
143 รพท.มุกดำหำร มุกดำหำร 
144 รพ.กุดชุม ยโสธร 
145 รพ.ค้อวัง ยโสธร 
146 รพร.เลิงนกทำ ยโสธร 
147 รพ.ป่ำติ ว ยโสธร 
148 รพท.ยโสธร ยโสธร 
149 รพร.ไทยเจริญ ยโสธร 
150 รพ.มหำชนะชัย ยโสธร 
151 รพ.ทรำยมูล ยโสธร 
152 รพ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 
153 รพท.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
154 รพ.เชียงคำน เลย 
155 รพ.นำด้วง เลย 

 
 
 
 

 



8 
 

ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

156 รพ.นำแห้ว เลย 
157 รพ.ปำกชม เลย 
158 รพ.ภูกระดึง เลย 
159 รพ.ภูหลวง เลย 
160 รพ.วังสะพุง เลย 
161 รพ.เอรำวัณ เลย 
162 รพท.เลย เลย 
163 รพร.ด่ำนซ้ำย เลย 
164 รพ.ผำขำว เลย 
165 รพ.ภูเรือ เลย 
166 รพ.ท่ำลี่ เลย 
167 รพ.หนองหิน เลย 
168 รพ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 
169 รพ.กันทรำรมย์ ศรีสะเกษ 
170 รพ.น ้ำเกลี ยง ศรีสะเกษ 
171 รพ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 
172 รพท.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
173 รพ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 
174 รพ.โนนคูณ ศรีสะเกษ 
175 รพ.กุดบำก สกลนคร 
176 รพ.กุสุมำลย์ สกลนคร 
177 รพ.ค้ำตำกล้ำ สกลนคร 
178 รพ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 
179 รพ.เจริญศิลป์ สกลนคร 
180 รพ.เต่ำงอย สกลนคร 
181 รพ.นิคมน ้ำอูน สกลนคร 
182 รพ.บ้ำนม่วง สกลนคร 
183 รพ.พระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร สกลนคร 
184 รพ.พระอำจำรย์แบน ธนำกโร สกลนคร 
185 รพ.ชุมชนพังโคน สกลนคร 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

186 รพ.โพนนำแก้ว สกลนคร 
187 รพ.วำนรนิวำส สกลนคร 
188 รพ.วำริชภูมิ สกลนคร 
189 รพ.ส่องดำว สกลนคร 
190 รพ.อำกำศอ้ำนวย สกลนคร 
191 รพร.สว่ำงแดนดิน สกลนคร 
192 รพท.สกลนคร สกลนคร 
193 รพ.รักษ์สกล สกลนคร 
194 รพ.กำบเชิง สุรินทร์ 
195 รพ.บัวเชด สุรินทร์ 
196 รพ.ปรำสำท สุรินทร์ 
197 รพ.ล้ำดวน สุรินทร์ 
198 รพ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
199 รพ.สังขะ สุรินทร์ 
200 รพศ.สุรินทร์ สุรินทร์ 
201 รพ.ท่ำตูม สุรินทร์ 
202 รพ.ส้ำโรงทำบ สุรินทร์ 
203 รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ สุรินทร์ 
204 รพ.รัตนบุรี สุรินทร์ 
205 รพ.โพนพิสัย หนองคำย 
206 รพ.ศรีเชียงใหม่ หนองคำย 
207 รพท.หนองคำย หนองคำย 
208 รพร.ท่ำบ่อ หนองคำย 
209 รพ.โพธิ์ตำก หนองคำย 
210 รพ.สังคม หนองคำย 
211 รพ.เซกำ บึงกำฬ 
212 รพ.โซ่พิสัย บึงกำฬ 
213 รพ.บึงกำฬ บึงกำฬ 
214 รพ.บึงโขงหลง บึงกำฬ 
215 รพ.บุ่งคล้ำ บึงกำฬ 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

216 รพ.ปำกคำด บึงกำฬ 
217 รพ.พรเจริญ บึงกำฬ 
218 รพ.ศรีวิไล บึงกำฬ 
219 รพ.นำกลำง หนองบัวล้ำภู 
220 รพ.ศรีบุญเรือง หนองบัวล้ำภู 
221 รพ.หนองบัวล้ำภู หนองบัวล้ำภู 
222 รพ.โนนสัง หนองบัวล้ำภู 
223 รพ.สุวรรณคูหำ หนองบัวล้ำภู 
224 รพ.นำวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ หนองบัวล้ำภู 
225 รพ.ชำนุมำน อ้ำนำจเจริญ 
226 รพ.ปทุมรำชวงศำ อ้ำนำจเจริญ 
227 รพ.ลืออ้ำนำจ อ้ำนำจเจริญ 
228 รพ.เสนำงคนิคม อ้ำนำจเจริญ 
229 รพท.อ้ำนำจเจริญ อ้ำนำจเจริญ 
230 รพ.หัวตะพำน อ้ำนำจเจริญ 
231 รพ.พนำ อ้ำนำจเจริญ 
232 รพ.กุดจับ อุดรธำนี 
233 รพ.ไชยวำน อุดรธำนี 
234 รพ.กุมภวำปี อุดรธำนี 
235 รพ.นำยูง อุดรธำนี 
236 รพ.โนนสะอำด อุดรธำนี 
237 รพ.บ้ำนผือ อุดรธำนี 
238 รพ.วังสำมหมอ อุดรธำนี 
239 รพ.ศรีธำตุ อุดรธำนี 
240 รพ.หนองหำน อุดรธำนี 
241 รพร.บ้ำนดุง อุดรธำนี 
242 รพศ.อุดรธำนี อุดรธำนี 
243 รพ.น ้ำโสม อุดรธำนี 
244 รพ.ทุ่งฝน อุดรธำนี 
245 รพ.เพ็ญ อุดรธำนี 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

246 รพ.สร้ำงคอม อุดรธำนี 
247 รพ.หนองวัวซอ อุดรธำนี 
247 รพ.หนองวัวซอ อุดรธำนี 
248 รพ.หนองแสง อุดรธำนี 
249 รพ.เขมรำฐ อุบลรำชธำนี 
250 รพ.โขงเจียม อุบลรำชธำนี 
251 รพ.ค่ำยสรรพสิทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี 
252 รพ.ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี 
253 รพ.ตำลสุม อุบลรำชธำนี 
254 รพ.นำจะหลวย อุบลรำชธำนี 
255 รพ.น ้ำยืน อุบลรำชธำนี 
256 รพ.บุณฑริก อุบลรำชธำนี 
257 รพ.พิบูลมังสำหำร อุบลรำชธำนี 
258 รพ.โพธิ์ไทร อุบลรำชธำนี 
259 รพ.วำรินช้ำรำบ อุบลรำชธำนี 
260 รพ.ศรีเมืองใหม่ อุบลรำชธำนี 
261 รพ.สิรินธร อุบลรำชธำนี 
262 รพ.ทุ่งศรีอุดม อุบลรำชธำนี 
263 รพร.เดชอุดม อุบลรำชธำนี 
264 รพ.น ้ำขุน อุบลรำชธำนี 
265 รพ.เขื่องใน อุบลรำชธำนี 
266 รพ.สว่ำงวีรวงศ์ อุบลรำชธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเหนือ 
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โรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทาน 
เพื่อจัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน 

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ภาคเหนือ 
 

ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

267 รพท.ก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 
268 รพ.ขุนตำล เชียงรำย 
269 รพ.เชียงแสน เชียงรำย 
270 รพ.พำน เชียงรำย 
271 รพ.แม่จัน เชียงรำย 
272 รพ.แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 
273 รพ.แม่สรวย เชียงรำย 
274 รพ.แม่สำย เชียงรำย 
275 รพ.เวียงแก่น เชียงรำย 
276 รพ.เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 
277 รพร.เชียงของ เชียงรำย 
278 รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์ เชียงรำย 
279 รพ.แม่ลำว เชียงรำย 
280 รพ.พญำเม็งรำย เชียงรำย 
281 รพ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 
282 รพ.ดอยหลวง เชียงรำย 
283 รพ.จอมทอง เชียงใหม่ 
284 รพ.เชียงดำว เชียงใหม่ 
285 รพ.ดอยเต่ำ เชียงใหม่ 
286 รพ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
287 รพ.ดำรำรัศมี เชียงใหม่ 
288 รพ.ฝำง เชียงใหม่ 
289 รพ.พร้ำว เชียงใหม่ 
290 รพ.เทพรัตนเวชชำนุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ  เชียงใหม่ 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

291 รพ.แม่แตง เชียงใหม่ 
292 รพ.แม่วำง เชียงใหม่ 
293 รพ.แม่อำย เชียงใหม่ 
294 รพ.เวียงแหง เชียงใหม่ 
295 รพ.สะเมิง เชียงใหม่ 
296 รพ.สันป่ำตอง เชียงใหม่ 
297 รพ.อมก๋อย เชียงใหม่ 
298 รพ.มหำรำชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
299 รพ.ฮอด เชียงใหม่ 
300 รพท.นครพิงค์ เชียงใหม่ 
301 รพ.วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ เชียงใหม่ 
302 รพ.ท่ำสองยำง ตำก 
303 รพ.บ้ำนตำก ตำก 
304 รพ.พบพระ ตำก 
305 รพ.แม่ระมำด ตำก 
306 รพท.แม่สอด ตำก 
307 รพ.อุ้มผำง ตำก 
308 รพ.สำมเงำ ตำก 
309 รพ.เชียงกลำง น่ำน 
310 รพ.ท่ำวังผำ น่ำน 
311 รพ.ทุ่งช้ำง น่ำน 
312 รพ.นำน้อย น่ำน 
313 รพ.บ่อเกลือ น่ำน 
314 รพ.แม่จริม น่ำน 
315 รพ.เวียงสำ น่ำน 
316 รพ.สองแคว น่ำน 
317 รพ.สันติสุข น่ำน 
318 รพท.น่ำน น่ำน 
319 รพร.ปัว น่ำน 
320 รพ.เฉลิมพระเกียรติ น่ำน 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

321 รพ.บ้ำนหลวง น่ำน 
322 รพ.เชียงม่วน พะเยำ 
323 รพ.ปง พะเยำ 
324 รพท.เชียงค ำ พะเยำ 
325 รพท.พะเยำ พะเยำ 
326 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ พะเยำ 
327 รพ.ชำติตระกำร พิษณุโลก 
328 รพ.เนินมะปรำง พิษณุโลก 
329 รพ.บำงกระทุ่ม พิษณุโลก 
330 รพ.วังทอง พิษณุโลก 
331 รพ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก 
332 รพร.นครไทย พิษณุโลก 
333 รพศ.พุทธชินรำช พิษณุโลก พิษณุโลก 
334 รพ.พรหมพิรำม พิษณุโลก 
335 รพ.บำงระก ำ พิษณุโลก 
336 รพ.มหำวิทยำลัยนเรศวร พิษณุโลก 
337 รพ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
338 รพ.วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ์ 
339 รพ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 
340 รพ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 
341 รพ.บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 
342 รพท.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 
343 รพ.ชนแดน เพชรบูรณ์ 
344 รพ.ร้องกวำง แพร่ 
345 รพ.สอง แพร่ 
346 รพ.หนองม่วงไข่ แพร่ 
347 รพ.วังชิ้น แพร่ 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

348 รพ.ลอง แพร่ 
349 รพ.ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน 
350 รพ.ปำย แม่ฮ่องสอน 
351 รพ.แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 
352 รพ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
353 รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน 
354 รพท.ศรีสังวำลย์ แม่ฮ่องสอน 
355 รพ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 
356 รพ.สวรรคโลก สุโขทัย 
357 รพ.ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 
358 รพท.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
359 รพ.ลับแล อุตรดิตถ์ 
360 รพ.บ้ำนโคก อุตรดิตถ์ 
361 รพ.ฟำกท่ำ อุตรดิตถ์ 
362 รพ.พิชัย อุตรดิตถ์ 
363 รพ.น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 
364 รพ.ลำนสัก อุทัยธำนี 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคใต ้
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โรงพยาบาลที่ได้รับเงินพระราชทาน 
เพื่อจัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน 

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ภาคใต ้
 

ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

365 รพ.กระบี่ กระบี่ 
366 รพ.อ่าวลึก กระบี่ 
367 คลองท่อม กระบี่ 
368 รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 
369 รพ.ท่าแซะ ชุมพร 
370 รพ.ทุ่งตะโก ชุมพร 
371 รพ.ปะทิว ชุมพร 
372 รพ.ปากน ้าชุมพร ชุมพร 
373 รพ.พะโต๊ะ ชุมพร 
374 รพ.ละแม ชุมพร 
375 รพ.สวี ชุมพร 
376 รพ.หลังสวน ชุมพร 
377 รพ.ปากน ้าหลังสวน ชุมพร 
378 รพ.กันตัง ตรัง 
379 รพ.นาโยง ตรัง 
380 รพ.ปะเหลียน ตรัง 
381 รพ.ย่านตาขาว ตรัง 
382 รพ.สิเกา ตรัง 
383 รพ.ห้วยยอด ตรัง 
384 รพท.ตรัง ตรัง 
385 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นครศรีธรรมราช 
386 รพ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 
387 รพ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 
388 รพ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

389 รพ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 
390 รพ.นาบอน นครศรีธรรมราช 
391 รพ.บางขัน นครศรีธรรมราช 
392 รพ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
393 รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
394 รพ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 
395 รพ.พิปูน นครศรีธรรมราช 
396 รพ.จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 
397 รพ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
398 รพ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
399 รพ.นบพิต้า นครศรีธรรมราช 
400 รพ.ระแงะ นราธิวาส 
401 รพ.รือเสาะ นราธิวาส 
402 รพ.แว้ง นราธิวาส 
403 รพ.ศรีสาคร นราธิวาส 
404 รพ.สุคิริน นราธิวาส 
405 รพ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
406 รพศ.นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 
407 รพ.จะแนะ นราธิวาส 
408 รพ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 
409 รพ.ตากใบ นราธิวาส 
410 รพ.บาเจาะ นราธิวาส 
411 รพ.กัลยานิวัฒนาการุณย์ นราธิวาส 
412 รพ.โคกโพธิ์ ปัตตานี 
413 รพ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี 
414 รพ.ปะนาเระ ปัตตานี 
415 รพ.มายอ ปัตตานี 
416 รพ.แม่ลาน ปัตตานี 
417 รพ.ไม้แก่น ปัตตานี 
418 รพ.ยะรัง ปัตตานี 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

419 รพ.หนองจิก ปัตตานี 
420 รพ.ยะหริ่ง ปัตตานี 
421 รพท.ปัตตานี ปัตตานี 
422 รพร.สายบุรี ปัตตานี 
423 รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา 
424 รพ.ตะก่ัวป่า พังงา 
425 รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา 
426 รพ.กะปงชัยพัฒน์ พังงา 
427 รพ.กงหรา พัทลุง 
428 รพ.ควนขนุน พัทลุง 
429 รพ.ปากพะยูน พัทลุง 
430 รพ.ป่าบอน พัทลุง 
431 รพ.ป่าพะยอม พัทลุง 
432 รพ.ศรีบรรพต พัทลุง 
433 รพ.ตะโหมด พัทลุง 
434 รพท.พัทลุง พัทลุง 
435 รพ.ธารโต ยะลา 
436 รพ.บันนังสตา ยะลา 
437 รพ.เบตง ยะลา 
438 รพท.ยะลา ยะลา 
439 รพร.ยะหา ยะลา 
440 รพ.รามัน ยะลา 
441 รพ.กระบุรี ระนอง 
442 รพ.ละอุ่น ระนอง 
443 รพท.ระนอง ระนอง 
444 รพ.กะเปอร์ ระนอง 
445 รพ.สุขส้าราญ ระนอง 
446 รพ.จะนะ สงขลา 
447 รพ.เทพา สงขลา 
448 รพ.ปาดังเบซาร์ สงขลา 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

449 รพ.รัตภูม ิ สงขลา 
450 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ้าเภอนาทวี สงขลา 
451 รพ.สะเดา สงขลา 
452 รพ.นาหม่อม สงขลา 
453 รพ.สะบ้าย้อย สงขลา 
454 รพ.บางกล่้า สงขลา 
455 รพ.ควนเนียง สงขลา 
456 รพท.สงขลา สงขลา 
457 รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ สงขลา 
458 รพ.สิงหนคร สงขลา 
459 รพ.กระแสสินธุ์ สงขลา 
460 รพ.สทิงพระ สงขลา 
461 รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา 
462 รพ.คลองหอยโข่ง สงขลา 
463 รพ.ควนกาหลง สตูล 
464 รพ.ควนโดน สตูล 
465 รพ.ท่าแพ สตูล 
466 รพ.ละงู สตูล 
467 รพ.ทุ่งหว้า สตูล 
468 รพท.สตูล สตูล 
469 รพ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
470 รพ.เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 
471 รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
472 รพ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 
473 รพ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
474 รพ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
475 รพ.พระแสง สุราษฎร์ธานี 
476 รพ.วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 
477 รพร.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
478 รพศ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
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ที ่ โรงพยาบาล จังหวัด 

479 รพ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 
480 รพ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 
481 รพ.ท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี 
482 รพ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี 

 
 




