
รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10001 กรมสุขภาพจิต 

10002 กรมสุขภาพจิต (ศูนย์ยาเสพติด) 

10003 กรมสุขภาพจิต นนทบุรี 

10004 กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 

10005 กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

10006 กองส่งเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 

10007 คณะพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

10008 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10009 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10010 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

10011 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10012 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10013 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

10014 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

10015 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

10017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10018 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

10019 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

10020 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 

10021 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

10022 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

10023 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

10024 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

10025 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10026 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10027 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องครักษ์ 

10028 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 

10029 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10030 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

10031 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

10032 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

10033 คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค 

10034 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10035 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 

10036 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

10037 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย

แปซิฟกิส์ 

10038 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

10039 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หน่วยพัฒนาการเด็กและ

วัยรุ่น 

10040 งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

10041 บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

10042 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10043 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10044 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10045 ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 

10046 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10047 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

10048 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

10049 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10050 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวัชรพล 

10051 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

10052 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

10053 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

10054 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

10055 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 

10056 เรือนจ ากลางคลองเปรม 

10057 เรือนจ ากลางระยอง 

10058 เรือนจ ากลางล าปาง 

10059 เรือนจ าจังหวัดพิจิตร 

10060 เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10061 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 

10062 โรงพยาบาล ทหารเรือกรุงเทพ 

10063 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

10064 โรงพยาบาลกระบี่ 

10065 โรงพยาบาลกรุงเทพ 

10066 โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์วิจัย 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10067 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 

10068 โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

10069 โรงพยาบาลกาบเชิง 

10070 โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

10071 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 

10072 โรงพยาบาลกุดชุม 

10073 โรงพยาบาลกุดบาก 

10074 โรงพยาบาลกุมภวาปี 

10075 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

10076 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 

10077 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 

10078 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 

10079 โรงพยาบาลเกาะช้าง 

10080 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 

10081 โรงพยาบาลเกาะสมุย 

10082 โรงพยาบาลเกาะสีชัง 

10083 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 

10084 โรงพยาบาลแก่งคอย 

10085 โรงพยาบาลแก่งหางแมว 

10086 โรงพยาบาลแกลง 

10087 โรงพยาบาลแก้วคร้อ 

10088 โรงพยาบาลโกรกพระ 

10089 โรงพยาบาลขลุง 

10090 โรงพยาบาลขอนแก่น 

10091 โรงพยาบาลขุขันธ์ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10092 โรงพยาบาลขุนตา 

10093 โรงพยาบาลขุนยวม 

10094 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ 

10095 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

10096 โรงพยาบาลเขาวง 

10097 โรงพยาบาลเขาสมิง 

10098 โรงพยาบาลเขาสุกิม 

10099 โรงพยาบาลเขื่องใน 

10100 โรงพยาบาลคลองท่อม 

10101 โรงพยาบาลคลองหลวง 

10102 โรงพยาบาลคลองใหญ่ 

10103 โรงพยาบาลควนกาหลง 

10104 โรงพยาบาลควนขนุน 

10105 โรงพยาบาลควนโดน 

10106 โรงพยาบาลควนเนียง 

10107 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 

10108 โรงพยาบาลค้อวัง 

10109 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 

10110 โรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว 

10111 โรงพยาบาลค าชะอี 

10112 โรงพยาบาลคีรีมาศ 

10113 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 

10114 โรงพยาบาลจตุพักตรพิมาน 

10115 โรงพยาบาลจอมทอง 

10116 โรงพยาบาลจอมพระ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10117 โรงพยาบาลจะนะ 

10118 โรงพยาบาลจัตุรัส 

10119 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

10120 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 

10121 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชครินทร์ 

10122 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

10123 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

10124 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 

10125 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินท์ 

10126 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 

10127 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

10128 โรงพยาบาลจุน 

10129 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

10130 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

10131 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

10132 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 

10133 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

10134 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 

10135 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

10136 โรงพยาบาลชนบท 

10137 โรงพยาบาลชลบุรี 

10138 โรงพยาบาลชลประทาน 

10139 โรงพยาบาลชะอ า 

10140 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

10141 โรงพยาบาลชัยบาดาล 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10142 โรงพยาบาลช านิ 

10143 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 

10144 โรงพยาบาลชุมพวง 

10145 โรงพยาบาลเชียงกลาง 

10146 โรงพยาบาลเชียงค า 

10147 โรงพยาบาลเชียงดาว 

10148 โรงพยาบาลเชียงม่วน 

10149 โรงพยาบาลเชียงยืน 

10150 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

10151 โรงพยาบาลเชียงแสน 

10152 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 

10153 โรงพยาบาลไชยปราการ 

10154 โรงพยาบาลไชโย 

10155 โรงพยาบาลซับใหญ่ 

10156 โรงพยาบาลซานคามิลโล 

10157 โรงพยาบาลโซ่พิสัย 

10158 โรงพยาบาลดงหลวง 

10159 โรงพยาบาลดอกค าใต้ 

10160 โรงพยาบาลดอนพุด 

10161 โรงพยาบาลดอนมดแดง 

10162 โรงพยาบาลดอนสวรรค์ 

10163 โรงพยาบาลดอยสะเก็ต 

10164 โรงพยาบาลดอยหล่อ 

10165 โรงพยาบาลด่านขุนทด 

10166 โรงพยาบาลด าตากล้า 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10167 โรงพยาบาลเดชอุดม 

10168 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 

10169 โรงพยาบาลตรอน 

10170 โรงพยาบาลตระการพืชผล 

10171 โรงพยาบาลตรัง 

10172 โรงพยาบาลตราด 

10173 โรงพยาบาลตะกั่วป่า 

10174 โรงพยาบาลตากฟา้ 

10175 โรงพยาบาลตากสิน 

10176 โรงพยาบาลตาคลี 

10177 โรงพยาบาลตาพระยา 

10178 โรงพยาบาลตาลสุม 

10179 โรงพยาบาลต ารวจ 

10180 โรงพยาบาลทรายมูล 

10181 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

10182 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ตึกฟื้ นฟูสภาพจิต 

10183 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 

10184 โรงพยาบาลทองแสนขัน 

10185 โรงพยาบาลทับคล้อ 

10186 โรงพยาบาลทัพทัน 

10187 โรงพยาบาลท่าช้าง 

10188 โรงพยาบาลท่าตูม 

10189 โรงพยาบาลท่าเรือ 

10190 โรงพยาบาลท่าลี่ 

10191 โรงพยาบาลท่าวุ้ง 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10192 โรงพยาบาลท่าสองยาง 

10193 โรงพยาบาลท่าใหม่ 

10194 โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 

10195 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 

10196 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

10197 โรงพยาบาลเทพสถิต 

10198 โรงพยาบาลไทยเจริญ 

10199 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

10200 โรงพยาบาลไทรน้อย 

10201 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

10202 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 

10203 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 

10204 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 

10205 โรงพยาบาลนครไทย 

10206 โรงพยาบาลนครนายก 

10207 โรงพยาบาลนครปฐม 

10208 โรงพยาบาลนครพนม 

10209 โรงพยาบาลนครพิงค์ 

10210 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

10211 โรงพยาบาลนภาลัย 

10212 โรงพยาบาลนางรอง 

10213 โรงพยาบาลนาจะหลวย 

10214 โรงพยาบาลนาตาล 

10215 โรงพยาบาลนาทม 

10216 โรงพยาบาลน่าน 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10217 โรงพยาบาลนาน้อย 

10218 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 

10219 โรงพยาบาลนายายอาบ 

10220 โรงพยาบาลนาหว้า 

10221 โรงพยาบาลน ้าเกล้ียง 

10222 โรงพยาบาลน ้าขุ่น 

10223 โรงพยาบาลน ้ายืน 

10224 โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย 

10225 โรงพยาบาลนิติจิตเวช 

10226 โรงพยาบาลเนินสง่า 

10227 โรงพยาบาลโนนคูณ 

10228 โรงพยาบาลโนนดินแดง 

10229 โรงพยาบาลโนนแดง 

10230 โรงพยาบาลโนนสัง 

10231 โรงพยาบาลโนนสูง 

10232 โรงพยาบาลบรบือ 

10233 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 

10234 โรงพยาบาลบ่อเกลือ 

10235 โรงพยาบาลบ่อไร่ 

10236 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 

10237 โรงพยาบาลบางกรวย 

10238 โรงพยาบาลบางจาก 

10239 โรงพยาบาลบางไทร 

10240 โรงพยาบาลบางน ้าเปร้ียว 

10241 โรงพยาบาลบางบัวทอง 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10242 โรงพยาบาลบางบ้านไฝ 

10243 โรงพยาบาลบางปลาม้า 

10244 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล 

10245 โรงพยาบาลบางปะหัน 

10246 โรงพยาบาลบางพลี 

10247 โรงพยาบาลบางมูลนาก 

10248 โรงพยาบาลบางระก า 

10249 โรงพยาบาลบางระจัน 

10250 โรงพยาบาลบางละมุง 

10251 โรงพยาบาลบางเลน 

10252 โรงพยาบาลบางใหญ่ 

10253 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 

10254 โรงพยาบาลบ้านโคก 

10255 โรงพยาบาลบ้านฉาง 

10256 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 

10257 โรงพยาบาลบ้านตาก 

10258 โรงพยาบาลบ้านธิ 

10259 โรงพยาบาลบ้านนาสาร 

10260 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 

10261 โรงพยาบาลบ้านแพง 

10262 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

10263 โรงพยาบาลบ้านม่วง 

10264 โรงพยาบาลบ้านไร่ 

10265 โรงพยาบาลบ้านหมอ 

10266 โรงพยาบาลบ้านหลวง 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10267 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 

10268 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 

10269 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

10270 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

10271 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ัวแนล 

10272 โรงพยาบาลบึงกาฬ 

10273 โรงพยาบาลบึงโขงหลง 

10274 โรงพยาบาลบึงนาราง 

10275 โรงพยาบาลบึงบูรณ์ 

10276 โรงพยาบาลบุ่งคล้า 

10277 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

10278 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

10279 โรงพยาบาลปง 

10280 โรงพยาบาลปทุมธานี 

10281 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ 

10282 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

10283 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

10284 โรงพยาบาลประจันตคาม 

10285 โรงพยาบาลประโดนชัย 

10286 โรงพยาบาลประสาท สุรินทร์ 

10287 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

10288 โรงพยาบาลปรางค์กู่ 

10289 โรงพยาบาลปราสาท 

10290 โรงพยาบาลปลวกแดง 

10291 โรงพยาบาลปลาปาก 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10292 โรงพยาบาลปะเหลืยน 

10293 โรงพยาบาลปักธงชัย 

10294 โรงพยาบาลปัว 

10295 โรงพยาบาลปากเกร็ด 

10296 โรงพยาบาลปากท่อ 

10297 โรงพยาบาลปากพลี 

10298 โรงพยาบาลปางมะผ้า 

10299 โรงพยาบาลปางศิลาทอง 

10300 โรงพยาบาลป่าซาง 

10301 โรงพยาบาลป่าแดด 

10302 โรงพยาบาลป่าโมก 

10303 โรงพยาบาลปาย 

10304 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 

10305 โรงพยาบาลแปลงยาว 

10306 โรงพยาบาลผักไห่ 

10307 โรงพยาบาลฝาง 

10308 โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

10309 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

10310 โรงพยาบาลพนัสนิคม 

10311 โรงพยาบาลพนา 

10312 โรงพยาบาลพบพระ 

10313 โรงพยาบาลพรหมคีรี 

10314 โรงพยาบาลพรหมพิราบ 

10315 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

10316 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10317 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

10318 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

10319 โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 

10320 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

10321 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

10322 โรงพยาบาลพระยืน 

10323 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

10324 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 

10325 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

10326 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั่ น 

10327 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้ น อาจาโร 

10328 โรงพยาบาลพร้าว 

10329 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 

10330 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

10331 โรงพยาบาลพะเยา 

10332 โรงพยาบาลพังงา 

10333 โรงพยาบาลพัฒนานิคม 

10334 โรงพยาบาลพัทลุง 

10335 โรงพยาบาลพาน 

10336 โรงพยาบาลพิจิตร 

10337 โรงพยาบาลพิบูลย์มังสาหาร 

10338 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 

10339 โรงพยาบาลพุทธโสธร 

10340 โรงพยาบาลพุทไธสง 

10341 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10342 โรงพยาบาลเพ็ญ 

10343 โรงพยาบาลแพร่ 

10344 โรงพยาบาลโพธาราม 

10345 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

10346 โรงพยาบาลโพนทอง 

10347 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

10348 โรงพยาบาลไพศาลี 

10349 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

10350 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

10351 โรงพยาบาลมนารมย์ 

10352 โรงพยาบาลมวกเหล็ก 

10353 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

10354 โรงพยาบาลมหาชนะชัย 

10355 โรงพยาบาลมหาชัย 3 

10356 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 

10357 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

10358 โรงพยาบาลมหาสารคาม 

10359 โรงพยาบาลมะการักษ์ 

10360 โรงพยาบาลมะขาม 

10361 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

10362 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 

10363 โรงพยาบาลมุกดาหาร 

10364 โรงพยาบาลเมยวดี 

10365 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 

10366 โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10367 โรงพยาบาลเมืองสรวง 

10368 โรงพยาบาลแม่จริม 

10369 โรงพยาบาลแม่แจ่ม 

10370 โรงพยาบาลแม่ใจ 

10371 โรงพยาบาลแม่ทะ 

10372 โรงพยาบาลแม่พริก 

10373 โรงพยาบาลแม่ลาน 

10374 โรงพยาบาลแม่ลาว 

10375 โรงพยาบาลแม่วงค์ 

10376 โรงพยาบาลแม่วาง 

10377 โรงพยาบาลแม่สรวย 

10378 โรงพยาบาลแม่สอด 

10379 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 

10380 โรงพยาบาลแม่ออน 

10381 โรงพยาบาลแม่อาย 

10382 โรงพยาบาลยโสธร 

10383 โรงพยาบาลยะลา 

10384 โรงพยาบาลยันฮี 

10385 โรงพยาบาลยางชุมน้อย 

10386 โรงพยาบาลยางตลาด 

10387 โรงพยาบาลย่านตาขาว 

10388 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 

10389 โรงพยาบาลร้องกวาง 

10390 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 

10391 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10392 โรงพยาบาลระโนด 

10393 โรงพยาบาลระยอง 

10394 โรงพยาบาลรัตนบุรี 

10395 โรงพยาบาลรัตภูมิ 

10396 โรงพยาบาลราชบุรี 

10397 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

10398 โรงพยาบาลราชวิถี 

10399 โรงพยาบาลราชสาส์น 

10400 โรงพยาบาลราชานุกูล 

10401 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

10402 โรงพยาบาลเรณูนคร 

10403 โรงพยาบาลลพบุรี 

10404 โรงพยาบาลลาดกระบัง 

10405 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 

10406 โรงพยาบาลลานสัก 

10407 โรงพยาบาลล าดวน 

10408 โรงพยาบาลล าทับ 

10409 โรงพยาบาลล าปลายมาศ 

10410 โรงพยาบาลล าปาง 

10411 โรงพยาบาลล าพูน 

10412 โรงพยาบาลล าลูกกา 

10413 โรงพยาบาลลี้ 

10414 โรงพยาบาลลืออ านาจ 

10415 โรงพยาบาลวชิรบารมี 

10416 โรงพยาบาลวชิระบารมี 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10417 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

10418 โรงพยาบาลวังจันทร์ 

10419 โรงพยาบาลวังทอง 

10420 โรงพยาบาลวังน้อย 

10421 โรงพยาบาลวังหิน 

10422 โรงพยาบาลวังเหนือ 

10423 โรงพยาบาลวัฒนานคร 

10424 โรงพยาบาลวัดม่วงสัทธรรม 

10425 โรงพยาบาลวัดสิงห์ 

10426 โรงพยาบาลวานรนิวาส 

10427 โรงพยาบาลวาปีปทุม 

10428 โรงพยาบาลวาริชภูมิ 

10429 โรงพยาบาลวิภาวดี 2 

10430 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 

10431 โรงพยาบาลวิหารแดง 

10432 โรงพยาบาลเวียงแก่น 

10433 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

10434 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 

10435 โรงพยาบาลศรีขรภูมิ 

10436 โรงพยาบาลศรีเทพ 

10437 โรงพยาบาลศรีธัญญา 

10438 โรงพยาบาลศรีนคร 

10439 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

10440 โรงพยาบาลศรีประจันต์ 

10441 โรงพยาบาลศรีมโสถ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10442 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

10443 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

10444 โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

10445 โรงพยาบาลศรีวิไล 

10446 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

10447 โรงพยาบาลศรีสะเกษ (คลินิกจิตเวช) 

10448 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

10449 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

10450 โรงพยาบาลศิริราช 

10451 โรงพยาบาลศิลาวาด 

10452 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 

10453 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 

10454 โรงพยาบาลศูนย์ตรัง 

10455 โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 

10456 โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

10457 โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ 

10458 โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี 

10459 โรงพยาบาลสกลนคร 

10460 โรงพยาบาลสงขลา 

10461 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

10462 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(มอ.หาดใหญ่) 

10463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.แดนชุมพล 

10464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านตาผา 

10465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกลาง อุบลราชธานี 

10466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดจอกใหญ่ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดเวียน 

10468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะเกร็ด 

10469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้วโสภา 

10470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าขวาง 

10471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลช่องสาริกา 

10472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลตลาดน้อย 

10473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถ่อน 

10474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสา 

10475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไห 

10476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งเกษม 

10477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนากระตาย 

10478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโน 

10479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบาง 

10480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาวุ้ง 

10481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน ้าขุ่น 

10482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนิคมล าโคมใหญ่ 

10483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนงาม 

10484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนดู่ 

10485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสมบูรณ์ 

10486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางคูเวียง 

10487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางทราย 

10488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางรักน้อย 

10489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตอไม้แดง 

10490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาอุดม 

10491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปิเหล็ง 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเปียน 

10493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพุม่วง 

10494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรวมไทยพัฒนา 

10495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสลักเพชร 

10496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองปรือกันยาว 

10497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ 

10498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงน ้ารักษ์ 

10499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปงต า 

10500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพงสวาย 

10501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระกาย 

10502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังกางชุง 

10503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังเล้า ตาก 

10504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดเชิงเลน 

10505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวิศิษฐ์ 

10506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะพานหิน 

10507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข 

10508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคล้า 

10509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองดุ 

10510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทม 

10511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยโรง 

10512 โรงพยาบาลสตูล 

10513 โรงพยาบาลสทิงพระ 

10514 โรงพยาบาลสนม 

10515 โรงพยาบาลสบปราบ 

10516 โรงพยาบาลสบเมย 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10517 โรงพยาบาลสมเด็จ 

10518 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 

10519 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

10520 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

10521 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราช 

10522 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

10523 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า 

10524 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

10525 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระบวน ขอนแก่น 

10526 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 

10527 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 

10528 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 

10529 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 

10530 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

10531 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

10532 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 

10533 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

10534 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

10535 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุวราชเชียงราย 

10536 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 

10537 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 

10538 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(อาสนมหาเถระ) นครหลวง 

10539 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ นครหลวง 

10540 โรงพยาบาลสมิติเวช 

10541 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10542 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

10543 โรงพยาบาลสรรคโลก 

10544 โรงพยาบาลสรรพยา 

10545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

10546 โรงพยาบาลสระบุรี 

10547 โรงพยาบาลสระโบสถ์ 

10548 โรงพยาบาลสวนปรุง 

10549 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

10550 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

10551 โรงพยาบาลสวรรคโลก 

10552 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 

10553 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

10554 โรงพยาบาลสอง แพร่ 

10555 โรงพยาบาลส่องดาว 

10556 โรงพยาบาลสองพ่ีน้อง 

10557 โรงพยาบาลสอยดาว 

10558 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 

10559 โรงพยาบาลสะเมิง 

10560 โรงพยาบาลสังขะ 

10561 โรงพยาบาลสังขะบุรี 

10562 โรงพยาบาลสัตหีบ 

10563 โรงพยาบาลสันก าแพง 

10564 โรงพยาบาลสันติสุข 

10565 โรงพยาบาลสันทราย 

10566 โรงพยาบาลสันป่าตอง 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10567 โรงพยาบาลสามโก้ 

10568 โรงพยาบาลสามโคก 

10569 โรงพยาบาลสามง่าม 

10570 โรงพยาบาลสามชุก 

10571 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 

10572 โรงพยาบาลสารภี 

10573 โรงพยาบาลส าโรง 

10574 โรงพยาบาลส าโรงทาบ 

10575 โรงพยาบาลสิงหนคร 

10576 โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

10577 โรงพยาบาลสิรินธร 

10578 โรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์ 

10579 โรงพยาบาลสุโขทัย 

10580 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

10581 โรงพยาบาลสุรินทร์ 

10582 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 

10583 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

10584 โรงพยาบาลสูงเม่น 

10585 โรงพยาบาลเสนา 

10586 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

10587 โรงพยาบาลเสริมงาม 

10588 โรงพยาบาลเสาไห้ 

10589 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

10590 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 

10591 โรงพยาบาลหนองคาย 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10592 โรงพยาบาลหนองแค 

10593 โรงพยาบาลหนองจิก 

10594 โรงพยาบาลหนองฉาง 

10595 โรงพยาบาลหนองแซง 

10596 โรงพยาบาลหนองโดน 

10597 โรงพยาบาลหนองบุญมาก 

10598 โรงพยาบาลหนองพอก 

10599 โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

10600 โรงพยาบาลหนองหงส์ 

10601 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 

10602 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 

10603 โรงพยาบาลหล่มสัก 

10604 โรงพยาบาลห้วยทับทัน 

10605 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 

10606 โรงพยาบาลห้วยยอด 

10607 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ 

10608 โรงพยาบาลหัวหิน 

10609 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

10610 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา 

10611 โรงพยาบาลแหลมฉบัง 

10612 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ 

10613 โรงพยาบาลองค์รักษ์ 

10614 โรงพยาบาลองครักษ์ 

10615 โรงพยาบาลอรัญประเทศ 

10616 โรงพยาบาลอัมพวา 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10617 โรงพยาบาลอากาศอ านวย 

10618 โรงพยาบาลอาจสามารถ 

10619 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 

10620 โรงพยาบาลอ่าวอุดม 

10621 โรงพยาบาลอ่าวอุดมอ าเภอศรีราชา 

10622 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

10623 โรงพยาบาลอุทัย 

10624 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 

10625 โรงพยาบาลฮอด 

10626 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

10627 วิทยาลัยเชียงราย 

10628 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

10629 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนท์ 

10630 วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 

10631 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

10632 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

10633 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 

10634 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

10635 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

10636 วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

10637 วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ 

10638 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

10639 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

10640 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

10641 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10642 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

10643 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

10644 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

10645 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 

10646 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

10647 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

10648 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 

10649 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

10650 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี 

10651 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

10652 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

10653 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม 

10654 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

10655 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง 

10656 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา 

10657 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

10658 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 

10659 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 

10660 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

10661 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 

10662 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

10663 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

10664 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 

10665 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 

10666 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10667 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 

10668 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพุทธชินราช 

10669 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 

10670 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

10671 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

10672 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

10673 วิทยาลัยพยาบาลสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา 

10674 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร(วชิระพยาบาล) 

10675 วิทยาลัยสภากาชาดไทย 

10676 ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

10677 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

10678 ศูนย์จิตรักษา โรงพยาบาลกรุงเทพ 

10679 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วศรีบุญเรือง 

10680 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง 

10681 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 

10682 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ต าหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4 

10683 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 

10684 ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ทวีวัฒนา 

10685 ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 

10686 ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล 

10687 ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคลวอนวังตาล 

10688 ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 

10689 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ 

10690 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 

10691 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10692 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 

10693 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 

10694 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 

10695 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ 

10696 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 

10697 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี 

10698 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 

10699 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร 

10700 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 

10701 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุต 

10702 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 

10703 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31(เอิบ จิตร-ทังสุบุตร) 

10704 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 

10705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 

10706 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 

10707 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 กรุงเทพมหานคร 

10708 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร 

10709 ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จิ๊ด ทองค าบ าเพ็ญ 

10710 ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 

10711 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 

10712 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค 

10713 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 

10714 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 

10715 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี 

10716 ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10717 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 

10718 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ 

10719 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษ์มาลา 

10720 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 

10721 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 

10722 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 

10723 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 

10724 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง 

10725 ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม ทุ่งครุ 

10726 ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 

10727 ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 

10728 ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 

10729 ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 เขตประเวศ 

10730 ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล ้าเลิศ 

10731 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร 

10732 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 

10733 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 ตวงรัฐ 

10734 ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชต์ 

10735 ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว 

10736 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 

10737 ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข 

10738 ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนักพระแม่กวนอินโชคชัย 

4 

10739 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 

10740 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บางโพงพาง 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10741 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 

10742 ศูนย์บริการสาธารณสุข โพธิ์ศรี 

10743 ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน 

10744 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 

10745 ศูนย์พัฒนาการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม นนทบุรี 

10746 ศูนย์แพทย์ชุมชนน ้าขุ่น 

10747 ศูนย์แพทย์ชุมชนหนองแก 

10748 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 

10749 ศูนย์ฟื้ นฟูสมรรถภาพการแพทย์ ก.สาธารณสุข 

10750 ศูนย์มะเร็งล าปาง 

10751 ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี 

10752 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 

10753 ศูนย์สุขภาพจิต 

10754 ศูนย์สุขภาพจิต ชัยนาท 

10755 ศูนย์สุขภาพจิต นครสวรรค์ 

10756 ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท 

10757 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 กรมสุขภาพจิต 

10758 ศูนย์สุขภาพชุมชนฆะมัง 

10759 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาเรือง 

10760 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ 

10761 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี 

10762 ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยขะยุง 

10763 ศูนย์สุขวิทยาจิต 

10764 ศูนย์อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 

10765 สถานพยาบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10766 สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10767 สถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

10768 สถานีอนามัย ต.ทางช้าง 

10769 สถานีอนามัย ต.ทาปลาดุก 

10770 สถานีอนามัย ต.น ้าขุม 

10771 สถานีอนามัย ต.ป่ากุมเกาะ 

10772 สถานีอนามัย ต.แม่สิน 

10773 สถานีอนามัย ต.วัดตายม 

10774 สถานีอนามัย มหาวิทยาลัย10 

10775 สถานีอนามัยกระทุ่มแพ้ว 

10776 สถานีอนามัยขาบใหญ่ 

10777 สถานีอนามัยค าอี 

10778 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมุทรสงคราม 

10779 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรรติ 60 พรรษา บ้านแดง 

10780 สถานีอนามัยชัยจุมพล 

10781 สถานีอนามัยต าบลคลุก 

10782 สถานีอนามัยต าบลโคกสลุด 

10783 สถานีอนามัยต าบลไทยชนะศึก 

10784 สถานีอนามัยต าบลบ้านกล้วย 

10785 สถานีอนามัยต าบลห้วยยูง 

10786 สถานีอนามัยท่าไห 

10787 สถานีอนามัยนาข่า 

10788 สถานีอนามัยบ้านคลองโยง 

10789 สถานีอนามัยบ้านคอนมะโนรา 

10790 สถานีอนามัยบ้านช่องสาร 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10791 สถานีอนามัยบ้านดงย่าปา 

10792 สถานีอนามัยบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ สระแก้ว 

10793 สถานีอนามัยบ้านปราโมทย์ 

10794 สถานีอนามัยบ้านปากคะยาง 

10795 สถานีอนามัยบ้านป่าเหง 

10796 สถานีอนามัยบ้านวังตะคร้อ 

10797 สถานีอนามัยบ้านแสงสว่าง 

10798 สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ กาญจนบุรี 

10799 สถานีอนามัยบ้านหนองเสม็ด ชลบุรี 

10800 สถานีอนามัยบุ่งด า 

10801 สถานีอนามัยปากช่อง 

10802 สถานีอนามัยป่าเซ้า 

10803 สถานีอนามัยราชันย์ 

10804 สถานีอนามัยวังทอง 

10805 สถานีอนามัยวัดบางคณทีใน 

10806 สถานีอนามัยวัดปากสมุทร 

10807 สถานีอนามัยวันห้วยนกกก 

10808 สถานีอนามัยสงเปือย 

10809 สถานีอนามัยห้วยแมร อุตรดิตถ์ 

10810 สถานีอนามัยห้องข่า 

10811 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

10812 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย 

10813 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน นนทบุรี 

10814 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

10815 สถาบันธัญญารักษ์ 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10816 สถาบันธัญญารักษ์ ปทุมธานี 

10817 สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้ นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติมหา

ราชินี 

10818 สถาบันประสาทวิทยา 

10819 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

10820 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

10821 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ 

10822 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

10823 สถาบันราชานุกูล 

10824 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

10825 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

10826 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

10827 สาธารณสุขกิ่ง เชียงใหม่ 

10828 ส านักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ 

10829 ส านักงานสาธารณสุข ตาก 

10830 ส านักงานสาธารณสุข พิษณุโลก 

10831 ส านักงานสาธารณสุข ล าพูน 

10832 ส านักงานสาธารณสุข สิงห์บุรี 

10833 ส านักงานสาธารณสุข สุพรรณบุรี 

10834 ส านักงานสาธารณสุข อ.เขื่องใน 

10835 ส านักงานสาธารณสุข อ.บางระก า 

10836 ส านักงานสาธารณสุข อ.สรรคโลก 

10837 ส านักงานสาธารณสุข อ่างทอง 

10838 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

10839 ส านักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร 



รหัสน่วยงาน/

โรงพยาบาล 

ชื่อหน่วยงาน 

(กดปุ่ม Control+F เพ่ือค้นหาชื่อแล้วน ารหัสไปใช้

ลงทะเบียน) 

10840 ส านักวิชาการพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

10841 ส านักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

10842 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศ พะเยา 

10843 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

10844 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

10845 หน่วยตรวจโรค โรงพยาบาลศิริราช 

10846 ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

10847 CMU เฉลิมพระเกียรติ 

10848 POU หนองสะโน 
 


