














ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกระบ่ี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครปฐม
บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี หมู่ 6  ต าบลถนนขาด อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000
ถนนอุตรกิจ  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000
โทรศัพท์  :  0-7562-0985 โทรศัพท์  :  0-3434-0018
โทรสาร   :  0-7562-0985 โทรสาร   :  0-3434-0018-9
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครพนม
ถนนแสงชูโต  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 ถนนสุนทรวิจิตร  อ.เมือง  จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์  :  0-3451-2887 โทรศัพท์  :  0-4251-1580
โทรสาร   :  0-3451-2887 โทรสาร   :  0-4251-1580
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำฬสินธ์ุ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ
8  ถนนสุรินทร์  อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  46000 ถนนราชด าเนิน  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์  :  0-4382-2232 โทรศัพท์  :  0-4425-4615
โทรสาร   :  0-4382-2232 โทรสาร   :  0-4425-4615
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครศรีธรรมรำช
17  ถนนเทศา 1  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  62000 658  ถนนราชด าเนิน  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์  :  0-5571-1420 โทรศัพท์  :  0-7534-1202
โทรสาร   :  0-5571-1420 โทรสาร   :  0-7534-1202
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์ราชการ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 ถนนสุวรรค์วิถี  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทรศัพท์  :  0-4333-1111 โทรศัพท์  :  0-5622-8787
โทรสาร   :  0-4323-7136 โทรสาร   :  0-5622-7015
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดจันทบุรี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนรำธิวำส
ถนนเลียบเนิน  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000 ถนนสุริยะประดิษฐ์  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000
โทรศัพท์  :  0-3931-2766 โทรศัพท์  :  0-7351-4712
โทรสาร   :  0-3931-2766 โทรสาร   :  0-7351-4712
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดน่ำน
ถนนมรุพงษ์  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 ถนนสุริยพงษ์  อ.เมือง  จ.น่าน  55000
โทรศัพท์  :  0-3881-4241, 080-1008668 โทรศัพท์  :  0-5477-4513
โทรสาร   :  0-3851-4241 โทรสาร   :  0-5477-4513
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดชลบุรี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนนทบุรี
ถนนต าหนักน  า  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 213  ถนนนนทบุรี  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี
โทรศัพท์  :  0-3827-1970 โทรศัพท์  :  0-2527-3878
โทรสาร   :  0-3827-1970 โทรสาร   :  0-2525-2160
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดชัยนำท ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนพรหมประเสริฐ  อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  1159 ต.เขากระโตง 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์  :  0-5641-1963 โทรศัพท์  :  0-4461-2169
โทรสาร   :  0-5641-1963 โทรสาร   :  0-4461-2169

ท่ีต้ังและเบอร์โทรศัพท์ของเหล่ำกำชำดจังหวัด



ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดชัยภูมิ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดปทุมธำนี
ถนนบูรพา  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000 ถนนเทศปทุม-ปทุมธานี  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000
โทรศัพท์  :  0-4481-1558 โทรศัพท์  :  0-2581-5550
โทรสาร   :   0-4481-1203 โทรสาร    :  0-2593-4076
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดชุมพร ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนอาภากร  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 ถนนสู้ศึก  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทรศัพท์  :  0-7750-4644 โทรศัพท์  :  0-3260-2497
โทรสาร   :  0-7750-4644 โทรสาร   :  0-3260-2497
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดปรำจีนบุรี
ถนนธนาลัย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 ถนนพินิจรังสรรค์  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000
โทรศัพท์  :  0-5371-6196 โทรศัพท์  :  0-3721-2719
โทรสาร   :  0-3827-1976 โทรสาร   :  0-3721-2719
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดปัตตำนี
196  ถนนราชภาคินัย  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง ถนนเดชา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000
จ.เชียงใหม่  50200 โทรศัพท์  :  0-7334-9215
โทรศัพท์  :  0-5321-2638 โทรสาร   :  0-7333-2218
โทรสาร   :  0-5321-2638
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดตรัง ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดพะเยำ
8  ถนนร่ืนรมย์  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 99/19  ถนนพหลโยธิน  หมู่ 11  ต.บ้านต๋อม
โทรศัพท์  :  0-7550-1095 อ.เมือง  จ.พะเยา  56000
โทรสาร   :  0-7550-1095 โทรศัพท์  :  0-5448-2298

โทรสาร   :  0-5448-2298
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดตรำด ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ถนนราษฎร์นิยม  อ.เมือง จ.ตราด  23000 ถนนโรจนะ  ต.ประตูชัย  อ.เมือง

จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์  :  0-3951-2135 โทรศัพท์  :  0-3524-3613
โทรสาร   :  0-3951-2135 โทรสาร   :   0-3524-3613
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดตำก ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดพังงำ
ถนนจรดวิถีถ่อง  อ.เมือง จ.ตาก  63000 560  ถนนเพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง อ.เมือง  จ.พังงา  82000
โทรศัพท์  :  0-5551-1011 โทรศัพท์  :  0-7641-1939
โทรสาร   :  0-5551-1011 โทรสาร   :  0-7641-1939
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนครนำยก ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดล ำปำง
ถนนสุวรรณศร  อ.เมือง จ.นครนายก  26000 ถนนทิพย์ช้าง  อ.เมือง จ.ล าปาง  52000
โทรศัพท์  :  0-3731-1553 โทรศัพท์  :  0-5421-7758
โทรสาร   :  0-3731-1553 โทรสาร   :  0-5421-7758
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดล ำพูน
ถนนราเมศวร์  อ.เมือง จ.พัทลุง  93000 ถนนอินทยงยศ  อ.เมือง จ.ล าพูน  51000
โทรศัพท์  :  0-7461-1678 โทรศัพท์  :  0-5351-0370
โทรสาร   :  0-7461-3012 โทรสาร   :  0-5351-0370



ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดพิจิตร ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย
ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อ.เมือง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ถนนเจริญรัฐ
จ.พิจิตร  66000 ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000
โทรศัพท์  :  0-5661-1074 โทรศัพท์  :  0-4281-1161
โทรสาร   :  0-5661-1074 โทรสาร   :  0-4281-1774
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดพิษณุโลก ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนจ่านกร้อง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 ถนนศรีวิเศษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000
โทรศัพท์  :  0-5525-1144 โทรศัพท์  :  0-4561-1367
โทรสาร   :  0-5525-1144 โทรสาร   :  0-4561-1367
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเพชรบุรี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสกลนคร
ถนนด าเนินเกษม  อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000 1848 ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาติเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000

โทรศัพท์  :  0-3242-6144 โทรศัพท์  :  0-4271-1326
โทรสาร   :  0-3242-6144 โทรสาร   :  0-4271-1326
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสตูล
ถนนเพชรเจริญ  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000 ถนนสตูลธานี  อ.เมือง จ.สตูล  91000
โทรศัพท์  :  0-5672-1528 โทรศัพท์  :  0-7473-0966
โทรสาร   :  0-5672-1528 โทรสาร   :  0-7471-1055
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดแพร่ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร
ถนนไชยบูรณ์  อ.เมือง จ.แพร่  54000 ถนนสุทธิภิรมย์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270
โทรศัพท์  :  0-5452-3007 โทรศัพท์  :  0-2395-0089, 086-3394777
โทรสาร   :  0-5452-3007 โทรสาร   :  0-2382-6047
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดภูเก็ต ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรสงครำม
38/34 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถนนเอกชัย  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  :  0-7621-1766 โทรศัพท์  :  0-3471-5505
โทรสาร   :  0-7621-1766 โทรสาร   :  0-3471-5505
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดมหำสำรคำม ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรสำคร
333 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง 952  ถนนเศรษฐกิจ  ต.มหาชัย  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  44000 จ.สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์  :  0-4371-3691 โทรศัพท์  :  0-3442-6803, 081-8585355
โทรสาร   :  0-4371-3691 โทรสาร   :  0-3442-6803
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดมุกดำหำร ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสระบุรี
อุทยานวัฒนธรรม เลขท่ี 99 ถนนพิทักษ์พนมเขต  2/6  ซอย15  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ต.ปากเพรียง
ต.มุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
โทรศัพท์  :  0-4266-1109 โทรศัพท์  :  0-3621-1911
โทรสาร   :   0-4266-1169 โทรสาร   :  0-3621-1911
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสงขลำ
ถนนขุมลุมประพาส  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  58000 23  ถนนชายเขา  ต.บ่อยาง  อ.เมือง จ.สงขลา  90000
โทรศัพท์  : 0-5361-4097, 0-5361-2158 โทรศัพท์  :  0-7432-3760, 0-7431-1136
โทรสาร   :  0-5361-2158 โทรสาร   :  0-7431-1136



ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดยะลำ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสิงห์บุรี
33  ถนนสุขยางค์  อ.เมือง จ.ยะลา  95000 ถนนสิงห์บุรี-บางพาน  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  16000
โทรศัพท์  :  0-7321-2955 โทรศัพท์  :  0-3650-7249
โทรสาร   :  0-7321-2955 โทรสาร   :  0-3650-7249
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดยโสธร ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุโขทัย
ถนนแจ้งสนิท  อ.เมือง จ.ยโสธร  35000 ถนนนิกรเกษม  อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000
โทรศัพท์  :  0-4571-4986 โทรศัพท์  :  0-5561-1314
โทรสาร   :  0-4572-4986 โทรสาร   :  0-5561-1314
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดระนอง ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุพรรณบุรี
17  ถนนก าลังทรัพย์  อ.เมือง จ.ระนอง  85000 ถนนพระพันวษา  ต.ท่าพ่ีเลี ยง  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72000
โทรศัพท์  :  0-7782-1522 โทรศัพท์  :  0-3552-2457
โทรสาร   :  0-7782-1522 โทรสาร   :  0-3552-2457
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดระยอง ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ถนนตากสินมหาราช  อ.เมือง จ.ระยอง  21000 168/1  ถนนหน้าเมือง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000
โทรศัพท์  :  0-3887-0235 โทรศัพท์  :  0-7727-2798
โทรสาร   :  0-3887-0235 โทรสาร   :  0-7727-2798
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดรำชบุรี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์
50  ถนนวรเดช  อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 ถนนหลักเมือง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000
โทรศัพท์  :  0-3232-1085 โทรศัพท์  :  0-4451-3391
โทรสาร   :  0-3232-1085 โทรสาร   :  0-4451-3391
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดร้อยเอ็ด ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดหนองคำย
50  ถนนรัชชูปการ  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  45000 ถนนมีชัย  อ.เมือง จ.หนองคาย  43000
โทรศัพท์  :  0-4351-1511 โทรศัพท์  :  0-4241-2379
โทรสาร   :  0-4351-1511 โทรสาร   :  0-4241-2379
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดลพบุรี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอ่ำงทอง
ถนนนารายณ์มหาราช  อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000 ถนนเทศบาล 1  อ.เมือง จ.อ่างทอง  14000
โทรศัพท์  :  0-3677-0007 โทรศัพท์  :  0-3561-2111
โทรสาร   :   0-3677-0007 โทรสาร   :   0-3561-2111
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุดรธำนี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนมุขมนตรี  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000 ถนนประชานิมิตร  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์  :  0-4222-2960 โทรศัพท์  :  0-5541-3501
โทรสาร   :  0-4232-5588 โทรสาร   :  0-5541-3501
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุทัยธำนี ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุบลรำชธำนี
ถนนศรีอุทัย  อ.เมือง จ.อุทัยธานี  61000 ถนนพรหมเทพ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
โทรศัพท์  :  0-5651-2956 โทรศัพท์  :  0-4524-4821
โทรสาร   :  0-5651-2956 โทรสาร   :  0-4524-4821, 0-4525-5058
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดหนองบัวล ำภู ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอ ำนำจเจริญ
ศุนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู  39000 ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ  ชั น 4  อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  37000

โทรศัพท์  :  0-4237-8541 โทรศัพท์  :  0-4552-3020
โทรสาร   :   0-4237-8541 โทรสาร   :   0-4552-3020



ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสระแก้ว ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดบึงกำฬ
ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว  27000 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั น 2  อ.เมือง จ.บึงกาฬ  38000
โทรศัพท์  :  0-3742-5117 โทรศัพท์  :  0-4249-1551
โทรสาร   :  0-3742-5117 โทรสาร   :  0-4249-2716



ล ำดับ หน่วยงำน เบอร์โทร ท่ีอยู่โรงพยำบำล
ส่วนกลำง 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 0 2252 1637 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 โรงพยาบาลต ารวจ 0 2253 8829 492/1 ถนน พระรามท่ี ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3 โรงพยาบาลรามาธิบดี 0 2201 1219 ต่อ 202 270 ถนน พระรามท่ี ๖ แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 2502 2345 ต่อ 4529, 4551 222 ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
5 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 0 2534 7838 171 ถ. พหลโยธิน แขวง สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 0 2475 2924 504 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
7 สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมุงกุฏเกล้า 0 2354 7579 315 ถ. ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
8 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 0 2244 3126 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
9 สถาบันโรคทรวงอก 0 2547 0971 74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
10 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0 2289 7772 8 ถ. เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
11 โรงพยาบาลเลิดสิน 0 2353 9800 ต่อ 9703 190 ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
12 โรงพยาบาลกลาง 0 2222 2424 ต่อ 10450-51 514 ถ. หลวง แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
13 โรงพยาบาลตากสิน 0 2437 0123 ต่อ 1618, 1620 543 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
14 โรงพยาบาลราชวิถี 0 2206 2900 2 ถ. พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
15 โรงพยาบาลสิรินธร 0 2328 6911 20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
16 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 02 528 4567 ต่อ 31503 91 ถนน นนทบุรี บางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
17 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 0 2926 9863, 0 2926 9128 95 หมู่ท่ี 8 ทางคู่ขนาน ถ. พหลโยธิน ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
18 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 02 701 8132-9 71 ถนน จักกะพาก ต าบลปากน  า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
19 โรงพยาบาลปทุมธานี 0 2598 8762 7 ถนน ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ต าบล บางปรอก อ าเภอ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
20 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 0 2839 6050 111 หมู่ 14 ถนนเลียบคลองส่งน  าสุวรรณภูมิ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ส่วนภูมิภำค ล ำดับ หน่วยงำน เบอร์โทร ท่ีอยู่โรงพยำบำล
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 2 จังหวัดลพบุรี 21 โรงพยาบาลด่านช้าง 035595032ต่อ145 รพ.ด่านช้าง 94 ม.1ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

ท่ีตั ง : ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 22 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 035-578032 ต่อ 117 รพ.เดิมบางนางบวช 153 หมู่2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
       จ.ลพบุรี  15000 23 โรงพยาบาลสามชุก 035571492 ต่อ107 รพ.สามชุก 4/1 หมู่7 ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 036-422 184 24 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 036-785444 ต่อ 2333 รพ.พระนารายณ์มหาราช 260 ม.1 ต. เขาสามยอด อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000
โทรสาร : 036-422 179 25 โรงพยาบาลบ้านหม่ี  036 -472051 รพ.บ้านหม่ี 139 ถนนประชาอุทิศร.พ.บ้านหม่ี ต.บ้านหม่ี อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

26 โรงพยาบาลอานันทมหิดลฯ 036-785891-5 ต่อ 38050 รพ.อานันทมหิดล 35 หมู่ท่ี 6 ต าบล เขาสามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
27 โรงพยาบาลโคกส าโรง 036441657-60 ต่อ 227 รพ.โคกส าโรง 54/15 ม.5 ถ.สุรนารายณ์ ต าบล โคกส าโรง อ าเภอ โคกส าโรง ลพบุรี 15120
28 โรงพยาบาลพัฒนานิคม 036-491341 รพ.พัฒนานิคม 1 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
29 โรงพยาบาลสระบุรี 036-343500 ต่อ 8305 รพ.สระบุรี เลขท่ี 18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว  อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
30 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 036-268215 ต่อ 4028 รพ.พระพุทธบาท 86 ม.8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ สระบุรี 18120
31 โรงพยาบาลเสนา 035-352380 ต่อ222 รพ.เสนา 51 หมู่1 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
32 โรงพยาบาลอ่างทอง 036-615111 ต่อ 157 รพ.อ่างทอง 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
33 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 035-631322 ต่อ 114 รพ.วิเศษชัยชาญ 67 ม.4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
34 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 035-524999 ต่อ 7410,7420 รพ.เจ้าพระยายมราช 950 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพ่ีเลี ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
35 โรงพยาบาลสิงห์บุรี 036-511060 ต่อ 2304-5 รพ.สิงห์บุรี 917/3 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง..จ.สิงห์บุรี 16000
36 โรงพยาบาลอินทร์บุรี 036-581993-7 ต่อ 226 รพ.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี ต.สิงห์บุรี 16110
37 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 จ.สุพรรณบุรี 035-531077 ต่อ1315,1312,1313 รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี17 เลขท่ี 165  ถนนบางล่ี-หนองวัลย์เปรียง  ต.สองพ่ีน้อง  อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี   72110
38 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 092-2494664 รพ.พระนครศรีอยุธยา 46/1 ม.4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

รำยช่ือโรงพยำบำลท่ีมีกำรรับบริจำคโลหิตท่ัวประเทศ



ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 3 จังหวัดชลบุรี 39 โรงพยาบาลแกลง 038677533 ต่อ 125 รพ.แกลง 254 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ท่ีตั ง : 35/5  ถ.โรงพยาบาลเก่า  ต.บางปลาสร้อย   40 โรงพยาบาลชลบุรี 038931458 รพ.ชลบุรี 69 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
        อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 41 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 038320200ต่อ 10842 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-278 905 42 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 038245735 ต่อ 69531 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรสาร : 038-278 906 43 โรงพยาบาลพนัสนิคม 038460333 รพ.พนัสนิคม 68 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

44 โรงพยาบาลบางละมุง 0380411511 ต่อ 5307 รพ.บางละมุง 669 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
45 โรงพยาบาลพุทธโสธร 038 814375 -378 ต่อ 1251  ีรพ.พุทธโสธร 174 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
46 โรงพยาบาลสนามชัยเขต 038 597080 ต่อ 107 รพ.สนามชัยเขต 590/1 ม.4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
47 โรงพยาบาลตราด 039511041 ต่อ 210 รพ.ตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
48 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 037 211088 ต่อ 3514 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
49 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 037288201-5 ต่อ 3005 รพ.กบินทร์บุรี 74 ม.5 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
50 โรงพยาบาลระยอง 03861101 ต่อ 2079 รพ.ระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
51 โรงพยาบาลอรัญประเทศ 037233033 ต่อ 1209 รพ.อรัญประเทศ 4 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
52 โรงพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี 039 319666 ต่อ1153-6 รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
53 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 0951653640 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 4 จังหวัดรำชบุรี 54 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 034 419 555 ต่อ 1057 รพ.บ้านแพ้ว เลขท่ี 198 หมู่ 1 ถนนพระประโทน ต าบล บ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
ท่ีตั ง : 348  หมู่  3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 55 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034 589 131 รพ.ค่ายสุรสีห์ เลขท่ี 281 หมู่ 1 ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง กาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ : 032-327 476 56 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 034 599 601 ต่อ 196 รพ.ทองผาภูมิ เลขท่ี  279 ถนนหน้าตลาด ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรสาร : 032-327 477 57 โรงพยาบาลสังฆราชองค์ท่ี 19 034 611 033 ต่อ 1205 รพ.สังฆราชองค์ท่ี 19 เลขท่ี 978/1 ถนนแสงชูโตสายใหม่ ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

58 โรงพยาบาลราชบุรี 032 719 600-9 ต่อ1261 งานธนาคารโลหิต รพ.ราชบุรี เลขท่ี 85 ถนนสมบูรณ์กุล ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
59 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 032 222 841 ต่อ 467 งานธนาคารโลหิต รพ.บ้านโป่ง เลขท่ี 12 แสงชูโต ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
60 โรงพยาบาลโพธาราม 032 355 300 ต่อ 500 งานธนาคารโลหิต รพ.โพธาราม เลขท่ี 29 ถนนขนานทางรถไฟ ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
61 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 032 246 000 ต่อ 614 งานธนาคารโลหิต รพ.ด าเนินสะดวก เลขท่ี 146 ต าบล ท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
62 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 034 714 314 ต่อ 6401 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เลขท่ี 708 ถนนประสิทธิพัฒนา ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
63 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 034 427 099 ต่อ 40509 งานธนาคารโลหิต รพ.สมุทรสาคร เลขท่ี 1500 ถนนเอกชัย ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
64 โรงพยาบาลนครปฐม 034 240 000 ต่อ 1030 งานธนาคารโลหิต รพ.นครปฐม เลขท่ี 196 ถนน เทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
65 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 034-996447 ต่อ 38592 รพ.จันทรุเบกษา เลขท่ี 1 หมู่ 7 ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
66 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 032 709 999 ต่อ 1264 รพ.พระจอมเกล้า เลขท่ี 53 ถนนรถไฟ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
67 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034 587 800 ต่อ 6090 รพ.พหลพลพยุหเสนา เลขท่ี 572 ถนนแสงชูโต ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
68 โรงพยาบาลมะการักษ์ 034 542 031 ต่อ 148 รพ.มะการักษ์ เลขท่ี 47/12 หมู่ 4 ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 5 จังหวัดนครรำชสีมำ 69 โรงพยาบาลปากช่องนานา 044-311856  ต่อ 562/563 โรงพยาบาลปากช่องนานา 400 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ท่ีตั ง : 555  หมู่ท่ี 9  ต.หนองบัวศาลา    70 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376627 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ม.6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
        อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  30000 71 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 044-561341ต่อ112 โรงพยาบาลศรีขรภูมิ 42  ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ : 044 - 938 938 72 โรงพยาบาลประโคนชัย 044-670103 ถึง 7 ต่อ 333 โรงพยาบาลประโคนชัย 190 ม.3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  31140
โทรสาร : 044 - 938 937 73 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 044-234314 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 211 ถ.พิบูลละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

74 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 044-461662 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 6 ถ.เทศบาล 12  ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 30120
75 โรงพยาบาลพิมาย 044-471511 โรงพยาบาลพิมาย 138 หมู่ 15 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
76 โรงพยาบาลล าปลายมาศ 044661242-3 ต่อ 1251 โรงพยาบาลล าปลายมาศ 35 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
77 โรงพยาบาลจัตุรัส 044-851499 โรงพยาบาลจัตุรัส 9 ถ.ชัยภูมิ - สีคิ ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
78 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 044-395000 ต่อ 9305 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 345 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
79 โรงพยาบาลด่านขุนทด 044-208208 โรงพยาบาลด่านขุนทด 4 ถ. ชัยภูมิ - สีคิ ว ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา 30210



80 โรงพยาบาลสีคิ ว 044-986240 ต่อ 311,142 โรงพยาบาลสีคิ ว 212 ถ. มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา 30140
81 โรงพยาบาลโนนสูง 044-379311 ต่อ 210 โรงพยาบาลโนนสูง 182 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
82 โรงพยาบาลพุทไธสง 044-689131ต่อ1020 โรงพยาบาลพุทไธสง 1 ม.12 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 
83 โรงพยาบาลหนองก่ี 044-653315 ต่อ 120 โรงพยาบาลหนองก่ี 255 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210
84 โรงพยาบาลครบุรี 044-444490 โรงพยาบาลครบุรี 628  ม.4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
85 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 044-235000 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
86 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 044-615002 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
87 โรงพยาบาลนางรอง 044-633456 ต่อ 335 โรงพยาบาลนางรอง 692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
88 โรงพยาบาลชัยภูมิ 044-811005 โรงพยาบาลชัยภูมิ 12 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
89 โรงพยาบาลสุรินทร์ 044-511757 งานคลังเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 6 จังหวัดขอนแก่น 90 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 042-413015 ต่อ 1224 161 ถ.มิตรภาพ(หนองคาย-ศรีเชียงใหม่) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
ท่ีตั ง : 244  หมู่ท่ี 3 ถนนมิตรภาพ ต.ส าราญ  91 โรงพยาบาลชุมแพ 043-311044  ต่อ  175,  229 295 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
        อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  40000 92 โรงพยาบาลภูเขียว 044-861700  ต่อ  626,  628 149 ถ.ภูเขียว-ชัยภูมิ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ : 043-424630-1 93 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 042-342777  ต่อ  27369 550 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรสาร : 043-424663 94 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 042-7211119  ต่อ  4017  291 ม.11 ถ.ภูมิภักดี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

95 โรงพยาบาลวานรนิวาส 042-973411  ต่อ  1121,  1122 1 ม. 9 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลรคร 47120
96 โรงพยาบาลโพนทอง 043-571321  ต่อ  105 196  ม.10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
97 โรงพยาบาลเสลภูมิ 043-551322-3  ต่อ  404 279 ม.7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
98 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 043-274143,  043-272357  ต่อ  127 718 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
99 โรงพยาบาลกุมภวาปี 042-334400-3  ต่อ  5210,  5213 7 ม.5 ถ.จิตรประสงค์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
100 โรงพยาบาลสมเด็จ 043-823042,  043-861140 ต่อ  340 398 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 46150
101 โรงพยาบาลกมลาไสย 043-899570  ต่อ  251 111 ม.11 ถ.กมลาไสย-มหาสารคาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130
102 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 043-251703,  043-252326  ต่อ  135 1 ม.11 ถ.สืบสารคาม ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  40170
103 โรงพยาบาลบึงโขงหลง 042-416180 428 ม.11 ถ.โยธาธิการ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
104 โรงพยาบาลยางตลาด 043-891249  ต่อ  106  87 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120
105 โรงพยาบาลเซกา 042-489-099 62 ถ.ทางหลวงชนบท บก. ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
106 โรงพยาบาลพล 043-414710 215 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล  จ.ขอนแก่น 40120
107 โรงพยาบาลเขาวง 043-859059,  043-840360  ต่อ  1400 249 ม. 3 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ 46160
108 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 042-273700-3  ต่อ  1200,  1201 145 ม. 7 ถ.บริบาลด าริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
109 โรงพยาบาลขอนแก่น 043-009900 ต่อ 4544 54-56 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
110 โรงพยาบาลบึงกาฬ 042-491161 ต่อ  311 255 ม. 1 ต. วศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 
111 โรงพยาบาลสกลนคร 042-176000  ต่อ  8503,  8504 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
112 โรงพยาบาลหนองคาย 042-413456 ต่อ 163 1158 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
113 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 042-311999  ต่อ  2212 199 ม.13 ถ.วศวงษ์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 39000
114 โรงพยาบาลอุดรธานี 042-245555  ต่อ  1252 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
115 โรงพยาบาลเลย 042-862123  ต่อ  2271 32/12 ถ.มะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
116 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 043-811020  ต่อ  1383 283 ถ.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000
117 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 043-851290-2  ต่อ  1603 193 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110
118 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 043-518200-5 ต่อ 2031 111 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
119 โรงพยาบาลสุทธาเวช 043 021021 ต่อ 87706 คณะแพทยศาสตร์ มมส. ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
120 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) 043-363423 123 คณะแพทยศาสตร์ มข. ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
121 โรงพยาบาลมหาสารคาม 043-7111750 ต่อ 9118 168 ม.2 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม 44000



ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี 122 โรงพยาบาลวารินช าราบ 045267259 ต่อ 7212 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ต าบลค าน  าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 
ท่ีตั ง : 269  ถนนพรหมเทพ  ต าบลในเมือง    123 โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 045319300 ต่อ 2109 300 หมู่ 3 บ้านปลาดุก ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
       อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 124 โรงพยาบาลขุขันธ์ 045814294 ต่อ 143 109 หมู่ 6 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ : 045-244 628 125 โรงพยาบาลบุณฑริก 045959938 ต่อ 167 200 ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรสาร : 045-244 629 126 โรงพยาบาลกันทรารมย์ 045651144 ต่อ 317 183 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษด์ ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

127 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 045691516 ต่อ 4202 83 หมู่ 7 ถนนเพียรพจนกิจ ต าบลก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
128 โรงพยาบาลปรางค์กู่ 045697050 ต่อ 107 84/2 หมู่ 1 ต าบลพิมาย อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
129 โรงพยาบาลดอนตาล 042689085 250 หมู่ 7 ถ.ดอนตาล-ชานุมาน ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
130 โรงพยาบาลศรีรัตนะ 045677014 ต่อ 118 182 หมู่ 15 ต าบลศรีแก้ว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 
131 โรงพยาบาลชานุมาน 045466009 ต่อ 203 4 หมู่ 8 ต าบล ชานุมาน อ าเภอ ชานุมาน อ านาจเจริญ 37210
132 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 045319650 ต่อ 7318 405 ถนน คลังอาวุธ ต าบล ขามใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
133 โรงพยาบาลนครพนม 042199222 ต่อ 1060 270 ถนน อภิบาลบัญชา ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
134 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 042532141 ต่อ 120 121 หมู่ 6ต าบล ธาตุพนม อ าเภอ ธาตุพนมนครพนม 48110
135 โรงพยาบาลมุกดาหาร 042615244 ต่อ 1296 24 ถนน พิทักษ์พนมเขต อ าเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
136 โรงพยาบาลยโสธร 045973900 ต่อ 1212 ต าบล ตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000
137 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 045511943 ต่อ 1177 291 หมู่ 6 ถ. อรุณประเสริฐ ต าบล บุ่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 37000
138 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 045361133 ต่อ 852 299 หมู่ท่ี 19 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ต าบล เมืองเดช อ าเภอเดชอุดม อุบลราชธานี 34160
139 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 04544153 ต่อ 2889 20/6 เทศบาล 2 ต าบล พิบูล อ าเภอ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
140 โรงพยาบาลเขมราฐ 045491182 ต่อ 1023 319 ต าบล เขมราฐ อ าเภอ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
141 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 045611503 ต่อ 2904 ถนน กสิกรรม ต าบล เมืองใต้ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
142 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 045662121 ต่อ 1307 446 หมู่ท่ี 5 ถนน ด ารงค์สถิต ต าบล น  าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
143 โรงพยาบาลขุนหาญ 045679026 ต่อ 127 6 หมู่ 6 ต าบล สิ อ าเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
144 โรงพยาบาลราษีไศล 045681107 ต่อ 316 164 ม. 14 ต.เมืองคง อ ราษีไศล จ ศรีสะเกษ 33160
145 สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 045781147 ต่อ 247 284 หมู่ 1 ถนนทยาปัสสา ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
146 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 045244973 ต่อ 1469 122 ถนนสรรพสิทธ์ิ ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
147 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 045-324400 ต่อ 221 1222 ต าบล วารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ อุบลราชธานี 34190

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ 147 โรงพยาบาลท่าสองยาง 055-589-255-6 ต่อ 117, 118 357 ม.1 ถ.ประสิทธ์ิศึกษา ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตก 63150
ท่ีตั ง : 57/12  ถนนโกสีย์ใต้  ต.ปากน  าโพ   148 โรงพยาบาลแม่ระมาด 055581229 ต่อ 157 251 ม.4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
       อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000 149 โรงพยาบาลพบพระ 055569211 ต่อ 129 245 ม.2 รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทรศัพท์ : 056-371 447 150 โรงพยาบาลอุ้มผาง 0987526870 159 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โทรสาร : 056-371 448 151 โรงพยาบาลคลองขลุง 0872061981 315 หมู่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 62120

152 โรงพยาบาลทัพทัน 056-540031 375 หมู่ 1 ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน จ. อุทัยธานี 61120
153 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 0878388763 43 ถนน อรรถกวี ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
154 โรงพยาบาลตาคลี 099-1460404 62 ถ.หัสนัย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
155 โรงพยาบาลอุทัยธานี 056-511081ต่อ141 56 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
156 โรงพยาบาลพิจิตร 056611355ต่อ8218 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
157 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 056-621355 1 ซอย 9 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
158 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 056-411055 ต่อ 1307 199 ม.5 ต.บ้านกล้วย ถ.พหลโยธิน อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
159 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 055-511024 ต่อ 1082 16/2 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
160 โรงพยาบาลแม่สอด 055-531224ต่อ1532 175/16 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
161 โรงพยาบาลก าแพงเพชร 055022000 ต่อ2304 428 ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000



ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลก 162 โรงพยาบาลม.นเรศวร 055-965506 99 หมู่ 9 ต าบล ท่าโพธ์ิ อ าเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
ท่ีตั ง : 138/1  ถนนพระองค์ด า  ต.ในเมือง  163 โรงพยาบาลหนองไผ่ 056781113-111 655 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
        อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 164 โรงพยาบาลบึงสามพัน 056-731284 # 102 333 หมู่ 9 ต าบล ซับสมอทอด. อ าเภอ บึงสามพัน. จังหวัด เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 055-211 353 165 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 055389060ต่อ519 เลขท่ี 111 หมู่ 7 ถนนอุดรด าริห์. ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย. จังหวัดพิษณุโลก
โทรสาร : 055 211 355 166 โรงพยาบาลชนแดน 056761301ต่อ106 415 หมู่ 7 ถนนชมฐีระเวช ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150

167 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราหล่มเก่า 056709555ต่อ139 180 หมู่ 1 ต าบลนาแซง อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
168 โรงพยาบาลพิชัย 055-456300 #151 39 หมู่ 1 ต าบลในเมือง ต าบล ในเมือง อ าเภอพิชัย อุตรดิตถ์ 53120
169 โรงพยาบาลวังทอง 055311017ต่อ111 491 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
170 โรงพยาบาลวังโป่ง 056758224ต่อ107 116 หมู่ 13 ต าบลวังโป่ง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 
171 โรงพยาบาลพุทธชินราช 055-270300 ต่อ 14233 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
172 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 081-7079164 (BB) 203 ถนนสามัคคีชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
173 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 056928169ต่อ1218 227 หมู่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลสระประดู่ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
174 โรงพยาบาลหล่มสัก 082-1251664ต่อ122 15 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
175 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 042891314 ต่อ 118 168 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย. จังหวัดเลย 42120
176 โรงพยาบาลสุโขทัย 055-610096ต่อ1310 12 ถนน จรดวิถีถ่อง ต าบล บ้านกล้วย อ าเภอ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
177 โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย 055682030ต่อ2125 1 หมู่ท่ี 8 ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
178 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 055409999ต่อ6336 38 ถนนเจษฏาบดินทร์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม่ 179 โรงพยาบาลฝาง 053-451144 ต่อ 421 30 ม.4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
ท่ีตั ง : 196  ถนนราชภาคินัย  ต.ลศรีภูมิ    180 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 053-791206ต่อ 627 354 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
        อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 181 โรงพยาบาลเถิน 054-291585ต่อ1201 96/5 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง 52160
โทรศัพท์ : 053-418 389-90 182 โรงพยาบาลเชียงดาว 053455074 ต่อ215 285 หมู่2 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรสาร : 053-418 389-90 ต่อ 12 183 โรงพยาบาลปาย 053-699331 ต่อ 125 111 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

184 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 053-689060 ต่อ 114 79 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
185 โรงพยาบาลไชยปราการ 053-870-444 ต่อ 114 131 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
186 โรงพยาบาลดอกค าใต้ 054409500 ต่อ 120 225 ม.4 ถ.ดอกค าใต้-เชียงค า ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 56120
187 โรงพยาบาลขุนยวม 053 691017 ต่อ 124 455 หมู่ 1 ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140
188 โรงพยาบาลสันป่าตอง 053-931700 149 หมู่ 15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
189 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 053975201-2 48 หมู่3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน 51160
190 โรงพยาบาลสบเมย 053618080ต่อ118 248ม.3ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
191 โรงพยาบาลแม่ทา 053-976000 ต่อ 107 238 ม.8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51140
192 โรงพยาบาลนครพิงค์ 053-999-200 ต่อ 180 159 ม.10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
193 โรงพยาบาลจอมทอง 053-341218 ต่อ 1294 รพ.จอมทอง 259 ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
194 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 08-6587-4571 1039 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
195 โรงพยาบาลพาน 053-721345 ต่อ 1231 516 ม.1 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย 57120
196 โรงพยาบาลแม่สาย 053-731300 ต่อ 1205-6 101 ม.10 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
197 โรงพยาบาลแม่จัน 053-660831 ต่อ 192 274 ม.5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
198 โรงพยาบาลพะเยา 054409300 ต่อ 1220 269 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
199 โรงพยาบาลเชียงค า 0909865098 224 ม.4 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110
200 โรงพยาบาลล าปาง 054237401 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล าปาง 52000
201 โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 054-335262-8 ต่อ 503,504 199 หมู่ 12 ถ.ล าปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000
202 โรงพยาบาลล าพูน 053596187 ต่อ 23 177 ม.11 ต.ต้นธง อ.เมือง ล าพูน 51000



203 โรงพยาบาลลี 053-596513 ต่อ 106 111 ม.7 ต.ลี  อ.ลี  จ.ล าพูน 51110
204 โรงพยาบาลป่าซาง 053-555400 ต่อ 5102 46 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 51130
205 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 053-980377 ต่อ 156 308 ม.7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง ล าพูน 51130
206 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 053 611378 ต่อ 5020 101ถนนสิงหนาทบ ารุง ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
207 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 053-681027 ต่อ 208 เลขท่ี 74 หมู่ 1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 58110
208 โรงพยาบาลแพร่ 054-533500 ต่อ 1703-4 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
209 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 054791104 ต่อ2245 70 ม.6 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120
210 โรงพยาบาลน่าน 054719000 ต่อ 1307 1 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
211 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 053-935-624 110 อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืมอง จ.เชียงใหม่ 50200

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 212 โรงพยาบาลท่าศาลา 075 521 333 158  ม.3  ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา  จ. นครศรีธรรมราช  80160
ท่ีตั ง : 135  หมู่ 8  ถนนสายเอเชีย 41  ต าบลหนองหงส์    213 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 075383164 ถ.อ้อมค่าย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000
        อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  80110 214 โรงพยาบาลหลังสวน 077 529 999 82 ม .5 ต. วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  86110
โทรศัพท์ : 075-302 172 215 โรงพยาบาลสิชล 075 536 336 ถ. ศุภโยคพัฒนา ม.5 ต. สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  80120
โทรสาร : 075 302 170 216 โรงพยาบาลสวี 077 531 206 อ. สวี จ.ชุมพร  86130

217 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 075340250  ต่อ 4324 198 ถ. ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  8000
218 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 077 952 900 56 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000
219 โรงพยาบาลเกาะสมุย 077913200 ต่อ 5010 60 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
220 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 077 503 672 ถ. พิศิษฐ์พยาบาล ต. ท่าตะเภา อ.เมือง 86000
221 โรงพยาบาลกระบ่ี 075-626700 ถ.อุตรกิจ ต .ปากน  า อ.เมือง กระบ่ี  81000
222 โรงพยาบาลพัทลุง 074 609 500 421 ถ. ราเศวร์ อ. เมือง จ.พัทลุง  93000
223 โรงพยาบาลตรัง 075-201500 ต่อ 1223  096-7634922 69 ถ. โคกขัน ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ. ตรัง 92000

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติท่ี 12 จังหวัดสงขลำ 224 โรงพยาบาลละงู 074-773567 ต่อ 124 194 ม.6 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
ท่ีตั ง : 1  หมู่ 6  ถนนทุ่งควนจีน  ต าบลควนลัง    225 โรงพยาบาลสงขลา 074330185  074-338100 ต่อ 1425, 1426 666 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
       อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 226 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 074-273124 182 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-240 220 227 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 074-451577 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรสาร : 074-240 228 228 โรงพยาบาลนราธิวาส 073-510554 180 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส 96000

229 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 073-517500 ต่อ *2800 1 ถ.ทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
230 โรงพยาบาลยะลา 073-244712-8 ต่อ 197 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา 95000
231 โรงพยาบาลเบตง 073-234078 ต่อ 153 106 ถ.รัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
232 โรงพยาบาลสตูล 074-723500-9 ต่อ 1506 55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
233 โรงพยาบาลปัตตานี 073-711010 ต่อ 4711 2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ จังหวัดภูเก็ต 234 โรงพยาบาลพังงา 076-411616 ต่อ 6008 436 ต าบล ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
ท่ีตั ง : 38/193  ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  235 โรงพยาบาลตะก่ัวปา 076-584250 ต่อ 6103 39/2 ถ. เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110
       ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 236 โรงพยาบาลระนอง 077-812631 ต่อ 5024 11 ถ.ก าลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 076-251 178   โทรสาร : 076-250 185 237 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 076-361234 ต่อ 1285 353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 238 โรงพยาบาลหัวหิน 032-523000 ต่อ 8206 30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ท่ีตั ง : สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 239 โรงพยาบาลบางสะพาน 032-691132 ต่อ 112 เลขท่ี 94 หมู่ท่ี 5 ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
        ถ.ด าเนินเกษม  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 240 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 032-601060 ต่อ 2089 เลขท่ี 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032- 512 370   โทรสาร : 032- 512 372 241 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 086-6296491 5/32-33 ถ.รัฐบ ารุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี. จ.ประจวบคีรีขันธ์

*ข้อมูล วันท่ี 3 มี.ค.2565






