
1 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพ 0-2310-3000

2 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพครสิเตยีน 0-2235-1000-7

3 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กลว้ยน ้ำไท 0-2769-2000

4 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กลว้ยน ้ำไท 2 0-2399-4859-63

5 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำเดอะชอ็ปปสแ์กรนด ์พระรำม 90-2168-1112

6 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำพหลโยธนิ 0-2115-7639

7 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำออ่นนุช 0-2742-4398

8 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำอโศก 0-2664-0153-4

9 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำสำทร 0-2636-7733

10 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำเพลนิจติ 0-2005-3613

11 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขชมุชน 70 ไร่ 0-2671-4053-4

12 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำ รำม 2 0-2751-6894

13 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรมกลว้ยนำ้ไท สำขำสภุำพงษ์ 3 0-2743-4963

14 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำสขุมุวทิ 93 0-2742-5661-2

15 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรมกลว้ยน ้ำไท สำขำสขุมุวทิ 56 0-2741-6774

16 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำตลำดยิง่เจรญิ 0-2972-5553.4

17 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สหคลนิกิกลว้ยน ้ำไท สำขำทุง่สองหอ้ง 0-2982-3001

18 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เกษมรำษฎรบ์ำงแค 0-2804-8959

19 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เกษมรำษฎรป์ระชำชืน่ 0-2910-1600

20 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เกษมรำษฏร ์รำมค ำแหง 0-2729-3000
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21 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คำมลิเลยีน 0-2185-1444

22 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เจำ้พระยำ 0-2434-0117

23 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เซนตห์ลยุส์ 0-2838-5555

24 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เซ็นทรัล เยนเนอรัล 0-2552-8777

25 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เซ็นทรัลเมดกิคลนิกิเวชกรรมดนิแดง 0-2644-1644

26 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เซ็นทรัลเมดกิเกษตรคลนิกิเวชกรรม 0-2941-1440

27 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เซ็นทรัลเมดกิคลนิกิเวชกรรมพระโขนง 0-2711-0460

28 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เซ็นทรัลเมดกิคลนิกิเวชกรรมรัชดำ 0-2692-5206

29 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เซ็นทรัลเมดกิคลนิกิเวชกรรมเซนตห์ลยุส์ 0-2673-1773

30 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เทพธำรนิทร์ 0-2348-7000

31 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ไทยนครนิทร์ 0-2361-2828

32 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ธนบรุ ี1 0-2487-2000

33 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ธนบรุ ี2 0-2487-2100

34 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ นครธน 0-2450-9999

35 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ นวมนิทร์ 0-2918-5080

36 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ นวมนิทร ์9 0-2518-1818

37 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ประชำพัฒน์ 0-2427-9966

38 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บเีอ็นเอช (บำงกอกเนอสซิง่โฮม) 0-2686-2700

39 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บำงขนุเทยีน 0-2477-22903

40 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บำงนำ 1 0-2746-8630-9
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41 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บำงมด 0-2687-0606

42 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บำงปะกอก 9 อนิเตอรเ์นชัน่แนล 0-2877-1111

43 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บำงปะกอก 1 0-2872-1111

44 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บำงปะกอก 8 0-2894-4111

45 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บำงไผ่ 0-2457-0086

46 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บำงโพ 0-2587-0144

47 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บ.ีแครเ์มดคิอลเซ็นเตอร์ 0-2523-3359-71

48 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บ ำรุงรำษฎร์ 0-2667-1000

49 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ปิยะเวท 0-2625-6555

50 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เปำโลเมโมเรยีล 0-2279-7000-40

51 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เปำโลเมโมเรยีล โชคชยั 4 0-2514-4141

52 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เปำโลเกษตร 0-2579-1770-4

53 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ พญำไท 1 1772

54 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ พญำไท 2 1772

55 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ พญำไท 3 1772

56 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ พระรำม 2 0-2451-4920-30

57 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ พญำไท นวมนิทร์ 0-2944-7111

58 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ พระรำม 9 0-2202-9999

59 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เพชรเวช 0-2318-0080-1

60 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ แพทยปั์ญญำ 0-2314-0726-9
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61 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ มงกฎุวฒันะ 0-2574-5000-9

62 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ มเหสกัข์ 0-2635-7123-7

63 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ มชิชัน่ 0-2282-1100

64 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ยันฮี 0-2879-0300

65 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ รำมค ำแหง 0-2374-0200-9

66 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ รำษฎรบ์รูณะ 0-2427-0175-9

67 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ลำดพรำ้ว 0-2530-2556

68 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ วชิยัยทุธ 0-2265-7777

69 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ วภิำวดี 0-2561-1111

70 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ วภิำรำม 0-2722-2525

71 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เวชธำนี 0-2734-0000

72 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ศริริำช 0-2419-7000

73 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ วชิยัเวช แยกไฟฉำย 0-2412-0055-6

74 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ วชิยัเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล หนองแขม 0-2441-6999

75 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ศคิรนิทร์ 0-2366-9900

76 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สนิแพทย์ 0-2948-5380-4

77 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สำยไหม 0-2991-8999

78 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สมติเิวช ศรนีครนิทร์ 0-2022-2222

79 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สมติเิวช สขุมุวทิ 0-2022-2222

80 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สมติเิวช ธนบรุี 0-2438-9000
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81 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สขุมุวทิ 0-2391-0011

82 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เสรรัีกษ์ 0-2761-9888

83 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ หัวเฉยีว 0-2223-1351-70

84 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ อนันตพั์ฒนำ 1 0-2434-1732-8

85 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สขุสวสัดิ์ 0-2874-6766-70

86 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรม จฬุำรัตน ์7 0-2328-7653

87 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คลนิกิเวชกรรม จฬุำรัตน ์8 0-2326-7104

88 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ธนบรุ ีบ ำรุงเมอืง 0-2220-7999

89 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ วภิำรำม นวมนิทร์ 0-2407-2988

90 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สนิแพทย ์ล ำลกูกำ 0-2066-9999

91 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สนิแพทย ์ศรนีครนิทร ์ 0-2006-8888

92 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี เกษมรำษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล รัตนำธเิบศร์ 0-2594-0020-65

93 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี เซ็นทรัลเมดกิ คลนิกิเวชกรรม ปำกเกร็ด 0-2960-9244

94 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี นนทเวช 0-2596-7888

95 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี วภิำรำมปำกเกร็ด 0-2960-9655-9

96 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี อนันตพั์ฒนำ 2 0-2883-9922

97 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี เวลิดเ์มดคิอล 0-2836-9999

98 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี เกษมรำษฏร ์รัตนำธเิบศร์ 0-2921-3400

99 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี กรุงไทย 0-2582-2299

100 นนทบรุ/ีปทมุธำนี นนทบรุี ชลลดำ 0-25717799
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101 นนทบรุ/ีปทมุธำนี ปทมุธำนี กรุงสยำมเซนตค์ำรล์อส 0-2975-6700

102 นนทบรุ/ีปทมุธำนี ปทมุธำนี กำรุญเวช ปทมุธำนี 0-2529-4533-41

103 นนทบรุ/ีปทมุธำนี ปทมุธำนี ปทมุเวช 0-2567-1991-9

104 นนทบรุ/ีปทมุธำนี ปทมุธำนี แพทยรั์งสติ 0-2998-9999

105 นนทบรุ/ีปทมุธำนี ปทมุธำนี ภัทร-ธนบรุี 0-2901-8400-8

106 นนทบรุ/ีปทมุธำนี ปทมุธำนี บำงปะกอกรังสติ 2 0-2996-2211-15

107 นนทบรุ/ีปทมุธำนี ปทมุธำนี เปำโล รังสติ 0-2577-8111

108 นนทบรุ/ีปทมุธำนี ปทมุธำนี เฉพำะทำงแมแ่ละเด็กแพทยรั์งสติ 0-2998-9888

109 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร เปำโลพระประแดง 0-2818-9000

110 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร บำงนำ 2 0-2330-3030

111 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร บำงปะกอก 3 0-2400-0040

112 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร พริน้ซ ์ฮอสพทิอล 0-2316-0026

113 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร เปำโล เมโมเรยีล สมทุรปรำกำร 0-2363-2000

114 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร รวมชยัประชำรักษ์ 0-2708-7500-20

115 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร ส ำโรงกำรแพทย์ 0-2361-1111

116 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร จฬุำรัตน ์1 0-2316-9516

117 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร จฬุำรัตน ์2 0-2753-2876-7

118 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร จฬุำรัตน ์3 อนิเตอร์ 0-2033-2900

119 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร จฬุำรัตน ์5 0-2705-1170-4

120 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร จฬุำรัตน ์9 0-2738-9900-7
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121 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร คลนิกิรพ.สมติเิวช ทีส่วุรรณภมูิ 0-2134-2666

122 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร สนิแพทย ์เทพำรักษ์ 0-2761-5999

123 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปำกน ้ำ 0-2173-7766-75

124 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร บำงปะกอก สมทุรปรำกำร 0-2109-3222

125 สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร เดอะซพีลสั 0-2344-2555

126 ภำคเหนอื ก ำแพงเพชร เอกชนเมอืงก ำแพง 0-5571-6702

127 ภำคเหนอื เชยีงรำย เกษมรำษฎรศ์รบีรุนิทร์ 0-5391-0999

128 ภำคเหนอื เชยีงรำย โอเวอรบ์รุค๊ 0-5371-1366

129 ภำคเหนอื เชยีงรำย เชยีงรำยอนิเตอร์ 0-5371-9719

130 ภำคเหนอื เชยีงรำย เชยีงรำยประชำนุเครำะห ์(รัฐบำล) 0-5371-6223

131 ภำคเหนอื เชยีงรำย เกษมรำษฏร ์แมส่ำย 0-5373-1391

132 ภำคเหนอื เชยีงรำย กรุงเทพ เชยีงรำย 0-5205-1800

133 ภำคเหนอื เชยีงรำย ศนูยก์ำรแพทยม์หำวทิยำลยัแมฟ้่ำหลวง 0-5391-7563

134 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ กรุงเทพ เชยีงใหม่ 0-5208-9888,1719

135 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ เทพปัญญำ 2 0-5322-0022

136 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ เชยีงใหม-่รำม 1 0-5392-0300

137 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ เทพปัญญำ 0-5385-2592

138 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ เชยีงใหมใ่กลห้มอ 0-5320-0002

139 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ เซ็นทรัลเชยีงใหมเ่มโมเรยีล 0-5381-9333-40

140 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ แมคคอรม์คิ 0-5392-1777
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141 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ รำชเวช เชยีงใหม่ 0-5380-1999

142 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ ลำนนำ เชยีงใหม่ 0-5399-9777

143 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ ศนูยศ์รพัีฒน ์คณะแพทยศำสตร ์มช. 0-5393-6900

144 ภำคเหนอื เชยีงใหม่ เชยีงใหมฮ่อสพทิอล 0-5341-0468

145 ภำคเหนอื ตำก แมส่อด-รำม 0-5554-4544

146 ภำคเหนอื ตำก แมส่อด 0-5553-1224

147 ภำคเหนอื ตำก นครแมส่อด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 0-5551-8200

148 ภำคเหนอื น่ำน น่ำน 0-5477-1620

149 ภำคเหนอื พะเยำ พะเยำ รำม 0-5441-1111-5

150 ภำคเหนอื พจิติร ชยัอรุณเวชกำร 0-5665-1407

151 ภำคเหนอื พจิติร สหเวช 0-5661-2096

152 ภำคเหนอื พษิณุโลก กรุงเทพ พษิณุโลกเด็ก 0-5521-2222

153 ภำคเหนอื พษิณุโลก กรุงเทพ พษิณุโลก 0-5521-0819-27

154 ภำคเหนอื พษิณุโลก รวมแพทยพ์ษิณุโลก 0-5521-9307-16

155 ภำคเหนอื พษิณุโลก พษิณุโลก ฮอสพทิอล 0-5521-8777-8

156 ภำคเหนอื พษิณุโลก พษิณุเวช 0-5590-9000

157 ภำคเหนอื เพชรบรูณ์ เพชรรัตน์ 0-5672-0680-84

158 ภำคเหนอื เพชรบรูณ์ เมอืงเพชร 0-5674-8034

159 ภำคเหนอื เพชรบรูณ์ นครหลม่ 0-5670-2015-6

160 ภำคเหนอื แพร่ แพร่ครสิเตยีน 0-5451-1017
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161 ภำคเหนอื แพร่ แพร-่รำม 0-5452-2911-3

162 ภำคเหนอื แพร่ แพร่ 0-5453-3500

163 ภำคเหนอื ล ำปำง เขลำงคน์คร -รำม 0-5422-5100

164 ภำคเหนอื ล ำพนู เซ็นทรัลนคิมล ำพนู 0-5355-2557

165 ภำคเหนอื ล ำพนู ศริเิวชล ำพนู 0-5353-7576

166 ภำคเหนอื ล ำพนู หรภิญุชยั เมโมเรยีล 0-5358-1600

167 ภำคเหนอื สโุขทัย รวมแพทยส์โุขทัย 0-5561-2189-90

168 ภำคเหนอื สโุขทัย พัฒนเวช สโุขทัย 0-5562-1502-7

169 ภำคเหนอื อตุรดติถ์ อตุรดติถ์ 0-5583-2601

170 ภำคเหนอื อตุรดติถ์ พษิณุเวชอตุรดติถ์ 0-5540-9000

171 ภำคกลำง กำญจนบรุี กำญจนบรุเีมโมเรยีล 0-3462-4184-91

172 ภำคกลำง กำญจนบรุี ทำ่เรอื 0-3456-1084

173 ภำคกลำง กำญจนบรุี ธนกำญจน์ 0-3454-0601

174 ภำคกลำง ชยันำท รวมแพทยช์ยันำท 0-5641-3017-9

175 ภำคกลำง ชยันำท ครสิเตยีนมโนรมย์ 0-5649-1005

176 ภำคกลำง นครนำยก ศนูยก์ำรแพทยส์มเด็จพระเทพฯ 0-3739-5085-6

177 ภำคกลำง นครปฐม เทพำกร 0-3421-2718-25

178 ภำคกลำง นครปฐม กรุงเทพสนำมจันทร์ 0-3421-9600

179 ภำคกลำง นครปฐม กรุงเทพครสิเตยีน 0-3421-3453-60

180 ภำคกลำง นครปฐม ศำลำยำ 0-2889-2601-7

Page 9



PA OPD ตรวจสุขภาพ

บริษทัฟลิลิปประกันชีวติ จ ำกัด (มหำชน)

                                    รำยช่ือ โรงพยำบำลโครงกำรประกันสุขภำพทั้งหมด 324 แห่ง             อัพเดตข้อมลู ณ วันที ่01/06/2563

ล าดับ ภาค จังหวัด โรงพยาบาล โทรศัพท์ เช็คสิทธิออนไลน์ Fax Claim

181 ภำคกลำง นครสวรรค์ ร่มฉัตร 0-5631-2481-90

182 ภำคกลำง นครสวรรค์ ศรสีวรรค์ 0-5631-1626-35

183 ภำคกลำง นครสวรรค์ รวมแพทยน์ครสวรรค์ 0-5622-3600

184 ภำคกลำง นครสวรรค์ พริน้ซป์ำกน ้ำโพ 0-5622-5622

185 ภำคกลำง นครสวรรค์ พริน้ซป์ำกน ้ำโพ 2 0-5622-5501

186 ภำคกลำง นครสวรรค์ สวรรคป์ระชำรักษ์ (รัฐบำล) 0-5662-1988

187 ภำคกลำง ประจวบฯ กรุงเทพหัวหนิ 0-3261-6800

188 ภำคกลำง ประจวบฯ ซำนเปำโล หัวหนิ 0-3253-2576

189 ภำคกลำง เพชรบรุี มหำชยัเพชรรัชต์ 0-3241-7070-9

190 ภำคกลำง เพชรบรุี กรุงเทพเพชรบรุี 0-3289-7888

191 ภำคกลำง รำชบรุี ซำนคำมลิโล 0-3221-1143

192 ภำคกลำง รำชบรุี มหำชยัพรอ้มแพทย์ 0-3231-5234

193 ภำคกลำง รำชบรุี หมอสงวน 0-3224-1022

194 ภำคกลำง รำชบรุี กรุงเทพเมอืงรำช 0-3232-2274-80

195 ภำคกลำง ลพบรุี เบญจรมย์ 0-3641-2160

196 ภำคกลำง สมทุรสงครำม มหำชยัแมก่ลอง 0-3471-5001-5

197 ภำคกลำง สมทุรสำคร วชิยัเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล ออ้มนอ้ย 0-2431-0070-94

198 ภำคกลำง สมทุรสำคร มหำชยั 0-3442-4990-4

199 ภำคกลำง สมทุรสำคร มหำชยั 2 0-2431-0054

200 ภำคกลำง สมทุรสำคร วชิยัเวชอนิเตอรเ์นชัน่แนล สมทุรสำคร 0-3482-6708-12
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201 ภำคกลำง สมทุรสำคร สมทุรสำคร 0-3442-7099-105

202 ภำคกลำง สมทุรสำคร เอกชยั 0-3441-7999

203 ภำคกลำง สมทุรสำคร วภิำรำมสมทุรสำคร 0-3440-3700

204 ภำคกลำง สระบรุี เกษมรำษฎร ์สระบรุี 0-8249-32802

205 ภำคกลำง สระบรุี ปภำเวช 0-3632-6122-5

206 ภำคกลำง สระบรุี มติรภำพเมโมเรยีล 0-3621-2131-4

207 ภำคกลำง สพุรรณบรุี ธนบรุ ีอูท่อง 0-3540-4053-7

208 ภำคกลำง สพุรรณบรุี วภิำวด-ีปิยรำษฎร์ 0-3555-2724

209 ภำคกลำง สพุรรณบรุี พรชยั 0-3551-4444

210 ภำคกลำง สพุรรณบรุี ศภุมติร 0-3550-0283-8

211 ภำคกลำง อยธุยำ ศภุมติรเสนำ 0-3528-9572-9

212 ภำคกลำง อยธุยำ กำรุญเวช อยธุยำ 0-3531-5100

213 ภำคกลำง อยธุยำ รำชธำนี 0-3533-5555-71

214 ภำคกลำง อยธุยำ พรีเวช อยธุยำ 0-3580-1555

215 ภำคกลำง อำ่งทอง อำ่งทองเวชกำร 2 0-3561-2361

216 ภำคกลำง อทัุยธำนี ทัพทัน 0-5654-0026-9

217 ภำคกลำง อทัุยธำนี พริน้ซ ์อทัุยธำนี 0-5654-0026-9

218 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กำฬสนิธุ์ ธรีวฒัน์ 0-4381-1757

219 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กำฬสนิธุ์ กำฬสนิธ-์ธนบรุี 0-4384-0444

220 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ ขอนแกน่ รำม 0-4323-9000
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221 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ รำชพฤกษ์ 0-4323-7446

222 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ กรุงเทพขอนแกน่ 0-4304-2888

223 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ ศรนีครนิทร ์คณะแพทยศำสตร ์ม.ขอนแกน่ 0-4336-6888

224 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื บรุรัีมย์ เอกชนบรุรัีมย์ 0-4461-4100-5

225 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ชยัภมูิ ชยัภมูริวมแพทย์ 0-4481-3222

226 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ชยัภมูิ ชยัภมู ิรำม 0-4481-3666

227 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นครรำชสมีำ เซนตเ์มรี่ 0-4426-1261

228 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นครรำชสมีำ บวัใหญร่วมแพทย์ 0-4429-2251

229 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นครรำชสมีำ ป. แพทย์ 0-4425-1070-2

230 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นครรำชสมีำ กรุงเทพ รำชสมีำ 0-4442-9999

231 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นครรำชสมีำ กรุงเทพปำกชอ่ง 0-4431-6611

232 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มหำสำรคำม มหำสำรคำมอนิเตอรเ์นชัน่แนล 0-4372-3669

233 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มกุดำหำร มกุดำหำรอนิเตอรฯ์ 0-4261-1222

234 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ยโสธร นำยแพทยห์ำญ 0-4571-1356

235 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ยโสธร รวมแพทยย์โสธร 0-4571-2141-2

236 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด-ธนบรุี 0-4351-8200-5

237 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เลย เมอืงเลย รำม 0-4287-0000

238 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ศรสีะเกษ ประชำรักษ์เวชกำร 0-456-13342

239 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สกลนคร รักษ์สกล 0-4271-2800

240 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สรุนิทร์ สรุนิทรร์วมแพทย ์1 0-4451-1523
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241 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สรุนิทร์ รวมแพทย ์(หมออนันต)์ 0-4451-5700-1

242 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื หนองคำย รวมแพทยห์นองคำย 0-4242-1412-4

243 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื หนองคำย สมเด็จพระยพุรำชทำ่บอ่ 0-4243-1015

244 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื หนองคำย หนองคำย - วฒันำ 0-4246-5201-9

245 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื หนองบวัล ำภู วรีะพลกำรแพทย์ 0-4231-2344-6

246 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อดุรธำนี นอรท์อสิเทอรน์-วฒันำ 0-4232-5999

247 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อดุรธำนี กรุงเทพอดุร 0-4234-3111

248 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อดุรธำนี เอกอดุร 0-4234-2555

249 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อบุลรำชธำนี รำชเวช 0-4528-0040-60

250 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อบุลรำชธำนี อบุลรักษ์ ธนบรุี 0-4526-0300-5

251 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อบุลรำชธำนี สรรพสทิธิอ์นิเตอร์ 0-4525-0271

252 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สระแกว้ เกษมรำษฏร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล อรัญประเทศ 0-3764-000-99

253 ภำคใต ้ กระบี่ กระบี่ 0-7562-6700

254 ภำคใต ้ กระบี่ กระบีน่ครนิทร ์อนิฯ 0-7562-6555

255 ภำคใต ้ กระบี่ จรยิธรรมรวมแพทย ์กระบี่ 0-7566-4455

256 ภำคใต ้ กระบี่ วฒันแพทยอ์ำ่วนำง 0-7581-5555 

257 ภำคใต ้ ชมุพร ธนบรุ-ีชมุพร 0-7765-8555

258 ภำคใต ้ ชมุพร วรัิชศลิป์ 0-7757-0123

259 ภำคใต ้ ตรัง ตรังรวมแพทย์ 0-7521-8988

260 ภำคใต ้ ตรัง วฒันแพทย ์ตรัง 0-7520-5555
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261 ภำคใต ้ นครศรฯี นครครสิเตยีน 0-7535-6214

262 ภำคใต ้ นครศรฯี นครนิทร์ 0-7531-2800-15

263 ภำคใต ้ นครศรฯี นครพัฒน์ 0-7530-5999

264 ภำคใต ้ นครศรฯี ธนบรุทีุง่สง 0-7580-8888

265 ภำคใต ้ พัทลงุ ปิยะรักษ์ 0-7461-5406-9

266 ภำคใต ้ ภเูก็ต กรุงเทพ ภเูก็ต 0-7625-4425

267 ภำคใต ้ ภเูก็ต ดบีกุ 0-7629-8298

268 ภำคใต ้ ภเูก็ต มชิชัน่ ภเูก็ต 0-7623-7220-6

269 ภำคใต ้ ภเูก็ต กรุงเทพสริโิรจน์ 0-7624-9400

270 ภำคใต ้ ภเูก็ต วชริะภเูก็ต 0-76-361-236

271 ภำคใต ้ ภเูก็ต องคก์ำรบรหิำรสว่นจังหวดัภเูก็ต 0-7635-8888

272 ภำคใต ้ ยะลำ สโิรรส 0-7322-3600-4

273 ภำคใต ้ สงขลำ กรุงเทพหำดใหญ่ 0-7427-2800

274 ภำคใต ้ สงขลำ เฉลมิพงษ์คลนิกิ 0-7431-3808

275 ภำคใต ้ สงขลำ รำษฎรย์นิดี 0-7420-0200

276 ภำคใต ้ สงขลำ ศคิรนิทรห์ำดใหญ่ 0-7431-0310

277 ภำคใต ้ สงขลำ หำดใหญ่ 0-7427-3100

278 ภำคใต ้ สตลู สตลู 0-7472-3500

279 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ กรุงเทพสมยุ 0-7742-9500

280 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ สมยุอนิเตอรเ์นชัน่แนล 0-7723-0781-2
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281 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ ทักษิณ 0-7727-8777

282 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ เวยีงเวช 0-7736-1672

283 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ บำ้นดอนอนิเตอร์ 0-7733-2706

284 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ ไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล 0-7724-5721-6

285 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ ศรวีชิยั สรุำษฎรธ์ำนี 0-7728-2520-1

286 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ เกำะสมยุ 0-7742-0601

287 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ กรุงเทพสรุำษฏร์ 0-7795-6789

288 ภำคใต ้ สรุำษฎรฯ์ เฟิรส์เวสเทริน์ 0-7737-7414

289 ภำคใต ้ พังงำ พังงำ 0-7641-161

290 ภำคใต ้ ระนอง อนัดำมัน-ระนอง 0-7782-5617

291 ภำคใต ้ ระนอง คลนิกิเวชกรรมระนองอนิเตอรเ์นชัน่แนล 0-7781-2630

292 ภำคใต ้ ปัตตำนี สโิรรส ปัตตำนี 0-7334-8100

293 ภำคตะวนัออก จันทบรุี กรุงเทพจันทบรุี 0-3931-9888

294 ภำคตะวนัออก จันทบรุี พระปกเกลำ้ 0-3931-9666

295 ภำคตะวนัออก จันทบรุี สริเิวช 0-3960-5666

296 ภำคตะวนัออก ฉะเชงิเทรำ จฬุำรัตน ์11 0-3850-0300-99

297 ภำคตะวนัออก ฉะเชงิเทรำ คลนิกิเวชกรรม จฬุำรัตน ์12 เกตเวย์ 0-3857-5134-6

298 ภำคตะวนัออก ฉะเชงิเทรำ เกษมรำษฎร ์ฉะเชงิเทรำ 0-3881-2702-19

299 ภำคตะวนัออก ฉะเชงิเทรำ รวมแพทยฉ์ะเชงิเทรำ 0-3305-0600

300 ภำคตะวนัออก ชลบรุี กรุงเทพพัทยำ 0-3825-9999

Page 15



PA OPD ตรวจสุขภาพ

บริษทัฟลิลิปประกันชีวติ จ ำกัด (มหำชน)

                                    รำยช่ือ โรงพยำบำลโครงกำรประกันสุขภำพทั้งหมด 324 แห่ง             อัพเดตข้อมลู ณ วันที ่01/06/2563

ล าดับ ภาค จังหวัด โรงพยาบาล โทรศัพท์ เช็คสิทธิออนไลน์ Fax Claim

301 ภำคตะวนัออก ชลบรุี จอมเทยีน 0-3825-9977 

302 ภำคตะวนัออก ชลบรุี คลนิกิเวชกรรมกรุงเทพ พัทยำ สำขำบำงเสร่ 0-3825-9935 

303 ภำคตะวนัออก ชลบรุี คลนิกิเวชกรรมกรุงเทพ พัทยำ สำขำอูต่ะเภำ 0-3825-9978

304 ภำคตะวนัออก ชลบรุี จฬุำรัตน ์ชลเวช 0-3828-4354-5

305 ภำคตะวนัออก ชลบรุี ชลบรุี 0-3893-1000

306 ภำคตะวนัออก ชลบรุี พญำไทศรรีำชำ 0-3831-7333

307 ภำคตะวนัออก ชลบรุี พัทยำเมโมเรยีล 0-3848-8777

308 ภำคตะวนัออก ชลบรุี สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ 0-3824-5735-69

309 ภำคตะวนัออก ชลบรุี สมติเิวชศรรีำชำ 0-3832-0300

310 ภำคตะวนัออก ชลบรุี สมติเิวช ชลบรุี 0-3303-8888

311 ภำคตะวนัออก ชลบรุี วภิำรำมแหลมฉบงั 0-3300-9800

312 ภำคตะวนัออก ชลบรุี เอกชล 2 0-3893-9888

313 ภำคตะวนัออก ชลบรุี เอกชล 0-3827-3840-7

314 ภำคตะวนัออก ชลบรุี วภิำรำม อมตะนคร 0-3831-6999

315 ภำคตะวนัออก ชลบรุี ปิยะเวชช ์บอ่วนิ 0-3834-5111

316 ภำคตะวนัออก ตรำด กรุงเทพตรำด 0-3955-2777

317 ภำคตะวนัออก ปรำจนีฯ อมิพเีรยีล 0-3721-1587

318 ภำคตะวนัออก ปรำจนีฯ จฬุำรัตน3์04 อนิเตอร์ 0-3721-8654

319 ภำคตะวนัออก ระยอง กรุงเทพระยอง 0-3861-2999

320 ภำคตะวนัออก ระยอง มงกฏุระยอง 0-3869-1800
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321 ภำคตะวนัออก ระยอง จฬุำรัตนร์ะยอง 0-3886-0890-3

322 ภำคตะวนัออก ระยอง ศรรีะยอง 0-3899-8555

323 ภำคตะวนัออก ระยอง ปิยะเวชช ์ระยอง 0-3802-0100

324 ประเทศลำว เวยีงจันทร์ คลนิกิแมโ่ขง(ดร.บนุสวย กนัยำด)ี 009-856-20-99961455
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โรงพยาบาลท่ีใช้ระบบตรวจเช็ค

ผลประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ 

โรงพยาบาลท่ีรับตรวจสุขภาพ

ก่อนท าประกัน 

โรงพยาบาลท่ีใช้ Fax Claim ได้ส าหรับ

กรณีนอนรักษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน

โรงพยาบาลท่ีรับประกันอุบัติเหตุส่วน

บุคคล(รายเดี่ยว/กลุ่มองค์กรบริษัทPA 

OPD 

ตรวจ 

สุขภาพ 

Fax 

Claim 

เช็คสิทธิ 

ออนไลน ์

โรงพยาบาลท่ีใช้สิทธิรักษาแบบ

ผู้ปว่ยนอกได ้

ประเภทการให้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญา 

ใช้สิทธิไม่ได้ 

ใช้สิทธิได้ 
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