ื่ เครือข่ายเครดิตค่าร ักษาพยาบาล บริษ ัท พรูเด็ นเชย
ี ล ประก ันชวี ต
รายชอ
ิ (ประเทศไทย) จาก ัด(มหาชน) โรงพยาบาล 201 แห่ง
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล (จานวน 81 โรงพยาบาล )
กรุงเทพ
0-2310-3000, 0-2318-0066
กรุงเทพคริสเตียน
0-2625-9000, 0-2235-1000
กล้วยน้ าไท1
0-2769-2000
กล้วยน้ าไท2
0-2399-4260, 0-2399-4259-63
การุญเวช สุขาภิบาล3
0-2729-3000
เกษมราษฎร์บางแค
0-2455-4500
เกษมราษฎร์ประชาชืน่
0-2910-1600-49
คามิลเลียน
0-2185-1444
เจ้าพระยา
0-2884-7000, 0-2434-0117,02เซนต์หลุยส์
0-2675-5000
เซ็นทรัลเยนเนอรัล
0-2552-8777
ตา หู คอ จมูก
02-8866600
เทพธารินทร์
0-2348-7000
ไทยนครินทร์
0-2361-2727, 0-2361-2828
ธนบุร ี 1
0-2412-0020
ธนบุร ี 2
0-2448-3845-58
นครธน
0-2416-5454,0-2450-9999
นวมินทร์
0-2918-5080
นวมินทร์ 9
0-2518-1818
บางนา 1
0-2746-8630-9
บางปะกอก 1
0-2872-1111
บางปะกอก 8
0-2894-4111
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั ่นแนล
0-2877-1111
บางไผ่
02-4570086
บางโพ
0-2587-0144, 0-2587-0136-55
บางมด1
02-8670606
บารุงราษฎร์
0-2667-1000
บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์
0-2523-3359-71
ปิ ยะเวท
0-2625-6500
เปาโลเมโมเรียล
0-2279-7000
พญาไท นวมินทร์
0-2944-8015-20, 0-2944-7111
พญาไท 1
0-2642-7373,02640-11111
พญาไท 2
0-2617-2444, 0-2617-2424
พญาไท 3
0-467-1111
พระราม 2
0-2451-4920-30
เพชรเวช
0-2718-1515,0-2318-0080
เพชรเกษมบางแค
02-8011199
แพทย์ปญั ญา
0-2314-0726-9
มงกุฎวัฒนะ
0-2574-5000-9
มเหสักข์
02-6357123-39
มิชชั ่น
0-2282-1100
เปาโลเกษตร
0-2579-1770-4
ภาคกลาง (จานวน 26 โรงพยาบาล)
อยุธยา
การุญเวช อยุธยา
การุญเวช ปทุมธานี
ราชธานี
ศุภมิตรเสนา
สระบุรี
เกษมราษฎร์สระบุร ี
ปภาเวช
สุพรรณบุรี
ธนบุรอี ่ทู อง
พรชัย
วิภาวดี ปิ ยราษฎร์
ศุภมิตรสุพรรณบุร ี
ลพบุรี
เบญจรมย์
ชัยนาท
รวมแพทย์ชยั นาท
อ่างทอง
อ่างทองเวชชการ2
สมุทรสาคร
มหาชัย 1
มหาชัย 2
วิชยั เวช อินเตอร์เนชั ่นแนล อ้อมน้อย (ศรีวชิ ยั 3)
วิชยั เวช อินเตอร์เนชั ่นแนล สมุทรสาคร (ศรีวชิ ยั
สมุทรสงคราม
มหาชัยแม่กลอง
นครปฐม
กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
เทพากร
กรุงเทพสนามจันทร์
นครสวรรค์
ปากน้ าโพ
ร่มฉัตร
รวมแพทย์นครสวรรค์
ปากน้ าโพ 2
ศรีสวรรค์
ภาคตะวันออก (จานวน 14 โรงพยาบาล )
จันทบุรี
กรุงเทพจันทบุร ี
สิรเิ วช
ตราด
กรุงเทพตราด
ระยอง
กรุงเทพระยอง
มงกุฏระยอง

0-3531-5100
0-3531-5100
0-3533-5555-71
0-3528-9572-9
0-3631-5555-94 ,081-4666740
036-326122-25
0-3540-4053-9
035-503532-5
0-3555-2724-7
0-3550-0283-8
0-3641-2160
0-5642-1584-5,0-5642-1457-8
0-3561-2361-4
0-3442-4990
0-2810-3442, 0-2431-0054
0-2431-0070
0-3482-6709-29
0-3471 5001-5
034-270080-5
0-3421-2718-27
0-3421-9600
0-5622-5501-9
0-5631-2481-90
0-5622-3600
0-5621-2212-3
0-5631-1626-35

0-3931-9888
0-3934-4244
0-3953-2735, 0-3953-2737
0-3892-1999
0-3868-2136-9

ยันฮี
รามคาแหง
ราษฎร์บูรณะ
ลาดพร้าว
วิชยั เวช อินเตอร์เนชั ่นแนล หนองแขม(ศรีวชิ ยั 2)
วิภาราม
วิภาวดี
เวชธานี
วิชยั เวช แยกไฟฉาย
ศิครินทร์
สมิตเิ วช ธนบุร ี
สมิตเิ วชศรีนครินทร์
สมิตเิ วชสุขมุ วิท
สายไหม
สินแพทย์
สุขสวัสดิ ์
สุขมุ วิท
เสรีรกั ษ์
หัวเฉียว
นนทบุรี
นนทเวช
เกษมราษฎร์รตั นาธิเบศร์
ปทุมธานี
กรุงไทย
กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
การุญเวช ปทุมธานี
เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รงั สิต
ปทุมเวช
แพทย์รงั สิต
เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
สมุทรปราการ
กรุงเทพพระประแดง
จุฬารัตน์ 3
จุฬารัตน์9
เซ็นทรัล ปาร์ค
บางนา 2
บางนา 5
บางปะกอก 3 พระประแดง
เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปากน้ า
รัทรินทร์
สาโรงการแพทย์
ภาคใต้ (จานวน 23 โรงพยาบาล )
ภูเก็ต
กรุงเทพภูเก็ต
มิชชั ่นภูเก็ต
สิรโิ รจน์
สุราษฏร์ธานี
กรุงเทพสมุย
ทักษิณสุราษฎร์
ไทยอินเตอร์เนชั ่นแนล
บ้านดอน อินเตอร์ เกาะสมุย
ศรีวชิ ยั สุราษฎร์ธานี
สมุยอินเตอร์เนชั ่นแนล
สงขลา
กรุงเทพหาดใหญ่
ราษฎร์ยนิ ดีหาดใหญ่
ศิครินทร์หาดใหญ่
ยะลา
สิโรรส
ตรัง
ตรังรวมแพทย์
ราชดาเนินตรัง
วัฒนแพทย์ตรัง
ชุมพร
ธนบุรชี มุ พร
วิรชั ศิลป์
นครศรีธรรมราช
นครคริสเตียน
นครพัฒน์
นครินทร์
พัทลุง
ปิ ยะรักษ์
กระบี่
รวมแพทย์กระบี่
ภาคตะวันออก (ต่อ)
ฉะเชิ งเทรา
เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
กรุงเทพพัทยา
จุฬารัตน์ 11
ปิ ยะเวชช์ บ่อวิน
พญาไทศรีราชา
พัทยาเมโมเรียล
พัทยาอินเตอร์
วิภาราม แหลมฉบัง
สมิตเิ วชศรีราชา

0-2879-0300
0-2374-0200-16, 0-2732-0478-87
0-2427-0175-9,0-2872-1001-5
0-2932-2929, 0-2530-2556-69
0-2441-6999
0-2722-2500
0-2561-1258-67, 0-2561-1260-7
0-2734-0390
0-2412-0055-60
0-2366-9900
0-2438-0040-5
0-2731-7000-99
0-2711-8000
0-2991-8999
0-2948-5380-90
0-2428-5036
0-2391-0011, 0-2714-1300
02-918-9888
0-2223-1351
0-2596-7888
0-2594-0020-65
0-2582-2299
0-2975-6700-5
0-2529-4533-41
0-2998-9888
0-2567-1991-9
0-2998-9999
0-2836-9999
0-2818-9000, 0-2425-0029-33
0-2769-2900-99
0-2738-9900-9
02-3127261-9
0-2740-1800-6, 0-2330-3030-5
02-138-1155-60
0-2818-7555
0-2389-2555
0-2173-7766-75
0-2323-2991-7
0-2361-1111

ภาคเหนื อ (จานวน 24 โรงพยาบาล )
พิ ษณุโลก
กรุงเทพพิษณุ โลก
พิษณุ เวช
รวมแพทย์พษิ ณุ โลก
อินเตอร์เวชการ
เชียงราย
เกษมราษฎร์ศรีบุรนิ ทร์
โอเวอร์บรูค๊
ลาปาง
เขลางค์นครราม
พิ จิตร
ชัยอรุณเวชการ
สหเวช
เชียงใหม่
เทพปญั ญา2
เชียงใหม่ราม
เทพปญั ญา
แมคคอร์มคิ
ราชเวชเชียงใหม่
ลานนา
เชียงใหม่ฮอสพิทอล
พะเยา
พะเยาราม
สุโขทัย
พัฒนเวชสุโขทัย
รวมแพทย์สโุ ขทัย
เพชรบูรณ์
เพชรรัตน์เพชรบูรณ์
แพร่
แพร่คริสเตียน
แพร่ราม
ลาพูน
หริภุญชัยเมโมเรียล
กาแพงเพชร
เอกชนเมืองกาแพง

0-5521-2222/ 0-5521-0819-28
0-5590-9000
0-5521-9307-16
0-5521-8777/ 0-5521-7800
0-5391-0999, 0-5371-7499
0-5371-1366,0-5391-0100
0-5422-5100/0-5435-2422
0-5665-1407
0-5661-2791-3
0-5322-0022-31
0-5392-0300
0-5385-2590-9
0-5392-1777
0-5380-1999
0-5399-9777
0-5321-5020-22
0-5441-1111-40
0-5562-1502-7/0-5561-1292
0-5561-2211-12
0-5672-0680-4
0-5451-1017/ 0-5451-1290
0-5452-2911
0-5358-1600-4
0-5571-6701-4

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (จานวน 25 โรงพยาบาล )
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพจุรเี วช
0-4352-7111, 0-4351-1436
ร้อยเอ็ดธนบุร ี
0-4352-7191
นครราชสีมา
กรุงเทพปากช่อง
0-4431-6611
กรุงเทพราชสีมา
0-4442-9999
โคราชเมโมเรียล
044-263777
เซนต์เมรี่
0-4424-2385, 0-4427-1626-30
0-7625-4421-9
ป.แพทย์นครราชสีมา
044-230530-3
0-7623-7220-6
อุดรธานี
0-7624-9400
กรุงเทพอุดร
0-4234-3111
นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
0-4232-5999, 0-4224-1031-3
0-7742-9500
เอกอุดร
0-4234-2555
0-7728-5701-5
ขอนแก่น
0-7741-4400-9,0-7724-5720-6 ขอนแก่นราม
0-4333-3033
0-7724-5236-9
ราชพฤกษ์
0-4333-3555-62
0-7728-2520-1, 0-7722-0396
ชัยภูมิ
ชัยภูมริ าม
0-4483-6888
0-7742-2272 , 0-7723-0781
ยโสธร
0-7436-5780-9
นายแพทย์หาญ
0-4571-1356
0-7420-0200
รวมแพทย์ ยโสธร
0-4571-2141-2
0-7436-6966
มหาสารคาม
มหาสารคามอินเตอร์เนชั ่นแนล
0-4372-1770, 0-4372-3669
0-7322-3600
มุกดาหาร
มุกดาหารอินเตอร์เนชั ่นแนล
0-4263-3301-9
0-7521-9985-7, 0-7521-8988
เลย
0-7522-3500-8
เมืองเลยราม
0-4283-3400-19
0-7520-5555
หนองคาย
รวมแพทย์หนองคาย
0-4242-1412-4
0-7765-8555
หนองคายวัฒนา
0-4246-5201-9
0-7750-3238-40, 0-7757-0737-4 สกลนคร
รักษ์สกล
0-4271-2588, 0-4271-2800
0-7531-7110, 0-7531-7109
อุบลราชธานี
0-7530-5999
ราชเวชอุบลราชธานี
0-4528-0040-55
0-7531-2800
อุบลรักษ์ธนบุร ี
0-4526-0300-5
หนองบัวลาภู
0-7462-7146
วีระพลการแพทย์
0-4231-2344-6
บุรีรมั ย์
0-7563-2204-6
เอกชนบุรรี มั ย์
0-4461-4100-7

0-3881-2702-19
0-3825-9999
0-3853-8511-3 , 0-3884-0236
0-3834-5333
0-3877-0200-8
0-3848-8777
038-428374
0-3849-1888
0-3832-0300,0-3832-4100-20

ภาคตะวันตก (จานวน 8 โรงพยาบาล )
ราชบุรี
พร้อมแพทย์
เมืองราช
เพชรบุรี
มหาชัยเพชรรัชต์
เมืองเพชร
ประจวบคีรีขนั ธ์
กรุงเทพหัวหิน
ซานเปาโลหัวหิน
กาญจนบุรี
กาญจนบุรเี มโมเรียล
ธนกาญจน์

0-3231-5234-9,0-32315-195-6
0-3232-2274-80
0-3241-7070-9
0-3241-5191-9
0-3261-6800
0-3253-2576-85
0-3462-4184-93
0-3462-2366-75

