
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อ/ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 
โรงพยาบาลในสังกัดส่วนกลางกองทัพบก รวม 19 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการสามารถ
ตรวจได้กับโรงพยาบาลในสังกัดส่วนกลางกองทัพบก รวม 19 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องด าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือก ดังมีรายชื่อดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อสถานพยาบาล/ที่อยู่ 

เบอร์โทรศัพท์/
โทรสาร 

e-mail 

1 โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า 
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

02-3547775 www.pmk.ac.th 

2 โรงพยาบาลอานันทมหิดล 
ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 15000 

036-414350-5/ 
036-427401 

- 

3 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 
ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77160 

032-621341/ 
032-622155 

www.geocities.com/hos
army2hosarmy/hostall 

4 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก 26001  

037-393010-4
ต่อ 62549, 
037-393003 

www.2crma.ac.th/hos 
pital2default.htm 

5 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์  
เลขที่ 79 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

037-211591/ 
037-511591 
ต่อ 300 

www.geocities.com/ 
chakkraphonghospital 

6 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 
เลขที่ 281 ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 

034-589231 www.surasi.no.ip.org:80
80/surasi/ 

7 โรงพยาบาลค่ายอดิศร 
ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 18000 

036-211114, 
036-211595 

www.k.lasphost./ 
ks3tec/adison/index. 
html 

8 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี 
ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 20000 

038-273034, 
038-781271/ 
038-287689, 
038-781341 

www.mtb14.com/ 
hospital/navaminhospit
al.html 

9 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 
เลขที่ 211 ถนนพิบูลย์ละเอียด ต าบล 
หนองไผ่ล้อม อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 

044-273370-4 www.fsh.mi.th 

http://www.geocities.com/hosarmy2hosarmy/hostall
http://www.geocities.com/hosarmy2hosarmy/hostall
http://www.2crma.ac.th/hos%20pital2default.htm
http://www.2crma.ac.th/hos%20pital2default.htm
http://www.geocities.com/
http://www.k.lasphost./
http://www.mtb14.com/


ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานพยาบาล/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/
โทรสาร 

e-mail 

10 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
เลขที่ 383 ถนนวิริน-พิบูล ต าบลแสนสุข 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
34190  

045-322654, 
045-321173 
ต่อ 333 

www.ksp-hosp.com/ 

11 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000  

042-342777, 
042-224969, 
042-341710-3 

www.kpjhospital.com 

12 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 
เลขที่ 777/7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบล
นอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ 32000 

044-513803, 
044-513503/ 
044-513603 

- 

13 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 47000 

042-712867/ 
042-712785 

www.ksvrhospital.com 
 

14 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  
ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

055-251128, 
055-251130, 
055-245304, 
055-251128, 
055-259860, 
055-259863, 
055-282622-3 

www.nah.go.th/ 

15 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  
หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ต าบลนครสวรรค์
ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด 
นครสวรรค์ 50000 

056-255064, 
056-221064 

- 

16 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง-งาว ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52000  

054-221874-5 
ต่อ 1120,1121 

www.rta.mi.th/4500 
nu/ 

17 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ  
ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 60000  

053-2455784, 
053-2455783 

- 

18 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ  
ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

075-383322/ 
075-383250 
ต่อ 111 

- 

http://www.kpjhospital.com/
http://www.ksvrhospital.com/
http://www.nah.go.th/
http://www.rta.mi.th/4500


ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานพยาบาล/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/
โทรสาร 

e-mail 

19 โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์  
ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์ อ าเภอ 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  

074-219013-5, 
074-211521, 
074-210742-4 

www.rta.mi.th/45037u/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


