
โรงพยาบาลเเละโรงแรมในเขตภาคเหนือ 
 
1. โรงแรมเชยีงใหมเกต 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 11/10 ถนน สุรยิวงค ตําบล หายยา อําเภอ เมือง จังหวดั เชียงใหม รหัสไปรษณีย 
50100  โทรศพัท 053-203895-9 โทรสาร 053-279085 
 
2. โรงพยาบาลเกษมราษฎรศรีบุรินทร 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 111/5 หมู 13 ถนน เอเชีย 1 ตําบล สันทราย อําเภอ เมือง จังหวัด เชยีงราย 
รหัสไปรษณีย 57000  โทรศพัท 053-910999 โทรสาร 053-717032 
 
3. โรงพยาบาลแพร 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 144 ถนน ชอแฮ ตําบล ในเวยีง อําเภอ เมือง จังหวัด แพร รหัสไปรษณีย 54000 
โทรศพัท 054-533 500 โทรสาร 054-511 096 
 
4. โรงพยาบาลพษิณุเวช 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 211 ถนน ขุนพิเรนทรเทพ ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวัด พษิณุโลก 
รหัสไปรษณีย 65000 โทรศพัท 055-219941 โทรสาร 055-225255 
 
5. โรงพยาบาลลําพูน 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 177 หมู 11 ตําบล ตนธง อําเภอ เมือง จังหวัด ลําพูน รหัสไปรษณีย 51000  
โทรศพัท 053-569100 โทรสาร 053-569137 
 
6. โรงแรมอโมรา ทาแพ เชียงใหม 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 22 ถนน ชัยภมิู ตําบล ชางมวงอําเภอ เมือง จังหวัด เชยีงใหม รหัสไปรษณีย 50100 
โทรศพัท 053-251531 โทรสาร 053-251465 
 
7. โรงพยาบาลเชียงใหมราม 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 8 ถนน บุญเรอืงฤทธิ ์ตําบล ศรีภูมิ อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม รหัสไปรษณีย 
50200  โทรศพัท 053-224861 - 9 โทรสาร 053-224880 
 
 
 



8. โรงแรมเชยีงใหมพลาซา 
เลขที ่92 ถนน ศรีดอนไชย ตําบล ชางคลาน อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม รหัสไปรษณีย 50100 
โทรศพัท 053-903161-80 โทรสาร 053-272230 
 
9. โรงแรมฮอลิเดยอินเชียงใหม 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 318/1 ถนน เชยีงใหม - ลําพนู ตําบล วัดเกด อําเภอ เมือง จังหวัด เชยีงใหม 
รหัสไปรษณีย 50000 โทรศพัท 053-275 300 โทรสาร 053-275 299 
 
โรงพยาบาลเเละโรงแรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
10. โรงพยาบาลขอนแกน 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 56 ถนน ศรีจันทร ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวัด ขอนแกน รหสัไปรษณีย 40000 
โทรศพัท 043-336789 โทรสาร 043-241463 
 
11. โรงแรมโฆษะ ขอนแกน 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 250 - 252 ถนน ศรจีันทร ตาํบล ในเมอืง อําเภอ เมือง จังหวัด ขอนแกน รหัสไปรษณีย 
40000  โทรศพัท 043 - 30320 โทรสาร 043 - 225013 
 
12. บรษิัท โรงพยาบาลขอนแกนราม จํากัด 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 193 ถนน ศรีจนัทร ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวดั ขอนแกน รหัสไปรษณีย 40000 
โทรศพัท 043-333800 โทรสาร 043-333904 
 
13. โรงแรมขอนแกนโฮเตล 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 43/2 ถนน พิมพสุด ตําบล เมือง อําเภอ เมือง จังหวัด ขอนแกน รหสัไปรษณีย 40000 
โทรศพัท 043-333222 โทรสาร 043-242458 
 
14. โรงแรมสาเกตนคร 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 66 - 80 ถ. หายโศรก อ.เมือง   จ.รอยเอ็ด รหัสไปรษณีย 45000   
โทรศพัท 043-514 080 โทรสาร 043-511 741  
 
 
 



15. โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 283 ถนน กาฬสินธุ ตําบล กาฬสินธุอําเภอ กาฬสินธุ จงัหวัด กาฬสินธุ รหัสไปรษณีย 
46000  โทรศพัท 043-811 520 โทรสาร 043-812 962 
 
16. โรงพยาบาลศรษีะเกษ 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 0859 ถนน กสิกรรม ตําบล โพธิ ์อําเภอ เมือง จังหวัด ศรีษะเกษ รหัสไปรษณีย 33000 
โทรศพัท 045-611503-296 โทรสาร 045-612502 
 
17. โรงแรมพรหมพิมาน 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 849/1 ถนน หลักเมือง ตําบล เมืองใต อําเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 
33000  โทรศพัท 045-612677 โทรสาร 045-612271 
 
18. โรงพยาบาลบุรีรัมย 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 10/1 ถนน หนาสถานี ตําบล ในเมอืง อําเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย รหัสไปรษณีย 
31000  โทรศพัท 044-611 282 โทรสาร 044-611282 
 
19. โรงพยาบาลอุดรธาน ี
ท่ีตั้ง เลขท่ี 33 ถนน เพาะนิยม ตําบล หมากแขง อําเภอ เมือง จังหวัด อุดรธาน ีรหัสไปรษณีย 
41000  โทรศพัท 042- 245 555 โทรสาร 042-247 711 
 
20. โรงแรมมุกดาหารแกรนดโฮเทล 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 78 ถนน สองนางสถิตย ตําบล มุกดาหาร อําเภอ คําระอี จังหวัด มุกดาหาร 
รหัสไปรษณีย 49000 โทรศพัท 042-612020 โทรสาร 042-612021 
 
21. โรงแรมริมปาว 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 71/2 ถนน กุดยางสามัคคี ตาํบล กาฬสินธุ อําเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ 
รหัสไปรษณีย 46000  โทรศพัท 043-813631 โทรสาร 043-813630 
 
22. โรงพยาบาลอบุลรักษ ธนบุรี 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 46/4 ถนน บูรพาใน ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวดั อบุลราชธานี รหัสไปรษณีย 
34000  โทรศพัท 045-260285-300 โทรสาร 045-243654-55 
 



23. โรงพยาบาลนครพนม 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม รหัสไปรษณีย 48000  
โทรศพัท 0-4251-1422, 0-4251-1424 โทรสาร 0-4251-1327 
 
24. โรงแรมนครพนม ริเวอรวิว 
ท่ีตั้ง เลขท่ี 9 ถนน นครพนม - ธาตพุนม ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวัด นครพนม 
รหัสไปรษณีย 48000 โทรศพัท 042-522333-40 โทรสาร 042-522777 
 
25. โรงแรมรอยเอ็ดซิตี ้
ท่ีตั้ง เลขท่ี 78 ถนน เพลินจิต ตําบล ในเมือง  อําเภอ เมือง จังหวัด รอยเอ็ด รหัสไปรษณีย 45000 
โทรศพัท 043-520387 โทรสาร 043-520401 
 
 
 


