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อพัเดต “รพ.สนาม-ฮอสพเิทล” ทวัประเทศ มทีไีหน-จงัหวดัใดบา้ง เชกไดท้นีี็  

 
 

 
 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ของไทยน่ากงัวลใจไมน่อ้ย มยีอดผูต้ดิเชอโควดิรายใหมเ่พมิขนึหลายวนัตอ่เนอืงกัน ทงัื
ยังมตีวัเลขของผูเ้สยชวติทขียับเพมิขนึดว้ย จากสถานการณ์ี ี ทเีกดิขนึนเีองทําใหเ้กดิความกังวลเกยีวกับศกยภาพของโรงพยาบาลั
สนามวา่ อาจมไีมเ่พยีงพอทจีะรองรับกับจํานวนผูป่้วยตดิเชอทเีพมิสงูสดุในแตล่ะวนัได ้ื  

ADVERTISEMENT 
ฐานเศรษฐกจิ ไดร้วบรวมจํานวน "โรงพยาบาลสนาม" และ "ฮอสพเิทล" (Hospitel) ทกีระจายอยูใ่นภมูภิาคและจังหวดัตา่ง ๆ มา
เป็นขอ้มลูเบอืงตน้เพอืใหต้รวจสอบไดว้า่ ในจังหวดัทเีราพํานักอาศยอยูนั่นมอียูท่ใีดบา้ง ั   
ภาคเหนอื 
- ศนูยป์ระชมุและจัดแสดงสนคา้นานาชาต ิเฉลมิพระเกยีรต ิิ 7 รอบพระชนมพรรษา 1,500 เตยีง 
-ม.เชยงใหม ่ี (หอ 5 มช.) 360 เตยีง 
-ม.แมโ่จ ้ จ.เชยงใหม่ี  1,000 เตยีง 
-รพ.กองบนิ 41 รพ.คา่ยกาวลิะ และอนืๆ รวม 3,020 เตยีง 
-ม.พายัพ ร่วมกับ รพ.แมคคอรม์กิ รพ.ปัญญา รร.อะโมราทา่แพ และ ม.แมโ่จ ้ปรับทพัีกนานาชาตใิหเ้ป็น ฮอสพเิทลเพมิอกี 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
-อาคารยมิเนเซยม ชาตชิายฮอลล ์ภายในสนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติี  80 พรรษา ใชรองรับผูป่้วยทมีอีาการเล็กนอ้ย อาย ุ้ 15-65 ปี 
-ม.มหดิล วทิยาเขตอํานาจเจรญิ 300 เตยีง  
-ม.ราชภัฏสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์60 เตยีง 
-ม.ราชภัฏอดุรธาน ีจ.อดุรธาน ีท ีหอพักนักศกษา ในเมอืง เตรยีมไวเ้ป็นสถานทกีักตัว จํานวน ึ 3,000 เตยีง 
-หอพักนักศกษา วทิยึ าเขตสามพรา้ว จํานวน 500 เตยีง 
-หอพักนักศกษา วทิยาเขตบงึกาฬ จํานวน ึ 186 เตยีง  อาคารอเนกประสงค ์วทิยาเขตบงึกาฬ จํานวน 50 เตยีง 
ภาคกลาง 
-ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ท ีรพ.ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 300 เตยีง 
ภาคตะวนัออก 
-ม.ราชภัฏราชนครนิทร ์จ.ฉะเชงเทรา ทหีอประชมุใหญ ่มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครนิทร ์ศนูยบ์างคลา้ ิ 200 เตยีง 
-อาคาร 7 มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครนิทร ์ศนูยบ์างคลา้ 50 เตยีง  
-สมมนาคาร บางปะกงปารค์ บางคลา้ สาหรับเป็นศนูยพั์กพงิสาหรับผูม้คีวามเสยงสงู จํานวน ั ํ ํ ี 30 หอ้ง 
-สนามฝึกกองทพัเรอื หมายเลข 16 บา้นจันทเขลม  อ.เขาคชิกฏู จ.จันทบรุ ี232 เตยีง 
ภาคใต ้

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    
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-ม.วลยัลักษณ์ จ.นครศรธีรรมราช 100 เตยีง 
-ม.สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตาน ี70 เตยีง 
-อาคารสปอรต์คอมเพล็กซ ม์ .สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภเูก็ต 150 เตยีง ดแูลอาการไมรุ่นแรง  
-ม.นราธวิาสราชนครนิทร ์จ.นราธวิาส ท ีรพ.กัลยาณิวฒันาการุณย ์30 เตยีง และโรงยมิเนเซยมของมหาวทิยาลยัฯ ี 50 เตยีง 
-ม.ราชภัฏยะลา จ.ยะลา ท ีโรงเรยีนการศกษาพเิศษ ึ 60 เตยีง และ อาคารกจิกรรมนักศกษา จํานวน ึ 200 เตยีง 
-ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนทร ์วทิยาเขตวงัไกลกงัวล จิ .ประจวบครีขีนัธ ์144 เตยีง 
-คา่ยธนะรัชต ์อ.ปราณบรุ ีและ ร.ร.ประจวบสามอา่ว 956 เตยีง 
-รพ.หาดใหญ-่นาหมอ่ม, สวนประวตัศิาสตรพ์ลเอกเปรม ตณิสลูานนท,์ ศนูยป์ระชมุนานาชาตมิ.สงขลานครนิทร ์คา่ยมหาจักรสีรนิธร อิ .
นาทว,ี คา่ยลพบรุ ีราเมศวร ์อ.เทพา, ศนูยพั์กพงิอําเภอระโนด รวมกวา่ 1,000 เตยีง 
กทม.และปรมิณฑล 
-รพ.พระมงกฎุเกลา้ 86 เตยีง  
-รพ.สนามชวคราว สานักงานตรวจคนเขา้เมอืง ั ํ 200 เตยีง 
-เอราวณั 1 สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา บางบอน เขตบางบอน 100 เตยีง 
-เอราวณั 2 ศนูยก์ฬีาบางกอกอารนีา เขตหนองจอก 400 เตยีง 
-รพ.ราชพพัิฒน ์เขตทววีัฒนา รองรับได ้200 เตยีง 
-ม.ธรรมศาสตรศ์นูยรั์งสต ิ 470 เตยีง 
-รพ. ผูส้งูอายุบางขนุเทยีน เขตบางขนุเทยีน 1,000 เตยีง 
-ปตอ.1 กองพันทหารปืนใหญ่ตอ่สอูากาศยาน ้ (แจง้วฒันะ) 200 เตยีง 
-สนามมวยคา่ยบรุฉัตร กองพลทหารชาง อ่ .เมอืง จ.ราชบรุ ี100 เตยีง 
-สนามกฬีากลาง กรมการทหารชาง อ่ .เมอืง จ.ราชบรุ ี400 เตยีง 
-โรงพลศกษา ศนูยพั์ฒนาการกฬีา กรมการทหารชาง อึ ่ .เมอืง จ.ราชบรุ ี120 เตยีง 
-โรงรถ กองพันทหารชาง กรมการทหารชาง อ่ ่ .เมอืง จ.ราชบรุ ี120 เตยีง 
-ศนูยฯ์ 8 (วฒันาแฟคทอร ี2) จ.สมทุรสาคร 1,000 เตยีง 
-ศนูยฯ์ 9 (บ.วทิ วอเตอรฯ์) จ.สมทุรสาคร 485 เตยีง 
-ศนูยฯ์ 10 (สภาอตุสาหกรรม) จ.สมุทรสาคร 485 เตยีง 
-ศนูยฝึ์กบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา จ.ฉะเชงเทรา ิ 150 เตยีง 
-รร.การบนิ อาคารแผนกฝึก (ทอ.) อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 120 เตยีง       
-สนามกฬีาอนิดอรส์เตเดยีมหัวหมากและสนามกฬีาแหง่ชาต ิ(นมิบิตุร) 200 เตยีง เปิดใชแลว้ ้ 130 เตยีง 
-โรงเรยีนนนทบรุวีทิยาลัย อ.ปากเกร็ด 700 เตยีง เปิดใชเบอืงตน้ ้ 350 เตยีงกอ่น 
รพ.สนามสงกัด กระทรวงการอดุมศกษา วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวตักรรั ึ ม (อว.) ทวัประเทศ (ขอ้มลู ณ วนัท ี25 เม.ย.64)  
-กทม.และปรมิณฑล  1701 เตยีง คงเหลอื 1,030 เตยีง 
-ภาคกลาง 678 เตยีง คงเหลอื 610 เตยีง 
-ภาคใต ้1,944 เตยีง คงเหลอื 1,621 เตยีง 
-ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 3,622 เตยีง คงเหลอื 3,381 เตยีง 
 -ภาคเหนอื 1,098 คงเหลอื 295 เตยีง 
-ภาคตะวนัออก 315 เตยีง 
ฮอสพเิทล (Hospitel) จํานวน 1,704 เตยีง 
รพ.สนามเตรยีมเปิดเพมิ 
-รพ.สนาม ทกีองยกกระบตัร กรมพลาธกิารทหารบก จ.นนทบรุ ี50 เตยีง  
-จังหวดัสมุทรสาคร ไดรั้บมอบหมายจาก มหาดไทย จัดเตรยีมรองรับผูป่้วย กทม.-ปรมิณฑล 500 เตยีง 
-สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิเขตทุง่ครุ 400 เตยีง 
สถาบนัอดุมศกษาทเีพมิึ -ลดจํานวนเตยีง เตรยีมพรอ้มสถานท ี
-ม.ธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสต ิ 470 เตยีง  
-ม.นเรศวร จ.พษิณุโลก ทรีพ.พุทธชนราช บงึแกน่ใหญ ่เพมิจาก ิ 40 เตยีง เป็น 100 เตยีง  
-ม.ราชภัฏลําปาง 800 เตยีง 
-ม.ทักษิณ จ.สงขลา ทสีาํนักสงเสรมิ บรกิารวชิาการและภมูปัิญญาพนางตงุ ลดจาก ่ 500 เตยีง เหลอื 350 เตยีง 
 

  


