รายชื่อโรงพยาบาลในสัญญา
ภาค
ลำดั
จังหวัด
บที่
1 กทม.
กทม.

รพ.

ที่อยุ่

เบอร์ โทร

ส่ วนลด ใหม่

กรุ งเทพ

2 หมู่ 4 ซ.ศูนย์วิจยั 7 ถ.เพชรบุรี เขตห้วยขวาง กทม. 10320

0 2310 3000

10% ของค่ารักษาพยาบาล

2 กทม.
3 กทม.

กทม.
กทม.

กรุ งเทพคริ สเตียน
กรุ งธน

124 ถ.สี ลม เขตบางรัก กทม. 10500
337 ถ.ตากสิ น แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600

0-2235-1000
0 2438 0041-5

ไม่มีส่วนลด
ยังไม่คอนเฟิ ร์ ม

4
5
6
7
8
9
10
11

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

กรุ งธน 2
กล้วยน้ าไท
กล้วยน้ าไท 2
เกษมราษฎร์ สุ ขาภิบาล 3
เกษมราษฎร์ บางแค
เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
คลองตัน

216/6 ถ.สุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กทม. 10140
80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
27 สุ ขมุ วิท 68 (ซ.โสภณ) แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
58/19-21 หมู่ 3 ถ.สุ ขาภิบาล 3 แขวงสะพานสู ง เขตสะพานสู ง กทม. 10240
586,588 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
950 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
3284 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ กทม. 10230

0-2428-5036-7
0-2381-2006-20
0-2399-4259-63
0-2729-3000
0-2454-0033
0-2910-1600-45
0 2319 2101-1

ยังไม่คอนเฟิ ร์ ม
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1
ยังไม่คอนเฟิ ร์ ม
10% ค่ ำห้ อง, ค่ ำยำ
10% ค่ ำห้ อง, ค่ ำยำ (เงินสด) ส่ วนลดร้ อยละ 5 เมือ่ ชำระด้ วยบัตรเครดิต

กทม.

กทม.

คลินิกเวชกรรม สมิติเวช รัตนาธิ เบศร์

68/111, รัตนาธิ เบศร์ , บางกระสอ, เมือง, นนทบุรี, 11000

0 2969 9799

กทม.
13 กทม.

กทม.
กทม.

02-378-9181-6
0 2671 4054

14 กทม.

กทม.

0 2982 3001

10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1

15 กทม.

กทม.

คลินิกเวชกรรม สมิติเวช สุวรรณภูมิ
อาคารชั้น 3 สนามบินสุ วรรณภูมิ เมือง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาชุมชน 70 215-217 ถ. ดารงลัทธพิพฒั น์ ล๊อก 1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ไร่
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาทุ่งสองห้อง 183/509-510 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 (ถ.โกสุ ม-สรงประภา) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ 10210
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขารัชดาฯ 36 16/440 ซ.เสื อใหญ่อุทิศ(ซ.รัชดา 36) ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาวเขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

10% ของค่ารักษาพยาบาล
10% ค่ายา,ค่าห้องพัก, LAB, X-RAY ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, ค่า
แพทย์ และเครื่ องมือพิเศษ
10% ค่ายา,ค่าห้องพัก, LAB, X-RAY ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, ค่า
แพทย์ และเครื่ องมือพิเศษ
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1

0 2936 7834

10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1

16 กทม.

กทม.

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุขมุ วิท 56 18/2 ซ. สุ ขมุ วิท 56 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260

0 2741 6774

10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1

17 กทม.

กทม.

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุขมุ วิท 93 21/5/7 ซ.สุ ขมุ วิท 93 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10250

0 2742 6895

10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1

18 กทม.

กทม.

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ าไท สาขาสุภาพงษ์ 3 13/69 ซ.สุ ภาพงษ์ ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250

0 2743 4963

10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1

19 กทม.

กทม.

จุฬารัตน์ 7

142/5-8 ริ มถนนอ่อนนุช 90 เขตประเวศ กรุ งเทพฯ

0 2328 7653

10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

20 กทม.

กทม.

จุฬารัตน์ 8

314/9-10 ตรงข้ามสานักงานเขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ

0 2326 7104

10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

21 กทม.
22 กทม.

กทม.
กทม.

เจ้าพระยา
เซนต์หลุยส์

113/44 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
215 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

0 2434 1111
0-2675-5000

ไม่มีส่วนลด
10% ค่าห้อง, ค่ายา ยกเว้นยาสมุนไพรจีน, กลุ่มยาเวชสาอางค์, ยาบางตัวในกลุ่ม
ยาหรื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร, ยารักษาโรคไต, ยารักษาโรคมะเร็ ง และ ฮอร์ โมน

23 กทม.
24 กทม.

กทม.
กทม.

เซ็นทรัลเยนเนอรัล
เดชา

362/114 ม.8 ถ.พหลโยธิ น แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กทม. 10220
396 ถ.ศรี อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0-2552-8777
0-2246-1685-93

25
26
27
28
29
30
31

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

เทพธาริ นทร์
ไทยนคริ นทร์
ธนบุรี 1
ธนบุรี 2
นครธน
นวมินทร์
นวมินทร์ 2

3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
345 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
34/1 ซ.อิสรภาพ 44 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ 10700
43/4 ม.18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กทม. 10170
49 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
47/94 ถ.สี หบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
599 ถ.สุ ชสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140

0 2240 2727
0-2361-2727
0 2412 0020
0-2448-3858
0-2416-5454
0 2918 5080
0 2427 5115

10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ของค่ ำรักษำพยำบำล ยกเว้ น ค่ ำแพทย์, ค่ ำทันตกรรม, โปรแกรมตรวจ
สุ ขภำพและโปรแกรมเหมำจ่ ำย
10% ค่ ำห้ อง, ค่ ำยำ
10% ค่าห้อง, ค่ายา
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์
20% ค่าห้อง, 15% ค่ายา, ค่าห้องปฏิ บตั ิการที่ทาในโรงพยาบาล
ยังไม่คอนเฟิ ร์ ม

12

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

1/9

ลำดั
บที่
32 กทม.

ภาค

จังหวัด

รพ.

กทม.

นวมินทร์ 3สหคลีนิคสาขานิ คมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง

33 กทม.
34 กทม.
35 กทม.

กทม.
กทม.
กทม.

บางปะกอก 8
บางปะกอก 9

36 กทม.

กทม.

37
38
39
40
41
42
43

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

ที่อยุ่

เบอร์ โทร

ส่ วนลด ใหม่

92/5 ม.4 ถ.ฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520
115/524 หมู่ 4 ถ.เอกชัย 95 แขวง/เขตบางบอก กทม. 10150
8/245 หมู่ 4 แขวงบางมด เขตจอมทอง 10150
115 ถ.บางนาตราด กม.3 แขวงบางนา กทม. 10260

0 2739 6273-4
0-2894-4111
0-2877-1111
0-2746-8630-8

บางนา 1
บางปะกอก 1

2 ซ.สุ ขสวัสดิ์ 25/1 ถ.สุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140

0-2872-1111

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

บางปะกอก 2
สถานพยาบาลบางปะกอก 5
บางไผ่
บางโพ
บางมด 1
บางมด 3
บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

38/7-8 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
81/100-102 หมู่ 6 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน 10150
58/2 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
95 ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
59/7 ม.10 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
71/5-6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิ น(กม. 26-27) แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

0 2899 0130-9
0-2894-1434-6
0-2457-0086-8
0-2587-0136-55
0 2416 0049
0 2416 8561-2
0 2523 3359-71

10% ค่ ำห้ อง, ค่ ำยำ
10% ค่ ำห้ อง, ค่ ำยำ
10% ค่ ำห้ อง, ค่ ำยำ
10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าอาหาร
ไม่มีส่วนลด
10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาบางชนิด), ค่าอาหาร, ค่าบริ การทางทันตกรรม
(ตามที่ รพ.กาหนด)

44 กทม.

กทม.

บีเอ็นเอช

9/1 ถ.คอนแวนต์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500

02-686-2700

20% ค่าห้อง, ค่าห้อง ICU, 10% ค่ายา

45 กทม.

กทม.

ปิ ยะเวท

998 ถนนริ มคลองสามเสน (ถ.พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

0-2641-4499

10% ค่ายา, ค่าห้อง, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิ บตั ิการแบบพิเศษ, 5%
สาหรับค่าบริ การทันตกรรมทัว่ ไป ( ยกเว้น ค่ายาพิเศษ, ค่าตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิ บตั ิการแบบพิเศษ, ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเอ็กซเรย์ ค่าเครื่ องมือพิเศษ ทันตก
รรมพิเศษ อาทิ รักษารากฟัน, จัดฟัน ครอบฟัน และ ค่าบริ การแบบเหมาจ่าย
แบบทุกรายการ

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

เปาโลเมโมเรี ยล
เปาโลเมโมเรี ยล โชคชัย 4
พญาไท 1
พญาไท 2
พญาไท 3
พร้อมมิตร
พระรามเก้า
เพชรเวช
แพทย์ปัญญา
มงกุฏวัฒนะ
มเหสักข์

670/1 สี่ แยกสะพานควาย ถ.พหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
15/10 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้ าว แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กทม. 10230
364 ถ.ศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
943 ถ.พหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
207/26 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
12 ซ.พร้ อมมิตร ถ,สุ ขมุ วิท 39 แขวงคลองตันเหนื อ เจตวัฒนา กทม. 10110
99 ซ.รพ.พระรามเก้า ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10320
2469/15 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
124-126 ซ.รามคาแหง 4 ถ.รามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กทม. 10210
46/7-9 ซ.ปราโมทย์ ถ.มเหสักข์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

0-2279-7000-9
0-2514-2157-9

57 กทม.
58 กทม.
59 กทม.

กทม.
กทม.
กทม.

มิชชัน่
เมโย
ยันฮี

430 ถ.พิษณุโลก สี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300
2012/5-7 ถ.พหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
454 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ บางพลัด กทม. 10700

0 2282 1100
0-2579-1770-4
0-2879-0300

10% ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าห้อง ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ
10% ค่ายา, ค่าห้อง, ค่ารักษาทางทันตกรรม ( ยกเว้น ใส่ ฟันและจัดฟัน )
5% ของค่ารักษาพยาบาล

60 กทม.

กทม.

รามคาแหง

2138 ซ.รามคาแหง 34 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

0-2374-0200

ไม่มีส่วนลด

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

0-2259-0376
0-2248-8020
0 2718 1515
0-2314-0726-9
0 2574 5000-9
0-2635-7123

10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ค่ ำห้ อง, ค่ ำยำ
10% ของค่ ำรักษำพยำบำล ยกเว้ น ค่ ำแพทย์ และค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ ใช่ ส่วนของ
โรงพยำบำล

10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ของค่ารักษาพยาบาล
1772 10% ค่าห้อง, ค่ายา
1772
1772 10% ค่าห้อง, ค่ายา
ยังไม่คอนเฟิ ร์ ม
ยังไม่คอนเฟิ ร์ ม
10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ค่าห้อง, ค่ายา, 5% เมื่อชาระด้วยบัตรเครดิต
10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่า LAB ที่โรงพยาบาลดาเนิ นการเอง
10% สาหรับผูป้ ่ วยนอก ยกเว้น ค่าแพทย์ ( ยกเว้น LAB นอก)
10%
สาหรับผูป้ ่ วยใน เฉพาะค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่ายา ( ยกเว้น LAB นอก)

2/9

ลำดั
บที่
61 กทม.

62 กทม.

ภาค

จังหวัด

รพ.

กทม.

ราษฏร์ บูรณะ

กทม.

ลาดพร้าว

ที่อยุ่
116/1 หมู่ 4 ซ.สุ ขสวัสดิ์ 27 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กทม. 10140

เบอร์ โทร
0-2872-1001-5

ส่ วนลด ใหม่
10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าทันตกรรม และค่าตรวจพิเศษ
อื่นๆ

02-9322929, 02-5302556- 10% ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่ายา, ค่าแลป และค่าเอกซเรย์ (ไม่รวมค่าแพทย์ และ
69
ค่าบริ การอื่นๆ)
0 2722 2500
10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์ และค่าทันตกรรม (เฉพาะขูดหิ นปูน,
อุดฟัน, ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์)
0-2561-1260-7
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ (เฉพาะการตรวจภายใน
โรงพยาบาล), ค่าตรวจวินิจฉัยรังสี ปกติ, ค่าทันตกรรม (เฉพาะ ถอนฟัน,อุดฟัน),
ค่าห้องผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์ 1, ค่าสารละลายให้ทางเส้นเลือด, ค่าอุปกรณ์ของใช้
และเครื่ องมือในห้องผ่าตัด

63 กทม.

กทม.

วิภาราม

2699 ถ.ลาดพร้ าว เขต-แขวงวังทองหลาง กทม. 10310
2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

64 กทม.

กทม.

วิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900

65 กทม.

กทม.

เวชธานี

1 ซ.ลาดพร้ าว 111 ถ.ลาดพร้ าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 10240

0 2734 0000

66 กทม.
67 กทม.

กทม.
กทม.

ศรี วิชยั 1
ศรี วิชยั 2

240/1-8 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
15/38-43 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

0-2412-0055-60
0 2807 4044

68 กทม.
69 กทม.

กทม.
กทม.

เปาโลเมโมเรี ยล นวมินทร์
ศิคริ นทร์

44/505 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
4/29 ม.10 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

0-2944-7111
0 2366 9900

70 กทม.
71 กทม.

กทม.
กทม.

ศิริราช
สมิติเวช ศรี นคริ นทร์

2 ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
488 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

0 2419 8599
0-2731-7000

72 กทม.

กทม.

สมิติเวช สุ ขมุ วิท

133 สุ ขมุ วิท 49 แชวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110

0-2711-8000

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กลาง
กลาง
กลาง

กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
ฉะเชิงเทรำ

สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาทองหล่อ
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขารามฯ 2
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาวงเวียน 22
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาสาทร
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาสุ ขมุ วิท 101/1
สหคลินิกกล้วยน้ าไท สาขาห้วยขวาง
สายไหม
สิ นแพทย์
สุ ขมุ วิท
เสรี รักษ์
กาญจนบุรีเมโมเรี ยล
ท่าเรื อ
จุฬารัตน์บางปะกงปิ ยะเวช

139 ซ.สุ ขมุ วิท 63(ทองหล่อ ซ. 10) ถ.สุ ขมุ วิท คลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
136/1-2 ถ.รามคาแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
663-665 ถ.มังกร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10900
271 ซ.สาทร11 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
421 ซ.สุ ขมุ วิท 101/1 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10250
247 อาคารพาณิ ชย์ ซ.ประชาราษฎร์ บาเพ็ญ 7 เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ 10320
91 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ เขตสายไหม กทม. 10220
9/99 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
1411 ถ.สุ ขมุ วิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110
44 ถ.เสรี ไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
111 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
456 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรื อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

0 2714 9506
0 2751 6894
0 2623 3361
0 2676 2897
0 2742 5661-2
0 2690 2148
0-2991-8999
0 793 5099
0-2391-0011
0 2918 9888
0 3462 4184-93
0 3456 1084
0 3853 8511

10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นบางรายการที่โรงพยาบาลกาหนด)
10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ, ค่าเอ็กซเรย์
ยกเว้น ค่าบริ การทางการแพทย์, ค่าบริ การพยาบาล, กายภาพบาบัด, ทันตกรรม,
รายการส่งเสริ มการขายพิเศษ และโปรแกรมการตรวจพิเศษ
ไม่มีส่วนลด
10% ค่ายา,ค่าห้องพัก, LAB, X-RAY ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, ค่า
แพทย์ และเครื่ องมือพิเศษ
10% ค่ายา,ค่าห้องพัก, LAB, X-RAY ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, ค่า
แพทย์ และเครื่ องมือพิเศษ
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 1
10% ค่าห้อง, ค่ายา ชาระด้วยเงินสด 5% ชาระด้วยบัตรเครดิต
10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ค่าห้อง, ค่ายา, LAB, X-RAY ยกเว้น ค่าแพทย์
ไม่มีส่วนลด
5% ของค่ารักษาพยาบาล
10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

86
87
88
89
90
91
92
93
94

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ชัยนำท
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครสวรรค์

โสธราเวช
โสธราเวช โพลีคลีนิค
รวมแพทย์ชยั นาท
กรุ งเทพคริ สเตียนนครปฐม
ใกล้หมอ
เทพากร
ศาลายา
สนามจันทร์
ปากน้ าโพ

0 3881 2702-18
0 3855 1519
0-5641-3017-18
0-3421-3453-60
0-3423-4541-4
0-3421-2718-20
0-2889-2601-7
0-3421-9600
0-5622-5501-3

10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์
10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
10% ค่ายา
10% ของค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีส่วนลด
10% ค่าห้อง, ค่ายา เฉพาะผูป้ ่ วยใน

10% ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้น ยาบางรายการ), ค่า Lab (ที่ทาในโรงพยาบาล), ค่า
เอ็กซเรย์ ปกติ
5% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา
ไม่มีส่วนลด

185/1 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.42 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
29 ถ.สุ วินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
1330-1 ถ.พนมสารคาม - กบินทร์ บุรี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
170 ม.4 ถ.ชัยนาท-สุ พรรณบุรี ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
173 ถ.25มกรา ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
400/4-5 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
24 ซ.1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย ์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
95 หมู่ 3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
96/12 ถ.สายเอเชีย อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

3/9

ลำดั
บที่
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ภาค
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

จังหวัด

รพ.

นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี

พาเลช
ร่ มฉัตร
รวมแพทย์นครสวรรค์
รัตนเวช
ศรี สวรรค์
เกษมราษฎร์ รัตนาธิ เบศร์
นนทเวช
วิภาราม ปากเกร็ ด (แม่น้ า)
อนันต์พฒั นา
กรุ งสยามเซนต์คาร์ ลอส
นวนคร

106 กลาง

ปทุมธำนี

ปทุมเวช

107
108
109
110

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ประจวบคีรีขันธ์

แพทย์รังสิ ต
ภัทร-ธนบุรี
เอกปทุม
ซานเปาโล หัวหิ น

111
112
113
114
115

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
เพชรบุรี
รำชบุรี

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
โสธราเวชกบินทร์ บุรี
อิมพีเรี ยล
เมืองเพชร-ธนบุรี
ซานคามิลโล

116
117
118
119

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

รำชบุรี
รำชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปรำกำร

พร้อมแพทย์
หมอสงวน
เบญจรมย์
กรุ งเทพพระประแดง

120 กลาง

สมุทรปรำกำร

จุฬารัตน์ 1

ที่อยุ่

เบอร์ โทร

ส่ วนลด ใหม่

0 5626 1900
0-5631-2481-90
0-5622-3600
0-5621-2212-3
0-5631-1626-35
0-2594-0020-65
0 2589 5489-91
0-2960-9655-9
0 2881 9777
0-2975-6700
0-2529-4533-41

ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
5% ค่าห้อง, ค่ายา
ไม่มีส่วนลด
10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ค่าห้อง, ค่ายา
10% ค่าห้อง, ค่ายา ยกเว้น ยาบางชนิ ด
ไม่มีส่วนลด
ยังไม่คอนเฟิ ร์ ม
10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นค่าแพทย์

315/117 ถ.รังสิ ต-ปทุมธานี ต.ประชาธิ ปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0 2567 1991-9

10 ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์, โปรแกรมเหมาจ่าย และการส่ งตรวจ
ภายนอกโรงพยาบาล

733/345 ม.8 ถ.พหลโยธิ น ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
757 ถ.รังสิ ต - นครนายก(คลอง 2) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2998-9999
0-2901-8401-9
0 2996 2211-3
0 3253 2576-80

10% ของค่ารักษาพยาบาล
10% ค่าห้อง, ค่ายา
ไม่มีส่วนลด
10% ค่าห้อง, ค่ายา ยกเว้น ค่าแพทย์ และค่ายาพิเศษบางชนิ ด

0 3721 1088
0 3720 4734
0-3721-1587
0-3241-5191-9
0 3221 1143

ไม่มีส่วนลด
10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์
10% เฉพาะค่ายา
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด

0 3231 5234-5
0 3224 1022
0-3641-2160
0-2818-9000

ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ยังไม่คอนเฟิ ร์ ม
10% ของค่ารักษาพยาบาล

0 2316 8345-9

10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

0 2753 2876-7

10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

0 2769 2900-99

10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

0 2385 2557

10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

0 2315 1868

10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

0 2738 9900

10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์

0 2363 9222

10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าบริ การพยาบาล, ค่าทันตกรรม,
ค่ากายภาพบาบัด
ไม่มีส่วนลด
10% ค่าห้อง,ค่ายา

166-168 ม.1 ถ.พหลโยธิ น ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
748/1 ถ.โกสี ย ์ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
276 ถ.สวรรค์วิถุ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
62 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
60 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ต.เสาธงหิ น อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
30/8 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน เขตบางเขน จ.นนทบุรี 11000
132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ ด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
9 ม.4 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.โคชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
5/84 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
98 ม.13 ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

222 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
32/7 ม.12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
379/267-270 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์ บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
277 ถ.ราษฎรดาริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
150 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
31 ม.10 ถ.อุดมพิทยา ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
77/4 ถนนคฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
1 หมู่ 8 ถ.สายบางแพ-ดาเนินสะดวก ต.ดาเนิ นสะดวก อ.ดาเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี 70130
116 ม.8 ต.ป่ าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

288 หมู่ 1 ถ.สุ ขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
68/1 ถ.บางนา-ตราด กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
121 กลาง

สมุทรปรำกำร

จุฬารัตน์ 2
728/1-2 ถ.เทพารักษ์ ต.สาโรงเหนื อ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

122 กลาง

สมุทรปรำกำร

จุฬารัตน์ 3
153/975-978 ถ.เทพารักษ์ กม.15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

123 กลาง

สมุทรปรำกำร

จุฬารัตน์ 4
1541/6-7 ถ.เทพารักษ์ กม.7 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

124 กลาง

สมุทรปรำกำร

จุฬารัตน์ 5
119/7 ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

125 กลาง

สมุทรปรำกำร

จุฬารัตน์ 9
90/5 ม.13 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

126 กลาง
127 กลาง
128 กลาง

สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร

ชัยปราการ
บางนา 2
บางปะกอก 3

555 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
9/9 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
27/14 หมู่ 10 ถ.สุ ขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

0 2338 1906-10
0-2818-7555

4/9

ลำดั
บที่
129 กลาง
130 กลาง

ภาค

จังหวัด

ที่อยุ่

รพ.

สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร

บารมีการแพทย์
ปิ ยะมินทร์

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร

เปาโลเมโมเรี ยลสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปากน้ า
เมืองสมุทรปู่ เจ้าฯ
เมืองสมุทรแพรกษาคลินิกเวชกรรม(เพิ่ม)
รวมชัยประชารักษ์

136 กลาง

สมุทรปรำกำร

137 กลาง
138 กลาง

139
140
141
142
143

1918 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เบอร์ โทร

ส่ วนลด ใหม่

0-2380-3360-4
0-2316-0026-42

10% ค่ารักษาพยาบาล(ยกเว้นค่าแพทย์)
10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าการบริ การพยาบาล ค่าวิชาชีพ

35/2 ถ.บางนา-ตราด กม.6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
123 ม.8 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
456/36 ซ.เทศบาล 12 ถ.นารายณ์ปราบศึก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
83/16 หมู่ 7 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
888/20-21 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
168/26 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.28-29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

0 2389 2555
02-173-7767,68,69
0 2754 2800-9
02-324-3462-4
0-2708-7500-10

10 %เฉพาะค่าห้องและค่ายา
10 %เฉพาะค่าห้องและค่ายา ทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก
10 %เฉพาะค่าห้องและค่ายา ทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก

รัทริ นทร์

999/23-29 ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

0 2323 2991-7

10 % ของค่ารักษาทั้งหมด ยกเว้นค่าแพทย์ และ ค่าบริ บาล

สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร

สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู
สาโรง

1 – 1 / 1 ม. 6 ถ.สุ ขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1748 สุ ขมุ วิท 78 ต.สาโรงเหนื อ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

0 2389 4455 60
0-2361-0070-9

10 %เฉพาะค่าห้องและค่ายา ทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก
10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นค่าแพทย์ กายภาพ ทันตกรรม ค่าบริ การทาง
การแพทย์อื่นๆ

สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร

แม่กลอง 2
มหาชัย
มหาชัย 2
ศรี วิชยั 3
ศรี วิชยั 5

158/1 ถ.ราษฎร์ ประสิ ทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
927/43 ค.ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
301/1 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
74/5 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

0-3471-5001-5
0 3442 4990
0 2-431-0054
0 2431 0070
0-3482-6710-29

144 กลาง
145 กลาง

สมุทรสำคร
สระบุรี

เอกชัย
เกษมราษฎร์ สระบุรี

ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด ให้บริ ษทั 5 % ของค่าห้องพักและค่ายาให้ลูกค้า
ไม่มีส่วนลด
10%ของค่ารักษาพยาบาล(ยกเว้นค่าแล็ป ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษ ค่าบริ การ
โรงพยาบาล)ให้กบั บริ ษทั 5%เฉพาะค่าห้องและยาให้ลูกค้า
10% สาหรับการรักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่ายา และค่าอาหาร

146 กลาง

สระบุรี

147 กลาง

สิงห์ บุรี

131
132
133
134
135

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

93/256 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

0 3441 7999
0-3631-5555-93

2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

148
149
150
151
152

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

สิงห์ บุรี
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี

0 3632 6122-4
ปภาเวช
พูลผล
สิ งห์บุรีเวชชการ
ธนบุรี-อู่ทอง
พรชัย
วิภาวดี-ปิ ยราษฎร์

153 กลาง
154 กลาง

อยุธยำ
อยุธยำ

ศุภมิตร สุพรรณบุรี
ราชธานี
ศุภมิตรเสนา

155 กลาง
156 ตะวันออก
157 ตะวันออก

อ่ ำงทอง
จันทบุรี
จันทบุรี

อ่างทองเวชชการ 2
กรุ งเทพจันทบุรี
สิ ริเวช

158 ตะวันออก

ชลบุรี

4 ซ.เศรษฐสัมพันธ์ 5 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

10% เฉพาะค่าห้องและค่ายา(เงินสด) 5%(บัตรเครดิต)
ร้ อยละ10 ของค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ค่า
ตรวจพิเศษ ค่ารถพยาบาล)

0-3658-1364
204 ม.4 ถ.สิ งห์บุรี-ชัยนาท ต.อินทร์ บุรี อ.อินทร์ บุรี จ.สิ งห์บุรี 16110
80/1 ม.6 ถ.สิ งห์บุรี-อ่างทอง ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี 16000
2000/22 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี 72160
43/14 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 72000
1618/1 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี 72160
76 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 72000

0 3652 2555-9
0-3540-4053-9
0-3551-4444
0 3556 4555
0-3550-0283-8

111 ม.3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13110
34/4 หมู่ 5 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา 13110

0-3533-5555-71
0-3528-9572-82

ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด

29/9 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

0-3561-2361-4
0-3932-1222
0-3934-4244

10 % เฉพาะค่ายา
10 % ของค่าห้องและค่ายา ยกเว้น ยาพิเศษ

151 หมู่ 7 ถ.ตรี รัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
301 ม.6 ถ.สุ ขมุ วิท กม.143 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

10% ของค่ ำรักษำพยำบำลทั้งหมด
10%เฉพาะค่ายา,เวชภัณฑ์,แล็ป,กายภาพ,เลือด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลดให้บริ ษทั 10%ค่ายา เวชภัณฑ์ วินิจฉัยทางเทคนิ คการแพทย์และ
พยาธิ ค่าตรวจทางรังสี อุปกรณ์ของใช้และเครื่ อง (ผ่าตัด) 5%ค่าทันตกรรม ค่า
กายภาพบาบัด ค่าทาแผล/เตรี ยมผ่าตัด เครื่ องมือและอุปกรณ์-ออกซิ เจนที่ชาระ
ด้วยเงินสด/บัตรเครดิตให้ลูกค้า

อัตรำร้ อยละ 10 สำหรับค่ ำห้ องพักและ ค่ ำยำ (ยกเว้ นยำบำงชนิด เช่ น วัคซีน)
0 3825 9999

กรุ งเทพพัทยา

10 เฉพาะค่ายา , เวชภัณฑ์ , LAB(ใน) , X-RAY(ปกติ)

10 เฉพาะค่าห้อง ค่ายา ยกเว้นค่ายาพิเศษ เครื่ องมือพิเศษ วัคซี นทุกประเภท ค่า
ห้องพักผูป้ ่ วยวิกฤต(ICU) ค่าห้องพักผูป้ ่ วยวิกฤตหัวใจ (CCU)

5/9

ภาค
ลำดั
บที่
159 ตะวันออก

จังหวัด
ชลบุรี

160 ตะวันออก
161 ตะวันออก
162 ตะวันออก

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

163 ตะวันออก

ชลบุรี

ที่อยุ่

รพ.
คนินิคอีสเทิร์นซี บอร์ ด (นิ คมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซี บอร์ ด)
คลินิกปิ่ นทอง (นิ คมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง)
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช
ชลเวช

24/1 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
789 หมู่ 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20281
7/14-16 หมู่ 1 ถ.สุ ขมุ วิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

เบอร์ โทร
0 3895 5437-8

10 % ของค่าห้องและค่ายา

0 3829 6338
0 3827 2606
0 3828 4354-5

10 % ของค่าห้องและค่ายา
10 % ของค่าห้องและค่ายา
10% เฉพาะค่ายา,ค่าห้องไม่รวมค่าอาหาร,วัคซี น,ยาพิเศษ และบริ การอื่นๆให้
บริ ษทั เท่านั้น
10% เฉพาะค่าห้อง ค่ายา กรณี ทนั ตกรรม 10% ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายา ยกเว้นค่าแพทย์

104/15 ก ถ.อัคนิ วาต ต.บางปลาสร้ อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

164 ตะวันออก

ชลบุรี

0-3877-0200-8
พญาไทศรี ราชา
พัทยาเมโมเรี ยล

165 ตะวันออก
166 ตะวันออก
167 ตะวันออก

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
สมิติเวชศรี ราชา
แหลมฉบังอินเตอร์ เนชัน่ แนล

168 ตะวันออก
169 ตะวันออก
170 ตะวันออก

ชลบุรี
ชลบุรี
ตรำด

เอกชล
เอกชล 2
กรุ งเทพตราด

171 ตะวันออก

ระยอง

กรุ งเทพระยอง

172 ตะวันออก

ระยอง

มงกุฎระยอง

ส่ วนลด ใหม่

90 ถ.ศรี ราชานคร 3 ต.ศรี ราชา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
0 3848 8777
0 3832-2157-9
0-3832-4100-20
0 3849 1888

10%สาหรับค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์โรค ค่าตรวจวินิจฉัยปกติทางรังสี วิทยา และ
ค่าห้อง
ไม่มีส่วนลด
10 % ของค่าห้องและค่ายา
10% เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา และค่าวัสดุทางการแพทย์

0-3893-9999
0 3893 9888
0 3953 1770-3

10 % ของค่าห้องและค่ายา
10 % ของค่าห้องและค่ายา
10%ค่าห้อง(ยกเว้นไอซี ย)ู และค่ายา(ยกเว้นวัคซี น,ยารายการพิเศษ)

0 3892 1999

10%ของค่ายา ยกเว้น วัคซี นทุกประเภท ยาพิเศษ เครื่ องมือพิเศษ 10% ของค่า
ห้อง ยกเว้น ห้องพักผูป้ ่ วยวิกฤต (ICU) และห้องพักผูป้ ่ วยวิกฤตหัวใจ (CCU) ให้
เฉพาะบริ ษทั

0 3869 1800

10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าล้างไต ค่าเหมาจ่าย ค่าทันตกรรม

0-3886-0890-3
0-4381-1757,812-142
0 4333 3800

10% เฉพาะค่าห้องและค่ายา
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด

0-4324-5544
0 4333 3555-62

10% ค่ารักษาพยาบาล
5%สาหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค ค่าเอ็กซเรย์(ยกเว้นค่าเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจพิเศษ ค่ายาที่มีมูลค่า 5,000 บาท/หน่วยขึ้นไป)

0 4481 3226
0 44429-9999
0 4424 2658

10% ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีส่วนลด

0 4426 1261
0-4429-2249-51
044-242-742

10%เฉพาะค่าห้องพัก ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด

43-53 ถ.ไชยณรงค์ อ.เมือง จ.นครรราชสี มา 30000
5/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่ าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา 30130
147/38 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
1113/235 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรี บุญเรื อง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
160-164 ถ.วิทยะธารงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

0 4431 6611-5
0 4463 1083
0 4372 1770
0 4263 3301-5
0-4571-1356

ไม่มีส่วนลด
5% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมแพทย์
5% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
10% ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ยกเว้นค่าแพทย์
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด

29 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

0 4571 2141-2

328/1 ถ.พัทยากลาง อ.เมืองพัทยา
290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรี ราชา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรี ราชา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
107 ม.10 ถ.สุ ขมุ วิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230
68/3 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
31/2 ถ.อ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
376 หมู่ 2 ถนนสุ ขมุ วิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

8 ม.2 ถ.แสงจันทร์ เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

173 ตะวันออก
ระยอง
174 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กำฬสินธุ์
175 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ขอนแก่น

รวมแพทย์ระยอง
ธี รวัฒน์
ขอนแก่น ราม

176 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ขอนแก่น
177 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ขอนแก่น

เวชประสิ ทธิ์
ศูนย์การแพทย์ราชพฤกษ์

178 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ชัยภูมิ
179 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ นครรำชสี มำ
180 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ นครรำชสี มำ

ชัยภูมิรวมแพทย์
กรุ งเทพ ราชสี มา
เฉลิมชัย (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ นรพ.เดอะ
โกลเดนเกท)
เซนต์เมรี่ นครราชสี มา
บัวใหญ่รวมแพทย์
ป.แพทย์

181 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ นครรำชสี มำ
182 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ นครรำชสี มำ
183 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ นครรำชสี มำ
184
185
186
187
188
189

ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

นครรำชสี มำ
บุรีรัมย์
มหำสำรคำม
มุกดำหำร
ยโสธร
ยโสธร

สถานพยาบาลเวชกรรรม กรุ งเทพราชสี มา
นายแพทย์สุรเชษฐ์
ศูนย์การแพทย์ มหาสารคาม
มุกดาหารอินเตอร์ เนชัน่ แนล
นายแพทย์หาญ
ยโสธรรวมแพทย์ เปลี่ยนเป็ นรพ.หาญ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล

149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
65/28 ถ.จันทอุดม อ.เมือง จ.ระยอง 21110
269/3 ถ.ธนะผล อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000

193 ถ.ศรี จนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
148/3 ม.16 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

150/18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
619 ถนนนิ เวศรัตน์ อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 36000
1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรราชสี มา 30000
34 ตรงข้ามสถานี กาชาด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
5/1 ถ.เทศบาล 5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสี มา 30120

6/9

ภาค
ลำดั
จังหวัด
บที่
190 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ร้อยเอ็ด

กรุ งเทพจุรีเวช

191 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ร้ อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดธนบุรี

192 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เลย

เมืองเลย ราม

193
194
195
196

ประชารักษ์
รักษ์สกล
รวมแพทย์หนองคาย
หนองคาย-วัฒนา

ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ศรีสะเกษ
สกลนคร
หนองคำย
หนองคำย

197 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หนองบัวลำภู
198 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อุดรธำนี

วีระพลการแพทย์
ชัยเกษมการแพทย์

199 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อุดรธำนี
200 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อุดรธำนี
201 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อุดรธำนี
202 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อุบลรำชธำนี

นอร์ ท อีสเทอร์ น-วัฒนา
เปาโล เมโมเรี ยล ปั ญญาเวช ปั ญญาเวช
อินเตอร์
เอกอุดร
ราชเวช

203 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อุบลรำชธำนี
204 ใต้
กระบี่
205 ใต้
กระบี่

อุบลรักษ์ ธนบุรี
กระบี่
จริ ยธรรมรวมแพทย์กระบี่

206
207
208
209
210
211

ชุมเวช (ธนบุรี ชุมพร)
วิรัชศิลป์
หมอเล็กชุมพร
ตรังรวมแพทย์
ราชดาเนินตรัง
วัฒนเเพทย์

ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้

ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ตรัง
ตรัง
ตรัง

ที่อยุ่

รพ.

เบอร์ โทร
0-4352-7111

368 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด 45000
166 ถ.ปั ทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด 45000

546 ม.1 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
872 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
1446/47 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
710 ซ.พรหมดาหริ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
1159/4 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
12 ถ.วิจารณ์รังสรรค์ ต.ลาภู อ.หนองบัวลาภู จ.หนองบัวลาภู 39000
136/14-15 ถ.นิ ตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
70/7-8 ถ.สุ ภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
111 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
999 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
46/4 ถ.บรู พาใน ต. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
325 ถ. อุตรกิจ ต. ปากน้ า อ. เมือง จ. กระบี่
529-531 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
121 หมู3่ ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
18/22 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
275/8 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
61/39 ถ.โคกชน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
25 ถ.ไทรงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

0 4352 7191

ส่ วนลด ใหม่
10%ค่าห้อง 5%ค่ายาเวชภัณท์ ทางการแพทย์ เฉพาะผูป้ ่ วยใน ยกเว้น ค่าแพทย์
และการตรวจด้วยเครื่ องมือพิเศษ
10%เฉพาะค่าห้องและค่ายา

0-4283-3400-6

10 เฉพาะค่าห้อง ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริ การพยาบาล ค่าบริ การทางการแพทย์
ทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมแพทย์, ค่าอาหาร,ค่าดมยา, ค่า
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ , ค่าฟอกเลือดด้วยไตเทียม, ค่าเลนส์, ค่าเลือด ค่าสลายนิ่ ว,
ตรวจรักษาโดยส่ องกล้อง, ค่ากายภาพบาบัด, ค่าผ่าตัด

045-631-313-4
0-4271-2800
0-4242-1412-4
0 4246 5201-9
0-4231-2344-6
0-4224-0448

ไม่มีส่วนลด
10% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
10%เฉพาะค่าห้องและค่ายา
ไม่มีส่วนลด ให้บริ ษทั 10 %สาหรับค่าห้อง 5 %สาหรับค่ายา กรณี เจ็บป่ วย
เท่านั้น ส่ วนกรณี อุบตั ิเหตุไม่มีส่วนลดให้ลูกค้า
10% ค่ารักษาพยาบาล
10% ค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าแพทย์)

0 4232 5999
0 4234 3111

สาหรับผูป้ ่ วยนอก 5% ค่ายา สาหรับผูป้ ่ วยใน 5% ค่ายา 10%ค่าห้อง
10% ของค่ารักษาพยาบาล(ยกเว้นบางรายการที่รพ.กาหนด)

0-4234-2555
0 4528 0040

10 % เฉพาะค่าห้อง ค่ายา
10% เฉพาะค่าห้องและค่ายา

0-4526-0285
0 7561 1212
075-632-204

10% สำหรับค่ ำห้ องและค่ ำยำ (ยกเว้นยำพิเศษบำงกลุ่ม)
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลดให้บริ ษทั 5% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าบริ การ
พยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าแลปพิเศษ และค่าอุปกรณ์พิเศษให้ลูกค้า
10% ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าห้อง สาหรับผูป้ ่ วยใน
ไม่มีส่วนลดให้บริ ษทั 5% เฉพาะค่ายาสาหรับผูป้ ่ วยในที่ชาระเงินสด
10% ค่ารักษาพยาบาล
10 % ของค่าห้องและค่ายา
ไม่มีส่วนลด
5% ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ) ค่าตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ(LAB)ที่ทา
ในรพ.)

0 7750 4800-13
0-7750-3238-40
0-7751-1434
0-7521-8988
0 75-223-500-2
0 7521 8585

247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
212 ใต้

นครศรีธรรมรำช นครคริ สเตียน

0-75356-214,341-228

10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นค่าปรึ กษาแพทย์

1110/2 ถ.ศรี ปราชญ์ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
213 ใต้

นครศรีธรรมรำช นคริ นทร์

0-7531-2800-15
61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000

214 ใต้

นครศรีธรรมรำช รวมแพทย์ทุ่งสง

215 ใต้
216 ใต้
217 ใต้

นรำธิวำส
พังงำ
พัทลุง

สถานพยาบาลนราการแพทย์
พังงา
รวมแพทย์พทั ลุง

218 ใต้

ภูเก็ต

กรุ งเทพภูเก็ต

37 ถ.เวชพฤกษ์พิทกั ษ์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
93-93/2 ถ.พิชิตบารุ ง ต.บางนาก อ.เมือง จ.นราธิ วาส
436 ถ. เพชรเกษม ต. ท้ายช้าง อ. เมือง จ. พังงา 82000

10% เฉพำะค่ ำห้ อง ค่ ำยำ ค่ ำเอ็กซเรย์ ค่ ำตรวจวิเครำะห์ ค่ ำอำหำร
075-411-330,419-021

10% เฉพาะค่ายา

0-7351-2282
0 7641 1616
0-7461-3166

5% ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด

0-7625-4421-9

10%ของค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเครื่ องมือพิเศษ ค่ายาพิเศษ เลสิ ค
ทันตกรรม ศูนย์ผวิ หนัง)

65-67 ถ.โพธิ์สะอาด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
2/1 ถ.หงส์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

7/9

ลำดั
บที่
219 ใต้
220 ใต้

ภาค

จังหวัด

ที่อยุ่

รพ.

ภูเก็ต
ภูเก็ต

มิชชัน่ ภูเก็ต
สิ ริโรจน์

221 ใต้
222 ใต้
223 ใต้

ยะลำ
ระนอง
สงขลำ

สิ โรรส
อันดามัน-ระนอง การแพทย์
กรุ งเทพหาดใหญ่

224 ใต้

สงขลำ

ราษฎร์ ยินดี

4/1 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
247-249 ถ.สิ โรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
130/274-276 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิ เวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

เบอร์ โทร
0 7623 7220-6
0 7624 9400
0-7322-1114-5
0 7783 5960
0-7436-5780-9

ส่ วนลด ใหม่
ไม่มีส่วนลด
10 % ของค่าห้อง ค่ายา และค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (ส่ วนลดค่ายาและค่า
ตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการขอสงวนสิ ทธิ์ ในบางรายการเท่านั้น)
10%เฉพาะค่าห้อง ค่ายา
10% ค่ารักษาพยาบาล ให้บริ ษทั เท่านั้น
10 ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าบริ การโรงพยาบาล ค่าบริ การ
พยาบาล ค่าตรวจด้วยเครื่ องมือพิเศษ ค่าอาหาร ค่า Package เหมาจ่าย

75 ซ.15 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
119 ถ.ราษฎร์ ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
225 ใต้

สงขลำ

ศิคริ นทร์ หาดใหญ่

226
227
228
229
230
231

สุ รำษฎร์ ธำนี
สุ รำษฎร์ ธำนี
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
เชียงรำย
เชียงรำย

ทักษิณ
สมุยอินเตอร์ เนชัน่ แนล
สถานพยาบาลแพทย์บณั ฑิต
เอกชนเมืองกาแพง
เกษมราษฎร์ ศรี บุรินทร์
โอเวอร์ บรุ๊ ค

เชียงใหม่

ช้างเผือก

ใต้
ใต้
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ

232 เหนื อ

169 ถ.นิ พทั ธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
90/2 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฏร์ ธานี 84320
47/1-2 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
678/7 ถ.ราชดาเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
111/5 ม.13 ถ.เอเซี ย 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
17 ถ.สิ งหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เชียงใหม่

เชียงใหม่ ราม

234 เหนื อ
235 เหนื อ
236 เหนื อ

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

เชียงใหม่ใกล้หมอ
เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรี ยล
เทพปัญญา

237 เหนื อ
238 เหนื อ
239 เหนื อ

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

แมคคอร์ มิค
ราชเวช เชียงใหม่
ลานนา

240 เหนื อ
241 เหนื อ

ตำก
พะเยำ

พะวอ
พะเยา ราม

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
แพร่

ตะพานหิ นรวมแพทย์
สหเวช
พิษณุเวช
รวมแพทย์พิษณุ โลก
รัตนเวช 2
รัตนเวชเด็ก (1)
อินเตอร์ เวชการ
นครหล่ม
เพชรรัตน์
เมืองเพชร
แพร่ คริ สเตียน

เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ
เหนื อ

0-7728-5701-5
0 7723 0781-2
0 5571 1865
0 5571 6701-5
0-5391-0999
0-5371-1366

ไม่มีส่วนลด
10% ของค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีส่วนลด
10% ของค่ายาและค่าห้อง
10% ของค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ายาบางรายการ
ไม่มีส่วนลด
053- 10% เฉพาะค่าห้องและค่ายา

1/7 ซ.2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
233 เหนื อ

0-7422-0300-4,074-200- 10% เฉพาะค่าห้องและค่ายา
200
0 7436 6966
10% ค่าห้องพัก ค่ายา (ตามเงื่อนไขรพ.)

8 ถ.บุญเรื องฤิทธิ์ ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
158 ม.10 ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
186/2-4 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
99 หมู5่ ถ.เชียงใหม่-พร้ าว ต.ฟ้ าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
316/1 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

1 ถ.สุ ขเกษม ต.ป่ าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
3/24 ถ.ราษฎร์ อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

660 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
179 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิ น จ.พิจิตร 66110
2/158 ถ.ศรี มาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
138 ถ.พระองค์ดา อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
138 ถ.พระองค์ดา อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
163/75 ถ.คชเสนี ย ์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
2/1 ถ.สามัคคีชยั ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
9 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
7 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.แพร่ 54000

220-022
0 5389 4260-7

10%ของค่ายา ค่าห้อง ค่าตรวจทางหัวใจและเลเซอร์ (บางชนิ ด)

0-5320-0002
0 5381 9333
0 5385 2590-8

10% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
10% ของค่ายา แล็ป เอ็กซเรย์ ห้อง

053-921-777
0 5380 1999
0 5399 9777

ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
10% เฉพาะค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ ค่าเอ็กซเรย์ธรรมดา(ยกเว้น CT
และเอ็กซเรย์พิเศษ) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (EKG)

0 5553 3912-4
0-5441-1111-15

5% สาหรับค่าห้อง ค่ายา และเวชภัณฑ์ เท่านั้น
10% ของค่าห้อง ค่ายา และค่าบริ การพยาบาล(ให้บริ ษทั )10% ของค่าห้อง ค่ายา
และค่าบริ การพยาบาลที่ชาระด้วยเงินสด 7% ของค่าห้อง ค่ายา และค่าบริ การ
พยาบาลที่ชาระด้วยบัตรเครดิต (ให้ลูกค้า)
ไม่มีส่วนลด
5% ค่าห้อง ,แล็ป กรณี ผปู ้ ่ วยในให้บริ ษทั เท่านั้น
10%เฉพาะค่าห้องและค่ายากรณี ผปู ้ ่ วยใน 10%เฉพาะค่ายากรณี ผปู ้ ่ วยนอก
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
ไม่มีส่วนลด
10% ของค่ ำห้ องและค่ ำยำ(OPD,IPD)
ไม่มีส่วนลด

0-5666-2678-80
0-5661-2791-3
0-5521-9941
0 5521 9307
0 5521 0819-21
0 5521 0819-27
0-5521-8777-8
0-56-702-015-8
0-5672-0680-4
0-5674-8030
0-5451-1017

10 % สาหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าเลเซอร์ และค่าตรวจทางหัวใจ

8/9

ภาค
ลำดั
บที่
253 เหนื อ

จังหวัด
แพร่

ที่อยุ่

รพ.
แพร่ ราม

254 เหนื อ
255 เหนื อ
256 เหนื อ

ลำปำง
ลำปำง
ลำพูน

เขลางค์นคร-ราม
สถานพยาบาลแวนแซนด์วรู ์ ด
หริ ภุญชัย เมโมเรี ยล

257 เหนื อ
258 เหนื อ

สุ โขทัย
สุ โขทัย

พัฒนเวชสุ โขทัย
รวมแพทย์สุโขทัย

3 ตรอกยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
79/12 ถ.พหลโยธิ น ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลาปาง 52100
129 ถ.เจริ ญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
109-111 ม.4 ถ.ลาพูน-บ้านธิ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
89/9 ถ.สิ งหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุ โขทัย 64000

เบอร์ โทร
0 5452 2911-4

10%ค่าห้อง ค่ายาให้บริ ษทั 10%ค่าห้อง ค่ายา เงินสด 7.5%บัตรเครดิตให้ลูกค้า

0-5422-5100
0-5421-7007
0 5358 1600-6

10% เฉพาะค่าห้อง และค่ายา ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ
10% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
10% ของค่าห้อง อาหาร ยกเว้นค่าบริ การทางแพทย์

0 5562 1502-4
0-5561-2189-90

10% ของค่ายา เฉพาะผูป้ ่ วยใน

151 ม.1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุ โขทัย 64000
259 เหนื อ

อุทัยธำนี

ทัพทัน

260 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ชัยภูมิ

ชัยภูมิ ราม

261 ใต้

สุ รำษฎร์ ธำนี

กรุ งเทพสมุย

262 กทม.
263 ตะวันออก

กทม.
ชลบุรี

นวมินทร์ 9
ปิ ยะเวชช์ บ่อวิน

264 กลาง

ปรำจีนบุรี

โสธรเวช 304

265 ใต้

สุ รำษฎร์ ธำนี

ศรี วิชยั (ภาคใต้)

375 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี 61120
290/42 ถนนชัยภูม-ิ สี ควิ้ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
57 หมู3่ ถนนทวีราษฎร์ ภกั ดี ตาบลบ่อภุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี84320
599 หมู่ 13 ถนนสี หบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510
28/8 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230
201/1-3 หมู1่ 2 ต.ศรี มหาโพธิ อ.ศรี มหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
67/48-50 หมูท่ ี่ 2 ถนนศรี วิชยั ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 84000

266 ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หนองคำย

โรงพยาบาลหนองคาย

1158 หมู่ 3 ถนนประจักษ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

267 ใต้

สุ รำษฎร์ ธำนี

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ เนชัน่ แนล

25/25 หมู่ 6 ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

268 กทม.

กทม.

คลินิกเวชกรรม สมิติเวช แจ้งวัฒนะ

ส่ วนลด ใหม่

0-5654-0026

5% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้บริ ษทั 3% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ให้ล/ค
ไม่ให้ส่วนลด

044-836 888

\
เปิ ดเพิ่มปี 2553

077-429 500

10% เฉพาะค่าห้อง ค่ายา
0 2-518-1818
10% เฉพาะค่าห้อง ค่ายา
038-345-333,038-345111
10% เฉพาะค่าห้อง ค่ายา
038-812 702-19
10% ของค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าแพทย์
077-282-520,077-220-396
5% เฉพาะค่ายา ผูป้ ่ วยนอกและใน
042-413 456-65
ต่อ

10% เฉพาะค่าห้องแล 5 % เฉพาะค่ายา

0-2731-7000

10% ค่ายา,ค่าห้องพัก, LAB, X-RAY ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, ค่า
แพทย์ และเครื่ องมือพิเศษ

077-414-400-9
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