ขั้นตอนการใช้บริการ และ เงื่อนไขการใช้บัตร
(โปรดดูที่ด้านหลังบัตร)

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประกันสุขภาพ และอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล มีความยินดี
ทีจ่ ะมอบ บัตรประจำ�ตัวผูเ้ อาประกันภัย บัตรประจำ�ตัวผูเ้ อาประกันภัย
ซิกน่า ออล อิน วัน แคร์การ์ด (Cigna All in One Care Card)
ให้กับลูกค้าคนพิเศษ เช่นคุณ เพื่ออำ�นวยความสะดวก ในการพกพา
โดยสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังนี้
• บั ต รนี้ เ ป็ น การรวมความคุ้ ม ครองด้ า นค่ า รั ก ษาพยาบาลตามเงื่ อ นไข
ในกรมธรรม์ของท่านทั้งหมด
• บัตรนี้ใช้แทนบัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันรูปแบบเดิมที่มีอยู่กับบริษัทฯ (ถ้ามี)
รวมถึงกรมธรรม์ที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
• บัตรนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำ�หรับท่าน โปรดเก็บรักษาบัตรไว้ตลอดอายุ
การเป็นผู้ถือกรมธรรม์ กับ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย
• ท่ า นสามารถเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลกั บ สถานพยาบาลในเครื อ ข่ า ย
ที่มีมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำ�รองจ่าย เพียงแสดงบัตรนี้
คู่กับบัตรประจำ�ตัวประชาชนของท่าน

บัตรประจำ�ตัวผู้เอาประกันภัยนี้ จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อกรมธรรม์ของท่า น
ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และ บริษัทฯ ได้รับการชำ�ระ
ค่าเบี้ยประกันภัยงวดล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การใช้บริการนอกเครือข่ายสถานพยาบาล
โปรดสำ�รองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนำ�หลักฐานมาเรียกร้องคืนจาก
บริษัทฯ ในภายหลัง

หลักฐานประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในกรณี
ที่ท่านเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลนอกเครือข่าย
1.
2.
3.
4.

ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
สำ�เนาสมุดคู่ฝากธนาคารออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
สำ�เนาบัตรประชาชน หรือ สำ�เนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำ�กว่า 7 ปี
และรับรองสำ�เนาถูกต้อง

ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า
(Customer Service Center)
พร้อมให้บริการ เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวก ประสานงาน
รวมถึงตอบข้อสงสัยให้กับผู้เอาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ ณ สถานพยาบาล

โทรสายด่วน : 02-660-1217 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
อีเมล : cs@thirdpartyadmin.co.th

สอบถามรายละเอียดทัว่ ไปเกีย่ วกับกรมธรรม์ แจ้งบัตรชำ�รุด หรือ
สูญหาย

โทร. 1758 หรือ 02-853-0000
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
อีเมล : Cigna.customerservice@cigna.com

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย
กรุุงเทพและเขตปริิมณฑล
ลำำ�ดัับ

โรงพยาบาล

85

รพ.เปาโลเมโมเรีียล รัังสิิต

170

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมลาดสวาย*

28

รพ.สมิิติิเวชชลบุุรีี

4

รพ.กรุุงเทพอุุดร

29

รพ.ราษฎร์์ยิินดีีหาดใหญ่่

86

รพ.แพทย์์รัังสิิต

171

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมอู่่�ทอง*

29

รพ.สมิิติิเวชศรีีราชา

5

รพ.กาฬสิินธุ์์� ธนบุุรีี

30

รพ.วชิิระภููเก็็ต**

1

รพ.กรุุงเทพ

87

รพ.จุุฬารััตน์์ 3

172

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมเทพกุุญชร*

30

รพ.สิิริิเวช

6

รพ.ขอนแก่่น**

31

รพ.วััฒนแพทย์์ตรััง

2

รพ.กรุุงเทพคริิสเตีียน

88

รพ.จุุฬารััตน์์ 9

173

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมเสมาฟ้้าคราม*

31

รพ.แหลมงอบ**

7

รพ.ขอนแก่่นราม

32

รพ.วััฒนแพทย์์อ่่าวนาง

3

รพ.กล้้วยน้ำำ��ไท 1

89

รพ.บางนา 2

174

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมไทยสมบููรณ์์*

32

รพ.อิิมพีีเรีียล*

8

รพ.จุุรีีเวช

33

รพ.วิิรััชศิิลป์์

4

รพ.กล้้วยน้ำำ��ไท 2

90

รพ.บางนา 3

175

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมไอยรา*

33

รพ.เอกชล

9

รพ.ชััยภููมิิ**

34

รพ.ศรีีวิิชััยสุุราษฎร์์ธานีี

5

รพ.เกษมราษฎร์์ รามคำำ�แหง

91

รพ.บางนา 5

176

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมบึึงคำำ�พร้้อย*

34

รพ.เอกชล 2

10

รพ.ชััยภููมิิรวมแพทย์์

35

รพ.ศิิคริินทร์์ หาดใหญ่่

6

รพ.คลองตััน**

92

รพ.บางปะกอก 3 พระประแดง

177

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมสามโคก*

35

ศููนย์์วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพมหาวิิทยาลััยบููรพา**

11

รพ.ชััยภููมิิราม

7

รพ.คามิิลเลีียน

93

รพ.บางปะกอกสมุุทรปราการ

178

คลิินิิกเวชกรรม จุุฬารััตน์์ 2*

36

สถานพยาบาลโสธราเวชกบิินทร์์บุุรีี*

12

รพ.เซนต์์เมรี่่�

36

รพ.สงขลานคริินทร์์ (คลิินิิกพรีีเมี่่�ยม
อาคารศรีีเวชวััฒน์์)**

8

รพ.สายไหม (คลอง 8) โดย ซีีจีีเอช
ลำำ�ลููกกา จำำ�กััด

94

รพ.พริ้้�นซ์์ ฮอสพิิทอล

179

คลิินิิกเวชกรรม จุุฬารััตน์์ 4*

37

สหคลิินิิกสมิิติิเวช*

13

รพ.ธีีรวััฒน์์

37

รพ.สมเด็็จพระยุุพราช เวีียงสระ**

180

ฟรีีโซนคลิินิิกเวชกรรม(คลิินิิกในเครืือสมิิติิเวช)*

38

สหคลิินิิกสมิิติิเวช เจ พาร์์ค*

14

รพ.นอร์์ทอีีสเทอร์์น-วััฒนา

รพ.สมุุยอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

รพ.ตำำ�รวจ**

รพ.รวมชััยประชารัักษ์์

38

9

95

181

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมตลาดไทยประกััน*

39

คลิินิิกกรุุงเทพระยองสาขาบ่่อวิิน*

15

รพ.นายแพทย์์หาญ

รพ.สิิชล**

รพ.ธนบุุรีี 1

รพ.รััทริินทร์์

39

10

96

182

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมบางปูู*

40

คลิินิิกกรุุงเทพระยองสาขาบ้้านฉาง*

16

รพ.บััวใหญ่่รวมแพทย์์

รพ.สิิริิโรจน์์

รพ.ธนบุุรีี 2

รพ.วิิภาราม-ชััยปราการ

40

11

97

183

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมวััดด่่านสำำ�โรง*

41

คลิินิิกปิิยะเวชช์์ บ่่อวิิน เวชกรรม*

17

รพ.ประชารัักษ์์เวชการ

รพ.สิิโรรสปััตตานีี

รพ.นครธน

รพ.ศิิวเวช

41

12

98

184

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมแพรกษา*

42

คลิินิิกพญาไทเวชกรรมบ่่อวิิน*

18

รพ.มหาราชนครราชสีีมา**

รพ.สิิโรรสยะลา

รพ.นวมิินทร์์

รพ.สำำ�โรงการแพทย์์***

42

13

99

185

สถานพยาบาลจุุฬารััตน์์ 1*

รพ.มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี**

สถานพยาบาลจุุฬารััตน์์ 5*

รพ.มหาสารคามอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

187

สมิิติิเวชสุุวรรณภููมิิคลิินิิกเวชกรรม*

44

21

รพ.มุุกดาหารอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

รพ.อัันดามัันระนองการแพทย์์*

รพ.บางปะกอก 1

รพ.เปาโล พระประแดง

45

16

102

188

เมดิิก้้า คลิินิิกเวชกรรม*

รพ.เมืืองเลยราม

เพน อะเวย์์*

23

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพภููเก็็ต สาขาพัังงา*

49

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพภููเก็็ต สาขาไม้้ขาว*

1

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพมวกเหล็็ก*

คลิินิิกเวชกรรมอ่่าวนางเมดิิคอล*

รพ.กรุุงเทพพิิษณุุโลก
รพ.การุุญเวชอยุุธยา

รพ.รัักษ์์สกล

คลิินิิกเวชกรรมอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล(เครืือรพ.
วััฒนแพทย์์ตรััง)*

รพ.ประชาพััฒน์์

3

27

23

รพ.มหาชััย 1

50

51

109

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพระยอง
สาขานิิคมพััฒนา*

รพ.ร้้อยเอ็็ดธนบุุรีี

รพ.บีีแคร์์เมดิิคอลเซ็็นเตอร์์

2

26

22

รพ.บ้้านแพ้้ว**

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพพััทยาสาขาบางเสร่่*

50

108

49

รพ.รวมแพทย์์หมออนัันต์์

รพ.บีีเอ็็นเอช

รพ.นมะรัักษ์์

25

21

107

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพพััทยาสาขาเกาะล้้าน*

รพ.รวมแพทย์์หนองคาย

รพ.บำำ�รุุงราษฎร์์

48

24

20

รพ.เมืืองสมุุทรปู่่�เจ้้าฯ

คลิินิิกรพ.สมิิติิเวชศรีีราชา(อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด)*

48

106

47

รพ.รวมแพทย์์ ยโสธร (หาญอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
เดิิม)

รพ.บางโพ

รพ.เมืืองสมุุทรปากน้ำำ��

คลิินิิกรพ.กรุุงเทพพััทยา สาขาจอมเทีียน*

19

105

46

คลิินิิกรพ.กรุุงเทพสมุุย*

รพ.บางปะกอก 9 อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

189

47

18

รพ.เมืืองสมุุทรบางปูู

คลิินิิกระยองรัักษ์์ฟััน

22

104

45

คลิินิิกไทยอิินเตอร์์การแพทย์์ (เกาะพะงััน)*

รพ.บางปะกอก 8

รพ.เปาโลเมโมเรีียล สมุุทรปราการ

46

17

103

คลิินิิกรพ.สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�ฯ
สาขาบ่่อวิิน*

20

รพ.องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดภููเก็็ต**

รพ.บางนา 1

186

44

15

รพ.อรวรรณ

43

19

101

คลิินิิกรพ.สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�ฯ
สาขานาจอมเทีียน

รพ.หาดใหญ่่**

รพ.นวมิินทร์์ 9

รพ.สิินแพทย์์ เทพารัักษ์์

43

14

100

รพ.มหาชััย 2

4

รพ.เกษมราษฎร์์สระบุุรีี

52

ศิิรารัักษ์์คลิินิิกแพทย์์*

5

รพ.ชััยอรุุณเวชการ

รพ.ราชเวชอุุบลราชธานีี

53

สถานพยาบาลนราการแพทย์์*

รพ.พญาไท 1

รพ.วิิชััยเวชอิินเตอร์์เนชั่่�นแนลสมุุทรสาคร

29

25

111

51

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพระยอง
สาขานิิคมอุุตสาหกรรม 304*

รพ.ราชพฤกษ์์

รพ.ปิิยะเวท

110

28

24

รพ.ริิม ลิิฟวิ่่�ง

54

สถานพยาบาลเวีียงเวช*

รพ.พญาไท 2

52

30

26

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพระยอง
สาขานิิคมอุุตสาหกรรมเกตเวย์์ซีีตี้้�*

31

รพ.วานรนิิวาส**

27

53

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพระยอง สาขาบ้้านเพ*

32

รพ.วีีระพลการแพทย์์

54

คลิินิิกเวชกรรมกรุุงเทพระยองสาขาปลวกแดง*

55

คลิินิิกเวชกรรมสมิิติิเวช เครืือสหพััฒน์์*

33

56

คลิินิิกเวชกรรมสมิิติิเวช ปิ่่�นทอง*

57

คลิินิิกเวชกรรมสมิิติิเวช แหลมฉบััง*

รพ.ศรีีนคริินทร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
(เฉพาะหอผู้้�ป่่วยพิิเศษชั้้�น 14
อาคารสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชน
นีีอนุุสรณ์์)**

58

คลิินิิกอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เกาะช้้าง*

34

รพ.สกลนคร

59

คลีีนิิกเวชกรรมเกาะหมากอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล*

35

รพ.สรรพสิิทธิ์์�อิินเตอร์์

36

รพ.หนองคาย วััฒนา

37

รพ.อุุบลรัักษ์์ ธนบุุรีี

38

รพ.เอกชนบุุรีีรััมย์์

39

รพ.เอกอุุดร

40

คลิินิิคเวชกรรมกรุุงเทพสููงเนิิน*

41

คลีีนิิกเวชกรรมกรุุงเทพเขาใหญ่่*

ภาคกลาง
ลำำ�ดัับ

โรงพยาบาล

112

รพ.วิิชััยเวชอิินเตอร์์เนชั่่�นแนลอ้้อมน้้อย
(ศรีีวิิชััย3)

6

รพ.ทั่่�วไปขนาดเล็็กนครหล่่ม

รพ.พญาไท 3

113

รพ.วิิภารามสมุุทรสาคร

7

รพ.ธนบุุรีีอู่่�ทอง

28

รพ.พญาไท นวมิินทร์์

114

รพ.เอกชััย

8

รพ.เบญจรมย์์

29

รพ.พระราม 2

115

คลิินิิกเวชกรรม จุุฬารััตน์์ 7*

9

รพ.ปภาเวช*

30

รพ.พระรามเก้้า

116

คลิินิิกเวชกรรม จุุฬารััตน์์ 8*

10

รพ.ปากน้ำำ��โพ

31

รพ.มงกุุฎวััฒนะ***

117

คลิินิิกเวชกรรมกล้้วยน้ำำ��ไท ชุุมชน70ไร่่*

11

รพ.ปากน้ำำ��โพ 2

32

รพ.มิิชชั่่�น

118

คลิินิิกเวชกรรมกล้้วยน้ำำ��ไท ทุ่่�งสองห้้อง*

33

รพ.ยัันฮีี

119

คลิินิิกเวชกรรมกล้้วยน้ำำ��ไท สาขาพหลโยธิิน*

34

รพ.รามคำำ�แหง

120

35

รพ.ราษฎร์์บููรณะ

36

12

รพ.พััฒนเวชสุุโขทััย

13

รพ.พิิษณุุโลก ฮอสพิิทอล (เดิิมคืือ
รพ.อิินเตอร์์เวชการ)

คลิินิิกเวชกรรมกล้้วยน้ำำ��ไท สาขาอ่่อนนุุช*

14

รพ.พิิษณุุเวช พิิษณุุโลก

60

บางพระ เมดิิคอล เซนเตอร์์*

121

คลิินิิกเวชกรรมกล้้วยน้ำำ��ไท สุุขุุมวิิท56*

15

รพ.พีีรเวช

61

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมเขาตาโล*

รพ.ลาดพร้้าว

122

คลิินิิกเวชกรรมกล้้วยน้ำำ��ไท สุุขุุมวิิท93*

16

รพ.เพชรรััตน์์ เพชรบููรณ์์

62

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมเขาน้้อย*

37

รพ.วิิชััยยุุทธ

123

คลิินิิกเวชกรรมกล้้วยน้ำำ��ไท สุุภาพงษ์์3*

17

รพ.มหาชััยแม่่กลอง

63

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมเครืือสหพััฒน์์*

38

รพ.วิิชััยเวช แยกไฟฉาย

124

คลิินิิกเวชกรรมเปาโล สาขาซัันทาวเวอร์์สบีี*

18

รพ.เมืืองนารายณ์์

64

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมเทพประสิิทธิ์์�*

39

รพ.วิิชััยเวชอิินเตอร์์เนชั่่�นแนลหนองแ
ขม (ศรีีวิิชััย2)

125

คลิินิิกเวชกรรมเปาโล สาขารสาทาวเวอร์์*

19

รพ.ร่่มฉััตร

65

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมเนิินพลัับหวาน*

20

รพ.รวมแพทย์์ชััยนาท

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมพรประภานิิมิิต*

รพ.วิิภาราม

บีี เอ็็น เอช แอท ออลซีีซั่่�นส์์ คลิินิิกเวชกรรม*

66

40

126

21

รพ.รวมแพทย์์นครสวรรค์์

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมมาบยางพร*

รพ.วิิภาวดีี

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมลาซาล*

67

41

127

22

รพ.รวมแพทย์์พิิษณุุโลก

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมวััดวัังหิิน*

รพ.ศิิคริินทร์์

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมแก้้วเงิินทอง*

68

42

128

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมสะพานสี่่�*

43

รพ.ศิิริิราชพยาบาล**

รพ.รวมแพทย์์สุุโขทััย

69

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมหนองยายบู่่�*

44

รพ.สมิิติิเวชธนบุุรีี

รพ.ราชธานีี

70

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมห้้วยใหญ่่*

45

รพ.สมิิติิเวชศรีีนคริินทร์์

46

รพ.สมิิติิเวชสุุขุุมวิิท

47

รพ.สมิิติิเวชไชน่่าทาวน์์

48

รพ.สายไหม

49

129
130

สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2*
สหคลิินิิกกล้้วยน้ำำ��ไท รพ.กล้้วยน้ำำ��ไท2*

23
24

131

สหคลิินิิกกล้้วยน้ำำ��ไท ราม2*

25

รพ.ราชธานีีโรจนะ

71

132

สหคลิินิิกกล้้วยน้ำำ��ไท สาทร*

26

รพ.วิิภาวดีีปิิยราษฎร์์

72

เมดิิแคร์์ 304 รพ.ทั่่�วไปขนาดเล็็ก*

133

สหคลิินิิกกล้้วยน้ำำ��ไทสาขาอโศก*

27

รพ.ศรีีสวรรค์์

73

อมตะเวชกรรมรพ.ทั่่�วไปขนาดเล็็ก

134

สหคลิินิิกกล้้วยน้ำำ��ไทสาขาเดอะช็็อปปส์์แกร
นด์์พระราม9*

28

รพ.ศุุภมิิตร สุุพรรณบุุรีี

รพ.สิินแพทย์์

135

เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาดิินแดง*

29

รพ.ศุุภมิิตรเสนา

50

รพ.สุุขสวััสดิ์์�

136

เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาบางชััน*

51

รพ.สุุขุุมวิิท

137

เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาพระโขนง*

52

รพ.หััวเฉีียว

138

เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขารััชดา*

53

รพ.เกษมราษฎร์์บางแค

139

เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาเกษตร*

54

รพ.เกษมราษฎร์์ประชาชื่่�น***

55

รพ.เจ้้าพระยา

140

เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม
สาขาเซนต์์หลุุยส์์*

56

รพ.เซนต์์หลุุยส์์***

141

คลิินิิกทัันตกรรมบางกอกสไมล์์(อโศก)*

57

รพ.เซ็็นทรััลเยนเนอรััล

142

58

รพ.เทพธาริินทร์์

คลิินิิกเวชกรรมเปาโล สาขา ธ.ทหารไทย
สนง.ใหญ่่*

59

รพ.เปาโล เมโมเรีียล

143

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมอุุดมสุุข*

1

60

รพ.เปาโลเกษตร

144

อาร์์เอสยูู เฮลท์์ แคร์์*

61

รพ.เปาโลเมโมเรีียล โชคชััย4

145

62

รพ.เพชรเกษม 2

63

รพ.เพชรเวช

64

รพ.เวชธานีี

65

รพ.เสรีีรัักษ์์

66

รพ.แพทย์์ปััญญา

67

รพ.ไทยนคริินทร์์

68

คณะแพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล
มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช**

69

รพ.กรุุงเทพคริิสเตีียน นครปฐม

70

รพ.กรุุงเทพสนามจัันทร์์***

71

รพ.ศาลายา

72

รพ.เทพากร

73

รพ.กรุุงไทย

74

รพ.นนทเวช

75

รพ.วิิภารามปากเกร็็ด

76

รพ.เกษมราษฎร์์รััตนาธิิเบศร์์

77

รพ.เกษมราษฎร์์อิินเตอร์์เนชั่่�นแนลรััตนาธิิเบศร์์

78

รพ.เวิิลด์์เมดิิคอล

79

รพ.กรุุงสยามเซนต์์คาร์์ลอส

80

รพ.การุุญเวชปทุุมธานีี

81

รพ.บางปะกอก-รัังสิิต 2

82

รพ.ปทุุมเวช

83

รพ.ภััทรธนบุุรีี

84

รพ.เฉพาะทางแม่่และเด็็กแพทย์์รัังสิิต

รพ.สมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้า**

รพ.กรุุงเทพเพชรบุุรีี

รพ.สหเวช

2

รพ.กรุุงเทพเมืืองราช

32

รพ.สิิงห์์บุุรีีเวชชการ (หมอประเจิิด)

3

รพ.กรุุงเทพหััวหิิน

33

รพ.อ่่างทองเวชการ2

4

รพ.กาญจนบุุรีี เมโมเรีียล

34

รพ.เอกชนเมืืองกำำ�แพง

5

รพ.ซานเปาโลหััวหิิน

35

รพ.เอเชีีย รพ.ทั่่�วไปขนาดเล็็ก*

6

รพ.ดำำ�เนิินสะดวก**

36

ศููนย์์การแพทย์์สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ**

7

รพ.ท่่าเรืือ

8

รพ.ธนกาญจน์์

9

รพ.นครแม่่สอดอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

รพ.กรุุงเทพจัันทบุุรีี

10

รพ.บ้้านโป่่ง**

2

รพ.กรุุงเทพตราด

11

รพ.พร้้อมแพทย์์

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมกฤษดานคร*

3

รพ.กรุุงเทพพััทยา

12

รพ.มหาชััยเพชรรััชต์์

146

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมคลองประปา*

4

รพ.กรุุงเทพระยอง

13

รพ.แม่่สอด-ราม

147

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมดวงแก้้ว*

5

รพ.เกษมราษฎร์์ฉะเชิิงเทรา

14

รพ.สมเด็็จพระสัังฆราชองค์์ที่่� 19**

148

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมท่่าทราย*

6

149

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมธารทอง*

7

150

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมบััวทองเคหะ*

8

151

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมบางกรวย*

152

31

ภาคตะวัันออก
ลำำ�ดัับ

โรงพยาบาล

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

รพ.จุุฬารััตน์์ 11
รพ.จุุฬารััตน์์ 304 อิินเตอร์์

ลำำ�ดัับ

โรงพยาบาล

1

30

ภาคใต้้

ภาคตะวัันตก
ลำำ�ดัับ

ลำำ�ดัับ

โรงพยาบาล

รพ.จุุฬารััตน์์ชลเวช(รพ.ขนาดเล็็ก)*

1

รพ.กรุุงเทพ ปากช่่อง

9

รพ.จุุฬารััตน์์ระยอง

2

รพ.กรุุงเทพขอนแก่่น

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมบางใหญ่่ซิิตี้้�*

10

รพ.เจ้้าพระยาอภััยภููเบศร**

3

รพ.กรุุงเทพราชสีีมา

153

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมประชาชื่่�น*

11

รพ.ชลบุุรีี**

154

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมประชานิิเวศน์์3*

12

รพ.ตราด**

155

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมพระปิ่่�น 3*

13

รพ.ปิิยะเวชช์์ บ่่อวิิน

156

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมพฤกษา 3*

14

รพ.ปิิยะเวชช์์ ระยอง

157

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมพิิมลราช*

15

รพ.พญาไท ศรีีราชา

158

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมมหาสวััสดิ์์�*

16

รพ.พนมสารคาม**

159

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมลานทอง*

17

รพ.พระปกเกล้้า**

160

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมสนามบิินน้ำำ��*

18

รพ.พััทยาเมโมเรีียล

161

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมเจ้้าพระยา*

19

รพ.มงกุุฏระยอง

162

สมิิติิเวชเมืืองทองธานีี สหคลิินิิก*

20

รพ.รวมแพทย์์ฉะเชิิงเทรา

163

เซ็็นทรััลเมดิิก คลิินิิกเวชกรรม สาขาปากเกร็็ด*

21

รพ.ระยอง**

164

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมคลองถนน*

22

รพ.วิิภารามแหลมฉบััง

165

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมวััดพระเงิิน*

23

รพ.วิิภารามอมตะนคร

166

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมคลอง3*

24

รพ.ศรีีระยอง

167

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมคลองหนึ่่�ง*

25

รพ.สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�**

168

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมซอยคุุณพระ*

26

รพ.สมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา**

169

มิิตรไมตรีีคลิินิิกเวชกรรมนวนคร*

27

รพ.สมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว**

ภาคเหนืือ

โรงพยาบาล

ลำำ�ดัับ

โรงพยาบาล

1

รพ.กรุุงเทพเชีียงราย

2

รพ.กรุุงเทพเชีียงใหม่่

3

รพ.เกษมราษฎร์์ แม่่สาย (สถานพยาบาล)*

4

รพ.เกษมราษฎร์์ศรีีบุุริินทร์์

5

รพ.เขลางค์์นคร - ราม

6

รพ.เชีียงรายประชานุุเคราะห์์**

7

รพ.เชีียงรายอิินเตอร์์

8

รพ.เชีียงใหม่่ เมดิิคอลเซ็็นเตอร์์

9

รพ.เชีียงใหม่่ ฮอสพิิทอล (สยามราษฎร์์
เชีียงใหม่่)

10

รพ.เชีียงใหม่่ใกล้้หมอ

11

รพ.เชีียงใหม่่ราม

12

รพ.เซ็็นทรััลเชีียงใหม่่ เมโมเรีียล

13

รพ.เทพปััญญา

14

รพ.เทพปััญญา 2 (เดิิมชื่่�อรพ.ช้้างเผืือก)

15

รพ.พะเยา ราม

16

รพ.พิิษณุุเวช อุุตรดิิตถ์์

17

รพ.แพร่่**

18

รพ.แพร่่คริิสเตีียน

19

รพ.แพร่่ราม

20

รพ.มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง**

21

รพ.แมคคอร์์มิิค

22

รพ.ราชเวชเชีียงใหม่่

23

รพ.ลานนา

24

รพ.ศิิริิเวชลำำ�พููน โดย พริ้้�นซิิเพิิล เฮลท์์แคร์์
จำำ�กััด

1

รพ.กระบี่่�**

2

รพ.กระบี่่�นคริินทร์์อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

3

รพ.กรุุงเทพภููเก็็ต

4

รพ.กรุุงเทพสมุุย

5

รพ.กรุุงเทพสุุราษฎร์์

6

รพ.กรุุงเทพหาดใหญ่่

7

รพ.เกาะพะงััน*

8

รพ.เกาะสมุุย**

9

รพ.ดีีบุุก

10

รพ.ตรัังรวมแพทย์์

11

รพ.ตะกั่่�วป่่า**

12

รพ.ทัักษิิณสุุราษฎร์์

13

รพ.ทั่่�วไปขนาดเล็็กระนองอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล*

25

รพ.หริิภุุญชััยเมโมเรีียล

14

รพ.ไทยอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

26

รพ.โอเวอร์์บรุ๊๊�ค

15

รพ.ธนบุุรีีชุุมพร

27

คลิินิิกเกษมราษฎร์์ศรีีบุุริินทร์์ สาขาเชีียงแสน*

16

รพ.นครคริิสเตีียน

17

รพ.นครพััฒน์์

28

ศููนย์์ศรีีพััฒน์์ คณะแพทย์์ศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่**

18

รพ.นคริินทร์์

19

รพ.บ้้านดอนอิินเตอร์์

20

รพ.ป่่าตอง**

21

รพ.ปิิยะรัักษ์์

22

รพ.พัังงา**

23

รพ.พััทลุุง**

24

รพ.เฟิิร์์สเวสเทอร์์น

25

รพ.มิิชชั่่�น ภููเก็็ต

26

รพ.รวมแพทย์์กระบี่่�

27

รพ.รวมแพทย์์ทุ่่�งสงรพ.ทั่่�วไปขนาดเล็็ก*

28

รพ.ราชดำำ�เนิินตรััง

หมายเหตุุ :
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