สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ
รายการ

Perfect Diamond

Prime Platinum

Value Gold

Junior

1 ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน
ใช้สท
ิ ธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน
1. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด ,ห้องสังเกตอาการ ,ห้องทารกแรกเกิด และ ห้อง Economy
2. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และอืน
่ ๆตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ใช้สท
ิ ธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุ
น้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
4. โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก สงวนสิทธิ์เฉพาะค่าห้องพักทีม
่ ีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
5. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU,CCU,PICU,ASU,NCU,NICU
ห้องคู,่ ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอืน
่ ๆตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด

50%

40%

30%

40%

2 ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ใช้สท
ิ ธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน
1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ,เวชภัณฑ์พิเศษ ,Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการ
เหมาจ่ายทุกรายการ ยา Net Price และหมวดรายการพิเศษตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้สว่ นลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ ยา Net
price และหมวดรายการพิเศษตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์สว่ นลดเฉพาะค่ายาตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนดเท่านั้น ยกเว้น ยารายการ
พิเศษและวัคซีน
3 ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ใช้สท
ิ ธิ์ได้ทันทีทส
ี่ มัคร
1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ,เวชภัณฑ์พิเศษ ,Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการ
เหมาจ่ายทุกรายการ ยา Net Price และหมวดรายการพิเศษตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
2.โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้สว่ นลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ ยา Net
price และหมวดรายการพิเศษตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์สว่ นลดเฉพาะค่ายาตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนดเท่านั้น ยกเว้น ยารายการ
พิเศษและวัคซีน
4 ส่วนลดค่าวัคซีน
1. ยกเว้น วัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอชและเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
4.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่านั้น บัตร
ประเภทอืน
่ ๆ งดร่วมรายการ
5. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก มอบส่วนลด10%
5 ส่วนลดสาหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET/CT Scan
จากอัตราแพคเกจทุกรายการทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
1.กรุณาแสดงบัตรสมาชิกชีววัฒนะ และนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์กอ
่ นรับบริการตรวจ
2.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น
3.สามารถรับบริการเฉพาะทีโ่ รงพยาบาลวัฒโนสถ ตั้งอยูท
่ โี่ รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

15%

15%

10%

12%

15%

15%

10%

12%

15%

15%

10%

12%

10%

10%

-

-
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สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ
รายการ

Perfect Diamond

Prime Platinum

Value Gold

Junior

6 ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
• ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5 %
• ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก,
หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน,
ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
1.โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือโรงพยาบาลสมิติเวช และ เครือ
โรงพยาบาลพญาไท ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์พิเศษเฉพาะราย
และค่าทันตสุขภาพ
2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น รากเทียมและจัดฟันหรือ
เงือ
่ นไขอืน
่ ๆตามโรงพยาบาลกาหนด
3. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราช ยกเว้น จัดฟัน, ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม และค่าแพทย์
4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดสาหรับอุดฟัน, ขูดหินปูน และ
ถอนฟันเท่านั้น
5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยกเว้นทันตกรรมรากเทียม
6.วนลดใช้
โรงพยาบาลกรุ
งเทพภู
เก็ต และโรงพยาบาลกรุ
งเทพพิ
ษณุโลกตามที
งดร่วโ่ มรายการ
บริการตรวจสุ
ขภาพด้
วยเครื่องมือพิเศษจากอั
ตราปกติ
รงพยาบาลกาหนด
7 ส่
1. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร,ี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาล
กรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลพญาไท1, 2,
3และนวมินทร์ งดร่วมรายการ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ยกเว้น EKG

5%-10%

5%-10%

5%-10%

5%-10%
(ทันตกรรมสาหรับเด็ก)

5%

5%

-

-

ั ญาติสายตรง (บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตร) หรือส่วนลดเพื่อการต่อ
8 ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กบ
อายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร ตลอดอายุบัตรสมาชิก

5%

-

-

-

่ นเข้ารับบริการ)
9 รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์กอ
1.กรุณาทานัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์
2.กรณีใช้ไม่ถึงมูลค่าทีไ
่ ด้รับ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
3.โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) สามารถใช้บริการทีศ
่ ูนย์สง่ เสริมสุขภาพ ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ
ผู้ทม
ี่ ีอายุ15ปี ขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน
4. ชุดตรวจสุขภาพและวงเงินสุขภาพ กรุณาสอบถามเงือ
่ นไขการเข้ารับบริการทีเ่ คาน์เตอร์ชีววัฒนะก่อนรับบริการ

■ ชุด Diamond Plus
■ ชุด Platinum Plus
■ ชุด Gold Plus 1 ชุด จานวน 3 ชุด มูลค่าชุดละ จานวน 1 ชุด มูลค่า14,000 มูลค่า 6,000 บาท*
21,100 บาท
บาท
■ วงเงินตรวจสุขภาพ
มูลค่ารวม 63,300 บาท* มูลค่า 5,000 บาท
มูลค่ารวม 19,000 บาท*

่ นไขที่ รพ.
10 ส่วนลดสาหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกันตามเงือ
กาหนด
1. รายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ ได้แก่
- รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(Lab) ยกเว้น Lab พิเศษ
- อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจพิเศษบางรายการ ได้แก่ Digital Mammogram with Ultrasound, Upper GI ,
Ultrasound upper or Lower Abdomen, Ultrasound Whole Abdomen, Bone Densitrometry,
Echocardiogram, EST, Calcium score, ThinPrep Pap Test และรายการอืน
่ ๆตามทีร่ พ.กาหนด
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย)และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถใช้บริการทีศ
่ ูนย์สง่ เสริมสุขภาพ
เท่านั้น

15%*
(3 ครั้ง)

15%*
(2 ครั้ง)

10%*
(1 ครั้ง)

-
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สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ
รายการ

Perfect Diamond

Prime Platinum

11 ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องพัก ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั้น)
1. วิธก
ี ารหักส่วนลดค่าห้องพัก จะต้องนาสิทธิ์นี้มาลดค่าห้อง จากราคาเต็มก่อน แล้วใช้% ส่วนลดค่าห้องของ
แต่ละบัตรนามาหักส่วนต่างทีเ่ หลือ
2. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด ,ห้องสังเกตอาการ , ห้องทารกแรกเกิด และ ห้อง Economy
3. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาลและอืน
่ ๆ ตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
4. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สท
ิ ธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุ
น้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
5.โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
6. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU,
NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอืน
่ ๆตามทีโ่ รงพยาบาลกาหนด
7. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
8. ขอสงวนสิทธิ์การใช้สว่ นลดได้ 1,000 - 2,500 บาทต่อ 1 คืน ตามประเภทบัตร
12 ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก
1. ใช้กรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
2. ยกเว้น ค่าแพทย์ทันตกรรม
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และ
เครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
13 ส่วนลด 30% สาหรับเรียกใช้รถรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU
1.ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการอืน
่ ๆ
2. สาหรับใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทัว่ ประเทศไทย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
3. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ให้สท
ิ ธิ์
เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช งดร่วมรายการ

4 คืน
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 10,000 บาท*

2 คืน
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 5,000 บาท*

2 คืน
2 คืน
คืนละ 1,000 บาท
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 2,000 บาท* มูลค่ารวม 5,000 บาท

Value Gold

Junior

6 ครั้ง
ครั้งละ 250 บาท
มูลค่ารวม 1,500 บาท*

2 ครั้ง
ครั้งละ 250 บาท
มูลค่ารวม 500 บาท*

3 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 600 บาท*

5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท

6 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

3 ครั้ง

่ นังหลอดเลือด
14 ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมทีผ
หัวใจ จากอัตราปกติ
1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
2. รับบริการได้ทโี่ รงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึง่ ตั้งอยูท
่ โี่ รงพยาบาลกรุงเทพ
(ซอย ศูนย์วิจัย)
15 ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ
1. รับบริการได้ทโี่ รงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึง่ ตั้งอยูท
่ โี่ รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย), เครือโรงพยาบาล
พญาไท และเครือโรงพยาบาล เปาโล
2. ยกเว้น ค่าแพทย์ ,ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอืน
่ ๆ
3.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร,ี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกและโรงพยาบาลบี
เอ็นเอช งดร่วมรายการ
4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้สว่ นลดได้ 1,800 บาทต่อครั้ง

3 ครั้ง
ครั้งละ 6,500 บาท
มูลค่ารวม 19,500 บาท*

2 ครั้ง
ครั้งละ 6,500 บาท
มูลค่ารวม 13,000 บาท*

1 ครั้ง
ครั้งละ 6,500 บาท*

-

2 ครั้ง
มูลค่าครั้งละ 1,800 บาท
มูลค่ารวม 3,600*

-

-

-

16 ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิง่ สายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ
1. ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอืน
่ ๆ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต งดร่วมรายการ
3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้สว่ นลดได้ 1,200 บาทต่อครั้ง

2 ครั้ง
ครั้งละ 1,200 บาท
มูลค่ารวม 2,400 บาท *

-

-

-

17 ส่วนลดฉีดวัคซีน
1. ยกเว้น วัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์,โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ

-

-

-

5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท
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สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ
รายการ

Perfect Diamond

Prime Platinum

Value Gold

Junior

18 รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์
1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
2. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
3. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด
4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้สว่ นลดได้ 400 บาทต่อครั้ง

3 ครั้ง
ครั้งละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200 บาท*

1 ครั้ง
มูลค่า 400 บาท*

1 ครั้ง
มูลค่า 400 บาท*

3 ครั้ง
ครั้งละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200 บาท

19 รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สาหรับเด็ก
1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
2. ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ, เครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, ค่าบริการทางทันตกรรมต่างๆ และไม่สามารถใช้
ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอืน
่ ๆ
3. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
4. ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการได้ครั้งละไม่เกิน 500 - 1,500 บาทต่อครั้ง

-

-

-

จานวน 2 ครั้ง
(มูลค่าครั้งละ
500 - 1,500 บาท)

1 ครั้ง
ครั้งละ 2,000 บาท*

1 ครั้ง
ครั้งละ 2,000 บาท*

-

3 ครั้ง
20 ส่วนลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom whitening จากอัตราปกติ
1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
ครัง้ ละ 2,000 บาท
2. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด
มูลค่ารวม 6,000 บาท*
3. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลพญาไท 2 ใช้ในกรณีฟอกสีฟันทีม
่ ีมูลค่าเกิน 10,000
บาท และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอืน
่ ๆได้
4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร,ี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพ
เชียงใหม่, โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท,
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา,โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุร,ี โรงพยาบาลบีเอ็น
เอช, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และโรงพยาบาลพญาไท
ศรีราชา งดร่วมรายการ
5. ขอสงวนสิทธิ์การใช้สว่ นลดได้ 2,000 บาทต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่ (บาท)

40,000

14,000

5,000

4,500

อายุสมาชิก (ปี)

3

2

1

3

หมายเหตุ
1. (*)สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้
2. บัตรสมาชิกนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทย และชาวต่างชาติทม
ี่ ีถิ่นพานักถาวรหรือมีใบอนุญาตทางาน (Work permit) ในประเทศไทยเท่านั้น
3. สามารถใช้บริการบัตรชีววัฒนะได้ที่
21. รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ 30. รพ.พญาไท 3

1. รพ. กรุงเทพ**

11. รพ.กรุงเทพสมุย

2. รพ.หัวใจกรุงเทพ**

12. รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 22. รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

3. รพ.วัฒโนสถ**

13. รพ.กรุงเทพราชสีมา

23. รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 32. รพ.พญาไท ศรีราชา

4. รพ.เปาโล พระประแดง

14. รพ.กรุงเทพปากช่อง

24. รพ.สมิติเวช ศรีราชา

33. รพ.เปาโล พหลโยธิน

5. รพ.กรุงเทพพัทยา

15. รพ.กรุงเทพหัวหิน

25. รพ.สมิติเวช ชลบุรี

34. รพ.เปาโล โชคชัย 4

6. รพ.กรุงเทพระยอง

16. รพ.กรุงเทพอุดร

26. รพ.สมิติเวช ธนบุรี

35. รพ.เปาโล สมุทรปราการ

7. รพ.กรุงเทพจันทบุรี

17. รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ 27. รพ.บีเอ็นเอช

8. รพ.กรุงเทพตราด

18. รพ.กรุงเทพขอนแก่น

9. คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนลเกาะช้าง

19. รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 29. รพ.พญาไท 2

10. รพ.กรุงเทพภูเก็ต

20. รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์

31. รพ.พญาไท นวมินทร์

28. รพ.พญาไท 1
**ตั้งอยูท
่ โี่ รงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

Page 4 of 4

