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สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดล  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 สมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสมาคมไดจ้ดัสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก ทั้งน้ีท่านจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัสมาชิก
สมาคมฯ  แสดงต่อหน่วยงานท่ีท่านไปใชบ้ริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอยีดหน่วยงานและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
 

หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์ ที่อยู่ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

เลขท่ี 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขต
บางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700 
โทร.  0-2419-7000 

- -  ลดค่ารักษาพยาบาล  ดงัน้ี 
 1.ผูป่้วยใน  ส่วนเกินสิทธิลดร้อยละ  15  ไม่รวมครอบครัว 
 2.กรณีเบิกจากสิทธิอ่ืนๆไม่ได ้ลดร้อยละ 15 เฉพาะค่าหอ้ง ค่า

ตรวจสุขภาพ 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงการบริการรักษาพยาบาล ณ คลินิกพิเศษ   
ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าอวยัวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษา
โรค  การตรวจพิเศษท่ีจ าเป็นตอ้งส่งไปท่ีอ่ืน  โดยท่ีไม่มีบริการ
ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ใช่
ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าไฟฟ้า  ค่าน ้าด่ืม 
หมายเหตุ  ส่วนเกินสิทธิ  หมายถึง  ค่ารักษาพยาบาลท่ียงัเหลือ
ใหบุ้คคลช าระเงินเอง หลงัจากใชสิ้ทธิอ่ืนท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น สิทธิ
ตน้สงักดัจากหน่วยงานต่างๆ สิทธิประกนัสังคม สิทธิโครงการ  
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ สิทธิประกนัชีวิต สิทธิ
พระราชบญัญติัผูป้ระสบภยัแห่งชาติ  ฯลฯ 
- -  เขา้ร่วมประชุมวิชาการ และฝึกอบรมต่างๆ ในกรณีท่ี

หน่วยงานในสถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนและ
ค่าใชจ่้ายเท่ากบั  สมาชิกของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เลขท่ี  270  ถนนพระราม  6   
ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทร. 0-2354-7308 

- ลดหย่อนส่วนเกินสิทธิเฉพาะผูมี้สิทธิ ไม่รวมบุคคลในครอบครัว 
ในอตัราร้อยละ 10  เฉพาะค่าหอ้ง และค่ารักษาพยาบาล 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัต
แพทยศาสตร์ เลขท่ี 6 ถ.โยธี เขตราชเทวี 
กรุงเทพ 10400 โทร.02-200-7777 และ
โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร 
เลขท่ี 999 หมู่ 5 ถ.ป่ินเกลา้-นครชยัศรี ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทร.02-849-6600 

- ลดค่ารักษาทางทนัตกรรม  ในการอุดฟัน  ขูดหินน ้าลาย  และถอน
ฟัน  ในอตัราร้อยละ  5  ไม่รวมครอบครัว และไม่รวมค่าแพทย ์ 
สามารถมารับบริการทางทนัตกรรมจากคลินิกค่าตอบแทน  ทั้งใน
ส่วนโรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตแพทยศาสตร์ และ
โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร 

บริษทั  เจตนิน  จ ากดั พล.ต.อ.น.พ.จงเจตน ์ อาวเจนพงษ ์
5  ซอยชิดลม  ถนนเพลินจิต   
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  
10330  โทร.  0-2655-5300 

มอบส่วนลดพิเศษ  20%  จากยอดทั้งหมดของการใชบ้ริการ
ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรสมาชิกสมาคมฯ  เม่ือมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาล
เจตนิน  และบริษทัไทยสเตม็ไลฟ์  จ ากดั 



2 

 

หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์ ที่อยู่ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้ 
โรงพยาบาลสมิติเวช  สุขมุวิท 
 
 
 
 
โรงพยาบาลสมิติเวช   
ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลสมิติเวช  สุขมุวิท 
133  สุขมุวิท  49  คลองตนั  
 พระโขนง  กรุงเทพฯ  10110 
โทร.  0-2711-8000 
 
โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์ 
488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250  โทร.  
0-2731-7000 

มอบสิทธิส่วนลดใหด้งัน้ี 
ผู้ ป่วยนอก  (OPD)  ลด  10%   ส าหรับค่ายา,  LAB,  X-RAY  
(ยกเว้น  CT,  MRI,  ULTRASOUND,  เคร่ืองมือพิเศษ,  ค่า
แพทย,์  และทนัตกรรม) 
ผู้ป่วยใน  (IPD)  ลด  10%  ส าหรับ  ค่าหอ้งพกั,  ค่ายา,  LAB  
(ยกเวน้  CT,  MRI,  ULTRASOUND,  เคร่ืองมือพิเศษ,  ค่า
แพทย ์ และทนัตกรรม) 
เง่ือนไขการใช้สิทธิและการช าระเงนิ 
ผูถื้อบตัรสมาชิกสามญัสมาคมฯ  ผูป่้วยใน  (IPD)/  ผูป่้วยนอก  
(OPD)  แสดงบตัรสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดล  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ช าระเงินเองไดรั้บส่วนลดตามเง่ือนไข 

โรงพยาบาลเจา้พระยา บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั 
(มหาชน) 
113/44 ถ.บรมราชชนนี  
แขวงอรุณอมัรินทร์  
เขตบางกอกนอ้ย กทม.   10700 โทร.  
0-2884-7000 

มอบส่วนลด 
-  ค่าหอ้ง  10% ทั้งแผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน (10 รายการ
ตามระเบียบโรงพยาบาล) 
 
 
 

ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 
 
 
 

1 สค 2559 

ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถนนบรมราช
ชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170 
โทร.02-849-6600 

ลดค่ารักษาพยาบาล ดงัน้ี 
-กรณีผูป่้วยใน ลดค่าหอ้งเฉพาะส่วนเกินสิทธิ 15 % หรือกรณี
เบิกจากสิทธ์ิอ่ืนๆไม่ได ้ลดค่าหอ้ง 15 %  
 
 

ชลพฤกษรี์สอร์ท  
จ.นครนายก 
 
 

กย .2558 

64 หมู่ 10 ถ.รังสิต-นครนายก กม.63 ต.
บา้นพร้าว  อ.บา้นนา จ.นครนายก 
26110 
โทร.037-307567 

มอบส่วนลด  
1. โซนรีสอร์ท(A) ราคาเตม็ 2,200 บาท ลด40 % = 1,320 บาท 
2.  โซนบงักะโล(B) ราคาเตม็ 2,500 บาท ลด 40 % = 1,500 บาท 
3. โซนโรงแรม(L)ราคาเตม็ 2,500 บาท ลด40 %  = 1,500 บาท 
** ส่วนลด  10 %  ร้านอาหารริมสวน 

โรงแรมกยุบุรีโฮเตล็ แอนด ์ 
รีสอร์ท 

                                                                 
 
 

พค 2560 

18/3 หมู่ 5 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขนัธ์ 77210 
032-820111-3 /02-7306741-2 #0 
reservation@kuiburihotelresort.com 

ส่วนลดสูงสุด 57 % ท่ีพกัพร้อมอาหารเชา้ 2 ท่าน  
และส่วนลด 10 % ณ หอ้งอาหารกยุบุรี 
เง่ือนไขเป็นไปตามที่โรงแรมก าหนด 
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หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์ ที่อยู่ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้ 
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา  ศาลายา 
 

เลขท่ี  999  ถ.พุทธมณฑล  สาย  4  ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม  73170   
โทร.  0-2441-0186-7 

-การใชบ้ริการ สระว่ายน ้า  สนามเทนนิส และสนาม
แบดมินตัน โดยช าระค่าบริการในอตัราเดียวกบัสมาชิกของ
วิทยาลยัฯ 

คณะวิทยาศาสตร์ เลขท่ี272 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท  เขต
ราชเทวี  กทม. 10400 
โทร. 0-2201-5000 

- เขา้ร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆ  ท่ีคณะเป็นผูจ้ดัโดย
เสียค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบัสมาชิกของคณะฯ และ
สามารถใชบ้ริการหอ้งสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ได ้

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 420/6  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี   
กรุงเทพฯ  10400 
โทร.  0-2246-0056 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการ  และฝึกอบรมต่างๆ  ในกรณีท่ีหน่วยงาน
ในสถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนในอตัราพิเศษ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละงาน 

บณัฑิตวิทยาลยั 
 

25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 73170   
โทร.  0-2441-4125 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการ  และฝึกอบรมต่างๆ  ในกรณีท่ีหน่วยงาน
ในสถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบั
สมาชิกของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 

คณะพยาบาลศาสตร์  
 
 

เลขท่ี 2 ถนนวงัหลงั แขวงศิริราช  เขต
บางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท ์02-411-0264 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆในกรณีท่ีหน่วยงานใน
สถาบนัจดัข้ึน โดยช าระค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบัสมาชิก
ของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ 999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 73170   
โทร.  0-2441-0936 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการ  และฝึกอบรมต่างๆ  ในกรณีท่ีหน่วยงาน
ในสถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบั
สมาชิกของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

25/25 หมู่  5  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 73170   
โทร.  0-2889-2138 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการ  และฝึกอบรมต่างๆ  ในกรณีท่ีหน่วยงาน
ในสถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบั
สมาชิกของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 

วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
 

25/25 หมู่  5  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 73170  โทร.  0-2800-2525 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการ  และฝึกอบรมต่างๆ  ในกรณีท่ีหน่วยงาน
ในสถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบั
สมาชิกของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 

สถาบนัชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล   
 

25/25 หมู่  5  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170  โทร. 0-2441-9003-7 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆในกรณีท่ีหน่วยงานใน
สถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบัสมาชิก
ของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 
 

สถาบนัโภชนาการ 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170  โทร.  0-2800-2380 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆในกรณีท่ีหน่วยงานใน
สถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบัสมาชิก
ของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 
 

http://www.st.mahidol.ac.th/
http://www.st.mahidol.ac.th/
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หอสมุดและคลงัความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา   
อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
โทร. 0-2441-0199 

เขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุดโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 
โทรศพัท ์0-2441-9342  

เขา้ร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆในกรณีท่ีหน่วยงานใน
สถาบนัจดัข้ึนโดยช าระค่าลงทะเบียนและค่าใชจ่้ายเท่ากบัสมาชิก
ของหน่วยงานท่ีจดัประชุม 

 
ทั้งน้ีสมาคมฯ  จะไดพ้ยายามจดัใหมี้การเพ่ิมสิทธิประโยชนด์า้นอ่ืนๆ  ต่อไป 

Update 2565 


