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โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง

จํานวนเตียง



ทีตัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข
อืน. ๆ(ระบุ)……………………………………
หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

1

โรงพยาบาลกรุงเทพ

403

2 ซ.ศูนย์วจิ ยั 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10320

02-310-3000,02-310-3242 F.02-318คุณมาโนช มีพรปั ญญาเลิศ
1546

เขตห้วยขวาง

1

2

โรงพยาบาลปิ ยะเวท

100

998 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310

02-641-4499 ต่อ 5161 ,02-625-6500
คุณเฉลิมวรรณ โพธิAงาม
F.02-246-9253

เขตห้วยขวาง

1

3

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

41

18 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310

(02) 246-5111ต่อ111,F.02 246-5745

คุณพณิชา พ่วงทอง

1/11/2010

เขตห้วยขวาง

12

4

โรงพยาบาลคลองตัน

3284 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310

02-319-2101-5 F.02-318-5637

นพ.อนุ จิตร สุขศรีวงศ์

1/10/2006

เขตห้วยขวาง

1

5

โรงพยาบาลเพชรเวช

200

2469/13,15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ระหว่างแยกเอกมัย-คลองตัน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10320

02-718-1515 ต่อ 135,02-318-0080-1
คุณประเสริฐ ไตรมิตร
F.02-18-1986,86

เขตห้วยขวาง

1

6

โรงพยาบาลพระรามเก้า

190

99 ซ.โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320

02-248-8020 ต่อ 2141 ,02-202-9999
คุณสุวรรณี เย็นชุ่ม
F.02-248-8018

เขตห้วยขวาง

1

7

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

400

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-574-5000-9 ต่อ 8005
F.02-573-8686

คุณนงเยาว์

เขตหลักสี

6

8

โรงพยาบาลวิชยั เวชอินเตอร์เนชัน
แนลหนองแขม

200

456-456/9 หมู่ที7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160

024416999,F024211784

คุณกัญญา มีทอง

เขตหนองแขม

8

9

โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

100

29 หมู่ 6 พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

02-523-3359-71 F.02-523-3372-74

คุณวิวฒ
ั ชัย ศุภนาค

เขตสายไหม

6

10 โรงพยาบาลสายไหม

100

91 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

02-563-5205-21

นายวีรเจตน์ ว่องกุศลกิจ

เขตสายไหม

11

11 โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์

289

27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

02-675-9300 ต่อ 10926 ,
02-675-5000 F.02-675-5200

คุณ มนตรี

เขตสาทร

4

12 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิ ธิ

60

606 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

02-233-0955-6 F.02-234-3278

คุณเจียรนัย ไชยนันทน์

เขตสัมพันธวงศ์

17

100

58/19-21 ม. 3 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

02-729-3000

คุณจรัสศรี

เขตสะพานสูง

7

13

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล
3
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นครินทร์)




โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง

จํานวนเตียง



ทีตัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข
อืน. ๆ(ระบุ)……………………………………
หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

400

488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

02-378-9251-2,02-731-7000

คุณฉวี ต่วนภูสา

เขตสวนหลวง

18

15 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

125

124-126 ซ.สมานมิตร ถ.รามคําแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

02-314-0726-9 F.02-319-6685

คุณวิเชียร เม่นนาเกร็ด

เขตสวนหลวง

7

16 โรงพยาบาลวิภาราม

150

2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

02-722-2500 F.02-722-2455

นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี,
คุณสุดใจ พงศ์รุจิกร

เขตสวนหลวง

13

17 โรงพยาบาลสมิติเวช 1 (สุขุมวิท)

275

133 ถ.สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-381-6807,02-392-0011,02-711คุณวิไลพร มักชี
8000 F.02-391-1290

เขตวัฒนา

1

18 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

450

33 ถ.สุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนื อ) แขวงตลองเตย เขตวัฒนา กทม.10110

02-667-2060,02-667-1000 F.02-667คุณบุษกร
2525

เขตวัฒนา

21

19 โรงพยาบาลฟั น

10

88/88 ถ.สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-260-5000-15 F.02-260-5026

คุณปริมประภา

เขตวัฒนา

1

20 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

100

12 ซ.พร้อมมิตร ถ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-259-0373-8,02-662-7999 F.02258-4751

คุณจงกลณี เย็นชุ่ม

เขตวัฒนา

1

21 โรงพยาบาลสุขุมวิท

110

1411 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-391-0011,02-714-1300 F.02-714คุณสมคิด อยูเ่ ปี ย
0081

เขตวัฒนา

1

22 โรงพยาบาลจักษุรตั นิ น

26

80/1 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-258-0442 F.02-259-0780

คุณสุพิศ ชํานาญกิจ

เขตวัฒนา

1

23 โรงพยาบาลคามิลเลียน

150

423 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.10110

(02) 185-1444 ต่อ 706 (084)
727-1712

คุณนลินทิพย์

เขตวัฒนา

1

24 โรงพยาบาลลาดพร้าว

200

2699 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

02-530-2556-69

คุณสมพงษ์ สนกนก

เขตวังทองหลาง

7

31

1223 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ปั ญจมิตร แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

(084) 680-0083,(02) 559-01515,F.(02) 559-2808

คุณสนอง ยิ มย่อง

เขตวังทองหลาง

14

120

15/10 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

02-933-3355,081-383-4606
F.02-514-4140-9 ต่อ 119

คุณอรุณ สาวิกรรณ,คุณวรี
มน ชืนอารมณ์

เขตลาดพร้าว

20

25

โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม
ตกแต่งกมล

26 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

1/11/2011
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โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง

จํานวนเตียง



ทีตัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข
อืน. ๆ(ระบุ)……………………………………
หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

27 โรงพยาบาลประชาพัฒน์

100

146 ถ.สุขสวัสดิA แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140

02-427-1616
คุณชุติมา คงอิม
F.02-427-5115,02-427-1616 ต่อ 1211

เขตราษฎร์บรู ณะ

3

28 โรงพยาบาลราษฎร์บรู ณะ

150

116/1 ม.4 ซ.สุขสวัสดิA 27 ถ.สุขสวัสดิA แขวงบางปะกอก เขตราฎร์บรู ณะ กทม.10140

02-427-0175-9 F.02-872-1020,02427-3030

คุณจรัญญา ,คุณพัชรี

เขตราษฎร์บรู ณะ

3

29 โรงพยาบาลสุขสวัสดิA(กรุงธน2)

100

272 ถ.สุขสวัสดิA แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140

02-428-5036-7 F.02-427-4070

คุณวิรตั น์ดา อุปดิษฐ์

เขตราษฎร์บรู ณะ

3

30 โรงพยาบาลบางปะกอก 1

250

611/42-43 ม.4 ซ.สุขสวัสดิA 25/1 ถ.สุขสวัสดิA แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140

02-428-0421-6,02-428-4525-9 F.02คุณนง นรพัฒน์
428-4525-9

เขตราษฎร์บรู ณะ

3

31 โรงพยาบาลเดชา

100

396 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-246-2080-5,02-246-0137 ต่อ
1416 F.02-247-2089

คุณภาวิณี ทองเล็ก

เขตราชเทวี

18

32 โรงพยาบาลพญาไท 1

350

364/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-245-2620-1,02-640-1111ต่อ
2850-1-2F.02-245-5488

คุณทิพวิภา การดี

เขตราชเทวี

20

33 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

599 หมู่ที 13 ถ.สีหบุรานุ กจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-5181372,02-5181374

คุณธนวันต์ การดี

1/6/2008

เขตมีนบุรี

7

34 โรงพยาบาลเสรีรกั ษ์

44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-918-9888 F.02-907-4125

คุณเพชรัตน์ ดีเทียนอินทร์

1/3/2008

เขตมีนบุรี

11

47/94 ถ.สีหบุรานุ กจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-918-5080 F.02-918-9192

คุณอุมาดี,คุณวิภาภรณ์

เขตมีนบุรี

7

675 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

(02) 455-5599,F.(02) 455-5970

คุณนาฎวลิน สุทธิประภา

เขตภาษีเจริญ

15

35 โรงพยาบาลนวมินทร์

180

36 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

1/10/2011

37 โรงพยาบาลบางไผ่

100

58/2 ซ.กิงเกษม ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

02-457-9749,02-457-0086 F.02-457ลุงชลอ ภู่สุข (ฝ่ ายช่าง)
2215

เขตภาษีเจริญ

15

38 โรงพยาบาลพญาไท 3

300

207/26 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.10160

02-467-1111ต่อ3630 F.02-869-1119

คุณรําพึง

เขตภาษีเจริญ

8

39 โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ 1

114

114/4 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสน เขตพญาไท กทม.10400

02-618-6200 F.02-272-2788

คุณประชุม เจริญรัตน์

เขตพญาไท

18
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โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
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ทีตัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข
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วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

40 โรงพยาบาลพญาไท 2

550

943-943/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-617-2444 F.02617-2499

หน่ วยแม่บา้ น คุณจันยา

เขตพญาไท

19

41 โรงพยาบาลเปาโล

150

670/1 ซ.สีแยกสะพานควาย ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-279-7000-9 ต่อ 3731
F.02-279-0394

คุณไพรินทร์

เขตพญาไท

6

42 โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ 2

236

71/3 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสน เขตพญาไท กทม.10400

02-618-6200 F.02-272-2788

คุณประชุม เจริญรัตน์

เขตพญาไท

18

43 โรงพยาบาลกว๋องสิว

50

513-515 ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10110

02-221-8487

คุณเกล็ดแก้ว มันใจ

เขตป้อมปราบ

17

44 โรงพยาบาลหัวเฉียว

450

665 ถ.บํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.10100

02-223-1351-70 ต่อ 4203

คุณ สุดาวรรณ

เขตป้อมปราบ

2

45 โรงพยาบาลเจตนิ น

30

5 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

02-655-5300-10 F.02-655-5313

คุณเพียงใจ หัสสะเดช

เขตปทุมวัน

17

266

44/505 หมู่ที 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม.10230

02-514-2157-9 F.02-538-3606

คุณสํารวย จงสวัสดิA

เขตบึงกุม่

7

47 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

400

124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

02-625-9000 F.02.236-2911

คุณสุขใจ

เขตบางรัก

4

48 โรงพยาบาลบี.เอ็น.เอช

86

9/1 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

02-6862773 081-9245339

คุณนิ ธิรตั น์

เขตบางรัก

4

49 โรงพยาบาลมเหสักข์

200

46/7-9 ซ.ปราโมทย์ ถ.มเหสักข์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

02-635-7123-39

คุณสุรตั วดี กลันเอียม

เขตบางรัก

20

50 โรงพยาบาลยันฮี

400

454 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 90 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.10700

02-879-0300

ต่อ สายแม่บา้ น(ชุติมา)

เขตบางพลัด

19

51 โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

50

585 ถ.สิรินธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-886-6600-16

คุณกานตสินีย์

เขตบางพลัด

8

115/524 ม.4 ถ.เอกมัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

02-894-4111 F.02-894-2773

นพ.อุดมศักดิA ศรีแสงนาม

เขตบางบอน

10

46

52

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนวมิ
นทร์

โรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอร์
เนชันแนล
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53 โรงพยาบาลบางมด 3




โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง

จํานวนเตียง
18

54 โรงพยาบาลมนารมย์



ทีตัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข
อืน. ๆ(ระบุ)……………………………………
หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

71/5-6 ม.8 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

02-416-8561-2 F.02-416-8561

คุณศรีวฒ
ั นา อัศดามงคล,
คุณพรชัย ผลประเสริฐ

9 ซ.หมู่บา้ นนภาลัย ถ.สุขุมวิท 70/3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-725-9595,02-6623611-2F.02725-9599,02-6623829

นพ.ไกรสิทธ์ นฤขัตพิชยั
,สุวรรณี กุสุมาณอยุธยา

วันที(เปิ ดบริการ)

1/8/2006

เขต

สายที

เขตบางบอน

10

เขตบางนา

13

55 โรงพยาบาลศิครินทร์

180

4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

1728 , F.02-383-4414-5

คุณวรารัตน์ เขียวสง่า

เขตบางนา

1

56 โรงพยาบาลบางนา

100

115 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-746-8630-38 F.02-398-9531

คุณสมบูรณ์ วรรณศิริ

เขตบางนา

1

57 โรงพยาบาลกล้วยนําไท 2

80

27 ซ.โสภณ ถ.สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-399-4259-63 ,02-399-4260

คุณธารินี วัฒนวิกร ,คุณ
อมรรัตน์ งามเผ่า

เขตบางนา

13

58 โรงพยาบาลไทยนครินทร์

350

345 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-361-2727,02-261-2828 F.02-361คุณอรุณศรี ดีไสว
2777,02-361-2788

เขตบางนา

1

59 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน

350

950 ถ.ประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

(081) 712-2210 (02)910-1600
F.02-910-1649

คุณ จิตรา(พีแร่)

เขตบางซือ

6

60 โรงพยาบาลบางโพ

100

95 ซ.แดรีเบลล์ ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

02-587-0136,02-587-0144 F.02-586คุณกมร เรืองศรี
0024

เขตบางซือ

6

61 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

500

240/24-25 ม. 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160

081-840-2577 (02) 804-8959ต่อ 8240 คุณมรกต

เขตบางแค

8

168 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

(02)689-8888,F(02)6899909

เขตบางคอแหลม

16

เขตบางเขน

6

62 ไทยจักษุพระราม3

1/4/2012

63 โรงพยาบาลเซ็นทรัลฯ

200

362/114 ม. 8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

(086-096-4911) 02-552-8777 ต่อ
1189 F.02-552-0666

64 โรงพยาบาลนครธน

500

49 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

02-416-5454,02-895-4000 F.02-415คุณเมธา ผณินธร
4340

เขตบางขุนเทียน

3

65 โรงพยาบาลพระราม 2

109

78/1 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

02-451-4920-30 ต่อ 507
F.02-451-4599

เขตบางขุนเทียน

10

คุณระกํา จําเริญธรรม

คุณพิชญ์กานสต์
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โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง

จํานวนเตียง



ทีตัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข
อืน. ๆ(ระบุ)……………………………………
หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

66 โรงพยาบาลรามคําแหง

315

436 ถ.รามคําแหง 34 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

02-374-0200-16 F.02-374-0804

คุณนพวรรณ เพ้งเมือง

เขตบางกะปิ

7

67 โรงพยาบาลเวชธานี

500

1 ถ.ลาดพร้าว111 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-734-0390 ต่อ 3600

คุณวรพร ทองคํา

เขตบางกะปิ

7

107 ถ.บรมชนนี นาถ แขวงบางบําหรุ เขตบางกอกน้อย 10700

(02)434-5222,08155-1888

คุณกิตติภูมิ วรจวรยาวงค์

เขตบางกอกน้อย

17

240/1-8 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

02-412-0055-60 F.02-412-7581-82

คุณจักรพันธุ์ สืบเชื อ

เขตบางกอกน้อย

8

34/1ซ.แสงศึกษา ถ.อิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

02-412-0020 F.02-412-7343

คุณนงค์ลกั ษณ์

เขตบางกอกน้อย

5

เขตบางกอกน้อย

8

เขตธนบุรี

10

เขตทวีวฒ
ั นา

8

เขตดุสิต

17

68 โรงพยาบาลผิวอโศก สาขาปิ นเกล้า
69 โรงพยาบาลศรีวชิ ยั 1

50

70 โรงพยาบาลธนบุรี 1

1/2/2012

71 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

160

113/44 ซ.รุ่งประชา ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

02-884-7000,02-434-0117 F.02-434คุณกาญจนา ตะโหนดแก้ว
6929

72 โรงพยาบาลเยาวรักษ์

50

1363-1375 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600

(02) 465-0268

73 โรงพยาบาลธนบุรี 2

70

34/4 หมู่ 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170

02-448-3848 ต่อ 1335 F.02-448-3869 คุณสุวรรณี ญาณสูตร

74 โรงพยาบาลมิชชัน

120

430 ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค เขตดุสิต กทม.10300

02-281-1422ต่อ 300 F.02-280-0441

คุณบุญเรือง

75 โรงพยาบาลสหแพทย์ รัชดา

10

169/63 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-275-8120 F.02-275-3566

คุณจําลอง เหล่าใหญ่

เขตดินแดง

22

76 โรงพยาบาลสุทธิสาร

30

10/9 ซ.อินทามะระ 33 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-275-6351-6 F.02-275-6881

คุณทองใส แก่นจันทึก

เขตดินแดง

6

77 โรงพยาบาลราชานุ กลู

450

4737 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-245-4601-5,086-076-0281

คุณอุดม อนุ พนั ธ์

เขตดินแดง

22

8/245 ม. 4 ถ.พระราม 2 กม.1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150

02-894-4111,02-877-1111,02-877นพ. อุดมศักด์ ศรีแสงงาม
2222

เขตจอมทอง

3

78

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์
เนชันแนล

คุณพัฒนา นุ ชประเสริฐ
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โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
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ทีตัง

ศูนย์บริการสาธารณสุข
อืน. ๆ(ระบุ)……………………………………
หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

79 โรงพยาบาลบางมด 1

200

59/7 ม.10 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150

02-867-0606,02-416-0049 F.02-415คูณวนะชัย โรจน์วรชวลิต
5834

เขตจอมทอง

10

80 โรงพยาบาลเมโย

200

2012-2014/5-7 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-579-1770-4 ต่อ136 F.02-579-9676 คุณกรกช

เขตจตุจกั ร

6

81 โรงพยาบาลวิภาวดี 1

400

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

02-561-1258-67 F.02-561-1466

คุณ ชลลดา

เขตจตุจกั ร

6

82 โรงพยาบาลสินแพทย์

150

9/99 ถ.รามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

02-948-5380-90 ต่อ
010,089-792-3335 F.02-948-5813

คุณอุบล นภากร

เขตคันนายาว

7

83 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

80

3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110

02-240-2727 ต่อ 2915 F.02-249-8774 คุณวรวุฒิ จินตรัศมี

เขตคลองเตย

3

84 โรงพยาบาลกล้วยนําไท 1

200

80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

02-381-2006-20 F.02-381-3582

เขตคลองเตย

3

คุณสุนีย์ อ่อนน้อม
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