ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิกมีเตียงพักค้าง

 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 แห่ง
 คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง

ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

1

โรงพยาบาลศูนย์วิจยั ศึกษาและบําบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์

100

2

โรงพยาบาลเวชการุณย์รศั ม์

60

3

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิC(กทม.)

118

4

โรงพยาบาลภูมิพล

700

5

โรงพยาบาลบางรัก(กองกามโรค)

20

6

โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด

7

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร(กทม.)

60

8

อาคารสมเด็จพระเทพโรงพยาบาลรามาธิบดี

350

9

โรงพยาบาลราชวิถี

แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน. ๆ(ระบุ)……………………………………

ทีตัง
54 หมู่ที 4 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี กทม.10120

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

1/12/2008

เขตหลักสี

9

(086) 571 3796,(02) 576-6789 , F.(02) 574 0622

คุณเครือวัลย์ ทรายร้าว

48 ม. 2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

02-543-1150,02-548-2071,089-068-2011 F.02-543-2089

คุณศิริพร ชัชวาล

เขตหนองจอก

11

39 หมู่ 4 ซ.เพชรเกษม 81ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160

02-429-3575-81 ต่อ 307,086-367-7078 F.02-429-2055

คุณนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ

เขตหนองแขม

15

171/2 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กทม.10220

02-534-7556 F.02-534-7660 (089) 129-9865

อัจฉรา(แผนกควบคุมติดเชื อ)

เขตสายไหม

6

189 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม.10120

02-286-0431 ต่อ 29

คุณอัปสร โคทดิสยั

เขตสาทร

4

33/39 ม.3 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

02-729-5706-8

คุณสุน้อย อนุ รพันธ์

เขตสะพานสูง

11

190/15 ถ.อ่อนนุ ช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-739-0641 F.02-326-7233

คุณอรไพริน หัวหน้าฝ่ ายบริหาร

เขตลาดกระบัง

7

270 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

(089) 516-2246(02) 200-3000ต่อ6512,F.(02) 200-4979

คุณสุวพัท

1/8/2011

เขตราชเทวี

2

เลขที 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

(02)3548104-9ต่อ3037 (083-815-6680)

คุณดํารงค์ (เคหะ)

1/5/2011

เขตราชเทวี

19

1500

315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-3547716 ต่อ 93348,93650

ต่อหัวหน้า

เขตราชเทวี

18

8/99 ถนน.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

(02) 684-5000

คุณมุจลินทร์ ปานดํา

เขตราชเทวี

20

12 โรงพยาบาลสงฆ์

428

445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-248-3773 ต่อ 1303

คุณมณีวรรณ ทีเจริญวารี

เขตราชเทวี

18

13 โรงพยาบาลรถไฟ(บูรฉัตรไชยากร)

120

700 ถ.นิ คมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400

02-251-2042,02-245-2480

คุณสันติภาพ

เขตราชเทวี

17

520/6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-246-0056-58 ต่อ 1582

คุณการญจน หงส์ทอง

เขตราชเทวี

18

10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
11 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

14 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

1/11/2012

15 โรงพยาบาลรามาธิบดี

941

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-201-1733 F.02-201-2286

คุณสุวิมล

เขตราชเทวี

2

16 โรงพยาบาลประสาท

350

312 ถ.ราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-246-1284-92,1249

พ.ต.เรืองฤทธิC หมีวนั

เขตราชเทวี

18

17 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

300

123 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-644-9400 ต่อ 4211

คุณวรรณภา

เขตพญาไท

6

18 โรงพยาบาลประสานมิตร

40

1281 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-270-1033,02-278-0463 F.02-271-1547

นพ.ทวีศกั ดิC บํารุงตระกูล,คุณสํารวย โคตรเวียง

19 โรงพยาบาลกลาง(กทม)

322

514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100

02-221-6141-51 ต่อ 4209 F.02-225-1353

คุณคํานวณ จุลณะเวช

20 โรงพยาบาลสิรินทร(กทม.)

60

100 หมู่ 1 ซ.อ่อนนุ ช ถ. อ่อนนุ ช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250

081-755-2743

คุณสุวลักษ์

เขตพญาไท

12

เขตป้อมปราบ

2

เขตประเวศ

20

21 โรงพยาบาลตํารวจ

736

492/1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10300

02-207-6261-2

พ.ต.อ.เลอศักดิC วัชรศีรขร

เขตปทุมวัน

4

22 โรงพยาบาลจุฬา

1600

1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330

02-256-4340 F.02-251-1601

คุณรัก สายพิณ

เขตปทุมวัน

21

23 โรงพยาบาลเลิดสิน

485

150 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.10500

02-236-0575

คุณสุวรรณี

เขตบางรัก

4
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24 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา)

แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน. ๆ(ระบุ)……………………………………

ทีตัง

หมายเลขโทรศัพท์

222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-475-2411 F.02-411-2191

ผูป้ ระสานงาน

25 โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั พ์(กทม.)

30

919 ม.4 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160

02-421-2222 F.02-444-2772

คุณสุพรชัย มหาดไทย

26 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์(กทม.)

400

8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.10120

02-289-7000 ,02-292-4863 F.02-2910195

พ.ญ.ปิ ยาภรณ์ บวรกีรติขจร

27 โรงพยาบาลแม่และเด็ก บางเขน

60

24/29 ม. 3 แขวงอนุ สาวรีย ์ เขตบางเขน กทม.10220

02-521-3056 F.02-521-0226

ร.ต.ญ. มานี เจนการศึก

28 โรงพยาบาล ผูส้ ูงอายุบางขุนเทียน

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที

เขตบางนา

13

เขตบางแค

8

เขตบางคอแหลม

3

เขตบางเขน

6

1075/1 ถนน.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150

(02) 405-0901 (087) 907-2628

คุณสุปวาษา สุวรรณพงษ์

29 โรงพยาบาลศิริราช (1=5) (2=8)

2500

2 ถ.พานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700

(02) 419-7000 ต่อ 6443 (081) 984-4078 คุณสุวภา

คุณสุวภา

30 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ นเกล้า

500

504 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600

02-475-2849 F.02-4752526

น.ต.นคร ศรีประยูร

31 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

101

681 ถ.สามเสน แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม.10300

(084) 774-8322 F.02-244-3062

คุณสุธี (คุนชัยชาญ)

เขตดุสิต

19

ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300

02-281-4020 F.02-281-3340

คุณวิภารัศมี พรหมสง่า

เขตดุสิต

12

809/1 ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม.10300

02-242-5014

คุณยุทนา

เขตดุสิต

12

32 โรงพยาบาลสวนจิตรลดา
33 โรงพยาบาลการไฟฟ้ านครหลวง

6
100

1/3/2014

เขต

เขตบางขุนเทียน

10

เขตบางกอกน้อย

5

เขตธนบุรี

3

34 โรงพยาบาลนพรัตน์

510

679 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

02-517-4270-9,02-517-0619 F.02-917-8800

คุณบุสศรี

เขตคันนายาว

7

35 โรงพยาบาลตากสิน(กทม.)

400

543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

02-437-0123

คุณจิรศักดิC- สันต์ตะ

เขตคลองสาน

3

36 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

500

112ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

02-437-0200-8 ต่อ 4339

คุณวารินทร์ พรหมแสง

เขตคลองสาน

3

444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

02-269-3391 F.02-677-7133

คุณอินทิรา วงศ์รตั น์

เขตคลองเตย

16

37 โรงพยาบาลการท่าเรือ

3
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