แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิกมีเตียงพักค้าง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง
จํานวนเตียง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน* ๆ จํานวน 261 แห่ง
วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

1

โรงพยาบาลสัตว์บางกอก รัชดา

72/4-5ถนน.สุทธิสารวินิจจัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

(081) 968-2010 (02) 693-4178

คุณมณีรตั น์ ติรเศรษฐ์

1/1/2013

เขตห้วยขวาง

22

2

บมจ.เวชกรรมเมเจอร์รชั โยธิน(พระราม9) สาขาพระราม9

9/9ห้องเลขที809ชัน8 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10130

(02)1083230,F(02)1083231,0817494048

คุณนิ ตินันท์

1/2/2012

เขตห้วยขวาง

22

3

บริษัท เมดิกา อินโนวา จํากัด

ชัน 5-7,147 ซ.สบายใจ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

02-693-4201,086-734-1770 F.02-693-4205

คุณเพ็ญพร เนี ยมหอม

1/6/2007

เขตห้วยขวาง

22

4

บริษัท แอนติเอจิ ง กรุงเทพ จํากัด

3 ซอยประมวลสุข ถนน.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10120

(02) 277-2893

คุณณัชชา ลาดบัวผัว

1/10/2013

5

สถานพยาบาล ก.ท.ม. 2

ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง ตึกสํานักโยธา แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.10310

02-245-4501

คุณสมเกียรติ เสือสมิง

6

บริษัท ซี เอฟ คลินิก จํากัด สาขาพระราม9

9/9ห้องเลขที903ชัน9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์พระราม9 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10400 (02)1602431-2,F(02)1602432

คุณอังคณา

7

บริษัท ฮานาเซมิคอนคัดเตอร์ จํากัด

10/4 หมูที 3 ซ.วิภาวดี 64 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม.10210

(02) 551 1297,F.(02) 551 1299

8

สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ (สํานักวิจยั )

54 ถ.กําแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม.10210

9

ฝ่ ายสุขภาพและอนามัย บริษัทไปรษณีย ์ จํากัด

111 ถนน.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

10

ศูนย์การแพทย์ชินเขตเนิ รส์ ซิงโฮม

83/125-6 หมู่ที 6 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-580-7426-9 F.02-580-7429

คุณสุปรีดา มานัสสถิตย์

11

โรงพยาบาลสัตว์บา้ นหมอรักหมา

83/4-6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-575-3370-1 F.02-990-7822

น.สพ.ไพบูลย์ รุ่งสุริยาสังข์

12

พาธแล็บคลินิก-เทคนิ คการแพทย์ (แจ้งวัฒนะ)

104/43 ศูนย์การค้าดิอเวนิ ว ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-573-3490-1 F.02-573-3491

13

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

89/2 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

14

สํานักงานแพทย์ทหาร

127 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.102100

15

สํานักเทคนิ คและวิชาการสัตว์บก

29/2 หมู่ที 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กทม.10530

16

บริษัท มหาจักร ออโต้พาร์ท จํากัด

17

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร

18

ห้องปฏิบตั ิการอาร์เบอร์ เอ เคอร์ส ประเทศไทย สาขาหนองจอก

19

โรงพยาบาลสัตว์หนองแขม

999/12-13 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160

02-808-3420-1

คุณชัชวาล ประสงคืวิวฒ
ั น์

20

ออเงินรักษาสัตว์

60/26-27 ซอย69 ถนน.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220

(084) 658-4571

คุณนุ ชจิรา คําสกุล

26

10

ทีตัง

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

เขตห้วยขวาง

22

เขตห้วยขวาง

22

1/4/2012

เขตห้วยขวาง

22

คุณสุรีย ์ ศรีตะลาลัย

1/3/2009

เขตหลักสี

9

(02) 574 0622-33,F.(02) 574 2027

คุณพจนา ภัทรดิลก

18/11/2008

เขตหลักสี

9

(02) 831-3748 (081) 455-4832

คุณธัญณิชา รวยบุญส่ง

1/8/2013

เขตหลักสี

9

เขตหลักสี

9

เขตหลักสี

9

คุณรณชัย กฤษฏาโอฬาร

เขตหลักสี

9

02-574-8263

คุณจิราภรย์

เขตหลักสี

6

02-575-6507

คุณดวงเดือน

เขตหลักสี

9

(02) 988-0670,F.(02) 988-0696

คุณปรัชญา

1/6/2009

เขตหนองจอก

11

67/16 หมู่ที 5 ถ.เชือมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530

(086) 998-6542,(02) 543-1212,F.(02) 543-1072-3

คุณสมหมาย ช่วยชู

1/1/2010

เขตหนองจอก

11

51 ซ.เชือมสัมพันธ์ แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กทม.10530

(02) 988-3655 ต่อ 5215

1/9/2008

เขตหนองจอก

11

10/3 หมู่ที 6 ซ.เชือมสัมพันธ์ 25 ถ.เชือมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530

(02) 988-0700,(081) 808-6387,F.(02) 988-0706

1/1/2012

เขตหนองจอก

11

คุณชัชฎาพร กุลเทศ

1/11/2005

เขตหนองแขม

15

1/3/2013

เขตสายไหม

11

21

ศูนย์พนั ธุศาสตร์การแพทย์

6/3ม.6 ซอย.32แยก10 ถนน.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220

(085) 188-5677 (02) 792-0726

คุณวีรยุทธ ประพันธ์พจน์

1/3/2013

เขตสายไหม

11

22

แฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันนัล สาขาห้องปฏิบตั ิการ (PGC)

2 อาคารบัญจภูมิ 2 ชัน 9 ถ.สาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม.10120

02-2855505,02-2632300

คุณอร่ามศรี ศรีบุรี

1/5/2008

เขตสาทร

16

23

บริษัท วินเซลล์ รีเซิรช์

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

(086) 957-9765,(02) 670-0731,F.(02) 670-0733

คุณนนท์

1/12/2009

เขตสาทร

16

24

สถาบันนวตกรรมสุขภาพผิวพรรณความงาม

127 ซอยสาทร5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10210

(02) 287-3711-15 (097) 249-2177

คุณวาริกา ทุ่งสาม

1/8/2014

เขตสาทร

16

25

บริษัท สเปเซียลแล็บเซ็นเตอร์ จํากัด

48 ถ.จันทน์16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120

02-678-4160-3

คุณสนัน งามแม้น

เขตสาทร

16

คุณวราภรณ์ สิริเวทย์,คุณพัชรินทร์

26

ยูทไู อโอ(ไทยแลนด์)คลินิกเทคนิ คการแพทย์

2/22อาคารชัน4ห้อง403 ถ.จันทน์ แขวงทุง้ วัดดอน เขต สาทร 10120

(02)6785159,F(02)6785160,(02)9327650,

27

พาธแล็บคลินิกเทคนิ กการแพทย์ (เยาวราช)

538 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100

02-639-6087-8,02-619-2288,01-647-8734F.02-639-6088
นายรณชัย กฤษฎาโอฬาร,คุณปาริชาติ ม่วงศรีจนั ทร์

1/11/2006 เขตสัมพันธวงศ์

28

โรงพยาบาลสัตว์เกศรี

25/30-32 ซ.รามคําแหง 124 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(087) 673-3522

คุณสุพจน์ ไพบูลย์รนั ตวงศ์

1/6/2010

เขตสะพานสูง

11

29

บริษัท เวทแอนด์วิทโทรเซ็นทรัลแล็บ จํากัด

109/48 ถ.ราษฎร์พฒ
ั นา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

(02)7292753,F(02)7292753,(081)6869787

คุณสุประดิษฐ์

1/7/2012

เขตสะพานสูง

11

30

รพส.รามคําแหง 98

26/14 ซ.รามคําแหง 98 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(090) 405-1943,(02) 729-5125

คุณอรุษ กิจจะอรพิน

1/9/2012

เขตสะพานสูง

11

10

1/5/2011

เขตสาทร
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16
17

แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิกมีเตียงพักค้าง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

235/23 ถ.ราษฎร์พฒ
ั นา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(081) 289-4635,(02) 917-1796-7

คุณสุนิสา สุภาวงศ์

1/5/2009

เขตสะพานสูง

11

โรงพยาบาลสัตว์ บ้านสัตว์เลียงอ่อนนุ ช

1688-1688/1 ถนนอ่อนนุ ช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(02) 321-5659 (086) 342-4257

คุณเบญ๗มาภรณ์ โชติรตั นะศิริ

1/7/2014

เขตสวนหลวง

13

33

บ.คลินิกเทคนิ คการแพทย์วรกิจ จํากัด

56 ซ.อ่อนนุ ช 64 ถ.ศรีนคริทนร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

02-320-5007 F.02-320-5006

คุณชมภูศกั ดิU พูลเกษ,คุณนภาภรณ์ ศักดิUไพฑูรย์

เขตสวนหลวง

13

34

บริษัท เอช-อีพาโธแล็บบอราทอร์

80 หมู่บา้ นเมืองทอง 2/3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(02)3201657-8,F(02)3201659

คุณเจนจิรา นาคนาวา

1/3/2012

เขตสวนหลวง

13

35

พาธแล๊บคลินิกเทคนิ คการแพทย์

1144/4 ถนน.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(081) 6478734

คุณปาริชาติ ม่วงศรีจนั ทร์

1/10/2012

เขตสวนหลวง

13

36

บริษัท เดิรม์ แคร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด

735/3 ถนน.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(02) 108-6168 (085) 220-1113

คุณจุฑาภรณ์ สารนอก

1/4/2013

เขตสวนหลวง

13

37

บริษัท วีซี จํากัด

735/2 ถนน.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(02) 108-6142 (084) 150-4353

คุณสุภานันท์ จันต๊ะ

1/6/2013

เขตสวนหลวง

13

38

โรงพยาบาลสัตว์ภทั รพัฒน์

557/1 ซอยอ่อนนุ ช44 ถนน.สุขุมวิท77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(086) 307-3792 (02) 742-0030

คุณปริวณ
ั ย์ เยียมแสนสุข

1/2/2013

เขตสวนหลวง

13

39

คณะบุคคล เด็นทัล กรุ๊ป

1499/1 ระหว่าง ซ.67-69 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(089) 143-1025,(02) 714-0405-6

คุณอัมรินทร์ จันทร์หอม

1/4/2009

เขตวัฒนา

16

40

คณะทันตแพทย์ ม.ศ.ว.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)114 ซ.ประสานมิตร ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม.10110
02-664-1000 ต่อ 5140

คุณต้อ

เขตวัฒนา

1

41

ศูนย์ผิวหนัง มศว. สาขาผิวหนัง

114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(02) 259-4260

คุณบัญฑิรา ลือดิลกวัฒนา

1/9/2009

เขตวัฒนา

1

42

บริษัท ดร.ณัฐฐ์ คลินิกจํากัด

16/8-9 ซอยสุขุมวิท 3 ถนน.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(02) 630-9888 (081) 589-4926

คุณภีรดา ขจรมาลี

1/10/2013

เขตวัฒนา

16

43

บ.แปซิฟิค เด็นตัล แคร์ จํากัด

147/5-6 ซ.พร้อมพงษ์ ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-204-2939 F.02-204-2938

คุณนิ สยั /คุณมยุเรศ

1/7/2007

เขตวัฒนา

16

44

โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิท 49

120/1-2 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(02) 392-0291 (02) 712-8231

คุณอาภาภรณ์

1/6/2014

เขตวัฒนา

16

45

ห.จ.ก. ยู สมาย เดนเท็ล***

956 ซ.ปรีดีพนมยงศ์ ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-390-1313-4

ทญ.ณัฐยา ไทยแหลมทอง,ทพญ.วราวรรณ พรอนันต์รตั น์

46

บ.ฟูกุโมริ เด็นทัลคลินิก จํากัด

189 ซ.สุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-662-4453 F.02-662-4453

คุณพรประภา สมมโนหมาย

47

บริษัท อเมทิส อินเตอร์ จํากัด

919/5 ถนน.สุขุมวิท49-51 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(084) 343-6489 (02) 662-5398

คุณภัทรภร แซ่หว่อง

1/4/2013

เขตวัฒนา

16

48

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพฯ

38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถ.อโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(081) 946-0566,(02) 664-2295,F.(02) 664-2296

คุณรจริน รักบัว

1/8/2009

เขตวัฒนา

16

1/3/2012

เขตวัฒนา

16

31

โรงพยาบาลสัตว์ราษฎร์พฒ
ั นา

32

จํานวนเตียง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน* ๆ จํานวน 261 แห่ง

70

ทีตัง

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

1/7/2007

สายที

เขตวัฒนา

13

เขตวัฒนา

16

49

บริษัท สกินเนเจอร์ จํากัด

1521/2 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(02)7117541,F(02)7117542

คุณทวินันท์ นิ ศุบล

50

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

205/19-21 ซ.ทองหล่อ ระหว่างซอย 9-11 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-712-6301-4 F.02-712-5273 กด 0

คุณสายใจ สุดลําพา

51

บริษัท อาร์ เอส ยู เฮลท์แคร์ จํากัด

571 อาคารฟี นิกซ์ทาวเวอร์ ชัน G11,12 ถ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-610-0300 F.02-259-7787

พล.ท.นพ.สมวัช บุณยานนท์,ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

1/5/2007

52

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา ลาดพร้าว

2408/1 ปากซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

02-9341407-8 f02-9341411

คุณจารีย ์ รัตนพันธ์

1/12/2007 เขตวังทองหลาง

53

บริษัท สหยูเนี ยนการแพทย์ จํากัด

142 ซ.ลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-530-0511 ต่อ 5326

พญ.ลิลี จิระศิริกุล,คุณเจียรนัย เสรีรกั ษ์

54

สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิงโฮม รามคําแหง 21

20/6 ซ.นวศรี 2 ถ.รามคําแหง 21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

02-319-5870-1 F.02-319-5871

55

บริษัท ไทยสแตมไลฟ์ จํากัด

566/3 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

56

สถานพยาบาลนวศรีเนอส์ซิงโฮม

65/17 ซ.รามคําแหง 21 ถ.รามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

57

กรุงเทพอาร์ ไอ เอ แล็บ จํากัด สาขา 1

58

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็ป จํากัด

59

พาธแล็ป คลินิกการแพทย์

54/95-96 (2211-2213) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

60

โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา

1325(376) ซ.ลาดพร้าว 94(ปั ญจมิตร) โครงการศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-530-7636-8

เขตวัฒนา

1

เขตวัฒนา

16
14

เขตวังทองหลาง

14

คุณทิพวรรณ รุ่งเรืองทรางกูล

1/7/2007 เขตวังทองหลาง

14

(086) 341-0829,(02) 022-7000

คุณมัณฑนา

1/11/2010 เขตวังทองหลาง

22

02-7184866-7,F.02-3187048

คุณศศิวรรณ น้อยสุภา

1/5/2008 เขตวังทองหลาง

14

73 แยก 3 ซ.ลาดพร้าว110 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

(02)93520160,F(02)9351854,(081)9037099

คุณภัทิรา วาดวงศรี

1/6/2012 เขตวังทองหลาง

20

6 สนธิวฒ
ั นา 3 ซ.ลาดพร้าว 110-3 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

02-530-2754-60 ต่อ 118 F.02-9352523

คุณภัฑิรา วาดวงศรี

เขตวังทองหลาง

20

02-514-2679,02-933-0222 F.02-514-2836

นายรณชัย กฤษฏาโอฬาร,คุณกนกวรรณ ปั นวารี

เขตวังทองหลาง

14

คุณจันทรา สุขเสน

เขตวังทองหลาง

14

F-PD-003 REV.0
จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิกมีเตียงพักค้าง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง
จํานวนเตียง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน* ๆ จํานวน 261 แห่ง
ทีตัง

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

61

ภัสรพิบาล เนอสซิงโฮม

185 ซ.ลาดพร้าว 71 (แยกจักรกริช 4) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

02-538-7458,081-312-7686 F02-538-7458#125

คุณมัชฌิมา แสงเมือง

1/6/2007 เขตวังทองหลาง

14

62

บริษัทบางกอกอินเฟอร์ทิลิตี สาขา2

659ถนน.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

(02) 933-1584

คุณวีระพงศ์

1/1/2013 เขตวังทองหลาง

14

63

มูลนิ ธิพลตรีจาํ ลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม

445/15 ซ.เทพลีลา 7 ถ.รามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

02-318-4477,4499,089-223-1705 F.02-718-7582

นพ.สุรสีห์ พร้อมมูล

1/11/2005 เขตวังทองหลาง

14

64

บริษัท พีอาร์เอสเซ็นเตอร์ จํากัด

181 ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

(089) 260 7592 (02) 934 4316

คุณนพกฤษณ์ จันทิก

1/10/2014 เขตวังทองหลาง

22

65

ศูนย์แพทย์พฒ
ั นา

159 ถ.ประดิษฐ์มนู ญธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

02-319-0909,081-550-8338 F.02-319-9366

คุณโสภาพรรณ ตันติภนา

เขตวังทองหลาง

20

66

บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรีส์ จํากัด

67 ซอยเสนานิ คม 1 ซอย 42 แยก 9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

(086) 334-7970,(02) 942-0935-6,F.(02) 942-0143

คุณวิกานดา เกี]ยมมะทา

1/7/2010

เขตลาดพร้าว

9

67

บริษัทสกรีนเดอร์(ไทยแลนด์)จํากัด สาขาที5(เดอะคริสตัล)

64/98 ถ.ประดิษฐ์มนุ ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

(02)5150644

คุณนฤมล การะวิโก

1/5/2011

เขตลาดพร้าว

9

68

บริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอราตอรี

67/382 ซ.ม.อมรพันธ์ 9 ถ.เสนานิ คม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

02-9423680-1,F.02-9423682

คุณภาวดี

1/7/2008

เขตลาดพร้าว

9

69

โรงพยาบาลสัตว์คริสตัลเพ็ท

51/204 ซอยรามอินทรา 34 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

(02) 944-4788 (

คุณศุภเสกข์

1/6/2014

เขตลาดพร้าว

9

106 ม.4 นิ คมอุสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-725-3000,02-326-0747,02-326-0909 ต่อ 2030

คุณราตรี ชัยจิตบริบรูณ,์ คุณเสาวนี ย ์ ถิรมนัส

เขตลาดกระบัง

11

109 หมู่ที 4 ซ.นิ คมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

(02) 327-9289,F.(02) 327-9201-2

คุณณัฎฐนันท์ วงศ์วาสนา

249 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

02-739-4423,02-989-7613-17

ต่อห้องพยาบาล

70

บ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

71

บริษัท นี เวลล์ รับเบอร์เมด จํากัด

72

บริษัท ซีพีแรม จํากัด

73

บ.เอ็นโดไทย (โรงงาน1) สาขานิ คมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

74

โรงพยาบาลสัตว์ลาดกระบัง

5

1

20

1/10/2008 เขตลาดกระบัง

11

เขตลาดกระบัง

11

211 หมู่ที 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

(081) 932-1949,(02) 326-0342

คุณวิษุณลักษณ์ มาชาวป่ า

1/5/2009

เขตลาดกระบัง

11

709/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กทม.10520

(02) 737-1826,F.(02) 737-1825

คุณวัสสานะ โออนันต์

1/5/2009

เขตลาดกระบัง

11

75

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิงส์ จํากัด

63 ม.3 นิ คมอุสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-326-0869 F.02-326-0686

คุณชัยรัตน์ พินภิรมย์,คุณเกริกชัย กิมอารีย ์

1/3/2007

เขตลาดกระบัง

11

76

พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคล์ (ประเทศไทย)

296 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-739-4026 ต่อ 114 F.02-02-326-0564

คุณปราณี ทีปพงศ์

1/11/2006 เขตลาดกระบัง

11

77

บ.แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จํากัด

110 ม.4 นิ คมอุสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-326-0660-9 ต่อ 161

เขตลาดกระบัง

11

78

บริษัท เอสซีลอร์ แมนู แฟ็ คเจอริง จํากัด

213 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-326-0440 ต่อ 263 ,02-739-4637 F.02-326-0444

คุณสายฝน โกสุมบงกช

เขตลาดกระบัง

11

79

บริษัท อิซูซุ เอ็นยิน แมนู แฟคเจอริง(ประเทศไทย) จํากัด

122 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-326-0916 F.02-326-0915

คุณสุกญ
ั ญา กระทุ่มทอง,นายพิชยั มาลัยทอง

เขตลาดกระบัง

11

80

บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด สาขาโรงงานลาดกระบัง

123 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสา มประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.10520

(085) 332-4695,(02) 737-5690-4 ต่อ 102,F.(02) 737- คุณพรศรี จันทาพน

1/10/2011 เขตลาดกระบัง

11

81

บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย)จํากัด

201-204 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-326-1156-7,02-326-0542

คุณสมหมาย บุญมาเลิศ

เขตลาดกระบัง

11

82

หจก.ฮงเส็งการทอ

649/4-5 ซ.สุขสวัสดิU 30 ถ.สุขสวัสดิU แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140

(089) 922-8116,(02) 428-0031,F.(02) 428-2528

คุณธีรวัฒน์ กิตติธนทรัพย์

1/11/2009 เขตราษฎร์บรู ณะ 10

4

83

บจก.สลิปอาร์คิเทค

128/364 ซ.อาคารพญาไทพล่าซ่า ชัน33 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

(02)6129188-9,F(02)6129187,(086)4664501

คุณนฤทัย บัวทอง

1/7/2011

เขตราชเทวี

84

บริษัท รวมแพทย์พยาธิ จํากัด

99/15 ซ.ราชวิถี1 ถ.รางนํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

(02)5425516,F.5425517

คุณปรีชา มีกงั วาน

1/5/2011

เขตราชเทวี

12

85

คณะสาธารณสุขศาสตร์

420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400

02-246-1270,71

คุณสุจริรา

เขตราชเทวี

18

เขตราชเทวี

12

86

บริษัท แป็ กเตอร์เฮลธ์แคร์ประเทศไทย จํากัด สาขาแผนกวิศวกรรมเทคนิ คและบริการ 1575/1 ชัน2 อาคารชัยสงวน ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

(02)6527199,F(02)6527110

คุณแสงกฤช อัครวิทธ์

87

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล

6 ถ.โยธี เขตราชเทวี กทม.10400

02-644-8632

คุณเฟื องฟ้ า ชัน 9 อาคาร 4

88

สถานบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ ายสหรัฐ)

315/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-644-5557 084-751-1076 F.02-644-4833

คุณมนู ญ

89

องค์การเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

(02) 203-8772

90

หน่ วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ม.มหิดล ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-201-5390

1/4/2012

เขตราชเทวี

18

เขตราชเทวี

22

คุณกมลเนตร

เขตราชเทวี

12

นายนราธิป ใจธรรม

เขตราชเทวี

12
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สถาบันมะเร็ง

286/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม.10400

02-246-0061

คุณพิศาล

เขตราชเทวี

18

92

สถาบันพยาธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ

159-96 ถ.ราชวิธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-245-5643

คุณภาวร เข็มแก้ว

เขตราชเทวี

20

93

ศูนย์บริการพยาธิวิทยา-คลินิก

99/12 ซ.สดพิณสรร ถ.รางนํา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-245-0314 F.02-245-7591

น.พ.บุญช่วย วัฒนธรรมรักษ์

1/8/2006

เขตราชเทวี

12

94

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3)

79 ถนน.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.1012

(086) 900-6244 (02) 649-6000

คุณสิรีภทั ร เจาวรรณศิริ

1/9/2013

เขตยานนาวา

16

95

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด

666 ถนน.พระราม3 แขวงบางโพ เขตยานนาวา กทม.10120

(089) 504-6349 (02) 685-6500

คุณวดีรตั น์ พัฒนะเศรษฐกุล

1/9/2013

เขตยานนาวา

16

96

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข

663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120

(02) 294-2885

คุณสุรพล ทรงไกร

1/10/2011

เขตยานนาวา

16

1

ทีตัง

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

97

บริษัท นู ทริกซ์ จํากัด (มหาชน)

55 หมู่ที 14 นิ คมอุสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(02) 919-8780,F.(02) 517-4404

คุณเดชา นิ ทะรัมย์ , คุณกาญจนา กายะชาติ

1/9/2010

เขตมีนบุรี

11

98

สถานพยาบาลเรือนจําพิเศษมีนบุรี

49หมู1่ ถนน.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(081) 696-1885

คุณสุชาดา โพธิUกิง

1/10/2012

เขตมีนบุรี

11

99

บริษัท เลอพลัส จํากัด

280/36 อาคารจินดาชันที2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

(02)540-7949

คุณพูนทรัพย์ ภิญโญ

1/12/2011

เขตมีนบุรี

11

100

บ.นี โอเด้นท์ เน็ ตเวิรค์ มัลเบอร์รี จํากัด

118/8-9 ซ.เพชรเกษม 40-42 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษี เจริญ กทม.10160

(02)8694014,(089)1675622

คุณอนงค์วรรณ สุ่มมาตร

1/5/2012

เขตภาษี เจริญ

15

101

บ.ศูนย์สุขภาพอินเตอร์เมดิคลั แคร์

( อาคารประสิทธิUดาํ รงค์ อาคาร 6 ชัน ) 59 ม.10 ถ.สายบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี เจริญ กทม.10160

02-865-0044-9

คุณวัชราพร

เขตภาษี เจริญ

15

102

บริษัทฮาร์ท เจเนติกส์ จํากัด

58 ถ.เพรชเกษม 48 แยก 24 แขวงบางแวก เขตภาษี เจริญ กทม. 10160

02-869-6098,086-339-0352 F02-869-0698

วันดี ยุทธวิปยานนท์

103

สถานี กาชาด 11

33 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษี เจริญ กทม.10160

02-413-0560 F.02-413-0560

คุณปราณี สะท้านไตรภพ

104

บริษัทเวชกรรมปิ นเก้าจํากัด สาขาซีคอนบางแค

607 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษี เจริญ กทม.10160

(02) 530-3952 (081) 749-4048

คุณพจนา ศรีอภัย

เขตภาษี เจริญ

15

105

โรงพยาบาลสัตว์ธงชัย

51/9 ม.7 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตภาษี เจริญ กทม.10160

02-865-3394,02-865-3827-9 F.02-8653826

คุณชวนชัย แสนแก้ว

เขตภาษี เจริญ

15

106

พาธแล็บคลินิกเทคนิ กการแพทย์

54/214 ม.4 ถ.เพชรเกษม แขวงบ้างหว้า เขตภาษี เจริญ กทม.10160

02-455-9229

คุณรณชัย กฤษฏาโอฬาร

เขตภาษี เจริญ

15

107

สถานพยาบาลธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม.10200

02-283-5353

คุณศักดิUดา

เขตพระนคร

17

108

กองแพทย์หลวงฝ่ ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง

ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

022249477-80ต่อ4916-7,3603,3605

คุณระลุสาห์

1/8/2011

เขตพระนคร

17

109

สถานบําบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏ

ถ.ประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กทม. 10200

(02)2823554-6,F(02)022823556

สาลิกา แสงภู่วงษ์

1/3/2011

เขตพระนคร

17

110

สถานี กาชาด 2

80 ถ.แพร่งภูธร เขตพระนคร กทม.10200

02-221-5778 , 02-225-6559

คุณสุภารักษ์ สุวิกรม

เขตพระนคร

17

111

บริษัท ออลรีเสิรช์ จํากัด

23 ซ.สุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตาดพริ ง) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

(02) 332-8296-8,F.(02) 332-8299

คุณอําไพ แก้วผาคํา

1/12/2011

เขตพระโขนง

13

112

สถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ

44 ซ.อารีย1์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 1400

(02)2785716-20,(02)2780274,(084)6688737

คุณกัญญาวีร์ ไตรถาวร

1/3/2012

เขตพญาไท

12

113

ผาติเวชพหลโยธิ ไตเทียม จํากัด

2 ซ.เสนาร่วม 11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กทม.10400

02-618-7015-7

คุณรุ่งทิพย์ / คุณเกศินี

เขตพญาไท

12

114

กรุงเทพ พยาธิ-แล็ป

167ซ.ระนอง1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-619-2909,02-668-5021-3 F.02-243-4016

คุณบรรจง ฐิตสุถวัฒน์

1/7/2006

เขตพญาไท

18

115

คลินิกประดิพทั ธ์สตั วแพทย์

191 ถนนประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(02) 279-5597 (083) 036-6830

คุณคมกฤษ

1/7/2014

เขตพญาไท

12

116

บริษัท กรุงเทพเมดิคลั แล็บ จํากัด

339-341 ถ.สาลีรฐั วิภาค แขวงสามเสนใน ข.พญาไท กทม.10400

02-271-0678

นายอํานาจ ทัพจุฬา

เขตพญาไท

12

117

ศูนย์พยาธินางเลิ ง

58 ถ.จักรพรรดิพงษ์ โสมปิ ล เขตป้อมปราม กทม.10100

02-282-8639,02-280-4376

นพ.วรโย ศิกุลยานนท์

เขตป้อมปราบ

17

118

สถานพยาบาล ก.ท.ม.1

173 ศาลาว่าการกทม ถ.ดินสอ เขตป้อมปราบ กทม.10100

02-226-0205

คุณขวัญเมือง ศรีธรรถ

เขตป้อมปราบ

17

119

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาศรีนครินทร์

204 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กทม.10250

(02) 398 4314-5 , F.(02) 398 4316

คุณกิติยา พุทธวงศา

1/12/2008

เขตประเวศ

13

120

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชัน จํากัด*

88 ซ.สุขาภิบาล 2 ซ.31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

(086)784-2138,(02) 728-7200,F.(02) 727-0253

คุณจตุพล ลําเมือง

1/6/2010

เขตประเวศ

13

6

1/3/2011
1/6/2013

เขตภาษี เจริญ

15

เขตภาษี เจริญ

15
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121

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง

267 ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

ทีตัง

(02) 726-2258 (085) 151-0070

หมายเลขโทรศัพท์
คุณชาญชัย

ผูป้ ระสานงาน

1/6/2014

เขตประเวศ

13

122

บริษัท ราชเทวีโฮลิสติกคลินิก จํากัด สาขาซีคอน

55 ชัน 3 ห้อง3025 ศูนย์การค้าซีคอน ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

(083) 555-0017,(02) 721-8767

คุณนงค์นุช แก้วสําลี

1/4/2010

เขตประเวศ

13

123

ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข กทม.

ซ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

(02) 3287460

คุณศิวะ ไม่สนธิU

1/1/2012

เขตประเวศ

13

124

บริษัท ศูนย์ทนั ตกรรมบ้านฟั นสวย จํากัด

15/63 ซ.สุภาพงษ์ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

02-748-3180-1,087-923-9310,02-7480178-9

ทพ.มงคล

เขตประเวศ

13

125

บจก.เวชกรรมซีคอนสแควร์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

55ชัน3ห้อง3010 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

(02)7218285-6,F(02)7218285,(081)7494048

คุณธิตินันท์ ไกรแก้ว

1/6/2011

เขตประเวศ

13

126

บริษัทเฟิ รส์ เฟอร์ทิลิตีพีจีเอสเซนเตอร์จาํ กัด

153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชัน8 ซอยมหาดเล็กหลวง1 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(083) 087-8379

คุณรัตนา ศรีเอียมตระกูล

1/8/2014

เขตปทุมวัน

17

127

ศูนย์สตั ว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

(087) 324-8886 (02) 218-9540

คุณชัยวัฒน์ บัวแตง

1/8/2014

เขตปทุมวัน

17

128

บริษัทเจนนู อีน ไทยโปรดัคสท์ จํากัด

50 ซ.ต้นสน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

(02)255-2257,(089)984-9000 F(02)255-2558

คุณสุธิตา

1/3/2011

เขตปทุมวัน

17

129

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ(สภากาชาดไทย)

1871 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

087-341-1939 F.02-255-5558

คุณปรีชา

130

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ตึกตามจุรี ชัน 2 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

02-2180568,F.02-2180564

คุณปรียาจิต เจริญวงศ์

1/6/2008

เขตปทุมวัน

4

เขตปทุมวัน

17
4

131

คณะทันตแพทย์ จุฬา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อารีดูนังค์ เขตปทุมวัน กทม.10330

087-510-2749,02-218-8605 F.02-218-8654

คุณมณฑารัตน์

เขตปทุมวัน

132

คณะสัตว์แพทย์ จุฬา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อารีดูนังค์ เขตปทุมวัน กทม.10330

02-218-9621 086-095-7561

คุณสามารถ ลิวชูศรี

เขตปทุมวัน

4

133

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ (1)

104 ถนน.ราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(083) 845-2666

คุณอดิศกั ดิU จํารัสรักษ์

1/2/2013

เขตปทุมวัน

21
17

134

สถานทูต อเมริกา

93/1ถนน.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(081) 373-5033 (02) 205-5637

คุณวิไลกาญจน์ ตังพลังกูล

1/3/2013

เขตปทุมวัน

135

ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(02)2564045-6ต่อ2508

คุณปณัยกร

1/7/2012

เขตปทุมวัน

16

136

บ.เดนทัล คอร์ปอเรชัน จํากัด สาขาสยามสแควร์

205/2-3 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(086) 883-2415,(02) 658-4774,F.(02) 658-4868

คุณธัญญรัตน์ สมิช

1/8/2009

เขตปทุมวัน

17

137

สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์

1871 ถนน.อังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

(02) 251-7853

คุณอํานาจ บาลี

1/7/2013

เขตปทุมวัน

16

138

สถาบันวิจยั เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

อาคารสถาบัน3 ซอยจุฬา62 ถนน.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

(02) 218-8076 (089) 872-4917

คุณอณุมาศ บัวเขียว

1/8/2013

เขตปทุมวัน

17

139

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

02-218-8319,02-218-8427,081-648-3123 F.02-254-5195
ผศ.ดร.รท.หญิง ภัสราภา โตวิวฒ
ั น์

1/1/2007

เขตปทุมวัน

17

140

แผนกโรคพิษสุนัขบ้าฝ่ ายบริการและวิจยั คลินิก (ผูอ้ าํ นวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
1871 ถ.พระราม 4 แขวงประทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

02-252-0161-4 ต่อ 124 F.02-254-0212

1/6/2011

เขตปทุมวัน

16

คุณวิพาพร ใจเจริญทรัพย์

141

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ (2)

104 ถนน.ราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(083) 845-2666(02) 652-3040-9 ต่อ139 F.02-254-7574คุณอดิศกั ดิU จํารัสรักษ์

142

บ.ไฮโดรเฮลท์ (ประเทศไทย) จํากัด

494 ศูนย์การค้าเอราวัณ ชัน 4 ห้อง 401 ถ.เพลินจิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

02-250-7814,089-120-3620 F.02-250-7767

143

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

154 ถ.พระราม 1 จุฬาซอย 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

02-218-9841-4 (085) 099-7900

คุณอุสมา

144

บริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์จาํ กัด

87/2 อาคารcrc ทาวเวอร์ ชัน 23 All Seasons Place ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(02)264-8851,(02) 264-8861,F.(02) 264-8800

คุณชีวาภา

1/9/2008

เขตปทุมวัน

17

145

คลินิกสัตว์เล็ก

2044 ถนนบรรทัด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

(089) 652-0576 (02) 215-1272

คุณชัยวัฒน์ บุษบงพีระพัฒน์

1/2/2014

เขตปทุมวัน

17

146

ส.พยาบาลองค์การโทรศัพท์ เพลินจิต

สถานพยาบาลองการโทรศัพท์ ถ.เพลินจิตร เขตปทุม กทม.10330

02-257-1069

คุณพรรณราย

1/7/2014

เขตปทุมวัน

17

147

โรงพยาบาลสัตว์ปัฐวิกรณ์

27/131-132 ซ.นวมิทนร์ 117 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240

02-519-2546,081-637-9212

รศ.ดร.กมลชัย ทรงวานิ ชนาม

1/11/2005

เขตบึงกุ่ม

14

148

บ้านแบ่งบุญ สาขาสุขาภิบาล 1

30/60 ซ.นวมินทร์42 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240

02-375-5915,081-274-1301 F.02-375-5915

คุณไพรัช บูรณวิจารณ์

เขตบึงกุ่ม

14

149

โรงพยาบาลสัตว์นวมินทร์

54/21-22 ถ.นวมินทร์ แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม.10240

02-944-1366-7

คุณจิรนันท์ จิรแสงทอง,สัตวแพทย์ เธียร ทองก้อนใหญ่

150

บริษัท แอลดีซี เด็นทัลจํากัด

4/1475-6 ซอย.นวมินทร์66 ถนน.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240

(085) 159-4464 (02) 947-8070

คุณวิไล มะหะหมัด

18
5

คุณดารณี ดิรกวิน

1/6/2007

1/10/2012

เขตปทุมวัน

4

เขตปทุมวัน

17

เขตปทุมวัน

17

เขตบึงกุ่ม

14

เขตบึงกุ่ม

14
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แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิกมีเตียงพักค้าง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง
จํานวนเตียง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน* ๆ จํานวน 261 แห่ง
วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

151

บริษัท แอลดีซีเด็นทัล จํากัด สาขาเสรีไทย

120/8 ม.3 ปากซอย 26 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.12040

ทีตัง

(02) 736-4574 (083) 555-4632

หมายเลขโทรศัพท์

คุณปรียาวดี พัฒนพงศ์โสภณ

ผูป้ ระสานงาน

1/8/2014

เขตบึงกุ่ม

14

152

ศูนย์ตรวจสุขภาพแอดสานซ์ เช็คอัน สาขาเทคนิ คการแพทย์

97/349 ถ.โพธิUแก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240

086-5255490,02-9497049,F.02-9497049

คุณรุง้ รวี วรกุล

1/5/2008

เขตบึงกุ่ม

14

153

พาธแล็บ สาขาสีลม

15 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.0500

(02) 632-1588,F.(02) 632-1589

คุณประไพรัตน์ พาฟิ ช

1/8/2010

เขตบางรัก

16

154

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไบโอสกาย

38 อาคารคิวเฮ้า คอนแวนต์ ชัน 14 ยูนิต 14D ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02) 632-0043-4,F.(02) 632-0042

คุณสุภทั รา ศรีหิรญ
ั

1/3/2010

เขตบางรัก

16

155

เมดิโปรการแพทย์และสุภาพ (ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม)

323 ชัน 2 F219 ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

02-631-1166-7 F.02-631-1166-7

156

โรงแรมแชงกรี - ลา

89 Soi Suan Plu, New Road, Bangrak, Bangkok 10500

02-236-7777 (081) 702-8320

คุณพาฝัน

1/6/2006

157

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ลาโบราทอรี จํากัด สาขาพยาธิวิทยา

153 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-8864458-9,F.02-8864458

คุณพัสสิกา โสตัน

158

บริษัท กรุ๊ปมาร์เกตติ ง จํากัด

539 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-424-0246,02-434-9696 F.02-4333472

คุณเรวัฒน์ มาถาวร

1/4/2008

เขตบางรัก

16

เขตบางรัก

16

เขตบางพลัด

17

เขตบางพลัด

17

159

บ.พี ซี ที ลาบอราทอรี เซอร์วิส จํากัด

1826/249 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700

02-881-0424-7

คุณพันธนา ภาโส

เขตบางพลัด

15

160

บริษัทอินโนเทค ลาบอราทอรี เซอร์วิส จํากัด

284 ถนน.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700

(081) 252-8804 (081) 103-3643

คุณเกวลิน เกตุอาํ ไพ

1/10/2013

เขตบางพลัด

15

161

บริษัท เอ็ดเชลเล้นท์ พาโธโลยิคลั แล็ป จํากัด

15 ตรงข้ามโรงหนัง ถ.จรัลสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

(081) 747-0431,(02) 433-3220,F.(02) 433-3221

คุณหมวย

1/3/2009

เขตบางพลัด

17

162

บริษัท เอชวีอี จํากัด

603 ซอยจรัญสนิ ทวงศ์ 46 แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม.10700

(089) 812-4077 (02) 883-4956 (094) 559-5881

คุณเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร

1/6/2014

เขตบางพลัด

17

163

โรงพยาบาลสัตว์พีเอส 1

757/56 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700

02-881-0235-6 F.02-881-1179

คุณอํานาจ ศิริวฒ
ั น์,คุณกิงแก้ว วัฒนกูล

เขตบางพลัด

15

164

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาสิรินธร-ปิ นเกล้า

345 ถ.สิรินธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-433-7550-2,084-974-1094 F.02-433-7552

คุณสายใจ สุดสวาท

เขตบางพลัด

15

165

โรงพยาบาลสัตว์เอกชัย

141/30-31 ถ.เอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

02-453-0555,089-773-3094 F.02-450-3682

คุณอภิชาต ศรีฬทัฒนา,คุณอัญญารัตน์ ชูวงศ์เติม

166

โรงพยาบาลสัตว์ เคบี เพ็ท

249/81-82 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

(087) 975-9831,(02) 899-1550-1,F.(02) 899-1552

คุณเธียรทิพย์ ชูปัญญานนท์

167

สถานพยาบาลบางปะกอก 2

38/7-8 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

02-899-0130-9 F.02-451-0357

168

บริษัท ซี เอฟ คลิ0นิ ก จํากัด(ราชเทวีคลินิก)

เลขที 1091,1093 เซ็นทรัลบางนา ห้องเลขที 307 ชัน 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

02-361-0741 F.02-361-0741

169

บริษัท โคมทอง กรุ๊ป จํากัด

16 ซ.อุดมสุข 30 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-398-8565,02-398-8564

นพ.รณชัย โคมทอง

13

28

1/12/2006

เขตบางบอน

10

เขตบางบอน

10

คุณอภิเชษฐ์ ทุมสวัสดิU

เขตบางบอน

10

พญ.นิ ลวรรณ เนี ยมประดิษฐ์

เขตบางนา

13

เขตบางนา

13

1/10/2010

1/10/2007

170

บริษัท ยูแทคไทย จํากัด (แผนก FAC)

237 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-749-1680,086-644-2417 F.02-749-1680ต่อ1541

คุณศิริวรรณ แก้วงาม,คุณเด่นนภา วงศ์หิรญ
ั เดชา

เขตบางนา

13

171

โรงพยาบาลสัตว์บางนา

232/2 หมู่บา้ นไพโรจน์ทิววา ซ.บางนา-ตราด ถ.บางนา-ตราด กม. 3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-744-1663 F.02-744-1409

คุณคณิน ตันติสุวฒ
ั น์,คุณสาโรจ จรรยาแพทย์

เขตบางนา

13
13

172

ณรวี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมศาสตร์ตกแต่ง

18 ซอยอุดมสุข 30 ถนน.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

(02) 398-8565

คุณนิ ติพฒ
ั น์ ศิริพงศ์

1/4/2014

เขตบางนา

173

สํานักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร

2218 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรั แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ กทม.10800

(087) 592-6071

1/8/2014

เขตบางซือ

12

174
175

ศูนย์ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) สถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์
บริษัท สุธาสินี เดนทัล จํากัด สาขาทันตกรรม

อาคารสุขประพฤติ ชัน 16 ถนนประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800
1319 ซ.ประชาชืน 38 ถ.ประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

02-913-7730-1 F.02-913-7730
(089) 762 6582,(02) 588 2402,F.(02) 953 8819

คุณนวลพรรณ พุ่มพวง
ชุมศักดิU พฤษาพงษ์
คุณลักขณา ดวงจันทร์

1/3/2009

เขตบางซือ
เขตบางซือ

12
12

176
177

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
บริษัท ฮิวแมนทัช เฮลท์แคร์ ลาโบลาเทอรี จํากัด

4

1อาคาร14ชัน1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม. 10800
251/5 ม.6 หมู่บา้ นเศรษฐกิจ ซ.19 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160

(02)5865509,(081)9895635,F(02)5865504
02-421-8700 F.02-421-8758

รุ่ง เจริญศรี
คุณสุมาวดี โภคัยวณิช

1/4/2011
1/8/2007

เขตบางซือ
เขตบางแค

12
15

178
179

บมจ.ไทยวาโก้
บ.วุฒิศกั ดิUคลีนิคเวชกรรมจํากัด สาขาสะพานใหม่

10

930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120
194-5 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย ์ เขตบางเขน กทม.10220

(02) 289-3100-9,F.(02) 291-1788,(086) 997-5907
02-521-1242 F.02-521-1242

คุณเพลินพิศ แฝงทรัพย์
นพ.โสฬส ปลอดภัย

1/7/2012 เขตบางคอแหลม 16
1/7/2006
เขตบางเขน
11

180

บริษัทโปรเฮลท์เมดจํากัด

67/43-47 ซอยพหลโยธิน 69 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย ์ เขตบางเขน กทม.10220

(02) 552-7535

คุณพัชรี

1/6/2014

11

เขตบางเขน
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แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิกมีเตียงพักค้าง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง
จํานวนเตียง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน* ๆ จํานวน 261 แห่ง
วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

181
182
183

สถานบําบัดโรคผิวหนังบางเขน
โรงพยาบาลสัตว์นนทรี
บริษัท วุฒิศกั ดิUคลินิก จํากัด สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา

24/56 ม.3 ซ.ข้างเขตบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย ์ เขตบางเขน กทม.10220
35/13132 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย ์ เขตบางเขน กทม.10220
315-316 ถ.รามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย ์ เขตบางเขน กทม. 10220

02-521-0158
02-955-7845-6
(081)3599475,F(02)9706664

คุณสุกญ
ั ญา ระภาพันธ์
นางทิพยพร ตรีพุทธรัตน์
คุณพรจิตร ประเสริฐสังข์,คุณจุฑารัตน์ เปลียนผึง

1/2/2007
1/12/2005
1/4/2012

เขตบางเขน
เขตบางเขน
เขตบางเขน

6
9
9

184
185

โรงพยาบาลสัตว์พระราม 2 สาขาเซ็นทรัลพระราม 2
บริษัท เพอร์เฟค เฮลแคร์ แอนดีเช็คอัพ จํากัด

4/258 หมู่ท7ี ซ.พระราม 2(50) ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
68/87 หมู่ 7 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

(02)898-3065,(081)845-3041,F.(02)898-3066
(087) 903-7323,F.(02) 895-7890

คุณประทีป ถือสุวรรณ
คุณรัชฎา พงศ์พนั ธ์

1/8/2008 เขตบางขุนเทียน
1/6/2010 เขตบางขุนเทียน

10
10

186
187
188
189

ศูนย์แล็บธนบุรี
นุ กูลการแพทย์คลินิกเวชกรรม สาขาอายุรสาสตร์โรคหัวใจแลพหลอดเลือด
บ้านหมอกะหมา
บ. โปรเฟสชันแนล ลาโบราทอรีแมเนจเม้นท์

174/99-100 ซ.60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
118/10 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
328 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240
4976/1 ซ.ลาดพร้าว101(วัดบึงทองหลาง) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-895-2874 F.02-416-5759
089-6855866,02-4172395,F.02-4531899
(083) 770-4441 (02) 187-0067
02-539-4666,02-510-8700 F.02-510-8840

คุณสายใจ บุญพัฒนา
คุณอนุ รกั ษ์ เจียมอนุ กูลกิจ
คุณพัชรศรินทร์ บัวเทศ
คุณนิ ตยา โฉมงาม,คุณสุรีพร คําเส่ง

1/3/2007 เขตบางขุนเทียน
1/5/2008 เขตบางขุนเทียน
1/6/2014 เขตบางกะปิ
เขตบางกะปิ

10
10
14
14

190
191

บจก. เวชกรรมบางกะปิ ศูนย์การค้าแฮปปี แลนด์
บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จํากัด

4ศูนย์การค้าแฮปปี แลนด์ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม. 10240
2778 ถ.ลาดพร้าว ซ.130 แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กทม.10240

(02)5303950-2,0817494048,(081)7494048
02-374-9604-5 F.3749611

คุณธิตินันท์ ไกรแก้ว
คุณนารี

1/7/2011

14
14

192
193
194
195
196
197
198

ห้องปฎิบตั ิการทางสัตวแพทย์ VDL Center
โรงเรียนนานาชาติ Trail
บ.โอเรียลตอล์การ์เมนท์ จํากัด
โรงพยาบาลสัตว์ไดร์ฟอิน
โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์
ศูนย์รกั ษาผูม้ ีบุตรยาก จินตบุตร
บจก. เวชกรรมปิ นเกล้า สาขาปิ นเกล้า

209 ซอยลาดพร้าว136 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240
46 ซ.รามคําแหง 16 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
299 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
2646-2648 ซ.ลาดพร้าว 128/2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240
24/1 ถนนอรุณอมริทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700
201-204 อาคารพรานนก พลาซ่า ชัน 2 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10500
167 ถ.สมเด็จพระปิ นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

(02) 704-7099 (098) 346-3545 (080) 447-7756
(081) 489-3553,(02) 718-8114,F.(02) 718-8546
02-379-3072-8 ต่อ 198 F.02-379-3963
02-378-0318,02-377-0311 F.02-377-0311
(089) 199-2085 (02) 866-0260
(02) 866-1922-3
(081) 749-4048,(02) 886-1902,F.(02) 886-1901

คุณอธินาถ
คุณขวัญดาว ทองคํา
คุณอังคณา ใจบาน
คุณดี ไชยเมืองชืน,คุณภารดี อาชวสุนทรากุล
คุณธานิ นทร์ สันติวฒ
ั นธรรม
คุณไฉไล คล้านเครือ
คุณสิริลกั ษณ์ บุญเสนา

เขตบางกะปิ
เขตบางกะปิ
เขตบางกะปิ
เขตบางกะปิ
1/6/2013 เขตบางกอกน้อย
1/11/2009 เขตบางกอกน้อย
1/7/2010 เขตบางกอกน้อย

14
14
14
14
17
17
17

199
200
201
202

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า
กรุงเทพเมดิคลั แล็บ สาขา พรานนก
บจก.พาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์
โรงพยาบาลสัตว์พระราม 8

7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
825/10 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
1011/2 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700
83/2 ซอยอรุณอมรินทร์43 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

(02) 277-5000,F.(02) 277-5000#1908
02-411-0076,02-411-3487 F.02-866-1107
(090) 678-6780,(090) 008-6757,(02) 866-8966
(081) 259-6068 (02) 882-3829

คุณสมปอง เสาคง
นายวิเชนทร์ เมตตาประคอง,คุณฉลวย ทองเถือน
คุณสุภาภรณ์ แสงประเวช , คุณกาญจนา เรียวสกุลชาติ
คุณธีรตั ตน์ ธนไพศาล

1/11/2009
1/6/2006
1/8/2012
1/3/2013

เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกน้อย

17
17
17
17

203
204
205
206

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคนิ คการแพทย์
บริษัท ธนบุรีเมดิเคิลเซ็นเตอร์จาํ กัด (กรุงธน1)
วงเวียนใหญ่แล็บคลินิค
สถานพยาบาล รัชดา-ท่าพระ(โรงพยาบาลรัชดา-ท่าพระ)

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงธนบุรี เขตธนบุรี กทม.10600
337 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600
105(65/6) ซ.อินทรพิทกั ษ์ 5 ถ.อินทรพิทกั ษ์ แขวงบางยีเรือ เขตธนบุรี กทม.10600
6-6/4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงท่าพระตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600

(085) 100-6015,(02) 473-7000 ต่อ 3931-3932
02-438-0040-5 ต่อ 1155 F.02-438-5642
02-465-3995 F.02-465-7952
02-465-8347

คุณนันทวดี เนี ยมน้อย
คุณชิดชนก แตงน้อย,คุณวิมลศรี ลิ นแก้ว
คุณสําอาง ศิลป์ โชติ,คุณภูษิต บัวเพ็ชร
คุณกาญจนา โลประเสริฐ

1/10/2010

เขตธนบุรี
เขตธนบุรี
เขตธนบุรี
เขตธนบุรี

10
10
10
3

207
208
209
210

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จํากัด สาขาสํานักงานใหญ่
โรงพยาบาลสัตว์ประชาอุทิศ
โรงพยาบาลสัตว์จกั รพินท์
บจก.พฤกษา คลินิกโฮลดิ ง (จํากัด) สาขาประชาอุทิศ

20/51 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140
122/71-72 หมู่ที 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140
56/82-83 ซ.ประชาอุทิศ 97/3 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140
42/1 ซอยประชาอุทิศ 58/2 ถนน.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140

(02) 873-8301-3,F.(02) 426-7747
02-426-1026
(086) 304-5119,(02) 819-1189
(085) 903-1570 (02) 873-5531 F.(02) 873-5532

คุณณัฐพร คําธง
น.ส.จีรวรรณ กลินจันทร์
คุณวรพินท์ อินต๊ะ
คุณวิชุดา ทองประเสริฐ

1/11/2009
1/1/2006
1/4/2009
1/1/2014

เขตทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ

10
10
10
10

211

119 สัตวแพทย์

517 ซอยประชาอุทิศ 119 ถนน.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140

(087) 820-6999 (02) 463-9336

คุณสิริรกั ษ์ ศสธนาเศรษฐ์

1/11/2013

เขตทุ่งครุ

10

210
26
4

ทีตัง

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

เขตบางกะปิ
เขตบางกะปิ

1/6/2009
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แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิกมีเตียงพักค้าง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง
จํานวนเตียง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน* ๆ จํานวน 261 แห่ง
ทีตัง

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

1/2/2009

เขตตลิงชัน
เขตตลิงชัน
เขตดุสิต

8
15
12

เขตดุสิต
เขตดุสิต

12
12

1/6/2013

เขตดุสิต
เขตดุสิต

6
12

1/9/2006
1/3/2006

เขตดุสิต
เขตดินแดง

15
22

1/3/2012
1/8/2010

เขตดินแดง
เขตดินแดง

22
22

1/11/2006

เขตดอนเมือง
เขตดอนเมือง
เขตดอนเมือง

9
6
9

เขตดอนเมือง
เขตจอมทอง
เขตจอมทอง
เขตจอมทอง

6
10
10
10

เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร

9
9
11
6

นพ.วิเชียร โถสุวรรณจินดา
จนท. ม.เกษตร

เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร

12
6

02-690-0360-8 F.02-277-2634
02-591-7060

คุณประทิน บูรณบรรพต
คุณเฉลิมพล

เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร

22
11

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900
9 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-579-0030
02-158-1088 F.02-158-1089

คุณอารมย์จิตต์ ฟองทอง
คุณวิวรรณ นิ ติรางกูร

1/4/2008

เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร

9
12

บ.บางกอกไซโตเจเนติกซ์เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท เดนทัล คอร์ปเรชัน จํากัด

65/18 ซ.วิภาวดีรงั สิต16/6 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900
1701/12 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02)6900064,F(02)6900064,(081)9997899
02-930-1812-3 F.02-930-1814

นายอานนท์ เลิศไพบูลย์
ทพ.พรศักดิU ตันตาปกุล

1/6/2011
1/3/2006

เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร

22
9

สถานพยาบาล ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง

33/2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-591-0555 F.02-591-3490

คุณอุไร หลําแสงกุล

1/11/2006

เขตจตุจกั ร

10

212
213
214

โรงพยาบาลสัตว์ตลิงชัน
โรงพยาบาลสัตว์ ราชพฤกษ์
บ.ดีเอ็นเอ จํากัดคลินิกเล็บ

37/3 หมู่ 3 ถ.นเกล้า-นครชัยศรี แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กทม.10170
76/42-43 ม.4 ถ.สวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170
100/57 ถ.เศษฐศิริร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-887-8321-3 F.02-448-6369
02-882-2782-3
(02) 243 7658,F.(02) 668-3740

215
216

บริษัท โครโมโซม แลบโบราทอรี เซ็นเตอร์ จํากัด
สถานพยาบาลกรมช่างอากาศบํารุง

100/58 ถ.เทิดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
แผนกแพทย์กรมช่างอากาศ 1 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-2414918,F.02-6683740
02-241-2008 F.02-241-2008

217
218

สถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารอากาศ
สวนสัตว์ดุสิต

แผนกแพทย์กรมช่างอากาศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
71 ถนน.พระราม5 แขวงจิตรลดดา เขตดุสิต กทม.10300

02-241-2008
(02) 281-2000 (086) 789-5451

คุณศักดา ระดาดาษ
คุณเสาวภางค์ สนันหนู

219
220

บ.เดนทัลแอคคอร์ด จํากัด
บจก.บางกอกอินเตอร์เนชันแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

288/18-19 ถ.ราชวิถี แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม.10300
157 ซ.7 (นาทอง) ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-668-9452
02-692-4433 F.02-248-6196

221
222

บริษัท กองจูคลินิก จํากัด
กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

213/1-2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(02) 693-6198,F(02)2766599
(02) 248 7417,F.(02) 247-2719

ทพ.ธราธร ธนาลาภสกุล
ทพ.พรศักดิU ตันตาปกุล,คุณรุง้ ระวี จันทริพล
คุณชเนศ เพ็ชร์ภกั ดิU

223
224
225

กองแพทย์สาํ นักงานสนับสนุ นหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
ส.พยาบาลการท่าอากาศยานฝ่ ายช่าง
โรงพยาบาลสัตว์ บ้านหมอกะหมา

559 ถ.นาวาประชาพัฒนา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210
ฝ่ ายซ่อมบํารุงการท่ากากาศยาน (DT) เขตดอนเมือง กทม.10210
179/5 ถนนนาวงพัฒนา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

02-565-8316 F.02-565-8316
02-563-9115
(02) 929-1854 (080) 2009042

พ.ต หญิง กุลพร อัครวุฒิญาณ
คุณสุภาพร
คุณเปรมมิกา ริ วชูศรี

226
227
228
229

ส.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
บจก. ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ จํากัด
ชีวบําบัดเวชกรรม (ศูนย์ชีวโมเลกุล เอเชีย)
สถานพยาบาลบางขุนเทียน 1(โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1)

171 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.10210
15,17 ซ.พระรามที 2 ซอย30 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
30/8 ซ.5 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.12130
124/74-75 ซ.จอมทอง 18 ถ.จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150

02-535-1755
02-452-0293-4 F.02-452-0281
(089) 892-1077,(02) 874-0908-4,F.(02) 874-0985
02-477-2290-3 F.02-477-2289

คุณสททรียา
นพ.วิชยั จตุรพิตร,คุณสุรางค์ สถิตสุข
คุณสุมิตรา เรืองชัยไพบูลย์
คุณยุวดี ฦารา,คุณปราณี งามศรี

230
231
232
233

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสตั ว์
บ.เจริญสิน ลอนครี แอนด์ คราย คลีนนิ ง จํากัด
ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์
สถานพยาบาลการไฟฟ้ าภูมิภาค

50/2 ม.3 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900
51 ซ.หพลโยธิน 24 แยก 2-1 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900
33/2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-579-8908-14 F.02-579-8919
02-513-3081
02-953-3999,081-442-8062 F.02-589-4922
02-590-5232

คุณนิ มิตร ไตรวนาธรรม,คุณทริกา จันทมณีโชติ
คุณแสวง
คุณไศลทิพย์ เชื อเอียม
คุณสายสมร

234
235

บ.ประชาชืนอิมเมจจิงเซ็นเตอร์ จํากัด
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.เกษตร

86 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900
50 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.เกษตร เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-953-9469
02-579-0524

236
237

บริษัท สยามเภสัช จํากัด
สถานพยาบาลเรือนจํากรุงเทพ

123 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900
33 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

238
239

ส.พยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ จํากัด

240
241
242

26

7

คุณกมลวัลย์,คุณศิริพร
สพ.ญ. ถิรวรรณ หาวุฒิ
คุณอาภรณ์ภิรมย์ เกตุบญ
ั ญา
คุณศักดิUณรงค์ สมาธิวฒ
ั น์

22/7/2008

นทญ.นวพร วีรยางกูร,คุณศักดา ระดาดาษ

คุณบุญหอม สุขงาม

1/6/2014

1/4/2010

1/11/2006

F-PD-003 REV.0
จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัติสถานพยาบาล
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิกมีเตียงพักค้าง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

243
244
245

ผูจ้ ดั การส่วนอาคารและสถานที (บริษัท ป.ต.ท.)
ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มก
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขารามอินทรา กม.8

246
247

โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กตริก ออโตเมชัน จํากัด สาขานิ คมบางชัน

248
249

 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 คลินิกไม่มีเตียงพักค้าง
จํานวนเตียง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 อืน* ๆ จํานวน 261 แห่ง
ทีตัง

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที

555 ถ.วิภาวดี เขตจตุจตั ร กทม.10900
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
492-491/1ซอยรามอินทรา 50 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

02-537-2508
02-5798525
(02) 948-5057 (085) 165-2299

คุณสดุดี
นางสาว ดวงกมล ศรีวงแสน
คุณต่อศักดิU ไสวงาม

เขตจตุจกั ร
1/12/2007 เขตจตุจกั ร
1/5/2014 เขตคันนายาว

9
9
11

2 ซ.รามอินทรา 52/1 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
1/10 หมู่ 4 นิ คมบางชัน ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

(081) 373-8071,(02) 948-5099 ต่อ 103
(087) 334-9887

คุณมัทนี ยา
คุณณัฐพงศ์ แสนดวงดี

1/1/2011
1/9/2012

11
11

โรงพยาบาลสัตว์ กม.8
โรงพยาบาลรักษ์สตั ว์*

39/171 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230
212/1 ถนน.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

(084) 102-5222,(02) 510-5439
(02) 548-5859

คุณอนุ วฒ
ั น์ ศีตมโนชญ์
คุณจริยา รุง้ สีทอง

1/1/2011 เขตคันนายาว
1/3/2013 เขตคลองสามวา

11
11

250
251

โรงพยาบาลสัตว์แพลตตินัม
กรุงเทพควอลิเมค แล็บบอราทอรี

89/12-13 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510
77/6-7 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

(081) 301-3565 (02) 171-5423
(02) 956-8074,F.(02) 956-8075

คุณเบญจลักษณ์ ลีปะไพวงษ์
คุณวาสนา เพลินบุบผา

1/6/2014 เขตคลองสามวา
1/7/2009 เขตคลองสามวา

11
11

252
253

สถานพยาบาลนันอาและโพลีคลินิก
เวชกรรมสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

323 ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600
980/2 ซ.ตรงข้ามวัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110

02-439-5100-3 F.02-439-5104
02-391-0400 F.02-391-4081

คุณสมพร ปางพุฒิพงศ์ ,คุณสุวรรณา หาญโสภาวรรณกุล
พญ.สุวณี รักธรรม,พญ.ศุภวัจน์ นับถือเนตร

1/1/2007

เขตคลองสาน
เขตคลองเตย

10
16

254
255
256

ศูนย์พฒ
ั นาชุมชนคลองเตย(เมอร์ซี)
บริษัท เดนทัล ดีไซน์โซลูชนั จํากัด
ศูนย์โรคตา รพ.เมตตาประชารักษ์ สาขาสุขุมวิท

100/11ถ.ดํารงลัทธพิพฒ
ั น์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
2/70 อาคารBangkok Mediplerชัน1 ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110
2/70อาคารแบงคอคเมดิเพล๊กซ์ชนั 2 ซอย.สุขุมวิท42 ถนน.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110

02-671-5313 ต่อ 262,02-671-7182-84 F02-671-4667 คุณบุญเยียม เหรียญทอง,คุณอุษณีย ์ จันทร์เงิน
(086) 304-9676,(02) 713-6478-79
คุณพัฒธพงษ์ อินทสุรีย ์
(081)875-9798 (02) 712-2066
คุณปติมาหิริสจั จะ

1/12/2009
1/10/2012

เขตคลองเตย
เขตคลองเตย
เขตคลองเตย

16
16
16

257
258
259

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) สาขาสุขุมวิท
บริษัท ทรู สปา จํากัด
บ.พัฒนาประชากร จํากัด (คลินิกชุมชนเวชกรรม)

714/8 ซ.สุขุมวิท 26-28 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชัน 3-4 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
8 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

02-665-6365-6 F.02-665-6365-6
02-663-5111 F.02-648-5700
02-229-5803-7 F.02-229-4629

เขตคลองเตย
เขตคลองเตย
เขตคลองเตย

16
16
16

1

นายโฆสิต มานะธํารง ,เกศสุดา ขันตี
คุณส้ม,คุณลายลักษณ์
ฉัตรชัย วิมลกิตติพงษ์,ณัฐสิมา คุณากรรังสิมนั ต์

1/11/2005
1/7/2007

เขตคันนายาว
เขตคันนายาว
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