
ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวิสาหกิจ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  จาํนวน 146 แห่ง

� � � � คลินิกมีเตียงพกัคา้ง ����    คลินิกไม่มีเตียงพกัคา้ง � � � � อื/นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	

1 ศนูยฯ์ 52 สาขาสามเสนนอก 2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม02-276-5996 F.02-277-6112เสนีรตัน์ จิตตะเสนีย,์คุณคาํคูณ เสน่หา เขตหว้ยขวาง 22

2 ศนูยฯ์ 15 สาขาลาดพรา้ว(ศนูยใ์หญ)่ 179/1 ซ.ลาดพรา้ว 41 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.1031002-939-9538 คุณวงพร  ชานสวนเจริญ เขตหว้ยขวาง 14

3 ศนูยฯ์ 25 หว้ยขวาง ถ. ประชาอุทิศ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10320 02-277-2660 F.02-276-5995คุณนิภา  เฟื	 องปรางค์ เขตหว้ยขวาง 22

4 ศนูยฯ์ 53 สาขาท่าทราย ถ.ประชาชื	น การเคหะท่าทราย แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	  กทม.1021002-580-2123 F.02-580-2123คุณประเทือง  สุขมนต์ เขตหลกัสี	 9

5 ศนูยฯ์ 53 ทุ่งสองหอ้ง ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 02-573-0729 F.02-574-6348คุณสุพฒัรา เขตหลกัสี	 9

6 ศนูยฯ์ 53 สาขาตลาดบางเขน ถ.วิภาวดีรงัสิต หมู ่1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี	  กทม.10210 02-589-5751 คุณ กาญจนา  สิถิติรตั เขตหลกัสี	 9

7 ศนูยฯ์ 50 สาขาวดัลาํตอ้ยติ	ง 6/2 แขวงลาํตอ้ยติ	ง เขตหนองจอก กทม. 10530 02-988-7569 คุณรตันา  แยม้กลิ	น เขตหนองจอก 11

8 ศนูยฯ์ 50 สาขาวดัใหม ่เจริญราษฎร์ 41/3 ม.11 แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กทม.10530 02-989-9201 คุณณรงค ์ กลิ	นสี เขตหนองจอก 11

9 ศนูยฯ์ 50 สาขาบรรจุปิยะพนัธุ์ 34/6 ม.2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530 02-906-1619 คุณบุบผา เขตหนองจอก 11

10 ศนูยฯ์ 44 สาขาคลองสิบสอง 15/4 ม.3 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530 02-543-1083 คุณถวลั เขตหนองจอก 11

11 ศนูยฯ์ 50 สาขาลาํพระองค์ 34/2 ม.7 ต.ลาํผักชี เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-5623 คุณไกรลาศ  ไชยคาํวงั เขตหนองจอก 11

12 ศนูยฯ์ 43 สาขาคลองสิบ 8 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-7568 คุณเรืองฤทธิJ เขตหนองจอก 11

13 ศนูยฯ์ 44 สาขาลาํผักชี 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ ์เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-5623 คุณวิไล เขตหนองจอก 11

14 ศนูยฯ์ 50 สาขาลาํแบนใหญ่ 92/1 ม.9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-1450 คุณกรรณิการ์ เขตหนองจอก 11

15 ศนูยฯ์ 50 สาขากระทุ่มราย 22/1 ม.12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-2417 คุณสุนีย์ เขตหนองจอก 11

16 ศนูยฯ์ 50 สาขาลาํแบนชะโด 40/1 ม.4  แขวงคูฝ้ั 	งเหนือ เขตหนองจอก กทม.10530 02-906-1619 คุณสมหมาย เขตหนองจอก 11

17 ศนูยฯ์ 44 สาขาวดัใหมก่ระทุ่มลม้ 10/1 ม.4 ลาํตอ้ยคาํ เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-7568 คุณจาํนงค์ เขตหนองจอก 11

18 ศนูยฯ์ 43 สาขาคูฝ้ั 	งเหนือ 40/1 ม.3 แขวงคู่ฝั 	งเหนือ เขตหนองจอก กทม.10530 02-543-1022,089-030-2267คุณวิมล  ศรีไพโรจน์ เขตหนองจอก 11

19 ศนูยฯ์ 48 สาขาปิติวรรณ 10/1 ม.7 หลงัเขต ถ.เพชรเกษม เขตหนองแขม กทม.10160 02-421-3815 คุณปิยะฉัตร เขตหนองแขม 15

20 ศนูยฯ์ 48 สาขาหนองแขม 56 ม. 8 เขตหนองแขม กทม.10160 02-429-3566 คุณเสาวณี เขตหนองแขม 15

แบบบนัทึกประวตัิสถานพยาบาล

บริษทั  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั
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21 ศนูยฯ์ 48 นาควชัระอุทิศ 40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั	งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม02-421-2147-9 F.02-421-2147-9 # 304คุณสมชาย ตรีทิพยส์ถิต เขตหนองแขม 15

22 ศนูยฯ์ 61 สาขาออเงิน 40 ม.2 ถ.เพิ	มสินออเงิน เขตสายไหม กทม.10220 02-533-3495 คุณปราณี  วชัรโชติ เขตสายไหม 11

23 ศนูยฯ์ 61 สงัวาลย ์ ทศันารมย์ 19/5 ม.3 ซ.สายไหม 43 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 02-536-0163 ร.อ ทวงทิพย ์ คาํนวณชอบ เขตสายไหม 11

24 ศนูยฯ์ 63 สมาคมแตจ้ิMว 1/2 ซ.วดัปาก แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร กทม.10120 02-675-9945-6 คุณนันทวนั เขตสาทร 16

25 ศนูยฯ์ 13 ไมตรีวานิช ศ 13 ไมตรีวานิช แขวงสมัพนัธว์งศ ์เขตสมัพนัธว์งศ ์กทม. 10100 02-222-7875 พญ.มาลินี  โชติสุกลรตัน์ เขตสมัพนัธวงศ์ 17

26 ศนูยฯ์ 68 สาขาสะพานสงู 104 ซ.รามคาํแหง 118 ถ.รามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม02-372-2225-7 F.02-372-2228คุณอาจารี ประเสริฐวงษ์,คุณพิพิธ ตระกลูบุญ 1/2/2007 เขตสะพานสงู 11

27 ศนูยฯ์ 35 สาขาสะพานสงู 18 ม. 8 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 02-373-2206 คุณพรทิพย ์ เขตสะพานสงู 11

28 ศนูยฯ์ 68 สาขาหมูบ่า้นนักกีฬาแหลมทอง 99/2497 ซ.6 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 02-368-2345 คุณมานพ  แจ๋วกลิ	น/ เขตสะพานสงู 14

29 ศนูยฯ์ 37 สาขาสวนหลวง 1997 ซ.ออ่นนุช 39 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-321-5969 คุณมลัลิกา  พลอยประดบั เขตสวนหลวง 13

30 ศนูยฯ์ 37 ประสงค-์สุดสาคร ตูจ้ินดา 2044 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 02-321-9884,02-362คุณจุไรรตัน์  เสนพงศ์ เขตสวนหลวง 13

31 ศนูยฯ์ 22 วดัปากบ่อ 235 ซ.ออ่นนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-321-8813,02-321-2683,086-390-1168 F.02-320-1760คุณวนัริสา  มหตัธน,คุณเมทินี เตยะธิติ เขตสวนหลวง 13

32 ศนูยฯ์ 21 วดัธาตุทอง(ศนูยใ์หญ)่ 214 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-392-2488 F.02-391-6082คุณสิริหทยั  มลูชวณิชย ์,คุณสราญ คาํแฝง เขตวฒันา 16

33 ศนูยฯ์ 21 สาขาพระโขนง 1979/7-8 ถ.สุขุมวิท 75/1 แขวงพระโขนง เขตวฒันา กทม.1011002-331-7698 F.02-331-7698คุณนริสา  พลอยวิเลิศ ,คุณมลิวรรณ  พละวฒัร์ เขตวฒันา 13

34 ศนูยฯ์ 66 สาขาจระเขบ้วั 56 ม.1 แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-570-7971 คุณดลนยา  บุตรแกว้ เขตลาดพรา้ว 9

35 ศนูยฯ์ 66 สาขาจนัทรท์องอิน-ดวงเด่น 11/5  ม.5 ซ.เสนานิคมโครงการ 2 ถ.หลงัวดัลาดปลาเคา้ แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม02-570-6561 F.02-570-6581คุณกาญจนา  กล่อมคาย เขตลาดพรา้ว 9

36 ศนูยฯ์ 66 สาขาตาํหนักพระแมก่วนอิม โชคชยั 4 4/98  ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว 39 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม02-539-4828 ,085-คุณวิไลวรรณ  คุณะวฒัน์สถิตย์ เขตลาดพรา้ว 14

37 ศนูยฯ์ 46 สาขาลาํปลาทิว ศ.46 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม.10520 081-845-4394 คุณกุมารี  หวงัแจม่ เขตลาดกระบงั 11

38 ศนูยฯ์ 46 กนัตารตัน์ อุทิศ 14 ม. ซ.ลาดกระบงั 13 เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-329-0320 กด 0 คุณมณีวรรณ เขตลาดกระบงั 11

39 ศนูยฯ์ 46 สาขาคลองสองตน้นุ่น 17 ถ.พฒันาชนบท 3 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.1052002-329-0320,02-329-1412คุณทศันีย ์ ขาํหรุ่น เขตลาดกระบงั 11

40 ศนูยฯ์ 46 สาขาขุมทอง 8/4 ถ.ขุมทอง-ลาํตอ้ยติ	ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบงั กทม.1052002-704-1205 คุณปราณี  มว่งฉ่อง เขตลาดกระบงั 11
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41 ศนูยฯ์ 46 สาขาทบัยาว 97 ม.8 ถ.ทบัยาว แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กทม. 10520 02-739-5401 คุณนาวิน  ศิริวิไล เขตลาดกระบงั 11

42 ศนูยฯ์ 46 สาขาบึงบวั 70/4 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-326-8596 คุณสาํราญ  จนัทร เขตลาดกระบงั 11

43 ศนูยฯ์ 46 สาขาเคหะชุมชนร่มเกลา้ ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-543-9156 คุณจิตตนา  ลิ	วลกัษณ์ เขตลาดกระบงั 11

44 ศนูยฯ์ 39 ราษฎรบ์รูณะ 277/1 ม.3 ถ.ราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฏรบ์รูณะ เขตราษฏรบ์รูณะ กทม02-427-7949 F.02-คุณเยาวนิจ จรญัเวโรจน์ศิริ,คุณพรพิมล  จิรางกรู เขตราษฎรบ์รูณะ 10

45 ศนูยฯ์ 58 สาขาลอ้ม-พิมเสน  ฟักอุดม 51 ม.9 ถ.สุขสวสัดิJ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎณบ์รูณะ กทม.1014002-427-7512 , F.02-428-4405คุณสมชาย  ขนัทอง เขตราษฎรบ์รูณะ 10

46 ศนูยฯ์ 2 ราชปรารภ 509 วดัดิษสห์งสาราม ถ.เพชรบุรี แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กทม.10400(02) 251-7735-7 ,  F.02-245-9144คุณขนัทอง  หาญลาํยอง เขตราชเทวี 12

47 ศนูยฯ์ 55 สาขาเดชะสมัพนัธ์ 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 02-294-3247 ต่อ 11คุณบุญมา  สรรพวุธ เขตยานนาวา 16

48 ศนูยฯ์ 55 สาขาชอ่งนนทรี 27/4 ถ.พระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 02-293247ต่อ 11 คุณบุญมา  สรรพวุธ เขตยานนาวา 16

49 ศนูยฯ์ 7 บุญมี  ปรุราชรงัสรรค์ 663 สาธุ ซ.55 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120 02-294-9444 คุณสมหมาย  นามหนอง เขตยานนาวา 16

50 ศนูยฯ์ 43 คลองแสนแสบ 60 ม.1 แสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.10510 02-543-8039 คุณเกสร  วิบลูผล เขตมีนบุรี 11

51 ศนูยฯ์ 50 สาขาคลองสี	 55 ม.17  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.10510 02-543-8451 คุณวาสนา เขตมีนบุรี 11

52 ศนูยฯ์ 43 มีนบุรี 39 หมู ่1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-540-7154 F.02-540-7334คุณลดัดาวลัย ์บุญสรวง,คุณศรีวรรณา  ตน้ศิริ เขตมีนบุรี 11

53 ศนูยฯ์ 47 สาขายายทวดมาก ม.12 ซ.ร่วมพฒันา แขวงบางด่วน เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-457-4171 คุณสุนีย ์ เลี� ยงพงษ์ เขตภาษีเจริญ 15

54 ศนูยฯ์ 62 สาขาตวงรชัฏฯ์ ศศะนาวิน ภกัดี ฐานปัญญา 45/600 ม.14 ซ.ยิ� มประยรู ถ.ขา้งศาลธนบุรี แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม02-455-5804 ,02-454-4711 F.02-454-4711คุณปรชัญา  ศกัดิJอาชทรพัย์ เขตภาษีเจริญ 15

55 ศนูยฯ์ 62 สาขานางโกย  เอี	ยมสะอาด 35/7 ม.12 บางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-454-2781 คุณสงัดจิตต ์ ธรรมเจริญ เขตภาษีเจริญ 15

56 ศนูยฯ์ 47 สาขาคลองขวาง 9 ม.2 ต.หกคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-410-1810,02-410-1814คุณจรญู  สุขอน้ เขตภาษีเจริญ 15

57 ศนูยฯ์ 47 สาขาวดักาํแพง 55 ม.10 ซ.วดักาํแพง แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-410-4691 คุณมนตน์ภา เขตภาษีเจริญ 15

58 ศนูยฯ์ 9 ประชาธิปไตย(ศนูยใ์หญ)่ ศนูยฯ์ ประชาธิปไตย ต.บา้นมานถม เขตพระนคร กทม. 10200 02-281-7861 คุณราํพึง  จิตตก์มล เขตพระนคร 17

59 ศนูยฯ์ 1 สะพานมอญ 3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวงับรูพา เขตพระนคร กทม.10200 02-226-5897,02-222-7874คุณชิต  สมคา้ เขตพระนคร 17

60 ศนูยฯ์ 32 มาริษ  ตินตมุสิก 91 ซ.วฒันาสมบตัิ ถ.สุขุมวิท 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-331-1773 F.02-331-1773คุณถวิล ,คุณวราภรณ ์  จงประเสริฐ เขตพระโขนง 13
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61 ศนูยฯ์ 34 โพธิJศรี 151 ซ.โพธิJศรี ถ.สุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-331-9438 , F.02-332-9720,02-331-9438คุณบุษบา  ลีวิรตัน์,คุณวิภาพร   วนารมย์ เขตพระโขนง 13

62 ศนูยฯ์ 51 วดัไผ่ตนั 12/10ถ.พหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-270-1985 คุณดรุณี  พรหมหน์ใจ เขตพญาไท 12

63 ศนูยฯ์ 11 ประดิพทัธ์ 51/13 ถ.ประดิพทัธ ์ซ.7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-271-1122 F.02-278-5535คุณชวนชม  เกษมสนัต์ เขตพญาไท 12

64 ศนูยฯ์ 20 ธนาคารศรีนคร 29/1 เฉลิมเขต 2 เทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบ กทม.10100 02-223-0004 คุณอิง  ชาญไววิทย์ เขตป้อมปราบ 17

65 ศนูยฯ์ 57 บุญเรือง ลํ�าเลิศ 226 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.1025002-396-1866 , 02-คุณสุจิตรา ทิพวนั,คุณวิภา หงคส์ุวรรณ์ เขตประเวศ 13

66 ศนูยฯ์ 46 สาขาคลองสามเสนประเวศ 113 ซ.ร่มเกลา้ 4 เขตประเวศ กทม.10250 02-326-8040 คุณศรีมาลา  บวัอุไร เขตประเวศ 11

67 ศนูยฯ์ 57 สาขาดอกไม้ 30 ม.11 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม02-328-1406 คุณวนัวิสาข ์มหตัธน,คุณอุษา  สุนทรอาํไพ เขตประเวศ 13

68 ศนูยฯ์ 16 ลุมพินี 161/82 ซ.ปลกูจิต ถ.พระราม 4 แขวงลุมพีนี เขตปทุมวนั กทม.1033002-251-2970,02-252-7776 ,09-790-6030คุณนุกลู ตรีพุทธ,คุณมาลินี โชติสกุลรตัน์ เขตปทุมวนั 17

69 ศนูยฯ์ 5 จุฬาลงกรณ์ 344 ซ.จุฬาฯ 22 ถ.บรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กทม.1033002-214-1057 คุณมยุรี  ทรรศนียก์ุลกิจ 1/11/2010 เขตปทุมวนั 17

70 ศนูยฯ์ 50 สาขาบึงกุม่ 190 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม.10240 02-375-2897  F.02-378-1601คุณบาํเพ็ญฤดี  โกมุทผล เขตบึงกุม่ 14

71 ศนูยฯ์ 56 สาขาทบัเจริญ 43/1 ซ.นวลจนัทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม.10230 02-510-4955 F.02-519-4785คุณรุ่งรวี ,คุณรตันา ศรีเสาวนันท์ เขตบึงกุม่ 14

72 ศนูยฯ์ 23 สี	พระยา 383/4 ถ.สี	พระยา แขวงสี	พระยา เขตบางรกั กทม.10500 02-233-0782 คุณปโยธร  รตันวิชา เขตบางรกั 16

73 ศนูยฯ์ 31 เอิบ-จิตรทงั-สุบุตร 252 ถ.จรญัสนิทวงศ ์84/1 แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กทม.1070002-424-6933 F.02-424-5367คุณนันทา  บวัแดง เขตบางพลดั 15

74 ศนูยฯ์ 65 สาขามว่งศิริ 22 ม.7  ซ.83/1 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-415-8020 F.02-899-9252คุณตว้งทิพย ์ มยุระเป็นชะ เขตบางบอน 10

75 ศนูยฯ์ 65 สาขารกัษาสุขบางบอน (ศนูยใ์หญ)่ 140/2 ม.3 ถ.เอกชยั 121 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-416-8319 คุณอารีย ์ ศรีอนัประเสริฐ เขตบางบอน 10

76 ศนูยฯ์ 29 สาขาลอ้มสุขา ม.1 ถ.เอกชยั 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-416-7657 คุณวิเนตร ์ ทบัมณี,คุณรุ่งระวี ชยัวิรชัติกุล เขตบางบอน 10

77 ศนูยฯ์ 8 บุญรอด รุ่งเรือง 119 ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-361-6760-2 F.02-361-6760(305)คุณณรงค ์ พน้ภยั เขตบางนา 13

78 ศนูยฯ์ 8 สาขา บางนา 23 ม.4 ซ.ลาซาล 27 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 02-398-7550 คุณจรินทร ์กลิ	นหอม ,วิรตัน์ ทองอุ๋ เขตบางนา 13

79 ศนูยฯ์ 19 วงคส์วา่ง 675 ถ.วงศส์วา่ง แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 02-910-7314-5 คุณยอดยิ	ง/สาํเภา/ เขตบางซื	อ 12

80 ศนูยฯ์ 3 บางซื	อ 58 ม. 1 ถ.เตชะวณิชย ์แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ  กทม.10900 02-587-0881 คุณชนิดา เขตบางซื	อ 12
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81 ศนูยฯ์ 40 บางแค(ศนูยใ์หญ)่ 578 ม.1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 024547070 คุณภทัราวดีอรุณ เขตบางแค 15

82 ศนูยฯ์ 48 สาขาหนูไลจ้ีนประสาน 255/73 ม. 6 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม.10160 02-421-2707 จิดาภา เขตบางแค 15

83 ศนูยฯ์ 40 สาขาแยม้ เหย็น หนู เสเกกุล 8/1 ม.2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 02-413-0586 คุณเตือนจิตร  ทวนทีย เขตบางแค 15

84 ศนูยฯ์ 40 สาขาบางไผ่ 70 ม. 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160 02-413-1156 คุณพิมพรรณ  เลา้แสงนํา เขตบางแค 15

85 ศนูยฯ์ 40 วิจิตรตรา 121/1 ม. 1 หลกัสอง เขตบางแค กทม.10160 02-454-2782 คุณกาญยนี  ผิวหอม เขตบางแค 15

86 ศนูยฯ์ 40 สาขาบางแคเหนือ 394 ม.10 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 02-421-3806 คุณสงดั  บุมาบรามกลาง เขตบางแค 15

87 ศนูยฯ์ 12 จนัเที	ยง  เนตรวิเศษ ซ.ประดู๋ 40 เขตบางคอแหลม กทม.10120 02-291-7637-8 คุณวฒันชยั เขตบางคอแหลม 16

88 ศนูยฯ์ 18 มงคล  วอนวงัตาล 863/2 ซ.วดัไผ่เงิน ถ.จนัทร ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.1012002- 211-0860 คุณบวัลอง  แดงสุวรรณ เขตบางคอแหลม 16

89 ศนูยฯ์ 14 แกว้สีบุญเรือง 389/1 ม.14 ซ.จนัทร ์42 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม02-211-2353 คุณสมาน  บินหาเล เขตบางคอแหลม 16

90 ศนูยฯ์ 24 สาขาวดัไตรรตันราม 3/2 ม. 2 รามอินทรา 8 สาขาวดัไตร แขวงจรเขบ้วั เขตบางเขน กทม02-552-5978 คุณเปรมวดี  ทองสุโชติ เขตบางเขน 9

91 ศนูยฯ์ 42 สาขาบางกระดี	 ถ.พระราม 2  แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-452-1484 คุณวิชยั  พงษ์สาํนึก เขตบางขุนเทียน 10

92 ศนูยฯ์ 42 ถนอม  ทองสิมา ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-416-8318,02-415-2052คุณนงนุช  ทองขุนชาญ เขตบางขุนเทียน 10

93 ศนูยฯ์ 42 สาขาท่าขา้ม 98/1 ม.4 ถ.พระราม 2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กทม.1015002-810-2095-2 คุณระเบียบ  ดีการคา้ เขตบางขุนเทียน 10

94 ศนูยฯ์ 42 สาขางามเจริญ 62/2 ม.1ถ.พระราม 2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-416-0882 คุณจนัทณท์ิพย ์เสริมทรพัย์ เขตบางขุนเทียน 10

95 ศนูยฯ์ 42 สาขาพิทยาลงกรณ์ ถ.พระราม 2 ซ.พทัยาลงกรณ ์แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.1015002-452-5002 คุณคงศกัดิJ  ฤกษ์งาม เขตบางขุนเทียน 10

96 ศนูยฯ์ 42 สาขาเมฆสุวรรณ 11/12 หมูท่ี	 9 ซ.เทียนทะเล 25 ถ.บางขุนเทียน แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กทม02-452-3472 คุณบุบผา  กาลพฒัน์ เขตบางขุนเทียน 10

97 ศนูยฯ์ 42 สาขาสุขปาน  จนัทรส์วา่ง 47/21 ม.3 ซ.แสมดาํ 22 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม02-416-1711 คุณจุรี ใจเสงี	ยม,คุณสีนวล  กิตติพฒันาพงษ์ เขตบางขุนเทียน 10

98 ศนูยฯ์ 59 สาขาบวัผัน 18 ม.2 ซ.เจริญสุข ถ.ประชาอุทิศ 76 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กทม02-873-8089,087-030-9744คุณฐารยา  โตบวั เขตบางขุนเทียน 10

99 ศนูยฯ์ 50 สาขากาญจนวาส 1242(23) ซ.ลาดพรา้ว 101 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-370-2062,081-493-9984คุณวิน  แป้นไทย เขตบางกะปิ 14

100 ศนูยฯ์ 35 หวัหมาก ถ.รามคาํแหง 40 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-374-3594 F.02-374-3550คุณปราณี  วงศป์ระทุม เขตบางกะปิ 14
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101 ศนูยฯ์ 33 วดัหงสร์ตันราม 127 ซ.วงัเดิม 2 ถ.วงัเดิม แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.1060002-472-5895-6 F.02-472-4706คุณจารุวรรณ แดงหวาน,คุณบุผดี  กฤษณะจทูะ เขตบางกอกใหญ่ 15

102 ศนูยฯ์ 30 วดัเจา้อาม 164/79 ถ.บางขุนนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม.1070002-423-0234 F.02-424-7241คุณนารีรตัน์ เขตบางกอกน้อย 17

103 ศนูยฯ์ 36 บุคคโล 779/2 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 02-468-5297 F.02-476-5801คุณพรทิพย ์ สุนทรนันท์ เขตธนบุรี 10

104 ศนูยฯ์ 27 จนัทรฉ์ิมไพบลูย์ 359 ศนูย ์27 จนัทรบ์วรไพบลูย ์ถ.เทิดไท 17 แขวงบางยี	เรือ เขตธนบุรี กทม02-465-1000 คุณบงกชพร  นิรมาณสกุล เขตธนบุรี 10

105 ศนูยฯ์ 26 เจา้คุณพระประยรูวงค์ วดับุบผาราม โรงเรียนพระปริญตัิธรรม เทศบาลสาย 1 แขวงวดักลัยาณ ์เขตธนบุรี กทม02-465-0014 F.02-465-0699พญ.นภสัชล ฐานะสิทธิJ,สกาวรตัน์ วิวฒัน์เจริญกุล เขตธนบุรี 10

106 ศนูยฯ์ 59 สาขาสามคัคีบาํรุง 54/7 ซ.ประชาอุทิศ 69 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.1014002-426-1626 คุณชนากานณ ์ พงษ์พนัธุ์ เขตทุ่งครุ 10

107 ศนูยฯ์ 59 สาขาทุ่งครุ 1 190 ม.5 ซ.ประชาอุทิศ 84 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม02-463-3630 F.02-463-3630คุณวรพร  เสนา เขตทุ่งครุ 10

108 ศนูยฯ์ 54 สาขาทศัน์เอี	ยม 364/79 ซ.พุทธบชูา 44 ถ.พุทธบชูา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.1014002-426-3514 F.02-426-3321คุณณฐัิมา  กลาวกลัยา เขตทุ่งครุ 10

109 ศนูยฯ์ 59 สาขาทุ่งครุ ศนูยใ์หญ่ 309 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.1014002-464-3057 F.02-463-5621คุณนิตยา  มิ	งสาํแดง เขตทุ่งครุ 10

110 ศนูยฯ์ 59 สาขาทุ่งครุ 2 554/5 ซ.ประชาอุทิศ 54 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.02-426-2459 F.02-426-2459คุณมาลา  ปานสง่า เขตทุ่งครุ 10

111 ศนูยฯ์ 67 สาขาพล.ต.บุษป์-ประดบั โกมุท 36/1 หมู ่7 ถ.พุทธมลฑล สาย 3 แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กทม02-441-3400 นางประทีป  ปัญญา เขตทวีวฒันา 15

112 ศนูยฯ์ 67 สาขา แจม่-ดาํ ควรชิน 16/1 ม.3 แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กทม.10170 02-441-9827 คุณอารมย ์/ นางสาคร เขตทวีวฒันา 15

113 ศนูยฯ์ 67 สาขาทวีวฒันา 3 ถ.อุทยาน แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กทม.10170 02-441-4680-84,081คุณกิติพร ลิพิพฒัน์ไพบลูย์ 1/6/2007 เขตทวีวฒันา 15

114 ศนูยฯ์ 67 สาขาตั�งพิรุฬหธ์รรม 9/6 ม. 10 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กทม.10170 02-441-0266 คุณกลัยา  ทรพัยเ์ย็น เขตทวีวฒันา 15

115 ศนูยฯ์ 67 สาขาศาลาธรรมสพ ศนูย4์9 ศาลาธรรมสพ (วดัปุรณาวาส) แขวงศาลาธรรมสพ เขตทวีวฒันา กทม02-441-9235 คุณประภาศรี เขตทวีวฒันา 15

116 ศนูยฯ์ 67 สาขาพนั-วงศ ์สาทิม 8/5 ม.6 ถ.พฒันาสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กทม.1017002-441-3024 คุณอาํรา เขตทวีวฒันา 15

117 ศนูยฯ์ 49 สาขาเกตุแวน่ 115/119 ถ.สวนผัก แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-448-4610 คุณนัดดา  สงัขะกะนิษฐ์ เขตตลิ	งชนั 15

118 ศนูยฯ์ 49 สาขาสะพานผัก 82/7 ม.11 ถ.สวนผัก แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-448-4545 คุณศุภวา  อุน่สกานนท์ เขตตลิ	งชนั 15

119 ศนูยฯ์ 49 สาขาโพธิJสาร ศ.49 (สาขาโพธิสาร) แขวงบางระมาด เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-448-6267 คุณแต๋ว เขตตลิ	งชนั 15

120 ศนูยฯ์ 49 สาขาตลิ	งชนั 324/12 ถ.ชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-433-5532 คุณสุนีย ์ ศิริประยงต์ เขตตลิ	งชนั 15
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121 ศนูยฯ์ 49 สาขาจนัทคุณาภรณ์ 6/5 ม. 22 แขวงบางระมาด เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-418-4766 คุณปราณี  เปลี	ยนใจ เขตตลิ	งชนั 15

122 ศนูยฯ์ 49 สาขาวดัสะพาน 1/2 ม.7 แขวงบางพรม เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-410-8042 คุณปัทมา  ทรงประยรู เขตตลิ	งชนั 15

123 ศนูยฯ์ 49 สาขาบางเชือกหนัง 938 ซ.ริมคลองชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-410-8204 F.02-410-8204คุณดวงใจ  บุญยืน เขตตลิ	งชนั 15

124 ศนูยฯ์ 49 สาขาวดัชยัพฤกษมาลา 7/2 ม.4ซ. ชยัพฤกษ์มาลา ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม02-424-9410,02-410-8042คุณสมสุนีย ์เทียบวิจิตรฉาย,คุณสุภนิดา ทรงประยรู เขตตลิ	งชนั 15

125 ศนูยฯ์ 38 จิVด-ทองคาํ บาํเพ็ญ 137/9(72) ซ.23 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.1030002-241-8378-82,02คุณบรรจง  นุกลูกิจ เขตดุสิต 12

126 ศนูยฯ์ 6 สโมสรวฒันธรรมหญิง 426 ถ.พิษณุโลก แขวงสี	แยกมหานาค เขตดุสิต กทม.10300 02-282-8493,02-281-4510คุณดวงเดือน  ชยัยะ เขตดุสิต 12

127 ศนูยฯ์ 4 ดินแดง 4395 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-246-1553,02-248คุณสุนทร สุนทรชาติ,คุณกรองทอง น้อยประเสริฐ เขตดินแดง 22

128 ศนูยฯ์ 60 สาขารสสุคนธ ์ มโนธญากร 60 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-565-5257-8 คุณนฤมล  ศอกจะนก เขตดอนเมือง 9

129 ศนูยฯ์ 60 สาขาเมตตาบริบาล(สีกนั) 64/145 ม.2 ถนน.เลียบคูนายกิม แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210(083) 090-6995 (02) 565-8386คุณทองใบ 1/11/2013 เขตดอนเมือง 9

130 ศนูยฯ์ 60 สาขาดอนเมือง วดัดอนเมือง ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-566-2772 F.02-566-2772คุณสมทรง  รื	นสนธิJ เขตดอนเมือง 9

131 ศนูยฯ์ 29 สาขาชว่งนุเนตร(ศนูยใ์หญ)่ 27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กทม.1015002-476-6493-95-96 F.02-476-6628คุณศรีสุดา  เสริมพณิชกิจ,คุณนวลสมร ชมศิริ เขตจอมทอง 10

132 ศนูยฯ์ 29 สาขาศาลาครืน 33 ถ.เอกชยั 33 แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กทม.10150 02-415-7435 คุณพลศูรี  ไชยเกษตรกรณ์ เขตจอมทอง 10

133 ศนูยฯ์ 42 สาขาบางมด 5/1 ม.9 ถ.พระราม 2 ซ.28 วดัสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม02-416-0999 F.02-416-0999คุณรณกรณ ์ องักินันท์ เขตจอมทอง 10

134 ศนูยฯ์ 29 สาขาวดัไทร 1/3 ม.2 ถ.เอกชยั 19 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.1015002-415-2200 พ.จ.อ. วรพนัธ ์พงศจ์ิตภกัดิJ เขตจอมทอง 10

135 ศนูยฯ์ 17 ประชานิเวศน์ ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-591-6306 F.02-588-2059คุณศิริลกัษณ ์ จิระชาติ เขตจตุจกัร 12

136 ศนูยฯ์ 24 บางเขน 62 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-579-9607 F.02-579-1921คุณธนดา  ทองสุโชติ เขตจตุจกัร 9

137 ศนูยฯ์ 43 สาขาทรายกองดินใต้ 29 ม.5 แขวงทรายกองดินใต ้เขตคลองสามวา กทม. 10510 02-543-7295 คุณนิตยา  สิริไพฑรูย์ เขตคลองสามวา 11

138 ศนูยฯ์ 43 สาขาบางชนั เยื� องวดัราษฎรศ์รทัธาธรรม ม.4 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.02-517-5300 คุณดวงแข  อาํนวยพงษ์สา เขตคลองสามวา 11

139 ศนูยฯ์ 43 สาขาวดัคูบ้อน 20/5 ม.7 ซ.คูบ้อน 35 ถ.คูบ้อน แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม02-519-3288 F.02-519-3288คุณพรทิพย ์จิตรจาํนงค์ เขตคลองสามวา 11

140 ศนูยฯ์ 43 สาขาวดัสามวาตะวนัตก 32 ม.8 ถ.พระยาสุเรนท ์แขวงคลองสามวา กทม.10510 02-914-1525 คุณภทัรา  ประยงคก์ลิ	น เขตคลองสามวา 11
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141 ศนูยฯ์ 43 สาขาวดัสามวาตะวนัออก 5 ม.10 แขวงสามวาตะวนัออก เขตคลองสามวา กทม.10510 02-569-1978 คุณกิตติศกัดิJ  มะซอ เขตคลองสามวา 11

142 ศนูยฯ์ 64 สาขาคลองสามวา 1 ซ.เลียบคลองสอง 10 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม02-548-0495 F.02-548-0499คุณเปี	 ยมนรี   ทั 	วกลาง 1/11/2006 เขตคลองสามวา 11

143 ศนูยฯ์ 43 สาขาวดับวัแกว้ 12/2 ม.2 แขวงทรายกองดินใต ้เขตคลองสามวา กทม.10510 02-543-7822 คุณสมชาย  กะต่ายเพชร เขตคลองสามวา 11

144 ศนูยฯ์ 28 กรุงธนบุรี (ลาดหญา้) ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลาํพลู่าง เขตคลองสาน กทม.10600 02-860-8210 พิชิต  เสนาจนัทร์ 1/7/2006 เขตคลองสาน 10

145 ศนูยฯ์ 41 คลองเตย 139 ถ.อาจณรงค ์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-249-1385 คุณวสนัต ์ เจริญผล เขตคลองเตย 16

146 ศนูยฯ์ 10 สุขุมวิท 722 ซ.สุขุมวิท 30 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.1011002-258-4892 F.02-259-2523คุณปิรฐัยา  ธนกรวิทย ์,วิลาวณัย ์เอี	ยมวิบลูย์ เขตคลองเตย 16
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