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ลาํดับ ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศัพท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	

1 โรงพยาบาลกรุงเทพ 403 2 ซ.ศูนยว์จิยั 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10320
02-310-3000,02-310-3242 F.02-318-
1546

คุณมาโนช  มีพรปัญญาเลิศ เขตหว้ยขวาง 1

2 โรงพยาบาลปิยะเวท 100 998 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310
02-641-4499 ต่อ 5161 ,02-625-6500 
F.02-246-9253

คุณเฉลิมวรรณ  โพธิAงาม เขตหว้ยขวาง 1

3 โรงพยาบาลผิวหนังอโศก 41 18 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 (02) 246-5111ต่อ111,F.02 246-5745 คุณพณิชา  พ่วงทอง 1/11/2010 เขตหว้ยขวาง 12

4 โรงพยาบาลคลองตัน 3284 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-319-2101-5 F.02-318-5637 นพ.อนุจิตร   สุขศรีวงศ์ 1/10/2006 เขตหว้ยขวาง 1

5 โรงพยาบาลเพชรเวช 200 2469/13,15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ระหวา่งแยกเอกมยั-คลองตัน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10320
02-718-1515 ต่อ 135,02-318-0080-1
 F.02-18-1986,86

คุณประเสริฐ  ไตรมิตร เขตหว้ยขวาง 1

6 โรงพยาบาลพระรามเกา้ 190 99 ซ.โรงพยาบาลพระราม 9  ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10320
02-248-8020 ต่อ 2141 ,02-202-9999 
F.02-248-8018

คุณสุวรรณี  เย็นชุ่ม เขตหว้ยขวาง 1

7 โรงพยาบาลมงกุฎวฒันะ 400 34/40 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210
02-574-5000-9 ต่อ 8005 
F.02-573-8686

คุณนงเยาว์ เขตหลกัสี	 6

8
โรงพยาบาลวชิยัเวชอินเตอรเ์นชั 	น
แนลหนองแขม

200 456-456/9 หมู่ที	7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.10160 024416999,F024211784 คุณกญัญา มีทอง เขตหนองแขม 8

9 โรงพยาบาลบีแคร ์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 100 29 หมู่ 6 พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 02-523-3359-71 F.02-523-3372-74 คุณววิฒัชยั  ศุภนาค เขตสายไหม 6

10 โรงพยาบาลสายไหม 100 91 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 02-563-5205-21 นายวรีเจตน์ วอ่งกุศลกจิ เขตสายไหม 11

11 โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ 289 27 ถ.สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
02-675-9300 ต่อ 10926 ,
02-675-5000 F.02-675-5200

คุณ มนตรี เขตสาทร 4

12 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามลูนิธิ 60 606 ถ.เยาวราช แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ กทม.  10100 02-233-0955-6 F.02-234-3278 คุณเจียรนัย  ไชยนันทน์ เขตสมัพนัธวงศ์ 17

13
โรงพยาบาลเกษมราษฎรส์ุขาภิบาล
 3

100 58/19-21 ม. 3 ถ.รามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 02-729-3000 คุณจรสัศรี เขตสะพานสงู 7

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษทั  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557



ประเภท  ����      โรงพยาบาลเอกชน  จาํนวน 84  แห่ง ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวิสาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

� � � � คลนิิกมีเตียงพกัคา้ง ����    คลนิิกไม่มีเตียงพกัคา้ง � � � � อื.นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดับ ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศัพท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษทั  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

14
โรงพยาบาลสมิติเวช 2 (ศรี
นครินทร)์

400 488 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 02-378-9251-2,02-731-7000 คุณฉว ี ต่วนภูสา เขตสวนหลวง 18

15 โรงพยาบาลแพทยป์ัญญา 125 124-126 ซ.สมานมิตร ถ.รามคาํแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 02-314-0726-9 F.02-319-6685 คุณวเิชียร  เม่นนาเกร็ด เขตสวนหลวง 7

16 โรงพยาบาลวภิาราม 150 2677 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 02-722-2500 F.02-722-2455
นพ.ไพบลูย ์เอกแสงศร,ี
คุณสุดใจ พงศ์รุจิกร

เขตสวนหลวง 13

17 โรงพยาบาลสมิติเวช 1 (สุขุมวทิ) 275 133 ถ.สุขุมวทิ 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กทม.10110
02-381-6807,02-392-0011,02-711-
8000 F.02-391-1290

คุณวไิลพร  มกัชี	 เขตวฒันา 1

18 โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 450 33 ถ.สุขุมวทิ ซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงตลองเตย เขตวฒันา กทม.10110
02-667-2060,02-667-1000 F.02-667-
2525

คุณบุษกร เขตวฒันา 21

19 โรงพยาบาลฟัน 10 88/88 ถ.สุขุมวทิ 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-260-5000-15 F.02-260-5026 คุณปริมประภา เขตวฒันา 1

20 โรงพยาบาลบา้นแพว้ 100 12 ซ.พรอ้มมิตร ถ.สุขุมวทิ 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กทม.10110
02-259-0373-8,02-662-7999 F.02-
258-4751

คุณจงกลณี เย็นชุ่ม เขตวฒันา 1

21 โรงพยาบาลสุขุมวทิ 110 1411 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110
02-391-0011,02-714-1300 F.02-714-
0081

คุณสมคิด  อยูเ่ปีย เขตวฒันา 1

22 โรงพยาบาลจกัษุรตันิน 26 80/1 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-258-0442 F.02-259-0780 คุณสุพิศ  ชาํนาญกจิ เขตวฒันา 1

23 โรงพยาบาลคามิลเลี	ยน 150 423 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตัน เขตวฒันา กทม.10110
(02) 185-1444 ต่อ 706 (084) 
727-1712

คุณนลินทิพย์ เขตวฒันา 1

24 โรงพยาบาลลาดพรา้ว 200 2699 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.10310 02-530-2556-69 คุณสมพงษ์  สนกนก เขตวงัทองหลาง 7

25
โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม
ตกแต่งกมล

31 1223 ซ.ลาดพรา้ว 94 ถ.ปัญจมิตร แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310
(084) 680-0083,(02) 559-0151-
5,F.(02) 559-2808

คุณสนอง  ยิ� มยอ่ง 1/11/2011 เขตวงัทองหลาง 14

26 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 120 15/10 ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230
02-933-3355,081-383-4606 
F.02-514-4140-9 ต่อ 119

คุณอรุณ สาวกิรรณ,คุณวรี
มน ชื	นอารมณ์

เขตลาดพรา้ว 20
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27 โรงพยาบาลประชาพฒัน์ 100 146 ถ.สุขสวสัดิA แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140
02-427-1616 
F.02-427-5115,02-427-1616 ต่อ 1211

คุณชุติมา  คงอิ	ม เขตราษฎรบ์รูณะ 3

28 โรงพยาบาลราษฎรบ์รูณะ 150 116/1 ม.4 ซ.สุขสวสัดิA 27 ถ.สุขสวสัดิA แขวงบางปะกอก เขตราฎรบ์รูณะ กทม.10140
02-427-0175-9 F.02-872-1020,02-
427-3030

คุณจรญัญา ,คุณพชัรี เขตราษฎรบ์รูณะ 3

29 โรงพยาบาลสุขสวสัดิA(กรุงธน2) 100 272 ถ.สุขสวสัดิA แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 02-428-5036-7 F.02-427-4070 คุณวริตัน์ดา  อุปดิษฐ์ เขตราษฎรบ์รูณะ 3

30 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 250 611/42-43 ม.4 ซ.สุขสวสัดิA 25/1 ถ.สุขสวสัดิA แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140
02-428-0421-6,02-428-4525-9 F.02-
428-4525-9

คุณนง  นรพฒัน์ เขตราษฎรบ์รูณะ 3

31 โรงพยาบาลเดชา 100 396 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400
02-246-2080-5,02-246-0137 ต่อ 
1416 F.02-247-2089

คุณภาวณิี  ทองเล็ก เขตราชเทวี 18

32 โรงพยาบาลพญาไท 1 350 364/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400
02-245-2620-1,02-640-1111ต่อ 
2850-1-2F.02-245-5488

คุณทิพวภิา  การดี เขตราชเทวี 20

33 โรงพยาบาลนวมินทร ์9 599 หมู่ที	 13 ถ.สีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-5181372,02-5181374 คุณธนวนัต์  การดี 1/6/2008 เขตมีนบุรี 7

34 โรงพยาบาลเสรีรกัษ์ 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-918-9888 F.02-907-4125 คุณเพชรตัน์ ดีเทียนอินทร์ 1/3/2008 เขตมีนบุรี 11

35 โรงพยาบาลนวมินทร์ 180 47/94 ถ.สีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-918-5080 F.02-918-9192 คุณอุมาดี,คุณวภิาภรณ์ เขตมีนบุรี 7

36 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 675 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (02) 455-5599,F.(02) 455-5970 คุณนาฎวลิน  สุทธิประภา 1/10/2011 เขตภาษีเจริญ 15

37 โรงพยาบาลบางไผ่ 100 58/2 ซ.กิ	งเกษม ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ  กทม.10160
02-457-9749,02-457-0086 F.02-457-
2215

ลุงชลอ ภู่สุข (ฝ่ายช่าง) เขตภาษีเจริญ 15

38 โรงพยาบาลพญาไท 3 300 207/26 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-467-1111ต่อ3630 F.02-869-1119 คุณราํพึง เขตภาษีเจริญ 8

39 โรงพยาบาลวชิยัยุทธ 1 114 114/4 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสน เขตพญาไท  กทม.10400 02-618-6200 F.02-272-2788 คุณประชุม  เจริญรตัน์ เขตพญาไท 18
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40 โรงพยาบาลพญาไท 2 550 943-943/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-617-2444 F.02617-2499 หน่วยแม่บา้น คุณจนัยา เขตพญาไท 19

41 โรงพยาบาลเปาโล 150 670/1 ซ.สี	แยกสะพานควาย ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
02-279-7000-9 ต่อ  3731 
F.02-279-0394

คุณไพรินทร์ เขตพญาไท 6

42 โรงพยาบาลวชิยัยุทธ 2 236 71/3 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสน เขตพญาไท  กทม.10400 02-618-6200 F.02-272-2788 คุณประชุม  เจริญรตัน์ เขตพญาไท 18

43 โรงพยาบาลกวอ๋งสิว 50 513-515 ถ.เจริญกรุง แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ กทม.10110 02-221-8487 คุณเกล็ดแกว้  มั 	นใจ เขตป้อมปราบ 17

44 โรงพยาบาลหวัเฉียว 450 665 ถ.บาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.10100 02-223-1351-70 ต่อ 4203 คุณ สุดาวรรณ เขตป้อมปราบ 2

45 โรงพยาบาลเจตนิน 30 5 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 02-655-5300-10 F.02-655-5313 คุณเพียงใจ  หสัสะเดช เขตปทุมวนั 17

46
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนวมิ
นทร์

266 44/505 หมู่ที	 10 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม.10230 02-514-2157-9 F.02-538-3606 คุณสาํรวย  จงสวสัดิA เขตบึงกุม่ 7

47 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 400 124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กทม.10500 02-625-9000 F.02.236-2911 คุณสุขใจ เขตบางรกั 4

48 โรงพยาบาลบี.เอ็น.เอช 86 9/1 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 02-6862773  081-9245339 คุณนิธิรตัน์ เขตบางรกั 4

49 โรงพยาบาลมเหสกัข์ 200 46/7-9 ซ.ปราโมทย ์ถ.มเหสกัข ์สุริยวงศ์ เขตบางรกั กทม.10500 02-635-7123-39 คุณสุรตัวดี  กลั 	นเอี	ยม เขตบางรกั 20

50 โรงพยาบาลยนัฮี 400 454 ซ.จรญัสนิทวงศ์ 90 ถ.จรญัสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กทม.10700 02-879-0300 ต่อ สายแม่บา้น(ชุติมา) เขตบางพลดั 19

51 โรงพยาบาลตา ห ูคอ จมกู 50 585 ถ.สิรินธร แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั  กทม.10700 02-886-6600-16 คุณกานตสินีย์ เขตบางพลดั 8

52
โรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอร์
เนชั 	นแนล

115/524 ม.4 ถ.เอกมยั-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-894-4111 F.02-894-2773 นพ.อุดมศักดิA ศรีแสงนาม เขตบางบอน 10

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557



ประเภท  ����      โรงพยาบาลเอกชน  จาํนวน 84  แห่ง ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวิสาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

� � � � คลนิิกมีเตียงพกัคา้ง ����    คลนิิกไม่มีเตียงพกัคา้ง � � � � อื.นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดับ ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศัพท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษทั  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

53 โรงพยาบาลบางมด 3 18 71/5-6 ม.8 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-416-8561-2 F.02-416-8561
คุณศรีวฒันา อศัดามงคล,
คุณพรชยั  ผลประเสริฐ

เขตบางบอน 10

54 โรงพยาบาลมนารมย์ 9 ซ.หมู่บา้นนภาลยั ถ.สุขุมวทิ 70/3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
02-725-9595,02-6623611-2F.02-
725-9599,02-6623829

นพ.ไกรสิทธ ์ นฤขตัพิชยั
,สุวรรณี กุสุมาณอยุธยา

1/8/2006 เขตบางนา 13

55 โรงพยาบาลศิครินทร์ 180 4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 1728 , F.02-383-4414-5 คุณวรารตัน์  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 คุณสมบรูณ ์ วรรณศิริ เขตบางนา 1

57 โรงพยาบาลกลว้ยนํ�าไท 2 80 27 ซ.โสภณ ถ.สุขุมวทิ 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-399-4259-63 ,02-399-4260
คุณธารินี  วฒันวกิร ,คุณ
อมรรตัน์   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.02-361-
2777,02-361-2788

 คุณอรุณศรี  ดีไสว เขตบางนา 1

59 โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์ประชาชื	น 350 950 ถ.ประชาชื	น แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800
(081) 712-2210  (02)910-1600       
F.02-910-1649

คุณ จิตรา(พี	แร)่ เขตบางซื	อ 6

60 โรงพยาบาลบางโพ 100 95 ซ.แดรี	เบลล ์ถ.ประชาราษฎร ์สาย 2 แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800
02-587-0136,02-587-0144 F.02-586-
0024

คุณกมร  เรืองศรี เขตบางซื	อ 6

61 โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์บางแค 500 240/24-25 ม. 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 081-840-2577 (02) 804-8959ต่อ 8240 คุณมรกต เขตบางแค 8

62 ไทยจกัษุพระราม3 168 ถ.เจริญราษฎร ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 (02)689-8888,F(02)6899909 1/4/2012 เขตบางคอแหลม 16

63 โรงพยาบาลเซ็นทรลัฯ 200 362/114 ม. 8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220
(086-096-4911) 02-552-8777 ต่อ 
1189 F.02-552-0666

คุณระกาํ จาํเริญธรรม เขตบางเขน 6

64 โรงพยาบาลนครธน 500 49 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
02-416-5454,02-895-4000 F.02-415-
4340

คุณเมธา  ผณินธร 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

คุณพิชญก์านสต์ เขตบางขุนเทียน 10

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ประเภท  ����      โรงพยาบาลเอกชน  จาํนวน 84  แห่ง ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวิสาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

� � � � คลนิิกมีเตียงพกัคา้ง ����    คลนิิกไม่มีเตียงพกัคา้ง � � � � อื.นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดับ ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศัพท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษทั  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

66 โรงพยาบาลรามคาํแหง 315 436 ถ.รามคาํแหง 34 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กทม.10240 02-374-0200-16 F.02-374-0804 คุณนพวรรณ  เพง้เมือง เขตบางกะปิ 7

67 โรงพยาบาลเวชธานี 500 1 ถ.ลาดพรา้ว111 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-734-0390 ต่อ 3600 คุณวรพร  ทองคาํ เขตบางกะปิ 7

68 โรงพยาบาลผิวอโศก สาขาปิ	 นเกลา้ 107 ถ.บรมชนนีนาถ แขวงบางบาํหรุ เขตบางกอกน้อย 10700 (02)434-5222,08155-1888 คุณกติติภูมิ วรจวรยาวงค์ 1/2/2012 เขตบางกอกน้อย 17

69 โรงพยาบาลศรีวชิยั 1 50 240/1-8 ถ.จรญัสนิทวงศ์ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-412-0055-60 F.02-412-7581-82 คุณจกัรพนัธุ ์ สืบเชื� อ เขตบางกอกน้อย 8

70 โรงพยาบาลธนบุรี 1 34/1ซ.แสงศึกษา ถ.อิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-412-0020 F.02-412-7343 คุณนงคล์กัษณ์ เขตบางกอกน้อย 5

71 โรงพยาบาลเจา้พระยา 160 113/44 ซ.รุ่งประชา ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700
02-884-7000,02-434-0117 F.02-434-
6929

คุณกาญจนา  ตะโหนดแกว้ เขตบางกอกน้อย 8

72 โรงพยาบาลเยาวรกัษ์ 50 1363-1375 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กทม.10600 (02) 465-0268 คุณพฒันา  นุชประเสริฐ เขตธนบุรี 10

73 โรงพยาบาลธนบุรี 2 70 34/4 หมู่ 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กทม.10170 02-448-3848 ต่อ 1335 F.02-448-3869 คุณสุวรรณี  ญาณสตูร เขตทววีฒันา 8

74 โรงพยาบาลมิชชั 	น 120 430 ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค เขตดุสิต กทม.10300 02-281-1422ต่อ 300 F.02-280-0441 คุณบุญเรือง เขตดุสิต 17

75 โรงพยาบาลสหแพทย ์รชัดา 10 169/63 ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-275-8120 F.02-275-3566 คุณจาํลอง  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  แกน่จนัทึก เขตดินแดง 6

77 โรงพยาบาลราชานุกลู 450 4737 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-245-4601-5,086-076-0281 คุณอุดม  อนุพนัธ์ เขตดินแดง 22

78
โรงพยาบาลบางกอก 9  อินเตอร์
เนชั 	นแนล

8/245 ม. 4 ถ.พระราม 2 กม.1 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
02-894-4111,02-877-1111,02-877-
2222

นพ. อุดมศักด์  ศรีแสงงาม เขตจอมทอง 3

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ลาํดับ ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศัพท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษทั  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

79 โรงพยาบาลบางมด 1 200 59/7 ม.10 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
02-867-0606,02-416-0049 F.02-415-
5834

คูณวนะชยั  โรจน์วรชวลิต เขตจอมทอง 10

80 โรงพยาบาลเมโย 200 2012-2014/5-7 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-579-1770-4 ต่อ136 F.02-579-9676 คุณกรกช เขตจตุจกัร 6

81 โรงพยาบาลวภิาวดี 1 400 51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจตัร กทม.10900 02-561-1258-67 F.02-561-1466 คุณ ชลลดา เขตจตุจกัร 6

82 โรงพยาบาลสินแพทย์ 150 9/99 ถ.รามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230
02-948-5380-90 ต่อ 
010,089-792-3335 F.02-948-5813

คุณอุบล  นภากร เขตคนันายาว 7

83 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 80 3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 02-240-2727 ต่อ 2915 F.02-249-8774 คุณวรวุฒิ  จินตรศัมี เขตคลองเตย 3

84 โรงพยาบาลกลว้ยนํ�าไท 1 200 80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กทม.10110 02-381-2006-20 F.02-381-3582 คุณสุนีย ์   อ่อนน้อม เขตคลองเตย 3

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557


