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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

3301 ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-1385,  0-2240-2056

3302
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาชุมชน

 70 ไร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2671-4053-4

3303 คลินิกเวชกรรมคลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2671-1498-9

3320 ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท โรงพยาบาลกลาง 0-2258-4892, 0-2259-2523

0701 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลตํารวจ 0-2233-6329,  0-2236-4055

0711 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลกลาง 0-2214-1057

0905 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร อุดมสุข โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2361-5580

0924
ศูนยบริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินต

มุสิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9114

0925 ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9438

1201
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราช

รังสรรค
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2294-9444 ตอ 100

1209 ศูนยบริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-3247,  0-2294-9499

สาทร 2801
ศูนยบริการสาธารณสุข 63 สมาคม

แตจ๋ิวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2675-9945-6

3901 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลตํารวจ 0-2391-6082,  0-2392-2488

3902 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลกลาง 0-2391-6082,  0-2392-2488

วัฒนา

คลองเตย

ปทุมวัน

พระโขนง

ยานนาวา

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต คลองเตย

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตคลองเตย สามารถเลือกหนวยบริการในเขตคลองเตย, ปทุมวัน, พระโขนง, ยานนาวา, สาทร

วัฒนา ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

1808 ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี โรงพยาบาลตากสิน 0-2860-8210,  0-2437-2057

1809
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขา

คลองสาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค 0-2862-2884

0401 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลกลาง 0-2233-6329,  0-2236-4055

0406 สามยานคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 0-2234-4063-4

สัมพันธวงศ 1307 ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช โรงพยาบาลกลาง 0-2222-7875

1501
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-1000

1513 ว.พ.คลินิกการแพทย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2890-1011

1515
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2465-1000

1516 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โรงพยาบาลตากสิน 0-2468-5297, 0-2476-5801

1517
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระ

ประยูรวงศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-0014,  0-2465-0699

1518 โรงพยาบาลเยาวรักษ โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2465-5620

1519 สหคลินิกเวชกรรมสุทธาราม โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2437-6241

สาทร 2801
ศูนยบริการสาธารณสุข 63 สมาคม

แตจ๋ิวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2675-9945-6

3101
ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน 

วังตาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-0860

3110
ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง 

เนตรวิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2291-7637-8

3111
ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญ

เรือง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-2353

บางคอแหลม

บางคอแหลม ดังตอไปนี้

คลองสาน

บางรัก

ธนบุรี

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต คลองสาน

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตคลองสาน สามารถเลือกหนวยบริการในเขตคลองสาน, บางรัก, สัมพันธวงศ, ธนบุรี, สาทร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

คลองสามวา 4605
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคซีราม

อินทรา
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2915-5441

0309
ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี 

หนองจอก
โรงพยาบาลหนองจอก 0-2988-1633-6

0310 นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2988-4662

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

มีนบุรี 1001 ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โรงพยาบาลหนองจอก 0-2540-7154

 ดังตอไปนี้

หนองจอก

บางเขน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต คลองสามวา

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตคลองสามวา สามารถเลือกหนวยบริการในเขตคลองสามวา, หนองจอก, บางเขน, มีนบุรี
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4

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

มีนบุรี 1001 ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โรงพยาบาลหนองจอก 0-2540-7154

2701 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลสิรินธร 0-2375-2897,  0-2374-5633

2702 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลหนองจอก 0-2375-2897,  0-2374-5633

2711 ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2510-4955

คลองสามวา 4605
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคซีราม

อินทรา
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2915-5441

บึงกุม

พื้นท่ีเขต คันนายาว

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตคันนายาว สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางเขน, มีนบุรี, บึงกุม, คลองสามวา

 ดังตอไปนี้

บางเขน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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5

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

2608 ศูนยบริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2276-5996,  0-2275-6579

2610 คลินิกเวชกรรมวิภาวดี ซอย 2 โรงพยาบาลคลองตัน 0-2692-3766,  0-2276-9407

2914
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-5205-6

2915
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาตลาด

เตาปูน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2586-7402

2916
คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2 0-2911-5373

บางซื่อ

 ดังตอไปนี้

บางเขน

หวยขวาง

ดินแดง

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต จตุจักร

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตจตุจักร สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางเขน, หวยขวาง, ดินแดง, บางซื่อ
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

จอมทอง 3501 ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร โรงพยาบาลตากสิน 0-2476-6493,  0-2476-6495-6

1501
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-1000

1513 ว.พ.คลินิกการแพทย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2890-1011

1515
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2465-1000

1516 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โรงพยาบาลตากสิน 0-2468-5297, 0-2476-5801

1517
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระ

ประยูรวงศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-0014,  0-2465-0699

1518 โรงพยาบาลเยาวรักษ โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2465-5620

1519 สหคลินิกเวชกรรมสุทธาราม โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2437-6241

2105 สถานพยาบาลบางปะกอก 5 โรงพยาบาลตากสิน 0-2894-1434-6

2114
พระราม 2 คลินิกเวชกรรม (สาขาเพชร

ทองคํา)
โรงพยาบาลพระราม 2 0-2452-1407

2117
ศูนยบริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทอง

สิมา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2415-2052,  0-2416-8318

2215 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โรงพยาบาลตากสิน 0-2410-1810, 0-2410-1814

2216
ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ 

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
โรงพยาบาลตากสิน

0-2455-5804,  0-2455-1771,  0-

2455-2527

2401 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7949

2402 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7949

2403
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7512

2404
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7512

2405 บางปะกอกคลินิกเวชการ โรงพยาบาลตากสิน
0-2428-6124,     0-2872-1111 ตอ 

1914

2413
คลินิกเวชกรรมมหาชนสามแยกพระ

ประแดง
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2463-4077,  0-2463-4090

ราษฎรบูรณะ

ทุงครุ, บางบอน ดังตอไปนี้

ธนบุรี

บางขุนเทียน

ภาษีเจริญ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต จอมทอง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตจอมทอง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตจอมทอง, ธนบุรี, บางขุนเทียน, ภาษีเจริญ, ราษฎรบูรณะ
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7

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2418 ธนารมยเวชกรรมคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2428-5214,     0-2488-7330

2419
คลินิกนวมินทร 2 เวชกรรม สาขา

ราษฎรบูรณะ
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2871-3232

4901 ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ โรงพยาบาลตากสิน 0-2464-3057

4907 คลินิกเวชกรรมทุงครุ โรงพยาบาลตากสิน 0-2426-0673-4

4913 ศูนยบริการสาธารณสุข 54 ทัศนเอี่ยม โรงพยาบาลตากสิน 0-2426-3514

5004 คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา รพท.สมุทรสาคร 0-2890-8337

5017
ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข 

บางบอน
โรงพยาบาลตากสิน

0-2453-0526,  0-2453-0636-7,  0-

2453-0570

ทุงครุ

บางบอน

F-11-PS-11 ฉบับท่ี  9     ประกาศใช ณ วันท่ี  01 มิถุนายน 2549



8

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

บางเขน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ดอนเมือง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตดอนเมือง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางเขน

 ดังตอไปนี้
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9

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2608 ศูนยบริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2276-5996,  0-2275-6579

2610 คลินิกเวชกรรมวิภาวดี ซอย 2 โรงพยาบาลคลองตัน 0-2692-3766,  0-2276-9407

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

 ดังตอไปนี้

ดินแดง

หวยขวาง

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ดินแดง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตดินแดง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตดินแดง, หวยขวาง
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10

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

ดุสิต 0209
ศูนยบริการสาธารณสุข 6 สโมสร

วัฒนธรรมหญิง
โรงพยาบาลกลาง 0-2282-0048,  0-2282-8493

0106 ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โรงพยาบาลกลาง 0-2281-7861

0107 ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ โรงพยาบาลกลาง
0-2226-5897,  0-2222-7874 ตอ 21, 

 22

0806 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาวงเวียน 22 โรงพยาบาลกลาง 0-2623-3362-3

0807
ศูนยบริการสาธารณสุข 20 บมจ.

ธนาคารนครหลวงไทย
โรงพยาบาลกลาง 0-2223-0004

2914
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-5205-6

2915
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาตลาด

เตาปูน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2586-7402

2916
คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2 0-2911-5373

ปอมปราบศัตรูพาย

บางซื่อ

พื้นท่ีเขต ดุสิต

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตดุสิต สามารถเลือกหนวยบริการในเขตดุสิต, พระนคร, ปอมปราบศัตรูพาย, บางซื่อ

 ดังตอไปนี้

พระนคร

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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11

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

ตล่ิงชัน 1911
ศูนยบริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษ

มาลา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-9410

บางกอกใหญ 1607
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงส

รัตนาราม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2472-5895-6

บางกอกนอย 2012 ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-4241,  0-2423-0234

2215 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โรงพยาบาลตากสิน 0-2410-1810, 0-2410-1814

2216
ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ 

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
โรงพยาบาลตากสิน

0-2455-5804,  0-2455-1771,  0-

2455-2527

4001 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลตากสิน 0-2454-7070

4002 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2454-7070

4006 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2801-1199

4016 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2807-0303

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตตลิ่งชัน สามารถเลือกหนวยบริการในเขตตลิ่งชัน, บางกอกใหญ, บางกอกนอย, ภาษีเจริญ, บางแค

 ดังตอไปนี้

ภาษีเจริญ

บางแค

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ตลิ่งชัน
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12

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

ตล่ิงชัน 1911
ศูนยบริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษ

มาลา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-9410

2301
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ
0-2421-2147-9

2302
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2421-2147-9

2307
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ
0-2429-3914

2308
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2421-2147-9

4001 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลตากสิน 0-2454-7070

4002 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2454-7070

4006 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2801-1199

4016 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2807-0303

หนองแขม

บางแค

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ทวีวัฒนา

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา สามารถเลือกหนวยบริการในเขตตลิ่งชัน, หนองแขม, บางแค

 ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

4901 ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ โรงพยาบาลตากสิน 0-2464-3057

4907 คลินิกเวชกรรมทุงครุ โรงพยาบาลตากสิน 0-2426-0673-4

4913 ศูนยบริการสาธารณสุข 54 ทัศนเอี่ยม โรงพยาบาลตากสิน 0-2426-3514

2105 สถานพยาบาลบางปะกอก 5 โรงพยาบาลตากสิน 0-2894-1434-6

2114
พระราม 2 คลินิกเวชกรรม (สาขาเพชร

ทองคํา)
โรงพยาบาลพระราม 2 0-2452-1407

2117
ศูนยบริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทอง

สิมา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2415-2052,  0-2416-8318

2401 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7949

2402 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7949

2403
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7512

2404
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7512

2405 บางปะกอกคลินิกเวชการ โรงพยาบาลตากสิน
0-2428-6124,     0-2872-1111 ตอ 

1914

2413
คลินิกเวชกรรมมหาชนสามแยกพระ

ประแดง
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2463-4077,  0-2463-4090

2418 ธนารมยเวชกรรมคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2428-5214,     0-2488-7330

2419
คลินิกนวมินทร 2 เวชกรรม สาขา

ราษฎรบูรณะ
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2871-3232

จอมทอง 3501 ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร โรงพยาบาลตากสิน 0-2476-6493,  0-2476-6495-6

ราษฎรบูรณะ

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตทุงครุ สามารถเลือกหนวยบริการในเขตทุงครุ, บางขุนเทียน, ราษฎรบูรณะ, จอมทอง

 ดังตอไปนี้

ทุงครุ

บางขุนเทียน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ทุงครุ
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

1501
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-1000

1513 ว.พ.คลินิกการแพทย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2890-1011

1515
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2465-1000

1516 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โรงพยาบาลตากสิน 0-2468-5297, 0-2476-5801

1517
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระ

ประยูรวงศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-0014,  0-2465-0699

1518 โรงพยาบาลเยาวรักษ โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2465-5620

1519 สหคลินิกเวชกรรมสุทธาราม โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2437-6241

บางกอกใหญ 1607
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงส

รัตนาราม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2472-5895-6

1808 ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี โรงพยาบาลตากสิน 0-2860-8210,  0-2437-2057

1809
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขา

คลองสาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค 0-2862-2884

2215 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โรงพยาบาลตากสิน 0-2410-1810, 0-2410-1814

2216
ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ 

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
โรงพยาบาลตากสิน

0-2455-5804,  0-2455-1771,  0-

2455-2527

2401 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7949

2402 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7949

2403
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7512

2404
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7512

2405 บางปะกอกคลินิกเวชการ โรงพยาบาลตากสิน
0-2428-6124,     0-2872-1111 ตอ 

1914

2413
คลินิกเวชกรรมมหาชนสามแยกพระ

ประแดง
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2463-4077,  0-2463-4090

2418 ธนารมยเวชกรรมคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2428-5214,     0-2488-7330

ราษฎรบูรณะ

บางคอแหลม, จอมทอง ดังตอไปนี้

ธนบุรี

คลองสาน

ภาษีเจริญ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ธนบุรี

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตธนบุรี สามารถเลือกหนวยบริการในเขตธนบุรี, บางกอกใหญ, คลองสาน, ภาษีเจริญ, ราษฎรบูรณะ
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15

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2419
คลินิกนวมินทร 2 เวชกรรม สาขา

ราษฎรบูรณะ
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2871-3232

3101
ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน 

วังตาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-0860

3110
ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง 

เนตรวิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2291-7637-8

3111
ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญ

เรือง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-2353

จอมทอง 3501 ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร โรงพยาบาลตากสิน 0-2476-6493,  0-2476-6495-6

บางคอแหลม
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16

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

บางกอกนอย 2012 ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-4241,  0-2423-0234

0106 ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โรงพยาบาลกลาง 0-2281-7861

0107 ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ โรงพยาบาลกลาง
0-2226-5897,  0-2222-7874 ตอ 21, 

 22

บางกอกใหญ 1607
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงส

รัตนาราม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2472-5895-6

ตล่ิงชัน 1911
ศูนยบริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษ

มาลา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-9410

2215 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โรงพยาบาลตากสิน 0-2410-1810, 0-2410-1814

2216
ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ 

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
โรงพยาบาลตากสิน

0-2455-5804,  0-2455-1771,  0-

2455-2527

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางกอกนอย สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางกอกนอย, พระนคร, บางกอกใหญ, ตลิ่งชัน, ภาษีเจริญ

 ดังตอไปนี้

พระนคร

ภาษีเจริญ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต บางกอกนอย
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17

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

บางกอกใหญ 1607
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงส

รัตนาราม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2472-5895-6

0106 ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โรงพยาบาลกลาง 0-2281-7861

0107 ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ โรงพยาบาลกลาง
0-2226-5897,  0-2222-7874 ตอ 21, 

 22

1501
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-1000

1513 ว.พ.คลินิกการแพทย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2890-1011

1515
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2465-1000

1516 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โรงพยาบาลตากสิน 0-2468-5297, 0-2476-5801

1517
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระ

ประยูรวงศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-0014,  0-2465-0699

1518 โรงพยาบาลเยาวรักษ โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2465-5620

1519 สหคลินิกเวชกรรมสุทธาราม โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2437-6241

ตล่ิงชัน 1911
ศูนยบริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษ

มาลา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-9410

บางกอกนอย 2012 ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-4241,  0-2423-0234

2215 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โรงพยาบาลตากสิน 0-2410-1810, 0-2410-1814

2216
ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ 

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
โรงพยาบาลตากสิน

0-2455-5804,  0-2455-1771,  0-

2455-2527

พระนคร

ธนบุรี

ภาษีเจริญ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต บางกอกใหญ

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางกอกใหญ สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางกอกใหญ, พระนคร, ธนบุรี, ตลิ่งชัน, บางกอกนอย

ภาษีเจริญ ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0613
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตน

บัณฑิต
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2378-4324

0614 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2374-3594,  0-2374-3550

0615 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลหนองจอก 0-2374-3594,  0-2374-3550

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

2701 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลสิรินธร 0-2375-2897,  0-2374-5633

2702 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลหนองจอก 0-2375-2897,  0-2374-5633

2711 ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2510-4955

3202
ศูนยบริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ํา

เลิศ
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2396-1866

3205 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2739-9466-7

3206
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาวัดตะ

กล่ํา
โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2747-0967

3240 คลินิกแพทยศรีนครินทร โรงพยาบาลสิรินธร 0-2748-2945

3401 ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2321-8813

3419 คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 โรงพยาบาลสิรินธร 0-2311-7238-9

3420
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขาศรี

นครินทรสหคลินิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2320-0905-8

3421
ศูนยบริการสาธารณสุข 37 ประสงค 

สุดสาคร ตูจินดา
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2362-5238-40

หวยขวาง

บึงกุม

ประเวศ

สวนหลวง

พื้นท่ีเขต บางกะป

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางกะป สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางกะป, หวยขวาง, บึงกุม, ประเวศ, สวนหลวง

 ดังตอไปนี้

บางกะป

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2105 สถานพยาบาลบางปะกอก 5 โรงพยาบาลตากสิน 0-2894-1434-6

2114
พระราม 2 คลินิกเวชกรรม (สาขาเพชร

ทองคํา)
โรงพยาบาลพระราม 2 0-2452-1407

2117
ศูนยบริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทอง

สิมา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2415-2052,  0-2416-8318

จอมทอง 3501 ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร โรงพยาบาลตากสิน 0-2476-6493,  0-2476-6495-6

4901 ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ โรงพยาบาลตากสิน 0-2464-3057

4907 คลินิกเวชกรรมทุงครุ โรงพยาบาลตากสิน 0-2426-0673-4

4913 ศูนยบริการสาธารณสุข 54 ทัศนเอี่ยม โรงพยาบาลตากสิน 0-2426-3514

5004 คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา รพท.สมุทรสาคร 0-2890-8337

5017
ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข 

บางบอน
โรงพยาบาลตากสิน

0-2453-0526,  0-2453-0636-7,  0-

2453-0570

บางขุนเทียน

ทุงครุ

บางบอน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต บางขุนเทียน

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางขุนเทียน สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางขุนเทียน, จอมทอง, ทุงครุ, บางบอน

 ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

2701 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลสิรินธร 0-2375-2897,  0-2374-5633

2702 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลหนองจอก 0-2375-2897,  0-2374-5633

2711 ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2510-4955

คลองสามวา 4605
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคซีราม

อินทรา
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2915-5441

บึงกุม

พื้นท่ีเขต บางเขน

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางเขน สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางเขน, บึงกุม, คลองสามวา

 ดังตอไปนี้

บางเขน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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21

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

3101
ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน 

วังตาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-0860

3110
ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง 

เนตรวิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2291-7637-8

3111
ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญ

เรือง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-2353

1201
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราช

รังสรรค
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2294-9444 ตอ 100

1209 ศูนยบริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-3247,  0-2294-9499

1501
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-1000

1513 ว.พ.คลินิกการแพทย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2890-1011

1515
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2465-1000

1516 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โรงพยาบาลตากสิน 0-2468-5297, 0-2476-5801

1517
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระ

ประยูรวงศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-0014,  0-2465-0699

1518 โรงพยาบาลเยาวรักษ โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2465-5620

1519 สหคลินิกเวชกรรมสุทธาราม โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2437-6241

1808 ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี โรงพยาบาลตากสิน 0-2860-8210,  0-2437-2057

1809
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขา

คลองสาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค 0-2862-2884

2401 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7949

2402 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7949

2403
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7512

2404
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7512

2405 บางปะกอกคลินิกเวชการ โรงพยาบาลตากสิน
0-2428-6124,     0-2872-1111 ตอ 

1914

คลองสาน

ราษฎรบูรณะ

สาทร ดังตอไปนี้

บางคอแหลม

ยานนาวา

ธนบุรี

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต บางคอแหลม

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางคอแหลม สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางคอแหลม, ยานนาวา, ธนบุรี, คลองสาน, ราษฎรบูรณะ
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2413
คลินิกเวชกรรมมหาชนสามแยกพระ

ประแดง
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2463-4077,  0-2463-4090

2418 ธนารมยเวชกรรมคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2428-5214,     0-2488-7330

2419
คลินิกนวมินทร 2 เวชกรรม สาขา

ราษฎรบูรณะ
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2871-3232

สาทร 2801
ศูนยบริการสาธารณสุข 63 สมาคม

แตจ๋ิวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2675-9945-6
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

4001 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลตากสิน 0-2454-7070

4002 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2454-7070

4006 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2801-1199

4016 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2807-0303

ตล่ิงชัน 1911
ศูนยบริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษ

มาลา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-9410

2215 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โรงพยาบาลตากสิน 0-2410-1810, 0-2410-1814

2216
ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ 

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
โรงพยาบาลตากสิน

0-2455-5804,  0-2455-1771,  0-

2455-2527

2301
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ
0-2421-2147-9

2302
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2421-2147-9

2307
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ
0-2429-3914

2308
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2421-2147-9

5004 คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา รพท.สมุทรสาคร 0-2890-8337

5017
ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข 

บางบอน
โรงพยาบาลตากสิน

0-2453-0526,  0-2453-0636-7,  0-

2453-0570

ภาษีเจริญ

หนองแขม

บางบอน

พื้นท่ีเขต บางแค

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางแค สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางแค, ตลิ่งชัน, ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางบอน

 ดังตอไปนี้

บางแค

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2914
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-5205-6

2915
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาตลาด

เตาปูน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2586-7402

2916
คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2 0-2911-5373

ดุสิต 0209
ศูนยบริการสาธารณสุข 6 สโมสร

วัฒนธรรมหญิง
โรงพยาบาลกลาง 0-2282-0048,  0-2282-8493

พื้นท่ีเขต บางซื่อ

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางซื่อ สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางซื่อ, ดุสิต

 ดังตอไปนี้

บางซื่อ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

4701
ศูนยบริการสาธารณสุข 8 บุญรอด 

รุงเรือง
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2361-6760-2

4702 คลินิกเวชกรรมลาซาล โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2744-4401-2

0905 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร อุดมสุข โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2361-5580

0924
ศูนยบริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินต

มุสิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9114

0925 ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9438

3202
ศูนยบริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ํา

เลิศ
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2396-1866

3205 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2739-9466-7

3206
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาวัดตะ

กล่ํา
โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2747-0967

3240 คลินิกแพทยศรีนครินทร โรงพยาบาลสิรินธร 0-2748-2945

บางนา

พระโขนง

ประเวศ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต บางนา

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางนา สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางนา, พระโขนง, ประเวศ

 ดังตอไปนี้

F-11-PS-11 ฉบับท่ี  9     ประกาศใช ณ วันท่ี  01 มิถุนายน 2549



26

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

5004 คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา รพท.สมุทรสาคร 0-2890-8337

5017
ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข 

บางบอน
โรงพยาบาลตากสิน

0-2453-0526,  0-2453-0636-7,  0-

2453-0570

2105 สถานพยาบาลบางปะกอก 5 โรงพยาบาลตากสิน 0-2894-1434-6

2114
พระราม 2 คลินิกเวชกรรม (สาขาเพชร

ทองคํา)
โรงพยาบาลพระราม 2 0-2452-1407

2117
ศูนยบริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทอง

สิมา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2415-2052,  0-2416-8318

2215 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โรงพยาบาลตากสิน 0-2410-1810, 0-2410-1814

2216
ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ 

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
โรงพยาบาลตากสิน

0-2455-5804,  0-2455-1771,  0-

2455-2527

2301
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ
0-2421-2147-9

2302
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2421-2147-9

2307
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ
0-2429-3914

2308
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2421-2147-9

จอมทอง 3501 ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร โรงพยาบาลตากสิน 0-2476-6493,  0-2476-6495-6

4001 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลตากสิน 0-2454-7070

4002 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2454-7070

4006 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2801-1199

4016 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2807-0303

บางขุนเทียน

ภาษีเจริญ

หนองแขม

บางแค

พื้นท่ีเขต บางบอน

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางบอน สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางบอน, บางขุนเทียน, ภาษีเจริญ, หนองแขม, จอมทอง

บางแค ดังตอไปนี้

บางบอน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0106 ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โรงพยาบาลกลาง 0-2281-7861

0107 ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ โรงพยาบาลกลาง
0-2226-5897,  0-2222-7874 ตอ 21, 

 22

ดุสิต 0209
ศูนยบริการสาธารณสุข 6 สโมสร

วัฒนธรรมหญิง
โรงพยาบาลกลาง 0-2282-0048,  0-2282-8493

บางกอกนอย 2012 ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-4241,  0-2423-0234

2914
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-5205-6

2915
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาตลาด

เตาปูน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2586-7402

2916
คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2 0-2911-5373

พระนคร

บางซื่อ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต บางพลัด

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางพลัด สามารถเลือกหนวยบริการในเขตพระนคร, ดุสิต, บางกอกนอย, บางซื่อ

 ดังตอไปนี้
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28

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0401 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลกลาง 0-2233-6329,  0-2236-4055

0406 สามยานคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 0-2234-4063-4

0701 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลตํารวจ 0-2233-6329,  0-2236-4055

0711 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลกลาง 0-2214-1057

0806 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาวงเวียน 22 โรงพยาบาลกลาง 0-2623-3362-3

0807
ศูนยบริการสาธารณสุข 20 บมจ.

ธนาคารนครหลวงไทย
โรงพยาบาลกลาง 0-2223-0004

สัมพันธวงศ 1307 ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช โรงพยาบาลกลาง 0-2222-7875

1808 ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี โรงพยาบาลตากสิน 0-2860-8210,  0-2437-2057

1809
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขา

คลองสาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค 0-2862-2884

สาทร 2801
ศูนยบริการสาธารณสุข 63 สมาคม

แตจ๋ิวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2675-9945-6

ปอมปราบศัตรูพาย

คลองสาน

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบางรัก สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางรัก, ปทุมวัน, ปอมปราบศัตรูพาย, สัมพันธวงศ, คลองสาน

สาทร ดังตอไปนี้

บางรัก

ปทุมวัน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต บางรัก
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2701 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลสิรินธร 0-2375-2897,  0-2374-5633

2702 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลหนองจอก 0-2375-2897,  0-2374-5633

2711 ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2510-4955

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

0613
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตน

บัณฑิต
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2378-4324

0614 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2374-3594,  0-2374-3550

0615 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลหนองจอก 0-2374-3594,  0-2374-3550

บางกะป

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตบึงกุม สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบึงกุม, บางเขน, บางกะป

 ดังตอไปนี้

บึงกุม

บางเขน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต บึงกุม
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30

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0701 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลตํารวจ 0-2233-6329,  0-2236-4055

0711 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลกลาง 0-2214-1057

0401 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลกลาง 0-2233-6329,  0-2236-4055

0406 สามยานคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 0-2234-4063-4

0806 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาวงเวียน 22 โรงพยาบาลกลาง 0-2623-3362-3

0807
ศูนยบริการสาธารณสุข 20 บมจ.

ธนาคารนครหลวงไทย
โรงพยาบาลกลาง 0-2223-0004

สัมพันธวงศ 1307 ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช โรงพยาบาลกลาง 0-2222-7875

สาทร 2801
ศูนยบริการสาธารณสุข 63 สมาคม

แตจ๋ิวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2675-9945-6

3301 ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-1385,  0-2240-2056

3302
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาชุมชน

 70 ไร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2671-4053-4

3303 คลินิกเวชกรรมคลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2671-1498-9

3320 ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท โรงพยาบาลกลาง 0-2258-4892, 0-2259-2523

3901 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลตํารวจ 0-2391-6082,  0-2392-2488

3902 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลกลาง 0-2391-6082,  0-2392-2488

คลองเตย

วัฒนา

คลองเตย, วัฒนา ดังตอไปนี้

ปทุมวัน

บางรัก

ปอมปราบศัตรูพาย

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ปทุมวัน

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตปทุมวัน สามารถเลือกหนวยบริการในเขตปทุมวัน, บางรัก, ปอมปราบศัตรูพาย, สัมพันธวงศ, สาทร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

3202
ศูนยบริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ํา

เลิศ
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2396-1866

3205 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2739-9466-7

3206
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาวัดตะ

กล่ํา
โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2747-0967

3240 คลินิกแพทยศรีนครินทร โรงพยาบาลสิรินธร 0-2748-2945

0613
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตน

บัณฑิต
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2378-4324

0614 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2374-3594,  0-2374-3550

0615 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลหนองจอก 0-2374-3594,  0-2374-3550

0905 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร อุดมสุข โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2361-5580

0924
ศูนยบริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินต

มุสิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9114

0925 ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9438

3401 ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2321-8813

3419 คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 โรงพยาบาลสิรินธร 0-2311-7238-9

3420
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขาศรี

นครินทรสหคลินิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2320-0905-8

3421
ศูนยบริการสาธารณสุข 37 ประสงค 

สุดสาคร ตูจินดา
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2362-5238-40

4701
ศูนยบริการสาธารณสุข 8 บุญรอด 

รุงเรือง
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2361-6760-2

4702 คลินิกเวชกรรมลาซาล โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2744-4401-2

พระโขนง

สวนหลวง

บางนา

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตประเวศ สามารถเลือกหนวยบริการในเขตประเวศ, บางกะป, พระโขนง, สวนหลวง, บางนา

 ดังตอไปนี้

ประเวศ

บางกะป

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ประเวศ
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32

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0806 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาวงเวียน 22 โรงพยาบาลกลาง 0-2623-3362-3

0807
ศูนยบริการสาธารณสุข 20 บมจ.

ธนาคารนครหลวงไทย
โรงพยาบาลกลาง 0-2223-0004

0106 ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โรงพยาบาลกลาง 0-2281-7861

0107 ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ โรงพยาบาลกลาง
0-2226-5897,  0-2222-7874 ตอ 21, 

 22

ดุสิต 0209
ศูนยบริการสาธารณสุข 6 สโมสร

วัฒนธรรมหญิง
โรงพยาบาลกลาง 0-2282-0048,  0-2282-8493

0701 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลตํารวจ 0-2233-6329,  0-2236-4055

0711 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลกลาง 0-2214-1057

สัมพันธวงศ 1307 ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช โรงพยาบาลกลาง 0-2222-7875

พระนคร

ปทุมวัน

พื้นท่ีเขต ปอมปราบศัตรูพาย

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตปอมปราบศัตรูพาย สามารถเลือกหนวยบริการในเขตปอมปราบศัตรูพาย, พระนคร, ดุสิต, ปทุมวัน, สัมพันธวงศ

 ดังตอไปนี้

ปอมปราบศัตรูพาย

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

ดุสิต 0209
ศูนยบริการสาธารณสุข 6 สโมสร

วัฒนธรรมหญิง
โรงพยาบาลกลาง 0-2282-0048,  0-2282-8493

2608 ศูนยบริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2276-5996,  0-2275-6579

2610 คลินิกเวชกรรมวิภาวดี ซอย 2 โรงพยาบาลคลองตัน 0-2692-3766,  0-2276-9407

2914
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-5205-6

2915
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาตลาด

เตาปูน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2586-7402

2916
คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2 0-2911-5373

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตพญาไท สามารถเลือกหนวยบริการในเขตดุสิต, ดินแดง, บางซื่อ

 ดังตอไปนี้

ดินแดง

บางซื่อ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต พญาไท
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34

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0905 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร อุดมสุข โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2361-5580

0924
ศูนยบริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินต

มุสิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9114

0925 ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9438

3202
ศูนยบริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ํา

เลิศ
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2396-1866

3205 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2739-9466-7

3206
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาวัดตะ

กล่ํา
โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2747-0967

3240 คลินิกแพทยศรีนครินทร โรงพยาบาลสิรินธร 0-2748-2945

3301 ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-1385,  0-2240-2056

3302
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาชุมชน

 70 ไร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2671-4053-4

3303 คลินิกเวชกรรมคลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2671-1498-9

3320 ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท โรงพยาบาลกลาง 0-2258-4892, 0-2259-2523

3401 ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2321-8813

3419 คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 โรงพยาบาลสิรินธร 0-2311-7238-9

3420
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขาศรี

นครินทรสหคลินิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2320-0905-8

3421
ศูนยบริการสาธารณสุข 37 ประสงค 

สุดสาคร ตูจินดา
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2362-5238-40

3901 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลตํารวจ 0-2391-6082,  0-2392-2488

3902 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลกลาง 0-2391-6082,  0-2392-2488

4701
ศูนยบริการสาธารณสุข 8 บุญรอด 

รุงเรือง
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2361-6760-2

4702 คลินิกเวชกรรมลาซาล โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2744-4401-2

วัฒนา

บางนา

พระโขนง

ประเวศ

คลองเตย

สวนหลวง

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต พระโขนง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตพระโขนง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตพระโขนง, ประเวศ, คลองเตย, สวนหลวง, วัฒนา

บางนา ดังตอไปนี้
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35

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0106 ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โรงพยาบาลกลาง 0-2281-7861

0107 ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ โรงพยาบาลกลาง
0-2226-5897,  0-2222-7874 ตอ 21, 

 22

ดุสิต 0209
ศูนยบริการสาธารณสุข 6 สโมสร

วัฒนธรรมหญิง
โรงพยาบาลกลาง 0-2282-0048,  0-2282-8493

0806 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาวงเวียน 22 โรงพยาบาลกลาง 0-2623-3362-3

0807
ศูนยบริการสาธารณสุข 20 บมจ.

ธนาคารนครหลวงไทย
โรงพยาบาลกลาง 0-2223-0004

สัมพันธวงศ 1307 ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช โรงพยาบาลกลาง 0-2222-7875

1501
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-1000

1513 ว.พ.คลินิกการแพทย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2890-1011

1515
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2465-1000

1516 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โรงพยาบาลตากสิน 0-2468-5297, 0-2476-5801

1517
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระ

ประยูรวงศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-0014,  0-2465-0699

1518 โรงพยาบาลเยาวรักษ โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2465-5620

1519 สหคลินิกเวชกรรมสุทธาราม โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2437-6241

บางกอกใหญ 1607
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงส

รัตนาราม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2472-5895-6

บางกอกนอย 2012 ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-4241,  0-2423-0234

ธนบุรี

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตพระนคร สามารถเลือกหนวยบริการในเขตพระนคร, ดุสิต, ปอมปราบศัตรูพาย, สัมพันธวงศ, ธนบุรี

บางกอกใหญ, บางกอกนอย ดังตอไปนี้

พระนคร

ปอมปราบศัตรูพาย

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต พระนคร
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36

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2215 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โรงพยาบาลตากสิน 0-2410-1810, 0-2410-1814

2216
ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ 

ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา
โรงพยาบาลตากสิน

0-2455-5804,  0-2455-1771,  0-

2455-2527

1501
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-1000

1513 ว.พ.คลินิกการแพทย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2890-1011

1515
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2465-1000

1516 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โรงพยาบาลตากสิน 0-2468-5297, 0-2476-5801

1517
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระ

ประยูรวงศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-0014,  0-2465-0699

1518 โรงพยาบาลเยาวรักษ โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2465-5620

1519 สหคลินิกเวชกรรมสุทธาราม โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2437-6241

บางกอกใหญ 1607
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงส

รัตนาราม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2472-5895-6

ตล่ิงชัน 1911
ศูนยบริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษ

มาลา
โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-9410

บางกอกนอย 2012 ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม โรงพยาบาลตากสิน 0-2424-4241,  0-2423-0234

จอมทอง 3501 ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร โรงพยาบาลตากสิน 0-2476-6493,  0-2476-6495-6

4001 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลตากสิน 0-2454-7070

4002 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2454-7070

4006 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2801-1199

4016 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2807-0303

5004 คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา รพท.สมุทรสาคร 0-2890-8337

5017
ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข 

บางบอน
โรงพยาบาลตากสิน

0-2453-0526,  0-2453-0636-7,  0-

2453-0570

บางบอน

จอมทอง, บางแค, บางบอน ดังตอไปนี้

ภาษีเจริญ

ธนบุรี

บางแค

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ภาษีเจริญ

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตภาษีเจริญ สามารถเลือกหนวยบริการในเขตภาษีเจริญ, ธนบุรี, บางกอกใหญ, ตลิ่งชัน, บางกอกนอย
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37

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

มีนบุรี 1001 ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โรงพยาบาลหนองจอก 0-2540-7154

0309
ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี 

หนองจอก
โรงพยาบาลหนองจอก 0-2988-1633-6

0310 นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2988-4662

1105
คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนา

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
โรงพยาบาลนวมินทร 1 02-7373595-6

1107 นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาหัวตะเข) โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2327-7218

1115
ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา 

ลาดกระบัง

โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
0-2543-0923,  0-2543-0548

1116 ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
0-2329-0320,  0-2329-1412

คลองสามวา 4605
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคซีราม

อินทรา
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2915-5441

 ดังตอไปนี้

หนองจอก

ลาดกระบัง

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต มีนบุรี

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตมีนบุรี สามารถเลือกหนวยบริการในเขตมีนบุรี, หนองจอก, ลาดกระบัง, คลองสามวา
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38

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

1201
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราช

รังสรรค
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2294-9444 ตอ 100

1209 ศูนยบริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-3247,  0-2294-9499

2401 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7949

2402 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7949

2403
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7512

2404
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7512

2405 บางปะกอกคลินิกเวชการ โรงพยาบาลตากสิน
0-2428-6124,     0-2872-1111 ตอ 

1914

2413
คลินิกเวชกรรมมหาชนสามแยกพระ

ประแดง
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2463-4077,  0-2463-4090

2418 ธนารมยเวชกรรมคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2428-5214,     0-2488-7330

2419
คลินิกนวมินทร 2 เวชกรรม สาขา

ราษฎรบูรณะ
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2871-3232

สาทร 2801
ศูนยบริการสาธารณสุข 63 สมาคม

แตจ๋ิวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2675-9945-6

3101
ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน 

วังตาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-0860

3110
ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง 

เนตรวิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2291-7637-8

3111
ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญ

เรือง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-2353

3301 ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-1385,  0-2240-2056

3302
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาชุมชน

 70 ไร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2671-4053-4

3303 คลินิกเวชกรรมคลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2671-1498-9

3320 ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท โรงพยาบาลกลาง 0-2258-4892, 0-2259-2523

ราษฎรบูรณะ

บางคอแหลม

คลองเตย

พื้นท่ีเขต ยานนาวา

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตยานนาวา สามารถเลือกหนวยบริการในเขตยานนาวา, ราษฎรบูรณะ, สาทร, บางคอแหลม, คลองเตย

 ดังตอไปนี้

ยานนาวา

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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39

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

ดุสิต 0209
ศูนยบริการสาธารณสุข 6 สโมสร

วัฒนธรรมหญิง
โรงพยาบาลกลาง 0-2282-0048,  0-2282-8493

0701 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลตํารวจ 0-2233-6329,  0-2236-4055

0711 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลกลาง 0-2214-1057

0806 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาวงเวียน 22 โรงพยาบาลกลาง 0-2623-3362-3

0807
ศูนยบริการสาธารณสุข 20 บมจ.

ธนาคารนครหลวงไทย
โรงพยาบาลกลาง 0-2223-0004

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

2608 ศูนยบริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2276-5996,  0-2275-6579

2610 คลินิกเวชกรรมวิภาวดี ซอย 2 โรงพยาบาลคลองตัน 0-2692-3766,  0-2276-9407

3901 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลตํารวจ 0-2391-6082,  0-2392-2488

3902 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลกลาง 0-2391-6082,  0-2392-2488

ปอมปราบศัตรูพาย

หวยขวาง

ดินแดง

วัฒนา

พื้นท่ีเขต ราชเทวี

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตราชเทวี สามารถเลือกหนวยบริการในเขตดุสิต, ปทุมวัน, ปอมปราบศัตรูพาย, หวยขวาง, ดินแดง

วัฒนา ดังตอไปนี้

ปทุมวัน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2401 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7949

2402 ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7949

2403
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2427-7512

2404
ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน

 ฟกอุดม
โรงพยาบาลตากสิน 0-2427-7512

2405 บางปะกอกคลินิกเวชการ โรงพยาบาลตากสิน
0-2428-6124,     0-2872-1111 ตอ 

1914

2413
คลินิกเวชกรรมมหาชนสามแยกพระ

ประแดง
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2463-4077,  0-2463-4090

2418 ธนารมยเวชกรรมคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2428-5214,     0-2488-7330

2419
คลินิกนวมินทร 2 เวชกรรม สาขา

ราษฎรบูรณะ
โรงพยาบาลนวมินทร 2 0-2871-3232

1201
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราช

รังสรรค
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2294-9444 ตอ 100

1209 ศูนยบริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-3247,  0-2294-9499

1501
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-1000

1513 ว.พ.คลินิกการแพทย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2890-1011

1515
ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทร ฉิม

ไพบูลย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2465-1000

1516 ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โรงพยาบาลตากสิน 0-2468-5297, 0-2476-5801

1517
ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระ

ประยูรวงศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2465-0014,  0-2465-0699

1518 โรงพยาบาลเยาวรักษ โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2465-5620

1519 สหคลินิกเวชกรรมสุทธาราม โรงพยาบาลเยาวรักษ 0-2437-6241

3101
ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน 

วังตาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-0860

3110
ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง 

เนตรวิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2291-7637-8

ราษฎรบูรณะ

ยานนาวา

ธนบุรี

บางคอแหลม

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ราษฎรบูรณะ

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตราษฎรบูรณะ สามารถเลือกหนวยบริการในเขตราษฎรบูรณะ, ยานนาวา, ธนบุรี, บางคอแหลม, จอมทอง

ทุงครุ ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

ปฐมภูมิประจําครอบครัว

3111
ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญ

เรือง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-2353

จอมทอง 3501 ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร โรงพยาบาลตากสิน 0-2476-6493,  0-2476-6495-6

4901 ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ โรงพยาบาลตากสิน 0-2464-3057

4907 คลินิกเวชกรรมทุงครุ โรงพยาบาลตากสิน 0-2426-0673-4

4913 ศูนยบริการสาธารณสุข 54 ทัศนเอี่ยม โรงพยาบาลตากสิน 0-2426-3514

ทุงครุ
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

1105
คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนา

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
โรงพยาบาลนวมินทร 1 02-7373595-6

1107 นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาหัวตะเข) โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2327-7218

1115
ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา 

ลาดกระบัง

โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
0-2543-0923,  0-2543-0548

1116 ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
0-2329-0320,  0-2329-1412

0309
ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี 

หนองจอก
โรงพยาบาลหนองจอก 0-2988-1633-6

0310 นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2988-4662

มีนบุรี 1001 ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โรงพยาบาลหนองจอก 0-2540-7154

3202
ศูนยบริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ํา

เลิศ
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2396-1866

3205 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2739-9466-7

3206
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาวัดตะ

กล่ํา
โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2747-0967

3240 คลินิกแพทยศรีนครินทร โรงพยาบาลสิรินธร 0-2748-2945

 ดังตอไปนี้

ลาดกระบัง

หนองจอก

ประเวศ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ลาดกระบัง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตลาดกระบัง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตลาดกระบัง, หนองจอก, มีนบุรี, ประเวศ
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

0613
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตน

บัณฑิต
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2378-4324

0614 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2374-3594,  0-2374-3550

0615 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลหนองจอก 0-2374-3594,  0-2374-3550

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

2701 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลสิรินธร 0-2375-2897,  0-2374-5633

2702 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลหนองจอก 0-2375-2897,  0-2374-5633

2711 ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2510-4955

บางเขน

บางกะป

หวยขวาง

บึงกุม

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต ลาดพราว

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตลาดพราว สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางเขน, บางกะป, หวยขวาง, บึงกุม

 ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0613
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตน

บัณฑิต
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2378-4324

0614 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2374-3594,  0-2374-3550

0615 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลหนองจอก 0-2374-3594,  0-2374-3550

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

บางกะป

หวยขวาง

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต วังทองหลาง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตวังทองหลาง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางกะป, หวยขวาง

 ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

3901 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลตํารวจ 0-2391-6082,  0-2392-2488

3902 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลกลาง 0-2391-6082,  0-2392-2488

0701 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลตํารวจ 0-2233-6329,  0-2236-4055

0711 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลกลาง 0-2214-1057

0905 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร อุดมสุข โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2361-5580

0924
ศูนยบริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินต

มุสิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9114

0925 ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9438

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

3301 ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-1385,  0-2240-2056

3302
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาชุมชน

 70 ไร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2671-4053-4

3303 คลินิกเวชกรรมคลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2671-1498-9

3320 ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท โรงพยาบาลกลาง 0-2258-4892, 0-2259-2523

3401 ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2321-8813

3419 คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 โรงพยาบาลสิรินธร 0-2311-7238-9

3420
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขาศรี

นครินทรสหคลินิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2320-0905-8

3421
ศูนยบริการสาธารณสุข 37 ประสงค 

สุดสาคร ตูจินดา
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2362-5238-40

พระโขนง

หวยขวาง

คลองเตย

สวนหลวง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตวัฒนา สามารถเลือกหนวยบริการในเขตวัฒนา, ปทุมวัน, พระโขนง, หวยขวาง, คลองเตย

สวนหลวง ดังตอไปนี้

วัฒนา

ปทุมวัน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต วัฒนา
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

3401 ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2321-8813

3419 คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 โรงพยาบาลสิรินธร 0-2311-7238-9

3420
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขาศรี

นครินทรสหคลินิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2320-0905-8

3421
ศูนยบริการสาธารณสุข 37 ประสงค 

สุดสาคร ตูจินดา
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2362-5238-40

0613
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตน

บัณฑิต
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2378-4324

0614 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2374-3594,  0-2374-3550

0615 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลหนองจอก 0-2374-3594,  0-2374-3550

0905 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร อุดมสุข โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2361-5580

0924
ศูนยบริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินต

มุสิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9114

0925 ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี โรงพยาบาลสิรินธร 0-2331-9438

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

3202
ศูนยบริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ํา

เลิศ
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2396-1866

3205 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2739-9466-7

3206
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาวัดตะ

กล่ํา
โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2747-0967

3240 คลินิกแพทยศรีนครินทร โรงพยาบาลสิรินธร 0-2748-2945

3901 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลตํารวจ 0-2391-6082,  0-2392-2488

3902 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลกลาง 0-2391-6082,  0-2392-2488

ประเวศ

วัฒนา

สวนหลวง

บางกะป

พระโขนง

หวยขวาง

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต สวนหลวง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตสวนหลวง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตสวนหลวง, บางกะป, พระโขนง, หวยขวาง, ประเวศ

วัฒนา ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0613
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตน

บัณฑิต
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2378-4324

0614 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2374-3594,  0-2374-3550

0615 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลหนองจอก 0-2374-3594,  0-2374-3550

มีนบุรี 1001 ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โรงพยาบาลหนองจอก 0-2540-7154

1105
คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนา

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
โรงพยาบาลนวมินทร 1 02-7373595-6

1107 นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาหัวตะเข) โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2327-7218

1115
ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา 

ลาดกระบัง

โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
0-2543-0923,  0-2543-0548

1116 ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
0-2329-0320,  0-2329-1412

2701 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลสิรินธร 0-2375-2897,  0-2374-5633

2702 ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม โรงพยาบาลหนองจอก 0-2375-2897,  0-2374-5633

2711 ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2510-4955

3202
ศูนยบริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ํา

เลิศ
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2396-1866

3205 คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาราม 2 โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2739-9466-7

3206
คลินิกเวชกรรมปยะมินทร สาขาวัดตะ

กล่ํา
โรงพยาบาลปยะมินทร 0-2747-0967

3240 คลินิกแพทยศรีนครินทร โรงพยาบาลสิรินธร 0-2748-2945

3401 ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2321-8813

3419 คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 โรงพยาบาลสิรินธร 0-2311-7238-9

3420
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขาศรี

นครินทรสหคลินิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2320-0905-8

3421
ศูนยบริการสาธารณสุข 37 ประสงค 

สุดสาคร ตูจินดา
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2362-5238-40

บึงกุม

ประเวศ

สวนหลวง

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตสะพานสูง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางกะป, มีนบุรี, ลาดกระบัง, บึงกุม, ประเวศ

สวนหลวง ดังตอไปนี้

บางกะป

ลาดกระบัง

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต สะพานสูง
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

สัมพันธวงศ 1307 ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช โรงพยาบาลกลาง 0-2222-7875

0106 ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โรงพยาบาลกลาง 0-2281-7861

0107 ศูนยบริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ โรงพยาบาลกลาง
0-2226-5897,  0-2222-7874 ตอ 21, 

 22

0401 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลกลาง 0-2233-6329,  0-2236-4055

0406 สามยานคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 0-2234-4063-4

0701 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลตํารวจ 0-2233-6329,  0-2236-4055

0711 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลกลาง 0-2214-1057

0806 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาวงเวียน 22 โรงพยาบาลกลาง 0-2623-3362-3

0807
ศูนยบริการสาธารณสุข 20 บมจ.

ธนาคารนครหลวงไทย
โรงพยาบาลกลาง 0-2223-0004

1808 ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี โรงพยาบาลตากสิน 0-2860-8210,  0-2437-2057

1809
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขา

คลองสาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค 0-2862-2884

บางรัก

ปทุมวัน

ปอมปราบศัตรูพาย

คลองสาน

พื้นท่ีเขต สัมพันธวงศ

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตสัมพันธวงศ สามารถเลือกหนวยบริการในเขตสัมพันธวงศ, พระนคร, บางรัก, ปทุมวัน, ปอมปราบศัตรูพาย

คลองสาน ดังตอไปนี้

พระนคร

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

สาทร 2801
ศูนยบริการสาธารณสุข 63 สมาคม

แตจ๋ิวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2675-9945-6

0401 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลกลาง 0-2233-6329,  0-2236-4055

0406 สามยานคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 0-2234-4063-4

0701 ศูนยบริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โรงพยาบาลตํารวจ 0-2233-6329,  0-2236-4055

0711 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลกลาง 0-2214-1057

1201
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราช

รังสรรค
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2294-9444 ตอ 100

1209 ศูนยบริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-3247,  0-2294-9499

1808 ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี โรงพยาบาลตากสิน 0-2860-8210,  0-2437-2057

1809
ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขา

คลองสาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค 0-2862-2884

3101
ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน 

วังตาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-0860

3110
ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง 

เนตรวิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2291-7637-8

3111
ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญ

เรือง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2211-2353

3301 ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2249-1385,  0-2240-2056

3302
คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาชุมชน

 70 ไร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2671-4053-4

3303 คลินิกเวชกรรมคลองเตย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2671-1498-9

3320 ศูนยบริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท โรงพยาบาลกลาง 0-2258-4892, 0-2259-2523

บางคอแหลม

คลองเตย

บางรัก

ปทุมวัน

ยานนาวา

คลองสาน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต สาทร

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตสาทร สามารถเลือกหนวยบริการในเขตสาทร, บางรัก, ปทุมวัน, ยานนาวา, คลองสาน

บางคอแหลม, คลองเตย ดังตอไปนี้
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50

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

คลองสามวา 4605
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคซีราม

อินทรา
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2915-5441

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตสายไหม สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางเขน, คลองสามวา

 ดังตอไปนี้

บางเขน

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต สายไหม
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

2301
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ
0-2421-2147-9

2302
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ
โรงพยาบาลตากสิน 0-2421-2147-9

2307
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธิโร 

อุทิศ
0-2429-3914

2308
ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ

อุทิศ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2421-2147-9

4001 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลตากสิน 0-2454-7070

4002 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน 0-2454-7070

4006 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2801-1199

4016 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค 0-2807-0303

5004 คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา รพท.สมุทรสาคร 0-2890-8337

5017
ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข 

บางบอน
โรงพยาบาลตากสิน

0-2453-0526,  0-2453-0636-7,  0-

2453-0570

บางแค

บางบอน

พื้นท่ีเขต หนองแขม

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตหนองแขม สามารถเลือกหนวยบริการในเขตหนองแขม, บางแค, บางบอน

 ดังตอไปนี้

หนองแขม

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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52

ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0309
ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี 

หนองจอก
โรงพยาบาลหนองจอก 0-2988-1633-6

0310 นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2988-4662

มีนบุรี 1001 ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โรงพยาบาลหนองจอก 0-2540-7154

1105
คลินิกนวมินทรการแพทย (สาขาหนา

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
โรงพยาบาลนวมินทร 1 02-7373595-6

1107 นวมินทรคลินิกเวชกรรม (สาขาหัวตะเข) โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2327-7218

1115
ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา 

ลาดกระบัง

โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
0-2543-0923,  0-2543-0548

1116 ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร
0-2329-0320,  0-2329-1412

คลองสามวา 4605
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาเคซีราม

อินทรา
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2915-5441

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตหนองจอก สามารถเลือกหนวยบริการในเขตหนองจอก, มีนบุรี, ลาดกระบัง, คลองสามวา

 ดังตอไปนี้

หนองจอก

ลาดกระบัง

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต หนองจอก
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

0509 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2972-5553-4

0511 คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาหลักสี่ โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2982-0001

2914
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2910-5205-6

2915
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร สาขาตลาด

เตาปูน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2586-7402

2916
คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา สาขาบาง

ซื่อ
โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2 0-2911-5373

บางเขน

บางซื่อ

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต หลักส่ี

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตหลักส่ี สามารถเลือกหนวยบริการในเขตบางเขน, บางซื่อ

 ดังตอไปนี้
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ชื่อเขต เครือขายท่ี หนวยบริการปฐมภูมิประจําครอบครัว หนวยบริการรับสงตอระดับทุติยภูมิ
เบอรติดตอหนวยบริการ

 ปฐมภูมิประจําครอบครัว

1712
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขา

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซสหคลินิก
โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น 0-2693-2673-4

1713 สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาหวยขวาง โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 0-2690-2550

1715 ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว โรงพยาบาลสิรินธร 0-2541-8380

0613
นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขารัตน

บัณฑิต
โรงพยาบาลนวมินทร 1 0-2378-4324

0614 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2374-3594,  0-2374-3550

0615 ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โรงพยาบาลหนองจอก 0-2374-3594,  0-2374-3550

2608 ศูนยบริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก โรงพยาบาลสิรินธร 0-2276-5996,  0-2275-6579

2610 คลินิกเวชกรรมวิภาวดี ซอย 2 โรงพยาบาลคลองตัน 0-2692-3766,  0-2276-9407

3401 ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ โรงพยาบาลสิรินธร 0-2321-8813

3419 คลินิกแพทยฉัตรลดา 1 โรงพยาบาลสิรินธร 0-2311-7238-9

3420
เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ สาขาศรี

นครินทรสหคลินิก
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2320-0905-8

3421
ศูนยบริการสาธารณสุข 37 ประสงค 

สุดสาคร ตูจินดา
โรงพยาบาลสิรินธร 0-2362-5238-40

3901 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลตํารวจ 0-2391-6082,  0-2392-2488

3902 ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง โรงพยาบาลกลาง 0-2391-6082,  0-2392-2488

ดินแดง

สวนหลวง

วัฒนา

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตหวยขวาง สามารถเลือกหนวยบริการในเขตหวยขวาง, บางกะป, ดินแดง, สวนหลวง, วัฒนา

 ดังตอไปนี้

หวยขวาง

บางกะป

                                           บัญชีเครือขายหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

พื้นท่ีเขต หวยขวาง
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