
รายช่ือหนวยบริการ (ศูนยบริการสาธารณสุข + โรงพยาบาล) ท่ีผูปวยวัณโรคจาก 9 รพ.เอกชนใน กทม.ท่ีถูก

ยกเลิกสัญญา สามารถไปรับยาตอเนื่องหลังวันท่ี 30 กันยายน 2565 ได 

 

ท้ังนี้ผูปวยสามารถขอเวชระเบียนหรือประวัติการรักษาพยาบาลไดท่ีสถานพยาบาลเดิม เม่ือจะไปรับยากับหนวยบริการ

หรือสถานพยาบาลแหงใหม ใหแสดงบัตรประชาชนกอนเขารับบริการ พรอมท้ังนำซองยาไปดวย และหากมีประวัติการ

รักษาใหนำไปดวย และสามารถติดตอเขารับบริการไดยังสถานพยาบาลดังตอไปนี้ 

 

แบงเปน  

• ผูปวยวัณโรคพ้ืนฐาน (ศูนยบริการสาธารณสุข 60 แหง + โรงพยาบาล 16 แหง)  

• ผูปวยวัณโรคดื้อยาและดื้อยาหลายขนาน (MDR/XDR) (ศูนยบริการสาธารณสุข 19 แหง + โรงพยาบาล 

21 แหง) 

 

ผูปวยวัณโรคพ้ืนฐาน (ศูนยบริการสาธารณสุข 60 แหง) ไดแก  

 

1.ศูนยบริการสาธารณสุข2 วัดมักกะสัน 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี กทม. โทร. 02 2517735-37 ตอ 11, 12  

 

2.ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 

ถ.เตชะวณิช แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. โทร. 02 5868420 

 

3.ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 

ถ.ประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร. 02 2461553 

 

4.ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ 

ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. โทร. 02 2141057 

 

5.ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค 

ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. โทร. 02 2842331 

 

6.ศูนยบริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุงเรือง 

ถ.สุขุมวิท 103 เขต/แขวง บางนา กทม. โทร. 02 3616760 

 

7.ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 

ถ.วิสุทธิกษัตริย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. โทร. 02 2828494, 02 2817861 

 

 



8.ศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเท่ียง เนตรวิเศษ 

ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 02 2917637-8 

 

9.ศูนยบริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช 

ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม. โทร. 02 2227875 

 

10.ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญเรือง 

ถ.จันทน แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 02 2112353 

 

11.ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว 

ซ.ลาดพราว 41 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม. โทร. 02 9399548, 02 5418380 

 

12.ศูนยบริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 

ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. โทร. 02 2527776, 02 2522164 

 

13.ศูนยบริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน 

ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทร. 02 5916306 

 

14.ศูนยบริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล 

ถ.จันทร แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 02 2110860 

 

15.ศูนยบริการสาธารณสุข 19 วงศสวาง 

ถ.วงศสวาง แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กทม. โทร. 02 9107314 

 

16.ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 

ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. โทร. 02-3929278 

 

17.ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ 

ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. โทร. 02 3491816 

 

18.ศูนยบริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 

ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. โทร. 02 2364055, 02 2336329 

 

19.ศูนยบริการสาธารณสุข 24  บางเขน 

ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทร. 02 5791342 

 



20.ศูนยบริการสาธารณสุข 25 หวยขวาง 

ถ.ประชาอุทิศ เขตหวยขวาง แขวงหวยขวาง กทม. โทร. 02 2772660 

 

21.ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เจาคุณพระประยูรวงศ 

ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กทม. โทร. 02 4650014, 062 5242245 

 

22.ศูนยบริการสาธารณสุข 27 จันทรฉิมไพบูลย 

ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. โทร. 02 4651000 

 

23.ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี 

ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูลาง เขตคลองสาน กทม. โทร. 02 8608210 

 

24.ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร 

ถ.วุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง กทม. โทร. 02 4766493 

 

25.ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม 

ถ.บางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กทม. โทร. 02 4230234 

 

26.ศูนยบริการสาธารณสุข 31 เอิบ - จิตร ทังสุบุตร 

ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กทม. โทร. 02 4347303 

 

27.ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงสรัตนาราม 

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ กทม. โทร. 02 472 5895 

 

28.ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 

ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. โทร. 02 3753550 

 

29.ศูนยบริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 

ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. โทร. 02 4685297 

 

30.ศูนยบริการสาธารณสุข 37 ประสงค -สุดสาคร 

ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กทม. โทร. 02 3625238 

 

31.ศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ 

ถ.ราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กทม. โทร. 02 4277949 

 



32.ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค 

ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. โทร. 02 4212147-9 

 

33.ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 

ถ.อาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. โทร. 02 2402056 

 

34.ศูนยบริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 

ถ.พระราม 2 ซ.54 เขตบางขุนเทียน กทม. โทร. 02 4168318 

 

35.ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 

ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. โทร. 02 5405615-6 

 

36.ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก 

ถ.สุวินทวงศ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. โทร. 02 9881633 

 

37.ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา ลาดกระบัง 

ถ.เคหะชุมชนรมเกลา แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง  กทม. โทร. 02 5430746 

 

38.ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ 

ซ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. โทร. 02 3290320 

 

39.ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 

ซ.บางแวก 92 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. โทร. 02 4101810 

 

40.ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ 

ถ.เลียบคลอง ภาษีเจริญฝงเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. โทร. 02 4212147-9 

 

41.ศูนยบริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา 

หมู 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. 02 4249410 

 

42.ศูนยบริการสาธารณสุข 50 บึงกุม 

ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. โทร. 02 3752897  

 

43.ศูนยบริการสาธารณสุข 51 จตุจักร 

ซอยพหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทร. 02 2798972 

 



44.ศูนยบริการสาธารณสุข52 สามเสนนอก 

ถ.ประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร. 02 2765996 

 

45.ศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหอง 

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. โทร. 02 5752650-2  

 

46.ศูนยบริการสาธารณสุข 54 ทัศนเอ่ียม 

ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ  กทม. โทร. 02 4263514 

 

47.ศูนยบริการสาธารณสุข 55 เดชะสัมพันธ 

ถ.พระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. โทร.02 2943247  

 

48.ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 

ถ.รามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กทม. โทร. 02 1842693 

 

49.ศูนยบริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ 

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. โทร. 02 3614053 

 

50.ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสนฟกอุดม 

ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กทม. โทร. 02 4277512 

 

51.ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงคร ุ

ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กทม. โทร. 02 4643057 

 

52.ศูนยบริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ มโนชญากร 

ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. โทร. 02 5655257 

 

53.ศูนยบริการสาธารณสุข 61 สังวาลย ทัสนารมย 

ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. โทร.02 5360163 

 

54.ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ ศศะนาวิน 

ถ.ศาลธนบุรี 17 แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม. โทร. 02 4555804 

 

55.ศูนยบริการสาธารณสุข 63 สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย 

ถ.เย็นจิตร 12 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กทม. โทร. 02 6759945-6 

 



56.ศูนยบริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 

ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. โทร. 02 5480495-8 ตอ 22 

 

57.ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 

ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. โทร. 02 453 0526 

 

58.ศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 

ถ.อุทยาน แขวทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. โทร. 02 4414680-4 

 

59.ศูนยบริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 

ซ.รามคำแหง 118 แยก 33 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. โทร. 02 3722225-7 

 

60.ศูนยบริการสาธารณสุข 69 คันนายาว 

ซอย 01 กาญจนภิเษก 11/5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. โทร. 02 3798911-13 

 

ผูปวยวัณโรคพ้ืนฐาน (โรงพยาบาล 16 แหง) ไดแก  

 

1.โรงพยาบาลเลิดสิน 

ถ.สีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม. โทร. 02 35398001 

 

2.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

ถ.คุมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  กทม. โทร. 02 5481000 

 

3.โรงพยาบาลราชวิถี 

ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร. 02 2062900 

 

4.โรงพยาบาลทหารผานศึก 

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. โทร. 02 6449400-15 

 

5.โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 

ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. โทร. 02 4680116 

 

6.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร. 02 7639300 

 

 



7.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. โทร. 02 244 3000 

 

8.โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 

ถ.เลียบวารี แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กทม. โทร. 02 988410 

 

9.โรงพยาบาลกลาง 

ถ.หลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. โทร. 02 2208000 

 

10.โรงพยาบาลลาดกระบังกรงุเทพมหานคร 

ซ.ลาดกระบัง15 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. โทร. 02 3269995 02 3267711 

 

11.รพ.ตากสิน 

ถ.สมเด็จเจาพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. โทร. 02 437 0123 

 

12.โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ 

ซ.หนองแขม-วัดศรีนวล1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. โทร. 02 4293575 02 4293580 02 4293581 

 

13.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 02 2897000 

 

14.โรงพยาบาลคลองตัน  

ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. โทร. 02 3192101-5,  02 3181779   

 

15.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 

ถ.แจงวัฒนะ แขวง ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. โทร. 02 57450009 , 02 57453804 , 02 9824700-3  

 

16.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) 

ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร. 02 3548333 Call center1415 

 

ผูปวยวัณโรคดื้อยาและดื้อยาหลายขนาน (MDR/XDR) (ศูนยบริการสาธารณสุข 19 แหง) ไดแก 
 

1.ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ 

ถ.เตชะวณิช แขวง บางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. โทร. 02 5868420 

 

 



2.ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 

ถ.ประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร 02 246 1553 

 

3.ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค 

ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.  โทร 02 2842331 

 

4.ศูนยบริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุงเรือง 

ซอยอุดมสุข 18 แขวง บางนา เขตบางนา กทม. โทร 02 3616760 

 

5.ศูนยบริการสาธารณสุข 15 ลาดพราว 

ซ.ลาดพราว 41 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม.  โทร 02 5418380 
 

6.ศูนยบริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 

ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. โทร. 02 2527776, 02 2522164   
 

7.ศูนยบริการสาธารณสุข 19 วงศสวาง 

วงศสวาง 27 (ซอยสายลม) แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กทม. โทร. 02 9107314   

 

8.ศูนยบริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 

ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.  โทร  02-3929278  

9.ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ 

ออนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. โทร 02 3491817 

 

10.ศูนยบริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา 

ตรอกเพชรพลอย ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. โทร 022364055, 022336329 

 

11.ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเขน  

ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทร. 02 5791342, 02 5798953   

 

12.ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี  

ถ. กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูลาง เขตคลองสาน กทม. โทรสายดวน 02 0239900  

 

13.ศูนยบริการสาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร (จอมทอง)  

ถ.วุฒากาศ ซอย 49 แขวงบางคอ เขตจอมทอง กทม.  โทร. 02 4766493 

 

14.ศูนยบริการสาธารณสุข31 เอิบ - จิตร ทังสุบุตร 

ถ.จรัญสนิทวงศ แขวง บางออ เขตบางพลัด กทม. โทร. 02 4347303 



15.ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงสรัตนาราม  

ซอยวัดหงสรัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กทม. โทร. 02 4725895-6 

 

16.ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 02 4553870 

 

17.ศูนยบริการสาธารณสุข 41 คลองเตย   

ถ.อาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. โทร. 02 2491385 

 

18.ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี   

ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. โทร 02 5405615, 02 5405616    

 

19.ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ หนองแขม    

ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. โทร. 02 4212147-9, 02 4212147 

 

ผูปวยวัณโรคดื้อยาและดื้อยาหลายขนาน (MDR/XDR) (โรงพยาบาล 21 แหง) ไดแก 

 

1.โรงพยาบาลเลิดสิน 

ถ.สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กทม. โทร. 023539800 

 

2.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. โทร. 025481000 

 

3.โรงพยาบาลราชวิถี 

ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร. 022062900 

 

4.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ( รพ. เด็ก ) 

ถ. ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร.  023548333 

 

5.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ถ. ราชวิถี แขวง ทุงพญาไท เขตราชเทวี  กทม. โทร. 02 763 9300 

 

6.โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ถ. ราชวิถี แขวง ทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร. 02 306 9199 

 

 



7.โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   

ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  กทม.  โทร.  02 201 1000 

 

8.โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 

ถ. สมเด็จพระเจาตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กทม. โทร. 02 460 0000 

 

9.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม  กทม.  โทร. 02 534 7000 

 

10.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล   

ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. โทร 02 244 3000 

 

11.โรงพยาบาลกลาง 

ถ. หลวง แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. โทร. 02 220 8000 

 

12.โรงพยาบาลตากสิน 

ถ. สมเด็จเจาพระยา แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กทม. โทร. 02 437 0123 

 

13.โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ 

ถ. หนองแขม-วัดศรีนวล 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. โทร. 02 429 3575 

 

14.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

ถ. เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 02 289 7000 

 

15.กองวัณโรค กรมควบคุมโรค  

ซอย สุดประเสริฐ แขวง บางโคล เขตบางคอแหลม  กทม. โทร. 02 212 2279 

 

16.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาดไทย 

ถ. พระรามท่ี 4 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน  กทม. โทร. 02 649 4000 

 

17.โรงพยาบาลตำรวจ  

ถ. พระรามท่ี 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน  กทม. โทร. 02 207 6000 

 

18.โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

ถ. พุทธมณฑลสาย 3 แขวง บางไผ  เขตบางแค  กทม. โทร. 02 444 3724, 02 444 3900, 02 444 3780   

 



19.โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล   

ถ.วังหลัง แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย กทม. โทร. 02-4197000 

 

20.โรงพยาบาลสิรินธร  

 ซอยออนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ  กทม. โทร.  0-2328-6900 – 19 

 

21.โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) 

ถ. เดชะตุงคะ แขวง สีกัน เขตดอนเมือง  กทม. โทร. 02 029 1688 

 

 

 


