
ลําดับ ศบส. กลุมพื้นที่ เขต แขวง ชื่อ-สกุล (ประธาน อสส.) ที่อยู โทรศัพท จํานวนที่สง (ลัง)

1 ศบส.4 กรุงเทพกลาง ดินแดง ดินแดง นางธนาวดี  นามศรีนวล
19/12 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดิน

แดง กรุงเทพฯ 10400
097-9592862 4

2 ศบส.52 กรุงเทพกลาง ดินแดง รัชดา นางนอย ทับสอาด

420 ซ.อินทามระ 41 แยกพรอมสุดอนุสรณ 

ถ.สุทธิสาร แขวงรัชดา เขตดินแดง กทม.

10400

081-4885559 4

3 ศบส.38 กรุงเทพกลาง ดุสิต ถนนนครไชยศรี นายคณาวุฒิ บูรณบูลย
76 ซ.มิตรอนันต ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
086-5346246 4

4 ศบส.6 กรุงเทพกลาง ดุสิต สีแยกมหานาค นางพรนภา ตั้งจิตเพื่มความดี
302 ถ.พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขต

ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
083-0118268 4

5 ศบส.20 กรุงเทพกลาง ปองปราบศัตรูพาย วัดโสมนัส นายวุฒิชัย วงษจินดา
35/1 ช.วัดโสมนัส ถ.กรุงเกษม แขวงวัด

โสมนัส เขตปอมปราบฯ กทม.10100
092-4180404 4

6 ศบส.11 กรุงเทพกลาง พญาไท สามเสนใน นางศศิธร จิตต บํารุงชัย
54/101 เกรช เพลส ซ.อินทามระ 29แยก 1 

ถ.สุทธิสารวินิฉัย แขวงสามเสนใน  เขตพญา

ไท กรุงเทพฯ  10400

085-0550691 4

7 ศบส.1 กรุงเทพกลาง พระนคร วัดราชบพิธ น.ส. วิมล   เตชเลิศ ไพบูลย
57/8 ตรอก เฟองทอง ถนนราชบพิธ แขวงวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร  กทม. 10200

089-4862559 4

8 ศบส.9 กรุงเทพกลาง พระนคร วัดสามพระยา นายถนอม วงศรัตนสุต
136/3 ถนนสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
086-0884055 4

9 ศบส.2 กรุงเทพกลาง ราชเทวี พญาไท นายบุญมี เลี้ยงเลข
301/3 เพรชบุรี 7 แขวงพญาไท เขตราชเทวี 

กทม.10400
063-5958745 4

ผูประสานงานจุดรับยาฟาทะลายโจร



10 ศบส.15 กรุงเทพกลาง วังทองหลาง พลับพลา นางจรินทร คําศิริ
287/68 ซ.รามคําแหง21(นวศรี) แขวง

พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
089-3002791 4

11 ศบส.13 กรุงเทพกลาง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ นายสมบัติ รุงแพรวพรรณ 
104 ตรอกโพธิ์ แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธ

วงศ กรุงเทพฯ 10100
087-0483599 4

12 ศบส.25 กรุงเทพกลาง หวยขวาง บางกะป นางวรรณา กํามะหยี่
403/18 ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงบาง

กะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
089-7890056 4

13 ศบส.64 กรุงเทพตะวันออก คลองสามวา สามวาตะวันตก นางเบญจพร เมืองอินทร

29/2 87 ซอยหทัยราษฎร 39 ถนนหทัย

ราษฎร แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสาม

วา กทม. 10510

085-9691703 4

14 ศบส.69 กรุงเทพตะวันออก คันนายาว เสรีไทย นางวิศัลยสิริ  ตันตระกูล

16 หมู2 แขวงเสรีไทย เขตคันนายาว  
กรุงเทพฯ10230

สถานที่ติดตอ : 171/44 ม.สิน ธานี ซอย80 

ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวัง

ทองหลาง กทม. 10310

061-5506642 4

15 ศบส.35 กรุงเทพตะวันออก บางกะป คลองจั่น นายธนพล เพชรมะลิ
68 ลาดพราว 101 แยก 40 แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
097 454 9495 4

16 ศบส.50 กรุงเทพตะวันออก บึงกุม คลองกุม นายศิริโชค สิริวรรณภา
69 ซ.นวมินทร 24 ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม

 เขตบึงกุม กทม.10240
081-9322871 4

17 ศบส.56 กรุงเทพตะวันออก บึงกุม คลองกุม นายสมเดช ธัญญาลักษณ
51/811 หมูบานเสนา 88 ถนนนวลจันทร 

แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม.10230
094 7902899 4



18 ศบส.22 กรุงเทพตะวันออก ประเวศ ประเวศ นางปทมพร  แพนอย
40 ซอยออนนุช 80 แยก 5 แขวง - เขต

ประเวศ กทม. 10250
081-5678890 4

19 ศบส.57 กรุงเทพตะวันออก ประเวศ หนองบอน นายสวาง สวางรุงโรจนกิจ
91 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 22 แยก 12-1 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
087 3274569 4

20 ศบส.43 กรุงเทพตะวันออก มีนบุรี มีนบุรี นายเดช พินิจวรกุล
59/27 ซ.นิมิตใหม3/2 ถ.นิมิตใหม แขวงมีน

บุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
087-0491448 4

21 ศบส.45 กรุงเทพตะวันออก ลาดกระบัง คลองสองตนนุน นางชไมพร สารชาติ
8/204 พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองตนนุน 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
087 596 5956 4

22 ศบส.46 กรุงเทพตะวันออก ลาดกระบัง ลาดกระบัง นางออนศรี นิ่มทรงธรรม
112 ถ.หลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
086-830-9613 4

23 ศบส.68 กรุงเทพตะวันออก สะพานสูง ราษฎรพัฒนา นายอดุลย เซะวิเศษ
114 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงราษฎรพัฒนา 

เขตสะพานสูง กทม. 10240
081-4037952 4

24 ศบส.44 กรุงเทพตะวันออก หนองจอก กระทุมราย นายศรีศักดิ์ แสงสุข
31/1 ซ.สังฆสันติสุข39 แขวงกระทุมราย เขต

หนองจอก กทม. 10530
081-2956956 4

25 ศบส.10 กรุงเทพใต คลองเตย คลองตัน นางรุงฤดี ฝุงผลงาม
55 ถนน สุขุมวิท 36 ซอยนภาศัพทแยก 4 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110
081-8219846 4

26 ศบส.41 กรุงเทพใต คลองเตย คลองเตย น.ส.จําป อุณศรี
329/51 ซ.ริมคลองไผสิงหโต แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กทม.10110
081-2082338 4

27 ศบส.12 กรุงเทพใต บางคอแหลม บางโคล นางสุไร  แกวทอง
19-21 (รานนวดสุดคนึง) ตรอกนอกเขตสุด

ประเสริฐ ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล 

เขตบางคอแหลม กทม. 10120

081-4444668 4



28 ศบส.18 กรุงเทพใต บางคอแหลม บางโคล นางสุกัญญา แตงศรี
152 ซ.จันทน43 แยก22-3 แขวงบางโคล 

เขตบางคอแหลม กทม.10120
091-7766421 4

29 ศบส.32 กรุงเทพใต บางนา บางนาใต คุณสมพษ จันทรวิโรจน
206 จาโสด แยก 23 แขวงบางนาใต เขตบาง

นา กรุงเทพฯ 10260
081-7712783 4

30 ศบส.8 กรุงเทพใต บางนา บางนาใต นายไพบูลย ทับวงษ
43 ซอยบางนา-ตราด 22 แขวงบางนาใต เขต

บางนา กรุงเทพฯ 10260
089 500 5623 4

31 ศบส.23 กรุงเทพใต บางรัก มหาพฤฒาราม น.ส.สุณี วิสุทธิ์วารินทร
52/4 ซอยสองพระ ถนนสี่พระยา แขวงมหา

พฤฒาราม เขตบางรัก กทม.10500
085-9591793 4

32 ศบส.5 กรุงเทพใต ปทุมวัน รองเมือง นางพัชรี เกิดไพบูลยลักษณ
127 ซ.สลักหิน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 

กทม.10330
081-6252833 4

33 ศบส.16 กรุงเทพใต ปทุมวัน ลุมพินี น.ส.เกื้อกูล สมบัติเจริญ
47/9 ซอยปลูกจิตต ถนนพระราม4 แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
095-7476333 4

34 ศบส.34 กรุงเทพใต พระโขนง พระโขนงใต นางมณฑนา บุญเต็ม
107 สุขุมวิท62 แยก11 แขวงพระโขนงใต 

เขตพระโขนง กทม.10260
084-1557979 4

35 ศบส.55 กรุงเทพใต ยานนาวา นนทรี นายประสิทธิ์ หามนตรี
72/22 ซ.วดชองลม แขวงนนทรี เขตยาน

นาวา กท.  10120
085-2234995 4

36 ศบส.7 กรุงเทพใต ยานนาวา บางโพงพาง นายบุญสง ศรีประพัฒน
1023/61 ซอยสาธุประดิษฐ 34 แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
081 323 1518 4

37 ศบส.21 กรุงเทพใต วัฒนา คลองตันเหนือ  น.ส.พนิตา ขํานกดี
365/27 สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขต

วัฒนา กทม. 10110
098-8792080 4



38 ศบส.37 กรุงเทพใต สวนหลวง ทับชาง นายสุนทร แยมพราย

17 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 12 แยก 5 

หมูบานนักกีฬาแหลมทอง แขวงทับชาง เขต

สะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

089 887 7188 4

39 ศบส.63 กรุงเทพใต สาทร ทุงวัดดอน นายพิสิฎฐ ธีรวัฒนาปกรณ
24 ซอยจันทน 16 แยก 3 แขวงทุงวัดดอน 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
086 340 8736 4

40 ศบส.14 กรุงเทพใต สาทร ยานนาวา นางธัชพรรณ บริเพ็ชร
112/1 ซ.สาทร19 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กทม.10120
081-611023 4

41 ศบส.51 กรุงเทพเหนือ จตุจักร จตุจักร นางประเทือง รื่นบรรเทิง 4  ถ.หพลโยธิน 24  เขตจตุจักร  กทม. 10900 090-6952991 4

42 ศบส.17 กรุงเทพเหนือ จตุจักร ลาดยาว นางกนกวรรณ ดวงเงิน
144 พหลโยธิน47 แยก6 แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กทม.10900
086-0586222 4

43 ศบส.60 กรุงเทพเหนือ ดอนเมือง ดอนเมือง นายดนัย  พิพัฒนศรีสวัสดิ์
7/146 ถ.โกสุมรวมใจ ซ.43 แยก 2 แขวง - 

เขต ดอนเมือง กทม. 10210
080-0649666 4

44 ศบส.24 กรุงเทพเหนือ บางเขน ทาแรง นางสุมน ชัยนิยม
9 ประดิษฐิ์มนูธรรม ซ.1 ถนนประดิษฐิ์มนู

ธรรม แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม.10230
092-2524214 4

45 ศบส.3 กรุงเทพเหนือ บางซื่อ บางซื่อ นายสมเกียรติ อยูเผือก
109/1 ตรอกจันทรเกษม แขวงบางซื่อ เขต

บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
081-9813559 4

46 ศบส.19 กรุงเทพเหนือ บางซื่อ วงศสวาง นายอนุชาติ คงสมกัน
20/1 ซ.วงศสวาง 19 แขวงวงศสวาง เขตบาง

ซื่อ กรุงเทพฯ 10800
081-7789212 4



47 ศบส.66 กรุงเทพเหนือ ลาดพราว ลาดพราว นายปรีดี นักงาน

21 ชุมชนอมรพันธ 9 ซอยเสนานิคม 1 แยก 8

  ถนนเสนานิคม 1  แขวงลาดพราว เขต

ลาดพราว กรุงเทพฯ 10230

086-7720339 4

48 ศบส.61 กรุงเทพเหนือ สายไหม สายไหม นางหวานใจ  สมหวัง
77/990 ซอย 28 ถนนสายไหม 34  แขวงสาย

ไหม  เขตสายไหม กทม.10220
086-7737117 4

49 ศบส.53 กรุงเทพเหนือ หลักสี่ ทุงสองหอง คุณสมพร จันทรสวัสดิ์
304/170 การเคหะทาทราย แขวงทุงสองหอง

 เขตหลักสี่ กทม 10210
062-3563352 4

50 ศบส.59 กรุงธนใต ทุงครุ ทุงครุ น.ส.กฤษณา นอยปลา
97 ประชาอุทิศ68 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 

กรุงเทพฯ 10140
089-0523712 4

51 ศบส.54 กรุงธนใต ทุงครุ บางมด น.ส แชมชอย  ยิ่งสุจริตพันธุ
17/ 116 ซ.ประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด  

เขตทุงครุ กทม.10140
084-6364023 4

52 ศบส.58 กรุงธนใต บางขุนเทียน บางปะกอก นางพรทิพย มาชื่น
196 ถ.จอมทองบูรณะ แขวงบางปะกอก เขต

ราษฎรบูรณะ กทม.10140
061-6259858 4

53 ศบส.42 กรุงธนใต บางขุนเทียน แสมดํา นายสุพงศ โชติพันธุ
42 ถนนพระรามที่2 แยก1-8 แขวงแสมดํา 

เขตบางขุนเทียน กทม.10150
085-1552464 4

54 ศบส.40 กรุงธนใต บางแค บางแคเหนือ นายศิลป จันทะโร
191 ถ.เพชรเกษม ซอย เพชรเกษม 76 แขวง

บางแคเหนือ  เขตบางแค กทม.10160
081-9210369 4

55 ศบส.65 กรุงธนใต บางบอน บางบอนเหนือ นางวรรณา อัศวสันติชัย

564 ซ.บางบอน 3 ซอย 8 ถนนบางบอน 3 

แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กทม. 

10150

081-6365155 4



56 ศบส.47 กรุงธนใต ภาษีเจริญ บางดวน นายเฉลิม หุนหอย
147 ซอยเพชรเกษม 58 แยก14 ถ.เพชรเกษม

 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กทม.10160
085-1305965 4

57 ศบส.62 กรุงธนใต ภาษีเจริญ บางหวา นายสรชา วรเมธากร
78 ซอยเพชรเกษม 39/1 แขวงบางหวา เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
095-5298214 4

58 ศบส.39 กรุงธนใต ราษฏรบูรณะ ราษฎรบูรณะ นางมาลัย อยูรุง
348/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎรบูรณะ 

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
089-1230346 4

59 ศบส.48 กรุงธนใต หนองแขม หนองคางพลู นายสรยุทธ เดนดํารงกุล 
3/65 ถ.ทวีวัฒนา แขวงหนองคางพลู เขต

หนองแขม กทม.10160
092-9196625 4

60 ศบส.28 กรุงธนเหนือ คลองสาน คลองตนไทร นายพิสุทธิ์   อนุชาชาติ
45 ซอยตากสิน5แยก1 ถนนตากสิน แขว

คลองตนไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
081-8590100 4

61 ศบส.29 กรุงธนเหนือ จอมทอง บางมด นายสมศักดิ์  สรณวรรณ
68 ซอยพุทธบูชา4 แขวงบางมด เขตจอมทอง

 กรุงเทพฯ 10150
091-7678928 4

62 ศบส.49 กรุงธนเหนือ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน นางพรทิพา  สรอยสุวรรณ
10 ซอยบรมราชชนนี 35 แขวงตลิ่งชัน เขต

ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
089-4429489 4

63 ศบส.67 กรุงธนเหนือ ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา นางจริญญา  หนูเวียง
63/82 ซทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวี

วัฒนา กทม.10170
086-0150914 4

64 ศบส.27 กรุงธนเหนือ ธนบุรี บางยี่เรือ น.ส.เสมอใจ  คูหาเพ็ชร
421 ซอยตากสิน4 ถนนตากสิน แขวงบางยี่

เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
093-5799891 4



65 ศบส.26 กรุงธนเหนือ ธนบุรี วัดกัลยาณ นางสโรช โลหะญาณจาร
324  ถนนเทศบาลสาย2  แขวงวัดกัลยาณ 

เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600
086-8915587 4

66 ศบส.36 กรุงธนเหนือ ธนบุรี สําเหร นางฐิติกานต เอี่ยมสุขนันท
45 ตรอกวัดราชวรินทร 17 ถนนตากสิน 21 

แขวงสําเหร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
094 395 8944 4

67 ศบส.30 กรุงธนเหนือ บางกอกนอย บานชางหลอ นายสมเกียรติ  สมศรี
64/3 ตรอกวัดดงมูลเหล็ก แขวงบานชางหลอ 

เขตบางกอกนอย กทม.10700
085-9832554 4

68 ศบส.33 กรุงธนเหนือ บางกอกใหญ วัดทาพระ นายกฤษฎา โดม ดอกฟา

165 ซอยจรัญฯ7/1 เสส ะ เวช ถนนจรัญ สนิท
วงศ แขวงวัดทาพระ เขต บางกอกใหญ กทม.
10600

086-1761277 4

69 ศบส.31 กรุงธนเหนือ บางพลัด บางออ นางศิริลักษณ กิ่งกัน
91/1 แยก 3 ซ.จรัญฯ85 ถ.จรัญสนิทวงศ 

แขวงบางออ เขตบางพลัด กทม. 10700
087-1044616 4
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