ศูนย์บริการสาธารณสุข
1 สะพานมอญ

2 มักกะสัน

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
เสาชิงช้า / พระนคร
ราชบพิตร / พระนคร
พระบรมมหาราชวัง / พระนคร
ศาลเจ้าพ่อเสือ / พระนคร
วังบูรพาภิรมย์ / พระนคร
ทุง่ พญาไท / ราชเทวี
ถนนเพชรบุรี / ราชเทวี
พญาไท / ราชเทวี

3 บางซื่อ

บางซื่อ / บางซื่อ
(ประชาราษฎร์)

4 ดินแดง

ดินแดง / ดินแดง
(มักกะสันบางส่วน)
มักกะสัน / ราชเทวี

5 จุฬาลงกรณ์

วังใหม่ / ปทุมวัน
รองเมือง / ปทุมวัน

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อีเมล์ : hc13646@hotmail.com
โทร 02 226 5897 โทรสาร 02 222 7874
เลข ที่ 509 วัดดิสหงสาราม (วัดมักกะสัน) ถนนเพชรบุรี
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hc13647@hotmail.com
โทร 02 251 7735-8 โทรสาร 02 251 7027 กด 21
เลขที่ 596 ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล์ : hchc03@hotmail.com
โทร 02 587 0618 โทรสาร 02 596 9512
4395 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : healthcenter4@hotmail.com
โทร 02 246 1553 โทรสาร 02 246 1554
248 ซ.จุฬาฯ 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : hc13650@gmail.com

ศูนย์บริการสาธารณสุข
6 สโมสรวัฒนธรรม

7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
สี่แยกมหานาค / ดุสิต
สวนจิตรลดา / ดุสิต
ดุสิต / ดุสิต
วชิรพยาบาล / ดุสิต
บางโพงพาง / ยานนาวา

8 บุญรอด รุ่งเรือง

บางนา / บางนา
(ถ.สุขุมวิทฝั่งซอยเลขคี่)

9 ประชาธิปไตย

วัดสามพระยา / พระนคร
บ้านพานถม / พระนคร

10 สุขุมวิท

คลองตัน/คลองเตย
พระโขนง/คลองเตย

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
โทร 02 216 1297 โทรสาร 02 214 1057
เลขที่ 426 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อีเมล์ : hc136511@hotmail.com
โทร.02 282 8493,02 282 0048
663 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : healthcentre_7@hotmail.com
โทร 02 284 2331 โทรสาร 02 284 2421
119 หมู่ 12 ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท 103
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : hc13653@hotmail.com
โทร 02 361 6760-2 โทรสารต่อ305
257/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อีเมล์ : health_center9@hotmail.co.th
โทร 02 281 7861 โทรสารต่อ302
เลขที่ 722 ซอยสุขุมวิท 30 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : hc10bma@yahoo.co.th

ศูนย์บริการสาธารณสุข

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง

11 ประดิพทั ธ์

สามเสนใน / พญาไท

12 จันทร์เทีย่ ง เนตรวิเศษ

บางคอแหลม

13 ไมตรีวานิช

จักรวรรดิ / สัมพันธวงศ์
สัมพันธวงศ์ / สัมพันธวงศ์
ตลาดน้อย / สัมพันธวงศ์

14 แก้ว สีบุญเรือง

วัดพระยาไกร / บางคอแหลม
ยานนาวา / สาทร
ช่องนนทรี / ยานนาวา

15 ลาดพร้าว

วังทองหลาง / วังทองหลาง

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
โทร 02 268 4892,02 259 2523
ทีอ่ ยู่ 51/13 ซ.ประดิพทั ธ์ 7 สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hchc011@gmail.com
โทร 02 271 1122
860/37 ซ.ประดู่ 40 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : hc13657@hotmail.com
โทร 02 291 7637-8 โทรสาร 02 291 7639
เลขที่ 527 ซ.อาเนีย้ เก็ง ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
อีเมล์ : bkha13@hotmail.com
โทร 02 222 7875 โทรสาร 02 224 5436
389/1 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทน์ แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : healthy14@hotmail.com
โทร 02 211 2353 โทรสาร 02 211 9154
179/1 ซ.ลาดพร้าว 41(ซ.ภาวนา) แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
อีเมล์ : hc15bma15@yahoo.com

ศูนย์บริการสาธารณสุข

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง

16 ลุมพินี

ลุมพินี / ปทุมวัน
ปทุมวัน / ปทุมวัน

17 ประชานิเวศน์

ลาดยาว / จตุจกั ร
(บางส่วน)หมู่

18 มงคล-วอน วังตาล

บางโคล่ / บางคอแหลม

19 วงศ์สว่าง

บางซื่อ / บางซื่อ
(ซ.วัดเลียบ)

20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย

ป้อมปราบ/ป้อมปราบ
วัดโสมนัส / ป้อมปราบฯ

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
โทร 02 541 8380 โทรสาร 02 541 8382
161/82 ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : bmahc16@gmail.com
โทร 02 251 2970 โทรสาร 02 252 7776
หมูบ่ ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : healthcenter17@hotmail.com
โทร 02 591 6306 โทรสาร 02 588 2059
863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : hc13663@hotmail.com
โทร 02 211 0860 โทรสาร 02 211 9329 ต่อ 107
675 ถ.บางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล์ : healthcenter19@hotmail.com
โทร 02 910 7314-5 โทรสาร 02 910 7313
29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.ยุคล แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 10100
อีเมล์ : hc20hc20@gmail.com
โทร 02 223 0004 โทรสาร 02 222 7876

21 วัดธาตุทอง

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
คลองเตยเหนือ / วัฒนา
คลองตันเหนือ / วัฒนา
พระโขนงเหนือ/วัฒนา

22 วัดปากบ่อ

ประเวศ / ประเวศ

23 สี่พระยา

สี่พระยา / บางรัก
สีลม / บางรัก
สุรวงศ์ / บางรัก

24 บางเขน

อนุสาวรีย์ / บางเขน
ท่าแร้ง / บางเขน

25 ห้วยขวาง

ห้วยขวาง / ห้วยขวาง
บางกะปิ / ห้วยขวาง
สามเสนนอก/ห้วยขวาง

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
214 ถ.สุขมวิท 63 (ภายในวัดธาตุทอง)แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : hc13666@hotmail.com
โทร 02 392 2488 โทรสาร 02 392 6082
235 ซ.อ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ : health022@hotmail.com
โทร 0 23491816 โทรสาร 02 321 8813
383/4 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : hc13668_23@hotmail.com
โทร 02 236 4055 โทรสาร 02 233 0782
62 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : hc13669@hotmail.com
โทร 02 579 9607 โทรสาร 02 579 1921
2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : hc25bma@hotmail.com
โทร 02 277 2660 โทรสาร 02 276 5995

ศูนย์บริการสาธารณสุข
26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
วัดกัลยาณ์ / ธนบุรี
หิรัญรูจี / ธนบุรี

27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์

บางยี่เรือ / ธนบุรี
ตลาดพลู / ธนบุรี

28 กรุงธนบุรี

สมเด็จเจ้าพระยา / คลองสาน
คลองสาน / คลองสาน
คลองต้นไทร / คลองสาน

29 ช่วง นุชเนตร

บางขุนเทียน / จอมทอง
บางค้อ / จอมทอง
บางมด / จอมทอง
จอมทอง / จอมทอง
ศิริราช / บางกอกน้อย
บ้านช่างหล่อ / บางกอกน้อย
บางขุนศรี / บางกอกน้อย

30 วัดเจ้าอาม

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : hc13671@hotmail.co.th
โทร 02 465 0014 โทรสาร 02 465 0699
ฉิมไพบูลย์ เลขที่ 359 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : hc13672@hotmail.com
โทร 02 465 0028 โทรสาร 02 465 0028
เลขที่ 124/16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลาภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : hc28bma@yahoo.co.th
โทร 02 437 2009,02 โทรสาร 02 437 2057
27/21 ซ.วุฒากาศ 49 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
อีเมล์ : familynursehc29@hotmail.com
โทร 02 476 6629 โทรสาร 02 476 6628
164/79 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : hc30bma@yahoo.co.th
โทร 02 423 0234 โทรสาร 02 424 4479

ศูนย์บริการสาธารณสุข
31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
บางพลัด / บางพลัด
บางอ้อ / บางพลัด
บางยี่ขัน / บางพลัด

32 มาริษ ตินตมุสิก

บางนา / บางนา
(ถ.สุขุมวิทฝั่งซอยเลขคู่)

33 วัดหงส์รัตนาราม

วัดอรุณ / บางกอกใหญ่
วัดท่าพระ / บางกอกใหญ่

34 โพธิ์ศรี

บางจาก / พระโขนง

35 หัวหมาก

สะพานสูง / สะพานสูง
หัวหมาก / บางกะปิ

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
252 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : hc31bma@yahoo.co.th
โทร 02 434 7303-5 โทรสาร 02 424 5367
เลขที่ 91 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : hc13677@hotmail.com
โทร 02 331 9114 โทรสาร 02 331 1773
127 ถ.วังเดิม ซ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : hc33bma@yahoo.co.th
โทร 02 472 5895-6 โทรสาร 02 472 4706
151 ถ.สุขุมวิท 56 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : hc34bma@yahoo.co.th
โทร 02 331 9438 โทรสาร 02 332 9720
เลขที่ 4 ซ.รามคาแหง 40(เสริมมิตร) ถ.รามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล์ : healthcenter_35@hotmail.com
โทร 02 374 3594 โทรสาร 02 374 5686

36 บุคคโล

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
บุคคโล / ธนบุรี

37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จนิ ดา

สวนหลวง / สวนหลวง

38 จี๊ด-ทองคา บาเพ็ญ

ถนนนครไชยศรี

39 ราษฎร์บูรณะ

ราษฎร์บูรณะ / ราษฎร์บูรณะ

40 บางแค

บางแค / บางแค
บางแคเหนือ / บางแค
บางไผ่ / บางแค

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8 ถ.เจริญนคร
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : hc13681@hotmail.com
โทร 02 468 5297 โทรสาร 02 476 5801
2044 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ : healthcenter037@hotmail.com
โทร 02 362 5238-40 โทรสาร 02 362 5242
72 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อีเมล์ : health38@gmail.com
โทร 02 241 8378-82 โทรสารต่อ 115
เลขที่46 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล์ : hc13684@hotmail.com
โทร 02 427 7949 โทรสาร 02 428 4406
578 ซ.เพชรเกษม 90 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร 10160
อีเมล์ : hc13685@hotmail.com
โทร 02 454 3870 โทรสาร 02 454 3870

ศูนย์บริการสาธารณสุข
41 คลองเตย

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
คลองเตย / คลองเตย

42 ถนอม ทองสิมา

ท่าข้าม / บางขุนเทียน
แสมดา / บางขุนเทียน

43 มีนบุรี

สามวาตะวันออก / คลองสามวา
สามวาตะวันออก / คลองสามวา
บางชัน / คลองสามวา
ทรายกองดิน / คลองสามวา
ทรายกองดินใต้ / คลองสามวา
แสนแสบ / มีนบุรี
กระทุม่ ราย / หนองจอก
หนองจอก / หนองจอก
คลองสิบ / หนองจอก
คลองสิบสอง / หนองจอก
โคกแฝก / หนองจอก
คู้ฝั่งเหนือ / หนองจอก

44 ลาผักชี

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
139 ถนน อาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : health041@gmail.com
โทร 02 249 1385 โทรสาร 02 240 2056 ต่อ 304
1 หมู่ ถ.พระราม 2 ซ.พระราม2 ซ.54 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
อีเมล์ : hc0042_@gmail.com
โทร 0 2415 2052 โทรสาร 0 2416 8318 ต่อ 19
39 หมู่ 1 ถ.สีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
อีเมล์ : hc43bma2@gmail.com
โทร 02 540 7154 โทรสาร 02 540 7334

96/5 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลาผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
อีเมล์ : hc44bma@yahoo.co.th
โทร 02 988 1633-6 โทรสาร 02 988 1990

ศูนย์บริการสาธารณสุข

45 ร่มเกล้า

46 กันตารัติอทุ ิศ

47 คลองขวาง

48 นาดวัชระอุทิศ

49 วัดชัยพฤกษมาลา

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
ลาผักชี / หนองจอก
ลาต้อยติ่ง / หนองจอก
คลองสามประเวศ / ประเวศ
คลองสองต้นนุน่ / ลาดกระบัง

ลาดกระบัง / ลาดกระบัง
ลาประทิว / ลาดกระบัง
ทับยาว / ลาดกระบัง
ขุมทอง / ลาดกระบัง
คลองขวาง / ภาษีเจริญ
คูหาสวรรค์ / ภาษีเจริญ
บางแวก / ภาษีเจริญ
บางจาก / ภาษีเจริญ
บางด้วน / ภาษีเจริญ
หนองแขม / หนองแขม
หนองค้างพลู / หนองแขม

คลองชักพระ / ตลิ่งชัน

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ

ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล์ : hc45bma@yahoo.co.th
โทร 02 543 0393 โทรสาร 02 543 0393 ต่อ 404
เลขที่ 523/2 ซ.ลาดกระบัง 1/2 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล์ : bhc046@gmail.com
โทร 02 329 0320 โทรสาร 02 329 0320 ต่อ 11
9 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์13 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
อีเมล์ : hc13690@hotmail.com
โทร 0 2410 1810 โทรสาร 0 2410 1810
40 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10162
อีเมล์ : health_48@yahoo.com
โทร 02 421 2147-9 โทรสาร 02 421 7823
7/2 หมู่ 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

ศูนย์บริการสาธารณสุข

50 บึงกุม่

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง
ตลิ่งชัน / ตลิ่งชัน
ฉิมพลี / ตลิ่งชัน
บางพรหม / ตลิ่งชัน
บางระมาด / ตลิ่งชัน
บางเชือกหนัง /ตลิ่งชัน
ศาลาธรรมสพน์ / ทวีวัฒนา
คลองกุม่ / บึงกุม่
คลองจั่น / บางกะปิ

51 วัดไผ่ตัน

ลาดยาว / จตุจกั ร
(ถนนพหลโยธินขวามือ)

52 สามเสนนอก

ดินแดง / ดินแดง
(ห้วยขวาง)

53 ทุง่ สงห้อง

ทุง่ สองห้อง / หลักสี่
ตลาดบางเขน / หลักสี่

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
กรุงเทพมหานคร 10170
อีเมล์ : hc49bma@yahoo.co.th
โทร 0 2 424 9410 โทรสาร 02 433 6136

190 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุม่
เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล์ : hc_050@hotmail.com
โทร 02 375 2897 โทรสาร 02 378 1601
12/10 ซ.พหลโยธิน 15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hc13694@hotmail.com
โทร 02 270 1985 โทรสาร 02 278 4247
2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
อีเมล์ : hc13695@hotmail.com
โทร 02 276 5996 โทรสาร 02 277 6112
หมู่ 2 ถ.วิภาวดี-รังสิต หมูบ่ ้านการเคหะชุมชนทุง่ สองห้อง
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ศูนย์บริการสาธารณสุข

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง

54 ทัศน์เอีย่ ม

บางมด / ทุง่ ครุ

55 เตชะสัมพันธ์

ช่องนนทรี / ยานนาวา

56 ทับเจริญ

คันนายาว / คันนายาว

57 บุญเรือง ล้าเลิศ

ดอกไม้ / ประเวศ
หนองบอน / ประเวศ

58 ล้อม-พิมแสน ฟักอุดม

บางปะกอก / ราษฎร์บูรณะ

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
อีเมล์ : healthcenter053@hotmail.com
โทร 02 575 2650-2 โทรสาร 02 574 6348
364/79 หมู่ 2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด
เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล์ : hc54bma@gmail.com
โทร 02 426 3514 โทรสาร 02 426 3321
27/4 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : hc13698@hotmail.com
โทร 02 294 9499 โทรสาร 02 294 3247
43/1 หมู่ 12 ซอยนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230
อีเมล์ : turakarn56@hotmail.com
โทร 02 184 2693
5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ : hc13700@hotmail.com
โทร 02 361 4053 โทรสาร 02 398 2407
51 หมู่ 9 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ศูนย์บริการสาธารณสุข

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง

59 ทุง่ ครุ

ทุง่ ครุ / ทุง่ ครุ
(ประชาอุทิศ 56 , 69)

60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

สีกนั / ดอนเมือง

61 สังวาลย์ ทัสนารมย์

สายไหม / สายไหม
คลองถนน / สายไหม

62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา

บางหว้า / ภาษีเจริญ
ปากคลองภาษีเจริญ / ภาษีเจริญ

63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

ทุง่ วัดดอน / สาทร
ทุง่ มหาเมฆ / สาทร

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
อีเมล์ : hc58.docs@gmail.com
โทร 02 427 7512 โทรสาร 02 427 7512
46 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุง่ ครุ
เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล์ : hc13702@hotmail.com
โทร 02 464 3057 โทรสาร 02 464 3057
60 หมู่ 4 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล์ : hc060@hotmail.com
โทร 02 565 5257 โทรสาร 02 565 5258
19/5 หมู่ 3 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 34 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล์ : healthcenter_61@hotmail.com
โทร 02 536 0163 โทรสาร 02 536 0997
68 ถ.สายศาลธนบุรี ซ.ศาลธนบุรี 17 แยก 5 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
อีเมล์ : hc13705@hotmail.com
โทร 02 455 5804 โทรสาร 02 455 1771
1/1 ถ.เย็นจิตร์ ซ.จันทน์ 24 แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ศูนย์บริการสาธารณสุข

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง

64 คลองสามวา

คลองสามวา / มีนบุรี

65 รักษาศุข บางบอน

บางบอน / บางบอน

66 ตาหนักพระแม่ดวนอิม โชคชัย 4

ลาดพร้าว / ลาดพร้าว
จระเข้บัว / ลาดพร้าว

67 ทวีวัฒนา

ทวีวัฒนา/ทวีวัฒนา

68 สะพานสูง

สะพานสูง / สะพานสูง

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
อีเมล์ : hc14818@hotmail.com
โทร 0 2675 9945-6 โทรสาร 0 2675 9945-6
1 หมู่ 10 ซอยเลียบคลองสอง 10 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
อีเมล์ : hc64bma@hotmail.com
โทร 02 548 0495-8 โทรสาร 02 548 0499
เลขที่ 3 ซ.เอกชัย 121 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
อีเมล์ : hc65_bangbon@hotmail.com
โทร 02 453 0526 โทรสาร 02 453 0632
4/98 ซอยโชคชัย 4 (39) หรือ ซอยลาดพร้าว-วังหิน 30
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
อีเมล์ : hc21748@hotmail.com
โทร 02 539 4828 , 02 539 4895 โทรสารต่อ 305
เลขที่ 3 ถนนอุทยาน แขวทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
อีเมล์ : healthcenter67@yahoo.com
โทร 02 441 4680 3 โทรสารต่อ 406
เลขที่ 104 ซอยรามคาแหง 118 แยก 33 ถนน รามคาแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ศูนย์บริการสาธารณสุข

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
เขต / แขวง

ทีต่ ั้ง ข้อมูลการทีต่ ิดต่อ
อีเมล์ : hc68bma@gmail.com
โทร 02 372 2225 7 โทรสาร 02 372 2228

