
ฉบับปรับปรุง ณ เมษายน 2566



บัตรประจำตัวประชาชน/

หนังสือสุทธ�

บัตรประจำตัวประชาชน/

สูติบัตร

ใชบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี เพื่อขอรับคิวสำหรับ

ลงทะเบียน

กรุณาสอบถามเจาหนาที่





กรณีตรงนัด ใหรับบัตรคิวที่ตูอัตโนมัติที่หนาชั้นตรวจและรอพบแพทย

ตามชั้นตรวจที่ระบุในใบนัด

ชั้น G

มารับบัตรคิวไดตั้งแตเวลา 05:30 น. ที่หนาอาคาร ภปร ชั้น G

1.

2.

3.





สิทธ�์กรุงเทพมหานคร อปท.

และตนสังกัดที่ทำสัญญากับ

รพ.จ�ฬาลงกรณ ทุกครั้ง

คิว A

ชอง N1 - N3

C

รอติดตอชองลงทะเบียน

และตรวจสอบสิทธ�์

1 - 10 ตามเบอรคิว

รอติดตอชองลงทะเบียน

และตรวจสอบสิทธ�์

1 - 10 ตามเบอรคิว

สำหรับผูปวยบัตรทอง/ ผูพิการ/ ประกันสังคม

สงตอจากรพ.อื่น/ ผูปวยทั่วไป/ ขาราชการ/

ผูปวยบัตรทองรพ.จ�ฬาฯ/ ประกันสังคมรพ.จ�ฬาฯ 

เปดบร�การเวลา 05:30 - 15:00 น.

ตูกดคิวสีฟาและสีเหลือง

สำหรับผูปวยบัตรทอง/ ผูพิการ/ ประกันสังคมสงตอจากรพ.อื่น



ผูปวยทั่วไป (ทุกสิทธ�การรักษา)/ 

เง�นสด

ผูปวยบัตรทองรพ.จ�ฬาฯ/ 

ประกันสังคมรพ.จ�ฬาฯ

- มีบัตรนัด

- มีใบเจาะเลือด

- มีใบรับยา

- มีใบเอกซเรย

เบอรคิว C

ทุกสิทธ�การรักษา

และกรณีติดปญหา

เร�่องสิทธ�์

- มีใบนัดสีเข�ยวตรงวันนัด

  ทุกคลินิก

- ตรวจคลินิกตรวจสุขภาพ

  ประจำป หร�อตวรจเพื่อขอ

  ใบรับรองแพทย ทั้งในและ

  ตางประเทศ (ภปร ช้ัน 16)

- ตรวจคลินิกฝากครรภ

  (ภปร ชั้น 8)

- ตรวจคลินิกผิวหนัง

  (ภปร ชั้น 14)

- ทำบัตรรพ. ไมพบแพทย

- นัดทำคลินิกทันตกรรม

  (ภปร ชั้น 17)

- ทำประวัติผูปวยใหม

B

สำหรับผูปวยทั่วไป

รอติดตอชองลงทะเบียน

และตรวจสอบสิทธ�์

1 - 10 ตามเบอรคิว

A

สำหรับผูปวยใหม/เกา

ไมมีนัด

ติดตอพยาบาล

คัดกรองอาการ

ชอง N1 - N4

รอติดตอชองลงทะเบียน

และตรวจสอบสิทธ�์

1 - 10 ตามเบอรคิว

รอติดตอชองลงทะเบียน

และตรวจสอบสิทธ�์

1 - 10 ตามเบอรคิว



ผูปวยใหมรถนั่ง-รถนอน (ทุกสิทธ�การรักษา)

เปดเวลา 07:00 - 08:00 น.

ผูปวยสิทธ�พระสงฆ/ เจาหนาที่และครอบครัว

รพ.จ�ฬาฯ และสภากาชาดไทย/ คณะแพทยศาสตร จ�ฬาฯ/ 

ศิษยเกาคณะแพทยศาสตร จ�ฬาฯ/ นิสิตแพทย/ 

นักศึกษาพยาบาลและบร�การแกไขช�่อ - สกุล

(ตูสีเทา - เข�ยว)

เปดเวลา 07:00 - 15:00 น.

ตูกดคิว หนาชอง 11

สำหรับเจาหนาที่ รพ./
นิสิตแพทย - พยาบาล/

พระภิกษุสงฆ/
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาฯ/

แกไขประวัติ

รอติดตอชองลงทะเบียน

และตรวจสอบสิทธ�์

11 - 13 ตามเบอรคิว

K

ผูปวยใหมรถนั่ง-รถนอน
(07:00 - 08:00 น.)
ทุกสิทธ�การรักษา

รอติดตอชองลงทะเบียน

และตรวจสอบสิทธ�์

11 - 13 ตามเบอรคิว



เวลาเปดบร�การคลินิกในเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น. ยกเวน Lab, X-Ray เวลา 06:30 - 15:30 น.

อาคาร ภปร ชั้น 2 เวชศาสตรฟนฟู/

คลินิกการดูแลบาดแผลและทวารเทียม (Ostomy and Wound Care Clinic)

คลินิกไฟฟาว�นิจฉัย ( EMG )คลินิกฟนฟูเด็ก

เวชศาสตรฟนฟู เปดใหบร�การทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 16:00 น. ประกอบดวย

คลินิกฟนฟูการบาดเจ็บจากกีฬา

คลินิกตรวจเอ็น และขอดวยคลื่นเสียง

ใหบร�การดานกายภาพ เปลี่ยน ทำขาเทียม ตัดรองเทา กายอุปกรณ ขอใบรับรองความพิการ

ดานความเคลื่อนไหว (ไมใชสมุดประจำตัวผูพิการ) และผูปวยที่ตองการไปฟนฟูที่

ศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทย สวางคนิวาส

อาคาร ภปร ชั้น 1 อายุรกรรมทั่วไป

เปดใหบร�การทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 16:00 น. ประกอบดวย

รับแตผูปวยนัดหมาย หร�อมีปญหาเกี่ยวกับทวารเทียม ไมรับที่เบิกถุงเบิกแปนของทวารเทียม

คลินิกการดูแลบาดแผลและทวารเทียม (Ostomy and Wound Care Clinic)

เปดใหบร�การทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 15:30 น. ประกอบดวย



อาคาร ภปร ชั้น 3 อายุรกรรมเฉพาะโรค/ หองจายเวชภัณฑผูปวยนอก

เปดใหบร�การทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 16:00 น. ประกอบดวย

อาคาร ภปร ชั้น 5 ศัลยกรรมกระดูกและขอ/

ศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก/ ศัลยศาสตรหลอดเลือด/ นิติเวช



8

อาคาร ภปร ชั้น 7 นร�เวชกรรม และวางแผนครอบครัว



0

อาคาร ภปร ชั้น 9 กุมารเวชกรรม



เตร�ยมผูปวยกอนรับไวในโรงพยาบาล

การเง�น        อาคาร ภปร ชั้น 11        เวลา 08:00 - 11:00 น.

                 อาคาร ภปร ชั้น 13        หลังเวลา 11:00 น.

รับยา          อาคาร ภปร ชั้น 11

                 อาคาร ภปร ชั้น 13

อาคาร ภปร ชั้น 11 คลินิก Pre-admission

•  คลินิกเวชพันธุศาสตรทั่วไป-พันธุศาสตรมะเร็ง เปดใหบร�การวันอังคาร เวลา 08:00 - 12:00 น.

•  คลินิกโครงการโรคลมชัก   เปดใหบร�การวันจันทร - วันอังคาร เวลา 12:00 - 16:00 น.

•  คลินิก Pre-Kidney Transplantation และคลินิก Post-Kidney Transplantation

   เปดใหบร�การวันพุธ เวลา 13:00 - 15:00 น.

•  คลินิกการตรวจประเมินความสามารถทางสมอง (Neuropsychological Test Clinic : NPT Clinic)

   เปดใหบร�การวันจันทร, วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร เวลา 12:00 - 17:00 น.

•  คลินิกโรคมือ     เปดใหบร�การวันอังคาร - วันพุธ เวลา 08:00 - 12:00 น.

•  คลินิกเวชพันธุศาสตร และมะเร็งพันธุศาสตร เปดใหบร�การวันอังคาร เวลา 08:00 - 12:00 น.

•  คลินิกจ�โนมิกสและการแพทยแมนยำ  เปดใหบร�การวันพฤหัสบดี - วันศุกร เวลา 08:00 - 12:00 น.

•  คลินิกจ�โนมิกสและการแพทยแมนยำทางไกล เปดใหบร�การวันพฤหัสบดี - วันศุกร เวลา 08:00 - 12:00 น.

•  คลินิกหลังภาวะไตวายเฉียบพลัน (Post AKI Clinic) เปดใหบร�การวันพุธ เวลา 13:00 - 16:00 น.

•  คลินิกคัดกรองผูปวยโรคลมชักรายใหม  เปดใหบร�การวันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 12:00 น.

•  คลินิกเคร�่องกระตุนเสนประสาทเวกัส (VNS) เปดใหบร�การวันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 12:00 น.

คลินิก Highly Specialty Clinic

•  คลินิกพรอมผาตัดและว�สัญญี Coach Clinic

   เปดใหบร�การทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 - 15:00 น.



อาคาร ภปร ชั้น 12 จ�ตเวช/ 
คลินิกเฉพาะทางอายุรศาสตรหัวใจและหลอดเลือด

อาคาร ภปร ชั้น 15 อายุรกรรม/ ประกันสังคม/
ตรวจโรคเจาหนาที่/ สำนักงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ภปร ชั้น M

(ตั้งแตเวลา 08.00 - 20.00 น.) ภปร ชั้น M



อาคาร ภปร ชั้น 17 ทันตกรรม/ คลินิกระงับปวด (Pain Clinic)

อาคาร ภปร ชั้น 16 เวชศาสตรปองกันและสังคม



การบร�การอาคาร ส.ธ. 

ชั้น G  ตรวจสอบสิทธ�์/เวชระเบียน/คลินิกจักษุกรรม/หองปฐมพยาบาล/

  รานรองเทา Wellstep/ราน ฬ. Care/ราน BAF Care shop & showroom

ชั้น 2  ศูนยอาหาร อาคาร ส.ธ./รานสภาชนนี/รานดอยคำ/รานรอยไทย

ชั้น 3  หนวยว�นิจฉัยโรคเตานม/หองยา/หองเจาะเลือด/การเง�น/รานแวนตา ฬ. FOR EYES/

  คลินิกทันตกรรมผูสูงอายุ

ชั้น 4  คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี/คลินิกวัยทอง

ชั้น 5  หองอบรมคอมพิวเตอร

ชั้น 6  หองตรวจความหนาแนนกระดูก/คลินิกโรคระบบทางเดินปสสาวะ/

  คลินิกฟนฟูผูสูงอายุกาวหนา

ชั้น 7  ศูนยฯ โรคพารกินสัน/ศูนยฝกสมองเสื่อม  

ชั้น 8   ศูนยการไดยินการสื่อสารและการทรงตัว/ศูนยจักษุฟนฟูตกแตงและเสร�มสราง

ชั้น 9  ศูนยเวชศาสตรฟนฟู/หองตรวจไฟฟาว�นิจฉัย

ชั้น 10  การแพทยว�ถีตะวันตก (คลินิกฝงเข็มและนวดบำบัด)/

  หองออกกำลังกาย (กิจกรรมสงเสร�มสุขภาพ)

ชั้น 11  ศูนยประสาทศาสตร/ศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน/ศูนยฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ

ชั้น 12  คลินิกพารกินสัน/คลินิกลดเกร็ง/คลินิกโรคอวน

ชั้น 13  คลินิกจักษุกรรม  

ชั้น 14  คลินิกจักษุกรรม

ชั้น 15  ศูนยดูแลผูปวยสมองเสื่อม

ชั้น 16  ศูนยฝกทักษะการกูช�พ

ชั้น 17  คลังปญญาผูสูงวัย/ชมรมผูสูงอายุ/ศูนยบร�หารระบบกายภาพอาคารพิเศษ 2 (FMU2)/

  ศูนยอาช�วอนามัยและสรางเสร�มสุข

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4000



•  ศูนยสิร�กิติ์บรมราช�นีนาถเพื่อโรคมะเร็งเตานม

   เปดใหบร�การ ที่ ชั้น 2 อาคารลวน-เพิ่มพูล วองวานิช วันจันทร - ศุกร เวลา 07.30 - 15.30 น.

   โทรศัพท 02-256-4693, 02-256-4671

•  ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ

   ปดใหบร�การและขอรับคำปร�กษา วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น. ที่ ชั้น 14 อาคาร สก

   โทรศัพท 0-2256-4330 หร�อ www.craniofacial.or.th

•  ศูนยนิทราเวช   

   เปดใหบร�การ ที่ อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น วันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 12.00 น.  

   และ 13.00 - 16.00 น. 

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 94037

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการปลูกถายอวัยวะ แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ์                              

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 12 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

   โทรศัพท 0-2256-4286

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการเดินและเคลื่อนไหว แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ์                   

   เปดใหบร�การตรวจว�เคราะหการเดิน การเคลื่อนไหว และการทรงตัว ที่ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน  

   และอาคารไนติงเกล

   โทรศัพท 0-2256-4267 ตอ 2401

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคตับ แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ 

   เปดใหบร�การและขอคำปร�กษา ที่ชั้น 1 อาคารวช�รุณหิศ  

   โทรศัพท 0-2256-4691

•  ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ 

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 2 โซน D อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 80442 และ 80445

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยโรคลมชักครบวงจรแหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 7 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ  

   โทรศัพท 0-2256-4612

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานเบาหวาน ฮอรโมน และเมตะบอลิสม

   แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ 

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 2 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ 

   โทรศัพท 0-2256-4101

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานกระจกตาและผิวดวงตา แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ                                 

   เปดใหบร�การวันจันทร และวันพุธ - ศุกร เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ชั้น 14 อาคาร ส.ธ.

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 71413



 

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยโรคติดเช�้อแหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ

   เปดใหบร�การตรวจว�นิจฉัยและรักษาทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ชั้น 2 อาคาร ภปร   

   โทรศัพท 0-2256-4578

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานเวชพันธุศาสตร แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ์                          

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 9 อาคาร สก วันจันทร - ศุกร ระหวางเวลา 08.00 - 16.00 น.

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 3354

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการสองกลองระบบทางเดินอาหาร แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 2 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

   โทรศัพท 0-2256-4265

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โรคมะเร็งครบวงจร แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ     

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 4 อาคารวองวานิช

   โทรศัพท 0-2256-4533

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการรักษาผูปวยมะเร็งลำไสใหญและทวารหนักอยางครบวงจร 

   แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ            

   เปดใหบร�การวันจันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 12.00 น. และบร�การฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ที่ชั้น 10 

   อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ  

   โทรศัพท 0-2256-4400

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ 

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 7 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

   โทรศัพท 0-2258-0725

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยไฟไหมน้ำรอนลวก แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 24 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ  

   โทรศัพท 0-2256-4120

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยโรคพารกินสัน และกลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ 

   แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ                        

   เปดใหบร�การตรวจว�นิจฉัยและรักษาทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 

   และวันพุธ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ที่ชั้น 7 อาคาร ส.ธ. 

   โทรศัพท 0-2257-0707

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานสเต็มเซลลและเซลลบำบัด แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 8 โซน C อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ  

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 80837

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยการผาตัดสองกลองโรคจมูกและไซนัส 

   แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ

   เปดใหบร�การตรวจว�นิจฉัยและรักษา วันจันทร - ศุกร ระหวางเวลา 09.00 - 16.00 น. 

   (ยกเวนวันจันทรชวงบาย วันพฤหัสบดีชวงเชา และวันศุกรชวงบาย) ที่ชั้น 10 อาคาร ภปร

   โทรศัพท 0-2256-5231



•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคไตในภาวะว�กฤต แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ                               

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 10 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 81014

•  ศูนยว�ทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม                               

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 9 อาคาร อปร

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 3622

•  ศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก                              

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 3 อาคารจงกลนี วัฒนวงศ

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 80506

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการดูแลผูสูงอายุ แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ์                               

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 4 อาคาร ส.ธ.

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 70401-2

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานผลิตภัณฑทางการแพทยขั้นสูง 

   แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ์                               

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 3 อาคารอานันทมหิดล ฝายว�จัย หร�อ ชั้น 9 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

   โทรศัพท 0-2256-4000 

•  ศูนยประสาทศาสตร์                               

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 11 อาคาร ส.ธ.

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 71107-8

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานจ�โนมิกสและการแพทยแมนยำ 

   แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ                               

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 8 โซน C อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ์

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 80840

•  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานเวชบำบัดว�กฤต แหงโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ                               

   เปดใหบร�การ ที่ชั้น 18 โซน C อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

   โทรศัพท 0-2256-4000 ตอ 81825



5 5

จ�ดเก็บเง�น ภปร 1    ผูปวยอายุรกรรมทั่วไป

จ�ดเก็บเง�น ภปร 2    ผูปวยทางเดินหายใจ

จ�ดเก็บเง�น ภปร 3    ผูปวยอายุกรรมเฉพาะทาง

จ�ดเก็บเง�น ภปร 4    การตรวจทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Investigation)

จ�ดเก็บเง�น ภปร 5    ผูปวยกระดูก และนิติเวช

จ�ดเก็บเง�น ภปร 6    ผูปวยศัลยกรรมทั่วไปเฉพาะทาง

จ�ดเก็บเง�น ภปร 7    ผูปวยนร�เวชกรรม

จ�ดเก็บเง�น ภปร 8    ผูปวยฝากครรภ

จ�ดเก็บเง�น ภปร 9   ผูปวยกุมารเวชกรรม

จ�ดเก็บเง�น ภปร 10   ผูปวยหู คอ จมูก

จ�ดเก็บเง�น ภปร 11   คลินิก Pre-admission, คลินิก Highly Specialty Clinic

จ�ดเก็บเง�น ภปร 14   ผูปวยผิวหนัง

จ�ดเก็บเง�น ภปร 15  คลินิกเวชศาสตรครอบครัว

จ�ดเก็บเง�น ภปร 16   คลินิกเวชศาสตรปองกัน (ตรวจสุขภาพ)     

จ�ดเก็บเง�น ภปร 17   ผูปวยทันตกรรม/ คลินิกฝงเข็ม

7

11

17

15 14, 15, 16, 17

11

จ�ดเก็บเง�น ภปร 8    รับชำระคารักษาพยาบาลผูปวยรับบร�การ ภปร ชั้น 8



หองยา อาคาร ภปร ชั้น 1

หองยา อาคาร ภปร ชั้น 2

หองยา อาคาร ภปร ชั้น 3

หองยา อาคาร ภปร ชั้น 5

หองยา อาคาร ภปร ชั้น 7

หองยา อาคาร ภปร ชั้น 9

หองยา อาคาร ภปร ชั้น 11

หองยา อาคาร ภปร ชั้น 15

หองยา อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 1 โซน C

หองยา อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น M

หองยา อาคาร ส.ธ. ชั้น 3

หองยา อาคารลวน-เพิ่มพูน วองวานิช ชั้น 4

หองยา อาคารจงกลนี วัฒนวงศ ชั้น 3 (คลินิก EID)

หองยา อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น B1

หองยา อาคาร สก. ชั้น 13

หองยา อาคารนวัตบร�บาล ชั้น 1

หองยา อาคารลวน-เพิ่มพูน วองวานิช ชั้น 4

หนวยผลิตยาทั่วไป อาคารจอดรถ 1 ชั้น 8

หนวยผลิตสารอาหารทางหลอดเลือดดำ (TPN) อาคารจอดรถ 1 ชั้น 8

หนวยเตร�ยมยาเคมีบำบัด อาคารลวน-เพิ่มพูน วองวานิช ชั้น 4

หนวยเตร�ยมยาฉีดรูปแบบพรอมใช (Intravenous Admixture) 

อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น B1



ศูนยอาหาร ฬ Cuisine Bistro อาคารธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย ชั้นลาง

เปดบร�การ วันจันทร - วันเสาร เวลา 06:00 - 18:00 น.

ศูนยอาหารทว�วงศถวัลยศักดิ์ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 1

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 06:30 - 20:00 น.

ศูนยอาหาร สก. อาคาร สก. ชั้น 11

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 06:00 - 15:00 น.

ศูนยอาหาร ส.ธ. อาคาร ส.ธ. ชั้น 2

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 06:30 - 18:00 น.

              วันเสาร - อาทิตย เวลา 07:00 - 14:00 น.

ศูนยอาหารภูมิสิร�มังคลานุสรณ อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ์ ชั้น 14

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 06:30 - 18:00 น.

              วันเสาร - อาทิตย เวลา 06:30 - 18:00 น.

รานแบล็ค แคนยอน อาคารผูปวยในพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 1/ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น M/ 

      อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 5

      เปดบร�การทุกวัน เวลา 06:00 - 18:00 น.

รานตนกลาฟาใส อาคารผูปวยในพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 1

เปดบร�การทุกวัน เวลา 06:30 - 20:00 น.

รานมัลลิกา อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น M

เปดบร�การทุกวัน เวลา 09:00 - 20:00 น.

รานโอโตยะ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น M 

เปดบร�การทุกวัน เวลา 06:30 - 20:00 น.

ราน Salad Factory อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น M

เปดบร�การทุกวัน เวลา 10:00 - 20:00 น.

รานอาหาร/ ซุมอาหาร



 

รานรอยไทย อาคาร ส.ธ. ชั้น 2

เปดบร�การ วันจันทร - วันเสาร เวลา 07:00 - 15:00 น.

ราน Food Box อาคาร ภปร ชั้น M

รานฮั่วเซงฮง อาคาร ภปร ชั้น 6

รานปาหมวย ลานพักคอยดานนอกหนาอาคาร ภปร

รานปนลี่ ลานพักคอยดานนอกหนาอาคาร ภปร

รานอิ่มสบาย อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 4

รานกาแฟและขนม อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 4

รานแดร�่โฮม อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 8

ราน Now Open อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 9

รานไซลิพลัส อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 10

รานกาแฟพาคามารา หอสมุดคณะแพทยศาสตร เปดบร�การทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เปดบร�การทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.

รานกาแฟว�สตา คาเฟ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น G เปดบร�การทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.

รานกาแฟอเมซอน อาคาร ภปร ชั้น 6

รานเบร็ดทอลค อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น G 

เปดบร�การวันจันทร - วันศุกร เวลา 07:00 - 20:00 น.

รานกาโตว เฮาส ลานพักคอยดานนอกหนาอาคาร ภปร

รานเซเวน อีเลฟเวน อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 1 และ ชั้น 14/ อาคารหอพักนวไชยยันต ชั้น 1/

    อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 1 (ดานหลัง)/ อาคารหอพัก 4240 ชั้น 1

    เปดบร�การทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รานคัดสรร อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 1 เปดบร�การทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รานอาหาร/ ซุมอาหาร



อาคารอำนวยนรธรรม ชั้น 1

ราน ฬ. จ�ฬา อาคาร ภปร ชั้น M และ ชั้น G

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 20:00 น.

       วันเสาร - วันอาทิตย เวลา 08:00 - 12:00 น.

ราน ฬ Care อาคาร ส.ธ. ชั้น 1

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 17:00 น. และวันเสาร เวลา 08:00 - 12:00 น.

รานเวชภัณฑคุณภาพ by KCMH อาคาร ภปร ชั้น 2

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 08:30 - 19:30 น. และวันเสาร เวลา 09:00 - 15:00 น.

รานยาและอุปกรณการแพทย



ที่ทำการไปรษณียไทย อาคารผาตัดเกา (111)

อาคาร ภปร ชั้น M

อาคารนวไชยยันต ชั้น 1/ อาคารหอพัก 4240 (ตรงขามกับศูนยอาหารไผสิงโต)

08:00

08:00

บร�การรานทำผม อาคารหอพัก 4240 (ตรงขามกับศูนยอาหารไผสิงโต)

ราน Fine men’s และรานณีแฮรแอนดซาลอน

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 17:30 น.

      วันเสาร - วันอาทิตย เวลา 07:30 - 17:30 น.

อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 14, อาคารจอดรถ 3 ชั้น 1 และอาคาร ส.ธ. ชั้น 1

อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 1, อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 1 และชั้น 14







ถนนพระรามที่ 4 :  สาย 4, 45, 46, 47, 50, 67, 141, 507

ถนนอังร�ดูนังต :  สาย 16, 21, 141

ถนนราชดำร�  :  สาย A3, 14, 15, 74, 76, 77, 504, 505, 514, 547



ลานจอดหนาอาคาร ภปร

          วันจันทร – วันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง

อาคารจอดรถอาคาร สก

           วันจันทร – วันศุกร เวลา 16:00 - 24:00 น.   

อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

           วันจันทร – วันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง









คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

โทรศัพท 0-2256-5193

วันจันทร - วันศุกร เวลา 08.00 - 20.00 น.

วันเสาร - วันอาทิตย เวลา 08.00 - 12.00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ






