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คิว A

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

ชอง N1 - N3



- 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)

โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ

สำหรับผูปวยทั่วไป

ไมมีนัด

ติดตอพยาบาล

คัดกรองอาการ

ชอง N1 - N3

สำหรับผูปวยทั่วไป

ผูปวยทั่วไป/ ขาราชการ/ เง�นสด
ผูปวยบัตรทองรพ.จ�ฬาฯ/ 

ประกันสังคมรพ.จ�ฬาฯ





 ศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทย สวางคนิวาส

หองยา

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic

    ผู ใหญ    เปดใหบร�การเวลา 09:00 - 12:00 น.

    เด็ก    เปดใหบร�การเวลา 08:00 - 16:00 น.

อาคาร ภปร ชั้น 2  เวชศาสตรฟนฟู คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic

คลินิกคัดกรองไวรัสกอนผาตัด EID Swab Clinic 

คลินิกคัดกรองไวรัสกอนผาตัด EID Swab Clinic

เปดใหบร�การเวลา 08:00 - 11:00 น.

(เฉพาะผูปวยที่มีนัดเทานั้น)
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         อาคาร ภปร ชั้น 5 แผนกกระดูก และนิติเวช



อาคาร ภปร ชั้น 15 แผนกนร�เวชกรรม และวางแผนครอบครัว

คลินิกไฟฟาว�นิจฉัย ( EMG )คลินิกฟนฟูเด็ก

คลินิกฟนฟูการบาดเจ็บจากกีฬา

คลินิกตรวจเอ็น และขอดวยคลื่นเสียง
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เตร�ยมผูปวยรับไวในโรงพยาบาล

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

คลินิกโรคมือ  อาคาร ภปร ชั้น 11

             

อาคาร ภปร ชั้น 11 คลินิก Pre-admission



อาคาร ภปร ชั้น 12 แผนกจ�ตเวชศาสตร
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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

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
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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 8    ผูปวยฝากครรภ

จ�ดเก็บเง�น ภปร 9    ผูปวยกุมารเวชศาสตร

จ�ดเก็บเง�น ภปร 10   ผูปวยหู คอ จมูก

จ�ดเก็บเง�น ภปร 14   ผูปวยผิวหนัง

จ�ดเก็บเง�น ภปร 15   ผูปวยสตินร�เวชกรรม และวางแผนครอบครัว

จ�ดเก็บเง�น ภปร 16   คลินิกเวชศาสตรปองกัน (ตรวจสุขภาพ)     

จ�ดเก็บเง�น ภปร 17   ผูปวยทันตกรรม/ คลินิกฝงเข็ม

7

11 11

14

17



หองยา อาคาร ภปร ชั้น 1

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 13

หองยา อาคาร วองวานิช ชั้น 4 (เตร�ยมยาเคมีบำบัด)

หองยา อาคาร ส.ธ. ชั้น 3

หองยา อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณชั้น M

หองยา อาคารเวชภัณฑ ชั้น 1

หองยา อาคาร 14 ชั้น ชั้น 1

หองยา อาคารวองวานิช ชั้น 4 (เคมีบำบัด)

หองยา อาคาร สก ชั้น 13

หองยา อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณชั้น B1

หองยา อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณชั้น M (ฉุกเฉิน)

หองยา อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณชั้น 1

หนวยผลิตยาทั่วไป อาคารจอดรถ 1 ชั้น 8

หนวยผลิตสารอาหารทางหลอดเลือดดำ (TPN) อาคารจอดรถ 1 ชั้น 8



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.

ศูนยอาหารหอพักไผสิงโต

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 06:00 - 19:00 น.

              วันเสาร - อาทิตย เวลา 06:00 - 14:00 น.

ศูนยอาหาร อาคาร สก ชั้น 11 

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 06:00 - 14:00 น.

ศูนยอาหาร อาคาร ส.ธ. ชั้น 2

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

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

ศูนยอาหาร โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 14

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

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

รานแบล็คแคนยอน อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 1 

เปดบร�การทุกวัน เวลา 06:00 - 18:00 น.

รานรอยไทย อาคาร ส.ธ. ชั้น 2

เปดบร�การ วันจันทร - วันศุกร เวลา 07:00 - 19:00 น.

              วันเสาร - อาทิตย เวลา 07:00 - 16:00 น.



รานกาแฟพาคามารา หอสมุดคณะแพทยศาสตร เปดบร�การทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เปดบร�การทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.

รานกาแฟเซบองค     อาคารนวมินทราช�นี ชั้น 1 เปดบร�การทุกวัน เวลา 06:00 - 18:00 น.

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

รานกาแฟอเมซอน     หนาอาคารธนาคารกรุงเทพ เปดบร�การทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ชุมชน ฬ.จ�ฬา           ขางอาคารจ�มภฏพงษบร�พัตร เปดบร�การทุกวัน เวลา 06:00 - 18:00 น.

ราน Real food & drink อาคาร ภปร ชั้น M 

เปดบร�การวันจันทร – วันศุกร เวลา 06:00 - 20:00 น.

รานเบร็ดทอลค อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น G 

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

รานพัฟแอนดพาย 

เปดบร�การวันจันทร – วันศุกร เวลา 06:30 - 18:00 น.

 

รานอาหารไทยครัวมัลลิกา อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น M

เปดบร�การทุกวัน เวลา 09:00 - 20:00 น.

รานโอโตยะ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น M 

เปดบร�การทุกวัน เวลา 06:30 - 20:00 น.

รานตนกลาฟาใส อาคาร 14 ชั้น ชั้น 1

เปดบร�การทุกวัน เวลา 06:30 - 20:00 น.

รานเซเวน อีเลฟเวน อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 1 และ ชั้น 4

อาคารวช�รุณหิศ หอพักนวไชยยันต

รานฟูดเพลส อาคารนวไชยยันต ชั้นลาง



อาคารอำนวยนรธรรม ชั้น 1



อาคารคัคณางค ชั้นลาง

ไทย อาคารผาตัดเกา (111)

08:00

08:00









ลานจอดหนาอาคาร ภปร

          วันจันทร – วันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง

ลานจอดหนาอาคารแพทยพัฒน

          วันจันทร – วันอาทิตย เวลา 05:00 - 24:00 น.

อาคารจอดรถอาคาร สก

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

อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

           วันจันทร – วันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง

ลาดจอดหลังอาคาร ส.ธ.

           วันจันทร – วันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง    

บร�การรับรถไปจอด ( Valet parking )

         ใหบร�การ วันจันทร – วันศุกร 07:00 – 16:00 น.

         ณ หนาอาคาร ภปร สอบถามรายละเอียด

         โทร 0-2235-8389, 063-595-8383














