หมายเลขโทรศัพท์ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุ ง ประจําปี 2561 โทรศัพท์ 0 5390 8500 โทรสาร 0 5390 8595
อาคารอุบลรัตนราชกัญญา
ชั้น G
กลุ่มงานยานพาหนะ
งานยานพาหนะ
60168
หน.กลุ่มงาน (คุณทองพูล) 60458
งานถ่ายเอกสาร (เอกชน)

60430

ชั้น 1
กลุ่มงานเทคนิคบริ การและรั งสี การแพทย์
เคาน์เตอร์ รับ Lab
60411
ห้องปฏิบตั ิการ (Lab)
60410
หน.กลุ่มงาน (คุณณัฐวีณ์ญา) 60412
ธุรการกลุ่มงาน
60414
ห้อง Bio 60413, Sleeblab, EEG 60415
ห้อง X-ray
60403, 60404
สหกรณ์ออมทรัพย์
ห้องประชุมคุณพุม่
ห้องประชุมข้างลิฟท์
ห้องอาหาร

60483 , 60503
60420
60401
60421

กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
หน.กลุ่มงาน (คุณญาณิษฐ์ศา) 60604
งานเรี ยกเก็บ
60485
งานประสานสิ ทธ์
60161

ชั้น 2
กลุ่มงานพัสดุ
หน.กลุ่มงาน (คุณวีรินท์)
60454
คุณรพีพรรณ
60433
จัดซื้อจัดจ้างฯ (คุณสุ
60431
งานสิ่ งก่อสร้าง (คุณพิรุณ) 60432
ธุรการ (คุณพรรณิภา)
60460
งานคลังพัสดุ (คุณฑาริ กานันท์) 60460

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน.กลุ่มงาน (คุณแสงจันทร์ ) 60453
งานรับหนังสื อ (คุณปุญญพัฒน์) 60451
งานส่ งหนังสื อ (คุณศักดิ์ชยั ) 60452
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หน.กลุ่มงาน (คุณดลฐสรณ์) 60449
คุณอุบลวรรณ
60448
คุณจีราพร,คุณอรุ ณี,คุณปวีณา 60447
กลุ่มงานการแพทย์
เลขาแพทย์
60438 , 60457
พ.ปริ ทรรศ
60434
พ.กิตติวรรณ/พ.นิภาพรรณ 60437
พ.ภูมินทร์ /พ.พิเศษ
60439
พ.กนิษฐพจน์/พ.จิรายุ
60440
พ.จรรยพร/พ.วิภาวี
60436
พ.กิตติพงศ์/พ.การันต์
60441
พ.จักริ น/พ.วจนะ
60435
พ.อภิชาติ/ พ.ภาณุ
60442
ห้องประชุมแพทย์
60445
งานวิจยั แพทย์
60444
โทรสาร
0 5390 8594

ชั้น 3
สํ านักงานรอง ผอ. ฝ่ ายบริหาร
รอง ผอ.ด้านบริ หาร (คุณธัญธร) 60450
เลขาฯ (คุณพีรชญา) 60117, 60342
สํ านักงานผู้อาํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ (นพ.ธรณินทร์ ) 60122
เลขาฯ (คุณดาราลักษณ์)
60234
ผูช้ ่วยเลขาฯ
60112
ห้องจัดอาหาร
60464
โทรศัพท์สายตรง 0 5327 3953, 0 5327

1

อาคารจิตสั นติ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
หน.กลุ่มงาน (คุณศิริพร)
60468
งานตรวจสอบ (คุณนิ่มนวล) 60455
คุณสิ ขเรศ
60466
งานรับเงิน (คุณกรรณิการ์ ) 60470
งานจ่ายเงิน
60467
(คุณแสงหล้า,คุณพัชราภรณ์)
งานบัญชี
60239
(คุณจันทร์ จิรา,คุณแสงเดือน)
ธุรการ (คุณสิ ริวรรณ)
60465
ห้องประชุมสิ ริกิติยา

60477

ชั้น 4
สํ านักบริหารการพยาบาล
รอง ผอ.ด้านการพยาบาล
60301
(คุณประหยัด)
คุณราณี
60283
คุณทิพศมัย
60165
คุณสุ มิตรา
60116
ธุรการ (คุณฟองนวล)
60177
ธุรการ (คุณกานดา)
60326
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
หน.กลุ่มงาน (คุณจีระพรรณ) 60560
คุณชลีพร
60340
กลุ่มงานฝึ กอบรมและวิเทศสั มพันธ์
หน.กลุ่มงาน (คุณภรภัทร) 60498
คุณเอื้อมเดือน
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครื อข่ าย
หน.กลุ่มงาน (คุณเกตุสุดา) 60516
คุณบุษกร
ชั้น 5 ห้องประชุมพลอยไพลิน 60513
ห้องควบคุมเสี ยง (ชั้นลอย) 60519

ชั้น 1
กลุ่มงานเวชระเบียน (ห้ องเบอร์ 1)
หน.กลุ่มงาน (คุณกัญจพร) 60245
ช่องยืน่ บัตร
60325
ชั้นลอย
60173
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
หน.กลุ่มงาน (ดวงเดือน นรสิ งห์)60189
พยาบาลคัดกรอง
60118
พยาบาลหน้าห้องตรวจ
60323
จุดคัดกรองรับ Refer
60337
จุดรับผูป้ ่ วยนอน
60111
ห้องตรวจ 1
60120
ห้องตรวจ 2
60128
ห้องตรวจ 3
60327
ห้องตรวจ 4
60339
ห้องตรวจ 5
60204
ห้องสังเกตอาการ
60223
ห้องเบอร์ 9 (ห้องฉีดยา)
60328
ห้องเบอร์ 10 (ห้องเข้ากลุ่ม) 60341
ห้องเบอร์ 13,14 จิตสังคมบําบัด 60318
ห้องเบอร์ 15 คลินิกรักษ์จิต 60317
ห้องประชุมชั้นลอย
60189

งานการเงินผู้ป่วยนอก (ห้ องเบอร์ 6)
การเงินผูป้ ่ วยนอก
60209
งานจ่ ายยาผู้ป่วยนอก (ห้ องเบอร์ 7,8)
งานจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก 60241 , 60115
งาน recheck ยา
60324
คลังยาย่อยชั้นลอย
60235
ยาไปรษณีย ์
60241
ชั้นลอย

ห้อง Matrix
60517
ห้องทดสอบทางจิตวิทยา 60320, 60347

ชั้น 2
กลุ่มงานสั งคมสงเคราะห์
หน.กลุ่มงาน (คุณกรองจิตต์) 60113
กลุ่มงานวิกฤตสุ ขภาพจิต
คุณเจริ ญพร
60322
กลุ่มงานทันตกรรม
หน.กลุ่มงาน (ทพญ.ภารณี ) 60123
เคาน์เตอร์ งานทันตกรรม
60124
ทพญ.นําสุ ข/ทพญ.อุไรภรณ์ 60121

งานยาเดิม (ห้ องเบอร์ 2)
จ่ายยาเดิมและปรึ กษาด้านยา 60240

กลุ่มงานเภสั ชกรรม
หน.กลุ่มงาน (ภก.ดร.วนิดา) 60343
ธุรการ
60312, 60366, 60383

กลุ่มงานสั งคมสงเคราะห์ (ห้ องเบอร์ 3)
ธุรการ
60319
ซักประวัติ 1
60208
ซักประวัติ 2
60207
ซักประวัติ 3
60206
ห้องพิมพ์งาน
60205

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หน.กลุ่มงาน (นพ.จักริ น) 60329
หน้าห้องตรวจ
60524
ห้องตรวจ (นพ.จักริ น)
60329
ห้องตรวจ (พญ.จรรยพร)
ห้องฝึ กกิจกรรม
60243

ชั้น 3
กลุ่มงานจิตวิทยา
หน.กลุ่มงาน (คุณธิดารัตน์) 60338
คุณประสงค์ศกั ดิ์
คุณวรรณสิ ริ

งานธุรการกลุ่มงาน

60162
60334

60330

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ
และสารสนเทศ
หน.กลุ่มงาน (คุณจํารู ญศรี ) 60187
คุณวาริ นทร์
60370
คุณวีรยุทธ
60166
คุณรัฐดล/ คุณศิริโรจน์
60486
งานซ่อมคอมฯ (ปกรณ์,อภิชาต) 60151
ห้องเชิฟเวอร์
60364
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสั มพันธ์
หน.กลุ่มงาน (คุณนิกร)
60236
คุณสยาม
60222
คุณลดา
60215
คุณพนิตตา
60123
คุณณัฏฐวัฒน์
60238
คุณทัศวรรณ
60238
งานโทรศัพท์ (คุณกรรมสิ ทธิ์) 60192
วิทยุสื่อสารและเสี ยงตามสาย
ศูนย์ ห้องสมุด
คุณทัศนีย ์ (หน.)
คุณณิศา

60333
60125

ชั้น 4
ห้องประชุม ศ.นพ.ฝนฯ
ห้องควบคุมเสี ยง
เคาน์เตอร์ จดั เลี้ยง

60119
60316
60314

หมายเลขโทรศัพท์ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุ ง ประจําปี 2561 โทรศัพท์ 0 5390 8500 โทรสาร 0 5390 8595
อาคารผู้ป่วยชาย

อาคารผู้ป่วยหญิง

ศาลาญาติเยีย่ มชาย
60131
ตึกปั ญญา ( หน.คุณศิริพร)
60538
ตึกปั ญญา ชั้น 1
60529, 60535
ตึกปั ญญา ชั้น 2
60531, 60532
ตึกเมตตา (หน.คุณเครื อวัลย์) 60380
ตึกเมตตา ชั้น 1
60150, 60381
ตึกเมตตา ชั้น 2 (หน.คุณก้องเกียรติ) 60505
ตึกเมตตา ชั้น 2
60547, 60163
ตึกวิสุทธา ชั้น 1 (หน.คุณประดิษฐ์) 60394
ตึกวิสุทธา ชั้น 1
60393, 60394
ตึกวิสุทธา ชั้น 2 (หน.คุณปริ วตั ร) 60507
ตึกวิสุทธา ชั้น 2
60395, 60507
ตึกฝ้ายคํา ชั้น 1 (หน.คุณสมควร) 60203
ตึกฝ้ายคํา ชั้น 1
60385, 60386
ตึกฝ้ายคํา ชั้น 2 (หน.คุณชลิตสุ ดา) 60416
ตึกฝ้ายคํา ชั้น 2
60348, 60349
ตึกกรุ ณา ชั้น 1 (หน.คุณนวยนาฏ)
60526, 60537
ห้องทํากลุ่ม 60556
ตึกกรุ ณา ชั้น 2 (หน.คุณวงเดือน)
60290, 60291
ห้องทํากลุ่ม 60557
ตึกกรุ ณา ชั้น 3 (หน.คุณแววดาว)
60508, 60130
ห้องทํากลุ่ม
ตึกขนาน (หน.คุณอุรา)
ตึกขนาน
60298, 60510

ศาลาญาติเยีย่ มหญิง
60247
ตึกสหทัย 1 (หน.คุณปพิชญา) 60156
ตึกสหทัย 1
60157 , 60378
ตึกสหทัย 2 (หน.คุณดวงเดือน เนตร)
ตึกสหทัย 2
60515, 60295
ตึกอารี 1 (หน.คุณมธุริน)
60511
ตึกอารี 1
60372 , 60373
ตึกอารี 2 (หน.คุณดวงเดือน อุเต็น)
ตึกอารี 2
60371 , 60523
ตึกจิระ 1 (หน.คุณสุ รางค์)
60374
ตึกจิระ 1
60141
ตึกจิระ 2 (หน.คุณจิรวัฒน์) 60142
ตึกจิระ 2
60375

อาคารปฐมา
ห้องเวรพยาบาลตรวจการณ์ 60132
ห้องประชุม ชั้น 1
60376
เคาน์เตอร์ ชั้น 1
60526
หอพัก ชั้น 1
60268
หอพัก ชั้น 2
60270
หอพัก ชั้น 3
60271 , 60284
หอพัก ชั้น 4
60272 , 60285
ห้อง Sleep Lab ชั้น 1
60182

กลุ่มงานจิตเวชชุ มชน
หน.กลุ่มงาน (คุณทิพศมัย)
คุณบุศยา ,คุณอรรรณพ

60558

กลุ่มงานแพทย์ แผนไทยและ
จิตเวชทางเลือก
หน.กลุ่มงาน (พทป.รพีพล)
พทป.สุ ดาทิพย์

60127

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
หน.กลุ่มงาน (ภก.กาญจนา)
คุณภัทรพร

60501
60504

ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาฯ การแพทย์
ทางเลือกและแบบผสมผสาน
งานผลิตยา
ภก.ฐิตารี ย ์ , ภก.อําพรชัย

60551
60552

อาคารคลังยา / การเงินผู้ป่วยใน /
ศูนย์ จาํ หน่ าย
การเงินผูป้ ่ วยใน
ศูนย์จาํ หน่าย
คุณคฑาวุฒิ

ชั้น 1

60345 , 60313
60170
60377

คลังยาใน ชั้น 2

ภญ.กาญจนา
งานจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
งานปรับแฟ้มยา

60147
60190
60152, 60216

แฟลตแพทย์

อาคารนันทนาการ
ห้องฟิ ตเนส
งานคลังพัสดุ (ชั้นล่าง )

60321
60365

กลุ่มงานโครงสร้ างพืน้ ฐานและ
วิศวกรรมทางการแพทย์
หน.กลุ่มงาน (คุณสุ ภาพ)
คุณวิเชียร ( รับงาน )
งานไฟฟ้า
งานครุ ภณั ฑ์
ช่างเครื่ องมือแพทย์
เวรนอนช่าง

60136
60300
60600
60601
60311
60200

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู

กลุ่มงานโภชนาการ

อาคารกิจกรรมบําบัดหญิง

หน.กลุ่มงาน (คุณสุ พรรณิการ์ ) 60135
งานประกอบอาหาร
60202
สนง.เอกชนประกอบอาหาร 60368

ชั้น 1
ห้องกิจกรรมกลุ่มอาหาร
ชั้น 2
หน.กลุ่มงาน (คุณอังคณา)
คุณอรอุมา,คุณพิมพา
ห้องกิจกรรมงานผ้าฯ

60149
60308
60309
60310

งานอาคารและสถานที่
คุณมานิต
อาคารสถานที่

อาคารกิจกรรมบําบัดชาย

ชั้น 1
ห้องกิจกรรมดนตรี
60305
ชั้น 2
คุณจันทร์ ฉาย,คุณทิพกฤต
60303
ห้องกิจกรรมงานปั้ นดินเผา ฯลฯ 60134
ห้องกิจกรรมตัดผม
60304

โรงพิมพ์
โรงพิมพ์

60148, 60237

งานเย็บผ้ า
งานเย็บผ้า

60144

รักษาความปลอดภัย

60133

60254
60266

งานผลิตนํา้ ดื่ม
โรงผลิตนํ้าดื่มจันทน์กะพ้อ

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุ ง
60603

สมาคมสานสั มพันธ์
หน.กลุ่มงาน (คุณเจริ ญพร)
คุณทิพวรรณ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ว่าง
ชั้น 1

60183
60379,60248
60214

มูลนิธิฯ

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3

60528

งานซักฟอก
คุณวรันธร (หน.)
จ่ายกลาง,ล้างอุปกรณ์
สนง.เอกชนซักฟอก

VIP เก่า
VIP ใหม่
นพ.กิตติพงศ์
นพ.มนตรี
นพ.กิตติศกั ดิ์
นพ.ภูมินทร์
นพ.
พญ.จรรยพร
นพ.จักริ น
ห้องนอนแพทย์เวรใน
ห้องนอนแพทย์เวรนอก

60188

แฟลตพยาบาล 1

แฟลตพยาบาล 2

60258
60277
60158
60175
60331
60281
60280
60178
60249
60263
60259

60265
60211
60217
60264
60255
60256
60267

แฟลตใหม่ (ใกล้ งานช่ าง)
แฟลตข้ าราชการหญิง

คุณวีรินท์
คุณดลฐสรณ์
คุณณัฐวีณ์ญา+คุณวริ ษฐา
คุณวิชชุดา+คุณวนิชา
คุณกรรณิ การ์ +คุณสุ ดาทิพย์
คุณนํ้าฝน+คุณฐิตารี ย ์
คุณจันทร์ จิรา+คุณปิ ดาพร

60556

60172
60257
60279
60262
60278
60225
60176

2
บ้ านพัก

บ้านพัก นศ.ชาย (ข้าง ER) 60137, 60174
คุณก้องเกียรติ
60185
คุณดวงเดือน
60228
บ้าน นศ. ป.โท ชาย
60369, 60382
คุณภานุวฒั น์
60224
บ้านพักแถวคุณ
60230
บ้านพักแถวคุณกําจร
60229
บ้านพักแถวคุณวิเชียร
60138
บ้านพักแถวคุณมงคล
60226
บ้านพักแถวคุณวรพจน์
60232
คุณธัญธร
60274
คุณสุ ภาพร
60363
คุณสุ ภาพ
60275
คุณวินยั
60219
คุณสวงค์
60196
คุณปฑิตตา
60220
คุณวาสนา
60179
คุณสุ พรรณิการ์
60201
หมายเลขโทรศัพท์ เพิ่มเติม
ร้าน
60140
ร้านก๋ วยเตี๋ยวเรื อ
60353
ร้านข้าวคุณขวัญ
60159
ร้าน
60354
ร้านนํ้าปั่ น (คุณตุ๊กตา)
60540
ร้านกาแฟธารา
60559
ร้านโครงการปลายฟ้า
60456
ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 1
นพ.มนตรี ( ผอ. )
60355
งานบริ หาร
60361, 60356
วิชาการ
60367, 60357
ห้องประชุมชั้น 2
60181
โทรศัพท์สายตรง
0 5320 3675,
0 5328 0556 โทรสาร 0 5320 3676

