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อาคารอุบลรัตนราชกัญญา
ชั้ น G
งานยานพาหนะ
หน.งาน (คุณสุ ธน)
60458
งานยานพาหนะ
60168
งานถ่ายเอกสาร (เอกชน)

60430

ชั้ น 1
กลุ่มงานเทคนิคบริการและรังสี การแพทย์
หน.กลุ่มงาน (คุณณัฐวีณ์ญา) 60412
ธุรการกลุ่มงาน
60414
เคาน์เตอร์รับ Lab
60411
ห้องปฏิบตั ิการ (Lab)
60410
ห้อง Bio
60413
ห้อง SLEEPLAB/EEG
60415
ห้อง X-ray
60403, 60404
สหกรณ์ออมทรัพย์

60483 , 60503

ห้องประชุมคุณพุ่ม
ห้องประชุมข้างลิฟท์
ห้องอาหาร

60420
60401
60421

ชั้ น 2
กลุ่มงานพัสดุ
หน.กลุ่มงาน (คุณรพีพรรณ)
งานจัดซื้ อจัดจ้างฯ
งานสิ่ งก่อสร้าง
ธุรการ
คลังพัสดุ

60433
60431
60432
60460
60365

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หน.กลุ่มงาน (คุณดลฐสรณ์) 60449
งานสรรหา ผลงาน วช.
60448
งานธุรการ
60447

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน.กลุ่มงาน (คุณวีรินท์) 60454
งานธุรการ
60453
งานรับหนังสื อ
60451
งานส่ งหนังสื อ
60452
กลุ่มงานการแพทย์
พ.กิตติศกั ดิ์
60434
พ.จักริ น/พ.วจนะ
60435
พ.อทิตยาพร/พ.พิชาภัค
60436
หน.กลุ่มงาน (พ.กิตติวรรณ) 60437
พ.ภูมินทร์/พ.พิเศษ
60439
พ.กนิษฐพจน์/พ.ปริ ทรรศ 60440
พ.กิตติพงศ์/พ.การันต์
60441
พ.อภิชาติ/พ.กฤษณ์ติพงษ์ 60442
งานวิจยั แพทย์
60444
ห้องประชุมแพทย์
60445
เลขาแพทย์
60438 , 60457

โทรศัพท์สายตรง
0 5390 8521-2
FAX 0 5390 8594 /FAX งานวิจยั 0 5327 5674

ชั้ น 3
สํ านักงานผู้อาํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ (นพ.กิตต์กวี)
60122
เลขาฯ (คุณดาราลักษณ์)
60234
ผูช้ ่วยเลขาฯ
60112
ห้องจัดเตรี ยมอาหาร
60464
โทรสาร
0 5390 8595
รองผู้อาํ นวยการด้ านบริหาร
รก.รอง ผอ.ด้านบริ หาร (คุณนิกร) 60459
ธุรการ
60450
ห้องประชุมสิ ริกิติยา

60477

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
หน.กลุ่มงาน (คุณศิริพร)
60468
งานตรวจสอบโครงการ
60466
งานจ่ายเงิน
60467
งานบัญชี
60239
ธุรการ
60465
งานประกันสุ ขภาพ
หน.งาน (คุณกรรณิ การ์)
60470
งานเรี ยกเก็บ
60485
งานประสานสิ ทธิ์
60161

ชั้ น 4

กลุ่มภารกิจการพยาบาล
รอง ผอ.ก.พยาบาล (คุณภรภัทร) 60599
รอง ผอ.ด้านบริ หาร1 (คุณดวงเดือน) 60301
รอง ผอ.ด้านบริ หาร2 (คุณทิพศมัย) 60165
รอง ผอ.ด้านบริ การ1 (คุณนวยนาฏ) 60301

รอง ผอ.ด้านบริ การ2 (คุณปพิชญา และ
คุณเครื อวัลย์) 60283
รอง ผอ.ด้านวิชาการ1 (คุณเกตุสุดา) 60316
รอง ผอ.ด้านวิชาการ2 (คุณก้องเกียรติ) 60116
ธุรการ 60177, 60326

กลุ่มงานวิจยั และฝึ กอบรม
หน.กลุ่มงาน (คุณจารุ ณี)
60560
งานฝึ กอบรม 60498 ธุรการ 60340
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ
หน.กลุ่มงาน (คุณศิวนาถ) 60486
ธุรการ
60486
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครื อข่ ายฯ
หน.กลุ่มงาน (คุณบุษกร)
60516
ธุรการ
60558

ชั้ น 5
หน้าห้องประชุมพลอยไพลิน 60513
ห้องควบคุมเสี ยง (ชั้นลอย) 60519

1

อาคารจิตสั นติ

อาคารผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน

ชั้ น 2

ชั้ น 1

กลุ่มงานสั งคมสงเคราะห์
หน.กลุ่มงาน (คุณกรองจิตต์) 60113
คุณภิญญดา 60205 คุณปิ ดาพร 60206
ธุรการ
60319
หน.งาน MCATT (คุณเจริ ญพร) 60322
คุณจงรักษ์ , คุณจิตติมญฑ์
60322
กลุ่มงานเภสั ชกรรม
หน.กลุ่มงาน (คุณกาญจนา) 60343
ธุรการ
60312, 60366, 60383

ชั้ น 3
กลุ่มงานจิตวิทยา
หน.กลุ่มงาน (คุณธิ ดารัตน์) 60338
นักจิตวิทยา

60162, 60334

กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หน.กลุ่มงาน (คุณอําพรชัย)
คุณวีรยุทธ
60166
เวบมาสเตอร์
60370
งานซ่อมคอมฯ
60151
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสั มพันธ์
หน.กลุ่มงาน (คุณดาราลักษณ์) 60234
งานโสตฯ/ถ่ายภาพ
60222
งานกราฟฟิ ก/สื่ อความรู ้
60215
ถ่ายภาพ/ตัดต่อวิดีโอ
60238
งานประชาสัมพันธ์/งานข่าว 60123
Operator/ว.สื่ อสาร/เสี ยงตามสาย 60192
ศูนย์ ห้องสมุด
หน.ศูนย์ 60333
ธุรการ 60125
ห้องประชุม ศนพ.ฝน
เคาน์เตอร์จดั เลี้ยง

60119
60314

ติดต่อสอบถาม

60242

กลุ่มงานเวชระเบียน (ห้ อง 1-5)
หน.กลุ่มงาน (คุณจํารู ญศรี ) 60187
ช่องยื่นบัตร 60245,60325,60670, 60671
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก (OPD)
หน.กลุ่มงาน (คุณนงลักษณ์) 60317
ซักประวัติ (คิว A) ช่อง 6-7 60555
ซักประวัติ (คิว B) ห้อง 8 60118
ซักประวัติ (คิว B) ห้อง 9 60674
ซักประวัติ (คิว B) ห้อง 10 60675
ให้คาํ ปรึ กษา ห้อง 11
60318
คลินิกจิตสังคมบําบัด ห้อง 12 60208
คลินิกนิติจิตเวช ห้อง 13
60517
ห้องตรวจ 1 ห้อง 14
60120
ห้องตรวจ 2 ห้อง 15
60128
ห้องตรวจ 3 ห้อง 16
60327
ห้องตรวจ 4 ห้อง 17
60339
ห้องตรวจ 5 ห้อง 18
60204
ห้องตรวจ 6 ห้อง 19
60684
จุดหลังพบแพทย์ ห้อง 20 60323
ห้องประชุม OPD
60673
จุดรับผูป้ ่ วย Admit
60111
งานจิตเวชฉุ กเฉิ น (ER)
60337
ARI 60007 / ห้องสังเกตอาการ 60006
Call Center ER1 0 5390 8589
Call Center ER2 09 6175 1759
กลุ่มงานทันตกรรม
หน.กลุ่มงาน (ทพญ.ภารณี )
เคาน์เตอร์งานทันตกรรม
ทพญ.นําสุ ข
ทพญ.อุไรภรณ์

60213
60124
60121
60672

งานบริการสั งคมสงเคราะห์ ห้ อง 21-22
สังคมสงเคราะห์ ห้อง 21 60680
ห้อง 22 60681 ห้องประชุม 60207
งานบริการทางจิตวิทยา ห้ อง 23-26
หน้าห้อง
60330
ห้องประชุม
60320
งานการเงินผู้ป่วยนอก ห้ อง 27-29
การเงินผูป้ ่ วยนอก
60209
งานจ่ ายยาผู้ป่วยนอก ห้ อง 30-37
งานจ่ายยา
60241 , 60115

ชั้ น 2
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่ น
ห้องตรวจ (นพ.จักริ น)
60329
หน้าห้องตรวจ
60243
ห้องก่อนและหลังพบแพทย์ 60524
ห้องฝึ กกิจกรรมบําบัด
60682
ห้ องประชุม
ห้องประชุมเกียรติภูมิ
ห้องประชุม
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อาคารผู้ป่วยชาย

อาคารผู้ป่วยหญิง

จุดคัดกรองชาย
60544
ตึกปัญญา ชั้น 1
60531,60538
ตึกปัญญา ชั้น 2 60535, 60529, 60530
(คุณแววดาว หน.)
ตึกเมตตา ชั้น 1 60150, 60380,60381
(คุณสุ ปราณี หน.)
ตึกเมตตา ชั้น 2 60505, 60547, 60163
(คุณใสยา หน.)
ตึกวิสุทธา ชั้น 1
60393, 60394
(คุณปรี ชา หน.)
ตึกฝ้ายคํา ชั้น 1
60385, 60386
(คุณพรรณี หน. 60203)
ตึกฝ้ายคํา ชั้น 2
60348, 60349
(คุณวิมลวรรณ หน.)
ตึกกรุ ณา ชั้น 1 60543, 60526, 60537
(คุณพูลทรัพย์ หน.)
ตึกกรุ ณา ชั้น 2
60290,60291
(คุณกาญจนา หน.)
ศูนย์จิตสังคมบําบัด
60557
ตึกกรุ ณา ชั้น 3
60508, 60130
ตึกขนาน
60298, 60510
(คุณอารี ยา หน.) 60545

จุดคัดกรองหญิง
60148
ตึกสหทัย 1 60156, 60157, 60378
(คุณประดิษฐ์ หน.)
ตึกอารี ชั้น 1
60372, 60373
ตึกอารี ชั้น 2
60371, 60525
(คุณศศิรส หน. 60532)
ตึกจิระ ชั้น 1
60141
(คุณวงเดือน หน. 60374)
ตึกจิระ ชั้น 2
60142, 60375
(คุณมธุริน หน.) 60461

อาคารปฐมา

ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาฯ การแพทย์
ทางเลือกและแบบผสมผสาน

ห้องเวรพยาบาลตรวจการณ์
60376
จนท.ดูแลหอพักปฐมา
60527
หอพัก ชั้น 1
60268
หอพัก ชั้น 2
60270
หอพัก ชั้น 3
60271 , 60284
หอพัก ชั้น 4
60272 , 60285

ศูนย์ ECT
ศูนย์ ECT (คุณสมควร) 60305, 60304

อาคารคลังยา / การเงินผู้ป่วยใน /
ศูนย์จําหน่ าย
การเงินผูป้ ่ วยใน

ชั้ น 1

ศูนย์ จําหน่ าย

ศูนย์จาํ หน่าย (คุณณัฐิญา)
งานประสาน

60313
60170
60377

คลังยาใน ชั้ น 2

งานคลังยา
งานจ่ายยาผูป้ ่ วยใน
งานปรับแฟ้มยา

60147
60190
60152, 60216

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู
กลุ่มงานแพทย์ แผนไทย
และจิตเวชทางเลือก
แพทย์แผนไทย

60127

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
หน.กลุ่มงาน (คุณพิมพาภรณ์) 60504
งานพัฒนาคุณภาพ 60475, 60476
งานธุรการ
60501

งานผลิตยา
เภสัชกร

60551
60552

งานเย็บผ้า
งานเย็บผ้า

อาคารกิจกรรมบําบัดหญิง

ชั้น 1
ห้องกิจกรรมกลุ่มอาหาร
ชั้น 2
หน.กลุ่มงาน (คุณอังคณา)
งานเวชกรรมฟื้ นฟูหญิง
ห้องกิจกรรมงานผ้าฯ

60149
60308
60309
60310

อาคารกิจกรรมบําบัดชาย

ชั้น 1
ห้องกิจกรรมดนตรี
ชั้น 2
งานเวชกรรมฟื้ นฟูชาย
60303
ห้องกิจกรรมงานปั้ นดินเผา ฯล 60134
ห้องกิจกรรมตัดผม
60304

สมาคมสานสั มพันธ์
60144

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง
เลขามูลนิ ธิ (คุณกรองจิตต์) 60113

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

60188

แฟลตแพทย์

อาคารนันทนาการ
ห้องฟิ ตเนส
งานคลังพัสดุ (ชั้นล่าง )

60321
60365

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

60136
60300
60600
60601
60311
60200

ห้องนอนแพทย์เวรใน
ห้องนอนแพทย์เวรนอก

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3

แฟลตพยาบาล 1

แฟลตพยาบาล 2

หมายเลขโทรศัพท์ เพิม่ เติม
ร้านกระด้งใบตอง
60140
ร้านก๋ วยเตี๋ยวเรื อ
60353
ร้านข้าวคุณขวัญ
60159
ร้านนํ้าปั่น (คุณตุ๊กตา)
60540
ร้านกาแฟธารา
60559
ร้านโครงการปลายฟ้า
60456
ร้านจันทร์สม
60354

60263
60259

60265
60211
60217

ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 1
ผูอ้ าํ นวยการ
60355
งานบริ หาร
60361, 60356
วิชาการ/สื่ อ
0367, 60357
ห้องประชุมชั้น 2
60181
โทรศัพท์สายตรง 0 5320 3675,
0 5328 0556 โทรสาร 0 5320 3676

60264
60255
60256

กลุ่มงานโภชนาการ
หน.กลุ่มงาน (คุณสุ พรรณิ การ์) 60135
งานประกอบอาหาร
60202
สนง.เอกชนประกอบอาหาร 60368

งานผลิตนํา้ ดื่ม
โรงผลิตนํ้าดื่มจันทน์กะพ้อ

60528

ชั้น 1

แฟลตใหม่ (ใกล้ งานช่ าง)

2

60525

รักษาความปลอดภัย

60133

NOTE

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

หน่ วยจ่ ายกลาง
หน.หน่วย (คุณสายวสันต์) 60183
จ่ายกลาง,ล้างอุปกรณ์ 60379,60248
ซักฟอกเอกชน
60214

ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพห้ วยดินดํา
ตึกธนู
ตึกธนู
(คุณรชยา หน.)
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