
เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 

สถานบริการ โทรศัพท์ /เวลาท าการ 
คุมก าเนิด 
ก่ึงถาวร 
ค่าบริการ 

เขต 5 กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี 

1.  โรงพยาบาลพลพยุหเสนา 
เลขที่ 572  ถนนแสงชูโตใต้ ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง กำญจนบุรี 
71110  

034-587-800 
คลินิกวำงแผนครอบครัว   
ทุกวันอังคำรและพฤหัสบดี  

เวลำ 08.00-16.00 น. 

ยำฝัง  

2. โรงพยาบาลมะการักษ์  
เลขที่ 47/12 หมู่ 4 ต ำบลท่ำมะกำ อ ำเภอท่ำมะกำ กำญจนบุรี 71120 

034-541-105 ยำฝัง  ห่วง 

3.  โรงพยาบาลไทรโยค 
เลขที่ 22/1 หมู่ 1 ต ำบลลุ่มสุ่ม อ ำเภอไทรโยค กำญจนบุรี 71150 

034-591-300 ยำฝัง  

4.  โรงพยาบาลบ่อพลอย 
เลขที่ 211 หมู่ 1 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย กำญจนบุรี 71160 034 – 581-139 ยำฝัง  

5. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 
เลขที่ 978/1 หมู่ 3 ต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอท่ำม่วง กำญจนบุรี 71110 034–611-044  034–613-166 ยำฝัง  

6. โรงพยาบาลทองผาภูมิ 
เลขที่ 279 หมู่ 1 ต ำบลท่ำขนุน อ ำเภอทองผำภูมิ กำญจนบุรี 71180 

034-599-489, 034-599-601 ยำฝัง  

7. โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน  
เลขที่ 406 หมู่ 8 ต ำบลพนมทวน อ ำเภอพนมทวน กำญจนบุรี 71210 

034-630-409 ยำฝัง  

8.  โรงพยาบาลเลาขวัญ 
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ต ำบลเลำขวัญ อ ำเภอเลำขวัญ กำญจนบุรี 71210 

034-576-050 ยำฝัง  

9. โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย  
เลขที่ 403 หมู่ 1 ต ำบลด่ำนมะขำมเต้ีย อ ำเภอด่ำนมะขำมเต้ีย  
กำญจนบุรี 71260 

034-642-347-8 ยำฝัง  

10.  โรงพยาบาลสถานพระบารมี 
เลขที่ 2 หมู่ 4 ต ำบลสมเด็จเจริญ อ ำเภอหนองปรือ กำญจนบุรี 

 ยำฝัง  

11.  โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ 
เลขที่ 80 ต ำบลด่ำนแม่แฉลบ อ ำเภอศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 71250 

034-597-111 ยำฝัง  

12.  โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เลขที่ 439 ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย หมู่ 6 ต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วย
กระเจำ กำญจนบุรี 71170 

034-677-301 ยำฝัง  
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นครปฐม 

13.  โรงพยาบาลนครปฐม 
เลขที่ 196 ถนนเทศำ ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมือง นครปฐม73000 

ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. ยำฝัง  

14. โรงพยาบาลก าแพงแสน  
เลขที่ 47 หมู่ 4 ต ำบลก ำแพงแสน อ ำเภอก ำแพงแสน นครปฐม 73140 

034-281-686 ยำฝัง  

15.  โรงพยาบาลดอนตูม 
เลขที่ 183 หมู่ 5 ต ำบลสำมง่ำม อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150  

034-381-768 ยำฝัง  

16. โรงพยาบาลพุทธมณฑล  
เลขที่ 140 หมู่ 1 ถนนศำลำยำ-นครชัยศรี ต ำบลศำลำยำ  
อ ำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 

02-444-6032-33 ยำฝัง  

17.  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 
เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนนมำลัยแมน ต ำบลกระตีบ อ ำเภอก ำแพงแสน 
นครปฐม 73180 

02-155-8500 
02-155-8566 

ยำฝัง  

18. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  
เลขที่ 2 หมู่ 2 ต ำบลบำงแก้วฟ้ำ อ ำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120 

0-3496-1113-9 ยำฝัง  

ประจวบคีรีขันธ์ 

19. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
เลขที่ 237 ถนนพิทักษ์ชำติ ต ำบลประจวบฯ อ ำเภอเมือง  
ประจวบคีรีขันธ์ 77000 

032-550-969 ยำฝัง ห่วง 

20.  โรงพยาบาลกุยบุรี 
เลขที่ 41/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต ำบลกุยบุรี อ ำเภอกุยบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 77150 

032-681-108  
032-681-102 

ยำฝัง  

21. โรงพยาบาลบางสะพาน  
เลขที่ 94 หมู่ 5 ต ำบลก ำเนินนพคุณ อ ำเภอบำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์  

032-691-754-5 ยำฝัง ห่วง 

22. โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
เลขที่ 60/2 หมู่ 4 ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 
ประจวบคีรีขันธ์ 77170  

032-699-025 
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

ยำฝัง 
2,200 

ห่วง 

23. โรงพยาบาลสามร้อยยอด  
เลขที่ 51 หมู่ 6 ไร่ใหม่ สำมร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77150 

032-688-557-8 ยำฝัง ห่วง 
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24. โรงพยาบาลหัวหิน 
เลขที่ 30/2 ถนนเพชรเกษม อ ำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110  

032-523-000 ต่อ 4001 
092-258-4844 , 

084-457-7780 คลินิกวัยรุ่น 

ยำฝัง 
2,500 

ห่วง 
800 

เพชรบุรี 

25.  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ต ำบลคลองกระแชง อ ำเภอเมือง เพชรบุรี 76000 

032-709-999 ต่อสูติ-นรีเวช 
จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 12.00 น. 

ยำฝัง  

26.  โรงพยาบาลเขาย้อย 
เลขที่ 136/2 หมู่ 5 ต ำบลเขำย้อย อ ำเภอเขำย้อย เพชรบุรี 76140 

032-562-200 ยำฝัง  

27.  โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 
ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง เพชรบุรี 76160 

032-494-353 
ฝ่ำยส่งเสริม 

ยำฝัง  

28. โรงพยาบาลท่ายาง  
ที่อยู่ 259/6 หมู่ 1 ต ำบลท่ำยำง อ ำเภอท่ำยำง เพชรบุรี 76130 

032-461-100 ต่อ 430 ยำฝัง  

29. โรงพยาบาลชะอ า 
เลขที่ 8 ถนนชะอ ำ-คลองเทียน ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ เพชรบุรี
76120 

กลุ่มงำนนรีเวช 
032-471-007 ต่อ 112 

092-960-6596 
ยำฝัง  

30. คลินิกเพชรบุรี  
ตลำดเพชรบุรี (ใกล้สี่แยกวัดพระทรง) อ ำเภอเมือง เพชรบุรี 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ : พี่ปู  

032-415-799 
จันทร์ – เสำร์ 8.30-18.00 น. 

อำทิตย์ 8.30- 12.00 น.  
 

ห่วง 
1,600 

31.  โรงพยาบาลบ้านลาด 
เลขที่ 131 หมู่ 8 ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอบ้ำนลำด เพชรบุรี 76150 032-491-051 ยำฝัง  

32. โรงพยาบาลบ้านแหลม  
เลขที่ 238 หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนแหลม อ ำเภอบ้ำนแหลม เพชรบุรี 76110 

032-481-145-6 ยำฝัง  

ราชบุรี 

33. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 5  
เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง รำชบุรี 70000 

032-310-368-70 
081-942-7936 

ยำฝัง 
3,300 

ห่วง 
800 

34. โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 
เลขที่ 146 หมู่ 4 ต ำบลท่ำนัด อ ำเภอด ำเนินสะดวก รำชบุรี 70130 

032-246-000-15 ยำฝัง  

35.  โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
เลขที่ 12 ถนนแสงชูโต ต ำบลบ้ำนโป่ง อ ำเภอบ้ำนโป่ง รำชบุรี 70110 

032-222-841 ต่อ 
ฝำกครรภ์-วำงแผนครอบครัว 
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 -12.00 น. 

ยำฝัง  
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36.  โรงพยาบาลโพธาราม 
เลขที่ 29 ถนนขนำนทำงรถไฟ ต ำบลโพธำรำม อ ำเภอโพธำรำม 
รำชบุรี 70120 

032-355-300-9 ยำฝัง  

37. โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
เลขที่ 152 หมู่ 5 ต ำบลท่ำเคย อ ำเภอสวนผึ้ง รำชบุรี 70180 

032-364-496-8 ยำฝัง  

38.  โรงพยาบาลบางแพ 
ต ำบลวังเย็น อ ำเภอบำงแพ รำชบุรี 70160 

032-381-149 
กด 5 ฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพ 

ยำฝัง  

39.  โรงพยาบาลปากท่อ 
เลขที่ 201/10 หมู่ 8 ถนนท้ำวอู่ทอง ต ำบลปำกท่อ อ ำเภอปำกท่อ  
รำชบุรี 70140  

032-282-530-31 ยำฝัง  

40.  รพร.จอมบึง (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช) 
เลขที่ 5 หมู่ 8 ต ำบลจอมบึง อ ำเภอจอมบึง รำชบุรี 70150 

032-261-592 ถึง 94 ยำฝัง  

41.  โรงพยาบาลบ้านคา 
หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนบึง อ ำเภอบ้ำนคำ รำชบุรี 70180 
พฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลำ 8.30 – 12.00 น. 

032-206-879 ต่อ 
วำงแผนครอบครัว   

ยำฝัง  

สมุทรสงคราม 
42.  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
เลขที่ 708 ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมือง สมุทรสงครำม 75000  

034-723-044 ยำฝัง  

สมุทรสาคร 

43. โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
เลขที่ 1500 ถนนเอกชัย ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมือง สมุทรสำคร 74000 

034-427-099-105 ยำฝัง ห่วง 

44.  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
เลขที่ 450/ ถนนเทศบำล 4 ต ำบลตลำดกระทุ่มแบน อ ำเภอกระทุ่ม
แบน สมุทรสำคร 74110 
สูติ-นรีเวช อังคำร 18.00 – 20.00น. ช้ัน 1 อำคำร 6 

034-844-416 ,034-844-437 
034-470-550 ,034-470-551 

วำงแผนครอบครัว  
ศุกร์ 08.00 – 12.00น. 

ยำฝัง  

45. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
เลขที่ 198 หมู่ 1 ถนนบ้ำนแพ้ว-พระประโทน ต ำบลบ้ำนแพ้ว 
อ ำเภอบ้ำนแพ้ว สมุทรสำคร 74120 

034-419-555 ยำฝัง ห่วง 

46.  โรงพยาบาลมหาชัย 2 
เลขที่ 301/1 หมู่ 6 ต ำบลอ้อมน้อย อ ำเภอกระทุ่มแบน  
สมุทรสำคร74130  

02-431-0054,02-117-4999 
ต่อ 2266,2267  

จันทร์ – อำทิตย์ 08.00-20.00  
ยำฝัง  
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สุพรรณบุรี 

47.  โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราช 
เลขที่ 950 ถนนม้ำสีหมอก ต ำบลท่ำพี่เลี้ยง อ ำเภอเมือง สุพรรณบุรี 
72000 

035- 502-784 ยำฝัง  

48. โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  
เลขที่ 153 ถนนเขำพระ หมู่ 2 ต ำบลเขำพระ อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช 
สุพรรณบุรี 72120 

035-508-492 ยำฝัง  

49.  โรงพยาบาลด่านช้าง 
เลขที่ 94 หมู่ 1 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ต ำบลด่ำนช้ำง อ ำเภอด่ำนช้ำง 
สุพรรณบุรี 72180 

035-595-032 ยำฝัง  

50.  โรงพยาบาลบางปลาม้า 
เลขที่ 215 หมู่ 6 ต ำบลโคกครำม อ ำเภอบำงปลำม้ำ สุพรรณบุรี 72150 

035-400-578 ยำฝัง  

51. โรงพยาบาลศรีประจันต์  
เลขที่ 218 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนำท ต ำบลวังน้ ำซับ  
อ ำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140  

035-581-749 หรือ 
 035-581-750  

วำงแผนครอบครัว พุธ บ่ำย 
ยำฝัง ห่วง 

52. โรงพยาบาลดอนเจดีย์  
เลขที่ 747 หมู่ 5 ต ำบลดอนเจดีย์ อ ำเภแดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 

035-591-032 ยำฝัง  

53.  โรงพยาบาลสามชุก 
เลขที่ 4/1 หมู่ 7 ต ำบลหนองผักนำก อ ำเภอสำมชุก สุพรรณบุรี 72130 

035-571-492 ยำฝัง  

54. โรงพยาบาลอู่ทอง 
เลขที่ 220 ถนนมำลัยแมน หมู่ 15 ต ำบลจรเข้สำมพัน อ ำเภออู่ทอง 
สุพรรณบุรี 72160 

035-565-440, 035-551-422 ยำฝัง  

 


