
เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 

สถานบริการ โทรศัพท์ /เวลาท าการ 
คุมก าเนิด 
ก่ึงถาวร 
ค่าบริการ 

เขต 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง ภูเก็ต 

กระบี่ 

1. โรงพยาบาลกระบี่  
เลขที่ 325 ถ.อุดรกิจ ต.ปากน ้า อ.เมือง กระบี่ 81000 

075-611-226 ยาฝัง  

2. โรงพยาบาลเขาพนม  
เลขที่71 ม.9 ต.เขาพนม อ.เขาพนม กระบี่ 81140 

075-689-110 075-689-509 ยาฝัง  

3.  โรงพยาบาลคลองท่อม 
เลขที่ 79 หมู่ 9 ต้าบลคลองท่อมใต้ อ้าเภอคลองท่อม กระบี่ 81120 

075-640-320-1 ยาฝัง  

4.  โรงพยาบาลอ่าวลึก 
เลขที่ 3/1 หมู่ 7 ต้าบลอ่าวลึกใต้ อ้าเภออ่าวลึก กระบี่ 

075-619-105-9,075-619-108 ยาฝัง  

5.  โรงพยาบาลล าทับ 
เลขที่ 94 หมู่ 5 ถนนล้าทับ-ไร่คอก ต้าบลล้าทับ อ้าเภอล้าทับ กระบี่
81120 

075-643-255 ยาฝัง  

6.  โรงพยาบาลเหนือคลอง 
เลขที่ 256 หมู่ 1 ต้าบลเหนือคลอง อ้าเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 

075-691-801 , 075-691-805 
075-691-826 , 075-691-141 

ยาฝัง  

ชุมพร 

7. คลินิกชุมพรรวมแพทย์  
เลขที่ 77-79 ถนนศาลาแดง อ.เมือง จ.ชุมพร  
จันทร์ – เสาร์ 12.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 20.00 น. 

077-506-022  ห่วง  

8. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  
เลขที่222 ถนนพิศิษฐพยาบาล ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมือง ชุมพร 
86000  

077-505-940 
คลินิกนรีเวช หรือ  
สายด่วนศูนย์พึ่งได้ 

ยาฝัง ห่วง 

9. โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 
เลขที่ 290 หมู่ 12 ต้าบลดอนยาง อ้าเภอปะทิว ชุมพร 86210 077-578-478 077-578-457 ยาฝัง  

10. โรงพยาบาลหลังสวน  
เลขที่ 82 หมู่ 5 เพชรเกษม ต้าบลวังตะกอ อ้าเภอหลังสวน ชุมพร 
86110 

077-529-999 ยาฝัง ห่วง 

11. โรงพยาบาลสวี  
เลขที่120 หมู่ 7 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอสวี ชุมพร 86130 
 

077-531-206 ยาฝัง ห่วง 
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นครศรีธรรมราช 

12.  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
เลขที่ 198 ถนนราชด้าเนิน ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง นครศรีธรรมราช 
80000 

075-340-250 ยาฝัง  

13.  โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช  
เลขที่ 479 ถนนราชด้าเนิน ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง นครศรีธรรมราช 
80000 

075-356-014 ยาฝัง  

14.  โรงพยาบาลลานสกา 
เลขที่ 249 หมู่1ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอลานสกา นครศรีธรรมราช 80230 

075-391-023 ยาฝัง  

15.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง (รพร.) 
เลขที่ 20 หมู่ที่ 8 ต้าบลไสหร้า อ้าเภอฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 

075-481-113 ยาฝัง  

16. โรงพยาบาลเชียรใหญ่  
เลขที่ 251 หมู่ 1 ถนนบ่อล้อ-ปากพนัง ต้าบลท้องล้าเจีย  
อ้าเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190 

075-386-123, 075-331-024 ยาฝัง ห่วง 

17.  โรงพยาบาลชะอวด 
เลขที่ 23 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4165 ต้าบลชะอวด  
อ้าเภอชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 

075-381-011 ยาฝัง  

18. โรงพยาบาลท่าศาลา  
เลขที่158 หมู่ 3 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี ต้าบลท่าศาลา  
อ้าเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 

075-521-133, 075-521-186 ยาฝัง  

19.  โรงพยาบาลนาบอน 
เลขที่ 244 หมู่ 2 ถนนนาบอน-นาโพธิ์ ต้าบลนาบอน อ้าเภอนาบอน 
นครศรีธรรมราช 80220 

075-491-332 ยาฝัง  

20. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่  
เลขที่ 599 หมู่ 2 ถนนทุ่งใหญ่-พระแสง ต้าบลท่ายาง อ้าเภอทุ่งใหญ่ 
นครศรีธรรมราช 80240 

075-489-084, 075-368-867 ยาฝัง  

21.  โรงพยาบาลปากพนัง 
เลขที่ 212 ถนนชายน ้า ต้าบลปากพนัง อ้าเภอปากพนัง 
นครศรีธรรมราช 80140  

075-517-990-2 ยาฝัง  

http://www.chawanghosp.org/
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22. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  
เลขที่ 812 หมู่ 13 ถนนเขาชุมทอง ต้าบลร่อนพิบูลย์ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ 
นครศรีธรรมราช 80130 

075-449-120, 075-336-091 ยาฝัง ห่วง 

23. โรงพยาบาลสิชล 
เลขที่ 189 หมู่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ต้าบลสิชล อ้าเภอสิชล 
นครศรีธรรมราช 80120 

075-536-381 ยาฝัง  

24.  โรงพยาบาลหัวไทร 
เลขที่ 16 หมู่ 4 ต้าบลหัวไทร อ้าเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช 80170  

075-388-388 ยาฝัง  

25.  โรงพยาบาลบางขัน 
เลขที่ 3 หมู่ 1 ถนนบ่อล้อ-ล้าทับ ต้าบลบ้านล้านาว อ้าเภอบางขัน 
นครศรีธรรมราช 80360 

075-371-025 ยาฝัง  

26.  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ต้าบลสามต้าบล อ้าเภอจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130 

ในเวลา 075-308-099 
นอกเวลา 075-308-8540 

ยาฝัง  

27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี11 
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช 80330 

075-399-460-4 ยาฝัง ห่วง 

28. โรงพยาบาลพระหรหม 
เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ต้าบลท้ายส้าเภา อ้าเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช  
80000 

075-378-900-1 ยาฝัง  

สุราษฎร์ธานี 

29.  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
เลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ต้าบลมะขามเตี ย อ้าเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 

077-915-600 ยาฝัง  

30. โรงพยาบาลเกาะสมุย  
เลขที่ 61 หมู่ 1 ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140 

077-913-200 ยาฝัง ห่วง 

31.  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  
เลขที่ 76 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นครศรีฯ ต้าบลพลายวาส  
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160 

077-244-518-9 ยาฝัง  

32.  โรงพยาบาลดอนสัก 
เลขที่ 11 หมู่ 5 ถนนดอนสัก-ขนอน ต้าบลดอนสัก อ้าเภอดอนสัก   
สุราษฎร์ธานี 84220 

077-371-401 ยาฝัง  
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33.  โรงพยาบาลท่าฉาง  
หมู่ 1 ต้าบลท่าฉาง อ้าเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84130 

077-389-124 077-389-111 ยาฝัง  

34.  โรงพยาบาลเคียนซา  
เลขที่ 195 หมู่ 2 ต้าบลเคียนซา อ้าเภอเคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260  

077-387-189-90 ยาฝัง  

35.  โรงพยาบาลพระแสง 
เลขที่ 42 หมู่ 1 ต้าบลอิปัน อ้าเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี 84210 

077-369-098 ยาฝัง ห่วง 

36. โรงพยาบาลพุนพิน  
เลขที่ 166 ถนนธราธิบดี ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 
84130 

077-311-100 ยาฝัง  

37.  โรงพยาบาลชัยบุรี 
เลขที่ 114 หมู่ 3 ต้าบลสองแพรก อ้าเภอชัยบุรี สุราษฏรานี 843 
คลินิกวัยรุ่น กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ศุกร์ 08.30-16.30 น. 

077-367-075 ต่อ 
วางแผนครอบครัว 

จันทร์ 08.30 -16.00 น. 
ยาฝัง  

38.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 
เลขที่ 204/16 หมู่ที่ 10 ต้าบลบ้านส้อง อ้าเภอวียงสระ สุราษฎร์ธานี 

077-361-283 077-362-013 ยาฝัง ห่วง 

39.  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
เลขที่ 203 หมู่ 4 ต้าบลท่าโรงช้าง อ้าเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี  84130   

0-7735-7164-7 ต่อ 
คลินิกวางแผนครอบครัว 
จันทร์ 13.00 – 16.00 น. 

ยาฝัง  

40. โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์  
เลขที่ 374 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต้าบลคุระบุรี อ้าเภอคุระบุรี พังงา 
82150 

076-491-709-12 ยาฝัง  

41.  โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 
ต้าบลท้ายเหมือง อ้าเภอท้ายเหมือง พังงา 82120 

076-571-505 ยาฝัง  

ภูเก็ต 
42.  โรงพยาบาลถลาง  
เลขที่ 358 ม.1 ถนนเทพกระษัตรี ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง 
ภูเก็ต 83110 

 076-311-033, 076-311-111 ยาฝัง  

ระนอง     
 


