
เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 

สถานบริการ โทรศัพท์ /เวลาท าการ 
คุมก าเนิด 
ก่ึงถาวร 
ค่าบริการ 

เขต 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ 

จันทบุรี 

1. โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
เลขที่ 38 ถนนเลียบเนิน ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมือง จันทบุรี 22000 

097-117-3399 ยำฝัง  

2.  โรงพยาบาลขลุง 
เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท ต ำบลขลุง อ ำเภอขลุง จันทบุรี 22110 

039-441-644 ยำฝัง  

3.  โรงพยาบาลท่าใหม่ 
เลขที ่28 ถนนสรรพกิจ ต ำบลท่ำใหม่ อ ำเภอท่ำใหม่ จันทบุรี 22120 

039-431-002  ยำฝัง  

4. โรงพยาบาลนายายอาม  
เลขที่ 115 หมู่ 12 ต ำบลนำยำยอำม อ ำเภอนำยำยอำม จันทบุรี 22160 

039-371-502 ยำฝัง ห่วง 

5. โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ  
เลขที่ 100 หมู่ 5 ต ำบลพลวงกิ่ง อ ำเภอเขำคิชฌกูฎจันทบุรี22210 

039-452-384-5 ยำฝัง ห่วง 

ฉะเชิงเทรา 

6. โรงพยาบาลพุทธโสธร   
เลขที่ 174 ถนนมรุพงษ์ ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรำ24000 

038-814-375-8 ยำฝัง  

7.  โรงพยาบาลบางคล้า 
เลขที่ 62 หมู่1 ต ำบลปำกน  ำ อ ำเภอบำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ 24110  

038-541-009 ยำฝัง  

8. โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  
เลขที่ 100 หมู่ 2 ต ำบลหมอนทอง อ ำเภอบำงน  ำเปรี ยว ฉะเชิงเทรำ 
24150 

คลินิกที่เป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่น 
038-581-285 ต่อ 112  

ยำฝัง 
5ปี 

2,400 

ห่วง 
700 

9. โรงพยาบาลบางปะกง  
เลขที่ 142 หมู่ 13 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง 
ฉะเชิงเทรำ 24130 

038-531-286-7,038-531-444 ยำฝัง  

10. โรงพยาบาลบ้านโพธ์ิ  
เลขที่ 107/1 หมู่ 1 ถนนบ้ำนโพธิ์-ดอนสีนนท์ ต ำบลบ้ำนโพธิ์  
อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ ฉะเชิงเทรำ 24140   

038-587-222, 038-587-344 ยำฝัง ห่วง 

11. โรงพยาบาลพนมสารคาม  
เลขที่ 490 หมู่ 4 ถนนฉะเชิงเทรำ-กบินทร์บุรี ต ำบลท่ำถ่ำน  
อ ำเภอพนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 24120 

038-551-444 ยำฝัง  



เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 

สถานบริการ โทรศัพท์ /เวลาท าการ 
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เขต 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ 

12. โรงพยาบาลสนามชัยเขต  
เลขที่ 590/1 หมู่4 ต ำบลคู้ยำยหมี อ ำเภอสนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ 
24160 

038-597-048 
ยำฝัง 
3,5 ปี  
3,000 

ห่วง 
800 

13. โรงพยาบาลแปลงยาว  
เลขที่ 60 หมู่4 ต ำบลวังเย็น อ ำเภอแปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 24190 

038-589-002-3 ต่อ 133 
ยำฝัง 
2,500 

 

14. โรงพยาบาลราชสาส์น 
เลขที่ 114 หมู่1 ต ำบลดงน้อย อ ำเภอรำชสำส์น ฉะเชิงเทรำ 

038-563-123, 038-563-069  
ต่อ คลินิกฝำกครรภ์  
/กลุ่มงำนพยำบำล 

ยำฝัง
2,500

- 
3,000 

 

ชลบุรี 

15.  โรงพยาบาลชลบุรี 
เลขที่ 69 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต ำบลบ้ำนสวน อ ำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 
20000 

038-931-000 ยำฝัง  

16. โรงพยาบาลบ้านบึง  
เลขที่ 3 ซอย19 ถนนบ้ำนบึง-ชลบุรี ต ำบลบ้ำนบึง อ ำเภอบ้ำนบึง  
ชลบุรี 20170 

038-442-200 ยำฝัง  

17. โรงพยาบาลหนองใหญ่  
เลขที่ 207 หมู่ 1 ต ำบลหนองใหญ่ อ ำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 20190 

038-219-145 ยำฝัง  

18. โรงพยาบาลบางละมุง  
เลขที่ 6 หมู่ 5 ต ำบลนำเกลือ อ ำเภอบำงละมุง ชลบุรี 20150 038-411-551-2 ยำฝัง  

19.  โรงพยาบาลวัดญาณสังวรวราราม 
เลขที่ 33 หมู่ 11 ต ำบลห้วยใหญ่ อ ำเภอบำงละมุง ชลบุรี 00084  038-343-601 ยำฝัง  

20.  โรงพยาบาลพนัสนิคม 
เลขที่ 68 หมู่ 6 ต ำบลกุฎโง้ง อ ำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140 038-460-333 ยำฝัง  

21.  โรงพยาบาลแหลมฉบัง 
เลชที่ 188/36 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ ชลบุรี 
20230 

038-351-010 ยำฝัง  

22.  โรงพยาบาลสัตหีบ 
เลขที่ 33/37 หมู่1  ต ำบลพลูตำหลวง  อ ำเภอสัตหีบ  ชลบุรี  

038 – 245-051 ยำฝัง  



เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 
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เขต 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ 

23.  โรงพยาบาลบ่อทอง 
เลขที่ 300 ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอบ่อทอง ชลบุรี 20270 

038-211- 591 ยำฝัง  

24. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
เลขที่ 290 ถนนเจิมจอมพล ต ำบลศรีรำชำ อ ำเภอศรีรำชำ ชลบุรี20230 

038-322-157-9 ยำฝัง  

25.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
เลขที่ 169/382 ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง ชลบุรี 
20131 จันทร์ อังคำร วันพุธ และวันศุกร์ เวลำ 08.00 – 12.00 น. 

038-394-850-3, 038-390-
580 038-390-324 
คลินิกสูติ-นรีเวช/ 
วำงแผนคุมก ำเนิด  

ยำฝัง  

26.  โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 
เลขที่ 1 ต ำบลเกำะจันทร์ อ ำเภอเกำะจันทร์ ชลบุรี 20240 

038-166-300 ยำฝัง  

ตราด 

27.  โรงพยาบาลตราด 
เลขที่ 108 ถนนสุขุมวิท ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมือง ตรำด 23000 

039-511-040 
จันทร์ พุธ ศุกร์ 08.00–12.00น. 

ยำฝัง  

28. โรงพยาบาลคลองใหญ่  
เลขที่ 1 หมู่ 9 ถนนธนำกิจอนุสรณ์ ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอคลองใหญ่ 
ตรำด 23110 

039-581-116 ยำฝัง ห่วง 

29. โรงพยาบาลเขาสมิง  
เลขที่ 75 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต ำบลแสนตุ้ง อ ำเภอเขำสมิง ตรำด 23150 

039-599-114 ยำฝัง  

30. โรงพยาบาลบ่อไร่ 
เลขที่ 29 หมู่ 4 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อไร่ ตรำด 23140 

039-59-1040 ยำฝัง ห่วง 

31.  โรงพยาบาลแหลมงอบ 
เลขที่ 5/6 หมู่ 6 ต ำบลแหลมงอบ อ ำเภอแหลมงอบ ตรำด 23120 

039-597-176,039-597-040 ยำฝัง  

32.  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปรำจีนอนุสรณ์ ต ำบลท่ำงำม ปรำจีนบุรี25000 

037-211-088 
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 

วำงแผนครอบครัว  
จันทร์ – ศุกร์08.30 – 12.00 น. 

ยำฝัง  ห่วง 

33.  โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 
เลขที่ 74 หมู่ 5 ต ำบลกบินทร์ อ ำเภอกบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี 25110 
บุคคลทั่วไป บ่ำยวันจันทร์ สิทธิประกันสังคม บ่ำยวันอังคำร 

037-288-069 
หมำยเลขภำยใน 6121 

วำงแผนครอบครัว 
ยำฝัง  



เขตสุขภาพ / 
จังหวัด 

สถานบริการ โทรศัพท์ /เวลาท าการ 
คุมก าเนิด 
ก่ึงถาวร 
ค่าบริการ 

เขต 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ 

34.  โรงพยาบาลประจันตคาม 
เลขที่ 101 ถนนสุวรรณศร ต ำบลประจันตคำม อ ำเภอประจันตคำม 
ปรำจีนบุรี 25130 

037-291-368 ยำฝัง  

35.  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 
เลขที่ 114 หมู่ 9 ต ำบลศรีมหำโพธิ อ ำเภอศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี 
25140 

037-279-222 
คลินิกวำงแผนครอบครัว 
วันพุธ 08.00 – 12.00 น. 

ยำฝัง  

ระยอง 

36.  โรงพยาบาลระยอง 
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ต ำบลท่ำประดู่ อ ำเภอเมือง ระยอง 21000 

038-611-104 สูติ-นรีเวชกรรม 
จันทร์–ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 

ยำฝัง  

37.  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยอง (รพ.มาบตะพุด) 

เลขที่ 7 ถนนเมืองมำบตะพุดสำย 6 ต ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอเมือง ระยอง 
21150 

038-684-444 
วำงแผนครอบครัว 

พฤหัสบดี 08.30 – 16.30 น. 
ยำฝัง  

38. โรงพยาบาลบ้านฉาง  
เลขที่ 77 หมู่ 1 ถนนอังกินันทน์ อ ำเภอพลำ บ้ำนฉำง ระยอง 21130 

038-603-838 ยำฝัง  ห่วง 

39.  โรงพยาบาลปลวกแดง 
เลขที่ 272 หมู่ที่ 1 ถนนบ ำบัดโรคำ ต ำบลปลวกแดง อ ำเภอปลวกแดง 
ระยอง 

038-659-005 
วำงแผนครอบครัว 

พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น. 
ยำฝัง  

40. โรงพยาบาลคลองหาด  
เลขที่ 626 หมู่ 1 ต ำบลคลองหำด อ ำเภอคลองหำด สระแก้ว 27260 

037-512-258-61 ยำฝัง  

41.  โรงพยาบาลวังน้ าเย็น 
เลขที่ 304 หมู่ 6 ต ำบลวังน  ำเย็น อ ำเภอวังน  ำเย็น สระแก้ว 

037-251-108-9 ยำฝัง  

42. โรงพยาบาลวัฒนานคร  
เลขที่ 1013 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ต ำบลวัฒนำนคร อ ำเภอวัฒนำนคร 
สระแก้ว 27160 

037-261-772-4 ยำฝัง  

43.  โรงพยาบาลอรัญประเทศ 
เลขที่ 4 ถนนสุวรรณศร ต ำบลอรัญประเทศ อ ำเภออรัญประเทศ 
สระแก้ว 27120 

037-233-033 
ต่อ วำงแผนครอบครัว 

ยำฝัง  

44. โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  
บ้ำนสันติสุข หมู่ 6 ต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ สระแก้ว 27000 

037-511-272-3 ยำฝัง  
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สมุทรปราการ 

45.  โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
เลขที่ 71 ถนนจักกะพำก ต ำบลปำกน  ำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
สมุทรปรำกำร 10270 

02-701-8132-9 ยำฝัง  

46. โรงพยาบาลบางบ่อ  
เลขที่ 89 หมู่ 1 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบ่อ สมุทรปรำกำร 10560 

02-338-1133 ยำฝัง  

47.  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 
เลขที่ 90/5 หมู่ 13 ต ำบลรำชำเทวะ อ ำเภอบำงพลี สมุทรปรำกำร
10540 

02-738-9900-7 
ต่อ คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม 

ยำฝัง  

48. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
เลขที่ 172 ซอย 76 ถนนสุขสวัสด์ิ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด  
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 10290   

02-425-9820, 02-428-9841 
ต่อ 1106 วำงแผนครอบครัว 

หรือ คลินิกสื่อรักวัยใส  
081-712-8642  

ยำฝัง 
2,000

+ 

ห่วง 
800+ 

 


