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ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานบริการ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช
รพ.สต.บ้ำนปำกนคร ตำบลท่ำไร่
รพ.สต.บ้ำนบำงกระบือ ตำบลท่ำไร่
รพ.สต.วัดมุขธำรำ ตำบลปำกนคร
รพ.สต.บ้ำนโคกข่อย ตำบลปำกนคร
รพ.สต.บ้ำนปลำยท่ำ ตำบลนำทรำย
รพ.สต.บ้ำนย่ำนซื่อ ตำบลกำแพงเซำ
รพ.สต.บ้ำนหนองบัว ตำบลไชยมนตรี
รพ.สต.มะม่วงสองต้น
รพ.สต.บ้ำนเหมืองหัวทะเล ตำบลนำเคียน
รพ.สต.บ้ำนทุ่งโหนด ตำบลนำเคียน
รพ.สต.บ้ำนโคกทึง ตำบลท่ำงิว้
รพ.สต.บ้ำนท่ำงำม ตำบลท่ำงิว้
รพ.สต.บ้ำนป่ำยำง ตำบลท่ำงิว้
รพ.สต.บ้ำนยวนแหล ตำบลโพธิเ์ สด็จ
รพ.สต.บ้ำนทุ่งแย้ ตำบลโพธิเ์ สด็จ
รพ.สต.บ้ำนบำงใหญ่ ตำบลบำงจำก
รพ.สต.บ้ำนบำงจำก ตำบลบำงจำก
รพ.สต.บ้ำนปำกพูน ตำบลปำกพูน
รพ.สต.บ้ำนศำลำบำงปู ตำบลปำกพูน
รพ.สต.บ้ำนนำวง ตำบลท่ำชัก
รพ.สต.บ้ำนปำกพญำ ตำบลท่ำชัก
รพ.สต.บ้ำนพังสิงห์ ตำบลท่ำเรือ
รพ.สต.บ้ำนไม้แดง ตำบลท่ำเรือ
รพ.สต.บ้ำนช้ำง ตำบลท่ำเรือ
รพ.สต.บ้ำนหนองหนอน ตำบลท่ำเรือ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอพรหมคีรี
รพ.สต.บ้ำนพรหมโลก ตำบลพรหมโลก
รพ.สต.บ้ำนนำเสน ตำบลบ้ำนเกำะ
รพ.สต.บ้ำนน้ำแคบ ตำบลอินคีรี
รพ.สต.บ้ำนนำสร้ำง ตำบลอินคีรี
รพ.สต.บ้ำนดอนคำ ตำบลทอนหงส์

ที่อยู่

ม.7 ต.โพธิเ์ สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช
ม.4 ต.ท่ำไร่ อ.เมือง
193/2 ม.6 ต.ท่ำไร่ อ.เมือง
362 ม.1 ต.ปำกนคร อ.เมือง
44/2 ม.4 ต.ปำกนคร อ.เมือง
124 ม.1 ต.นำทรำย อ.เมือง
345 ม.3 ต.กำแพงเซำ อ.เมือง
104/10 ม.4 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง
ม.6 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง
39/5 ม.5 ต.นำเคียน อ.เมือง
ม.3 ต.นำเคียน อ.เมือง
100 ม.3 ต.ท่ำงิว้ อ.เมือง
ม.5 ต.ท่ำงิว้ อ.เมือง
ม.4 ต.ท่ำงิว้ อ.เมือง
ม.4 ต.โพธิเ์ สด็จ อ.เมือง
16 ม.6 ต.โพธิเ์ สด็จ อ.เมือง
6/4 ม.5 ต.บำงจำก อ.เมือง
401/24 ม.6 ต.บำงจำก อ.เมือง
217 ม.9 ต.ปำกพูน อ.เมือง (สังกัด เทศบำลเมืองปำกพูน)
22 ม.10 ต.ปำกพูน อ.เมือง (สังกัด เทศบำลเมืองปำกพูน)
5 ม.5 ต.ท่ำซัก อ.เมือง
21/2 ม.7 ต.ท่ำซัก อ.เมือง
313 ม.2 ต.ท่ำเรือ อ.เมือง
ม.5 ต.ท่ำเรือ อ.เมือง
150/1 ม.7 ต.ท่ำเรือ อ.เมือง
ม.12 ต.ท่ำเรือ อ.เมือง
178 ม.4 ต.บ้ำนเกำะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมรำช
90 ม.6 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี
173 ม.4 ต.บ้ำนเกำะ อ.พรหมคีรี
126 ม.1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี
72 ม.4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี
ม.2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี

ลำดับ

6
7

สถานบริการ

รพ.สต.บ้ำนอ้ำยคู ตำบลทอนหงส์
รพ.สต.บ้ำนไม้เรียง ตำบลนำเรียง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอลำนสกำ
1 รพ.สต.บ้ำนพรุกำ ตำบลลำนสกำ
2 รพ.สต.บ้ำนร่อน ตำบลเขำแก้ว
3 รพ.สต.บ้ำนมะม่วงทอง ตำบลท่ำดี
4 รพ.สต.บ้ำนย่ำนยำว ตำบลกำโลน
5 รพ.สต.บ้ำนบนโพธิ์ ตำบลท่ำดี
6 รพ.สต.บ้ำนคีรีวง ตำบลกำโลน
7 รพ.สต.บ้ำนสอ ตำบลขุนทะเล
8 รพ.สต.บ้ำนบ่อทรำย ตำบลขุนทะเล
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอฉวำง
1 รพ.สต.บ้ำนปำกน้ำ ตำบลฉวำง
2 รพ.สต.บ้ำนมะปรำงงำม ตำบลละอำย
3 รพ.สต.บ้ำนทอนวังปรำง ตำบลละอำย
4 รพ.สต.บ้ำนควนสวรรค์ ตำบลนำแว
5 รพ.สต.บ้ำนหนองท่อม ตำบลไม้เรียง
6 รพ.สต.บ้ำนทำนพอ ตำบลไม้เรียง
7 รพ.สต.บ้ำนกะเปียด ตำบลกะเปียด
8 รพ.สต.บ้ำนนำเส ตำบลนำกะชะ
9 รพ.สต.บ้ำนห้วยปริก ตำบลห้วยปริก
10 รพ.สต.บ้ำนนำเขลียง ตำบลนำเขลียง
11 รพ.สต.บ้ำนสวนจีน ตำบลจันดี
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอพิปนู
1 รพ.สต.บ้ำนกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน
2 รพ.สต.บ้ำนปำกจัง ตำบลกะทูน
3 รพ.สต.บ้ำนปำกระแนะ ตำบลเขำพระ
4 รพ.สต.บ้ำนจุฬำภรณ์พฒ
ั นำ 2 ตำบลเขำพระ
5 รพ.สต.บ้ำนทุ่งนำใหม่ ตำบลยำงค้อม
6 รพ.สต.บ้ำนวังวัว ตำบลควนกลำง
7 รพ.สต.บ่อน้ำร้อน ตำบลพิปนู
00786_สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียรใหญ่
1 รพ.สต.ท่ำขนำน ตำบลท่ำขนำน

ที่อยู่
ม.4 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี
ม.5 ต.นำเรียง อ.พรหมคีรี
ม.1 ต.เขำแก้ว อ.ลำนสกำ จ.นครศรีธรรมรำช
ม.4 ต.ลำนสกำ อ.ลำนสกำ
ม.4 ต.เขำแก้ว อ.ลำนสกำ
ม.4 ต.ท่ำดี อ.ลำนสกำ
ม.4 ต.กำโลน อ.ลำนสกำ
ม.5 ต.ท่ำดี อ.ลำนสกำ
ม.9 ต.กำโลน อ.ลำนสกำ
ม.3 ต.ขุนทะเล อ.ลำนสกำ
ม.5 ต.ขุนทะเล อ.ลำนสกำ
24 ม.1 ต.ฉวำง อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช
56 ม.5 ต.ฉวำง อ.ฉวำง
186 ม.2 ต.ละอำย อ.ฉวำง
111 ม.8 ต.ละอำย อ.ฉวำง
64/1 ม.8 ต.นำแว อ.ฉวำง
145 ม.5 ต.ไม้เรียง อ.ฉวำง
140 ม.8 ต.ไม้เรียง อ.ฉวำง
107 ม.4 ต.กะเปียด อ.ฉวำง
121 ม.5 ต.นำกะชะ อ.ฉวำง
209 ม.7 ต.ห้วยปริก อ.ฉวำง
263 ม.2 ต.นำเขลียง อ.ฉวำง
244/1 ม.1 ต.จันดี อ.ฉวำง
212 ม.1 ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมรำช
355 ม.1 ต.กะทูน อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมรำช
212 ม.1 ต.กะทูน อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมรำช
177 ม.6 ต.เขำพระ อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมรำช
226/269 ม.11 ต.เขำพระ อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมรำช
123 ม.4 ต.ยำงค้อม อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมรำช
216 ม.1 ต.ควนกลำง อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมรำช
255 ม.4 ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมรำช
ม.3 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช
ม.1 ต.ท่ำขนำน อ.เชียรใหญ่

ลำดับ
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สถานบริการ
รพ.สต.บ้ำนกลำง ตำบลบ้ำนกลำง
รพ.สต.บ้ำนเนิน
รพ.สต.บ้ำนทำบทอง ตำบลไสหมำก
รพ.สต.บ้ำนช่องขำด ตำบลไสหมำก
รพ.สต.บ้ำนศรีรักษำ ตำบลท้องลำเจียก
รพ.สต.บ้ำนคชธรรมรำช ตำบลเสือหึง
รพ.สต.กำระเกด
รพ.สต.บ้ำนท้ำยทะเล ตำบลกำระเกด
รพ.สต.เขำพระบำท ตำบลเขำพระบำท
รพ.สต.บ้ำนเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้ำอยู่หวั
รพ.สต.แม่เจ้ำอยู่หวั
รพ.สต.บ้ำนดอนโตนด
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอชะอวด
รพ.สต.บ้ำนสำมแยก ตำบลชะอวด
รพ.สต.บ้ำนไร่เนิน ตำบลท่ำเสม็ด
รพ.สต.บ้ำนควนสมบูรณ์ ตำบลท่ำประจะ
รพ.สต.บ้ำนเขำลำปะ ตำบลท่ำประจะ
รพ.สต.บ้ำนหัวถนน ตำบลเคร็ง
รพ.สต.บ้ำนควนชิง ตำบลเคร็ง
รพ.สต.บ้ำนหน้ำควนหรั่ง ตำบลวังอ่ำง
รพ.สต.บ้ำนควนเงิน ตำบลบ้ำนตูล
รพ.สต.บ้ำนขอนหำด ตำบลขอนหำด
รพ.สต.บ้ำนตรอกแค ตำบลขอนหำด
รพ.สต.บ้ำนไม้เสียบ ตำบลเกำะขันธ์
รพ.สต.ควนหนองหงษ์
รพ.สต.บ้ำนเขำพระทอง ตำบลเขำพระทอง
รพ.สต.บ้ำนห้วยแหยง ตำบลเขำพระทอง
รพ.สต.บ้ำนนำงหลง ตำบลนำงหลง
รพ.สต.บ้ำนพรุบวั ตำบลนำงหลง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำศำลำ
รพ.สต.บ้ำนตลำดอำทิตย์ ตำบลกลำย
รพ.สต.บ้ำนดอนใคร ตำบลกลำย
รพ.สต.บ้ำนสำขำ ตำบลท่ำขึ้น

ที่อยู่
ม.2 ต. อ.เชียรใหญ่
ม.6 ต. อ.เชียรใหญ่
ม.2 ต.ไสหมำก อ.เชียรใหญ่
ม.7 ต.ไสหมำก อ.เชียรใหญ่
85 ม.7 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่
ม.10 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่
95/1 ม.6 ต.กำระเกด อ.เชียรใหญ่
181 ม.12 ต.กำระเกด อ.เชียรใหญ่
281/1 ม.6 ต.เขำพระบำท อ.เชียรใหญ่
ม.5 ต.แม่เจ้ำอยู่หวั อ.เชียรใหญ่
ม.7 ต.แม่เจ้ำอยู่หวั อ.เชียรใหญ่
ม.1 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช
469 ม.1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด
75/3 ม.2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด
67/1 ม.4 ต.ท่ำเสม็ด อ.ชะอวด
29 ม.1 ต.ท่ำประจะ อ.ชะอวด
121 ม.5 ต.ท่ำประจะ อ.ชะอวด
85/1 ม.1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
12 ม.9 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
176 ม.4 ต.วังอ่ำง อ.ชะอวด
45/1 ม.1 ต.บ้ำนตูล อ.ชะอวด
ม.1 ต.ขอนหำด อ.ชะอวด
217 ม.4 ต.ขอนหำด อ.ชะอวด
59/2 ม.2 ต.เกำะขันธ์ อ.ชะอวด
ม.1 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด
ม.3 ต.เขำพระทอง อ.ชะอวด
ม.4 ต.เขำพระทอง อ.ชะอวด
91 ม.1 ต.นำงหลง อ.ชะอวด
ม.5 ต.นำงหลง อ.ชะอวด
ม.1 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช
122ม.4 ต.กลำย อ.ท่ำศำลำ
ม.9 ต.กลำย อ.ท่ำศำลำ
ม.2 ต.ท่ำขึ้น อ.ท่ำศำลำ

ลำดับ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สถานบริการ
รพ.สต.บ้ำนประดู่หอม ตำบลท่ำขึ้น
รพ.สต.บ้ำนทุ่งชน ตำบลหัวตะพำน
รพ.สต.บ้ำนสงวน สระแก้ว
รพ.สต.บ้ำนหัวคู ตำบลสระแก้ว
รพ.สต.บ้ำนต้นเลียบ ตำบลโมคลำน
รพ.สต.บ้ำนโมคลำน ตำบลโมคลำน
รพ.สต.บ้ำนหำร ตำบลไทยบุรี
รพ.สต.ชุมชนสำธิตวลัยลักษณ์พฒ
ั นำ
รพ.สต.บ้ำนจันพอ ตำบลดอนตะโก
รพ.สต.บ้ำนคูใหม่ ตำบลดอนตะโก
รพ.สต.บ้ำนปลักปลำ ตำบลตลิ่งชัน
รพ.สต.บ้ำนนำท้อน ตำบลตลิ่งชัน
รพ.สต.บ้ำนสองแพรก ตำบลโพธิท์ อง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งสง
รพ.สต.บ้ำนหนองหว้ำ ตำบลชะมำย
รพ.สต.บ้ำนทำงข้ำม ตำบลหนองหงส์
รพ.สต.หนองหงส์
รพ.สต.บ้ำนไทรห้อง ตำบลควนกรด
รพ.สต.ควนกรด
รพ.สต.บ้ำนควนแร ตำบลนำไม้ไผ่
รพ.สต.บ้ำนทุ่งส้ำน ตำบลนำไม้ไผ่
รพ.สต.บ้ำนใต้ ตำบลนำหลวงเสน
รพ.สต.บ้ำนคอกช้ำง ตำบลนำหลวงเสน
รพ.สต.บ้ำนทุ่งควำย ตำบลเขำโร
รพ.สต.บ้ำนหนองปลิง ตำบลเขำโร
รพ.สต.บ้ำนเขำโร ตำบลเขำโร
รพ.สต.บ้ำนคลองตูก ตำบลกะปำง
รพ.สต.กะปำง
รพ.สต.บ้ำนก้ำงปลำ ตำบลที่วงั
รพ.สต.บ้ำนวังยวน ตำบลที่วงั
รพ.สต.บ้ำนน้ำตก ตำบลน้ำตก
รพ.สต.ถ้ำใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่
รพ.สต.บ้ำนใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่

ที่อยู่
33/5 ม.9 ต.ท่ำขึ้น อ.ท่ำศำลำ
8 ม.6 ต.หัวตะพำน อ.ท่ำศำลำ
219 ม.3 ต.สระแก้ว อ.ท่ำศำลำ
100 ม.9 ต.สระแก้ว อ.ท่ำศำลำ
51/3 ม.5 ต.โมคลำน อ.ท่ำศำลำ
62/4 ม.11 ต.โมคลำน อ.ท่ำศำลำ
104 ม.7 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ
127 ม.8 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ
ม.3 ต.ดอนตะโก อ.ท่ำศำลำ
36/2 ม.4 ต.ดอนตะโก อ.ท่ำศำลำ
ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่ำศำลำ
3 ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่ำศำลำ
601/2 ม.1 ต.โพธิท์ อง อ.ท่ำศำลำ
147 ถ.ชนปรีดำ ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช
111 ม.1 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง
ม.3 ต.หนองหงษ์ อ.ทุ่งสง
49 ม.6 ต.หนองหงษ์ อ.ทุ่งสง
ม.1 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง
86 ม.10 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง
ม.2 ต.นำไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง
95 ม.5 ต.นำไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง
ม.2 ต.นำหลวงเสน อ.ทุ่งสง
100 ม.5 ต.นำหลวงเสน อ.ทุ่งสง
5 ม.1 ต.เขำโร อ.ทุ่งสง
162 ม.2 ต.เขำโร อ.ทุ่งสง
70 ม.5 ต.เขำโร อ.ทุ่งสง
176 ม.1 ต.กะปำง อ.ทุ่งสง
324 ม.5 ต.กะปำง อ.ทุ่งสง
ม.2 ต.ที่วงั อ.ทุ่งสง
10/3 ม.8 ต.ที่วงั อ.ทุ่งสง
37 ม.1 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง
ม.4 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
105/2 ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง

ลำดับ

สถานบริการ

20 รพ.สต.บ้ำนบนควน ตำบลนำโพธิ์
21 รพ.สต.บ้ำนสหกรณ์ ตำบลเขำขำว
22 รพ.สต.บ้ำนไร่เหนือ ตำบลเขำขำว
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำบอน
1 รพ.สต.บ้ำนคลองจัง ตำบลนำบอน
2 รพ.สต.บ้ำนกองเสำ ตำบลนำบอน
3 รพ.สต.บ้ำนหนองดี ตำบลทุ่งสง
4 รพ.สต.บ้ำนสี่แยก ตำบลทุ่งสง
5 รพ.สต.บ้ำนไสยูงปัก ตำบลทุ่งสง
6 รพ.สต.บ้ำนหนองยำง ตำบลแก้วแสน
7 รพ.สต.บ้ำนแก้วแสน ตำบลแก้วแสน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งใหญ่
1 รพ.สต.บ้ำนหน้ำเขำ ตำบลทุ่งสัง
2 รพ.สต.บ้ำนวังหิน ตำบลทุ่งสัง
3 รพ.สต.บ้ำนหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่
4 รพ.สต.ทุ่งใหญ่
5 รพ.สต.บ้ำนเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ
6 รพ.สต.บ้ำนคงคำเลียบ ตำบลกุแหระ
7 รพ.สต.บ้ำนหนองคล้ำ ตำบลปริก
8 รพ.สต.หัวควน ตำบลปริก
9 รพ.สต.บ้ำนคลองเพรียง ตำบลบำงรูป
10 รพ.สต.บ้ำนไสหร้ำ ตำบลบำงรูป
11 รพ.สต.บ้ำนควนฝำมี ตำบลกรุงหยัน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอปำกพนัง
1 รพ.สต.บ้ำนเปี๊ยะเนิน
2 รพ.สต.บ้ำนแสงวิมำน ตำบลคลองน้อย
3 รพ.สต.บ้ำนเกำะจำก ตำบลป่ำระกำ
4 รพ.สต.บ้ำนหัวป่ำขลู่ ตำบลป่ำระกำ
5 รพ.สต.บ้ำนวัดลำว ตำบลชะเมำ
6 รพ.สต.บ้ำนบำงมูลนำก ตำบลชะเมำ
7 รพ.สต.บ้ำนตรงบน ตำบลคลองกระบือ
8 รพ.สต.บ้ำนบำงสระ ตำบลคลองกระบือ
9 รพ.สต.บ้ำนบำงบูชำ ตำบลเกำะทวด

ที่อยู่
300 ม.5 ต.นำโพธิ์ อ.ทุ่งสง
ม.3 ต.เขำขำว อ.ทุ่งสง
149 ม.9 ต.เขำขำว อ.ทุ่งสง
412/2 ม.11 ต.นำบอน อ.นำบอน จ.นครศรีธรรมรำช
ม.1 ต.นำบอน อ.นำบอน
96/1 ม.7 ต.นำบอน อ.นำบอน
137/5 ม.1 ต.ทุ่งสง อ.นำบอน
ม.4 ต.ทุ่งสง อ.นำบอน
37/3 ม.5 ต.ทุ่งสง อ.นำบอน
ม.3 ต.แก้วแสน อ.นำบอน
208 ม.5 ต.แก้วแสน อ.นำบอน
704 ม.2 ต.ท่ำยำง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช
234 ม.2 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่
255 ม.4 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่
ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่
333 ม.4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่
ม.4 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่
166 ม.5 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่
324 ม.1 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่
19/1 ม.3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่
202 ม.3 ต.บำงรูป อ.ทุ่งใหญ่
ม.1 ต.บำงรูป อ.ทุ่งใหญ่
162/2 ม.1 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่
ถ.ชำยน้ำ ต. ปำกพนัง อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช
91 ม.6 ต.คลองน้อย อ.ปำกพนัง
32/1 ม.13 ต.คลองน้อย อ.ปำกพนัง
65/1 ม.2 ต.ป่ำระกำ อ.ปำกพนัง
100 ม.3 ต.ป่ำระกำ อ.ปำกพนัง
83 ม.2 ต.ชะเมำ อ.ปำกพนัง
11 ม.7 ต.ชะเมำ อ.ปำกพนัง
ม.4 ต.คลองกระบือ อ.ปำกพนัง
154 ม.9 ต.คลองกระบือ อ.ปำกพนัง
ม.8 ต.เกำะทวด อ.ปำกพนัง

ลำดับ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สถานบริการ

รพ.สต.บ้ำนบำงไทรนนท์ ตำบลบ้ำนใหม่
รพ.สต.บ้ำนใหม่บน
รพ.สต.บ้ำนบำงน้อง ตำบลหูล่อง
รพ.สต.บ้ำนปลำยทรำย ตำบลแหลมตะลุมพุก
รพ.สต.บ้ำนบนเนิน ตำบลปำกพนังฝั่งตะวันตก
รพ.สต.บ้ำนบำงไทร ตำบลบำงศำลำ
รพ.สต.บ้ำนบำงศำลำ ตำบลบำงศำลำ
รพ.สต.บ้ำนบำงนำว ตำบลบำงพระ
รพ.สต.บ้ำนบำงขลัง ตำบลบำงตะพง
รพ.สต.บ้ำนชำยทะเล ตำบลปำกพนังฝั่งตะวันออก
รพ.สต.บ้ำนบำงแรด ตำบลบ้ำนเพิง
รพ.สต.บ้ำนวัดสระ ตำบลท่ำพญำ
รพ.สต.บ้ำนเกำะทัง ตำบลท่ำพญำ
รพ.สต.บ้ำนมะขำมเรียง ตำบลปำกแพรก
รพ.สต.บ้ำนขนำบนำก ตำบลขนำบนำก
รพ.สต.บ้ำนบำงตะลุมพอ ตำบลขนำบนำก
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอร่อนพิบลู ย์
1 รพ.สต.บ้ำนถลุงทอง ตำบลหินตก
2 รพ.สต.บ้ำนขุนพัง ตำบลหินตก
3 รพ.สต.บ้ำนพุดหง ตำบลหินตก
4 รพ.สต.บ้ำนไม้หลำ ตำบลหินตก
5 รพ.สต.บ้ำนสระพัง ตำบลเสำธง
6 รพ.สต.ควนเกย
7 รพ.สต.บ้ำนทำเนียบ ตำบลควนพัง
8 รพ.สต.บ้ำนกลอง ตำบลควนพัง
9 รพ.สต.บ้ำนทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม
10 รพ.สต.บ้ำนปัง ตำบลควนชุม
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสิชล
1 รพ.สต.บ้ำนจอมพิบลู ย์ ตำบลทุ่งปรัง
2 รพ.สต.บ้ำนท่ำควำย ตำบลฉลอง
3 รพ.สต.บ้ำนในดอน ตำบลฉลอง
4 รพ.สต.บ้ำนต้นเหรียง ตำบลเสำเภำ
5 รพ.สต.บ้ำนนำแล ตำบลเสำเภำ

ที่อยู่
92 ม.3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกพนัง
28/1 ม.8 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกพนัง
49/3 ม.6 ต.หูล่อง อ.ปำกพนัง
ม.1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปำกพนัง
ม.4 ต.ปำกพนังฝั่งตะวันตก อ.ปำกพนัง
10 ม.3 ต.บำงศำลำ อ.ปำกพนัง
ม.6 ต.บำงศำลำ อ.ปำกพนัง
68 ม.4 ต.บำงพระ อ.ปำกพนัง
ม.2 ต.บำงตะพง อ.ปำกพนัง
305 ม.1 ต.ปำกพนังฝั่งตะวันออก อ.ปำกพนัง
50 ม.1 ต.บ้ำนเพิง อ.ปำกพนัง
113 ม.5 ะ ต.ท่ำพยำ อ.ปำกพนัง
30/2 ม.7 ต.ท่ำพยำ อ.ปำกพนัง
53/1 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.ปำกพนัง
54 ม.2 ต.ขนำบนำก อ.ปำกพนัง
147 ม.8 ต.ขนำบนำก อ.ปำกพนัง
12 ม.12 ต.ร่อนพิบลู ย์ อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมรำช
ม.1 ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์
ม.2 ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์
ม.5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์
ม.9 ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์
422 ม.7 ต.เสำธง อ.ร่อนพิบลู ย์
ม.4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบลู ย์
201 ม.7 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบลู ย์
56/1 ม.5 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบลู ย์
ม.2 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบลู ย์
281 ม.3 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบลู ย์
ม.10 ถ.สุรำษฏร์-นครศรีฯ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
95 ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
ม.1 ต.ฉลอง อ.สิชล
142 ม.5 ต.ฉลอง อ.สิชล
101/1 ม.5 ต.เสำเภำ อ.สิชล
146 ม.8 ต.เสำเภำ อ.สิชล

ลำดับ

6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3

สถานบริการ
รพ.สต.บ้ำนเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน
รพ.สต.บ้ำนท่ำหิน ตำบลเปลี่ยน
รพ.สต.บ้ำนสี่ขีด ตำบลสี่ขีด
รพ.สต.บ้ำนเกล็ดแรด ตำบลสี่ขีด
รพ.สต.เทพรำช
รพ.สต.บ้ำนน้ำฉำ ตำบลเทพรำช
รพ.สต.บ้ำนเขำใหญ่ ตำบลเขำน้อย
รพ.สต.บ้ำนเขำฝ้ำย ตำบลทุ่งใส
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอขนอม
รพ.สต.บ้ำนเปร็ต ตำบลขนอม
รพ.สต.บ้ำนบำงคู ตำบลควนทอง
รพ.สต.บ้ำนท่ำน้อย ตำบลควนทอง
รพ.สต.บ้ำนเขำหัวช้ำง ตำบลควนทอง
รพ.สต.บ้ำนท่ำจันทร์ ตำบลท้องเนียน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหัวไทร
รพ.สต.บ้ำนศำลำแก้ว ตำบลหัวไทร
รพ.สต.บ้ำนหน้ำสตน ตำบลหน้ำสตน
รพ.สต.บ้ำนหน้ำทวด ตำบลหน้ำสตน
รพ.สต.บ้ำนดอนแค ตำบลทรำยขำว
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติบำ้ นหัวคลองแหลม
รพ.สต.บ้ำนท่ำเตียน ตำบลแหลม
รพ.สต.เขำพังไกร
รพ.สต.บ้ำนมำบยอด ตำบลเขำพังไกร
รพ.สต.บ้ำนรำม
รพ.สต.บำงนบ
รพ.สต.พัทธสีมำ ตำบลท่ำซอม
รพ.สต.ควนชะลิก
รพ.สต.รำมแก้ว
รพ.สต.เกำะเพชร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบำงขัน
รพ.สต.บ้ำนปำกแพรก ตำบลบำงขัน
รพ.สต.บ้ำนคลองเสำเหนือ ตำบลบำงขัน
รพ.สต.บ้ำนเคี่ยมงำม ตำบลบ้ำนลำนำว

ที่อยู่
11/2 ม.4 ต.เปลี่ยน อ.สิชล
145/3 ม.10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล
ม.3 ต.สี่ขีด อ.สิชล
83/2 ม.4 ต.สี่ขีด อ.สิชล
1 ม.7 ต.เทพรำช อ.สิชล
ม.8 ต.เทพรำช อ.สิชล
74 ม.5 ต.เขำน้อย อ.สิชล
72/1 ม.7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล
ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช
ม.7 ต.ขนอม อ.ขนอม
21/1 ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม
ม.11 ต.ควนทอง อ.ขนอม
ม.10 ต.ควนทอง อ.ขนอม
ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
43/4 ม.3 ถ.อนุสรณ์ ต.หน้ำสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
ม.3 ต.หัวไทร อ.หัวไทร
12/2 ม.2 ต.หน้ำสตน อ.หัวไทร
288/6 ม.6 ต.หน้ำสตน อ.หัวไทร
ม.2 ต.ทรำยขำว อ.หัวไทร
ม.4 ต.แหลม อ.หัวไทร
188/2 ม.7 ต.แหลม อ.หัวไทร
89/2 ม.3 ต.เขำพังไกร อ.หัวไทร
149 ม.6 ต.เขำพังไกร อ.หัวไทร
50/2 ม.6 ต.บ้ำนรำม อ.หัวไทร
ม.4 ต.บำงนบ อ.หัวไทร
ม.4 ต.ท่ำซอม อ.หัวไทร
18 ม.3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร
ม.2 ต.รำมแก้ว อ.หัวไทร
169 ม.6 ต.เกำะเพชร อ.หัวไทร
ม.1 ต.บ้ำนลำนำว อ.บำงขัน จ.นครศรีธรรมรำช
7/1 ม.1 ต.บำงขัน อ.บำงขัน
203/1 ม.3 ต.บำงขัน อ.บำงขัน
ม.11 ต.บ้ำนลำนำว อ.บำงขัน

ลำดับ

4
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5
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สถานบริการ
รพ.สต.บ้ำนหนองเจ ตำบลวังหิน
รพ.สต.บ้ำนสี่แยกสวนป่ำ ตำบลวังหิน
รพ.สต.บ้ำนสมสรร ตำบลบ้ำนนิคม
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอถ้ำพรรณรำ
รพ.สต.บ้ำนควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรำ
รพ.สต.บ้ำนปลำยเส ตำบลคลองเส
รพ.สต.บ้ำนแพรกกลำง ตำบลคลองเส
รพ.สต.บ้ำนเกำะขวัญ ตำบลดุสิต
รพ.สต.บ้ำนพรรณรำชลเขต ตำบลดุสิต
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอจุฬำภรณ์
รพ.สต.บ้ำนควนมุด ตำบลควนมุด
รพ.สต.บ้ำนสมควร ตำบลควนหนองคว้ำ
รพ.สต.บ้ำนอ้ำยเลำ ตำบลทุ่งโพธิ์
รพ.สต.บ้ำนกำโห่เหนือ ตำบลนำหมอบุญ
รพ.สต.สำมตำบล
รพ.สต.บ้ำนชะอวด
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอพระพรหม
รพ.สต.บ้ำนพระพรหม ตำบลนำพรุ
รพ.สต.บ้ำนวังวัว ตำบลนำพรุ
รพ.สต.บ้ำนพระเพรง ตำบลนำสำร
รพ.สต.บ้ำนนำสระ ตำบลท้ำยสำเภำ
รพ.สต.บ้ำนห้วยยูง ตำบลช้ำงซ้ำย
รพ.สต.บ้ำนท่ำช้ำง ตำบลช้ำงซ้ำย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนบพิตำ
รพ.สต.บ้ำนโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ
รพ.สต.บ้ำนเปียน ตำบลกรุงชิง
รพ.สต.บ้ำนนบ ตำบลกรุงชิง
รพ.สต.บ้ำนหัวทุ่ง ตำบลกะหรอ
รพ.สต.บ้ำนลำนวัว ตำบลกะหรอ
รพ.สต.บ้ำนท่ำพุด ตำบลนำเหรง
รพ.สต.บ้ำนห้วยตง ตำบลนำเหรง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอช้ำงกลำง
รพ.สต.บ้ำนจันดี ตำบลช้ำงกลำง

ที่อยู่
38 ม.1 ต.วังหิน อ.บำงขัน
33 ม.12 ต.วังหิน อ.บำงขัน
111/2 ม.3 ต.บ้ำนนิคม อ.บำงขัน
222 ม.2 ต.ถ้ำพรรณรำ อ.ถ้ำพรรณรำ จ.นครศรีธรรมรำช
40/1 ม.6 ต.ถ้ำพรรณรำ อ.ถ้ำพรรณรำ
2 ม.3 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรำ
18 ม.5 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรำ
255 ม.2 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรำ
ม.3 ต.ดุสิน อ.ถ้ำพรรณรำ
ม.4 ต.สำมตำบล อ.จุฬำภรณ์ จ.นครศรีธรรมรำช
ม.1 ต.ควนมุด อ.จุฬำภรณ์
ม.1 ต.ควนหนองคว้ำ อ.จุฬำภรณ์
ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬำภรณ์
ม.5 ต.นำหมอบุญ อ.จุฬำภรณ์
ม.5 ต.สำมตำบล อ.จุฬำภรณ์
ม.4 ต.บ้ำนชะอวด ต.จุฬำภรณ์
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมรำช
ม.1 ต.นำพรุ อ.พระพรหม
ม.6 ต.นำพรุ อ.พระพรหม
ม.3 ต.นำสำร อ.พระพรหม
ม.3 ต.ท้ำยสำเภำ อ.พระพรหม
ม.4 ต.ช้ำงซ้ำย อ.พระพรหม
ม.5 ต.ช้ำงซ้ำย อ.พระพรหม
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมรำช
26 ม.1 ต.นบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ
80 ม.4 ต.กรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ
92 ม.1 ต.กรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ
2/7 ม.5 ต.กะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ
ต.กะหรอ อ.นบพิตำ
20 ม.1 ต.นำเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ
ต.นำเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ
อ.ช้ำงกลำง จ.นครศรีธรรมรำช
132 ม.3 ต.ช้ำงกลำง กิ่งอำเภอช้ำงกลำง

ลำดับ

2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

สถานบริการ
รพ.สต.บ้ำนมะนำวหวำน ตำบลช้ำงกลำง
รพ.สต.บ้ำนควนส้ำน ตำบลช้ำงกลำง
รพ.สต.บ้ำนหน้ำเหมน ตำบลช้ำงกลำง
รพ.สต.บ้ำนหลักช้ำง ตำบลหลักช้ำง
รพ.สต.บ้ำนไสคำ ตำบลสวนขัน
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติวดั สวนขัน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รพ.สต.บ้ำนโคกกระถิน ตำบลเชียรเขำ
รพ.สต.บ้ำนป่ำหวำย ตำบลเชียรเขำ
รพ.สต.ดอนตรอ
รพ.สต.สวนหลวง
รพ.สต.บ้ำนสระเพลง ตำบลทำงพูน
รพ.สต.บ้ำนโคกครำม ตำบลทำงพูน

ที่อยู่
357 ม.17 ต.ช้ำงกลำง กิ่งอำเภอช้ำงกลำง
ม.6 ต.ช้ำงกลำง กิ่งอำเภอช้ำงกลำง
135 ม.10 ต.ช้ำงกลำง กิ่งอำเภอช้ำงกลำง
ม.6 ต.หลักช้ำง กิ่งอำเภอช้ำงกลำง
ม.6 ต.สวนขัน กิ่งอำเภอช้ำงกลำง
ม.1 ต.สวนขัน กิ่งอำเภอช้ำงกลำง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมรำช
ม.3 ต.เชียรเขำ อ.เฉลิมพระเกียรติ
ม.7 ต.เชียรเขำ อ.เฉลิมพระเกียรติ
ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ
ม.4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
ม.1 ต.ทำงพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ
ม.4 ต.ทำงพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ

