
รายช่ือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ล าดับท่ี เขต จังหวัด ช่ือศูนย์ฯ ผลการ

ประเมิน62
ผลการ

ประเมิน63
ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ ท่ีอยู่

1 ศ.1 เชียงใหม่ สถานเล้ียงเด็กกลางวันส าหรับครอบครัวนมแม่
ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่

B คุณพิมพ์ดาว
 /นกน้อย

line ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่                
  51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ต าบล
ช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ. 
เชียงใหม่ 50100

2 เชียงใหม่ สถานเล้ียงเด็กโรงพยาบาลนครพิงค์ 053-999-201 โรงพยาบาลนครพิงค์                     
 159 หมู่10 ถนนโชตนา ต าบลดอน
แก้ว อ าเภอแม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180

3 ล าปาง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครล าปาง

485-157-4555  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคร
ล าปาง                                       
   268 ถ.ป่าขาม ต าบลหัวเวียง อ าเภอ
เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

4 ศ.2 อุตรดิตถ์ ศูนย์สาธิตทางการด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อน
วัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

055-830-785 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 38-40 ซ.เจษฎาบดินทร์ ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

5 พิษณุโลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลพระพุทธชินราช 
พิษณุโลก

055-270-300 โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก
 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

6 ศ.3 ชัยนาท ศูนย์เด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 056-405-589 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 
   248 ซอยเทศบาล 6 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

7 นครสวรรค์ สถานรับเล้ียงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศูนย์อนามัยท่ี3

A line ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์            
ต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์
 จ.นครสวรรค์ 60000

8 นครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219-888 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์          
   43 ถ.อรรถกวี ต าบลปากน้ าโพ 
อ าเภอเมือง จ.นครสวรรค์ 60000

9 ศ.4 สระบุรี ศูนย์เด็กเล็กศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ??? คุณสุพัตรา 
คุณน้ า

line ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี                
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ         
 จ. สระบุรี 18130

10 นนทบุรี ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า                 
 จ.นนทบุรี

02-598-4567 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า                 
206 ถนน นนทบุรี ต าบลบางกระสอ 
ต าบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000



11 ปทุมธานี ศูนย์เด็กเล็กรพ.ปทุมธานี 02-598-8999 โรงพยาบาลปทุมธานี                     
   7 ถนน ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว 
ต าบล บางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี 
         จ.ปทุมธานี 12000

12 ลพบุรี Day care รพ.พระนารายณ์มหาราช 036-785-444 โรงพยาบาลพระนารายมหาราช       
260 ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

13 สระบุรี ศูนย์เด็กเล็กรพ.พระพุทธบาท 036-323-291-6 โรงพยาบาลพระพุทธบาท               
ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท   
 จ.สระบุรี 18120

14 ศ.5 ราชบุรี ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยท่ี 5 A คุณจรรยา 089-103-2506 ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี                  
429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต าบลหน้าเมือง 
หน้าเมืองเมือง จ.ราชบุรี 70000

15 ราชบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชนนี ราชบุรี

032-314-603 วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชนนี 
ราชบุรี 84/21  ถนนคฑาธร ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
70000

16 ราชบุรี สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัยโรงพยาบาลบ้านโป่ง 032-211-408 โรงพยาบาลบ้านโป่ง                      
   12 ถ.แสงชูโต อ าเภอบ้านโป่ง จ.
ราชบุรี 70110

17 สุพรรณบุรี ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กวัยเตาะแตะโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช

035-514-900 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช          
950 ถนนม้าสีหมอก ต าบลท่าพ่ีเล้ียง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
72000

18 นครปฐม สวัสดิการบุตรเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนครปฐม คุณณัฐกานต์ ,
 ปุณปวี

081-894-9856 โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม               
196 ถ.เทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

19 สมุทรสาคร ศูนย์เตาะแตะโรงพยาบาลสมุทรสาคร 034-427-579 โรงพยาบาลสมุทรสาคร                 
1500 ถนน เอกชัย มหาชัย อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

20 ศ.6 สมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.สมุทรปราการ 02-173-8374 โรงพยาบาลสมุทรปราการ               
  71 จักกะพาก ต าบลปากน้ า อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
10270



21 ระยอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.ระยอง 038-611-104 โรงพยาบาลระยอง                       
 138 ถนน สุขุมวิท ต าบล ท่าประดู่ 
อ าเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21000

22 ระยอง สถานเล้ียงเด็กกลางวันรพ.แกลง 038-677-533-40 โรงพยาบาลแกลง                         
254 ถนนสุขุมวิท ต าบลทางเกวียน 
อ าเภอแกลง จ.ระยอง 21110

23 สระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 037-243-018-20 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว    
 จ.สระแก้ว 27000

24 จันทบุรี สถานเล้ียงเด็กกลางวันโรงพยาบาลพระปกเกล้า 039-330-242 โรงพยาบาลพระปกเกล้า                 
   38 ถนนเลียบเนิน ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

25 จันทบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี

039-325-781 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
 36 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ. เมือง  
  จ.จันทบุรี 22000

26 ฉะเชิงเทรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลพุทธโสธร 038-511-033 โรงพยาบาลพุทธโสธร                    
174 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
24000

27 ชลบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี  แสงแจ่ม" วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

038-285-532 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
69/1 ม.2 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

28 ศ.7 ขอนแก่น สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย B คุณธิโสภิณ line, 089-3059818 ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น                
  195 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 40000

29 ร้อยเอ็ด ศูนย์เด็กเล็กสวนพยอม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพสวนพยอม

043-518200-7155 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด                      
 111 ถ.รณชัยเชิญยุทธ์ ซอย13 ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จ .
ร้อยเอ็ด 45000

30 ศ.8 หนองบัวล าภู ศูนย์ส่งเสริมเด็กวัยเตาะแตะ โรงพยาบาล
หนองบัวล าภู

042-311-999 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู                
  199 หมู่ 13 ถนนวศวงศ์ ต าบลหนอง
บัว 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู                 
   จ.หนองบัวล าภู 39000



31 อุดรธานี ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลหนอง
หาน

closed 042-261-135-6 โรงพยาบาลหนองหาน                    
 84 2312 ต าบลหนองหาน อ าเภอ
หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

32 หนองคาย หน่วยรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงพยาบาล
หนองคาย

closed 042-413-456-65 โรงพยาบาลหนองคาย                  
1158 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
หนองคาย จ.หนองคาย 43000

33 นครพนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม

ย้าย 042-512-196 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม ถ.ประชาสุขสันต์ ต าบล
หนองแสง อ าเภอเมือง จ.นครพนม 
48000

34 ศ.9 นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 044-232-112-4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา       
    49 ถนน ช้างเผือก ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30000

35 ชัยภูมิ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ
โรงพยาบาลชัยภูมิ

044-837-100-3 โรงพยาบาลชัยภูมิ                        
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ        
จ.ชัยภูมิ 36000

36 ศ.10 อุบลราชธานี ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย B คุณไปยาดา / 
เก๋

088-594-1753 ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี          
 45 ม.4 ถนนสถลมาร์ค ต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
34190

37 อุบลราชธานี ห้องสวัสดิการเล้ียงลูกด้วยนมแม่รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์

045-244-973 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์         
122 ถนนสรรพสิทธ์ิ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000

38 อ านาจเจริญ ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน(DAY Care Center)
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ

045-511-940-8 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ                 
 291 ม.6 ถ.อรุณประเสริฐ อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

39 ศ.11 พังงา ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลตะก่ัวป่า 076-584-250 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า                     
39/2 ถนนเพชรเกษม ต าบลบางนายสี
 อ าเภอตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110

40 นครศรีธรรมราช ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 075-340-250 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
   198 ถ.ราชด าเนิน ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช             
           จ.นครศรีธรรมราช 80000



41 ศ.12 สงขลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา

074-311-890 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 
 64 ถ.รามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอ
เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

42 สงขลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลาวิทยาเขตเกาะยอ

074-311-890 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 
วิทยาเขตเกาะยอ                          
     666 ต าบล พะวง อ าเภอเมือง
สงขลา    จ. สงขลา 90100???

43 สงขลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดวงใจ 074-273-100 โรงพยาบาลหาดใหญ่                      
   182 ถ.รัถการ อ าเภอหาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

44 สตูล ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านลูกกวาด โรงพยาบาล
สตูล

074--722-301 โรงพยาบาลสตูล                         
ต าบล พิมาน อ าเภอ เมืองสตูล จ.สตูล 
91000

45 ตรัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง

075-211-298 วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชนนี ตรัง
บ้านพักผู้อ านวยการ ถนนราษฎร์อุทิศ 
2 ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จ.
ตรัง 92000

46 ตรัง ศูนย์เล้ียงเด็กกลางวันโรงพยาบาลตรัง 075-201-500 โรงพยาบาลตรัง                            
   69 ถนนควนหาญ ต าบลทับเท่ียง 
อ าเภอเมืองตรัง จ. ตรัง 92000

47 พัทลุง ศูนย์รับเล้ียงเด็กโรงพยาบาลพัทลุง(วัยเตาะแตะ) 074-609-500 โรงพยาบาลพัทลุง                         
 ถนนราเมศวร์ ต าบลคูหาสวรรค์ 
อ าเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

48 ยะลา ศูนย์รับเล้ียงและพัฒนาเด็กเล็กศูนย์อนามัยท่ี 12 A คุณไก่ line ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา                  
    95 เทศบาล 1 ต าบลสะเตง อ าเภอ
เมือง จ.ยะลา 95000

49 นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยามิตร 073-517-500 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก                   
  1 ถนนทรายทอง 5 อ าเภอสุไหงโก-
ลก จ.นราธิวาส 96120

50 สสม. กรุงเทพ ศูนย์เด็กเล็กรพ.ราชวิถี(มูลนิธิรพ.ราชวิถี) 2+ขวบ ยัง คุณครูจุ๋ม 065-263-5696 โรงพยาบาลราชวิถี                        
     2 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

51 กรุงเทพ ศูนย์เด็กเล็กรพ.เด็ก ยัง คุณสุมิตรา    
 สิริลักษณ์

081-029-2809      
 sililuck 
t@hotmail.com

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
420/8 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400



52 กรุงเทพ ศูนย์เด็กเล็กสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง B คุณดวงประทีป line สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง         
 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

53 สพด. นนทบุรี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ(สถานอนามัย
เด็กกลาง)

B คุณเบญจ
วรรณ วงศ์ใหญ่

086-448-3825 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ      
511 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000

54 สพด. นนทบุรี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ(ศูนย์เด็กเล็ก
วัลลภ  ไทยเหนือ)

B คุณมานิ 
เนกขัมม์

086-352-3265 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ     
88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 11000

55 นนทบุรี ศูนย์เด็กเล็กส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยัง คุณวิภาทิพย์
(กวาง)

02-590-7223 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ
 จ.นนทบุรี 11000


