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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่10  
58. มุกดาหาร 59. ยโ ธร 60. ศรี ะเกษ   
61. อุบลราชธานี 62. อ�านาจเจริญ

(58) จงัหวดัมกุดาหาร    
ค�าขวญัจังหวดั : “หอแก้ว งูเ ยีดฟ้า  ภูผาเทบิแก่งกะเบา  แปดเผ่าชนพืน้เมอืง  
                        ลอืเลือ่งมะขามหวาน  กลองโบราณล�า้เลศิ  ถิน่ก�าเนดิล�าผญา  
 ตระการตาชายโขง  เชือ่มโยงอนิโดจนี”
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,339.830	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	642	กโิลเมตร		 																								
	 (กรงุเทพฯ	-	มกุดาหาร)
	 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(042)	รหั ไปรษณย์ี	49000 

นพ.ประวติร		ศรบีญุรตัน์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 611430		 611741	 086-2183456
	 	 	 611450	
นพ. ทิธมิาศ	วงศ์ รุเกียรต	ิ(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 611430		 611741	 090-9695695
	 	 	 611450
นายธชัชยั		ใจคง		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 611430		 611741	 063-2595639
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	 611450
นายอภิรกัษ์		 �าราญวงค์	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	 611430		 611741	 081-7398991
	 	 ช�านาญการพเิศษ	 611450
นพ.พงษ์วทิย์		วชัรกติติ	 ผอ.รพ.มกุดาหาร	 612978	 612978	 081-5928614
นพ. เุทพ		จนัทรเมธกุีล	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 612978	 612978	 085-4509898
น. .ฉววีรรณ		พนัธุม์ณ	ี รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 612978	 612978	 081-9657018
นางภัทรศร		นพฤทธิ	์ รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 612978	 612978	 086-7593523
พญ.นารกีาน		 งัขะฤกศร์	 ผอ.รพ.นคิมค�า ร้อย	 681324	 638359	 098-5840911
นพ.ปรเมนทร์		นลิผาย	 ผอ.รพ.ค�าชะอี	 691085	 637176	 089-5078389
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โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. ทิธมิาศ		วงศ์ รุเกยีรติ	 ผอ.รพ.ดอนตาล	 689123	 689351	 090-9695695
นพ.กมลรัตน์	บัญญตันิพรัตน์	(รก.)	ผอ.รพ.ดงหลวง	 697023	 697225	 089-8612900
นพ.บณัฑิตย์		ไชยอุป		 ผอ.รพ.หนอง งู	 674614-5	 635117	 089-8416041
นพ.วฒุนินัท์		วรรณวงศ์		 ผอ.รพ.หว้านใหญ่	 699238-9	 699238	 095-6637388
นายพรหมมนิทร์		 �าแดงเดช	 อ.เมอืงมกุดาหาร	 611252	 613823	 081-7178305
นายบญุเยือ้น		 วุรรณไตรย์	 อ.นิคมค�า ร้อย	 681114	 681316	 090-9936402
นายโชคทว	ี	วังคะฮาต	 อ.ค�าชะอี	 691083	 637177	 085-9241566
นายทนิ		ตัน มร 	 อ.ดอนตาล	 689022	 689080	 061-1768845
นายมนตร	ี	 กลุเดช	 อ.ดงหลวง	 697022	 697022	 084-4285923
นายกติติศกัด์ิ		ประคอง นิ	 อ.หว้านใหญ่	 699080	 699080	 098-2014690
นายจ�าเนยีร		ก้อนด้วง	 อ.หนอง งู	 635079	 635079	 081-7088063
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(045)

โทร าร
(045)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(59) จงัหวดัยโ ธร    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงบัง้ไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขดิ 
 แหล่งผลติข้าวหอมมะล”ิ  
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,161.444	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	531	กโิลเมตร
	 (กรงุเทพฯ	-	ยโ ธร)	 	 	 	
																								 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(045)	รหั ไปรษณีย์	35000	 	 	

นพ.ธรีะพงษ์		แก้วภมร	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 712233-4	 711324	 095-3589498
นพ.ปกา ติ	โอวาทกานนท์	(รก.)	นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 712233-4	 711324	 081-9758583
นางประชมุพร		กวกีรณ์		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 712233-4	 711324	 089-6262400
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นางชฎาภรณ์		ชืน่ตา	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 712233-4	 711324	 085-6302929
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายช�านาญ		มาลยั	 นวก. าธารณ ขุ	ช�านาญการพิเศษ	 712233-4	 711324	 085-0241153
นพ. มศกัด์ิ		เชาว์ศริิกลุ	 ผอ.รพ.ยโ ธร	 973900	 712373	 081-9664586
พญ.รุ่งฤดี		ต้ังวงศ์ไชย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 973900	 712373	 081-5486136
นางมณีรตัน์		 นัทดัค้า	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 973900	 712373	 089-8445581
นางจนัทร์เพญ็		เนยีมวนั		 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 973900	 712373	 089-4230653
นพ.ปกา ติ		โอวาทกานนท์	 ผอ.รพ.ทรายมลู	 787046	 787023	 081-9758583
พญ.นนัทยิา		เขม็เพชร	 ผอ.รพ.กดุชมุ	 789425-8	 789423	 087-2473717
พญ.ธดิารตัน์		จติรมา 	 ผอ.รพ.ค�าเขือ่นแก้ว	 791609	 791333	 089-9432525
นพ.พรพล		รตันอาภา	 ผอ.รพ.ป่าต้ิว	 795170	 795170	 089-8411507
	 -	 ผอ.รพ.มหาชนะชยั	 799422	 799422	 -
นพ.ภาณพุนัธุ	์	ธนปฐม นิชยั	 ผอ.รพ.ค้อวงั	 797161	 797161	 089-4095333
นพ.เจนวทิย์		เวชกามา		 ผอ.รพร.เลงินกทา	 781020	 781020	 088-5828577
นพ.กิตติภพ	เกดิป้ัน	 ผอ.รพ.ไทยเจรญิ	 718175	 718175	 096-7172168
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โทรศพัท์
(045)

โทร าร
(045)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายวทิยา	เพชรรัตน์	 อ.เมอืงยโ ธร	 711702	 711404	 090-2456398
นาย งวน		บญุธรรม	(รก.)	 อ.ทรายมลู	 787048	 787048	 088-5807297
นายพรชยั		ทองบ่อ	 อ.กดุชุม	 789115	 789115	 093-5064506
นายอิ ระ		ยาวะโนภา 	 อ.ค�าเขือ่นแก้ว	 791124	 791124	 086-6279404
นายณฐัวฒุ	ิ	จนัทร์ ว่าง	 อ.ป่าต้ิว	 795272	 795061	 093-3287475
นายรศัม	ี	ตรแี น	 อ.มหาชนะชยั	 799115	 799193	 086-2441935
นาย งบ		ชืน่ตา	 อ.เลงินกทา	 781271	 781271	 081-6001615
นายศกัด์ิดา		ผาจ�าปา	(รก.)	 อ.ค้อวงั	 797059	 797059	 097-3551263
นายพนัธ์ุทอง		จันทร์ ว่าง	 อ.ไทยเจรญิ	 718126	 718136	 089-3552547
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
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โทรศพัท์
(045)

โทร าร
(045)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(60) จงัหวดัศรี ะเกษ    
ค�าขวญัจังหวดั : “หลวงพ่อโตคูบ้่าน  ถิน่ฐานปรา าทขอม  ข้าว  หอม  กระเทยีมดี 
 มี วน มเดจ็  เขตดงล�าดวน  หลากล้วนวฒันธรรม  เลศิล�า้ ามคัค”ี  
พืน้ทีจั่งหวดั : 8,839.976	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	531	กโิลเมตร	 	 	
																								 (กรงุเทพฯ	-	ศรี ะเกษ)	 	 	 																							
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(045)	รหั ไปรษณีย์	33000	 	 	

นพ.พิเชษฐ		พดืขนุทด	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 616040-6	 616042	 081-2660914
	 	 	 611133	
ดร.นพ. รุเดช		ชวะเดช	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 616040-6	 699128	 081-9509753
	 	 	 699128	 	 095-6212118
นพ.พเิชฏฐ์	จงเจรญิ	(ปฏบิตัหิน้าท่ี)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 616040-6	 616042	 088-5806001
นางศรีเรอืน		ดีพนู		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 616040-6	 616042	 065-2500699
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นางล�าพนู		วรจกัร	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 616040-6	 616042	 065-2400693
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
ดร.อนพุนัธ์		ประจ�า	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 616040-6	 616042	 081-2645914
	 	 	 	 	 065-2400692
นพ.ชลวทิย์		หลาวทอง	 ผอ.รพ.ศรี ะเกษ	 611503	 611434	 081-7903142
นพ.ปิยวฒัน์		อังควะนชิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 611503	 612502	 081-7906644
น. .ทศันีย์	พานพรหม	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 611503	 612502	 081-0747314
(ปฏิบติัหน้าที)่
นางอาร	ี	ศขุแจ้ง	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 611503	 612502	 081-6006649
นพ.ลกัษณะเลศิ	วรรณภา น	ี ผอ.รพ.กนัทรลกัษ์	 662121-5	 661664	 081-8787956
นางมาล	ี	จงธนากร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 662121-5	 661664	 088-1210830
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 -	 -	 -
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โทรศพัท์
(045)

โทร าร
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โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นางศริวิรรณ		เจรญิโรจนชัย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 662121-5	 661664	 081-2663022
พญ.รัชฎาพร		รญุเจรญิ	 ผอ.รพ.ขนุหาญ	 669414-18	 679016	 081-7909275
	 	 	 679026	
นพ. มชาย		ภานมุา ววิฒัน์	 ผอ.รพ.ราษไีศล	 681107	 681236	 088-5950464
	 	 	 681235-6	
	 -	 ผอ.รพ.อุทมุพรพิ ยั	 691516	 691518	 081-2646476
นพ.อดุลย์		โบจรั 	 ผอ.รพ.กันทรารมย์	 651019		 651019	 087-4396336
	 	 	 651144	 651144	
นพ.ประวทิย์		เ รขีจรจาร	ุ ผอ.รพ.ขขุนัธ์	 814290-4	 814290-4	 089-8658913
นพ.พงศนาถ		หาญเจรญิพพิฒัน์	 ผอ.รพ.ศรรีตันะ	 677014	 677014	 084-3609858
	 	 	 677140	 677140	
นพ.ช�านาญ	 มรมติร	 ผอ.รพ.ยางชมุน้อย	 687262-3	 687262-3	 089-8498162
นพ.ศรไีพร		ทองนมิติ	 ผอ.รพ.ไพรบงึ	 675131		 675131	 088-5940482
	 	 	 675067	 675067	
นพ.นายพเิชฎฐ์		จงเจริญ		 ผอ.รพ.บงึบรูพ์	 689043	 689670	 088-5806001
นพ.เ ก รรค์		จวงจนัทร์	 ผอ.รพ.โนนคณู	 659044		 659088	 081-8713145
	 	 	 659088
ดร.นพ. รุเดชช		ชวะเดช	 ผอ.รพ.ห้วยทบัทัน	 699045		 699128	 081-9509753
	 	 	 699128	 	 095-6212118
นพ.ธนกร		ขมาฤกษ์	 ผอ.รพ.วังหิน	 606088-9	 606170	 098-2477277
นพ.อธบิ		ลธีีระประเ ริฐ	 ผอ.รพ.น�า้เกลีย้ง	 609055-6	 609057	 087-4245853
นพ.อัครเดช		บญุเยน็	 ผอ.รพ.ปรางค์กู่	 697167		 697050	 081-2667109
	 	 	 697050
นพ.กิติภูม	ิ	จฑุา มติ		 ผอ.รพ.ภู งิห์	 608158	 608159	 087-9654139
นพ.พัฒนศกัด์ิ		ทัง่นาค		 ผอ.รพ.เบญจลกัษ์	 605390-2	 605405	 085-3155031
	 	 เฉลมิพระเกยีรติ	80	พรรษา	 	 	 092-1952442
นพ.จิระวตัร		วเิศษ งัข์	 ผอ.รพ.เมอืงจันทร์	 605404-5	 603053	 081-9670198
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นพ.เชดิชาติ		วฑูิราภรณ์	 ผอ.รพ.พยห์ุ	 603164-6	 607112	 084-1551234
นพ.ณฐัพงษ์		โพธบิตุร	 ผอ.รพ.โพธิศ์รี วุรรณ	 607112	 -	 098-1461105
นพ.ธนา		คลองงาม	 ผอ.รพ.ศิลาลาด	 088-5904049	 668117	 090-6023950
นายปัญญา		พละศักด์ิ	 อ.เมอืงศรี ะเกษ	 668117	 668117	 089-7173783
นายศกัด์ิ นิ			กลุบตุรดี	 อ.กันทรลกัษ์	 612501	 617667	 089-7195025
นายวิ ฐิศกัด์ิ		พริยิานนท์	 อ.ขนุหาญ	 661451	 661451	 089-7228967
นายประวติั			ศรี วุรรณ์	 อ.กันทรารมย์	 679179	 669332	 081-7182541
นายธชันนท์		ค�าใ ย์	 อ.ขขัุนธ์	 651226	 651226	 081-5498027
นายประยรู		โพธิวฒัน์	 อ.ราษไีศล	 671294	 -	 081-2662548
นาย ริุยนต์		หล้าค�า	 อ.ไพรบงึ	 681167	 681167	 095-6199929
นายปรชีา		ปิยะพันธ์	 อ.อุทุมพรพิ ยั	 675078	 675078	 091-8349727
นายปภพ		วงษ์ขนัธ์	 อ.ภู งิห์	 691438	 691812	 061-9402002
นายล�าครอง		ดวนใหญ่	 อ.ศรีรตันะ	 086-4606866	 -	 086-2649773
นายธรีะศกัด์ิ		แย้มศร	ี อ.โนนคูณ	 677078	 -	 081-7908205
นายประมวล		 ตุะพนัธ์	 อ.ห้วยทบัทนั	 659048	 659048	 081-5930723
นายรศัม	ี		บญุปลกู	 อ.น�า้เกลีย้ง	 609124	 609124	 084-5891892
นายอรรถวฒุ	ิ	ชารผีล	 อ.วงัหิน	 6039304	 609304	 096-4169559
นายชชูพี		 บืทรพัย์	 อ.ปรางค์กู	่ 606093	 606093	 085-6324905
นาย ทิธพิงษ์		ยอด งิห์	 อ.เบญจลกัษ์	 697067	 -	 087-2465681
นาย มยั		ค�าเหลอื	 อ.เมอืงจนัทร์	 605150	 605150	 081-8778692
นายอ�าไพ		บญุ าร	 อ.ยางชุมน้อย	 603111	 603111	 081-3935285
นายประดิษฐ์		ไชย งัข์	 อ.โพธ์ิศรี วุรรณ	 687050	 677095	 095-6101949
นายฤทธิรงค์		โนนใหญ่	 อ.พยุห์	 604053	 604053	 086-5859192
นายอุทิศ		พทิกัษา	 อ.ศลิาลาด	 813598	 668123	 089-8805351
นายธนัท		ไตรภูม	ิ อ.บงึบูรพ์	 668123		 689292	 082-8655398
	 	 	 689292
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(61) จงัหวดัอบุลราชธานี    
ค�าขวญัจังหวดั : “อบุลเมอืงดอกบวังาม  แม่น�า้ อง  ี มปีลาแซ่บหลาย   
                        หาดทรายแก่งหนิ  ถิน่ไทยนกัปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม                          
 งามล�า้เทยีนพรรษา  ผาแต้มก่อนประวตัศิา ตร์                           
 ฉลาดภูมปัิญญาท้องถิน่  ดนิแดนอนุ าวรย์ีคนดศีรอีบุล”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 15,774	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	592	กโิลเมตร		 	 					
	 (กรงุเทพฯ	-	อบุลราชธาน)ี
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(045)	รหั ไปรษณีย์	34000	 	 	

นพ. วุทิย์		โรจนศกัด์ิโ ธร	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวัด	 242225	 242225	 081-7902622
นพ.พิทกัษ์พงษ์	จนัทร์แดง	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 242225	 242225	 081-8788293
นพ.ภิรกัษ์		รุง่พฒันาชัยกลุ	 นายแพทย์เชีย่วชาญ	 242225	 242225	 098-5424635
	 	 	 	 	 081-7256870
นายประทปี		บญุธรรม		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 242225	 242225	 081-9776334
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพญ.น�า้เพชร		ต้ังยิง่ยง	 ทนัตแพทย์	ชช.	 242225	 242225	 065-9198166
	 	 ด้านทนัต าธารณ ขุ
ภญ.กาญจนา		มหาพล	 เภ ชักร	ชช.	 242225	 242225	 086-0457566
	 	 ด้านเภ ชั าธารณ ขุ	
นาย ทุธพิงษ์		ภาคทอง	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 242225	 242225	 091-0162754
	 	 ด้านบรหิาร าธารณ ขุ
นพ.มนต์ชยั	ววัิฒนา ทิธพิงศ์	 ผอ.รพ. รรพ ทิธปิระ งค์	 319200	 244145	 081-9768528
นพ.เจนฤทธิ	์	วติตะ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 319259	 244145	 093-3217777
นพ.ปราโมทย์		ศรี �าอางค์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 244971	 244145	 081-4709119
นายดนุภพ		ศรศลิป์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 244970	 244145	 081-2652432
(ปฏิบติัหน้าที)่
น. .ศศิธร		ช�านาญผล	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 243803	 243803	 089-9457258
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นพ.เศวต		ศรศีริ	ิ ผอ.รพ.	50	พรรษา	มหาวชริาลงกรณ	 319300	 319333	 081-8762470
นพ. เุมธ		นยิกิจ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 319300	 319333	 089-9496740
ว่าที	่ร.ต. มพนธ์	จนัทรจลุเจมิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 319300	 319333	 094-6193635
(ปฏิบติัหน้าที)่
นางรุง่ทพิย์		เจรญิศร	ี	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 319300	 319333	 090-6171118
นพ.ชวมยั		 บืนกุารณ์	 ผอ.รพร.เดชอุดม	 361971	 362099	 096-1655453
นางประภาภรณ์		เพชรมาก	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 361971	 362099	 081-9552816
นายพทิกัษ์		ทองทวน	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 361971	 362099	 089-7226501
นางวราภรณ์		วรรณโท	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 361971	 362099	 085-4790911
นพ.วรีพล		กิตติพบิลูย์	 ผอ.รพ.วารนิช�าราบ	 424250	 424250	 081-8786556
นพ. ธุ	ี	 ดุดี	 	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 424250-3	 424250	 061-9642152
นายคมกรชิ		พิมพกนั	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 424250-3	 424250	 088-1033895
นางบษุบา		ลาภมาก	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 424250-3	 424250	 084-2986986
นพ. าโรช		 มชอบ	 ผอ.รพ.เขือ่งใน	 423741-2	 423741	 088-5814568
นพ.ชานนท์		พนัธ์นกิลุ	 ผอ.รพ.ตาล มุ	 210386	 210401	 081-2655579
นพ.ประจกัษ์		ลลีาชาติ		 ผอ.รพ.ม่วง าม บิ	 489064	 489064	 085-9569445
นพ.วศรญั		วฒันธรีางกูร	 ผอ.รพ.ดอนมดแดง	 308054	 308054	 080-1201022
พญ.ธรรมพร		ปรั พนัธ์	 ผอ.รพ.เหล่าเ อืโก้ก	 304205		 304206	 064-9465885
	 	 	 304265	
นพ.อุดม		โบจรั 	 ผอ.รพ.ตระการพชืผล	 481012		 481237	 081-8775309
	 	 	 481777
นพ.ภิรกัษ์		รุง่พฒันาชัยกลุ	 ผอ.รพ.เขมราฐ	 491666	 491666	 098-5424635
	 	 	 	 	 081-7256870
นพ.ณฐันนท์		พีระภานรุกัษ์	 ผอ.รพ.ศรเีมอืงใหม่	 399112	 399112	 087-3770005
นพ.ศุภฤกษ์		ศรคี�า	 ผอ.รพ.กดุข้าวปุ้น	 251766-9	 251766-9	 082-8759656
นพ.อิทธศิกัด์ิ		เจรญิทรัพย์	 ผอ.รพ.โพธิไ์ทร	 496058	 496058	 091-5528799
นพ.เกรยีงศกัด์ิ		กจิเพิม่เกียรติ	 ผอ.รพ.นาตาล	 305203	 305203	 081-4707008
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นพ. รุศกัด์ิ		เกษมศิร	ิ ผอ.รพ. �าโรง	 303105	 303015	 081-8723089
นพ. ทิธพิงษ์		อุ่นทวง	 ผอ.รพ.โขงเจยีม	 959661	 959661	 087-9641312
นพ.วรุตม์		เกตุศริ	ิ ผอ.รพ. รินิธร	 366311-2	 366311-2	 086-6485599
นพ.ลติ		แ งแก้ว	 ผอ.รพ.นาเยยี	 252768	 252769	 088-1100869
นพ. ยาม	ประ านพมิพ์	 ผอ.รพ. ว่างวรีะวงศ์	 852299	 852298	 094-2913654
นพ. บืพงศ์		ลนีาราช	(รก.)	 ผอ.รพ.พบิลูมงั าหาร	 441053	 441553	 081-8762691
นพ.ชยัวฒัน์		ดารา ชิฌน์	 ผอ.รพ.น�า้ยนื	 371097	 371097	 095-6120701
นพ.อัครภูชทิย์		ผลานนัต์	 ผอ.รพ.นาจะหลวย	 379097	 379097	 087-3119942
นพ.ทนง		ค�าศร	ี ผอ.รพ.บณุฑรกิ	 959937-8	 959936	 098-1741920
นพ.คงทชั		 งิขรานนัต์	 ผอ.รพ.ทุง่ศรอุีดม	 307033	 307032	 085-4905098
นพ.จิราย	ุ	 วุรรณศร	ี ผอ.รพ.น�า้ขุน่	 252891	 252891	 081-5458644
นายทนงศกัด์ิ		หลกัเขต	 อ.เมอืงอุบลราชธาน	ี 242781	 244830	 086-8652458
นาย มยั		พลูทอง	 อ.ม่วง าม บิ	 489109	 489033	 089-8456009
นายอลงกต		ตังคะวานชิ	 อ.ดอนมดแดง	 308026	 308026	 089-8656641
นายชวูทิย์		ธาน	ี อ.เขือ่งใน	 429626	 203410	 081-4709367
นายวรวทิย์		 อดศร	ี อ.ตาล มุ	 427137	 427110	 089-8453099
นายธนายุทธ		ศรไชย	 อ.เหล่าเ อืโก้ก	 304071	 304071	 087-2489465
นายณรงค์		แผลงศร	 อ.ตระการพชืผล	 481166	 481166	 089-2829907
นายชยัณรงค์		 วุรรณกฏู	 อ.ศรีเมอืงใหม่	 399098	 399098	 087-2564243
นายไพรชั		จนัทพนัธ์	 อ.เขมราฐ	 491174	 491174	 086-8716581
	 	 	 	 	 081-2666240
นายพลกฤต		วร นัต์	 อ.โพธ์ิไทร	 496017	 496017	 089-6243432
นาย มัพนัธ์		กุลพร	 อ.กดุข้าวปุน้	 429500	 429500	 086-2634124
นายชนะ		หอมจันทร์	 อ.นาตาล	 305105	 305105	 090-2469585
นายธานินทร์		ไชยานกุลู	 อ.วารนิช�าราบ	 322568	 322568	 095-6148444
นายชวน		จนัทร์เลือ่น	 อ.พบูิลมงั าหาร	 441093	 441093	 081-9766936
นายวานิช		 ายยืน	 อ. �าโรง	 303031	 303085	 081-9776365
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นายไชยา		พรหมเกษ	 อ. รินิธร	 366127	 366127	 086-8747079
นายอุทัย		นปัิจการ นุทร	 อ.โขงเจยีม	 351059	 351059	 081-7605184
นายธรีะวฒัน์		วีระพนัธ์	 อ.นาเยยี	 306085	 306085	 081-9776545
นายบณัฑิต		 ร้อยค�า	 อ. ว่างวรีะวงศ์	 852246	 852246	 089-7171276
นายมธัยม		 พุฒัน์	 อ.เดชอุดม	 361119	 361119	 081-7304142
นายอุทัย		เลยีงหิรญัถาวร	 อ.บุณฑรกิ	 954045	 954045	 090-2565858
นายพรีะพล		เดชบญุ	 อ.น�า้ยืน	 429465	 429465	 081-7896167
นายจติร		มัง่ม	ี	 อ.นาจะหลวย	 379109	 379109	 081-9991769
นายอุทัย		โมขทิพย์	 อ.ทุง่ศรอุีดม	 307050	 307050	 089-4285997
นาย มบติั			มลูศร	ี อ.น�า้ขุ่น	 864621	 864681	 081-2649425
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(62) จงัหวดัอ�านาจเจรญิ    
ค�าขวญัจังหวดั : “พระมงคลมิง่เมอืง  แหล่งรุง่เรอืงเจด็ลุม่น�า้  งามล�า้ถ�า้ศกัดิ์ ทิธิ ์  
                        เทพนมิติพระเหลา  เกาะแก่งเขาแ น วย  เลอค่าด้วยผ้าไหม  
                        ราษฎร์เลือ่มใ ใฝ่ธรรม”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 3,161.248	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	585	กโิลเมตร	 	 	
																								 (กรงุเทพฯ	-	อ�านาจเจรญิ)	 	 	 																							
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(045)	รหั ไปรษณีย์	37000

นพ.ประภา 		วีระพล	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 523249-51		 523249-51	 081-8632543
นพ.ปฐมพงศ์		ปรโุปร่ง		 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 523249-51	 523249-51	 081-5487650
นางฤดีวรรณ		วงศ์เจรญิ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 523249-51	 523249-51	 089-7197036
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพ.ปรญิญา		ดวงศร	ี ทนัตแพทย์	ชช.	 523249-51	 523249-51	 081-8762099
	 	 ด้านทนัต าธารณ ขุ	
ภก.อภิชาต		รุง่เมฆารตัน์	 เภ ชักร	ชช.	 523249-51	 523249-51	 089-5815956
	 	 ด้านเภ ชั าธารณ ขุ	
นายอาคม		กนิาวงศ์	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	 523249-51	 523249-51	 091-8326133
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
พญ.อุไรวรรณ		จ�านนรจ์ ริ	ิ ผอ.รพ.อ�านาจเจรญิ	 511940-8	 511946	 081-5491919
พญ.นภาพร		เกยีรติด�ารง	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511940-8	 511946	 096-9978965
น. .กานติธร		บญุเศษ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 511940-8	 511946	 088-3787709
นางรชัน	ี	ครองยติุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 511940-8	 511946	 086-6483158
นพ.นพพล		ธาดากลุ	 ผอ.รพ.ชานมุาน	 466303-4	 466095	 086-6829860
นพ.อมรธร์ี		ศรี ะอาด	 ผอ.รพ.พนา	 463114-5	 463114-5	 083-1477616
นพ.ถริพทุธ	ิ	เฉลมิเกียรติ กลุ		 ผอ.รพ.หัวตะพาน	 469123		 469075	 089-2001324
	 	 	 469075
นพ.ปัณณธร		เลศิเอกธรรม		 ผอ.รพ.เ นางคนคิม	 461126		 461238	 086-8758004 
	 	 	 461008
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นพ. เุมธ		แ งอ่อน		 ผอ.รพ.ลอือ�านาจ	 272325-6	 272325-6	 089-9446739
พญ.บศุณ	ี	มจุรินทร์		 ผอ.รพ.ปทมุราชวงศา	 465231-2	 465231-2	 084-6451945
นายรชัพล		เดชเ งีย่มศักด์ิ	 อ.เมอืงอ�านาจเจรญิ	 451055	 451055	 089-9482534 
นายเ ถียร		บวัเขยีว	 อ.ปทมุราชวงศา	 465226	 465226	 089-7169754
นายทศพงศ์			บญุพฒุ	 อ.ลอือ�านาจ	 272225		 272225	 088-5953973
	 	 	 272328	 272328	
นายภัทรวรรธน์		ค�าดี	 อ.พนา	 463030	 463615	 081-3932398
นาย มศกัด์ิ		หอมชืน่	 อ.ชานุมาน	 466302	 466302	 081-7688959
นายอภิศกัด์ิ		อินท์บตุร	 อ.หัวตะพาน	 469019	 469019	 080-1718760
นายดุษฎี		ไชยมาตย์	(รก.)	 อ.เ นางคนคิม	 461017	 461017	 089-7192799


