
M O P H

226

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(077)

โทร าร
(077)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่11 
63. ชุมพร 64. นครศรีธรรมราช 65. ุราษฎร์ธานี  
66. กระบี่ 67. พังงา 
68. ภูเก็ต 69. ระนอง

(63) จงัหวดัชมุพร    
ค�าขวญัจังหวดั : “ประตภูาคใต้  ไหว้เ ดจ็ในกรมฯ  ชมไร่กาแฟ                          
 แลหาดทรายร ี ดกีล้วยเลบ็มอื  ขึน้ชือ่รงันก”
พืน้ทีจั่งหวดั : 6,009.849	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	463	กโิลเมตร	 	
																						 (กรงุเทพฯ	-	ชมุพร)		 	 	
																						 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(077)	รหั ไปรษณีย์	86000	

นพ.จิรชาติ		เรอืงวชัรินทร์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวัด	 504618	 511996	 089-7249706
นพ.อน	ุ		ทองแดง		 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 504618	 511996	 081-8925006
ร้อยต�ารวจตรีหญงิ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 504618	 511996	 065-7892351
กุ มุา	 วุรรณบูรณ์	(รก.)	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
	 -	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 504618	 511996	 -
นพ. วรรค์		กาญจนะ	 ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ	 503672-4	 511388	 081-5358495
นพ.ฉตัรชยั		พริยิประกอบ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 503672-4	 501716	 089-7232333
นาย นุทร		ไทรชมภู	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 503672-4	 501716	 089-8665922
นางนฤมล	ต้ังเจรญิธรรม	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 503672-4	 501716	 062-3536261
นพ.ศกัดิ์ ทิธิ	์มหารัตนวงศ์	(รก.)	 ผอ.รพ.หลงั วน	 529999	 529999	 061-1541789
พญ.นพมาศ		ธนะไชย	 ผอ.รพ.ปะทวิ	 591170-1	 591028	 081-8912326
นพ.พงษ์เธยีร	พนัธุพ์พัิฒน์ไพบลูย์	 ผอ.รพ. ว	ี 531206	 531394	 081-9706388
นพ.อน	ุ	ทองแดง	 ผอ.รพ.ท่าแซะ	 651446	 584316	 081-8925006
นพ.เชาวะนนท์		นนทอง	(รก.)	 ผอ.รพ.พะโต๊ะ	 539044-6	 539044	 091-8251698
พญ. ดุฤทยั	รตันโอภา 	(รก.)	 ผอ.รพ.ปากน�า้ชมุพร	 521750-1	 521750	 099-4069102
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(077)

โทร าร
(077)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.มาลยั		พรมจนัทร์	(รก.)	 ผอ.รพ.ทุง่ตะโก	 536850-2	 536850	 084-5107574
นพ.วชัรนิทร์		เวชชากลู	 ผอ.รพ.มาบอ�ามฤต	 656311-3	 -	 081-7835405
นพ.ภูมธิพฒัน์		มายศุริ	ิ(รก.)	 ผอ.รพ.ละแม	 559116-7	 559117	 094-9796879
นพ.วษิณ	ุ	อนลิบล	(รก.)	 ผอ.รพ.ปากน�า้หลงั วน	 551249	 551250	 087-0245718
นายวชิาญ		ไชยแขวง	 อ.เมอืงชมุพร	 553507	 501743	 093-6185577
นาย ทิธชิยั		ชจีูน	 อ.ท่าแซะ	 599016	 599016	 080-1954494
นางเดือนเพญ็		เคีย้นบุน้	 อ. วี	 531763	 531763	 082-2825709
นาย รุศักด์ิ		 ขุ วั ด์ิ	 อ.หลงั วน	 541396	 544203	 095-5455513
นาย ทุธพิงศ์		เหล่าศริิวฒุ	ิ อ.ปะทวิ	 591179	 591213	 089-9090992
นายวชัรนิทร์		แจ้งใจเยน็	 อ.ทุ่งตะโก	 536020	 536020	 086-9495969
นายพลัลภ		นทัธี	 อ.พะโต๊ะ	 539052	 539052	 093-6255357
นายชยพล		ช่วยเต็ม	(รก.)	 อ.ละแม	 559113	 559113	 061-1692692
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โทรศพัท์
(075)

โทร าร
(075)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(64) จงัหวดันครศรธีรรมราช    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงประวตัศิา ตร์  พระธาตทุองค�า  ชืน่ฉ�า่ธรรมชาต ิ                        
 แร่ธาตอุดุม เครือ่งถม ามกษตัรย์ิ มากวดัมากศลิป์  ครบ ิน้กุง้ป”ู 
พืน้ทีจั่งหวดั : 9,942.502	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	780	กโิลเมตร	 																							
	 (กรงุเทพฯ	-	นครศรธีรรมราช)
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(075)	รหั ไปรษณีย์	80000

นพ.จรั พงษ์		 ขุกร	ี นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 343409-10	 346942	 089-7247070
นพ. ทุธพิจน์		ชยณฐัพงศ์	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 343409-10	 346942	 061-1731134
นางมารศร	ี	ก้วนห้ิน		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 343409-10	 346942	 081-9708469
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นางเธียรรตัน์		มาลยาภรณ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 343409-10	 346942	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายประ งค์		เชาวภาษ	ี นวก. าธารณ ขุ	ช�านาญการพิเศษ	 343409-10	 346942	 081-8912887
นพ.ทรงเกยีรติ		เลก็ตระกลู	 ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช	 340250	 343066	 081-6003355
นพ. มพร		 หจารพุฒัน์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 340250	 343066	 081-8955291
พญ.จันทร์จริา		ก๋งอุบล	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 340250	 343066	 081-3969284
นายธรรมรตัน์		รตันนาวนิกุล	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 340250	 343066	 062-5969553
น. .ธารทพิย์		วเิศษธาร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 340250	 343066	 083-6462450
นพ.ศักดา		อัลภาชน์	 ผอ.รพ.ทุง่ ง	 410100	 410145	 094-4261987
นพ.รัตนพล		ล้อประเ รฐิกลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 410100	 410145	 081-5357650
นพ.พีรพงศ์		ฉายวริยิะ	 รอง	ผอ.กลุม่ภารกจิพฒันาระบบ	 410100	 410145	 081-9897018
	 	 บรกิาร ขุภาพ
นางเมธติา		พุทธชาติ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 410100	 410145	 063-9324196
นางชะบา	อินทรแก้วศร	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 410100	 410145	 081-5354150
นพ.อารกัษ์		วงศ์วรชาติ	 ผอ.รพ. ชิล	 535630-4	 536381	 081-9799735
นพ.พิรณุ		ปิตะหงษ์นนัท์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 535630-4		 536381	 081-9296396
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นางศรีประดับ		ศรนี�า	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 535630-4		 536381	 089-7310409
นางบญุยนื		ศรี ว่าง	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 535630-4		 536381	 081-0833389
นพ.กรฑีา		ต่อ วุรรณ	 ผอ.รพร.ฉวาง	 481113-5	 481275	 089-2013375
นพ. มเกยีรต	ิ	วรยทุธการ	(รก.)	 ผอ.รพ.ปากพนงั	 517990	 333809	 093-5781581
นพ.กิตติ		รัตน มบติั	 ผอ.รพ.ท่าศาลา	 521333	 330746	 081-3704119
นพ.ธรรม ถติย์		พบิลูย์	 ผอ.รพ.ร่อนพบูิลย์	 449120	 449123	 093-5781581
พญ.นฤมล		ทองแก้ว	 ผอ.รพ.ชะอวด	 381011-4		 381012	 097-4246159
	 	 	 381012
นพ.รตันพล	ล้อประเ รฐิกลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.ทุ่งใหญ่	 489339	 368867	 081-5357650
นพ.พลลภัตม์		เ ถียร	 ผอ.รพ.ลาน กา	 391139	 391220	 081-6445778
นายยทุธนา		 ทุธิธนากร	 ผอ.รพ.ขนอม	 529033	 529508	 081-8461964
นพ.ยทุธพงศ์		ณ	นคร	 ผอ.รพ.หัวไทร	 389511	 388388	 081-4768054
นพ.ปิยรตัน์		กาญจนะ	 ผอ.รพ.เชยีรใหญ่	 386256	 386123	 081-5387519
นพ.เฉลยีว		ผจญภัย	 ผอ.รพ.พรหมครี	ี 396123	 396463	 081-9565255
นพ. าโรจน์		เทพราช	 ผอ.รพ.พปินู	 499026	 499221	 081-9902414
พญ.บษุกร		พัวเกาศลัย์	 ผอ.รพ.นาบอน	 491332		 491825	 084-5879770
	 	 	 491350
นพ.วทิยา		ระย้า	 ผอ.รพ.บางขนั	 371025	 371024	 089-9087611
นพ.ขมุธน		ถนนทพิย์	 ผอ.รพ.จฬุาภรณ์	 355402-3	 308509	 087-4684012
นพ.กฤษณ์		เพชร �ารวจ	 ผอ.รพ.นบพติ�า	 355676-7	 466175	 089-1799934
นพ.ปกป้อง		เศวตชนะ	 ผอ.รพ.ถ�า้พรรณรา	 306239	 306240	 091-8260538
	 	 	 306240
นพ.พิศาล		ถาวรวงษ์	 ผอ.รพ.พระพรหม	 378900-1	 378902	 081-9566949
นพ.เกรกิอิทธ	ินาจนัทร์	 ผอ.รพ.พ่อท่านคล้ายวาจา ทิธิ	์ 466104	 466104	 088-7605386
พญ.ธดิารตัน์		ไ ยแก้ว	 ผอ.รพ.เฉลมิพระเกยีรติ	 772721	 772721	 089-6709362
นายซ้วน		แซ่ค้าง	 อ.เมอืงนครศรธีรรมราช	 342902	 342902	 081-5369450
นายวนัิย		วาหลวง	 อ.พระพรหม	 809312	 809312	 089-8757970
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นายชเูกยีรติ	จันทรประไพ	 อ. ชิล	 771610	 771504	 093-5756209
นางอมตา		จนัทร์ปาน		 อ.ทุง่ ง	 412048	 411813	 088-7683557
นาย รุพร		นนทแก้ว	 อ.ถ�า้พรรณรา	 306311	 306235	 081-9681861
นางกิตติมา		แ นลาวลัย์	 อ.ปากพนงั	 517144	 517479	 086-7393559
นาย มวงค์		แก้วเกตุ	 อ.ฉวาง	 481182	 481314	 088-7602138
นายวารินทร์		นุ่มนวล	 อ.ร่อนพบิลูย์	 441071	 336562	 091-8245914
นางณชิมน		รตันคช	 อ.นาบอน	 491192	 491855	 081-9561648
นาย ธุรรม		บ�ารงุภักด์ิ	 อ.ทุ่งใหญ่	 489190	 489364	 089-9088079
นายอมรวฒัน์		นวลหวาน	 อ.ท่าศาลา	 521149	 521149	 081-6912744
นายว พัุชร์		แก้วกิม้	 อ.จุฬาภรณ์	 308186	 308193	 091-6391645
นายชยัรตัน์		ชูแ ง	 อ.ขนอม	 529015	 528671	 086-2684762
นายมานพ			วงศ์คช	 อ.หัวไทร	 389278	 388987	 087-8812223
นายอภินนัท์		หอยแก้ว	 อ.บางขนั	 487882	 371264	 089-9088552
นายเกษม นัต์		ชคูง	 อ.ลาน กา	 391221	 391150	 062-1424563
นายนพินธ์		รตันคช	 อ.ชะอวด	 381223	 380002	 081-7877499
นายณรงค์ชยั		ไชยโย	 อ.นบพติ�า	 307004	 307004	 095-3065082
นาย มุลรตัน์		ขนอม	 อ.พรหมครี	ี 396038	 396304	 085-8877649
นายวทิยา		ศรแก้ว	 อ.ช้างกลาง	 445724	 445723	 089-2892688
นาย ายันห์		ศลิาโชติ	 อ.เฉลมิพระเกียรติ	 772616	 772511	 081-6930120
นายธรรมนญู		ชามทอง	 อ.เชียรใหญ่	 386041	 386228	 086-2755335
นางจริา		เดโช	 	 อ.พปินู	 499032	 499204	 089-9716301
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โทรศพัท์
(077)

โทร าร
(077)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(65) จงัหวดั รุาษฎร์ธานี    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงร้อยเกาะ  เงาะอร่อย  หอยใหญ่  ไข่แดง  แหล่งธรรมะ”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 12,891.469	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	644	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 รุาษฎร์ธาน)ี	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(077)	รหั ไปรษณีย์	84000	 	 	

นพ.มนู		ศกุล กลุ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 272784	 281263	 081-8937005
นพ.กู้ศกัด์ิ		กูเ้กยีรติกลู	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 272784	 281263	 081-9792676
นพ.เอกชยั		มกุดาพทิกัษ์	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 272784	 281263	 081-9689211
นางอรณั 		ยวงทอง	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 272784	 281263	 081-7286039
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายปรเมษฐ์		จนิา		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 272784	 281263	 089-8723652
	 	 ด้านบรหิาร าธารณ ขุ	
นาง นิลีกัษณ์		จิร ตัย์ นุทร	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 272784	 281263	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.กิตติศกัด์ิ		อักษรวงศ์	 ผอ.รพ. รุาษฎร์ธาน	ี 915600	 915642	 081-3700809
นพ.ประกอบ	ลือชาเกยีรตศิกัดิ	์ รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 915600	 915642	 092-6919199
นพ.ปณิธาน		 ือ่มโนธรรม	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 915600	 915642	 081-5371523
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 915600	 915642	 -
นางทศันา		นลิพัฒน์		(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 915600	 915642	 095-4212908
นพ.วรีะศกัด์ิ		หล่อทองค�า	 ผอ.รพ.เกาะ มยุ	 913200	 421430	 086-6828800
นพ.ธรีศกัด์ิ		เลือ่งฤทธวิฒุ	ิ รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 913200	 421430	 081-3972889
นางนทัธ	ี	 ขุเกษม	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 913200	 421430	 086-3548017
นาง ณุรีตัน์		คัคนานตดิลก	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 913200	 421430	 081-7479218
นพ.ปรีชา		 มุาลยั	 ผอ.รพร.เวยีง ระ	 361283	 361283	 081-6916118
นพ. �าเนยีง		แ ง ว่าง	 ผอ.รพ.พนุพนิ	 311385	 311129	 081-8912984
นพ.ศราวธุ		เรอืง นาม		 ผอ.รพ.ไชยา	 431468	 431190	 089-8663272
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(077)

โทร าร
(077)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ดิเรก		วงศ์ทอง	 ผอ.รพ.พระแ ง	 369053	 369052	 081-8939006
นพ.เอกชยั		มกุดาพทิกัษ์	 ผอ.รพ.กาญจนดิษฐ์	 379131	 379138	 081-9689211
พญ.เยาวดี		โพกลุ	 ผอ.รพ.คีรรีฐันคิม	 391118	 391117	 061-2370922
นพ.กฤษนนัท์		เหล่ายงั		 ผอ.รพ.ท่าชนะ	 381167	 381167	 088-7614315
นพ.พิรกจิ		วงศ์วชิติ		 ผอ.รพ.ดอน กั	 371401	 371179	 085-9090860
นพ.พิชติ		 ขุ บาย	 ผอ.รพ.บ้านนา าร	 341415	 341057	 091-5199391
นพ. มยศ		จารุโภคาวฒัน์	 ผอ.รพ.บ้านนาเดิม	 359354	 359116	 081-2718700
นพ.เอกพล		พิศาล	 ผอ.รพ.บ้านตาขุน	 397373	 397402	 083-5214400
พญ.วลิา นิ	ี	ฉิมภักดี	 ผอ.รพ.ชยับรุ	ี 367075	 367336	 082-5351555
นพ.วรวฒุ	ิ	พัฒนโภครตันา	 ผอ.รพ.เกาะพงนั	 377034	 377034	 089-6213013
นพ.กฤตภิษชั		ไม้ทองงาม	 ผอ.รพ.เกาะเต่า	 377115	 377115	 087-5117528
นพ.ศุภัช		จันทร์ถมยา	 ผอ.รพ.เคียนซา	 387189	 266180	 084-0598300
นพ.จักราวธุ		เผอืกคง	 ผอ.รพ.ท่าฉาง	 389124	 389419	 087-5715566
นพ.อารมัภ์		พทัโร		 ผอ.รพ.วภิาวดี	 292144	 292135	 094-1939163
นพ.กู้ศกัด์ิ		กูเ้กยีรติกลู	 ผอ.รพ.ท่าโรงช้าง	 272784	 281263	 081-9792676
นพ.จิตติกร		ผลแก้ว	 ผอ.รพ.พนม	 399084	 399272	 081-5473623
นายอรรจน์กร		 มเกยีรติกลุ	 อ.เมอืง รุาษฎร์ธาน	ี 288260	 287516	 081-4152866
นายเชิด		ทอง ขุ	 อ.กาญจนดิษฐ์	 379082	 255291	 095-4294213
นายบญุธรรม		มิง่แก้ว	 อ.ไชยา	 431535	 431535	 081-4774549
นาย มาน		วงัฉาย	 อ.พนม	 399014	 399110	 087-2696902
นาย มัพนัธ์		กลิน่นาค	 อ.คีรรีฐันคิม	 391113	 391113	 087-2655802
นายอัคเดช		กรมีละ	 อ.ท่าชนะ	 381110	 381500	 091-0419112
นายอภิวฒัน์		ประชมุรตัน์	 อ.บ้านนา าร	 341056	 341056	 081-7979044
นายบรรเจดิ		อินทร์คง	 อ.เวียง ระ	 361980	 363900	 086-9543396
นายอภิเดช		พรหมคุม้		 อ.เกาะ มยุ	 359075	 421947	 081-5366935
นาย มโชค		พลู ขุ	 อ.พนุพิน	 311780	 311352	 081-8956804
	 -	 อ.เคยีนซา	 387109	 387109-8	 -
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(077)

โทร าร
(077)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายภราดร		กระมทุ		 อ.บ้านนาเดิม	 359075	 359280	 093-5767175
นายเมธา		หมานพฒัน์	 อ.บ้านตาขนุ	 397113	 397113	 093-6481329
นายอุดม		บ�ารงุรกัษ์	 อ.ท่าฉาง	 389043	 389043	 081-5375763
นาย นัติ		บญุช่วย	(รก.)	 อ.เกาะพงนั	 377115	 377115	 093-5767175
นายไตรรตัน์		ขนุหลดั	 อ.ดอน กั	 371492	 371492	 094-8954426
นายอุดร	ณ	ถลาง	 อ.พระแ ง	 369023	 369389	 081-0989733
นายปรชีา		เนตรพกุณะ	 อ.วภิาวดี	 292076	 292076	 086-2831205
นายพิ จิ		แป้นหอม	 อ.ชยับรุ	ี 367064	 367064	 087-2838882
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(075)

โทร าร
(075)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(66) จงัหวดักระบี ่   
ค�าขวญัจังหวดั : “กระบี ่ เมอืงน่าอยู ่ ผูค้นน่ารกั”
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,708.512	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	814	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	กระบี)่		 	 	
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(075)	รหั ไปรษณีย์	81000

นพ.วทิยา		วฒันเรอืงโกวิท	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 620218	 612971	 098-1022291
นพ. มบรูณ์	บญุกิตตชิยัพันธ์	(รก.)	นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 611012-3	 612971	 091-5156989
ร.ต.ท.(ญ.)	ศริพิร	เนตรพดุกณะ	(รก.)	นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 611012-3	 612971	 081-8950109
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพ.ว นิ		เทยีนกิง่แก้ว	 ทนัตแพทย์	ชช.	 611012-3	 612971	 081-8946126
	 -	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 611012-3		 612971	 -
นพ. พุจน์		ภูเก้าล้วน	 ผอ.รพ.กระบี	่ 626700	 611202	 081-5694333
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 626700	 611202	 -
นายยงยุทธ		 อ่งรอบ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 626700	 611202	 081-9680197
นางจริาภรณ์		พนัธพฤกษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 626700	 611202	 081-8928011
นพ.นเิวศน์		อัง มุาล	ี ผอ.รพ.คลองท่อม	 702765-7	 702768	 087-8859140
นพ. มบรูณ์	บญุกิตตชิยัพันธ์	(รก.)	ผอ.รพ.อ่าวลกึ	 619016-8	 619110	 091-5156989
นพ.ธรีะเดช		ชนะกลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.เขาพนม	 689110	 689511	 089-7395898
นพ. ริคิปุต์		เนตรบษุราคมั	(รก.)	 ผอ.รพ.เกาะลนัตา	 697017	 697100	 084-1849781
นพ.ประเ รฐิ	หาญประ านกจิ	 ผอ.รพ.ล�าทบั	 643255-6	 643255	 082-2877877
นพ.ณฐัพงศ์			ดูงาม	 ผอ.รพ.ปลายพระยา	 687454-5	 687125	 087-5195771
นพ.ณฐัพล		เหมทานนท์	 ผอ.รพ.เหนอืคลอง	 636596-8	 636597	 081-4888426
พญ.ดวงพร			เภาทอง	 ผอ.รพ.เกาะพพี	ี 086-4769420	 660719	 081-5989915
นายก่อเดช		ยะลา	 อ.เมอืงกระบี	่ 621109	 621109	 081-3706152
นาย วรรค์		ต่อติด	 อ.เกาะลนัตา	 684587	 684587	 081-0875579
นายประดิษฐ์		 ขุพฒันศรีกลุ	 อ.เขาพนม	 689035	 689508	 089-9729875
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(075)

โทร าร
(075)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายอนันต์		ลูเ่กียง	 อ.คลองท่อม	 699033	 699033	 081-6071305
นายชงิชยั		บวัทอง	(รก.)	 อ.อ่าวลกึ	 681166	 681361	 081-5974338
นาย ญัญา		รกัษารตัน์	 อ.ปลายพระยา	 687104	 687332	 081-5358526
นายพพัิฒน์		พทุโร	(รก.)	 อ.ล�าทบั	 643294	 643608	 081-7370156
นายอ�านวย		ห้วยลกึ	 อ.เหนือคลอง	 636300	 636300	 086-2802623
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(076)

โทร าร
(076)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(67) จงัหวดัพงังา    
ค�าขวญัจังหวดั : “แร่หมืน่ล้าน  บ้านกลางน�า้  ถ�า้งามตา  ภูผาแปลก 
 แมกไม้จ�าปนู  บรบิรูณ์ด้วยทรพัยากร”
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,170.895	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	788	กโิลเมตร	
	 (กรงุเทพฯ	-	พงังา)		 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(076)	รหั ไปรษณีย์	82000

นพ.นเรศฤทธิ	์	ขดัธะ มีา	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 440623		 481724	 092-8298755
	 	 	 481721-2	
นพ.ประกจิ		 าระเทพ		 นพ.ชช.	ด้านเวชกรรมป้องกนั	 481721-2	 481724	 081-9147872
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 481721-2	 481724	 -
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายเ วก		เกิดลาภ	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 481721-2	 481724	 081-8921971
พญ.ทพิย์รัตน์	ต้น กลุประเ ริฐ	 ผอ.รพ.พงังา	 412034	 411617	 088-7681769
	 	 	 	 	 081-8928176
นพ.ธารางกรู		ธนกูฤติ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 412032-3		 411617	 084-1118438
นางณชัชา		เลศิธนดี	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 412032-3		 411617	 089-7249635
น. .มณฑิกา		แก้วทองค�า	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 412032-3		 411617	 081-5371485
นพ. รุตัน์		ตันติทววีรกุล	 ผอ.รพ.ตะกัว่ป่า	 584250	 584298	 081-8376387
พญ. ดุาพร		ไพรคณะรตัน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 584250	 584298	 089-7242827
นายนยิม		ภิรมจิตร์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 584250	 584298	 082-8064570
นางเ รมิศร	ี	ลิม่ กลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 584250	 584298	 095-2711795
นพ.ปฏิพล		หอมหวน	(รก.)	 ผอ.รพ.ท้ายเหมอืง	 571505-6	 572125	 084-8478992
นพ.พิ ฐิ		ยงยุทธ	(รก.)	 ผอ.รพ.ตะกัว่ทุ่ง	 581396	 581395	 084-0595874
นพ.พิ ฐิ		ยงยุทธ	(รก.)	 ผอ.รพ.บางไทร	 461010		 461079	 084-0595874
	 	 	 461078	
	 	 	 461080	
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(076)

โทร าร
(076)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ธรีเดช		เกลอืน นิ	(รก.)	 ผอ.รพ.ทบัปดุ	 599019	 599115	 093-6842020
นพ.ภาณมุาศ		ทวกีจิ	(รก.)	 ผอ.รพ.ครุะบุรีชยัพฒัน์	 491709-12	 491379	 086-0547290
นพ.วเิศษ		ก�าลงั	(รก.)	 ผอ.รพ.กะปงชัยพฒัน์	 499387-8		 499132	 086-7422989
	 	 	 499111	
นพ.มณฑิต		พลู งวน	(รก.)	 ผอ.รพ.เกาะยาวชยัพฒัน์	 597109		 597119	 084-0560708
	 	 	 597130
นายวชัิย		ชจูติ		 อ.เมอืงพงังา	 481519	 413815	 089-9732302
นายธรีะพงษ์		เจยีระกจิ	 อ.ตะกัว่ทุง่	 496452	 670710	 084-8452330
นางอรทยั			อินทร์แก้ว	 อ.ทบัปดุ	 599091	 599091	 081-8930217
นายวรัิตน์		เพาะปลกู	 อ.ท้ายเมอืง	 571492	 571127	 098-6707919
นายอดิเทพ		จินดา	 อ.ตะก่ัวป่า	 421672	 431836	 089-8666710
	 -	 อ.กะปง	 499109	 499491	 -
	 -	 อ.ครุะบรุ	ี 491273	 491798	 -
นางเ าวดี		 งัข์ทอง	 อ.เกาะยาว	 597121	 597332	 087-8965936



M O P H

238

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(076)

โทร าร
(076)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(68) จงัหวดัภเูกต็    
ค�าขวญัจังหวดั : “ไข่มกุอนัดามนั  วรรค์เมอืงใต้  หาดทราย ทีอง   
 องวรี ตร ี บารมหีลวงพ่อแช่ม”
พืน้ทีจั่งหวดั : 543.034	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	862	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ภูเกต็)	
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(076)	รหั ไปรษณีย์	83000

นพ.ธนิศ			เ รมิแก้ว	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 212297	 354989	 093-4952646
	 -	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 212297	 354989	 -
ดร. วุรรณา		หล่อโลหการ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 212297	 354989	 089-8945527
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นาย ม ขุ		 มัพันธ์ประทปี	 เภ ชักร	ชช.	 212297	 354989	 099-3560022
นายผดุงเกยีรติ		อุทกเ นย์ี 	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 212297	 354989	 081-7975029
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.เฉลมิพงษ์		 คุนธผล	 ผอ.รพ.วชริะภูเกต็	 361234	 361333	 081-8988420
พญ.ศุภลกัษณ์		ละอองเพชร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 361234	 361333	 081-7977432
นางจริาวรรณ		งาน ถริ	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 361234	 361333	 086-4759369
นางวันดี		โกยกิจเจรญิ		 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 361234	 361333	 094-5455691
นพ.บรรพต	ปานเคลอืบ	(รก.)	 ผอ.รพ.ถลาง	 311033-4	 275096	 089-6547640
พญ.เหมอืนแพร	บญุล้อม	(รก.)	 ผอ.รพ.ป่าตอง	 342633-4	 340617	 089-7251462
นพ.ชชูาติ		นิจวฒันา	 ผอ.รพ.ฉลอง	 384342	 384348	 089-7245062
นาย มบรูณ์	 ขุวฒันวจิติร	(รก.)	 อ.เมอืงภูเกต็	 214815	 214815	 081-6079539
นายพรีะพงษ์		ชีพเหลก็	 อ.กระทู	้ 321633	 321633	 089-4741877
นาย ถาพร		วาจา ตัย์	(รก.)	 อ.ถลาง	 311436	 313603	 087-2781883
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(69) จงัหวดัระนอง    
ค�าขวญัจังหวดั : “คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยหูวาน  ธารน�า้แร่   
 มกุแท้เมอืงระนอง”
พืน้ทีจั่งหวดั : 3,298.045	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	568	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ระนอง)	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(077)	รหั ไปรษณีย์	85000	 	 	

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(077)

โทร าร
(077)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. าธติ		ทมิข�า		 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 811076	 811584	 087-1601616
นพ.นรเทพ		อัศวพชัระ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 811076	 811584	 089-1109432
นางประภาพร	จอมเทพมาลา	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 811076	 811584	 086-2698431
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นางพรเพญ็		ประธานวฒันา	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 811076	 811584	 083-1874150
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นางศริิ ขุ		พูลผล	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 811076	 811584	 081-8956297
นพ.อรณุ		 ตัยาพศิาล	 ผอ.รพ.ระนอง	 822610	 823267	 081-8928176
นพ.กัมพล		ลิม่ทองนพคณุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 822610	 823267	 089-8684999
นาย าโรจน์		จนัทร์แก้ว	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 822610	 823267	 098-0138270
นางพมิพ์ใจ		เหลอืงอ่อน	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 822610	 823267	 091-8261200
พญ.ศวติา		เขมะพนัธ์มนั 	 ผอ.รพ.กระบรีุ	 891036	 880541	 090-2322226
พญ.กุลทรพัย์		ศรจีนัทร์ทพั	 ผอ.รพ.กะเปอร์	 897016	 897222	 089-4612807
ทพ.อนรุกัษ์		อังษานาม	 ผอ.รพ.ละอุ่น	 899101	 899101	 081-7370909
นพ.ถาวร				 าล	ี ผอ.รพ. ขุ �าราญ	 989819	 989818	 081-7476099
นาย เุทพ		ธนชาติบรรจง	 อ.เมอืงระนอง	 811518	 811518	 089-7236464
นายบ�ารุง		โกยทอง	 อ.กระบรุ	ี 891024	 891024	 086-6832159
นายอ�านาจ		เทพรกัษ์	 อ.กะเปอร์	 897283	 897123	 089-5892065
นายเถลงิศกัด์ิ		พริยิะพงศ์	 อ.ละอุ่น	 899053	 899059	 081-8913887
นางอารย์ี		ศรีรกัษา	 อ. ขุ �าราญ	 989849	 989849	 089-5949696


