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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(074)

โทร าร
(074)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่12 
70. พัทลุง 71. ตรัง 72. นราธิวา  
73. ปัตตานี 74. ยะลา 75. งขลา 
76. ตูล

(70) จงัหวดัพทัลุง    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงหนงัโนราห์  อูน่าข้าว  พราวน�า้ตก  แหล่งนกน�า้  
 ทะเล าบงาม  เขาอกทะล ุ น�า้พุร้อน”
พืน้ทีจั่งหวดั : 3,424.473	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	840	กโิลเมตร	
	 (กรงุเทพฯ	-	พทัลงุ)	 																						
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(074)	รหั ไปรษณีย์	93000

นพ.ไพศาล		เกือ้อรณุ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 613127	 612344	 081-8932482
นพ.ดุษฎี		คงตระกลูทรัพย์	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 613127	 612344	 081-9904344
นาง วาท		รามทพิย์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 613127	 612344	 081-3689252
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นาย นุทร		คงทอง งัข์	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 613127	 612344	 081-9637742
นพ.จรงุ		บญุกาญจน์	 ผอ.รพ.พทัลงุ	 609500	 612412	 081-8974772
นพ.วฒุชิยั		ดิลกธราดล		 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 609500	 612412	 089-8774120
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 609500	 612412	 -
นางลดา			พรหมพทิกัษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 609500	 612412	 089-8789498
นพ.โมทน์		ฝอยทอง	 ผอ.รพ.ควนขนนุ	 682071-4	 681718	 081-9698654
พญ.อภิญญา		เพช็รศร	ี ผอ.รพ.เขาชยั น	 691031	 691508	 081-8976945
นพ.พิพฒัน์		พิพฒัน์รตันเ ร	ี ผอ.รพ.ปากพะยนู	 699043	 699023	 081-5987756
นพ.ทรงเกยีรติ		พลเพชร	 ผอ.รพ.บางแก้ว	 697381-3	 697111	 081-2750940
นพ.กวนิ		กลบัคณุ	 ผอ.รพ.กงหรา	 687076-7	 687238	 086-5974844
นพ.วชิยั		 ว่างวนั	 ผอ.รพ.ตะโหมด	 695140	 633114	 081-8936684
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(074)

โทร าร
(074)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ดุษฎี		คงตระกลูทรัพย์	 ผอ.รพ.ป่าพะยอม	 673967-8	 624163	 081-9904344
นพ.พิพฒัน์		พิพฒัน์รตันเ ร	ี ผอ.รพ.ป่าบอน	 625100	 618789	 081-5987756
นพ.ชติุมนัต์		พงศ์ไตรภูม	ิ ผอ.รพ.ศรบีรรพต	 689336-7	 689106	 083-8899479
นพ.ว 	ี	หวานแก้ว	 ผอ.รพ.ศรนีครนิทร์		 635605	 635605	 088-7903490
นายบญุช	ู	คงเรอืง	 อ.เมอืงพทัลงุ	 611459	 616401	 061-1769559
นายว นัต์		ยงั งัข์	 อ.เขาชยั น	 691174	 691356	 081-7389863
นายศรชยั		 มแก้ว	 อ.ศรบีรรพต	 689019	 689019	 092-4315742
นายชาครติ		ด�าชืน่	(รก.)	 อ.กงหรา	 687018	 687018	 087-2992434
นายประจวบ		รามณย์ี	 อ.ตะโหมด	 695405	 695405	 087-2851285
นาย ายัน		ศรนีาค	 อ.ป่าบอน	 625333	 625286	 061-1729696
นาย ชุาติ		ฉมิรักษ์	 อ.บางแก้ว	 697112	 697112	 097-3560581
นายอ�าพล		แก้วเกือ้	 อ.ป่าพะยอม	 624382	 624382	 081-2760113
นายชลติ			เกตุแ ง	 อ.ศรนีครนิทร์	 635605	 635605	 081-9637391
นายวชัรนิทร์		ศรี มโภชน์	 อ.ควนขนนุ	 681212	 681212	 061-1768558
นาย มนกึ		จนัทร์เหมอืน	 อ.ปากพะยนู	 699039	 699620	 081-9639623
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(075)

โทร าร
(075)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(71) จงัหวดัตรงั    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงพระยารษัฎา  ชาวประชาใจกว้าง  หมยู่างร เลศิ   
                       ถิน่ก�าเนดิยางพารา  เด่น ง่าดอกศรตีรงั  ปะการงัใต้ทะเล                          
 เ น่ห์หาดทรายงาม  น�า้ตก วยตระการตา”
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,947.519	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	828	กโิลเมตร	 	 	
																							 (กรงุเทพฯ	-	ตรงั)	 	 	 																						
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(075)	รหั ไปรษณีย์	92000

นพ.บรรเจดิ		 ขุพพิฒัปานนท์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวัด	 205615-22	 205623	 086-6915127
นพ. นิชยั		รองเดช	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 205615-22	 205623	 081-9781223
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 205615-22	 205623	 -
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายอนันต์		อัคร วุรรณกลุ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 205615-22	 205623	 089-7242313
	 	 ด้านบรหิารทางวชิาการ	
	 -	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 205615-215	 205623	 -
นพ. มบติั		 ธนเ าวภาคย์	 ผอ.รพ.ตรงั	 201500	 218831	 085-9477097
นพ. งกรานต์		จนัทร์มณุ	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 201500	 218831	 086-8942185
นพ.ศักด์ิวฒุ	ิ	รตัตานกูุล	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 201500	 218831	 -
นาย าธิต		ณ	พัทลงุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 201500	 217179	 095-2956668
นางเพ็ญศร	ีแคนยกุต์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 201500	 217179	 081-7288648
นพ.ปิยวทิย์		เนกขพฒัน์		 ผอ.รพ.ห้วยยอด	 271049		 272064	 081-4868636
	 	 	 272063
นพ. มเกียรต	ิ	พยหุเ นารกัษ์	(รก.)	 ผอ.รพ.กนัตัง	 251256		 252014	 081-8993345
	 	 	 252014
นพ. ภุพงษ์		หาญวฒันกลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.ปะเหลยีน	 501907-8	 501915	 088-7511145
นพ.ยศกร		เนตรแ งทพิย์	(รก.)	 ผอ.รพ.ย่านตาขาว	 281448	 281449	 081-2711552
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โทรศพัท์
(075)

โทร าร
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เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. นิชยั	รองเดช	(รก.)	 ผอ.รพ. เิกา	 291017		 291017	 081-9781223
	 	 	 291063
พญ.ปณิดา	เพชรรตัน์	(รก.)	 ผอ.รพ.วงัวเิศษ	 296052-3	 296053	 081-5840396
นพ.เลศิรัตน์	เอก ถาพร กลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.นาโยง	 299099	 299099	 084-0567789
นพ.ชยัณรงค์		มากเพง็	 ผอ.รพ.รษัฎา	 286236-7	 286238	 081-5369755
นพ.วชัรนนัท์		ถิน่นยัธร	 ผอ.รพ.หาด �าราญ	 208838-9	 208840	 084-9910099
นายราชนั		อรณุแ ง	 อ.เมอืงตรงั	 501087	 501087	 084-8559761
นายนฤพงษ์	ระเบยีบดี	(รก.)	 อ.กันตัง	 252459	 252459	 083-1813565
นายวฒุชิยั		ภักดี		 อ. เิกา	 291026	 291026	 089-6469205
นายอุดม		ไ เ้พ้ีย	 อ.ห้วยยอด	 271283	 271283	 081-2854753
นายมนั 	ชเูกยีรติ	(รก.)	 อ.วังวเิศษ	 296080	 296080	 063-6106707
นายชยัยา	วรีะกุล	 อ.นาโยง	 299249	 299249	 081-8959167
นายประทปี	ดวงงาม	 อ.รษัฎา	 286117	 286117	 095-2597384
นาย รรเ รญิ		เล้งขาว	 อ.หาด �าราญ	 208788	 208788	 087-2679664
นาย นทิ		เหลอืแดง	(รก.)	 อ.ย่านตาขาว	 584064	 584064	 089-4692442
นายปรชีา		ชมุดี	 อ.ปะเหลยีน	 291313	 291313	 081-8951707
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(073)

โทร าร
(073)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(72) จงัหวดันราธวิา     
ค�าขวญัจังหวดั : “ทักษิณราชต�าหนัก ชนรักศา นา  นราทัศน์เพลินตา   
                        ปาโจตรึงใจ  แหล่งใหญ่แร่ทอง  ลองกองหอมหวาน” 
พื้นที่จังหวัด : 4,475.430	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	1,149	กิโลเมตร	 	 																							
	 (กรุงเทพฯ	-	นราธิวา )	
	 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(073)	รหั ไปรษณีย์	96000

นพ.วเิศษ		 รินิทรโ ภณ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 532061	 532061	 063-4496394
	 	 	 532058-59	
นพ. ถาพร		 นิเจรญิกจิ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 532061	 532061	 083-0200088
นางจารณิ	ี	 งัข์แก้ว	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	 532061	 532061	 093-6210909
	 	 ช�านาญการพเิศษด้าน ง่เ รมิพัฒนา	 	 	 081-6907170
ภก.อดุล		บนิยโูซะ	 เภ ชักร	ชช.	 532063	 532060	 081-8978909
น. .อารย์ี		อ่อง ว่าง	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 532061	 532061	 081-3285257
นายคม นั		ทองไกร	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 532061	 532061	 094-5914959
นพ.วชิยั		วเิชยีรวฒันชัย	 ผอ.รพ.นราธวิา ราชนครินทร์	 511060	 511060	 092-9145655
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511465	 511060	 -
นายตฤณ		ชนิพงศ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 510466	 511060	 093-5787579
	 	 	 	 513481	
น. .กฤตยา		แดง วุรรณ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 510467	 511060	 081-8968854
	 	 	 	 513481	
นพ.บรรยง		เหล่าเจรญิ ขุ	 ผอ.รพ. ไุหงโก-ลก	 517500	 517521	 081-7381544
นพ.พรประ ทิธิ		จนัทระ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 517500	 517521	 089-8763704
นาย วิุชญ์		จติติ		 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 517500	 517521	 081-5995719
นางจนิตนา		บุญรกัษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 517500	 517521	 081-6083919
นพ. มเกยีรติ		ทยานธิกุิล	 ผอ.รพ.ระแงะ	 671287	 671408	 086-1999991
นพ. มชาย		ศรี มบณัฑิต	 ผอ.รพ.ตากใบ	 581200	 524227	 089-2990066
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โทรศพัท์
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โทร าร
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โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ผดุง		ลิม่เฮง	 ผอ.รพ. ไุหงปาดี	 651169	 651463	 081-4797872
นพ.ณทันยั		ศกัดิรตัน์	 ผอ.รพ.แว้ง	 659008	 659008	 091-8458556
นพ.ประมวล		ทองอินทราช	 ผอ.รพ.ศรี าคร	 561034	 561034	 089-2963863
นพ.วนัเตาเฟ็ก		แวดือราแม	 ผอ.รพ. คุรินิ	 656178	 656000	 091-8475393
นพ.มาหะมะ		เมาะมลูา	 ผอ.รพ.รอืเ าะ	 571158	 571191	 089-8709474
นพ.ดือรามนั		บนิ ะมะแอ	 ผอ.รพ.บาเจาะ	 599085	 599550	 081-8979512
นพ.อหมดัมซูลูมั		เปาะจ	ิ ผอ.รพ.จะแนะ	 543570	 543569	 081-9573952
นพ.เอกวทิย์		จนิดาเพ็ชร	 ผอ.รพ.เจาะไอร้อง	 544075	 544073	 089-2999339
นพ.อดุลย์		เรง็มา	 ผอ.รพ.ย่ีงอเฉลมิพระเกยีรติ		 591522	 594522	 081-8971451
	 	 80	พรรษา	
นายอดุลย์		มซูอ	 อ.เมอืง	 512270	 512270	 -
น. .วรรณ	ี		อุ่ย กลุ	 อ.ตากใบ	 581322	 581322	 081-7486770
นายพชิิต		รตันวงศ์	 อ.ระแงะ	 671309	 671309	 081-6983069
นายนวัิน		นโิซ๊ะ	 อ.รอืเ าะ	 571128	 571128	 081-3282558
นายการมิาน		มะย	ิ อ.ศรี าคร	 561078	 561078	 087-2920565
นายวทิยา		นชุนานนท์เทพ	 อ.แว้ง	 659138	 659138	 093-5836005
นายมะยรุ	ี	เจ๊ะโซ๊ะ	 อ. ไุหงโก-ลก	 611358	 611358	 088-3886473
นายเพ็ญภา 		เพชรภาณ	 อ.เจาะไอร้อง	 544082	 544082	 093-1900990
นายมะมั ซกู	ี	 ามะแอ	 อ.ยีง่อ	 591002	 591002	 093-5752121
นายประเ รฐิ		บอื าแม	 อ.บาเจาะ	 599090	 599090	 082-8249995
นาย มัพนัธ์		ศริิพงษ์	 อ. ไุหงปาดี	 651164	 651164	 087-2935779
ว่าที	่ร.ต.เดชวทิย์		ใหม่แย้ม	 อ. คุรินิ	 709792	 656059	 089-2988705
ดร.รูซอืมนั		อาแจเง๊าะ	 อ.จะแนะ	 530648	 530648	 091-7484640



M O P H

246

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(073)

โทร าร
(073)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(73) จงัหวดัปัตตานี    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมืองงาม ามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล�้า ชนน้อมน�าศรัทธา  
 ถิ่นธรรมชาติงามตา  ปัตตานี ันติ ุขแดนใต้” 
พื้นที่จังหวัด : 1,940.356	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	1,055	กิโลเมตร	 	 	
	 (กรุงเทพฯ	-	ปัตตานี)	 	 	 	
																					 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(073)	รหั ไปรษณีย์	94000	

นพ.ชยัรตัน์		ล�าโป	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 460234	 460235	 081-7983496
นพ.อุดมเกยีรติ		พลู วั ด์ิ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 460234	 460235	 081-9590457
นางเปรมจติ		หงษ์อ�าไพ	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 460234	 460235	 081-8979085
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายพเิชษฐ์		มาศวเิชยีร	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 460234	 460235	 081-3882135
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ	ดือเระ	 ผอ.รพ.ปัตตาน	ี 711010		 331021	 062-0945005
	 	 	 711059
นพ.อรณุ		ประเ รฐิ ขุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 711010		 331021	 089-8798745
	 	 	 711059
นางจนิดารตัน์	แดงเพง็	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 711010		 331021	 089-6546883
	 	 	 711059
น. .กญัญา		 ขุะนนัท์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 711010	 331021	 081-9691070
	 	 	 711059
พญ.ภัททริา		ทางรตัน วุรรณ	 ผอ.รพร. ายบรีุ	 411002	 411414	 081-8971156
นพ.อุดมเกยีรติ		พลู วั ด์ิ	 ผอ.รพ.โคกโพธิ	์ 431313	 432393	 081-5950457
นพ.อนชุติ		วงัทอง	 ผอ.รพ.หนองจกิ	 437174		 437174	 081-7663328		
	 	 	 437350
นพ. มชยั		พงษ์ธญัญะวริิยา	 ผอ.รพ.ยะหริง่	 491316	 491317	 081-7384357
นพ.อนนัต์		ชินดือเระ	 ผอ.รพ.ปะนาเระ	 499063	 499325	 081-9598229
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โทรศพัท์
(073)

โทร าร
(073)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.นรินัดร์		วิชเศรษฐ มติ	 ผอ.รพ.มายอ	 497248-9	 497250	 081-9576074
นพ.ซุลกฟิล	ี	ยโูซะ	 ผอ.รพ.ไม้แก่น	 481060	 481060	 081-9598675
พญ.นนิ	ี	 ไุลมาน	 ผอ.รพ.ยะรงั	 439018	 439205	 083-1965999
นพ.อรญั		รอกา	 ผอ.รพ.ทุง่ยางแดง	 489070	 489170	 087-2871279
นพ.ถนัด		อาวารลุหัก	 ผอ.รพ.กะพ้อ	 494037	 494142	 081-8981053
นพ.อับดุลย์มะรุ ดี		ศริิกลุ	 ผอ.รพ.แม่ลาน	 469482-3	 469488	 089-9787155
นางอุษา		เบญ็จลกัษณ์	 อ.เมอืงปัตตานี	 460113	 460113	 084-2155525
นายจารึก		หนูชยั	 อ.โคกโพธิ	์ 431484	 431848	 089-8785957
นายอาแว		ลอืโมะ	 อ.หนองจิก	 437152	 437274	 089-7332988
นาย ญัชัย		อมรวัฒน์	 อ.ปะนาเระ	 499142	 499665	 081-9599128
นายอามดักามลิ		อูซนิ	 อ.มายอ	 497124	 497124	 081-0923512
นาย ะแลแม		อาแวน	ิ อ.ทุง่ยางแดง	 489106	 489106	 089-2934556
นาย ราวธุ		วิชิตนนัทน์	 อ. ายบรุ	ี 411182	 412092	 087-3911881
	 	 	 	 	 093-7574545
นายอาหมดัยรู	ี าและดิง	(รก.)	 อ.ไม้แก่น	 481027	 481027	 080-1363030
นายอับดุลการมิ		ยโูซะ	 อ.ยะหริง่	 491096	 491272	 089-2995288
	 	 	 	 	 061-1728118
นายบอรอเฮง		ดีเยาะ	 อ.ยะรงั	 439062	 439062	 081-0930905
นายอะหล	ี	หมานมามะ	 อ.กะพ้อ	 494064	 494064	 089-5955159
	 	 	 	 	 062-9792909
นายประเ รฐิ	บรริกัษ์นรากลุ		 อ.แม่ลาน	 710936	 710936	 081-9575617
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(073)

โทร าร
(073)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(74) จงัหวดัยะลา    
ค�าขวญัจังหวดั : “ใต้ ุด ยาม  เมืองงามชายแดน”
พื้นที่จังหวัด : 4,521.078	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	1,084	กิโลเมตร	 	 	
	 (กรุงเทพฯ	-	ยะลา)	 	 	 	
																				 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(073)	รหั ไปรษณีย์	95000	

นพ. งกรานต์		ไหมซมุ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 212008	 213767	 081-9905213
นพ.ชยัวฒัน์	พฒันาพศิาลศักด์ิ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 212008	 213767	 093-5696259
นางทศันย์ี		 ม มาน	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 212008	 213767	 081-6907125
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นาย ชุาติ		อนนัตะ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 212008	 213767	 081-5984817
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.อินทร์		จันแดง	 ผอ.รพ.ยะลา	 212222	 212764	 081-8989522
พญ.นติยา		ภูวนานนท์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 244711-7		 212764	 063-5935445
นพ.โนรมาน		อัฮมดัมซูา	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 244711-7		 212764	 081-5994375
นายวชัระ		รุง่ ขุ		 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 244711-7		 212764	 089-8784331
นางเอมอร		ยอดรกัษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 244711-7		 212764	 092-8926628
พญ.ปัทมพนัธ์		อนนัตาพงศ์	 ผอ.รพ.เบตง	 230930	 230936	 094-7892695
พญ.ทบัทมิ		ชาติวฒันธรรม	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 234078-9	 230936	 084-8587125
นางอุมาภรณ์		นาเซ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 234078-9	 230936	 081-1937165
นางธัญญรตัน์		บวรลกัษม	ี	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 234078-9	 230936	 081-7661805
นพ.รอซาล	ี	ปัตยะบตุร	 ผอ.รพ.รามนั	 299503-4	 295499	 081-5422929
นพ.ทนิกร		บินหะยอีารง	 ผอ.รพร.ยะหา	 291023	 291166	 081-4786627
นพ.วกิฤตนรากรณ์	คงแดง	(รก.)	 ผอ.รพ.บนันงั ตา	 289142	 289052	 081-9575207
นพ.มซัลนั		ตะเระ	(รก.)	 ผอ.รพ.ธารโต	 297041	 297077	 087-9673890
นพ.ซ�าซดิูน		ดายะ	 ผอ.รพ.กาบงั	 239323	 239199	 080-1397860
นพ.อิระฟาน		หะยอีีแต	(รก.)	 ผอ.รพ.กรงปินงั	 238039	 238122	 084-7475161
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(073)

โทร าร
(073)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายบญุลอื		นวลจันทร์	 อ.เมอืงยะลา	 283502	 203665	 089-2944956
นายวงศ์วทิย์			อัครวโรทัย	 อ.เบตง	 230555	 230731	 081-3683052
	 -	 อ.บนันัง ตา	 289410	 289210	 -
นายอาแซ		กาเซง็	 อ.ยะหา	 086-4892176	 291186	 088-3882962
นายปิยพล		อุเซ็งแม	 อ.รามนั	 295325	 295325	 089-2976159
นายอารมณ์		ยญัญางกรู	 อ.ธารโต	 297343	 297343	 089-4625289
นายจ�าลอง		เครานวล	 อ.กาบัง	 239022	 239334	 089-2944744
นายพทิกัษ์		ธีระพทุธรักษา	 อ.กรงปินงั	 238397	 238397	 081-5994818
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(074)

โทร าร
(074)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(75) จงัหวดั งขลา    
ค�าขวญัจังหวดั : “นกน�้าเพลินตา  มิหลาเพลินใจ  เมืองใหญ่ องทะเล   
                        เ น่ห์ ะพานป๋า  ศูนย์การค้าแดนใต้”
พื้นที่จังหวัด : 7,393.889	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	950	กิโลเมตร	 	 																				
	 (กรุงเทพฯ	-	 งขลา)
	 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(074)	รหั ไปรษณีย์	90000

นพ.อุทศิศกัดิ	์	หรริตันกลุ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวัด	 441564	 311840	 084-8609996
นพ.อนรุกัษ์			 ารภาพ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 313079	 311840	 081-9590010
นพ.ปพน			ดีไชยเศรษฐ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 593774-8	 593774-8	 093-4978988
นายณรงค์		ด้วงปาน	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 326097	 311840	 081-9906360
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
น. .พร วรรค์		พรกาญจนวงศ์	นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 326097	 311840
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	 	
นายชวน			มณุแีนม	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 326094	 311840	 088-7841597
นพ.พีระพงษ์		ภาว ทุธิไพศฐิ	 ผอ.รพ.หาดใหญ่	 273220	 246600	 081-8982800
พญ.วรรณา		อังค วุรรณ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 273223	 246600	 085-1415191
	 	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 	 	
นพ.ก�าพล		กาญนโนภาศ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 273100	 246600	 081-8999650
พญ. วุวิรรณ		นกหน	ู รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 273226	 246600	 081-5403235
พญ. วุวิรรณ		นกหน	ู(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 273226	 246600	 081-5403235
นางกรรณกิา		อังกรู	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 273155	 273155	 089-6559598
	 	 	 	 	 097-3454175
นพ.ศักด์ิชยั		ต้ังจติวทิยา	 ผอ.รพ. งขลา	 338100	 330282	 081-2721928
พญ.ณชิาภา		 วั ดิกานนท์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 338100	 -	 084-5366565
นายโตมร		โชติพานชิ	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 338100	 330161	 081-9592485
นางฐิติมา		ปลืม้ใจ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 338100	 330208	 081-9909965



251

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(074)

โทร าร
(074)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.วรพจน์		เจยีมอมรรัตน์	 ผอ.รพ.ระโนด	 392174-6	 391020	 086-9561222
นพ. วุฒัน์		วริิยพงษ์ กิุจ	(รก.)	ผอ.รพ. ะเดา	 379994-9	 379990	 088-2588596
นพ.ศุภโชค		ก่อววิฒัน์ กุล	 ผอ.รพ.ปาดังเบซาร์	 522503	 522503	 089-7327715
นพ. วุทิย์		คงชชู่วย	 ผอ.รพ.รตัภูม	ิ 395234-237	 389022	 081-5402615
นพ. มศกัด์ิ		ปรชิาตินนท์	 ผอ.รพ.คลองหอยโข่ง	 553433-4	 553438	 081-8963896
นพ. วุฒัน์		วริิยพงษ์ กิุจ	 ผอ.รพ. มเด็จฯ	นาทวี	 373080-5	 371333	 088-2588596
นพ. ภัุทร		ฮา วุรรณกิจ	 ผอ.รพ.จะนะ	 207069-71	 207072	 081-7664512
นพ.อนรุกัษ์			 ารภาพ	 ผอ.รพ.ควนเนยีง	 386646	 386647	 086-4915749
นพ.นพฎล		 ทุธพิงษ์	 ผอ.รพ. ะบ้าย้อย	 377100-1	 306234	 082-4312944
นพ.ปพน		ดีไชยเศรษฐ	 ผอ.รพ.นาหม่อม	 593774-8	 593774-8	 093-4978988
นพ. รุยิะ		 พุงษ์	 ผอ.รพ.บางกล�า่	 328222	 328223	 089-6565496
นพ.เดชา		แซ่หล	ี ผอ.รพ.เทพา	 376359	 -	 081-3683219
นพ.นครินทร์	ฉนิตระกลูประดบั	 ผอ.รพ. ทงิพระ	 397112	 397109	 063-5895539
นพ.นครนิทร์	ฉินตระกูลประดบั	(รก.)	 ผอ.รพ. งิหนคร	 330359	 330538	 063-5895539
นพ.ภควรรษ		 งัข์ทอง	 ผอ.รพ.กระแ นิธ์ุ	 399023	 399843	 089-4662689
	 -	 อ.เมอืง	 326720	 326720	 -
นายจ�าลอง		แก้วพทิยานนท์	 อ. ทิงพระ	 397039	 397220	 087-3970894
นายฐากร		นาคแก้ว	 อ.จะนะ	 897784	 897783	 089-7355261
นายนอม		วรรณบริบรูณ์	 อ.นาทวี	 371444	 371444	 089-4681732
นายวรีศกัด์ิ		เบญอะหล	ี อ.เทพา	 376296	 376296	 081-9630656
นายชอบ		บญุช่วย	 อ. ะบ้าย้อย	 377035	 377035	 081-7984450
นายนพพร		นลิรตัน์	 อ.ระโนด	 392231	 392231	 081-7666043
นาย มัพนัธ์		ย่องลัน่	 อ.กระแ นิธุ	์ 399065	 399764	 081-2756405
นายชวน		มณุแีนม	 อ.รตัภูม	ิ 389222	 389222	 088-7841597
นางบงัอร		บญุศรจีนัทร์	 อ. ะเดา	 411255	 412324	 088-3994775
นายรตัน์นรศิ		 วุรรณรตัน์	 อ.หาดใหญ่	 252018	 252021	 081-9638321
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โทรศพัท์
(074)

โทร าร
(074)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายโกมล		แดงดี	 อ.นาหม่อม	 382200	 383010	 098-6709203
	 -	 อ.ควนเนยีง	 386447	 386447	 -
นายเท่ียงธรรม		อินทร์แก้ว	 อ.บางกล�า่	 328034	 328034	 081-6909320
นางแหน่งน้อย		 ขุจนัทร์	 อ. งิหนคร	 332260	 331312	 087-5414682
นายวรีะพงศ์		จินะดิษฐ	 อ.คลองหอยโข่ง	 501106	 501098	 081-5995534
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โทรศพัท์
(074)

โทร าร
(074)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(76) จงัหวดั ตลู    
ค�าขวญัจังหวดั : “ ตลู  งบ  ะอาด  ธรรมชาตบิริ ทุธิ”์   
พืน้ทีจั่งหวดั : 2,478.977	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	973	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 ตลู)	 	 	 	
																				 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(074)	รหั ไปรษณีย์	91000	 	 	

นพ. มบติั		ผดุงวทิย์วฒันา	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 711071	 721408	 081-0822497
	 	 	 732341-2	
นางโ ภิดา		ตัง้วรางกรู	 เภ ชักร	ชช.	 711071	 721523	 093-5782111
	 	 	 732341-2	
นายเ รี		พงศ์นฤเดช	 นวก. าธารณ ขุ	ช�านาญการพิเศษ	 711071	 721523	 093-5787333
	 	 	 732341-2	
นายวรายุ 		วรรณวไิล	 นวก. าธารณ ขุ	ช�านาญการพิเศษ	 711071	 721523	 086-9605878
นายเอกพล		เหมรา	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	 711071	 721523	 093-5803222
	 	 ช�านาญการพเิศษ	 732341-2	
พญ.วนัทนา		ไทรงาม	 ผอ.รพ. ตูล	 711447	 722301	 081-9790257
	 	 	 723500-9	
นพ.เจษฎพนัธุ	์	 วุนัทโรจน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 732500-9	 722301	 089-7700300
นายเลอศกัด์ิ			วฒัยากร	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 732500-9	 722301	 083-0403353
น. .ดารณย์ี		ดุลยาภรณ์		 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 732500-9	 722301	 081-5410247
นพ.ปวิตร		วณิชชานนท์	 ผอ.รพ.ละง	ู 773563-8	 773562	 081-9577661
พญ.นนัทกิานต์		อุบล	 ผอ.รพ.ควนกาหลง	 752080-2	 737102-4	 081-2753500
นพ.ธนวฒัน์		 วัุฒนกลุ	 ผอ.รพ.ทุง่หว้า	 789165-6	 789015	 081-3689289
นพ.พันธ์เชษฐ		บญุช่วย	 ผอ.รพ.ท่าแพ	 787442-4	 787442-4	 081-9905943
นพ. พุล		เจริญวกิกยั	 ผอ.รพ.ควนโดน	 795066		 795264	 081-9904706
	 	 	 795126	
	 	 	 795263 
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โทรศพัท์
(074)

โทร าร
(074)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

พญ.อมรรตัน์		มขุวลัย์	 ผอ.รพ.มะนงั	 750915-6	 750916	 082-4388247
นายภูวนาถ		ภัทราภินนัท์	 อ.เมอืง ตูล	 721366	 721366	 081-2756233
นายจกัรพนัธ์		ตันติโรจน์กุล	 อ.ควนกาหลง	 791015	 -	 089-6542929
นายเจนฤทธิ	์	รอเกตุ	(รก.)	 อ.ละง	ู 775317	 775317	 081-5985899
นาย มชาย		เรอืงแก้ว	 อ.ทุง่หว้า	 789014	 789581	 062-0893445
นายอาวุธ		โพธ์ิแก้ว	 อ.ควนโคน	 795063	 -	 089-9786293
นายอนวชั		ประทีปอนนัต์	 อ.ท่าแพ	 787039	 787467	 093-5798333
นายภูรณ		โต๊ะประดู่	 อ.มะนัง	 774481	 -	 087-2672873


