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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(02)

โทร าร
(02)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่4   
19. นนทบุรี 20. ปทุมธานี 21. พระนครศรีอยุธยา   
22. ระบุรี 23. ลพบุรี 24. ิงห์บุรี   
25. อ่างทอง 26. นครนายก   

(19) จงัหวดันนทบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “พระต�าหนกั ง่างาม  ลอืนาม วน มเดจ็  เกาะเกรด็แหล่งดนิเผา 
 วดัเก่านามละบอื  เลือ่งลอืทเุรยีนนนท์  งามน่ายลศนูย์ราชการ” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 622.303	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	20	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	นนทบรุ)ี	 	 	 	
																							 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(02)	รหั ไปรษณีย์	11000		

นพ.รุ่งฤทยั		มวลประ ทิธ์ิพร	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวัด	 9503071-6		 5899121	 081-3244032
นพ. ฤษด์ิเดช		เจรญิไชย	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 9503071	 5899121	 087-9791785
นางอัมพร		วารนิทร์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 9503071	 5899121	 086-8873131
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นาง ริภัทร		พงศ์ปิยะไพบลูย์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 9503071	 5899121	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นางธน รณ์		ศรีใช้ประวัติ	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 9503071	 5899121	 081-0702787
นพ.มณเฑียร		เพง็ มบติั	 ผอ.รพ.พระนัง่เกล้า	 5284567	 5265629	 089-9252522
นพ. กล		 ขุพรหม	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 5284567	 5265629	 081-4428197
นพ.ดิเรก		ดีศริ	ิรอง		 ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 5284567	 5265629	 081-8106542
นายกลัย์		ลมิกุล	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 5284567	 5265629	 081-8669146
น. . มพร		พฤกษ์ทวศัีกด์ิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 5284567	 5265629	 086-5720725
พญ.มาล	ี	 ริิ นุทรานนท์	 ผอ.รพ.ไทรน้อย	 5971131-2	 9238818	 081-5501133
นพ.อนกุลู		เอกกลุ	 ผอ.รพ.ปากเกรด็	 1573070-9	 1573077	 081-4896838
นพ.ชศูกัด์ิ		วรงค์ชยกุล	 ผอ.รพ.บางใหญ่	 4033350-5	 4033404	 081-3194099
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(02)

โทร าร
(02)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ประพทุธ		ลลีาพฤทธิ	์ ผอ.รพ.บางบวัทอง	 5717899	 9201005	 081-8409506
นพ.วชิยั		รตันภัณฑ์พาณชิย์	 ผอ.รพ.บางกรวย	 4475582-3	 4430564	 081-7343543
นพ.กวติม์		ช่ือมัน่	 ผอ.รพ.บางบวัทอง	2	 1501611-12	 1501611-12	 081-6209160
นายเจริญชยั	เปรมจนัทร์วงษ์		 อ.เมอืงนนทบุร	ี 5807153	 5807153	 084-7006750
นายบญุ ง่		แก้วจรั 	 อ.ไทรน้อย	 5971169	 5971129	 084-7006755
นาย นัติ		โพธิท์อง	 อ.บางกรวย	 4475940	 4475922	 084-7006752
นายเ น่ห์		เกิดนาค	 อ.บางบัวทอง	 5714240	 5717645	 084-7006753
	 -	 อ.บางใหญ่	 9214420	 9214420	 084-7006754
นาย �าเรงิ		ปานป่ิน	 อ.ปากเกรด็	 5842172	 9631726	 084-7006751
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(02)

โทร าร
(02)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(20) จงัหวดัปทมุธานี    
ค�าขวญัจังหวดั : “ถิน่บวัหลวง  เมอืงรวงข้าว  เชือ้ชาวมอญ  นครธรรมะ  
 พระต�าหนกัรวมใจ  ดใ เจ้าพระยา  ก้าวหน้าอตุ าหกรรม” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 1,525.856	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	46	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ปทมุธาน)ี	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(02)	รหั ไปรษณีย์	12000	

นพ. รุนิทร์		 บืซึง้	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 5816454	 5817569	 081-3770108
นพ.นราพงศ์		ธรีอัครวิภา 	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 5816454	 5817569	 081-9200058
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 5816454	 5817569	 086-3940647
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
นางนทัธมนวรรณ	ยิง่เจรญิ ขุ	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 5816454	 5817569	 081-6267733
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
นางเกศแก้ว		ช่วยการ	 เภ ชักรช�านาญการพเิศษ	 5816454	 5817569	 081-8953872
นพ.ประ ทิธิ	์	มานะเจริญ	 ผอ.รพ.ปทมุธานี	 5988999	 5815733	 081-7360034
นพ.ปรัชญา		โชติยะ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 5988989	 5815733	 081-6422770
นางพรเพญ็	ดุรงค์ฤทธิช์ยั	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 5988999	 5815733	 063-4982945
นางพรทพิย์		คนึงบตุร	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 5988999	 5815733	 081-3615338
นพ.ศราวธุ		ธนเ ร	ี ผอ.รพ.ธัญบรุ	ี 5772600-2	 5771829	 092-2686101
นพ.รัง รรค์		บตุรชา	 ผอ.รพ.ประชาธปัิตย์	 5674248	 5674248	 081-3821695
นพ.วโิรจน์		ต้ังเจรญิดี		 ผอ.รพ.หนองเ อื	 5491053-4	 5491054	 081-8433372
นพ.นราพงศ์		ธรีอัครวิภา 	 ผอ.รพ.ล�าลกูกา	 5631080	 5631081	 081-9200058
นพ.อภิชน		จีนเ วก	(รก.)	 ผอ.รพ.ลาดหลมุแก้ว	 5991650-1	 5991650	 081-3400241
พญ.ชลนิ า		รุ่งเรอืง	 ผอ.รพ.คลองหลวง	 9046446-9	 9046446-9	 088-0031722
นพ.กิตติ		องค์คณุารกัษ์	 ผอ.รพ. ามโคก	 9798962-3	 1993795	 086-3804860
น. . มทรง		พุม่ประเ ริฐ	 อ.เมอืงปทมุธาน	ี 1569026	 1569300	 092-4097182
นายกฤษฎา		พงษ์นกิร	 อ. ามโคก	 5931350		 5931350	 092-4097183
	 	 	 5934370	
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(02)

โทร าร
(02)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายอภิ ทิธิ	์	ทอง กุ	 อ.ลาดหลมุแก้ว	 5991649	 5991649	 092-4097184
นายชวลติ		ประเ รฐิ ดุ	 อ.คลองหลวง	 5240359	 5240653	 092-4097185
นาย มคดิ		เจริญพนัธ์	 อ.หนองเ อื	 5491051	 5491039	 092-4097188
นางพทัชร	ี	ฉลาดคดิ	 อ.ล�าลกูกา	 5691240	 5691450	 092-4097187
นาง ริิรตัน์		ค�าอ่อน	(รก.)	 อ.ธญับรุ	ี 5771555	 5771555	 085-0605115
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(035)

โทร าร
(035)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(21) จงัหวดัพระนครศรอียธุยา    
ค�าขวญัจังหวดั : “ราชธานเีก่า  อูข้่าวอูน่�า้  เลศิล�า้กานท์กวี  
 คนดศีรอียธุยา เลอคณุค่ามรดกโลก” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 2,556.640	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	76	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	พระนครศรอียธุยา)	 	 	 	
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(035)	รหั ไปรษณีย์	13000	

นพ.พีระ		อารีรตัน์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 241520	 241967	 088-5480599
นพ.ณรงค์		ถวิลวิ าร	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 241520	 244332	 089-9011385
นายเทพศกัด์ิ		อังคณาวิศลัย์	 เก ชักร	ชช.	 241520	 244332	 097-0599589
	 	 ด้านเภ ชั าธารณ ขุ	
นายนครนิทร์		อาจหาญ	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	 241520	 244332	 081-8503991
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
พญ.เพิม่ศริ	ิ	เลอมานวุรรตัน์	 ผอ.รพ.พระนครศรอียธุยา	 211888	 211888	 081-8770746
นพ.ธชัชยั		บ�ารงุ งฆ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 211888	 211888	 089-9012797
นายพนิจิ		เจรญิเผ่า	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 211888	 211888	 089-9012801
นางถนติชม		เกาะเรยีนไชย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 211888	 211888	 089-9012809
นพ.วฒัน์ชยั		จรญูวรรธนะ	 ผอ.รพ.เ นา	 352380	 743843	 090-1983106
พญ.โ ภา		งดงาม	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 352380	 743843	 087-0978555
นายณฐัวฒัน์		ฤกษ์ชยัศร	ี รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 352380	 743843	 081-9873048
นางวัฒนา		เภทพ่อค้า	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 352380	 743843	 086-6551318
นพ.ประเ รฐิ		ต้ังจติธรรม	 ผอ.รพ. มเด็จพระ งัฆราชฯ	 743341-2	 743341	 089-8360261
นพ.ธชัชยั		บ�ารงุ งฆ์	 ผอ.รพ.บางปะอิน	 261173-4	 261173	 089-9012797
นพ.อาทร		วรณุบรรจง	 ผอ.รพ.ท่าเรอื	 341186	 341393	 081-8537214
นพ.วชัระ		รักวาทนิ	 ผอ.รพ.ผกัไห่	 391306	 246365	 081-9940630
นพ.ณรงค์		ถวิลวิ าร	 ผอ.รพ.ลาดบวัหลวง	 379094	 379246	 089-9011385
นพ. นุทร		โรจน์ รุยิาวงศ์	 ผอ.รพ.วงัน้อย	 271033	 371029	 081-9944132
นพ.ณฐัพล		 ว่าง นุทรเวศย์	 ผอ.รพ.บางบาล	 302961-7	 302984	 081-9357456
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โทรศพัท์
(035)

โทร าร
(035)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.พงศกร		อมรชัยชาญ	 ผอ.รพ.บางปะหัน	 777300	 710111	 086-5515737
นพ.ฐาปกรณ์		จติตนนูท์	(รก.)	 ผอ.รพ.ภาช	ี 311112	 311955	 082-9969797
นพ.ปิยเมต		เอ่ียมโอภา 	 ผอ.รพ.บางไทร	 371029	 371030	 089-1094185
นพ.กรณชยั			ประเ รฐิ	(รก.)	 ผอ.รพ.มหาราช	 389027-8	 389027	 091-9566991
นพ.เศก รรค์		ชวนะดีเลศิ	 ผอ.รพ.อุทยั	 711469-70	 711469	 081-8294952
ภญ.ปิยธดิา		พูนพัฒนปรีชา	(รก.)	 ผอ.รพ.บ้านแพรก	 386121	 386121	 081-4871348
นพ.กฤษดา		ทพิย์วฒัน์		 ผอ.รพ.บางซ้าย	 375908	 375908	 086-7615144
นายอุดม		ข�าม	ี	 อ.พระนครศรอียธุยา	 957881	 957881	 083-9882211
นาย �าเนาว์		ศรงีาม	 อ.ท่าเรอื	 341301	 341301	 081-1717843
นาย มชาย		จ�าปาเงนิ	 อ.นครหลวง	 359300	 359300	 086-1292021
นายมานพ		วฒันพันธุ	์(รก.)	 อ.ผกัไห่	 391336	 391336	 092-2608442
นายพนิจิ		พลูชะโก	 อ.บางบาล	 307931	 307931	 085-7636514
นายอภิรกัษ์		วัฒนวกิกิจ	 อ.บางปะอิน	 261027	 262234	 081-9472020
นายอภิรกัษ์		วัฒนวกิกิจ	(รก.)	 อ.บางไทร	 371036	 371036	 081-9472020
นายอนันต์		ประเ รฐิทรพัย์	 อ.บางปะหัน	 381297	 381297	 089-9017610
น. . มใจ		ยิง่ทวหียก	 อ.อุทัย	 356360	 356360	 081-9949646
นายนพรัตน์		ฉมิพ ทุธิ	์ อ.ภาช	ี 311525	 311525	 082-9277489
นายเกียรติศกัด์ิ		ชัว้ทอง	 อ.เ นา	 201428	 201428	 062-6031100
นาย มศกัด์ิ		เลาหภิชาติชยั	 อ.วงัน้อย	 272470	 272470	 089-4572771
นายชษิณพุงศ์		ปิติพรพนัธมุติร	 อ.ลาดบวัหลวง	 379133	 378131	 083-5692651
นายมานพ		วฒันพันธุ	์ อ.บางซ้าย	 375929	 375929	 092-2608442
นาย มยศ		 ขุประ ทิธิ	์ อ.มหาราช	 389055	 389055	 086-7064862
นายไพโรจน์		โพธิ์ วุรรณ	 อ.บ้านแพรก	 386754		 386754	 080-1536956
	 	 	 386834
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โทรศพัท์
(036)

โทร าร
(036)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(22) จงัหวดั ระบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “พระพทุธบาท งูค่า  เข่ือนป่า กัชล ทิธิ ์ ฐานผลติอตุ าหกรรม 
 เกษตรน�าล�า้แหล่งเทีย่ว  หนึง่เดียวกระหร่ีป๊ับนมดี   
 ประเพณีตกับาตรดอกไม้งาม  เหลอืงอร่ามทุง่ทานตะวัน  
 ลอืลัน่เมอืงชมุทาง”
พืน้ทีจั่งหวดั : 3,576.486	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	107	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 ระบรุ)ี	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(036)	รหั ไปรษณีย์	18000	 	

นพ.กฤษณ์		 กุลแพทย์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 211974	 212084	 281-8891339
นพ.ประ ทิธชิยั		มัง่จติร	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 223118	 212084	 081-9230536
นพ.ธนะวฒัน์		วงศ์ผนั	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 223118	 212084	 081-8837150
นาย มาน		คง มบูรณ์	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 223118	 212084	 081-12664496
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
น. .อัมพร		ระดม ทุธศิาล	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	 223118	 212084	 081-9468005
นพ.อนนัต์		กมลเนตร	 ผอ.รพ. ระบรุ	ี 343500	 343590	 081-3417373
นพ.พลภัทร		 ลุี ถริะ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 343500	 343590	 081-3417193
นพ.ธ�ารงค์ศกัด์ิ		คงมัน่	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 343500	 343590	 086-3459281
นายวเิชยีร		ระดม ทุธศิาล	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 343500	 343590	 081-9483705
นางวไิลวรรณ		แ งธรรม	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 343500	 343590	 086-8968771
นพ.ธงชยั		เขมรตัน์ตระกลู	 ผอ.รพ.พระพทุธบาท	 268215-8	 267990	 081-9202443
พญ.ชนดิา		 ยุมภูรจุนินัท์		 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 268215-8	 266112	 081-2939162
นาง ดุารตัน์		ดวงดี		 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 268215-8	 266112	 081-9168737
นางเยาวเรศ		บญุทองใหม่	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 268215-8	 266112	 080-9091225
นพ.ธนะวฒัน์		วงศ์ผนั	(รก.)	 ผอ.รพ.หนองแค	 380865	 326213	 081-8837150
นพ.ประ ทิธชิยั		มัง่จติร	 ผอ.รพ.แก่งคอย	 358585-6	 358594	 081-9230536
นพ.ธนะวฒัน์			วงศ์ผนั	 ผอ.รพ.บ้านหมอ	 201171	 202009	 081-8837150
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โทรศพัท์
(036)

โทร าร
(036)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

พญ.ศิรดา		ภูรวิฒัน์พงศ์	 ผอ.รพ.มวกเหลก็	 341560	 341560	 081-6399206
นพ.ธนกร		ศรัณยภิญโญ	 ผอ.รพ.วหิารแดง	 277829	 377627	 081-1705538
นพ.ธ�ารง		 ง่าแ ง	 ผอ.รพ.หนองแซง	 399234	 366233	 089-8961417
นพ.เอกภพ		 ะเดา	 ผอ.รพ.วังม่วง ทัธรรม	 359134-6	 359134	 081-9093482
นพ. มชาติ		 จุรติรงัษ	ี ผอ.รพ.เ าไห้เฉลมิพระเกยีรติ	 391253-4	 391253	 081-8301871
	 	 80	พรรษา	
พญ.คนางค์		ถูกฤทยั		 ผอ.รพ.หนองโดน	 397111	 397251	 081-1082772
พญ.พรพมิล		หนโูทน	 ผอ.รพ.ดอนพดุ	 395252	 395252	
นายนพินธ์		 มุต๊ิบ	 อ.เมอืง ระบรุ	ี 212920	 231566	 092-2671405
นาย มจติร		จ�าปาดวง	 อ.พระพทุธบาท	 266662	 268366	 083-4235573
นายปรชีา		โอภา วั ด์ิ	 อ.หนองแค	 371814	 380305	 081-9910703
นายประ ทิธิ	์	มแีก้ว	 อ.แก่งคอย	 245600	 245319	 081-8224862
นายอ�านวย		 มัพันธ์พงศ์	 อ.บ้านหมอ	 202176	 202176	 089-8011631
นายประมาณ		จันทร์มา	 อ.มวกเหลก็	 341309	 330296	 084-3602247
นายประชา		ธนบตัรวโิรจน์		 อ.วิหารแดง	 377489	 377489	 089-4982815
นางกาญจนา		วงษ์ขนษิฐ์	 อ.หนองแซง	 399230	 399253	 081-9462496
นายจาฤก		จนัทร์ศริ	ิ อ.วงัม่วง	 730130	 730130	 088-1142666
นายไพศาล	อินทร์ผาย		 อ.เ าไห้	 391238	 391238	 086-1245404
นายจ�าเรยีง		พันธ์แก้ว		 อ.หนองโดน	 397113	 397113	 085-6762603
นางนงลกัษณ์		 ธุรรมรกัษ์	 อ.ดอนพดุ	 395121	 398112	 086-1266551
นายชยัมงคล		คัมภิรานนท์	 อ.เฉลมิพระเกียรติ	 275905	 275331	 089-6136312
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โทรศพัท์
(036)

โทร าร
(036)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(23) จงัหวดัลพบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง   
 ปรางค์ ามยอดลือเลื่อง  เมืองแห่งดิน อพอง   
 เขื่อนป่า ักชล ิทธิ์เกริกก้อง  แผ่นดินทอง มเด็จพระนารายณ์”
พืน้ทีจั่งหวดั : 6,199.753	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	153	กิโลเมตร	 	
	 (กรุงเทพฯ	-	ลพบุรี)	 	 	 	
																							 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(036)	รหั ไปรษณีย์	15000	 	

นพ.ไพโรจน์		 รุตันวนชิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 689689	 689688	 081-4065461
นายณฐั		หาวารี	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 689689	 689688	 081-8221553
นางกนกวรรณ		ทรงผา ขุ	 เภ ชักร	ชช.	 689689	 689688	 086-5593039
นางศศิธร		ศรแีก้ว	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 689689	 689688	 081-2853636
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
นายชนบท		บวัหลวง	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 689689	 689688	 081-5609632
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายบ�ารุง		วงษ์นิม่	 นวก. าธารณ ขุ	ช�านาญการพิเศษ	 689689	 689688	 081-9479213
ผศ.(พเิศษ)	นพ.ทศพร	ศริโิ ภิตกุล	 ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช	 785444	 785416	 081-7250831
พญ.หทยัรตัน์		อัจจมิานนท์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 785444	 785476	 086-8127037
นายมงคล			เฟ่ืองมงคลวทิยา	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 785444	 785424	 092-2764319
นาง มหวงั		โรจนะ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 785444	 785424	 085-4926292
นพ.จรญั	บญุฤทธกิาร	 ผอ.รพ.บ้านหมี	่ 472051-6	 	 086-4691956
นพ. รรเ รญิ	จารโุรจน์ กลุชัย		 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 472051-6	 	 081-9893282
น. .บญุเตือน		มี มพล	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 472051-6	 	 081-8520913
นางนชุนาถ		ช�านเิชงิค้า	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 472051-6	 	 086-1292671
นพ.ชาติชยั	มหาเจรญิ ริ	ิ ผอ.รพ.โคก �าโรง	 441657-61	 441655	 089-9007099
นพ.พิ ฐิ		พรหมค�า		 ผอ.รพ.ชยับาดาล	 461022	 461414	 081-8532428
นพ.นุ ทิธิ	์	ชัยประเ รฐิ		 ผอ.รพ.พฒันานคิม	 491341	 491813	 081-8506136
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โทรศพัท์
(036)

โทร าร
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โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. นัติ		ลาภเบญจกลุ	 ผอ.รพ.ท่าวุง้	 481208	 481560	 081-3002407
นพ.ณฐั		หาวาร	ี ผอ.รพ.ท่าหลวง	 497105	 457567	 081-8221553
นพ.ปรญิญา	 ทุธธิรรมมานนัท์	 ผอ.รพ.ล�า นธ	ิ 793673-6	 793677	 081-5968678
นพ.เกรยีงไกร		ค�า้คูณ	(รก.)	 ผอ.รพ.หนองม่วง	 648412	 648412	 090-9725616
พญ.ณฐัรกิา		กานาค	(รก.)	 ผอ.รพ.โคกเจริญ	 795105-6	 795105-6	 086-3832152
นพ.ชาติชยั	มหาเจรญิ ริ	ิ(รก.)	 ผอ.รพ. ระโบ ถ์	 776240	 776239	 089-9007099
นางจไุรรตัน์		 านนท์	 อ.เมอืงลพบรุ	ี 411737	 411943	 089-9231400
น. .กมลวรรณ		 นามทอง	 อ.โคก �าโรง	 441103	 411103	 081-9484094
นายชูพงษ์		คงเกษม		 อ.ชัยบาดาล	 461666	 461666	 081-8519380
นายศริิศกัด์ิ		ขวญั ขุ	 อ.พัฒนานคิม	 491221	 491221	 063-4354642
นายชยัวฒัน์		โพธ์ิหอมศริิ	 อ.ท่าวุง้	 481209	 -	 086-0746776
น. .ไพวลัย์		นร งิห์	 อ. ระโบ ถ์	 439033	 647276	 081-2668604
นางจริยา		โคจรนา	 อ.ท่าหลวง	 497003	 497211	 089-8964338
นายธรีภาพ		 คัุนธวภัิติ	 อ.โคกเจรญิ	 795119	 651103	 081-3652184
นายเกษม		เผยีด งูเนนิ		 อ.ล�า นธ	ิ 776399	 776399	 086-1244319
นาย มบรูณ์		ด�าข�า	 อ.หนองม่วง	 -	 -	 061-5350526
นายมโน	มณฉีาย	 อ.บ้านหมี	่ 471671	 629022	 089-9055798
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โทรศพัท์
(036)

โทร าร
(036)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(24) จงัหวดั งิห์บรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “ถิน่วรีชนคนกล้า  คูห่ล้าพระนอน  นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา 
 เทศกาลกนิปลาประจ�าปี”
พืน้ทีจั่งหวดั : 822.478	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	142	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 งิห์บรีุ)	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(036)	รหั ไปรษณีย์	16000	 	

นพ.จักราวธุ		จฑุา งฆ์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 813505	 813502	 085-7669166
นพ.ธรีศกัด์ิ		เด่นดวง	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 813493	 813502	 089-2444817
นายวรีชยั		บรบูิรณ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 813493	 813502	 086-1297887
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นางวันดี		วริั ะ	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	 813493	 813502	 089-9016827
	 	 ช�านาญการพเิศษ
นพ.วชัรนิทร์		จนัทร์เ ม	 ผอ.รพ. งิห์บุร	ี 522508-11	 522515	 089-0145146
พญ. มุาล	ี	นาถวงษ์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 522508-11	 522515	 087-4061441
นางธัญมน		ณรงค์วงศ์วฒันา	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 522508-11	 522515	 098-7914953
นางโ น		เรอืงมัน่คง		 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 522508-11	 522515	 081-8527650
พญ.นชุรนิทร์		อักษรดี	 ผอ.รพ.อินทร์บรีุ	 581993-7		 581992	 087-8133428
นพ.ธานนิทร์		โตจนี	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 581993-7		 581992	 081-8523423
นางบงัอร		จนัตะเภา	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 581993-7		 581992	 083-6257218
นายประเ รฐิ		ภู่ชยั	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 581993-7	 581992	 089-2382989
นางรดัดา		โ จะยะพนัธุ	์(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 581993-7	 581992	 099-1454691
นพ.ธรีศกัด์ิ		เด่นดวง	 ผอ.รพ.บางระจัน	 544435-6	 544434	 089-2244817
	 	 	 591486	
นพ.ธนา	พทุธากรณ์	(รก.)	 ผอ.รพ.ท่าช้าง	 595117	 597434	 061-3514165
พญ. ทิธธินา		โตอ่อน	 ผอ.รพ.ค่ายบางระจนั	 699356	 699356	 083-5590605
นพ.ธรีศกัด์ิ		เด่นดวง	(รก.)	 ผอ.รพ.พรหมบรุ	ี 599718	 530805	 089-2244817
นายยรรยง		นาคมา	(รก.)	 อ.เมอืง งิห์บุร	ี 521500	 511100	 081-9875763
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โทรศพัท์
(036)

โทร าร
(036)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายเทิดไทย		มี ะอาด	 อ.บางระจนั	 534764		 534764	 089-5377639
	 	 	 591485	
นายประวทิย์		คุ้มครอง	(รก.)	 อ.พรหมบรีุ	 599480	 599012	 089-6134624
นายวิ ทุธิ	์	รอดค�า	 อ.อินทร์บรุ	ี 581019		 581991	 063-9753532
	 	 	 581991
นายรงั รรค์		เขตประพันธ์	(รก.)	 อ.ค่ายบางระจนั	 597746	 597746	 087-1228811
นาย มภพ		พรหมจรรยา	 อ.ท่าช้าง	 595118	 595118	 086-0361296
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โทรศพัท์
(035)

โทร าร
(035)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(25) จงัหวดัอ่างทอง    
ค�าขวญัจังหวดั : “พระ มเดจ็เกษไชโย  หลวงพ่อโตองค์ใหญ่  วรีไทยใจกล้า  
 ตุก๊ตาชาววงั  โด่งดงัจัก าน  ถ่ินฐานท�ากลอง  เมอืง องพระนอน” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 968.372	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	105	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	อ่างทอง)	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(035)	รหั ไปรษณีย์	14000	 	

นพ.ศรศีกัด์ิ		ต้ังจติธรรม	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 611222	 615815	 089-7115093
นพ.ทวีโชค		โรจนอารมัภ์กลุ		 นพ.ชช.	ด้านเวชกรรมป้องกนั	 611222	 615815	 081-9889489
นายเมธา		การก ขิวธิ	ี(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 611222	 615815	 086-0111281
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นพ.ประภา 		ลี้ ทุธพิรชัย	 ผอ.รพ.อ่างทอง	 615111	 612151	 081-8246222
พญ. ริมิา		ทิพย์รตัน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 615111	 612151	 089-9019369
นพ.กิตติ		อ่ิมใจ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 615111	 612151	 081-8179192
น. .ลดัดา		พงษ์เผอืก	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 615111	 612151	 081-9278598
นพ.ทวีโชค		โรจนอารมัภ์กลุ		 ผอ.รพ.วเิศษชยัชาญ	 631322	 622080	 081-9889489
นพ.มโีชคชัย	วิเศษ ทิธิโชค	(รก.)	 ผอ.รพ.โพธิท์อง	 610688	 691350	 081-6439534
นพ. มชาต	ิ	ลีวรรณเจรญิ	(รก.)	 ผอ.รพ.ป่าโมก	 623539-40	 623171	 085-3504569
นพ.ศรณัย์ชล		ปารฉัิตรจิรภา 	 ผอ.รพ.แ วงหา	 648031	 695112	 081-8109867
นพ.ภาคภูม	ิอนิทรประดษิฐ์	(รก.)	 ผอ.รพ.ไชโย	 949901	 949902	 089-0463683
นพ.ทวีโชค		โรจนอารมัภ์กลุ		 ผอ.รพ. ามโก้	 697402-4	 647400	 081-9889489
นายวฒุชิยั		 ทิธิโชค	 อ.เมอืงอ่างทอง	 611530	 611663	 081-6259182
นายปิยะ			 าหร่าย	 อ.โพธ์ิทอง	 691311	 691800	 084-1541798
นายไพรตัน์		แก้วรตันศรีโพธิ	์ อ.แ วงหา	 695113	 695113	 093-3273887
นายกติติภัทร์		ศรเีตโชภา 	 อ.ป่าโมก	 661184	 661740	 097-1156699
นายฐริวฒัน์		บญุจวง	(รก.)	 อ.ไชโย	 699172	 699317	 086-6121063
นายพรเทพ		ฤทธิฤ์ดี	 อ.วเิศษชยัชาญ	 631184	 632315	 081-7585229
นาย ทิธศิกัด์ิ		 าธเุ น	(รก.)	 อ. ามโก้	 697076	 697076	 086-1231096
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โทรศพัท์
(037)

โทร าร
(037)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(26) จงัหวดันครนายก    
ค�าขวญัจังหวดั : “นครนายก  เมืองในฝันทีใ่กล้กรงุ  ภูเขางาม  น�า้ตก วย   
 รวยธรรมชาต ิ ปราศจากมลพษิ”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 2,122	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	107	กโิลเมตร	 	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	นครนายก)	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(037)	รหั ไปรษณีย์	26000	 	 	

นพ.วโิรจน์		รัตนอมร กุล	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 386393	 386393	 081-8051040
นพ. วุรรณ		เพช็รรุง่	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 386390	 386392	 081-9272585
น. .ศรี รุางค์		ดวงประเ รฐิ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 386390	 386392	 -
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพญ. นุย์ี		พลภาณมุาศ	 ทนัตแพทย์เชีย่วชาญ	 386390	 386392	 089-9381301
นาง �ารวย		นาดี	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 386390	 386392	 089-6086586
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ
นพ.ธรีะชยั		คงเอ่ียมตระกลู	 ผอ.รพ.นครนายก	 311151	 311150	 081-8233288
นพ.พัฒนะ		วชิกลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 311151	 311150	 089-9382231
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 311151	 311150	 -
นางณฐัวย์ี		รกัษ์แพทย์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 311151	 311150	 092-2362656
นพ. วุรรณ		เพช็รรุง่	 ผอ.รพ.บ้านนา	 382015	 382011	 081-9272585
นพ. ายณัห์		เรอืงกติติกลุ	 ผอ.รพ.องครักษ์	 391510	 391456	 085-9525654
นพ. มาน		ฟอนฟัก	 ผอ.รพ.ปากพล	ี 399793	 399207	 081-6635554
นาย พุรรณ		มะลวิลัย์	 อ.เมอืงนครนายก	 399485	 399485	 081-5880852
นาย ามารถ		วงษ์ปาน	 อ.องครักษ์	 312522	 316100	 081-2956531
นายวรีะ		กติติวทิยากลุ	 อ.บ้านนา	 381851	 381851	 089-4499349
นางทวีพร		เจรญิจติร์	 อ.ปากพล	ี 391914	 391914	 086-8157903


