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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(034)

โทร าร
(034)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่5   
27. กาญจนบุรี 28. นครปฐม 29. ราชบุรี   
30. ุพรรณบุรี 31. ประจวบคีรีขันธ์ 32. เพชรบุรี   
33. มุทร งคราม 34. มุทร าคร    

(27) จงัหวดักาญจนบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “แคว้นโบราณ  ด่านเจดย์ี  มณีเมอืงกาญจน์  
 ะพานแม่น�า้แคว  แหล่งแร่น�า้ตก” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 19,483.148	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	128	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	กาญจนบุร)ี	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(034)	รหั ไปรษณีย์	71000	

นพ.นพินธ์		พัฒนกจิเรอืง	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 512961	 511734	 095-1682789
นพ. รุวทิย์		ศกัดานภุาพ		 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 512961	 511734	 081-3151599
นายอนุชา		วรหาญ		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 512961	 511734	 081-9444379
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นพ. มเจตน์		เหล่าลอืเกยีรติ	 ผอ.รพ.พหลพลพยหุเ นา	 587800	 511507	 081-8573388
นพ.รักษ์พงศ์		เวยีงเจรญิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 587800	 511507	 081-8366351
นายวรัตนถ์		แก้วบญุช	ู รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 587800	 511507	 081-7366570
นางอรวรรณ		คณานกุลู	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 587800	 511507	 081-8803735
นพ.อิทธพิล		จรั โอฬาร		 ผอ.รพ.มะการกัษ์	 541105	 541115	 081-8573383
นพ.มานั 		รตันโชคธรณ	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 542031	 541115	 084-4975665
นาง ชุาดา		ศรธีรรมรงค์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 541105	 541115	 089-9536545
น. .ทรรศนย์ี		นาคราช	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 542031	 541115	 081-7791283
นพ. มชาย		ไวทิตานนัท์		 ผอ.รพ. มเดจ็พระ งัฆราชองค์ที	่๑๙ 611044		 613489	 062-4459445
   626268 
นพ.ภัทราวธุ	โชคประกอบกจิ		 ผอ.รพ.เจ้าคณุไพบลูย์	พนมทวน	 630409	 630407	 081-8565944
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(034)

โทร าร
(034)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. รุวทิย์		ศกัดานภุาพ	(รก.)	 ผอ.รพ.บ่อพลอย	 581139	 581160	 081-3151599
	 	 	 628529	
พญ.นวลจนัทร์	เวช วุรรณมณ	ี	ผอ.รพ.ทองผาภูม	ิ 599601-6	 599097	 089-1416565
	 	 	 599489	
นพ.ไชยวฒัน์		เพชรพรรณงาม		ผอ.รพ. งัขละบรุ	ี 595030		 595538	 086-9043103
	 	 	 595058	
นพ.จิรภัทร	พุ่มฉายา	(รก.)	 ผอ.รพ.ไทรโยค	 591300		 591302	 081-3787893
	 	 	 591034
นพ.จกัรพนัธ์	จนัทร์ ว่าง	(รก.)	 ผอ.รพ.เลาขวญั	 576157		 576050	 083-5557412
	 	 	 576050
นพ.กฤษดา		วธุยากร	 ผอ.รพ.ท่ากระดาน	 531524		 531526	 081-9425510
	 	 	 531525
นพ.ประวติั		กจิธรรมกูลนจิ	 ผอ.รพ.ด่านมะขามเต้ีย	 642347-8	 642102	 086-8757762
นพ.กฤษณะ	หงษาครประเ รฐิ		ผอ.รพ.พยาบาล ถานพระบารม	ี 675042	 919779	 081-9148642
นพ.กฤษณะ	หงษาครประเ รฐิ	(รก.)	 ผอ.รพ.หนองปรอื	 919752-3	 919779	 081-9148642
ทพญ.จิราภรณ์		เจริญวิริยะภาพ	(รก.)	ผอ.รพ. มเดจ็พระปิยมหาราช	 516133	 516134	 081-8174985
	 	 รมณยีเขต	
นพ.ศานต์ิ		ศานติวรกลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.ห้วยกระเจา	 526241-3	 650051	 089-4543709
	 	 เฉลมิพระเกยีรติ	80	พรรษา	
นพ. ทุธกิร		ชจูนัทร์	(รก.)	 ผอ.รพ.ศกุร์ศริศิรี วั ด์ิ	 597111	 597069	 089-2297655
นายรตัน์พล		เจรญิให้	 อ.เมอืงกาญจนบรุ	ี 564276	 564273	 089-9964738
นายรนัดร		ยมุงักรู	 อ.ศรี วั ด์ิ	 597013	 597013	 081-0185497
นายวิ ทิธิ	์ป่ินประชานนัท์		 อ.บ่อพลอย	 581021	 581021	 081-8318102
	 -	 อ.ท่ามะกา	 541884	 541884	 -
	 -	 อ.ท่าม่วง	 612507	 612507	 -
นายมะ		มาลาพงษ์	(รก.)	 อ.ทองผาภูม	ิ 599122	 599122	 081-7637380
	 -	 อ. งัขละบรุ	ี 595035	 595035	 -
นายนิ ติ		จงศภุวศิาลกิจ		 อ.พนมทวน	 579013	 579013	 081-7576350
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(034)

โทร าร
(034)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายพงษ์ศกัดิ	์บญุไมตรี มัพนัธ์		 อ.ไทรโยค	 591060	 591060	 089-9195757
นายนที		พงษ์เผอืก	 อ.หนองปรอื	 645066	 645066	 092-5321188
นาย มชาย	ถิน่วฒันานกุลู		 อ.ด่านมะขามเต้ีย	 642260	 642260	 089-2577009
นายณรงค์		น้อยจีน	 อ.เลาขวญั	 576120	 576120	 081-9449286
นายอุกฤษฎ์		บษุบงค์		 อ.ห้วยกระเจา	 650007	 650007	 080-2353953
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(034)

โทร าร
(034)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(28) จงัหวดันครปฐม    
ค�าขวญัจังหวดั : “ ม้โอหวาน  ข้าว ารขาว  ลกู าวงาม  ข้าวหลามหวานมนั 
 นามจันทร์งามล้น  พทุธมณฑลคูธ่าน ี พระปฐมเจดย์ีเ ยีดฟ้า 
 วยงามตาแม่น�า้ท่าจนี” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 2,168.327	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	56	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	นครปฐม)	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(034)	รหั ไปรษณีย์	73000

นพ. ามารถ		ถริะศกัด์ิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 250985	 251550	 093-7592299
นายปรพินท์		จุลเจมิ	 นพ.ช�านาญการพเิศษ	 213279	 251550	 081-9869184
	 	 ด้านเวชกรรม	
นายทนิกร		ชืน่ชม	 นพ.ช�านาญการพเิศษ	 213279	 251550	 081-9959253
	 	 ด้านเวชกรรม	
ทพญ.มนธิ	ี	ต่อเศวตพงศ์	 ทนัตแพทย์	ชช.	ด้านทนัต าธารณ ขุ	 213279	 251550	 081-8104038
ภญ.รัตนาวดี		จลูะยานนท์	 เภ ชักร	ชช.	ด้านเภ ชั าธารณ ขุ	 213279	 251550	 081-2084083
นางน�า้ฝน	โพธิ วุรรณพงศ์	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 213279	 251550	 080-9793860
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
ดร.พญ.ดารารตัน์		รตันรกัษ์	 ผอ.รพ.นครปฐม	 251552	 251553	 065-0979005
พญ.รุจริา		เขม็เพช็ร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 213606-10		 251553	 091-7388773
นพ.วลัลภ		อดุลย์เกษม	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 213606-10	 251553	 086-1745030
น. .ฉตัรวลยั		ใจอารย์ี	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 213606-10		 251553	 088-4538554
นพ.ทนิกร		ช่ืนชม	(รก.)	 ผอ.รพ. ามพราน	 388957	 388957	 081-9959253
นพ.นเรศ		มณเีทศ		 ผอ.รพ.นครชยัศร	ี 331156	 331030	 081-7334578
นพ.กมลลกัษณ์	จนิดาไตรรตัน์	 ผอ.รพ.บางเลน	 391126		 234797	 081-9365581
	 	 	 391129
นพ. มชาย		เจนลาภวฒันกลุ	 ผอ.รพ.ก�าแพงแ น	 351241	 352877	 081-4346080
นพ.มนะชยั	อิง รุารกัษ์	 ผอ.รพ.ดอนตูม	 238516		 331030	 084-7220011
	 	 	 381768
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(034)

โทร าร
(034)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ยทุธกรานต์	ชนิโ ตร		 ผอ.รพ.หลวงพ่อเป่ิน	 961113-5	 961113-5	 064-9825614
นพ.ปริพนท์		จุลเจมิ	(รก.)	 ผอ.รพ.พทุธมณฑล	 02-4446032-33	 02-4446035	 081-9869184
นพ.กิตติ		วงศ์ปทมุทพิย์	 ผอ.รพ.ห้วยพล	ู 239432		 386230	 083-1193888
	 	 	 239571	
นายยศ รัล		พมิพา		 อ.เมอืง	 243035	 243035	 065-5265451
นายประมวล		โฆษติชยัมงคล	 อ. ามพราน	 322690		 352877	 081-8564812
	 	 	 326949
นาย าโรจน์		ลมิปิภูษณะ	 อ.ก�าแพงแ น	 351241	 352877	 089-7440960
นาย มบติั		ชเูถือ่น	 อ.บางเลน	 391118	 305510	 080-6573388
นาย ายันต์		มัน่ใจจรงิ	 อ.ดอนตูม	 381120	 371099	 081-8125525
นายพชัรวฒัน์	พชัรเกยีรติกนก	 อ.นครชยัศร	ี 331110	 338860	 089-9195992
นายชาล	ี	ทองดอนเอ		 อ.พทุธมณฑล	 02-4410769	 02-4410769	 089-5007875
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(032)

โทร าร
(032)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(29) จงัหวดัราชบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “คน วยโพธาราม  คนงามบ้านโป่ง  เมอืงโอ่งมงักร   
 วดัขนอนหนงัใหญ่  ตืน่ใจถ�า้งาม  ตลาดน�า้ด�าเนนิ    
 เพลนิค้างคาวร้อยล้าน  ย่านยี่ กปลาด”ี  
พืน้ทีจั่งหวดั : 5,196.426	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	100	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ราชบรุ)ี	 	 	 	
																							 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(032)	รหั ไปรษณีย์	70000			

พญ.ปาจรย์ี		อารย์ีรบ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 328109	 328109	 081-7632206
นพ.ชวนนท์		อ่ิมอาบ	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 328109	 328109	 081-8661419
นายไพรชั		มโน ารโ ภณ		 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 328109	 328109	 085-6691199
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
นายพิ ทุธิ	์	คงข�า		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 328109	 328109	 081-4096010
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายรุง่เรอืง		เด่นดวงใจ	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 328109	 328109	 089-6152229
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.พิเชยีร		วฒุิ ถริภิญโญ	 ผอ.รพ.ราชบุร	ี 321822	 321825	 089-2543688
นพ.นคิม		มะลทิอง	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 719600	 321825	 091-7800226
นพ.ณรงค์		เห็นประเ ริฐแท้	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 719600	 321825	 089-7805848
นางทพิวรรณ	พทุธจิกัรรกัษา	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 719600	 321825	 081-9412729
นางนพมาศ		 ทุธิวริชั	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 719600	 321825	 085-1936151
นพ.ธติิ		แ วงธรรม	 ผอ.รพ.บ้านโป่ง	 222841-6	 211766	 081-7052886
น. .มนญัญา		วรรณไพ ฐิกลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 222841-6	 211766	 086-7726661
นางจริภัทร		 ทิธิ นัต์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 222841-6	 211766	 065-5077743
นางก่ิงกาญจน์	ทรพัย์เยน็	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 222841-6	 211766	 098-2740348
นพ.เกรยีงศกัด์ิ		ค�าอ่ิม	 ผอ.รพ.โพธาราม	 355300-9		 233590	 086-3014223
พญ.พยอม		อดุมค�า	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 355300-9		 233594	 086-3056651
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(032)

โทร าร
(032)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นาย คุนธ์		 ทุธโิพธิพ์งษ์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 355300-9		 233594	 063-5396651
นางศุภา		เพ็งเลา	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 355300-9		 233594	 080-9158338
นพ. พุจน์		จิระราชวโร	 ผอ.รพ.ด�าเนนิ ะดวก	 246016	 246020	 063-2358956
นพ. นัต	ิ	 ขุหวาน	(ปฏิบตัหิน้าท่ี)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 246000-15	 246020	 089-7446285
นายเผ่าพงษ์		ธรรมพพิฒันกลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 246000-15	 246020	 081-8108123
น. .รองรตัน์		ประเ ริฐ ขุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 246000-15	 246020	 081-8804936
(ปฏิบติัหน้าที)่
พญ.ผกาพนัธ์		เป่ียมคล้า	 ผอ.รพร.จอมบึง	 261592-4	 262050	 081-8421861
นพ.ประเ รฐิ	ฉตัรวชิชานนท์	 ผอ.รพ.ปากท่อ	 281585		 281585	 084-0003142
	 	 	 358258-9	
นพ.เกียรตศิกัดิ	์นิธิเศรษฐทรัพย์	(รก.)	 ผอ.รพ.บางแพ	 381148	 381020	 081-7781321
นพ.ชวนนท์		อ่ิมอาบ		 ผอ.รพ.วดัเพลง	 399290		 398067	 081-8661419
นพ.นภั 		มณศีรีข�า	(รก.)	 ผอ.รพ. วนผึง้	 731800-2	 731818	 081-1702249
นพ.ภาคภูม	ิ	มนั วรกติ	(รก.)	 ผอ.รพ.เจด็เ มยีน	 305096-103	 397112	 081-7632206
นพ.ปิยทศัน์		เง่าธรรม าร	(รก.)	 ผอ.รพ.บ้านคา	 206879	 206880	 087-7029524
นายเกียรติขจร	ไพศาลนนัทน์	 อ.เมอืงราชบรุ	ี 300130	 300130	 086-3020099
นาย รุะ		เอติญัติ	 อ.จอมบึง	 261049	 261049	 081-9819265
นางวาร	ี	 ายนัหะ	 อ. วนผึง้	 395155	 395155	 081-9433164
นายวิ ทุธิ	์	บุศย์ประจง	 อ.ด�าเนนิ ะดวก	 248091-2	 248092	 089-7614508
นายมงคล		เกตุพนัธ์	 อ.บ้านโป่ง	 201437	 201437	 089-5353511
นายประดิษฐ์		 าลยีงพวย	 อ.บางแพ	 381229	 383719	 087-7936890
นาย มชาย		 ว่างวงษ์	 อ.โพธาราม	 232557	 232557	 089-2234628
นาย ทิธชิน		จนัทร์แพง	(รก.)	 อ.ปากท่อ	 281162	 281162	 062-8365919
นายโชติ		เกดิบัณฑิต		 อ.วดัเพลง	 399302	 399302	 089-9280134
ว่าทีพั่นตรี มภพ	ห่วงทอง	(รก.)	 อ.บ้านคา	 721017	 721017	 081-8801525
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(035)

โทร าร
(035)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(30) จงัหวดั พุรรณบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “ พุรรณบรุ ีเมืองยทุธหัตถ ี วรรณคดขีึน้ช่ือ  เลือ่งลอืพระเครือ่ง  
 รุง่เรอืงเกษตรกรรม  งูล�า้ประวตัศิา ตร์  แหล่งปราชญ์ศิลปิน  
 ภาษาถ่ินชวนฟัง”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 5,358.008	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	100	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 พุรรณบุร)ี	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(035)	รหั ไปรษณีย์	72000

นพ.วรงค์		รุ่งเรอืง	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 454066	 454067	 081-2556686
นพ.รัฐพล		เวท รณ ธุ	ี	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 454069-76	 454067	 081-7643349
น. .เพช็รน้อย		ศรผีดุผ่อง	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 454069-76	 454067	 090-9919266
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 454069-76	 454067	 -
	 	 ด้านบรกิารวชิาการ	
นายมนญู		ศนูย์ ทิธ์ิ	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน		 454069-76	 454067	 086-7542176
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
นายเฉลมิพล		กาละพงษ์	 นกัวชิาการ าธารณ ขุ	 454069-76	 454067	 065-6982656
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
นพ.พงษ์นรนิทร์		ชาติรัง รรค์	 ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช	 514900	 514909	 081-9946933
นพ.อนพุนัธ์		หวลบตุตา	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 514999	 514909	 081-8574313
นพ.จิรภัทร		กลัยาณพจน์พร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 514999	 514909	 081-6483158
น. .บปุผา		ยศศกัด์ิศรี	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 514902	 514909	 086-6251042
น. .ปฤษณา		เปล่งอารมณ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 514999	 514909	 089-8362519
นพ.ศุภฤทธิ	์	เฮงคราวิทย์	 ผอ.รพ. มเดจ็พระ งัฆราช	องค์ท่ี	17	 531077-1401	 531189	 064-9835916
นพ.พิ ทุธิ	์	ภู่พวง	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 531077-1405	 531189	 081-5595372
น. .ปณุยวร์ี		ธนะโชคชยัพงศ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 531077-1406	 531189	 089-6592421
น. .ขนษิฐา		ทรพัย์แ งประภา	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 531077-1505	 531189	 090-9829884
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(035)

โทร าร
(035)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. มชาย		เกาะคู	 ผอ.รพ.เดิมบางนางบวช	 578032-3	 515135	 081-9174472
นพ.เดชา		พงษ์ พุรรณ		 ผอ.รพ.ด่านช้าง	 595032	 509433	 081-8501402
นพ.อนวชัช์		รักษ์วรรณวงศ์	 ผอ.รพ.บางปลาม้า	 586243-6	 586243-6	 081-9192555
นพ. ธุน			ยวุศิรนินัท์	 ผอ.รพ.ศรปีระจันต์	 581749	 581204	 081-9423946
นพ.เลก็		น้าประเ รฐิ	 ผอ.รพ.ดอนเจดีย์	 591032	 507510	 081-9423947
พญ.พัชราภรณ์		วริยิเวชกลุ	 ผอ.รพ. ามชกุ	 571492	 571773	 081-9400010
พญ. มพศิ		จ�าปาเงนิ		 ผอ.รพ.อู่ทอง	 551432	 565470	 081-8570110
นพ.อิศวร		ดวงจนิดา		 ผอ.รพ.หนองหญ้าไซ	 577068-9	 577068-9	 092-8577559
นายพทัธพงศ์		ต้ัง ะ ม	(รก.)	 อ.เมอืง พุรรณบรุ	ี 522177	 522177	 081-1975106
นายพฒุพิฒัน์	ชาวรฐัเลศิ กลุ	 อ.เดิมบางนางบวช	 578015	 578015	 081-9866702
นาย ุย่ถิน		แซ่ตัน	 อ.ด่านช้าง	 595036	 596234	 089-8365795
นายค�ารณ		ครืน้น�า้ใจ	 อ.บางปลาม้า	 587322	 587322	 081-9815381
นายมะยม		 พุรรณ	 อ.ศรปีระจนัต์	 581044	 548067	 081-9439998
นายชชูาติ		คูธนะวนชิพงษ์	 อ.ดอนเจดีย์	 591239	 591290	 087-1518860
นายประพนัธ์		ใยบญุม	ี อ. องพีน้่อง	 530274	 530274	 081-8571950
นายวรวทิย์		นุม่ดี	 อ. ามชุก	 571020	 504044	 089-9192255
นายถาวร		ภูมวัิฒนชยั	(รก.)	 อ.อู่ทอง	 551420	 551440	 061-2979297
นายอ�านาจ		แก้ว ขุ	(รก.)	 อ.หนองหญ้าไซ	 577113	 577198	 081-9866702
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(032)

โทร าร
(032)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(31) จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงทองเนือ้เก้า มะพร้าว บัปะรด วย ด หาด 
 เขา ถ�า้ งามล�า้น�า้ใจ” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 6,367.620	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	281	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ประจวบครีขีนัธ์)		 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(032)	รหั ไปรษณีย์	77000	
    

นพ. รุยิะ		คหูะรตัน์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 611437	 611437	 099-6263919
	 -	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 611437	 611437	 -
นางจนัทนา		ศิรโิยธพินัธ์ุ		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 611437	 611437	 097-1852424
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ภญ.จารรุตัน์		พฒัน์ทอง	 เภ ชักรช�านาญการพเิศษ	 611437	 611437	 081-9703655
	 	 ด้านเภ ชั าธารณ ขุ
นายคม นั		ไชยวรรณ์	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 611437	 611437	 081-6556354
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นางศริพิรรณ		กลบีจนัทร์	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	 611437	 611437	 081-9818318
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
นพ.พงษ์พจน์		ธรีานนัตชัย	 ผอ.รพ.ประจวบครีขีนัธ์	 601280	 611079	 081-8191789
นพ.อภิวฒัน์		บัณฑิตย์ชาติ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 601060-4	 611079	 087-8208584
นายอุดมศกัด์ิ		แ งวณชิ	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 601060-4	 611079	 089-8163319
นางนฤมล		วลัลภวรกจิ	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 601060-4	 611079	 086-5038873
นพ.นรินัดร์		จันทร์ตระกูล	 ผอ.รพ.หัวหิน	 523000	 547350	 086-3969699
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 523000	 547350	 -
นางพรทพิย์		อุไรรตัน์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 523000	 547350	 083-6184611
น. . ริมิา		แ ง วุรรณ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 523000	 547350	 098-3955645
นพ.ด�ารงรกัษ์		ชไูพรฑูรย์	(รก.)	 ผอ.รพ.ปราณบุร	ี 825565-6	 542552	 095-3536295
พญ.วศิน	ี	วรีะไวธยะ	(รก.)	 ผอ.รพ. ามร้อยยอด	 688558	 688557	 081-6498919
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(032)

โทร าร
(032)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ทพ.วทิยา		โปธา นิธุ	์(รก.)	 ผอ.รพ.กยุบรีุ	 681108-9	 681109	 089-8824217
พญ. ภุาภรณ์		ภมร ตูร	 ผอ.รพ.ทบั ะแก	 671122	 546582	 063-1255569
นพ.เชดิชาย		ชยวฒัโฑ	(รก.)	 ผอ.รพ.บาง ะพาน	 691133	 691756	 085-8332818
นพ. มพงษ์		พฒันกจิไพโรจน์	 ผอ.รพ.บาง ะพานน้อย	 558185	 699025	 081-1935517
นายเรวัฒน์		 ขุหอม	 อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์	 646920	 646920	 085-8067867
นาง มุา		เหมทตั	 อ.หัวหิน	 652923	 652923	 081-9444605
นายทกัษ์		จนัทร์ชกูลิน่		 อ.ปราณบรุ	ี 622066	 622066	 086-7589102
นาย �าราญ		เพง็ วั ด์ิ		 อ. ามร้อยยอด	 646911-12	 646911-12	 080-6518661
น. .หรรษา		 วยพริง้	 อ.กยุบุร	ี 646900	 646900	 081-6149469
นายเชิดชาย		 ธุรรมารกัษ์	 อ.ทับ ะแก	 652987	 652986	 084-9441668
นายเจริญ		เจริญลกัษณ์		 อ.บาง ะพาน	 691286	 691286	 085-2959103
นาย มวงศ์		ประพนัธ์วงศ์	 อ.บาง ะพานน้อย	 699026	 699026	 081-8575800
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(032)

โทร าร
(032)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(32) จงัหวดัเพชรบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “เขาวังคูบ้่าน  ขนมหวานเมอืงพระ  เลศิล�า้ศลิปะ    
 แดนธรรมะ  ทะเลงาม” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 6,225.138	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	123	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	เพชรบุร)ี	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(032)	รหั ไปรษณีย์	76000	 	 	

นพ.เพชรฤกษ์		แทน วั ด์ิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 425100	 425100	 098-5491999
นพ. ทุศัน์		ไชยยศ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 425100	 425100	 089-5054048
นายบญุลาภ		ทพิย์จนัทร์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 425100	 425100	 089-9189155
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายทวีศกัด์ิ		วดัอุดม	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 425100	 425100	 083-6935599
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นาย �าราญ		เจริญผล	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 425100	 425100	 081-7637694
นพ.ชุมพล		เดชะอ�าไพ	 ผอ.รพ.พระจอมเกล้า	 709999	 425205	 081-4556246
นพ.เอกโชติ		พรีธรรมานนท์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 709999	 425205	 081-8159007
น. .ศริพิร		ศรนารายณ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 709999	 425205	 091-0043072
นางรจุา		ป่ินน้อย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 709999	 425205	 062-5491535
นพ.จตุภูม	ิ	นลีะศร	ี ผอ.รพ.ท่ายาง	 461100	 461100	 081-8801982
พญ.ปิยะนชุ		ศรี คุนธ์	 ผอ.รพ.บ้านลาด	 491051	 491242	 089-8907998
นพ.ประกาศติ		ชวนชืน่	(รก.)	 ผอ.รพ.ชะอ�า	 471007	 471666	 089-1743408
นพ.อมรเทพ		บตุรกตัญญู	 ผอ.รพ.บ้านแหลม	 481145	 481145	 091-7896262
พญ.อรวรรณ		ตะเวทพิงษ์		 ผอ.รพ.เขาย้อย	 562503	 562200	 091-5699979
นพ.ปางชนม์		เต้ียแจ้	(รก.)	 ผอ.รพ.หนองหญ้าปล้อง	 494353	 494353	 081-1562269
พญ.อนธุดิา		ประทมุ	(รก.)	 ผอ.รพ.แก่งกระจาน	 465191	 465192	 -
นายณรงค์		ไมตรจีติร์	 อ.เมอืงเพชรบุร	ี 488106	 488107	 083-9908009
นาย นอง		เบีย่ง วาท	 อ.ท่ายาง	 461549	 461549	 061-4295989
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โทรศพัท์
(032)

โทร าร
(032)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายเชาว์		ทองมา	 อ.บ้านลาด	 491305	 491305	 089-8287003
นายธรรมรงค์		ทวศีร	ี อ.บ้านแหลม	 772088	 483058	 089-8099669
นายประ าน		วงศ์ลาวลัย์	 อ.ชะอ�า	 470793	 -	 098-2481299
นายประเ รฐิ	ปลอดโปร่ง		 อ.เขาย้อย	 439545	 439545	 084-0983242
นาง มุาล	ี	จนัทร ขุโข	 อ.หนองหญ้าปล้อง	 494014	 494348	 -
นาย ขุประเ รฐิ		ทบั 	ี	 อ.แก่งกระจาน	 459282	 459281	 084-1119878
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โทรศพัท์
(034)

โทร าร
(034)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(33) จงัหวดั มทุร งคราม    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงหอยหลอด  ยอดลิน้จี ่ มอีทุยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน  
 นมั การหลวงพ่อบ้านแหลม” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 416,707	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	72	กโิลเมตร		 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 มทุร งคราม)	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(034)	รหั ไปรษณีย์	75000	 	 	

นพ. นัทติ		บณุยะ ง่	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 711571	 711124	 090-9720665
	 	 	 	 	 085-9805558
	 -	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 711571	 71124	 -
นายหทัย		พนัธ์พงษ์วงศ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 711571	 711124	 086-7626469
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายกติิพงษ์		ทองเหลอื	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 711751	 711124	 081-4348239	
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.โชคชยั		ลโีทชวลติ	 ผอ.รพ. มเด็จพระพทุธเลศิหล้า	 711490	 714200	 081-3323430
นพ.จิตตรตัน์		เตชวฒุพิร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 714314-9	 714200	 081-9261999
น. .เ าวนย์ี		เมตตารมณ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 714314-9	 714200	 098-4045146
น. .มณ	ี	คปูระ ทิธิ	์ รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 714314-9	 714200	 081-6591175
นพ.เดชา		มี ขุ		 ผอ.รพ.นภาลยั	 761476	 761271	 081-6596119
นพ. ทิธโิชค		จติิวงศ์	 ผอ.รพ.อัมพวา	 702114	 702115	 089-1160979
นาย มคดิ		ธง วุรรณ	 อ.เมอืง มทุร งคราม	 751225	 751225	 089-8816930
นาง มบรูณ์		อิน พุรรณ์	 อ.อัมพวา	 751225	 751225	 086-8930401
นายณฐัดนยั		 ดคมข�า	 อ.บางคนท	ี 761907	 761907	 083-3137731
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(034)

โทร าร
(034)

โทรศพัท์
ต�าแหน่ง

(34) จงัหวดั มทุร าคร    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงประมง ดงโรงงาน  ลานเกษตร  เขตประวตัศิา ตร์” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 872.347	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	36	กโิลเมตร		 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 มทุร าคร)	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(034)	รหั ไปรษณีย์	74000	 	 	

นพ.ชาติชาย		กติิยานนัท์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 871270	 871271	 086-3369490
นพ.จีรศกัด์ิ	วร นุทโร ถ	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 871276-82	 871271	 081-7319310
น. .ศริลิกัษณ์		มณปีระเ รฐิ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 871276-82	 871271	 081-8589792
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
ภญ.อรุณศร	ี	บญุมาศริ	ิ	 เภ ชักร	ชช.ด้านเภ ชั าธารณ ขุ	 871276-82	 871271	 081-9421436
นพ.อนกุลู		ไทยถานนัดร์	 ผอ.รพ. มทุร าคร	 427579	 837382	 086-6776707
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 427099-104	 837382	 -
นพ.เอกพร		พรรณเชษฐ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 427099-104	 837382	 081-9951283
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 427099-104	 837382	 -
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 427099-104	 837382	 -
นพ.ธรรมวทิย์	เก้ือกูลเกียรต	ิ(รก.)	 ผอ.รพ.กระทุม่แบน	 471466	 473388	 081-7052893
นพ.พรชัย		พงศ์ประภากร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 119990	 473388	 081-8573724
นางณฐัพร		ต้ังใจ	(รก.)	 รอง	ผอ.กลุม่ภารกจิอ�านวยการ	 119990	 473388	 086-0897457
นางภา ศ์ศ	ิ	 มทิธากร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 119990	 473388	 081-9393259
นายมานะ		เปาทุย	 อ.เมอืง มทุร าคร	 412011	 412011	 089-9446550
	 	 	 	 	 089-7886550
นาย นัติ		เหล่านพินธ์	 อ.กระทุม่แบน	 473552	 406201	 089-9449080
	 	 	 	 	 089-8379080
นายฐติิวชัร์		วารรีตัน์ภากร	 อ.บ้านแพ้ว	 866247-8	 866247-8	 098-2904959
	 	 	 	 	 092-2729788


