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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(038)

โทร าร
(038)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่6  
35. ฉะเชิงเทรา 36. ปราจีนบุรี 37. ระแก้ว    
38. มุทรปราการ 39. จันทบุรี 40. ชลบุรี    
41. ตราด 42. ระยอง   

(35) จงัหวดัฉะเชงิเทรา    
ค�าขวญัจังหวดั : “แม่น�า้บางปะกงแหล่งชวีติ  พระศกัดิ์ ทิธิห์ลวงพ่อโ ธร  
 พระยาศรี นุทรปราชญ์ภาษาไทย  อ่างฤาไนป่า มบรูณ์”
พืน้ทีจั่งหวดั : 5,351	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	82	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ฉะเชงิเทรา)	 	 	 	
																						 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(038)	รหั ไปรษณีย์	24000	

นพ.มณเฑียร		คณา วั ด์ิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 511189		 512400	 089-9001444
	 	 	 511640
นพ.ก วิฒัน์		ศรปีระดิษฐ์	 นพ.ชช.	ด้านเวชกรรมป้องกนั	 511189		 512400	 081-8628589
	 	 	 511640
นาง นุนัทา		ชนะวรรณ์	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 511189	 512400	 089-6039060
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา			 511640	
นายชาญเลขา	กลุละวณชิย์	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 511189		 512400	 081-8212201
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	 511640	 	
น. .รุง่ทวิา		ประ านทอง	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 511189	 512400	 083-0084505
	 	 	 511640	
นาย มบติั		ทัง่ทอง	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 511189	 512400	 093-1539465
	 	 	 511640	
พญ. มบติั		ชุติมานกุลู	 ผอ.รพ.พทุธโ ธร	 511033	 511633	 081-6327982
พญ.ระพพีร		อารย์ี	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511033	 511633	 089-9397546
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(038)

โทร าร
(038)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

พญ. ราพร		มทัยาท	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511033	 511633	 -
นายจ�าเนยีร		วงษ์ศรแีก้ว	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 511033	 511633	 091-1806731
น. . มุาล	ี	ไชยวงศ์		 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 511033	 511633	 081-8654743
พญ.อุไร		ศลิปกจิโกศล	 ผอ.รพ.พนม ารคาม	 551444		 551888	 081-8613979
	 	 	 551888
	 -	 ผอ.รพ. นามชยัเขต	 597080	 597080	
	 	 	 597048
นพ. รลกัษณ์		มิง่ไทย งค์	 ผอ.รพ.บางน�า้เปรีย้ว	 581285		 581103	 081-9495176
	 	 	 581103	
นพ. ธุน		คณุรักษา	 ผอ.รพ.บางปะกง	 531444-5	 531445	 081-4291020
พญ.ทพิวรรณ		ไชยประการ	 ผอ.รพ.แปลงยาว	 589022-3		 589002-3	 081-9963146
	 	 	 851230-2	
นพ.ดิเรก		ภาคกลุ	 ผอ.รพ.บางคล้า	 541009-10	 541010	 081-8616298
	 	 	 541578	
พญ.มานติา		พรรณวดี	(รก.)	 ผอ.รพ.บ้านโพธ์ิ	 587222		 587222	 086-3409247
	 	 	 587344
นพ.อนชุา		อาภา วั ด์ิ	 ผอ.รพ.ราช า น์	 563069		 563123	 081-7828151
	 	 	 563123
นพ.เกรกิภัทร		ลมิปพยอม	 ผอ.รพ.ท่าตะเกียบ	 556065	 556068	 081-9185879
พญ.วพิชัรนิทร์		ทรงเดชาพพิฒัน์	(รก.)	 ผอ.รพ.คลองเขือ่น	 509205	 -	 082-2129484
	 -	 อ.เมอืงฉะเชงิเทรา	 086523	 -	 -
นาย มเจตน์		 ถิต มทิธ์	 อ.บางคล้า	 541560	 541560	 089-6668244
นายกฤษดา		พรหม วุรรณ์		 อ.บางน�า้เปรีย้ว	 581198	 -	 081-3983488
นายชชูพี		มเีจรญิ	 อ.บางปะกง	 530157	 530158	 081-7625989
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(038)

โทร าร
(038)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายมานติย์		ชุม่ชจูนัทร์	 อ.บ้านโพธิ	์ 587223	 587223	 081-4914034
นายเทอดศกัด์ิ	แพทย์ประ ทิธิ	์ อ.พนม ารคาม	 551595	 551595	 089-8108564
นาย ทัุศน์		เ ยีงไพโรจน์	 อ.ราช า น์	 563088	 563088	 081-7620291
	 -	 อ. นามชยัเขต	 597001	 597001	 -
น. .จนัทร		ศรี รุกัษ์	 อ.แปลงยาว	 589004	 589004	 081-7625989
นายศกัด์ิชยั	วนิจิ กลุไทย	(รก.)	 อ.ท่าตะเกยีบ	 508118	 508118	 081-2097552
นางศริพิร		 ขุประเ ริฐ	 อ.คลองเขือ่น	 509073	 509073	 083-2324965
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(037)

โทร าร
(037)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(36) จงัหวดัปราจนีบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “ศรมีหาโพธิค์ูบ้่าน  ไผ่ตงหวานคู่เมอืง  ผลไม้ลอืเลือ่ง   
 เขตเมอืงทวาราวด”ี
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,762.362	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	136	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ปราจนีบุร)ี	 	 	 	
																						 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(037)	รหั ไปรษณีย์	25000	 	 	

นพ.โชคชยั		 าครพานชิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 211626	 452160	 065-7170036
นพ. ริเิกยีรติ	เตชะมนูญ	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 211626	 211124	 081-6328686
นางธนวนั		รตันภานพ		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 211626	 211124	 080-5610571
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายครรชติ		ใจยงค์	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 211626	 211124	 089-6900713
พญ.โศรยา		ธรรมรกัษ์	 ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 211088	 214945	 064-3532441
พญ.วลรีตัน์		ไกรโกศล	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 211088	 214945	 081-8993248
นพ.ชาติชาย		คล้าย บุรรณ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 211088	 214945	 086-1414769
ภญ. ธุวีรรณ	โหตกษาปน์กลุ	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 211088	 211243	 083-8541993
น. .ประกายดาว	จิตต์ประเ รฐิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 211088	 211243	 089-4025838
นพ. มคดิ	ยนึประโคน	 ผอ.รพ.กบนิทร์บรีุ	 288196-7	 288218	 081-9406250
นพ.ธวัช		เจียมรตันจรั 	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 288196-7	 288196-7	 085-3928695
นายบญัญติั		เจริญนพกจิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 288196-7	 288196-7	 080-7702035
นางปราณย์ี		วรรณพราหมณ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 288196-7	 288196-7	 081-7916031
นพ.กฤษฎา		จิตต์ค�าภา	(รก.)	 ผอ.รพ.นาดี	 289057	 289057	 092-8761844
	 	 	 	 	 065-7170034
นพ.พงศธร		 ร้อยครี	ี ผอ.รพ.ประจนัตคาม	 291368	 291369	 086-3178680
	 	 	 	 	 064-7170032
นพ. มชาติ		อาจกมล	 ผอ.รพ.ศรมีโห ถ	 276413	 276480	 065-7170031
นพ. ริเิกยีรติ		เตชะมนญู	 ผอ.รพ.ศรมีหาโพธ	ิ 279203	 279204	 081-6328686
	 	 	 	 	 065-7170020
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(037)

โทร าร
(037)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ชวลติ		ศรี มพจน์	 ผอ.รพ.บ้าน ร้าง	 271238	 271238	 089-7763903
	 	 	 	 	 065-7170030
นาย มหมาย		ปราณ	ี	 อ.เมอืงปราจนีบุรี	 291370	 291370	 081-7611205
	 	 	 	 	 065-7170024
นายอดุลย์		การงาน		 อ.กบินทร์บรุ	ี 287078	 287078	 081-1501212
	 	 	 	 	 065-7170021
นายวฒุกิร		พฒันโ ภณ	 อ.ศรีมหาโพธ	ิ 214582	 216939	 081-6532798
	 	 	 	 	 065-7170029
นายไกร ร		มิง่ไทย งค์	 อ.ประจนัตคาม	 271237	 271484	 098-8328779
	 	 	 	 	 065-7170025
นายไกร ร		มิง่ไทย งค์	 อ.ประจนัตคาม	 271237	 271484	 098-8328779
	 	 	 	 	 065-7170025
นาย ายชล		โพธิศ์ร	ี อ.ศรีมโห ถ	 276414	 276329	 081-5236238
	 	 	 	 	 065-7170026
นาย �าราญ		คงม	ี	 อ.นาดี	 287078	 287078	 089-8313477
	 	 	 	 	 065-7170023
นายนพดล	 วุรรณพิทกัษ์		 อ.บ้าน ร้าง	 279201	 279419	 081-7503981
	 	 	 	 	 065-7170028
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(037)

โทร าร
(037)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(37) จงัหวดั ระแก้ว    
ค�าขวญัจังหวดั : “ชายแดนเบือ้งบูรพา  ป่างามน�า้ตก วย                          
 มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ  ย่านการค้าไทย - เขมร” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 7,195.436	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	237	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 ระแก้ว)	 	 	 	
																						 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(037)	รหั ไปรษณีย์	27000	 	 	

นพ.ทนง		วรีะแ งพงษ์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 425141-4	 425141-4	 081-2646476
พญ.อรรตัน์		จันทร์เพญ็	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 425141-4	 425141-4	 081-3085655
นางดารารตัน์		โห้วงศ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 425141-4	 425141-4	 081-5724681
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายไพรรชัต์วริิต	วริยิะภัคพงศ์	นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 425141-4	 425141-4	 095-9470035
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นาย มเกยีรติ		ทองเลก็	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 425141-4	 425141-4	 081-7827088
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ. รุ ทิธิ	์	จติรพทิกัษ์เลศิ	 ผอ.รพร. ระแก้ว	 243018-20		 242532	 089-7227329
พญ.กนกพร		ทองเลือ่น	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 243018-20		 242532	 089-8322451
นาย วิุทย์		หล่อปรชีากลุ		 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 243018-20		 242532	 081-9828686
นางเอ้ืองฟ้า		 ขุกลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 243018-20	 242532	 081-5758759
นพ.ราเชษฎ		เชงิพนม	 ผอ.รพ.อรญัประเทศ	 233033-4	 233037	 081-9494244
นพ. รวศิ		ชลาลยั	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 233033-4	 233037	 062-4626446
นายอ�านาจ		กองค�า	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 233033-4		 233037	 081-4232901
นางอารย์ี		บญุมัน่	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล		 233033-4		 233037	 081-5508524
นพ.เอกชัย		ยอดขาว	 ผอ.รพ.ตาพระยา	 269009	 269009	 093-9426416
นพ. ขุมุ		พริิยะพรพพัิฒน์	 ผอ.รพ.วฒันานคร	 261772-4	 261772-4	 086-0286933
นพ.วฒันพล		จิติลาภะ	 ผอ.รพ.วงัน�า้เยน็	 251108-9	 251108-9	 083-0332730
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(037)

โทร าร
(037)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.จตุนษิฐ์		อัคคะปัญญาพงศ์	 ผอ.รพ.คลองหาด	 445096-99	 445096-99	 084-1639486
นพ.อิทธพิล		อุตตมะปัญญา	 ผอ.รพ.เขาฉกรรจ์	 561103-4	 561103-4	 098-2652715
นพ. กุจิ		เลศิ กลุธรรม	 ผอ.รพ.โคก งู	 441113	 441113	 095-7608777
นพ.ยทุธพงษ์		ศรมีงคล	 ผอ.รพ.วงั มบรูณ์	 498776		 498777	 081-3772424
	 	 	 498777
นายไชยยา		จกัร งิห์โต	 อ.เมอืง ระแก้ว	 241179	 242679	 081-5494177
นายอดุลย์		หาญชิงชัย	 อ.อรัญประเทศ	 231926		 231926	 089-9382518
	 	 	 231647
นายณรงค์		ปริุ พนัธ์	 อ.ตาพระยา	 269040	 269040	 081-6539368
นางอารย์ี		วเิชยีร	 อ.วฒันานคร	 261398	 262224	 081-7361122
นายค�ารณ		 มยา	 อ.วงัน�า้เยน็	 251472	 252018	 081-8656188
นายอุทัย		เพช็รนอก	 อ.คลองหาด	 550340	 550340	 081-3657399
นาย ริุยนัต์		เศษศร	ี อ.เขาฉกรรจ์	 247906	 247906	 089-2212136
นายทองปาน		พันจยุ	 อ.โคก งู	 441259	 441259	 081-7565201
นายบญุยนื		ทศิพรม	 อ.วงั มบรูณ์	 449771	 449772	 098-2857388
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(02)

โทร าร
(02)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(38) จงัหวดั มทุรปราการ    
ค�าขวญัจังหวดั : “ป้อมยุทธนาว ี พระเจดย์ีกลางน�า้  ฟาร์มจระเข้ใหญ่   
 งามวไิลเมอืงโบราณ  งกรานต์พระประแดง  ปลา ลดิแห้งร ด ี  
 ประเพณีรบับวั  ครบถ้วนทัว่อตุ าหกรรม”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 1,004.092		ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	29	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	 มทุรปราการ)	 	 	 	 																							
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(02)	รหั ไปรษณีย์	10270	 	 	 	

นพ.พรณรงค์		ศรม่ีวง	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 3895980	 3951555	 081-1918000
นพ.นนท์		จนิดาเวช	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 3895980	 3951555	 081-9478550
น. .เกษมธดิา		หะชะน	ี นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 3895980	 3951555	 095-3653746
นายประกจิ		วงค์ประเ ริฐ	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 3895980	 3951555	 091-8726704
นพ.น�าพล		แดนพิพฒัน์	 ผอ.รพ. มทุรปราการ	 1738374	 1738551	 064-9465919
นพ.นิ ติ		ศรี มบรูณ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 7018133	 1738551	 081-8259650
นพ.ปฏิวติั		วงศ์งาม	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 7018133	 1738551	 081-9244180
นายประดิษฐ์		เพช็รชาล	ี รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 7018133	 1738551	 065-0850099
นางอ�าพนัธุ	์	พรมศีร	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 7018133	 1738551	 089-4438060
นพ.พิเชษฐ		พวัพนักจิเจรญิ	 ผอ.รพ.บางพล	ี 7524500	 7523223	 081-8325108
นพ. มศกัด์ิ		ใช้ทรพัย ถาพร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 7524500	 7523223	 081-8664930
นายธนิต		ปานรอด	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 7524500	 7523223	 081-8608436
น. . ายชล		ธัญธรษิตร	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 7524500	 7523223	 081-8366009
นพ.ว	ี	โรจนศิรประภา	 ผอ.รพ.บางบ่อ	 3381065-6		 7083410	 063-2464236
พญ.ภคัศรัณยธร	ธนนันท์นภั 	 ผอ.รพ.บางเ าธง	 1709332	 1709333	 086-3621524
นพ.วนัฉตัร		ชนิ วุาเทย์	 ผอ.รพ.บางจาก	 4643002-3		 4643961	 081-6869560
นพ.จอมเทพ	หวงั นัติตระกลู	 ผอ.รพ.พระ มทุรเจดีย์ วาทยานนท์	 4259407	 4259767	 089-4862864
นาย �าราญ	ราษฎร์นยิม	(รก.)	 อ.เมอืง มทุรปราการ	 3891212	 3872158	 081-5599887
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โทรศพัท์
(02)

โทร าร
(02)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายอนุชา		เนตรระกาศ	(รก.)	 อ.บางบ่อ	 7085229	 7084584	 061-8306664
นายธงชัย		วเิศษบปุผา	 อ.บางพล	ี 3127494	 7508972	 089-7841319
นายพ ฐิ		แป้นเหมอืน	 อ.บางเ าธง	 3381140	 3381141	 089-2045930
นายโ ฬ 		อ้นไชยะ	(รก.)	 อ.พระประแดง	 1707469	 1707469	 093-5797661
นายค�ารณ		มัง่ม	ี อ.พระ มทุรเจดีย์	 4537140	 4258772	 087-5038631
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(039)

โทร าร
(039)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(39) จงัหวดัจนัทบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “น�า้ตกลอืเลือ่ง เมอืงผลไม้  พริกไทยพนัธ์ุด ี อญัมณีมากเหลือ  
 เ ือ่จันทบรู  มบรูณ์ธรรมชาต ิ มเดจ็พระเจ้าตาก นิมหาราช  
 รวมญาตกิูช้าตทิีจ่นัทบรุ”ี 
พืน้ทีจั่งหวดั : 6,338	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	245	กโิลเมตร	 	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	จนัทบรีุ)	 	 	 	
																						 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(039)	รหั ไปรษณีย์	22000	 	 	

นพ.อภิรกัษ์		พศิทุธ์อาภรณ์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวัด	 460220	 311553	 081-9960964
นพ.วรา		เศลวตันะกลุ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 311166	 311553	 095-2982566
นางประภา		วัฒนชพี	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 311166	 311553	 083-0276332
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นางอัญชนา		กนกวจิติร	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 311166	 311553	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.ธรีพงศ์		ตุนาค	 ผอ.รพ.พระปกเกล้า	 319601	 311511	 087-1503030
พญ.กนกกร		 วั ดิไชย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 319666	 311511	 081-5900104
น. .ศศธิร		ศรปีระดิษฐ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 319666	 311511	 081-8424267
นางวา นา		งามการ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 322094	 322094	 089-8314673
นพ.ชัชวาล		โภโค	 ผอ.รพ. อยดาว	 381376-7	 381376-7	 081-7345463
นพ.นนัทวชั		เมตตากลุพิทกัษ์	 ผอ.รพ.โป่งน�า้ร้อน	 387003-4	 387112	 085-9060013
พญ.ขจพีร		ธีราทรง	 ผอ.รพ.ขลงุ	 441700	 441644	 081-6112813
นพ.วรีะ		 เุจตน์จติต์	 ผอ.รพ.แหลม งิห์	 440300-1	 444255	 081-5707795
นพ. มยศ		พนธารา	 ผอ.รพ.เขาคชิฌกฏู	 309241-4	 309241-4	 081-7237309
นพ.พิรยิะ		ภิบาลกลุ	 ผอ.รพ.เขา กุมิ	 495225-6		 495225-6	 085-3999180
นพ.ไพศาล		 ยุะ า	 ผอ.รพ.นายายอาม	 491103-5	 491095	 081-8644212
นพ. มบติั		พนธารา	(รก.)	 ผอ.รพ.ท่าใหม่	 431001-2	 431002	 081-8782635
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โทรศพัท์
(039)

โทร าร
(039)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.อภิ ทิธิ	์	ดุจวรรณ์	 ผอ.รพ.แก่งหางแมว	 308028	 308028	 089-9394350
นพ. มบติั		พนธารา	 ผอ.รพ. องพีน้่อง	 320564	 320564	 081-8782635
นพ.รัฐวฒุ	ิ	ศรี งิหเดช	 ผอ.รพ.มะขาม	 389454	 389454	 081-9319416
นาย ามารถ		บุญโยประการ	 อ.เมอืงจนัทบุร	ี 312447	 312447	 081-8646193
นาย มเกยีรติ		ขนัติประเ รฐิ	 อ.ท่าใหม่	 431483	 356142	 099-2892794
นางล�าไย		เวชทรพัย์	 อ.ขลงุ	 441693	 441695	 081-3778192
นาย ายัณห์		ตรีผล	 อ.โป่งน�า้ร้อน	 387105	 447205	 094-0360336
นายอนุศกัด์ิ		เจรญิเมอืง	 อ.มะขาม	 389023	 389441	 089-0829088
นายก�าธร		พนิิจ	 อ.แหลม งิห์	 499321	 499321	 089-0582464
นาย พุจน์		ชนะ ทิธิ	์ อ. อยดาว	 381378	 381378	 062-4033244
นาย มคดิ		ตันประวติั	 อ.แก่งหางแมว	 308171	 308171	 081-7239957
นายเอกรฐั		ค�าวไิล	 อ.นายายอาม	 491165	 491165	 089-8228999
นายเ มอ		วฒุ	ิ	 อ.เขาคิชฌกฏู	 460184	 460184	 087-1496939
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(038)

โทร าร
(038)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(40) จงัหวดัชลบรุ ี    
ค�าขวญัจังหวดั : “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย  อ้อยหวาน  จกั านด ี   
 ประเพณีวิง่ควาย” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,363	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	81	กิโลเมตร	
	 (กรุงเทพฯ	-	ชลบุรี)	 	 	 	
																								 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(038)	รหั ไปรษณีย์	20000

นพ.อภิรตั		กตัญญุตานนท์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 932451	 278745	 081-5767475
นพ.วชิยั		ธนาโ ภณ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 932460	 278745	 081-7814809
นางอัจฉรา		เกตุรตันกุล	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 932460	 278745	 083-0364330
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายเ รี		เจต คุนธร	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 932460	 278745	 086-3233694
	 	 ด้านบรหิาร าธารณ ขุ	
พญ.จิรวรรณ		อารยะพงษ์	 ผอ.รพ.ชลบรุ	ี 931998	 931100	 081-2711072
นพ.ธรีะ		ศวิดุลย์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 931992	 931100	 065-7152484
นพ.องอาจ		ดีศริ	ิ รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 931990	 931100	 065-7152483
ภก.ประเ รฐิ	กิจจารุวรรณกุล	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 931991	 931100	 065-7152500
นาง ปุราณ	ี	ศรพีลาวงษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 931080	 931084	 081-9494130
นพ.ณรงค์ศกัด์ิ		เอกวัฒนกลุ	 ผอ.รพ.บางละมงุ	 429244	 428464	 081-3446588
นพ.ชาญชยั		ลิม้ธงเจรญิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 411551-2	 -	 086-8378421
นางปนัดดา		ลิม้ธงเจรญิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 411551-2	 -	 081-6872590
นางอัจฉรา		ประ พ นิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 411551-2	 -	 081-3187034
พญ.แววดาว		พิมลธเรศ	 ผอ.รพ.บ้านบงึ	 442200	 442299	 086-3930577
นพ.ประยทุธ		หมืน่หน้า	 ผอ.รพ.พนั นคิม	 460333	 461333	 089-8330616
นพ.ปิยะวทิย์		หมดมลทนิ	(รก.)	 ผอ.รพ.พานทอง	 451470-2	 451154	 080-6367557
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โทรศพัท์
(038)

โทร าร
(038)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ชวีนิ		ประพนัธ์	(รก.)	 ผอ.รพ. ตัหีบ	กม.10	 245051	 245051	 081-9831950
นพ.อดิศร		ศรี รุยิ วั ด์ิ	(รก.)	 ผอ.รพ.วดัญาณ งัวราราม	 343601-6	 343635	 081-9315892
นพ.ราเมศร์		อ�าไพพศิ	 ผอ.รพ.แหลมฉบงั	 351010	 352393	 081-4446424
ทพ.ญ.อานะ ทิธิ	์ศลัยพงษ์	(รก.)	 ผอ.รพ.เกาะ ชีงั	 216100	 216275	 081-8103898
นพ.วชิยั		ธนาโ ภณ	(รก.)	 ผอ.รพ.บ่อทอง	 211288-90	 211289	 081-7814809
ทพ.ว นัต์		 ายเ วกีลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.หนองใหญ่	 033-000463-4	 219312	 081-8618399
นพ.วศิษิย์		ผล วั ด์ิ	(รก.)	 ผอ.รพ.เกาะจนัทร์	 166300	 166319	 081-3449774
น. . มฤดี		 ขุอุดม	 อ.เมอืงชลบรุ	ี 282148	 285038	 081-8611999
นาย มพล		จติติเรอืงเกียรติ	 อ.บางละมงุ	 222312	 222312	 081-0014915
นาย มศกัด์ิ		กีรติหัตถยากร	 อ.พนั นคิม	 462300	 463174	 081-8282418
นายชลติ		ไทยอุทศิ	 อ.พานทอง	 451038	 451712	 089-7533246
นาย ขุุม		พงษ์วจิติร	 อ.บ่อทอง	 211277	 712215	 091-7282930
นายมานพ		ศรี กุล	 อ.บ้านบึง	 443209	 433209	 089-9388999
นายกมนต์		อินทรวชิยั	 อ.ศรีราชา	 324070	 322503	 081-2091690
นายกติติ		บญุรัตนเนตร	 อ. ตัหีบ	 245330	 245339	 089-2441596
นายวโิรจน์		มมุานะจติต์	 อ.หนองใหญ่	 219232-3	 219232	 089-4654924
นายภาคภูม	ิ	ว กิรตัน์	(รก.)	 อ.เกาะ ชัีง	 216212	 216212	 089-8897809
นายวเิชษฐ์		พงศ์กิตตศิกัดิ	์(รก.)	 อ.เกาะจนัทร์	 166265	 166264	 087-1462955
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โทรศพัท์
(039)

โทร าร
(039)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(41) จงัหวดัตราด    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงเกาะคร่ึงร้อย  พลอยแดงค่าล�า้  ระก�าแ นหวาน   
 หลงัอานหมาด ี ยทุธนาวีเกาะช้าง  ดุทางบรูพา”
พืน้ทีจั่งหวดั : 2,819	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	315	กโิลเมตร	 	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ตราด)		 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(039)	รหั ไปรษณีย์	23000	 	 	
    

นพ.บญัชา		 รรพโ 	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 511860	 512355	 091-8273147
นพ.ภาณวุฒัน์	โ ภณเลศิพงศ์		 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 511860	 512355	 089-8219008
(ปฏิบติัหน้าที)่	
นาย รุชัย		เจยีมกลู	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 511860	 512355	 089-8324456
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายไพรนิ		ศริิพนัธ์	 นักทรัพยากรบคุคลช�านาญการพิเศษ	 511860	 512355	 084-8724444
นพ. พุจน์		แพรนมิติร	 ผอ.รพ.ตราด	 511284	 520214	 095-6688181
นพ.วทิยา		 ริุโย	(ปฏบัิตหิน้าที)่	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511284	 520214	 095-5520020
นางศศิขณัฑ์		คชศลิา	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 511285	 520214	 094-7166391
นางอันธิกา	คะระวานชิ	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 511040	 520214	 081-8875713
นพ.ศรนัย์		วิ ทุธมิรรค	(รก.)	 ผอ.รพ.บ่อไร่	 591040	 591020	 087-5869993
นพ.บญัชา		 รรพโ 	(รก.)	 ผอ.รพ.คลองใหญ่	 581116	 581044	 091-8273147
นพ.ธนพล		ยิ ารคณุ	 ผอ.รพ.แหลมงอบ	 597040	 597040	 081-6645187
นพ.ธนพร		ธาดานุกลูวฒันา	(รก.)	 ผอ.รพ.เขา มงิ	 696412	 696414	 085-0893530
นพ.ภาณวุฒัน์		โ ภณเลศิพงศ์	(รก.)	 ผอ.รพ.เกาะช้าง	 521852	 586160	 089-8219008
นพ.วชัระ		ทบัศร	ี ผอ.รพ.เกาะกดู	 521852	 521852	 089-1096798
	 -	 อ.เมอืงตราด	 520236	 -	 -
นายธเนศ		ภัทรวรนิกลุ	 อ.เขา มงิ	 599088	 534561	 086-3920656
นายนกุลู		กองทรพัย์	 อ.บ่อไร่	 591242	 591025	 089-4045888
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(039)

โทร าร
(039)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายปราการ		อภิบาลศร	ี อ.เกาะกดู	 521639	 521639	 081-1712118
นายบรุนิทร์		ไตรรตัน์	 อ.เกาะช้าง	 586143	 586143	 086-6044494
นาย มพงษ์		ธนากจิ	 อ.แหลมงอบ	 597097	 597169	 064-4782355
นายชเูกยีรติ		แซ่เอ้ีย	 อ.คลองใหญ่	 513553	 534561	 081-8633571



M O P H

172

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(038)

โทร าร
(038)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(42) จงัหวดัระยอง    
ค�าขวญัจังหวดั : “ผลไม้ร ล�า้  อตุ าหกรรมก้าวหน้า  น�า้ปลาร เดด็   
 เกาะเ มด็ วยหร ู นุทรภู่กวเีอก”
พืน้ทีจั่งหวดั : 3,552	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	179	กโิลเมตร	 	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ระยอง)	 	 	 	 																							
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(038)	รหั ไปรษณีย์	21000	 	 	
    

นพ. นุทร		เหรยีญภูมกิารกจิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวัด	 611389	 611389	 094-4965961
นพ.ประภา 		ผกูดวง	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 611389	 611389	 085-9664519
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 611389	 611389	 -
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
ภก.วรีะศกัด์ิ		เจยีมอนกุลูกจิ	 เภ ชักรช�านาญการพิเศษ	 611389	 611389	 098-2834915
	 -	 นกัวเิคราะห์ฯ	ช�านาญการพเิศษ	 611389	 611389	 -
นพ.ไชย ทิธิ	์	เทพชาตรี	 ผอ.รพ.ระยอง	 611104	 613409	 089-9784114
นพ. กุจิ		บรรจงกจิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 611104	 612003	 081-9826227
นพ.บญุรกั		ธ�ารงลกัษณ์กลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 611104	 612003	 081-8641882
น. .มณัฑณา		ธงทองทพิย์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 611104	 612003	 089-5446391
นางธนิตา		ฉมิวงษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 611104	 612003	 081-8656922
นพ. รุทนิ		มาลหีวล	 ผอ.รพ.เฉลมิพระเกยีรติ มเดจ็พระเทพ	 684444		 687340	 082-5151666
	 	 รตันราช ดุาฯ	 ยามบรมราชกุมาร	ี 684696	
นพ.ศุภชยั		เอ่ียมกลุวรพงศ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 684444	 687340	 081-8423558
	 	 	 684696	
นางกรกมล		เชีย่วชาญ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 684444		 687340	 097-2486951
	 	 	 684696
นาง �ารวม		บูรณปรชีายทุธ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 684444		 687340	 086-3909745
	 	 	 684696
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(038)

โทร าร
(038)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ภูษติ		ทรัพย์ มพล	 ผอ.รพ.แกลง	 677533-40	 677533-40	 081-8193499
นพ. มบรูณ์		โหตะวารกีาญจน	รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 677533-40		 677533-40	 081-3401230
น. .พรรณ	ี	ธนาพล	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 677533-40		 677533-40	 081-7624183
น. .นฤมล		แก้วก�าชยัเจรญิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 677533-40		 677533-40	 081-3401435
นพ.กิจชยั		ภัทรกลุพงษ์	 ผอ.รพ.บ้านฉาง	 603838	 603238	 081-8659212
นพ.ประ ทิธิ	์	ทอง ดายุ	 ผอ.รพ.บ้านค่าย	 641005-6	 641005-6	 089-7766011
นพ.ทศนเทพ		ยิม้แย้ม	 ผอ.รพ.ปลวกแดง	 659117	 650413	 087-3259666
นพ.ประดษิฐ์		ปฐวศีรี ธุา	(รก.)	 ผอ.รพ.วงัจนัทร์	 666174-5	 666198	 081-9962346
น. .กติมิา	เศรษฐ์บญุ ร้าง	(รก.)	 ผอ.รพ.เขาชะเมาเฉลมิพระเกยีรติ		 996021-2	 996023	 081-4707011
	 	 80	พรรษา	
นพ.โกมล		ภู่ถาวรทรพัย์	 ผอ.รพ.นคิมพฒันา	 038050-55	 038050-55	 081-7397343
นายเรงิชยั		 ขุ ลิา	 อ.เมอืงระยอง	 614435	 613753	 081-9478269
นาง กาวรตัน์		โรจนวานชิ	 อ.แกลง	 671182	 678270	 086-3428225
	 	 	 	 	 090-7818459
นางเพลนิจติร		แซกวานิช	 อ.ปลวกแดง	 878175	 878175	 081-7821516
นายธนาวุฒ	ิ	บญุช่วยเหลอื	 อ.บ้านค่าย	 642771	 641305	 086-4510628
นายไพรชั		บ�ารุง นุทร		 อ.วังจนัทร์	 666190	 666305	 081-8650470
นางพมิพ์บุญญา	 มทุรรตัน์	(รก.)	 อ.นคิมพัฒนา	 636827	 636827	 086-8432415
นายนเรศน์		พรหมขัติแก้ว		 อ.เขาชะเมา	 996087	 969210	 062-4324965
นายธ�ารงค์ศกัด์ิ		ธรรมเจรญิ	 อ.บ้านฉาง	 601142	 602709	 061-9524787


