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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(044)

โทร าร
(044)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่9 
54. ชัยภูมิ 55. นครราช ีมา   
56. บุรีรัมย์ 57. ุรินทร์

(54) จงัหวดัชยัภมู ิ    
ค�าขวญัจังหวดั : “ทวิทศัน์ วย  รวยป่าใหญ่  มช้ีางหลาย  ดอกไม้งาม  
 ลอืนามวรีบรุษุ  ดุยอดผ้าไหม  พระใหญ่ทวาราวด”ี
พืน้ทีจั่งหวดั : 12,778.287	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	342	กโิลเมตร	 	
																								 (กรุงเทพฯ	-	ชยัภูม)ิ	 	 	 																							
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(044)	รหั ไปรษณีย์	36000

นพ.วชิระ		บถพบิลูย์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 811691-4	 822195	 081-8793667
นพ.ดุ ติ		ข�าชยัภูม	ิ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 811691-4	 822195	 089-6308222
(ปฏิบติัหน้าที)่
พญ.ศรญัญา		พันธุท์อง	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 811691-4	 822195	 081-6008667
(ปฏิบติัหน้าที)่
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 811691-4	 822195	 -
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายประมวล		เหล่า มบติัเทว	ี นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 811691-4	 822195	 081-8775796
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.ประเ รฐิ		ชยัวริตันะ	 ผอ.รพ.ชยัภูม	ิ 837100-3	 822365	 081-5937018
นพ. กล		ด่านภักดี		 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 837100-3	 822365	 089-6257072
นพ. กล		ด่านภักดี	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 837100-3	 822365	 089-6257072
นางจฑุารตัน์		บางแ ง	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 837100-3	 822365	 081-2665965
นพ. ภุาพ		 �าราญวงษ์	 ผอ.รพ.ภูเขยีวเฉลมิพระเกยีรติ	 861700-8	 861898	 081-0620875
พญ.โอทน	ี	 วุรรณมาล	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 -	 -	 088-5943898
นาย ถาพร		ป้อม วุรรณ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 -	 -	 089-9439217
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โทรศพัท์
(044)
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โทรศพัท์
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นางเพ็ญณฏัฐา		ตาปราบ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 -	 -	 092-4615442
นพ.วริะ		ตติยานพุนัธ์วงศ์	 ผอ.รพ.แก้งคร้อ	 822741	 882941	 088-5912795
นพ.ประ บ ขุ		พฒุาพทิกัษ์	 ผอ.รพ.บ�าเหน็จณรงค์	 859099	 842028	 083-1010009
นพ.ดุ ติ		ข�าชยัภูม	ิ ผอ.รพ.จตุัรั 	 851200	 851499	 089-6308222
นพ.พุทธา		 มดัไชย	 ผอ.รพ.หนองบวัแดง	 872377	 872377	 097-0793999
พญ. ม ขุ		ตติยานพุนัธ์วงศ์	 ผอ.รพ.เกษตร มบรูณ์	 869137	 869000	 086-8782895
พญ.นธิมิาวดี		ค�าวงศ์	(รก.)	 ผอ.รพ.บ้านแท่น	 887013	 887111	 081-0750828
พญ.ศรญัญา		พันธุท์อง	 ผอ.รพ.คอน วรรค์	 889022	 889026	 081-6008667
นพ.กฤษฎา		ศิรภูิม	ิ ผอ.รพ.เทพ ถติ	 855097-8	 857111	 086-2535894
นพ.ศุภพงศ์		ไชยมงคล	 ผอ.รพ.คอน าร	 876409			 876640	 081-8891616
	 	 	 846593
นพ.เฉดิพนัธุ	์	ภัทรพงศ์ นิธุ	์ ผอ.รพ.หนองบวัระเหว	 897022	 897124	 081-3602294
นพ.วชัรพงษ์		กระบีศ่ร	ี(รก.)	 ผอ.รพ.บ้านเขว้า	 891124-6	 891022	 081-8784841
นพ.วชิติ		รุง่พทุธกิลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.ภักดีชมุพล	 133100-3	 133100	 081-4814457
พญ.ชวณ	ี	 นิธวุงศานนท์	(รก.)	 ผอ.รพ.เนนิ ง่า	 052962	 052963	 089-8453855
นพ.ปัญญา		งานจัตุรั 	(รก.)	 ผอ.รพ.ซบัใหญ่	 056196	 731045	 081-7186337
นายธรีะวฒุ	ิ	กรมขนุทด	(รก.)	 อ.เมอืงชยัภูม	ิ 821546	 821546	 090-2650111
นายทรงศร		วงศ์พรหม	 อ.บ้านเขว้า	 086-4698036	 891023	 089-8483945
นายเกษม ขุ		กนัชยัภูม	ิ อ.คอน วรรค์	 889101	 889101	 081-7180747
นายนมิติร		จรั รุยิ กลุ	 อ.เกษตร มบูรณ์	 102440	 102441	 089-8442848
นายชวลติ		ศริิชาติ	 อ.หนองบวัแดง	 872119	 872119	 081-2655341
นายประดิษฐ์		เพชรจตุรภัทร	 อ.จัตุรั 	 851738	 851738	 089-8447563
นายจตุพร		เลศิฤทธิ	์(รก.)	 อ.บ�าเหนจ็ณรงค์	 127052	 127067	 081-6009844
นายวชัิย		พไิลกุล	 อ.หนองบวัระเหว	 897101	 897101	 091-0168647
นายวมิล		จติปลืม้	 อ.เทพ ถติ	 857101	 855318	 083-1006344
นายพรียศ		ย่อม งูเนนิ	 อ.ภูเขยีว	 861280	 861280	 091-0151789
นายดรุณ		บญุหนา	 อ.บ้านแท่น	 887003	 887003	 085-7786258
นายวฒันา		คงนาวงั	 อ.แก้งคร้อ	 882740	 882740	 081-4701849
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นายนภิวัฒน์		โคตรแก้ว	 อ.คอน าร	 876642	 876642	 081-5494255
นายรศัม	ี	 มรรถชยั	 อ.ภักดีชมุพล	 828102	 828102	 081-9779028
นายยงยุทธ		ยทุธยง	 อ.เนนิ ง่า	 846249	 846249	 089-8452478
นายอิทธพิล		คุม้วงศ์	(รก.)	 อ.ซบัใหญ่	 056259	 056259	 081-3803180
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โทรศพัท์
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โทร าร
(044)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(55) จงัหวดันครราช มีา    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงหญิงกล้า  ผ้าไหมด ี หม่ีโคราช  ปรา าทหิน  ดนิด่านเกวยีน”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 20,493.964	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	259	กโิลเมตร	 	 																									
	 (กรงุเทพฯ	-	นครราช มีา)	
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(044)	รหั ไปรษณีย์	30000

นพ.นรนิทร์รชัต์	พชิญาคามนิทร์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 465016	 465017	 061-4169969
นพ.ชาญชยั		บุญอยู	่ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 465010-4	 465017	 081-7205409
นพ. ผุล		ตติยนันทพร	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 465010-4	 465017	 081-9990793
นพ.วญิญู		จนัทร์เนตร	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 465010-4	 465017	 081-5470209
นพ.วชิาญ		คดิเห็น	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 465010-4	 465017	 081-9673016
นางณฐัอร		พล วั ด์ิ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 465010-4	 465017	 -
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นาย นัติ		ทวยมฤีทธิ	์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 465010-4	 465017	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิการ	
นพ.เกรยีงศกัด์ิ	วชัรนุกลูเกยีรติ	ผอ.รพ.มหาราชนครราช มีา	 232112	 235300	 081-8729600
นพ. รุตัน์		 ง่วริฬุห์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 232112	 235300	 081-8762678
นางนฤมล		ศรี รรพ์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 232043	 235388	 099-5628791
น. .เพญ็ศร	ี	รกัษ์วงค์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 232154	 235388	 085-4795079
นพ.จิรศกัด์ิ		วจิกัขณาลญัฉ์		 ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราช มีา	 395000	 305735	 081-8768974
นพ. าธติ		บวัคล้าย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 395000	 305735	 081-9935471
นาง นีวล		วงศ์พนัธุ	์ รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 395000	 305735	 089-8648179
น. .พรทพิย์		มงคล วั ด์ิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 395000	 305735	 091-4356346
นพ.ณรงค์ศกัด์ิ		บ�ารงุถิน่	 ผอ.รพ.ปากช่องนานา	 311856	 316748	 097-3260505
นพ.อุทยั		ปรมานศุษิฎ์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 311856	 316748	 081-8762349
นายวชัรชยั		กุลหินต้ัง	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 311856	 316748	 089-5691774
นางอัญชลุ	ี	ศรีวฒันพงศ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 311856	 316748	 089-1257783
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โทรศพัท์
(044)

โทร าร
(044)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. ผุล		ตติยนันทพร	 ผอ.รพ.พมิาย	 471288	 471511	 081-9990793
นพ.พีรวฒัน์		ลิม้มหาคณุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 471288	 471511	 087-8079046
นางเ รมิจติร์		จนัทรรวงทอง	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 471288	 471511	 089-5797530
นางศรี พุรรณ		นนัทไพบูลย์		 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 471288	 471511	 081-7091771
นพ.พิศิษฐ์		 มผดุง	 ผอ.รพ.ขามทะเล อ	 312568	 397182	 087-8726446
นพ.โชคชยั		มานะธรุะ	 ผอ.รพ.จกัราช	 399232-4	 399619	 084-2980670
นพ.วชิาญ		คดิเห็น	 ผอ.รพ. งูเนนิ	 417100		 286424	 081-9673016
	 	 	 286422-3	
พญ.อารย์ี		เชือ้เดช	 ผอ.รพ. คีิว้	 986243	 411020	 081-9554632
นพ.แชมป์		 ทุธิศรศีลิป์	 ผอ.รพ.เฉลมิพระเกยีรติ	 756150	 756150	 083-4591464
นพ. มเกยีรติ		 อดโคก งู	 ผอ.รพ.โนนไทย	 381032	 381207	 081-8787687
นพ.อนพุงศ์		ชาวคอนชยั	 ผอ.รพ.โนน งู	 379123	 326292	 086-7823541
นพ.นฐิคณุ		เขยีวอยู	่ ผอ.รพ.ขาม ะแกแ ง	 383577-9	 385201	 087-4497457
พญ.ต้องตา		ชนยทุธ	 ผอ.รพ.ด่านขนุทด	 208208-12	 389485	 081-9779161
นพ.อิ ระ		เอก นิชล	 ผอ.รพ.คง	 459215-6	 459211	 081-9678276
พญ.ราชรตัน์		ค�า ตัย์	 ผอ.รพ.พระทองค�า	 756175	 756176	 085-8478178
นพ.นพพงษ์		พงษ์เลศิโกศล	 ผอ.รพ.เทพารักษ์	 227259	 227259	 097-3360901
นพ.ชวิศ		เมธาบตุร	 ผอ.รพ.ชุมพวง	 477020-21	 477021	 081-9249242
นพ.ทรงพล		เทพอวยพร	 ผอ.รพ.โนนแดง	 475058	 485001-2	 088-5802318
นพ. รุชยั		จิตต์ด�ารงค์	 ผอ.รพ.ล�าทะเมนชยั	 964070-1	 964075	 081-8778153
นพ. รวฒัน์		ธนานภุาพไพศาล	 ผอ.รพ.เฉลมิพระเกยีรติ	 229056-60	 229062	 092-2828698
	 	 มเด็จย่า	100	ปี	เมอืงยาง	
พญ.วภิา		อุทยานนิทร์	 ผอ.รพ.ห้วยแถลง	 391226	 301067	 081-8780590
พญ.อมาว 	ี	ยะไวทย์	 ผอ.รพ.แก้ง นามนาง	 339083-5	 339083-5	 081-2668614
นพ.ชาญชยั		บุญอยู	่ ผอ.รพ.บวัใหญ่	 292045	 461663	 081-7205409
นพ.ชยพล		 ขุโต		 ผอ.รพ.ประทาย	 489011-3	 489011-3	 084-0363738
นพ.ณพัฒพงศ์		เพชรโรจน์	 ผอ.รพ.บ้านเหลือ่ม	 387107-8	 387108	 093-2265525



205

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(044)

โทร าร
(044)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ชานนท์		เชาว์ด�ารง กลุ	 ผอ.รพ. ดีา	 329324	 329324	 081-9770790
ภญ.ประภั ร		คณะรฐั	 ผอ.รพ.บวัลาย	 081-8669763	 -	 081-9995906
นพ.พัฒนา		เบ้า าทร	 ผอ.รพ.ครบรุ	ี 444490-3	 444494	 082-3714707
นพ.วญิญู		จนัทร์เนตร	 ผอ.รพ.เ งิ าง	 457211-4	 447048	 081-5470209
นพ.เกรยีงศกัด์ิ		ครธุกลุ	 ผอ.รพ.โชคชยั	 491084	 491161	 081-8799304
นพ. มบติั		วัฒนะ	 ผอ.รพ.ปักธงชยั	 969042	 283599	 081-8596967
นพ.ภาณวุฒัน์		มหรรณพนที	 ผอ.รพ.หนองบญุมาก	 330105-6	 490074	 081-3939494
พญ.จิรนษิฐ์		พึง่ �าโรง	 ผอ.รพ.วงัน�า้เขยีว	 228621-27	 228242	 088-2934607
นาย ริุยา		ค้า บาย	 อ.เมอืงนครราช มีา	 242323	 243059	 089-7178503
นาย รุวิชญ์		ศรภัีกดี	 อ.ปากช่อง	 311872	 316618	 061-2582095
นายจ�าลอง		แววกระโทก	 อ.ขามทะเล อ	 397116	 397116	 081-8787564
นายมธุร 		ศรีบุดดา	 อ.จกัราช	 399196	 399193	 081-0629306
นาย มควร		แบ่งกศุลจติ	 อ. งูเนนิ	 419563	 286885	 089-8487732
นายกฤษณ์		พทุธชนม์	 อ. คีิว้	 412697	 290688	 086-7564505
นายประดิษฐ์		เกดิ ขุ	 อ.เฉลมิพระเกียรติ	 321497	 321638	 081-9766187
นายกวี		ชิน้จอหอ	 อ.โนนไทย	 381176	 381326	 081-8787167
นาย ทัุศน์		โทแหล่ง	 อ.ขาม ะแกแ ง	 385040	 383367	 084-8231904
นาย ามารถ		คงแก้ว	 อ.ด่านปักธงชัย	 441355	 451014	 094-2595453
นายอนัน		โกน นัเทยีะ	 อ.คง	 459195	 459195	 081-3897033
นาย มชาย		ภูมริชัธรรม	 อ.พระทองค�า	 337327	 337327	 089-3772364
	 -	 อ.เทพารกัษ์	 -	 -	 -
นายละออ		มะลิ นิ	 อ.ด่านขุนทด	 389040	 389317	 089-8496584
นางนนัทนา		ประ ทิธิ	์ อ.โนน งู	 379266	 379338	 081-9769055
นายนติิพฒัน์		พมิพ์เจรญิวงศ์	 อ.บ้านเหลือ่ม	 387278	 87110	 086-2476777
นายอรุณ		ประจิตร	 อ.โนนแดง	 475085	 475085	 081-2662805
นายคมกรชิ		ฤทธิบ์รุ	ี อ.พมิาย	 471673	 481323	 081-2658451
นายคณพณ		 ขุวชัรกลุ	 อ.ห้วยแถลง	 391176	 391176	 062-1989151
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นายฉตัรณรงค์		คงบารม	ี อ.แก้ง นามนาง	 339316	 339415	 083-0780213
	 -	 อ.เมอืงยาง	 -	 -	 -
นายพงษ์พพิฒัน์		ชุม่ ดีา	 อ.บัวใหญ่	 461530	 462620	 089-8462602
	 	 	 	 461530	
นายบญุช่วย		แทนไธ งค์	 อ.ประทาย	 489266	 489266	 081-8762504
นายอ�านวย		เนยีมหมืน่ไวย์	 อ.ชุมพวง	 477388	 477388	 089-8471334
นายไชยรตัน์		เอกอุ่น	 อ. ดีา	 329160	 329160	 089-8471056
นายรุง่จติ		พรมราฎร์	 อ.บวัลาย	 495003	 495201	 093-4427775
นายประ ทิธิ	์	จอมกระโทก	 อ.ครบรุ	ี 448233	 448534	 081-9667382
นายยงยุทธ		ยิม้กระโทก	 อ.เ งิ าง	 088-3781486	 457317	 081-2655528
นาย นัติ		ไตรพร	 อ.โชคชัย	 491143	 491824	 085-4991082
	 -	 อ.ล�าทะเมนชยั	 -	 -	 -
นายกติติ		เอ้กระโทก	 อ.หนองบญุมาก	 448739	 490096	 089-8463769
นาย มบรูณ์		จติต์พมิาย	 อ.วังน�า้เขยีว	 228240	 228240	 086-2525367
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(56) จงัหวดับรุรีมัย์    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงปรา าทหนิ  ถิน่ภูเขาไฟ  ผ้าไหม วย  รวยวฒันธรรม”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 10,322.885	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	383	กโิลเมตร	 	 	
																								 (กรุงเทพฯ	-	บรุรีมัย์)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(044)	รหั ไปรษณีย์	31000

นพ.วทิติ		 ฤษฎีชยักลุ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 611562	 612233	 081-6613812
นพ.ยทุธนา		 ริุยะ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 611562	 612233	 084-0387000
นางศนั นีย์	ภทัรศรีวงษ์ชยั	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 611562	 612233	 081-7256711
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพ.จรีศกัด์ิ	ทพิย์ นุทรชยั	 ทนัตแพทย์	ชช.	 611562	 612233	 081-2825744
	 	 ด้านทนัต าธารณ ขุ	
นางจารนิ	ี	คูณทวพีนัธุ	์ นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 611562	 612233	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.ภูวดล		กิตติวฒันา าร	 ผอ.รพ.บรุรีมัย์	 615002	 611282	 081-6600438
นพ.รักเกยีรติ		ประ งค์ดี	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 615002	 611282	 081-8786844
นพ.ไกรวฒุ	ิ	 ขุ นทิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 615002	 611282	 089-6304647
นายววัิฒน์		มณเีรืองแ ง	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 615002	 611282	 084-6053492
นางชลลดา		 ขุรัตน์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 615002	 611282	 093-5725500
นพ.วชัรพงษ์		ชอบ ขุ	 ผอ.รพ.นางรอง	 633456-67	 633456	 081-8776180
นพ.นพดล		พษิณวุงษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 633456-67	 633456-67	 081-7185196
นางวา นา		เมฆหมอก	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 633456-67		 633456-67	 081-7306398
นาง มพศิ	จนัทราเรอืงฤทธิ	์ รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 633456-67		 633456-67	 081-2656638
นพ.บญุโฮม		แก้วชนะ	 ผอ.รพ.ล�าปลายมาศ	 660712-5	 661243	 081-8770545
	 	 	 623597-8	
พญ. รุรีตัน์		เทยีนศริวิงศากลุ	 ผอ.รพ.ประโคนชยั	 671356-7	 651339	 081-8779031
พญ. ลักจติ	วรรณโกษติย์	(รก.)	 ผอ.รพ.ละหานทราย	 649029	 649029	 089-4653551
	 	 	 656119



M O P H

208

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(044)

โทร าร
(044)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ธวัชชัย		มากมน	 ผอ.รพ.พุทไธ ง	 689131-2	 689132	 088-5808977
นพ.นครนิทร์		โ มาบตุร	(รก.)	 ผอ.รพ. ตึก	 681280	 681491	 063-7457999
พญ.จารวุรรณ		ประภา อน	(รก.)	 ผอ.รพ.แคนดง	 193117		 193117	 081-6602204
	 	 	 193118
นพ.โ มมนั 		โกย วั ด์ิ	(รก.)	 ผอ.รพ.กระ งั	 691033	 691033	 080-4803270
	 	 	 691509	
นพ.ยทุธนา		 ริุยะ	 ผอ.รพ.บ้านกรวด	 679088		 679088	 084-0387000
	 	 	 679429
นพ.อัครวฒัน์		เพยีวพงภควตั	 ผอ.รพ.หนองก่ี	 653315-6	 653314	 081-7258732
นพ.กิตติ		โล่ วุรรณรกัษ์	 ผอ.รพ.คเูมอืง	 699238	 699228	 081-8769905
พญ.วมิลพรรณ		อาจ ม	 ผอ.รพ.นาโพธิ	์ 629327-8	 629327	 089-1570893
นพ.กฤษฎา		 วุณัณุ 	์(รก.)	 ผอ.รพ.พลบัพลาชยั	 608034-6	 608126	 084-5151299
พญ.ปัจฉมิา	หลอมประโคน	(รก.)	 ผอ.รพ.หนองหง 	์ 669126		 669028	 089-4230222
	 	 	 669028
นพ. พิงษ์		วีระเจรญิ	(รก.)	 ผอ.รพ.ปะค�า	 654208-10	 654209	 083-6595656
นพ.คมเลน 	์	 นุทร	(รก.)	 ผอ.รพ.ห้วยราช	 696015		 696015	 084-6530177
	 	 	 658188
นพ.พงศ์ศกัด์ิ		เอ่ีอมไธ ง	(รก.)	ผอ.รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์	 650317-8	 650317	 088-5825426
นพ.ศิลา		จริวกิรานต์กุล	(รก.)	 ผอ.รพ.ช�านิ	 609054-8	 609055	 088-5942151
นพ.นพดล		พษิณวุงษ์	(รก.)	 ผอ.รพ.โนน วุรรณ	 607140-1	 607204	 081-7185196
พญ.ภัทร	ี	เลาติเจรญิ	 ผอ.รพ.โนนดินแดง	 606207	 606247	 081-8788590
	 	 	 606247	
นพ.ศา ตรา		เขม็บบุผา	 ผอ.รพ.บ้านด่าน	 664049	 664049	 083-1271235
นพ.ฉตัรชยั		ขติฌานงั	 ผอ.รพ.เฉลมิพระเกยีรติ	 628450-4	 628450-4	 083-1183797
นายประเ รฐิ		 าวรีมัย์	 อ.เมอืงบรุรัีมย์	 634993	 634993	 061-0391345
นายฉชัวาลย์		ทะนานทอง	 อ.คูเมอืง	 699101	 699101	 095-6137218
นายณรงค์		พวงดาว	 อ.กระ งั	 691042	 691042	 081-0663712
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นาย พุรรณ		หาญวาร	ี อ.นางรอง	 631270	 622049	 081-7257165
นายพรีะพล		ศรีจนิดา	 อ.หนองหง 	์ 669020	 669276	 081-0655527
นายวชัิย		เจรญิ ขุ	 อ.เฉลมิพระเกยีรติ	 628332	 628338	 065-0922391
นางปราณตี		เป่ียมรตัน์จ�ารญู	 อ.ประโคนชัย	 670710	 670710	 081-9552622
นายประเ รฐิ	แว่วบตุร	 อ.บ้านกรวด	 679119	 679119	 081-3897928
นายทรงเกยีรติ		บญุถงึ	 อ.พุทไธ ง	 689113	 689113	 089-9460519
นายบญุเลศิ		ยอด ะเทิน้	 อ.ล�าปลายมาศ	 661100	 661100	 081-7906351
นาย นัน่		คะรมัย์	 อ. ตึก	 681096	 681096	 081-9559218
นายชวี	ี	เชือ้มาก	 อ.ปะค�า	 666867	 666867	 081-7606507
นายทองม้วน		ปะทเิก	 อ.นาโพธ์ิ	 686103	 686103	 081-9670568
นายชนนิทร์		พวงมาลยั	 อ.ละหานทราย	 649125	 649125	 081-9661614
นาย มภพ		ปลนีารมัย์	 อ.พลบัพลาชยั	 608070	 608070	 091-8284629
นาย ธุารนิทร์		อาจณิกจิ	 อ.ห้วยราช	 696060	 696060	 091-4725841
นายดุ ทิธิ	์	ศรีรตัน์ มบรูณ์	 อ.โนน วุรรณ	 607127	 607127	 094-0900454
นายธรีะศกัด์ิ		 ระแก้ว	 อ.ช�าน	ิ 609042	 609042	 081-9994381
นายขาล		 อนฤทธ์ิ	 อ.โนนดินแดง	 606230	 606230	 084-8323209
นาย นอง		อรณุศร	ี อ.หนองกี	่ 641366	 641366	 084-8323209
นาย ราวธุ		จ�าปาพนัธุ	์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์	 650324	 650324	 081-2823227
นายประ พ ขุ		มภัีกดี	 อ.บ้านด่าน	 664055	 664055	 064-9583562
นางกนกวรรณ		วชัรจริโรจน์	 อ.แคนดง	 193065	 193065	 088-0819836
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(57) จงัหวดั รุนิทร์    
ค�าขวญัจังหวดั : “ รุนิทร์ ถิน่ช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม  ประค�า วย  ร�า่รวยปรา าท                         
 ผกักาดหวาน  ข้าว ารหอม  งามพร้อมวฒันธรรม”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 8,124.056	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	426	กโิลเมตร	 	 																								
	 (กรงุเทพฯ	-	 รุนิทร์)	
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(044)	รหั ไปรษณีย์	32000	 	 	

นพ.ภูวเดช		 รุะโคตร	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 518402-5	 512353	 063-5989935
นพ.ยทุธนา		วรรณโพธิก์ลาง	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 518402-5	 512353	 089-8444198
นพ.อภิ รรค์		บญุประดับ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 518402-5	 512353	 081-4890135
นาย รุศักด์ิ		เหมาะทอง	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 518402-5	 512353	 081-6699834
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายประเ รฐิ		ยิง่ ขุ	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ช�านาญการพเิศษ	 518402-6	 512354	 082-5797978
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.ประวณี		ตัณฑประภา	 ผอ.รพ. รุนิทร์	 511006	 514217	 081-2660441
น. .ผการตัน์		แ งกล้า	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511006	 514217	 081-7907969
น. .ชหูง 	์	มหรรทศันพงศ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511006	 514217	 081-5429333
นางณฐัรดา		ทอง ทุธิ	์(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 511006	 514217	 084-9603300
นางกัลยรตัน์		 งัข์มรรทร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 511006	 514217	 063-0859551
นพ. มภพ		 ารวนางกรู	 ผอ.รพ.ปรา าท	 551295	 551295	 081-8769405
พญ. รินินัท์	คง ตัยกลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 551295	 551295	 089-2803982
(ปฏิบติัหน้าที)่
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 551295	 551295	 -
น. .วรางศร	ี	งามมาก	 รอง	ผอ.ฝ่ายพยาบาล	 551295	 551295	 086-2647598
(ปฏิบติัหน้าที)่
นพ.เมธ	ี	มวลไธ ง	 ผอ.รพ.ศีขรภูม	ิ 561341	 -	 081-8764350
พญ.จุฑารตัน์		บตุรดีขันธ์	 ผอ.รพ.รตันบรีุ	 599142-4	 599281	 061-7924166
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พ.ต.นพ.ศตวรรษ	 นิประ ทิธิกุ์ล	 ผอ.รพ. งัขะ	 571478	 -	 081-7601087
นพ.ยทุธนา		วรรณโพธิก์ลาง	 ผอ.รพ.ท่าตูม	 591126	 -	 089-8444198
นพ.อภิ รรค์		บญุประดับ	 ผอ.รพ.กาบเชิง	 559002	 559002	 081-4980135
	 -	 ผอ.รพ. �าโรงทาบ	 569080	 -	 -
นพ.นพดล		ศริิทพิย์	 ผอ.รพ.ล�าดวน	 541412	 544411	 081-6699834
นพ.จเด็ด		ดียิง่		 ผอ.รพ.ชุมพลบรุ	ี 596320	 596319	 081-4444179
นพ.ประทปี		ตลบัทอง	 ผอ.รพ.บวัเชด	 579076	 579076	 089-6254959
พญ.ใจทพิย์		เชือ่มไธ ง	 ผอ.รพ.พนมดงรัก		 508242	 508244	 088-5951975
	 	 เฉลมิพระเกยีรติ	๘๐	พรรษา	
นพ.เก่ง		 บืนกุารณ์	 ผอ.รพ. นม	 589025	 589065	 096-8959261
นพ.อรรถพล		ภูอาษา	 ผอ.รพ.จอมพระ	 581103	 589025	 081-8236507
นพ.วฒุชิยั		แป้นทอง	 ผอ.รพ.ศรณีรงค์	 509212	 -	 062-6563561
พญ.มกุดา		วิเศษ	 ผอ.รพ.โนนนารายณ์	 144580	 -	 089-7118288
นพ.มงคล		เกียรติกวนิพงศ์	 ผอ.รพ.เขวา นิรนิทร์	 582400	 582402	 082-8711505
นาย มชาย		รกัไทย	 อ.เมอืง รุนิทร์	 513874	 	 089-8464365
นายจรูญ		ดวงพร	 อ.ปรา าท	 551370	 	 082-8670050
นางนพรตัน์		ตรงศนูย์	 อ.ศขีรภูม	ิ 561303	 	 081-9990906
นาย มศกัด์ิ		เผ่า อน	 อ.รตันบรุ	ี 089-8443905	 599177	 083-7921191
นายเรงิฤทธิ	์	รมัพณนีลิ	 อ. งัขะ	 571207	 571895	 065-0925325
นาย มหวงั		อิฐรตัน์	 อ.ท่าตูม	 591143	 	 061-5465395
นายธานี		นามม่วง	 อ.กาบเชิง	 559336	 	 089-2803790
	 -	 อ. �าโรงทาบ	 569525	 569525	 -
นาย าธิต	 งิห์ชัย	 อ.ล�าดวน	 541078	 -	 089-5793913
นายชชัพล		นบัถือดี	 อ.ชมุพลบรุ	ี 596063	 -	 081-5490168
นายวง ทิธ์		รมิงาม	 อ.บวัเชด	 579036	 -	 062-3516552
	 -	 อ.พนมดงรกั	 508123	 -	 -
	 -	 อ. นม	 589048	 589048	 -
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โทรศพัท์
(044)

โทร าร
(044)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ว่าที	่ร.ต.โอภา/ 		วิเศษ	 อ.จอมพระ	 581102	 -	 081-5795893
	 -	 อ.ศรณีรงค์	 509079	 -	 -
นายกฤติเมธ	 ทุธหิาญ	 อ.โนนนารายณ์	 144550	 -	 091-8279727
	 -	 อ.เขวา นิรนิทร์	 069795	 069795	 -


