1

ทาเนียบสานั กตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 12 พย.61
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

หัวหน้ าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. บุญชัย ธีระกาญจน์
2501)

(ห้ อง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 3

0-2590-1591 0-2590-1690 089-8561767
0-2590-1601

boonchai65@gmail.com

รองหัวหน้ าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. ณรงค์ สายวงศ์
(ห้ อง 2415)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 9

0-2590-1467 0-2590-1431 081-5449521 tung4ever2001@yahoo.com

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 6

0-2590-1487 0-2591-8529 081-8771744

sunbs22@gmail.com

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 1

0-2590-1488 0-2591-8532 081-7985544

drthong@gmail.com

นาง นิภทั รา วโนทยาโรจน์ (อ้ อ)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1488 0-2591-8532 089-8287184

nubee_ben@hotmail.com

นส. พิมลพรรณ พวงพันธ์บตุ ร (แม้ ว)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1488 0-2591-8532 089-8033834 m_pimonpan@hotmail.com

นพ. ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
(ห้ อง 2404)

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 1

0-2590-1228 0-2590-1431 081-9612312

นส. นภาพร บุตรจันทร์ (พร)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1229 0-2590-1431 081-9191332

นพ. สุเทพ เพชรมาก
2405)

(ห้ อง

เขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัด) : สธ 0205.011
เขต 16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
เขต 15 เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน ลําปาง ลําพูน
นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์(ห้ อง

2403)

ผู้ชว่ ยผู้ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 1

เขต 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

paisal001@hotmail.com
paul.nn7@gmail.com

2
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล
นพ. ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
(ห้ อง 2402)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 2

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

0-2590-1466 0-2591-8532 094-5929229

e-mail
ypanumard@yahoo.com

0-2590-1489 0-2591-8532

นาย สุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์ (เจ็ง)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1489 0-2591-8532 081-6466620

Surut_moph@hotmail.com

นพ. ไชยนันท์ ทยาวิวฒ
ั น์
(ห้ อง 2504)

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 2

0-2590-1600 0-2590-1690 081-9528145

chaiynan@yahoo.com

นาง อรชร วิชยั คํา (น้ อย)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1600 0-2590-1690 084-7004143

orachorn.n@hotmail.com

นส. พินทุสร เหมพิสทุ ธิ์

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 2

055-248658 089-8876188

yolk@health.moph.go.th

boonchai65@gmail.com

(ห้ อง

055-252052
ต่อ 361

)

เขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) : สธ 0205.031
เขต 2 ชัยนาท
เขต 18 กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทยั ธานี
นพ. บุญชัย ธีระกาญจน์ (ห้ อง
2501)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 3

0-2590-1591 0-2590-1690 089-8561767
0-2590-1601

นาย ชัชพิมขุ ชิณวงศ์ (เอฟ)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1601 0-2590-1690 084-2605551 fff_chatphimook@hotmail.com

นพ. สวัสดิ์ อภิวจั นีวงศ์

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 3

0-2590-1481

093-2951989

นส. พัณวดี เฮ่าหนู (จ๋า)

เลขานุการสาธารณสุข
นิเทศก์

0-2590-1476

097-2493246 jarvj1991@gmail.com

นส. ปนิตา ธีรสฤษกุล

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 3

056-334426

เขตสุขภาพที่ 4 (8 จังหวัด) : สธ 0205.041
เขต 1 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี

056-334426 084-8744091

sa.apiw@gmail.com

dhpanita62@gmail.com

3
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล

เขต 2 ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นพ. สุระ วิเศษศักดิ์ (ห้ อง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

0-2590-1607 0-2591-8530 090-2627007

wisedsak2@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 4

2503)
นาง วรรทนี พัดมา (นี)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1607 0-2591-8530 086-0198063

nhunee019@hotmail.com

นพ. สมยศ ศรี จารนัย

สาธารณสุขนิเทศก์

0-2950-1470 0-2590-1431 089-9364797

ssrijaranai@gmail.com

เขตสุขภาพที่ 4
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1480 0-2590-1431 085-5102519

sairadjai999@gmail.com

นส. อิชญา สรรพสุข (มิ ้ง)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1480 0-2590-1431

Mungming0502@gmail.com

นส. อังคณา จรรยากุลวงศ์

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 4

ดร. พิชญาภัสสร์ วรรณศิริกลุ (ทราย)

036-230929

084-3590924 091-7895844

036-230930 081-4222298

j_aeww@hotmail.com

เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด) : สธ 0205.051
เขต 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 5 ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์
เขตสุขภาพที่ 5
(ห้ อง 2502)

0-2590-1587 0-2591-1475 061-4050555

pannetp@hotmail.com

นส. กาญจนา ภูร่ ะหงษ์ (อ้ อ)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1594 0-2591-1475 087-7745665

toto777-4@hotmail.com

นส. ใกล้ ตะวัน ศรสีทอง
(ตะวัน)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1594 0-2591-1475 098-8282724

tawmic@gmail.com

นพ. กิตติ กรรภิรมย์

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 5

090-1069466

kittisny@gmail.com

นาง ชัญญ์ญาณ์ ชูมาศ (โต)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

081-8265368

To3277@hotmail.com

นส. ดวงพร เขียวขํา (อุ้ย)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

089-7049208

auy.moph@gmail.com

4
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล
นส. อุน่ เรื อน ชาติกลุ ((ก้ อย)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

นาง จารุภา จํานงศักดิ์ (หน่า)

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 5

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ
086-3770282

032-323014

e-mail
koy.moph@gmail.com

032-323015 081-7452564, jarupa2010@gmail.com
084-8744095

เขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัด) : สธ 0205.061
เขต 3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ ว สมุทรปราการ
เขต 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นพ. สุเทพ เพชรมาก (ห้ อง
เขตสุขภาพที่ 6
2405)

0-2590-1487 0-2591-8529 081-8771744

sunbs22@gmail.com

นาง พัฒฑิกรณ์ ทองคํา
(ห้ อง 2405)

หัวหน้ ากลุม่ ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 6

0-2590-1487 0-2591-8529 089-7270832

padhigorn13@hotmail.com

นาง กริ ญญา อยูแ่ สง (อิว๋ )

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1487 0-2591-8529 081-8771744

karinya2011@hotmail.com

นส. อัมราวดี จ่าพันธ์ (ผิง)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1487 0-2591-8529 081-8995446

pingth@gmail.com

นพ. อภิชาติ รอดสม

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 6

0-2590-1596 0-2590-1690 089-9366188 aphichatrodsom@yahoo.com
0-2590-1603

นาง นุต ชูวา (โม)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1603 0-2590-1690 085-1111649

nout.c@hotmail.com

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1603 0-2590-1690 081-6955629

jirawan_somosweet@hotmail.com

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 6

Paranee.w@gmail.com

นส. จิรวรรณ ทองคํา (ส้ มโอ)

นาง ภารณี วสุเสถียร

038-275428

038-275428 092-8946544

เขตสุขภาพที่ 7 (4 จังหวัด) : สธ 0205.071
เขต 12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นพ. อิทธิพล สูงแข็ง
เขตสุขภาพที่ 7
(ห้ อง 2515)

0-2590-1610 0-2590-8534 081-9642521

ittnko@gmail.com

้ รัศม์ (ไก่)
นาง ปวีณ์นภา ตังทวี

0-2590-1588 0-2590-8534 095-9245556

kai.rungkul@hotmail.com

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

5
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล
นาย สุภาพ เก้ าซ้ วน (ภาพ)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

0-2590-1588 0-2590-8534 081-0853759

supap_4S@hotmail.com

0-2590-1474 0-2590-1496 089-6092250
0-2590-1592

chanvitt@gmail.com

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 7
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 8 (7 จังหวัด) : สธ 0205.081
เขต 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี
เขต 11 นครพนม สกลนคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ (ห้ อง
เขตสุขภาพที่ 8
2401)
นส. สุภาพร เฉยทิม (นก)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1474 0-2590-1496 081-8195279 sudaratana789@gmail.com
0-2590-1592

นส. ปราณี จริ ตเอก (หลง)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1474 0-2590-1496 087-0569286
0-2590-1592

นาง วัชราวัลย์ ธีรวัฒน์ (อ๋อย)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1474 0-2590-1496 089-2122486 pinklotus1818@hotmail.com
0-2590-1592

panee1012@gmail.com

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 8
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

นาง สิริพรรณ โชติกมาศ

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 8

085-6676333

krarok@hotmail.com

6
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

เขตสุขภาพที่ 9 (4 จังหวัด) : สธ 0205.091
เขต 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
นพ. ณรงค์ สายวงศ์
(ห้ อง 2415)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 9

0-2590-1467 0-2590-1431 081-5449521 tung4ever2001@yahoo.com

(อ้ อย)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1478 0-2590-1431 081-7930895 boomboom0929@gmail.com

นส. กิตติมา ป้านสุวรรณ (บุม๋ )

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1478 0-2590-1431 082-3597878 boomboom0929@gmail.com

นาง ดุษฎี ทองศิริ (ปู)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1478 0-2590-1431 062-2891429

noo.poo@hotmail.com

พญ. อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 9

0-2590-1490

081-8778363
093-3563941

anitiapin@hotmail.com

ดร. รัตติยา ฤทธิรงค์ (อ้ อม)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1490

093-3659324
081-6512193

Rattiya2505@gmail.com

นส. อารี นนั ต์ แชจอหอ (จุ้ย)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1490

081-7723129

arrenun@gmail.com

นาง จีรนันท์ ชาญสตบุตร (ปุก)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1490 0-2590-1431 081-4994072

jerananc@hotmail.com

นส. นิภาพรรณ์ ศรีโตพันธ์ (จี ้ด)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1490 0-2590-1431 089-1406850

goody.noodee@gmail.com

นาง จุฑารัตน์ มากคงแก้ ว

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 9

poo1965@hotmail.com

นาง พูลสุข สวัสดี

044-244089

044-245188 086-9782462

เขตสุขภาพที่ 10 (5 จังหวัด) : สธ 0205.101
เขต 11 มุกดาหาร
เขต 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริ ญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นพ. ธงชัย กีรติหตั ถยากร (ห้ อง
เขตสุขภาพที่ 10
2506)

0-2950-1589 0-2590-1690 081-8952244 thongchaiboss@gmail.com

7
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1599 0-2590-1690

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1599 0-2590-1690

นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 10

0-2590-1483

089-8139393

2043visa@gmail.com

นส. ธนิกานต์ สังฆโสภณ (กุ้ง)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1484

084-7007711

pretty_thany@hotmail.com

นส. ลภัสรดา โอสถานนท์
(ทิพย์)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1484

081-8184343

thipo77@gmail.com

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 11 (7 จังหวัด) : สธ 0205.111
เขต 6 ชุมพร นครศรี ธรรมราช สุราษฎร์ ธานี
เขต 7 กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
นพ. พิทกั ษ์ พล บุณยมาลิก
(ห้ อง 2406)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 11

0-2590-1462 0-2590-8534 088-3988810

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1486 0-2591-8529

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1486 0-2591-8529

นพ. อุดม ภูว่ โรดม

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 11

0-2590-1608

086-5335325

poovarodomu@yahoo.com

นส. ยุรนันท์ แก้ วดี (น้ องจุม๋ )

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1608

086-4899519

samyuranannurse@gmail.
com

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 11

pitakpolb@hotmail.com
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ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

เขตสุขภาพที่ 12 (7 จังหวัด) : สธ 0205.121
เขต 6 พัทลุง
เขต 7 ตรัง
เขต 8 นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา สตูล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นพ. เจษฎา ฉายคุณรัฐ
เขตสุขภาพที่ 12
(ห้ อง 2505)

0-2590-1583 0-2590-1690 089-9739936

Jc72012@hotmail.
com,Jc72012@gmail.com

นาย รพิพนั ธุ์ ซันประสิทธิ์ (โอ๋)

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1606 0-2590-1690 098-2636139 neohimura236@hotmail.com

นาย ปิ ยพงษ์ อุปถัมภ์

เลขานุการผู้ตรวจราชการ

0-2590-1606 0-2590-1690 081-5695428

shake5331.@gmail.com

นพ. สมเกียรติ ขํานุรักษ์

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 12

0-2590-1586

081-8877270

Somroon1@gmail.com

นาง วิภา วงค์เมฆ (วิ)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1479

086-7899280

Wipa27@yahoo.com

นาง รัศมี มณฑลผลิน
(หมี)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1479

081-7414112 russamee2504@hotmail.com

นาง ปราณี สมานโสตถิวงศ์ (ณี)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1479

089-9875999

นาง สุนนั ทา กาญจนพงศ์ (ห้ อง

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 12

074-323431

074-323285 081-5356272

trayanan12@gmail.com

ปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ ชู ว่ ยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 12

074-441373

074-441374 089-2940505

praves72@hotmail.com

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที่ 13

0-2950-1589 0-2590-1690

praneesmarn@gmail.com

)

ภก. ประเวศ หมีดเส็น

เขตสุขภาพที่ 13 : สธ 0205.131
กรุงเทพมหานคร

นพ. กิตติ กรรภิรมย์

สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 13

090-1069466

kittisny@gmail.com

นาง ชัญญ์ ญาณ์ ชูมาศ (โต)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

081-8265368

To3277@hotmail.com
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

e-mail

นส. ดวงพร เขียวขํา (อุ้ย)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

089-7049208

auy.moph@gmail.com

นส. อุน่ เรื อน ชาติกลุ ((ก้ อย)

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์

086-3770282

koy.moph@gmail.com
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