
เขต
สุขภาพ หน่วยงาน ช่ือ-สกลุ ผูรั้บผิดชอบ เบอร์โทรมือถือ เบอร์โทรหน่วยงาน Email หวัหนา้กลุ่มงานทนัตกรรม เบอร์ติดต่อ

5 ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 5 ทพญ.ศศิธร บุญมี 081-9097572 - 081-9097572
น.ส.สุภทัรา เฉลิมเกียรติ 095-3650391 032-323014 region5chro@gmail.com - 095-3650391

ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัราชบุรี

นางมณัฑนา ฉวรรณกลุ 086-8119564 mchawannakul@yahoo.com นางมณัฑนา ฉวรรณกลุ 086-8119564

รพศ.ราชบุรี จ.ราชบุรี ทพ.นิพทัธ์  สมศิริ 083-8343890 maprang_ha@hotmail.com ทพ.นิพทัธ์  สมศิริ 083-8343890
รพท.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี นางสาวจริยา  โล่ห์สวสัด์ิกลุ 081-8708508 032-222841-6 ต่อ 

455
beerjariyaomfs@yahoo.com นางสาวจริยา  โล่ห์สวสัด์ิกลุ 081-8708508

รพท.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสาวมลัลิกา สมพร 081-6962942 032-322577 mallika25@gmail.com นางสาวมลัลิกา สมพร 081-6962942
รพท.ด าเนินสะดวก จ.
ราชบุรี

น.ส.สุอมัพร  คา้ทวี 081-8446505 032246000-15ต่อ601 s_katawee@yahoo.com น.ส.สุอมัพร  คา้ทวี 081-8446505

ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดักาญจนบุรี

นางสาวลกัขณา กิตติวโรดม 090-9909455 034-512961 ต่อ 123 dentssjkan@gmail.com นายวิชยั  ชุติมว์ฒัน์เสถียร 080-5815975

รพท.พหลพลพยหุเสนา นายไชยวฒัน์ ไชยกิตติโสภณ 081-7577346 034-587800ต่อ
1126-28

cwat2505@gmail.com นายศกุร สุขสมยั(ทนัตแพทย์
เช่ียวชาญ)

081-3418674

รพท.มะการักษ์ ทพญ.ปัญญดา ทิพยะวฒัน์ 087-3203720 034-542031 ต่อ 116 panyadat@yahoo.com ทพญ.ปัญญดา ทิพยะวฒัน์ 087-3203720

ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครปฐม

นางสาวประชาภรณ์  ทพัโพธ์ิ 06 2291 9566 0 3421 3279 ต่อ 110 pjang32@gmail.com ทพ.ภทัรวิทย ์ เงินยวง 089 4562799

รพศ.นครปฐม ทพญ.เพียงดาว  ศรีวชิรวฒัน์ 085 1906188 0  3425 4150-4 P2008np@gmail.com ทพญ.เพียงดาว  ศรีวชิรวฒัน์ 085 1906188

ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสุพรรณบุรี

ทพญ.ศศิธร บุญมี 081-9097572 ทพญ.ศศิธร บุญมี 081-9097572

รพศ.เจา้พระยายมราช นางบุญมา  รอดโฉมฉิน 0810065588 035 514999 caba.2508@hotmail.com นางอุไร  บวัทอง

แบบฟอร์มรายช่ือผูรั้บผิดชอบและประสานการจดัสรรทนัตแพทยป์ระจ าบา้น ของเขตสุขภาพ/สสจ/รพศ.และรพท. เขตสุขภาพท่ี 5



เขต
สุขภาพ หน่วยงาน ช่ือ-สกลุ ผูรั้บผิดชอบ เบอร์โทรมือถือ เบอร์โทรหน่วยงาน Email หวัหนา้กลุ่มงานทนัตกรรม เบอร์ติดต่อ
เขต 5 รพท.สมเดจ็สงัฆราชองคท่ี์

 17
ทพญ.เบญจมาภรณ์ หลวงจนัทร์ 081-9450720 035-531077 ต่อ 1218 bluebird025@hotmail.com ทพญ.เบญจมาภรณ์ หลวงจนัทร์ 035-531077 ต่อ 

1218
ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

นางอุไร  นาคทอง 085-3815197 032-611437 ต่อ 106 narkthong_u2@hotmail.com นางอุไร  นาคทอง 032-611437 ต่อ 
106

รพท.ประจวบคีรีขนัธ์ ทพ.นพรัตน์  ตั้งหลกัมัน่คง 081-4213845 032-601060-4 noparat.tank55@gmail.com ทพ.นพรัตน์  ตั้งหลกัมัน่คง 032-601060-4

รพท.หวัหิน ทพ.ณัฐพฤทธ์ิ  จนัทรวชัรากร 081-8606100 032-523000 jantanat80@yahoo.com ทพ.ณัฐพฤทธ์ิ  จนัทรวชัรากร 032-523000

ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัเพชรบุรี

ทพญ.โชตนา  น่ิมปุญญก าพงษ์ 086-8320234 032-425100 chonimjung@gmail.com ทพ.พฒิุสณ คนัธะวิชยั 081-2508171

รพท.พระจอมเกลา้ เพชรบุรี ทพญ.นนัทช์ญาน์ เทวฤทธ์ิ 086-3358525 032-709999 dent_phrachomklao@hotmail.co
m

ทพญ.นนัทช์ญาน์ เทวฤทธ์ิ 086-3358525

ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสมทุรสาคร

น.ส.รัตน์ฐาภทัร จิระพิพรรธ 095-9591045 ratthapatjira@gmail.com น.ส.รัตน์ฐาภทัร จิระพิพรรธ

รพศ.สมทุรสาคร ทญ.รัตนากร อุตราวิสิทธิกลุ 089-4447279 034-427099 ต่อ 
8899,8201

suji.ploy@gmail.com ทพ.กนกศกัด์ิ  บุญญไกร 089-9937369

รพท.กระทุ่มแบน นางปัทมา  ตติยานุพนัธ์วงศ์ 089-1437757 pattama1291@gmail.com นางปัทมา  ตติยานุพนัธ์วงศ์
รพ.บา้นแพว้ (องคก์าร
มหาชน)

น.ส.ศรินยา หาญธีราศกัด์ิ 085-9051441 dryingleo@gmail.com น.ส.ศรินยา หาญธีราศกัด์ิ

ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสมทุรสงคราม

ทพ.มานะชยั ทองยงั 081-6219692 ทพ.มานะชยั ทองยงั 081-6219692

รพท.สมเดจ็พระพทุธเลิศ
หลา้

ทพญ.ฐิติพร  วิทูรเวท 08-1843-6536 0-3471-4314 ต่อ 
6208

 - ทพญ.ฐิติพร  วิทูรเวท 08-1843-6536


