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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(053)

โทร าร
(053)ต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่1    
1. เชียงราย 2. น่าน 3. พะเยา 4. แพร่
5. เชียงใหม่  6. แม่ฮ่อง อน 7. ล�าปาง 8. ล�าพูน

(1) จงัหวดัเชยีงราย    
ค�าขวญัจังหวดั :   “เหนอื ดุใน ยาม  ชายแดน ามแผ่นดนิ    
  ถิน่วฒันธรรมล้านนา  ล�า้ค่าพระธาตดุอยตงุ” 
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 11,678.369	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	785	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	เชยีงราย)	 	 	 	
																									 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(053)	รหั ไปรษณีย์	57000	

นพ.ทศเทพ		บุญทอง	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 910399	 910307	 081-9610011
นพ.วชัรพงษ์		ค�าหล้า	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 910302	 910345	 084-7401211
น. .เ าวณย์ี		เปลีย่นพานิช	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 910303	 910345	 081-2893516
	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
น. .มาลวีลัย์		ศรวีลิยั	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 910350	 910345	 089-2649404
	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายบญุม	ี	แก้วจนัทร์	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 910370	 910345	 081-7249501
นพ.ไชยเวช		ธนไพศาล	 ผอ.รพ.เชยีงรายประชานเุคราะห์	 910600	 711303	 083-1121211
นพ. มศกัด์ิ		อุทยัพบิลูย์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 910600	 711303	 081-8820430
นพ. �าเรงิ		 แีก้ว	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 910600	 711303	 089-1910420
นางเยาวลกัษณ์		 ธุรรมเมง็	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 910600	 711303	 085-0380752
น. .ปนดัดา		อินทรลาวณัย์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 910600	 713044	 089-8383970
นพ.ฑิฆัมพร		จ่างจติต์	 ผอ.รพ.พาน	 721345-6	 721346	 084-3787556
นพ. รุชยั		ปิยวรวงศ์	 ผอ.รพ.แม่จนั	 771300		 660961	 089-4339968
	 	 771056	
นพ.นพปฎล		พรรณราย	 ผอ.รพร.เชียงของ	 791206-7	 791206-7	 086-5863231
นพ.ศิรศิกัด์ิ		นนัทะ	 ผอ.รพ.แม่ าย	 731300-1	 731300-1	 081-8837620

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ี
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นพ. ทุธพิงษ์		ปาละคะ		 ผอ.รพ.เทงิ	 795466		 795466	 081-8876949
	 	 795259	
นพ. ทิธศิกัด์ิ		ค�าศรี ขุ	 ผอ.รพ.เวยีงป่าเป้า	 781342-3	 781342-3	 081-7839414
นพ.อิทธพิล		ไชยถา	 ผอ.รพ.เชยีงแ น	 777035		 770359	 094-5945946
	 	 777017	
พญ. ดุาน	ี	บรูณเบญจเ ถยีร	 ผอ.รพ.แม่ รวย	 786063		 786063	 085-6188517
	 	 799033	
พญ.อัมพวนั		ศรคีรฑุรานันท์	 ผอ.รพ.พญาเมง็ราย	 799124		 799124	 095-4342209
	 	 799033	
นพ.วมิตุชพรรณ		ไชยชนะ	 ผอ.รพ.ป่าแดด	 654479		 761259	 089-8519594
	 	 761019	 761029	
นพ.กิติพฒัน์		ลาชโรจน์	 ผอ.รพ.เวยีงแก่น	 603140-50	 603150	 081-6023005
พญ.นงนชุ		มารินทร์	 ผอ.รพ.เวยีงเชยีงรุง้	 953137-8	 953139	 084-7102007
นพ. ขุชยั		เธียรเศวตตระกลุ	 ผอ.รพ.ดอยหลวง	 790056	 790055	 086-9110355
นพ.คงศกัด์ิ		ชยัชนะ		 ผอ.รพ.ขนุตาล	 606221-2	 606220	 080-4986652
นพ.ชยัเนตร		เขือ่นเพชร	 ผอ.รพ.แม่ฟ้าหลวง	 730357-8	 730191	 081-0247244
นพ.ธวัชชยั		ใจค�าวงั	 ผอ.รพ. มเด็จพระญาณ งัวร	 603123	 603120	 085-1071777
นพ.ภุชงค์		ช่ืนชม	 ผอ.รพ.แม่ลาว	 603100-19	 603111	 084-2219995
นายวเิชยีร		 วุรรณรตัน์	 อ.เมอืงเชยีงราย	 791031	 746960	 087-2966290
นาย ทิธชิยั		ยอด วุรรณ	 อ.เชียงของ	 791330	 791330	 091-8511950
นายคนอง		ทอง ขุ	 อ.เวยีงชัย	 769203	 663271	 086-5869857
นายวิ ตูร		เ น่หา	 อ.เทงิ	 795514	 795514	 081-2873745
นายอินชัย		อุ้นหน้อย	 อ.พาน	 721458	 658608	 081-8847600
นายศริ ทิธิ	์	วงศ์ชยั	 อ.ขุนตาล	 160700	 797737	 093-7493694
นายศกัด์ิดา		ธานนิทร์	 อ.แม่จัน	 771876	 771787	 081-9609316
นาย มบรูณ์		 ภุาอิน	 อ.เชียงแ น	 777093-4	 777093	 081-9516953
นายบงการ		ชัยชาญ	 อ.แม่ลาว	 778005	 778331	 085-7061128
นาย มบรูณ์		ยาม	ี อ.เวยีงป่าเป้า	 781312	 782244	 091-0715333
นาย ามารถ		แก้วพลกิ	 อ.แม่ รวย	 786096	 786096	 081-5319499
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นายประพนัธ์		ใจบาน	 อ.พญาเมง็ราย	 799078	 959199	 081-3665492
นายถนอมศกัด์ิ		ชยัมนิทร์	 อ.เวียงเชยีงรุง้	 953086	 953086	 091-0688213
นายว นัต์		ศรวิีลยั	 อ.เวยีงแก่น	 608173-4	 608173	 081-5309811
นายประจวบ		เจรญิพร	 อ.แม่ฟ้าหลวง	 767512-3	 767153	 084-5035678
นายนรตุม์ชยั		แก้ว อน	 อ.แม่ าย	 731503	 731503	 081-6726171
นายพบิลูย์ชยั		อินทนะ	 อ.ป่าแดด	 761046	 654355	 086-1867228
นายทวีวฒัน์		วุฒิ าร	 อ.ดอยหลวง	 790064		 790064	 089-9512876
	 	 790126	

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ี
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โทรศพัท์
(054)

โทร าร
(054)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(2)  จงัหวดัน่าน    
ค�าขวญัจังหวดั :   “แข่งเรอืลอืเลือ่ง  เมอืงงาช้างด�า  จิตรกรรมวดัภูมนิทร์  
  แดนดนิ ม้ ทีอง เรอืงรองพระธาตแุช่แห้ง”  
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 11,472.072	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	668	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	น่าน)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(054)	รหั ไปรษณีย์	55000	

นพ.วรินทร์เทพ		เชือ้ �าราญ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 600070	 600075	 081-7467799
นพ.ดิเรก		 ดุแดน	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 600070	 600075	 089-5547995
นางกานดา		ยบุล	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 600070	 600075	 081-3665151
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
ทพ.กมล		เศรษฐ์ชยัยนัต์	 ทนัตแพทย์	ชช.	 600070	 600075	 089-8525518
	 	 ด้านทนัต าธารณ ขุ	
น. .อารณุรตัศ์		อรณุนมุาศ	 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน	 600070	 600075	 086-4236504
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
นายนยิม		ศริ	ิ 	 นักวชิาการ าธารณ ขุ	 600070	 600075	 095-6753192
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
พญ.อจัฉรา	ละอองนวลพานชิ	 ผอ.รพ.น่าน	 719000	 719015	 081-8822680
นพ.ว นัต์		แก้วว	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 719000	 719015	 081-8068240
นายวทิยา		ศรวิีชยัอินทร์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 719000	 719015	 089-5573719
นาง มพร		รอดจนิดา	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 719000	 719015	 091-8535938
นพ.กฤตพงษ์		โรจนวภิาต		 ผอ.รพ.เวยีง า	 690810-11	 690812	 081-7167646
นพ.วษิณ	ุ	มงคลค�า	(รก.)	 ผอ.รพ.นาน้อย	 789089-90	 789209	 089-1921889
นพ.กฤติพงษ์	ทพิย์ลุย้	(รก.)	 ผอ.รพ.นาหมืน่	 787013	 787013	 085-0322783
นพ.เทพวรวทิย์		ใจจะดี	(รก.)	 ผอ.รพ.แม่จริม	 769036		 769043	 086-3867578
	 	 	 769233	
นพ.กฤษ		ใจวงค์	(รก.)	 ผอ.รพ. นัติ ขุ	 767045		 767048	 083-1521977
	 	 	 767613	
นพ.กมล		พรมลงักา	(รก.)	 ผอ.รพ.บ้านหลวง	 761060	 761221	 064-6546669
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นพ.ดิเรก		 ดุแดน	(รก.)	 ผอ.รพ.ท่าวงัผา	 059666-70	 059665	 089-5547995
นพ.วฒุไิกร		จติอาร	ี(รก.)	 ผอ.รพ. องแคว	 777085	 777087	 087-1755832
นพ.กิติศกัด์ิ		เกษตร นิ มบติั	 ผอ.รพร.ปัว	 791104		 791225	 088-2683659
	 	 	 791701-2	
นพ.อภิชติ	 ถาวรววิฒัน์	(รก.)	 ผอ.รพ.เชยีงกลาง	 797111		 797111	 091-7791502
	 	 	 797123	
นพ.นธิวิชัร์		แ งเรอืง	(รก.)	 ผอ.รพ.บ่อเกลอื	 778066	 778068	 086-6551982
นพ.มงคล		ลคันาเลศิ	(รก.)	 ผอ.รพ.ทุง่ช้าง	 795100	 795125	 093-1329787
นพ.ฬุจศิกัดิ	์	วรเดชวทิยา	(รก.)	 ผอ.รพ.เฉลมิพระเกยีรติ	 693548	 693549	 081-3557168
นพ.ชรินทร์		ดีปินตา	 ผอ.รพ.ภูเพยีง	 601167	 601169	 061-4989990
นายจงจติ		ปินศริ	ิ อ.เมอืงน่าน	 710911	 775138	 081-1112425
นายชมุพล		 ทุธิ	 อ.เวยีง า	 718193	 718193	 086-9114587
นางศรัจจนัทร์	อดุมแก้วกาญจน์	 อ.นาน้อย	 789109		 789109	 097-9246954
	 	 	 789422	
	 -	 อ.นาหมืน่	 718714	 718714	 -
	 -	 อ.แม่จรมิ	 718261	 718260	 -
นายนคิม		 นุทร	 อ. นัติ ขุ	 767049	 767363	 081-2897059
นายเกษตร		ปะท	ิ อ.บ้านหลวง	 761043	 761043	 081-7968850
นายชยัวฒุ	ิ	วนัควร	 อ.ท่าวังผา	 059816	 059816	 096-0933691
	 -	 อ. องแคว	 777088	 777088	 -
นายอัฌชาวฒัน์		 มบติั	 อ.ปัว	 791246	 756024	 089-9553177
นายชูชีพ		ปัญญานะ	 อ.เชียงกลาง	 797101	 797404	 089-2648391
นายธนเ ฏฐ์		 ายยาโน	 อ.บ่อเกลอื	 778070		 778081	 088-2551388
	 	 	 778081	
นายโชติวฒัน์		ฉตัร มุงคล	 อ.ทุ่งช้าง	 795104	 795521	 089-2645925
นาย มเกยีรติ		 ทิธยิศ	 อ.เฉลมิพระเกียรติ	 718190	 718190	 089-2666935
นายธวัช		 ทิธยิศ	 อ.ภูเพียง	 601015	 601015	 081-8848652
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(3)  จงัหวดัพะเยา    
ค�าขวญัจังหวดั : “กว๊านพะเยาแหล่งชวีติ  ศกัดิ์ ทิธิพ์ระเจ้าตนหลวง  
 บวง รวงพ่อขนุง�าเมอืง  งามลอืเลือ่งดอยบษุราคัม”  
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 6,335.060	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	691	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	พะเยา)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(054)	รหั ไปรษณีย์	56000	 	

นพ.ศุภชยั		บุญอ�าพนัธ์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 409104	 409198	 098-7477058
	 -	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 -	 -	 -
นาง รีุย์ภรณ์		เลศิวชัร กลุ	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 409103	 409198	 099-2704555
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพ.ชาญ		เชดิชเูหล่า	 ทนัตแพทย์	ชช.	ด้านทนัต าธารณ ขุ	 409160	 409198	 081-4732299
ภญ.ไพรจติร		ชยัจ�ารูญพนัธุ	์ เภ ชักร	ชช.	 409150	 409198	 086-9128018
	 	 ด้านเภ ชั าธารณ ขุ
นาย รุศักด์ิ		ชยัชนะ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 409116	 409198	 081-9514498
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายไพรชั		วงศ์จมุป	ู นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 409121	 409198	 090-3279723
นพ.ธวัชชัย		ปานทอง	 ผอ.รพ.พะเยา	 409300	 409330	 090-5196614
นพ.อนนัต์		มาลยัรุง่ กลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 409300	 409330	 086-1851719
จ. .อ.วริยิะภูม	ิจนัทร์ ภุาเ น	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 409300	 409330	 081-9510624
นางประกาย		 ทุธธง	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 409300	 409330	 083-5535956
นพ.ภราดร		มงคลจาตุรงค์	 ผอ.รพ.เชียงค�า	 409000	 451300	 089-9553215
	 -	 รอง.ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 409000	 451300	 -
นายไพรชั		หอมนาน	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 409000	 451300	 083-4651945
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 409000	 451300	 -
นพ. าธติ		กิม ริ	ิ ผอ.รพ.ดอกค�าใต้	 409500	 491507	 088-2678242
นพ. ชุาญ		ปรญิญา	 ผอ.รพ.ปง	 497255		 429510	 089-8553602
	 	 	 497030	
นพ. กุจิ		ทพิทพิากร	 ผอ.รพ.จนุ	 409200-19	 409203	 089-5522292
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โทรศพัท์
(054)

โทร าร
(054)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. มัฤทธิ	์	ตันติวฒันากุล	 ผอ.รพ.แม่ใจ	 409605	 409604	 089-7591364
นพ. มภพ		เมอืงชืน่	 ผอ.รพ.เชยีงม่วน	 495018	 495125	 080-6721945
นพ. รุวฒัน์		กุลศร	ี(รก.)	 ผอ.รพ.ภูกามยาว	 079801	 079801	 081-8868291
นพ.อดิศกัด์ิ		 ทุธการ	(รก.)	 ผอ.รพ.ภูซาง	 465100	 465100	 081-0396964
นายภานพุนัธ์		ไพฑูรย์	(รก.)	 อ.เมอืงพะเยา	 887109	 887109	 062-3377796
นายไชยยนต์		วงศ์ใหญ่	 อ.เชียงค�า	 451974	 452510	 088-5475425
นายประพนัธ์		เดชะบญุ	 อ.ปง	 497228	 497232	 087-4445044
นายวรศลิป์		ผดัมาลา	 อ.เชียงม่วน	 495100	 495100	 087-1936451
นายภวูนารถ	ลิม้ประเ ริฐ	(รก.)	 อ.แม่ใจ	 499230	 499230	 089-8501816
	 	 	 499386	
นายภานมุาศ	พรหมเผ่า	(รก.)	 อ.จุน	 459224	 459043	 062-5494246
นาย ภัุกด์ิ		วงค์ประ ทิธิ	์ อ.ดอกค�าใต้	 491492	 491867	 081-8850403
นายชยัย์นนั		พฒันไพจติร	 อ.ภูซาง	 465070	 465070	 065-1233017
นายมนตร	ี	วลิาชัย	 อ.ภูกามยาว	 888182	 888182	 081-9806321
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(054)

โทร าร
(054)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(4)  จงัหวดัแพร่    
ค�าขวญัจังหวดั :   “หม้อห้อมไม้ กั  ถิน่รกัพระลอ  ช่อแฮศรเีมอืง   
 ลอืเลือ่งแพะเมอืงผ ี คนแพร่นีใ้จงาม” 
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 6,538.598	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	551	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	แพร่)	 	 	 	
																							 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(054)	รหั ไปรษณีย์	54000	 	

นพ.ขจร		วนัิยพาณชิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 511145	 523313	 089-8585166
	 	 	 	 	 098-7472632
ภก.ประเ รฐิ		กติติประภั ร์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 511145	 523313	 081-8845302
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพญ. ขุจติตรา		วนาภิรักษ์	 ทนัตแพทย์	ชช.	 511145	 523313	 081-9606248
ภก.เด่น		ปัญญานนัท์	 เภ ชักร	ชช.	 511145	 523313	 081-9611334
นาย ง่า		วงัคะออม	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 511145	 523313	 095-4519318
	 	 ด้านบรหิาร าธารณ ขุ	
นางพชัร	ี	อรุณราษฎร์	 นกัวเิคราะห์ฯ	ช�านาญการพเิศษ	 511145	 523313	 081-3870988
นพ.ดนยั		ภัทรเธยีร กลุ	 ผอ.รพ.แพร่	 533500	 511096	 089-8563376
นพ.วชินิ		โชติปฏิเวชกุล	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 533500	 511096	 081-2873739
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 533500	 511096	 -
นางพรธดิา		ช่ืนบาน	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 533500	 511096	 099-2391566
นพ.เกรยีงศกัด์ิ		ธนอัศวนนท์	 ผอ.รพร.เด่นชยั	 613134		 613195	 089-7550636
	 	 	 613354	
นพ.วนัชยั		วันทนย์ีวงศ์	 ผอ.รพ. อง	 591575		 591575	 081-2879626
	 	 	 591815	
นพ.รุ่งกจิ		ปินใจ	(รก.)	 ผอ.รพ.ร้องกวาง	 597115		 596487	 081-7397811
	 	 	 597298	
นพ.เฉลมิชยั		คุณชมภู	 ผอ.รพ.ลอง	 581661		 581661	 081-9510232
	 	 	 581479	
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(054)

โทร าร
(054)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.แ งชยั		พงศ์พชิญ์พิทักษ์	 ผอ.รพ. งูเม่น	 541430		 630939	 081-7165928
	 	 	 541299	
นพ.รุ่งกจิ		ปินใจ	(รก.)	 ผอ.รพ.หนองม่วงไข่	 647458-9	 647194	 081-7397811
นพ.อมรพนัธุ	์	 มร	(รก.)	 ผอ.รพ.วงัชิน้	 589252-4	 589106	 083-5655171
นายพเิชษฐ์		ผดัผ่อง	 อ.เมอืงแพร่	 511220	 522723	 080-5035245
นายศราวธุ		นนัทวรรณ	 อ. งูเม่น	 541605	 544405	 086-7305450
นางพรศร	ี	 งิคะปะ	 อ.ร้องกวาง	 597296	 648277	 085-6187986
นาย มชาย		โลกค�าลอื	 อ.เด่นชยั	 613019	 640768	 081-9931474
นายอดิศักด์ิ		อากร กลุ	 อ. อง	 591567	 593301	 088-2612587
นายพรีะพงศ์		ชมภูมิง่	 อ.ลอง	 581660	 584125	 081-3867596
นายกรีติ		เวยีงนาค	 อ.วงัชิน้	 589103	 588229	 081-9621842
นายบญุธกฤต		อัฐวงศ์	 อ.หนองม่วงไข่	 635030	 635030	 088-2683868
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(053)

โทร าร
(053)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(5)  จงัหวดัเชยีงใหม่    
ค�าขวญัจังหวดั :  “ดอย เุทพเป็นศร ี ประเพณีเป็น ง่า  บปุผชาติล้วนงามตา  
 นามล�า้ค่านครพงิค์”  
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 20,107.057	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	696	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	เชยีงใหม่)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(053)	รหั ไปรษณีย์	50000	 	

นพ.จตุชยั		มณีรตัน์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 222666	 222666	 089-6323572
นพ.วรัญญู		จ�านงประ าทพร	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 222666	 222666	 089-7550668
นพ.ทวิช		แก้วประเ รฐิ		 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 222666	 222666	 081-8594353
นางพชัรากาญจน์		คงทวีพนัธ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 222666	 222666	 083-6254444
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายทอง		พนัทอง	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 222666	 222666	 081-9510261
	 	 ด้านบรหิาร าธารณ ขุ	
นายภาคภูม	ิ	ธาวงค์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 222666	 222666	 083-7629726
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.วรเชษฐ		เต๋ชะรัก	 ผอ.รพ.นครพงิค์	 999204	 999201	 091-8529424
พญ.ลดาวรรณ		หาญไพโรจน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 999204	 999221	 086-9135454
นายอภิชาติ		มลูฟอง	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 999204	 999221	 081-9508207
น. .นาฏยา		เอ้ืองไพโรจน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 999204	 999221	 089-8533320
นพ. มัพนัธ์		ก๋องเงนิ	 ผอ.รพ.จอมทอง	 341218-9	 341521	 089-8915489
นพ.เพิม่ลาภ	พงษ์ประภาพนัธ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 341218-9	 341521	 081-5942065
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 -	 -	 -
นางนพวรรณ		อูปค�า	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 341218-9		 341521	 086-9114188
(ปฏิบติัหน้าที)่
นพ.วชิญ์			 ริโิรจน์พร	 ผอ.รพ.ฝาง	 451144-5	 451152	 081-9528952
นพ.ศราวธุ		กัน บื	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 451144-5	 451152	 081-5951330
นายรณกร		จนัทร์ซา	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 451144-5	 451152	 091-0719886
น. .แ งอาทติย์	วชิยัยา	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 451144-5	 451152	 085-0352114
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โทรศพัท์
(053)

โทร าร
(053)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.วริชั		กลิน่บวัแย้ม	 ผอ.รพ. นัป่าตอง	 355334-8	 311712	 081-9619923
พญ.กชพร		อนิทวงศ์	 ผอ.รพ.เชยีงดาว	 455074	 455249	 089-6355189
นพ.ทวิช		แก้วประเ รฐิ	 ผอ.รพ.ฮอด	 461127	 831445	 081-8594353
นพ. มมติร		 งิห์ใจ	 ผอ.รพ.เทพรตันเวชชานกุลูฯ	 485374-6	 485374-6	 081-5682347
นพ. มติ		ศมพันธุพ์งศ์	 ผอ.รพ.พร้าว	 475271	 475293	 087-1837652
นพ.เฉลมิ		โพธานารกัษ์	 ผอ.รพ.แม่อาย	 459036-7	 459038	 081-4681122
นพ.ปรีชา		 ริิจติราภรณ์	 ผอ.รพ.ดอย ะเก็ด	 495571	 495505	 086-9111116
นพ.จรั 			 งิห์แก้ว	 ผอ.รพ. ารภี	 321179	 321762	 089-4317449
นพ.จักร์ชยั		ติตตะบตุร	 ผอ.รพ.อมก๋อย	 467111	 467014	 081-9803690
นพ. มศกัด์ิ		โอภา ตระกลู	 ผอ.รพ.แม่แตง	 104148-51	 104152	 081-8832601
นพ.วรวฒุ	ิ		โฆวชัรกลุ	 ผอ.รพ. นัทราย	 921199	 498999	 081-8812320
นพ.วเิชยีร		ศริ	ิ	 ผอ.รพ. ะเมงิ	 487124-5	 487120	 085-6246868
นพ.อ�าพร		เอ่ียมศร	ี ผอ.รพ.แม่วาง	 928044-5	 928044-5	 081-8840311
นพ.ธนิต		บรร พผล	 ผอ.รพ.ดอยเต่า	 469128-9	 469131	 081-9604431
ทพญ.โ ธดิา		 าระพนัธุ	์ ผอ.รพ.เวยีงแหง	 477011-2	 477011	 081-9935641
นพ.ฐิติกานต์	ณ	ป่ัน		 ผอ.รพ.ไชยปราการ	 870444	 457027	 085-0404550
นพ.บดินทร์		จักรแก้ว		 ผอ.รพ.หางดง	 442390-6	 441630	 089-7557442
นพ. มพล		นามวงษา	 ผอ.รพ.แม่ออน	 880745-6	 880745-6	 081-4739994
นพ.ณรงค์เดช		พพิฒัน์ธนวงศ์	 ผอ.รพ. นัก�าแพง	 446635-7	 446635	 081-8851388
พญ.นลนิทพิย์		ธรรมฤกษ์ฤทธิ	์ ผอ.รพ.ดอยหล่อ	 267397-9	 267400	 081-9700045
นพ.ประจนิต์		เหล่าเท่ียง	 ผอ.รพ.วดัจนัทร์เฉลมิพระเกยีรติฯ	 484010	 484011	 091-0765882
นายทวีศกัด์ิ		เทยีมตระกูล	 อ.เมอืงเชยีงใหม่	 110577	 110577	 084-4062520
นาย มเกยีรติ		มณผ่ีอง	 อ.จอมทอง	 341243	 826636	 089-1931700
นายอภิชาต		ตันอุต	 อ.แม่แจ่ม	 485100	 485100	 081-5305104
นายวรวฒัน์		เดชวงค์ยา	 อ.เชียงดาว	 455175	 455558	 081-9993477
นายยอด		คณุยศยิง่	 อ.ดอย ะเกด็	 495502	 291476	 081-6910544
นายวเิวก			ค�าราพชิ	 อ.แม่แตง	 470201	 470201	 081-8814592
นายอนุชา		แ นไฝ	 อ.แม่รมิ	 297611	 297611	 081-0223746
นายวรีวชิญ์		เวชกจิ	 อ. ะเมงิ	 487117	 487623	 085-8680128
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โทรศพัท์
(053)

โทร าร
(053)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายนพดล		นพมณ	ี อ.พร้าว	 475292	 475292	 086-1842765
นายประภา 		ปาล	ี อ. นัป่าตอง	 311362	 311362	 081-8844946
นาย าคร		ไชยอ�ามาตย์	 อ. นัก�าแพง	 332026	 332026	 089-7005888
นางทพิย์วลัย์		อุ่นนนักาศ	 อ. นัทราย	 350511	 350511	 095-5499555
นายศราวธุ		 ร้อยอินต๊ะ	 อ.หางดง	 441813	 441756	 081-9617879
นายชูเชิด		ปวนปินตา	 อ.ฮอด	 461019	 461163	 081-9608549
นายนรินัดร		บญุเกดิ	 อ.ดอยเต่า	 469064	 469065	 081-9509308
นายเฉลมิ		ใบงิว้	 อ.อมก๋อย	 467052	 467125	 081-8853514
นายโกวิท		เกษรศร	ี อ. ารภี	 321256		 321256	 086-1815117
	 	 	 321690	
นางพทัธวรรณ		ลาน้อย	 อ.เวยีงแหง	 477014	 477014	 084-6110292
นายชวลติ		 าทช้าง	 อ.ไชยปราการ	 870215	 457124	 081-7658647
นายทวีศิลป์		ชัยชนะ	 อ.แม่วาง	 928097	 928097	 089-8501817
นาย เุทพ		ตาพรหม	 อ.แม่ออน	 929114	 929114	 081-2887991
นายทนงศกัด์ิ		หน่อตุ่น	 อ.ดอยหล่อ	 369376	 369396	 087-5744344
นาย ริุนทร์		 ริุยงค์	 อ.กัลยาณวิฒันา	 088-2592189	 -	 081-6817220
นาย มเดช		 าย ดุ	 อ.ฝาง	 451233	 453549	 081-9525886
นายเอกชัย		กัลยา	 อ.แม่อาย	 459508	 459001	 089-5604007
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โทรศพัท์
(053)

โทร าร
(053)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(6)  จงัหวดัแม่ฮ่อง อน    
ค�าขวญัจังหวดั :   “หมอก ามฤด ู กองมเู ยีดฟ้า  ป่าเขยีวขจ ี ผูค้นด ี  
 ประเพณีงาม  ลอืนามถิน่บวัตอง”  
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 12,681.259	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	924	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	แม่ฮ่อง อน)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(053)	รหั ไปรษณีย์	58000	 	

นพ.เอกชยั		ค�าลอื	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 611281	 611321	 083-4711789
	 	 	 	 611322
นพ.ทศพล		ดิษฐ์ศริ	ิ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 611287	 621321	 087-7867657
	 	 	 	 611322	
นพ.พิทยา		หล้าวงค์	 นายแพทย์ช�านาญการ	 611281	 621321	 089-5618482
	 	 	 	 611322
นายปฐม		นวลค�า	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 611281	 621321	 089-8517983
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	 	 611322	
ภญ.ภัทรา		นวลค�า	 เภ ชักร		ชช.	 611281	 621321	 097-9248928
	 	 	 	 611322	
นาย รุพล		วนาภรณ์	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 611281	 611321	 081-9616751
	 	 	 	 611322	
นายวเิชยีร		 วุรรณามงักร	 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน	 611281	 611321	 081-2877814		
	 	 ช�านาญการพเิศษ	 	 611323	
นพ.ชาญชยั		พจมานวพิธุ	 ผอ.รพ.ศรี งัวาลย์	 611378	 611408	 081-5952903
นพ.ชวีา		มัง่ม	ี 	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 611378	 611408	 096-8120678
นายก�าพล		จติซ่ือ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 611378	 611408	 081-9617392
น. .ราศร	ี	คันธี าร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 611378	 611408	 086-1820448
นพ.ทศพล		ดิษฐ์ศริ	ิ ผอ.รพ.แม่ ะเรยีง	 681033	 621307	 087-7867657
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นพ.บณัฑิต		ดวงดี	 ผอ.รพ.แม่ลาน้อย	 689060	 689062	 087-1853541
นพ.วฒัน์ชยั		วิเศษ มติ	 ผอ.รพ.ปาย	 699031	 699211	 089-7014922
นพ.พิทยา		หล้าวงศ์	 ผอ.รพ.ขุนยวม	 691098		 691098	 089-5618482
	 	 	 691017	
นพ.จักร	ี	คม าคร	 ผอ.รพ. บเมย	 618080	 618082	 	086-9230843
นพ. พุฒัน์		ใจงาม	 ผอ.รพ.ปางมะผ้า	 617153		 617153	 081-7168797
	 	 	 617154	
นายอรรถ ทิธิ	์	แ งจนัทร์	 อ.เมอืงแม่ฮ่อง อน	 611530		 611530	 081-7169700
	 	 	 612975
นายด�ารงค์		นันยบตุร	 อ.แม่ ะเรยีง	 681310	 682406	 084-3788475
นายนพินธ์		ปินธิดา	 อ.แม่ลาน้อย	 689026	 689249	 081-0275760
นายแกล้วกล้า	ฤทธาเกรกิไกล	 อ.ปางมะผ้า	 617142	 617143	 081-1794901
นายบญุ ม		เมอืงน�าโชค	 อ.ขุนยวม	 699105	 691185	 084-3696321
นายทองค�า		แปงมลู	 อ. บเมย	 618074	 618089	 089-2615044
น. .พมิล		เกิดมงคล	 อ.ปาย	 699210	 699392	 081-9608130
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โทรศพัท์
(054)

โทร าร
(054)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(7) จงัหวดัล�าปาง    
ค�าขวญัจังหวดั :   “ถ่านหนิลอืชา  รถม้าลอืลัน่  เครือ่งป้ันลอืนาม   
 งามพระธาตลุอืไกล  ฝึกช้างใช้ลอืโลก”  
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 12,533.961	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	599	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ล�าปาง)	 	 	 	
																									 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(054)	รหั ไปรษณีย์	52000		

นพ.ประเ รฐิ		กจิ วุรรณรตัน์	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวัด	 227526-9	 227524	 081-4739071
นายนพรัตน์		วชัรขจรกลุ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 227526-9	 227524	 081-9922574
นาง มพร		กจิ วุรรณรตัน์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 227526-9	 227524	 091-0677127
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นางนงคราญ		คชรกัษา	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 227526-9	 227524	 089-6368043
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.พงษ์ศกัด์ิ		โ ภณ	 ผอ.รพ.ล�าปาง	 237400-9	 237444	 081-9300091
นพ.จรลั		ปันกองงาม		 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 237400-9	 237444	 081-7646643
นพ.ธวัชชัย		ปานทอง	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 237400-9	 237444	 -
นายอธษิฐาน		วงศ์ใหญ่	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 237400-9	 237444	 090-5196614
นาง มพร		เลศิวริยิเ ถียร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 237400-9	 237444	 081-2898988
นพ.กระ นิ		เขยีวปิง	(รก.)	 ผอ.รพ.แม่เมาะ	 266032	 266104	 085-7230007
นพ. ทิธกิร		 องค�าชมุ	 ผอ.รพ.เกาะคา	 287393	 282269	 081-7838671
นพ. ทิธกิร		 ารวิาท		 ผอ.รพ.เ รมิงาม	 286118	 286118	 087-7862218
นพ.กฤษฎ์ิ		ทองบรรจบ	(รก.)	 ผอ.รพ.งาว	 329504	 261560	 081-8845485
พญ.พิมพ์วไิล		วรรณารักษ์		 ผอ.รพ.แจ้ห่ม	 271005	 271005	 089-6411610
พญ. กาวเดอืน		เนตรทพิย์	(รก.)	 ผอ.รพ.วงัเหนอื	 279100	 279013	 086-9126151
นพ. ราวธุ		แ งทอง	 ผอ.รพ.เถนิ	 292017	 291585	 081-8838219
ทพ.ธวชัชยั		ปินเครอื	(รก.)	 ผอ.รพ.แม่พริก	 299324	 299323	 097-9922974
นพ.นวรตัน์		วนาพนัธพรกุล	 ผอ.รพ.แม่ทะ	 289184	 289184	 089-9985850
พญ. ภุาพรรณ		ชณุหการกจิ	 ผอ.รพ. บปราบ	 296085	 296253	 085-5268882
นพ.นพรตัน์		วัชรขจรกุล	(รก.)	ผอ.รพ.ห้างฉัตร	 269506	 269515	 081-9922574
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โทรศพัท์
(054)

โทร าร
(054)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

พ.ท.นพ.ศชุยั		คู วุรรณ	 ผอ.รพ.เมอืงปาน	 276020	 276081	 086-4285981
นายถวิล		 กลุวรรณวงศ์		 อ.เมอืงล�าปาง	 219350	 223022	 086-9209121
นายศรศลิป์		มงักรแก้ว	(รก.)	 อ.แม่เมาะ	 276003	 276307	 093-1378377
นายชชูาติ		กาวลิะ	 อ.เกาะคา	 281392	 281392	 086-9115776
นายประจกัษ์		ขนัเวท	(รก.)	 อ.เ รมิงาม	 286028	 286028	 093-2734498
นาย พุล		ปัญญาไว	(รก.)	 อ.แจ้ห่ม	 271156	 271156	 093-1327311
นาย ทุธศิกัด์ิ		ธรีะเช้ือ	 อ.งาว	 261256	 261167	 095-6984062
นายฉตัรชยั		เครอื าร	 อ.วงัเหนอื	 279094	 279094	 081-8845460
นายชุมพล		ดวงดีวงศ์	 อ.เถิน	 291584	 291584	 089-5619134
นาย มบติั		กาวลิเครอื	 อ.แม่พรกิ	 299012	 299012	 081-7654040
นายวชิิตพงษ์		วงศ์เรอืน	 อ.แม่ทะ	 289402	 289402	 081-7644603
นายศภุฤกษ์		ทฉิลาด	(รก.)	 อ. บปราบ	 296311	 295101	 091-1437532
นายบญุเรอืง		อินตาค�า	 อ.ห้างฉตัร	 269639	 269141	 084-8087452
นายศภุณฐักรณ์		มลูฟ	ู(รก.)	 อ.เมอืงปาน	 266206	 266103	 081-7246787
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โทรศพัท์
(053)

โทร าร
(053)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(8) จงัหวดัล�าพนู   
ค�าขวญัจังหวดั :  “พระธาตเุด่น  พระรอดขลงั  ล�าไยดงั  กระเทยีมดี 
 ประเพณีงาม  จามเทวศีรหีรภุิญไชย”  
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 4,505.882	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	670	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ล�าพนู)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(053)	รหั ไปรษณีย์	51000	 	

นพ.วทิยา		พล ลีา	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 093725-6	 093727	 086-2250160
นพ. รุยิพงณช์	 รุยิะพงฑากุล	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 093725-6	 093727	 082-8223359
น. .อรพนิธ์		ใจ นุทร	 นวก. าธารณ ขุ	ช�านาญการพิเศษ	 093725-6	 093727	 081-9932276
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นาย มาน		พรวเิศษศริกุิล	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 093725-6	 093727	 081-9511044
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
พญ.ภาวณิ	ี	เอ่ียมจนัทน์	 ผอ.รพ.ล�าพนู	 569111	 -	 095-6426252
นพ. ธุติ		คณุประดิษฐ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 569121	 -	 081-9989282
นาย รุชัย		จริประภากร	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 569131	 -	 089-7006987
นางนชุร	ี	จนัทร์เอ่ียม	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 569139	 569141	 081-3662085
นพ.ธวัชชยั		ฉนัทวฒุนินัท์	 ผอ.รพ.ป่าซาง	 555400	 555401	 089-4333993
นพ.เผ่าพงษ์		 นุทร	 ผอ.รพ.ลี	้ 596513	 596518	 081-8811033
นพ.คะนอง		ถนอม ตัย์	 ผอ.รพ.บ้านโฮ่ง	 980377	 591232	 091-8594428
นพ. นัติ		วงศ์ฝ้ัน		 ผอ.รพ.แม่ทา	 571171	 976019	 087-9882019
นพ. จัพจน์		เกตุวฒัธร	 ผอ.รพ.ทุง่หัวช้าง	 975201-2	 975200	 084-4849609
พญ. ม กลุ		เกยีรติอนนัต์	 ผอ.รพ.บ้านธ	ิ 501703	 501703	 084-3784190
พญ.มลัลกิา		โมกขะ มติ	 ผอ.รพ.เวยีงหนองล่อง	 504043-4	 504043	 086-9915988
นายเนตร		พงษ์ตุ้ย	 อ.เมอืงล�าพนู	 512062	 560643	 081-9520509
นายวเิชยีร		ปิงชยั	 อ.แม่ทา	 976220	 976275	 090-8939742
นายวนัชยั		รตันพรม		 อ.บ้างโฮ่ง	 591322	 591322	 085-7111705
นายโยธิน		จนัทร์ทพิย์	 อ.ลี	้ 976830	 979156	 081-7068559
นายศรีพรหม		กา กลู	 อ.ป่าซาง	 520535	 521055	 086-1927914
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นายธวัชชยั	รตันไพบลูย์วิทย์	 อ.ทุง่หัวช้าง	 975125	 975075	 086-1927446
นาย งัวรณ์				ศรวีชิยั	 อ.บ้านธ	ิ 501702	 984948	 081-9935210
นายโรม			ชนะเดช	 อ.เวยีงหนองล่อง	 528664	 528664	 087-1896985


