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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(055)

โทร าร
(055)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่2    
9. ตาก 10. พิษณุโลก 11. เพชรบูรณ์   
12. ุโขทัย 13. อุตรดิตถ์

(9) จงัหวดัตาก    
ค�าขวญัจังหวดั : “ธรรมชาตน่ิายล  ภูมพิลเขือ่นใหญ่  พระเจ้าตากเกรยีงไกร  
 เมอืงไม้และป่างาม” 
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 16,406.650	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	426	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ตาก)	 	 	 	
																									 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(055)	รหั ไปรษณีย์	63000	

นพ.จรญั		จนัทมตัตุการ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 518100	 518109	 081-2713490
นพ.รเมศ		ว่องวไิลรตัน์	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 518103	 518109	 088-2939956
นายอดิศร		 มเจรญิ นิ	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 518113	 518109	 081-8877649
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายประเ รฐิ	 อนเจรญิทรพัย์		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 518123	 518109	 081-9629854
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายหิน			 ทิธิกนั	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 518121	 518109	 089-8569279
นพ.บรรเจดิ		นนท ติู	 ผอ.รพ. มเดจ็พระเจ้าตาก นิมหาราช	 511024-5	 513037	 085-2524466
นพ.วนัชยั		พนิิชกชกร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511024-5	 513037	 089-7033179
นาง พัุตรา		แจ่มตระกลู	(รก.)		รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 511024-5	 513037	 081-8883779
นางจงลกัษ์		ร ขุมุาลชาติ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 511024-5	 513037	 091-0265590
นพ.ธวัชชัย		เศรษฐศุภพนา	 ผอ.รพ.แม่ อด	 531970	 533735	 097-9539151
นพ.พิพฒั		เคลอืบวงั	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 531970	 533735	 090-0618006
นายชดิ		บญุมาก		 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 531229	 533735	 093-1346562
นางปราณ	ี	มหาศกัด์ิพนัธ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 531229	 533735	 082-4914765
(ปฏิบติัหน้าที)่
พญ.ธญัญารตัน์		 ทิธวิงศ์	 ผอ.รพ.บ้านตาก	 591435-6	 592079	 062-3366323
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(055)

โทร าร
(055)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ปรุฉิตัร		ย่ิงรงั รรค์			 ผอ.รพ. ามเงา	 800596-8	 800596-8	 088-2723849
นพ. ธุา		ภัทรกจิรุง่เรอืง	(รก.)	 ผอ.รพ.แม่ระมาด	 581229	 581085	 081-7852066
นพ.ธวัชชยั		ยิง่ทวศีกัด์ิ	 ผอ.รพ.ท่า องยาง	 589255-6	 589009	 089-8916331
นพ.ศักด์ิบญัชา		 มชยัมงคล	 ผอ.รพ.พบพระ	 569211-2	 569117	 088-2822053
นพ.วรวทิย์		ตันติวฒันทรัพย์	 ผอ.รพ.อุ้มผาง	 561270-2	 561016	 081-8877184
นพ.พิจารณ์		 ารเ วก		 ผอ.รพ.วงัเจ้า	 593060-1	 593062	 096-6672819
นายมานั 		ต๊ะชมภู	 อ.เมอืงตาก	 513595	 516302	 088-2827727
นายเฉลมิ		กล่อมเกลีย้ง	 อ.แม่ อด	 531890	 533344	 081-3793186
นายธวัช		จงนมิติ ถาพร	 อ.บ้านตาก	 591021	 591021	 081-9734276
นาย นงาน		ใจยาเก๋	 อ.ท่า องยาง	 589116	 589008	 081-3240207
นายธวัชชัย		ค�าแก้ว	 อ.พบพระ	 800619	 800617	 089-6386731
นายชนน์ชนก	ลิขิตวฒันาเกียรต์ิ	 อ.อุม้ผาง	 561088	 561088	 081-3790682
นายเกษม		ศิริมา	 อ. ามเงา	 593007	 593008	 089-8583438
นายฉตัรชยั		อ่ิมอ่อง	 อ.แม่ระมาด	 581157	 581241	 081-0405535
นาย มพร		จ่านาค	 อ.วงัเจ้า	 804232-3	 804232	 098-7493702
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(055)

โทร าร
(055)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(10) จงัหวดัพษิณโุลก    
ค�าขวญัจังหวดั : “พระพทุธชนิราชงามเลศิ  ถิน่ก�าเนดิพระนเรศวร   
 องฝ่ังน่านล้วนเรอืนแพ  หวานฉ�า่แท้กล้วยตาก   
 ถ�า้และน�า้ตกหลากตระการตา” 
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 12,533.961	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	599	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ล�าปาง)	 	 	 	
																									 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(055)	รหั ไปรษณีย์	52000		

นพ.ไกร ขุ		เพชระบรูณนิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 219678	 244410	 081-3795935
นพ.อ๊ีดยงัวนั		ยงย่วน	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 219678	 244410	 081-5341305
นพ.รัฐภูม	ิ	ชามพนูท	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 219678	 244410	 081-5968535
นายชนิวัฒน์		ชมประเ รฐิ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 219678	 244410	 089-4366527
	 	 ด้านบรกิารวชิาการ	
นพ. ชุาติ		พรเจรญิพงศ์	 ผอ.รพ.พทุธชนิราช	 270300	 258031	 081-6040707
นพ.อารย์ี		เจษฎาญาณเมธา	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 270300	 258031	 081-6888666
นพ.โตมร		ทองศร	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 270300	 258031	 081-5320710
นายชาตร	ี	ป้อมเป้ิน	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 270300	 258031	 081-4752561
นาง มพร		เจษฎาญานเมธา	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 270300	 258031	 081-6888222
นพ.ศิษฏิคม		เบญ็จขนัธ์	 ผอ.รพร.นครไทย	 389060-1	 389015	 087-6457607
นพ.ภูวดล		พลพวก	 ผอ.รพ.บางระก�า	 371168		 371176	 092-2615524
	 	 	 371170
พญ.ดวงรตัน์		เชีย่วชาญวทิย์	 ผอ.รพ.บางกระทุม่	 391061-2	 296480	 081-5342066
นพ.จักรนิ		 มบรูณ์จนัทร์	 ผอ.รพ.วงัทอง	 311017	 311140	 081-6745525
นพ.อ๊ีดยงัวนั		ยงย่วน	 ผอ.รพ.พรหมพริาม	 369034		 369073	 081-5341305
	 	 	 369103
นพ.เศรษฐวชิช์		ศริิวฒัน์	 ผอ.รพ.ชาติตระการ	 381020	 381021	 088-4340554
นพ.จตุพล		ขุนมธรุ 	 ผอ.รพ.เนนิมะปราง	 399055-6	 399057	 081-6044254
พญ.พิมพ์พรรณ		ป่ันโพธ์ิ	 ผอ.รพ.วดัโบ ถ์	 361079	 291727	 086-5898005
นายธรรมรตัน์		เพชร	ี อ.เมอืงพษิณโุลก	 213098	 213099	 081-7851440
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(055)

โทร าร
(055)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายทวิช		เพง็ ลดุ	 อ.นครไทย	 991700	 991770	 098-8190699
นายธานี		ถือแก้ว	 อ.ชาติตระการ	 381031	 381031	 094-7130789
	 -	 อ.บางระก�า	 371019	 371804	 -
นายวเิชยีร		มบีญุล�า้	 อ.บางกระทุม่	 391138	 398138	 089-2719086
นายเอกชยั		 ร้อย งัวาลย์	 อ.พรหมพริาม	 369051	 391138	 081-2807225
นายพยงุ		ศวิเมธกีลุ	 อ.วดัโบ ถ์	 361082	 389300	 086-2115178
นายวนัชยั		ทมิชม	 อ.วงัทอง	 311092		 311092	 089-8592298
	 	 	 312021
	 -	 อ.เนนิมะปราง	 399058	 399118	 -
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(056)

โทร าร
(056)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(11) จงัหวดัเพชรบรูณ์    
ค�าขวญัจังหวดั :  “เมอืงมะขามหวาน  อทุยานน�า้หนาว  ศรเีทพเมอืงเก่า  
 เขาค้ออนุ รณ์  นครพ่อขนุผาเมอืง”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 12,668.416	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	346	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	เพชรบรูณ์)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(056)	รหั ไปรษณีย์	67000	 	

นพ.ชยัวฒัน์		ทองไหม	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 723100	 711299	 081-9555369
	 -	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 748891	 711299	 -
นางดุษฎี		พงษ์พทิกัษ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 748892	 711299	 094-8296689
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.นติิ		เหตานรุกัษ์	 ผอ.รพ.เพชรบรูณ์	 717611	 717645	 089-9007214
นพ.กอบชัย		จิรชาญชัย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 717611	 717645	 081-9962520
นาย าธิต		จนัทรนมิ	ิ รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 717626	 717645	 081-7079879
นางอมรรตัน์		กุลทพิรรธน์		 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 717600	 717645	 081-7079573
นพ.กอบชยั		จิรชาญชยั		 ผอ.รพ.วเิชยีรบุร	ี 064-0032061	 928168	 081-9962520
นพ.นรุตม์		นวัิฒนกาญจนา	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 064-0032062	 928168	 081-8072434
นายเชิดชยั		คงจ�านงค์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 064-0032060	 928168	 095-6409075
นางวลาลยั		ศรีเดช	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 064-0032065	 928168	 091-0285526
นพ.ศักรนิทร์		ธนเกยีรติ กลุ	 ผอ.รพ.หล่ม กั	 701020	 701129	 084-3609678
นพ.พนา		พงศ์ช�านะภัย	 ผอ.รพร.หล่มเก่า	 709555	 709845	 081-7277677
นพ.นพิทัธ์		ชยัประเ ริฐ ดุ	 ผอ.รพ.ชนแดน	 761301-2	 761302	 081-7277177
นพ. มรฐั		ศรีตระกลู	 ผอ.รพ.หนองไผ่	 781113-4	 782294	 081-8872128
นพ.ศุภ ทิธิ	์	 ขุ	ี(รก.)	 ผอ.รพ.บงึ ามพัน	 731284-5	 731285	 083-0487487
นาย มัฤทธิ	์	 ขุหร่อง	(รก.)	 ผอ.รพ.ศรเีทพ	 799467-8	 799467	 081-8863868
นพ.ธรีพจน์		ฟักน้อย	(รก.)	 ผอ.รพ.เขาค้อ	 728074	 728059	 086-4074438
นพ. รุศกัด์ิ		จนัทร์เกตุ	 ผอ.รพ.วงัโป่ง	 758224-6	 758224	 061-2869440
พญ.วจิติรา		แพงขะ	 ผอ.รพ.น�า้หนาว	 779033	 779033	 097-9186326
นายดิลก		อ่อนลา	 อ.เมอืงเพชรบรูณ์	 711276	 711189	 081-9721726



113

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(056)
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เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายพร ทิธิ	์	ศรี ขุ	 อ.หล่ม กั	 702023	 704588	 089-9607506
นายบารม	ี	อินทกนก	 อ.หล่มเก่า	 779031	 779031	 091-8388040
นายภูมนิทร์		ค�าหนกั	 อ.วเิชยีรบรุ	ี 799450	 799580	 091-8439915
นายมานพ		เงนิโฉม	 อ.หนองไผ่	 781646	 781646	 091-0264405
นายธรีะวฒัน์		ค�าโฉม	 อ.บงึ ามพนั	 731355	 731355	 081-7341669
นายวฒันศกัด์ิ		จนัทร์แปลง	 อ.น�า้หนาว	 728080	 728080	 081-9623564
นางนรีรตัน์		ไชยอัครกัลป์	 อ.ชนแดน	 761234	 761234	 097-1961426
นายศริิ		 นุรย์ี		 อ.ศรเีทพ	 799450	 -	 091-0268567
น. .รุง่พทิยา		คณะช่าง	 อ.เขาค้อ	 728080	 -	 089-9587791
นาย มเกยีรติ		แ ง ดีา	 อ.วังโป่ง	 786439	 758219	 098-7508427
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โทรศพัท์
(055)

โทร าร
(055)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(12) จงัหวดั โุขทยั    
ค�าขวญัจังหวดั : “มรดกโลกล�า้เลศิ ก�าเนดิลาย อืไทย เล่นไฟลอยกระทง  
 ด�ารงพทุธศา นา งามตาผ้าตนีจก งัคโลกทองโบราณ  
 กัการแม่ย่าพ่อขนุ  รุง่อรณุแห่งความ ขุ”   
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 12,668.416	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	346	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	เพชรบรูณ์)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(055)	รหั ไปรษณีย์	67000	 	

ดร.นพ.ปองพล		วรปาณ	ิ นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 613375	 613354	 081-5339282
นพ.กฤษณะ		แก้วมลู	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 613375	 613354	 084-6093420
นางเมตตา		ลมิปวราลยั	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 613375	 613354	 081-6800796
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายบญุเชดิ		เพ็ชรมาก	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 613375	 613354	 095-0265901
	 	 ด้านบรหิาร	
นางเพชรรตัน์		กจิ นาโยธนิ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 613375	 613354	 081-8864240
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.มาโนช		อู่วฒุพิงษ์	 ผอ.รพ. โุขทยั	 610586	 612423	 081-8872926
นพ.เธยีรชยั		กจิ นาโยธิน		 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 610586	 612423	 081-6809966
นางรุง่ทพิย์		พงศ์กจิการเจรญิ		รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 610586	 612423	 081-6872202
นางอุไรวรรณ		จุย้ต่าย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 610586	 612423	 089-7032116
นพ. มชาย		แก้วเขยีว	 ผอ.รพ.ศรี งัวร โุขทยั	 628355	 681519	 081-6834686
นพ. นุทร		อินทพบิลูย์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 682030-42	 681519	 091-8379980
นาง นุทร	ี	กิจการ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 682030-42	 681519	 086-7374974
นาง มพร		บรรลพุนัธนุาถ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 682030-42	 681519	 087-2095296
นพ.วชิยั		วนรตัน์วจิติร	 ผอ.รพ. วรรคโลก	 641592	 641027	 081-3794984
นพ. ทุนต์		ทัง่ศริ	ิ ผอ.รพ.ศรี ชันาลยั	 673136-8	 673137	 080-5181117
นพ.บริรกัษ์		ลภันะกลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.ทุง่เ ลีย่ม	 659175	 659411	 081-8875960
นพ.ชมุพล		นชุผ่อง		 ผอ.รพ.ครีมีาศ	 695168	 695006	 084-5785577
นพ.กฤษณะ		แก้วมลู	 ผอ.รพ.กงไกรลาศ	 625248-9	 691152	 084-6093420
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นพ.พงศธร		เหลอืหลาย	 ผอ.รพ.ศรนีคร	 652725-6	 652726	 086-6055264
นพ.ศักด์ิ ทิธ์ิ		บ่อแก้ว	 ผอ.รพ.บ้านด่านลานหอย	 689003	 689027	 083-2171036
นายจรัญ		จนัทร์ดี	 อ.เมอืง โุขทยั	 611124	 611124	 061-2691818
	 -	 อ.กงไกรลาศ	 625314	 691005	 -
นางปรียา		ภาชนะพรรณ	 อ.ศรี �าโรง	 681572	 681572	 061-2691188
นายมนั 		อินชาญ	 อ.บ้านด่านลานหอย	 689116	 634375	 081-9620361
นายวชิาญ		มเีครอืรอด	 อ.ครีีมาศ	 695204	 693373	 081-6041040
นายรชักร		ค�าถาเครอื	 อ. วรรคโลก	 641862	 643755	 091-8249581
	 -	 อ.ทุง่เ ลีย่ม	 659254	 659254	 -
นายประกอบ		แก้วทุง่	 อ.ศรี ชันาลยั	 671482	 671482	 061-2691771
นายรชักร		ค�าถาเครอื	 อ.ศรีนคร	 652629	 652629	 091-8249582
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(13) จงัหวดัอตุรดติถ์    
ค�าขวญัจังหวดั : “เหลก็น�า้พีล้อืเลือ่ง  เมอืงลาง าดหวาน   
 บ้านพระยาพชิยัดาบหกั  ถิน่ กัใหญ่ของโลก”   
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 7,838.592	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	491	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	อตุรดติถ์)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(055)	รหั ไปรษณีย์	53130  
     

นพ.เกษม		ต้ังเกษม �าราญ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 411847	 411848	 089-6444363
นพ.เ ร	ี	นพรัตน์		 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 411847	 411848	 081-8870045
(ปฏิบติัหน้าที)่	
นางมาล	ี	โชคเกดิ	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 411847	 411848	 097-9210799
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
ทพ. บืศกัด์ิ		เจรญิเกษมวทิย์	 ทนัตแพทย์		ชช.	 411847	 411848	 089-2704172
นายศภุมติร		ปาณธปู	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 411847	 411848	 089-5673248
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายขจรศกัด์ิ		อ่ิมเต็ม	 นกัวเิคราะห์ฯ	ช�านาญการพเิศษ	 411847	 411848	 093-1380880
นพ.อายุ 		ภมะราภา	 ผอ.รพ.อุตรดิตถ์	 409999	 830782	 081-8887486
นพ.ยทุธศกัด์ิ		โอ ถธนากร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 409999	 830782	 095-6355675
นพ. มเจตน์		ชัยเจรญิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 409999	 830782	 081-9729656
นพ.พีรชา		คูเกษมกจิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 409999	 830782	 093-5195363
นางวิมนต์		วนัยะนาพร	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 409999	 830782	 087-2069924
นพ.ทศนาถ			อ�าพนนวรตัน์	 ผอ.รพ.พชิยั	 832100	 456299	 081-9532887
นพ.พีร นัต์		ป้ันก้อง		 ผอ.รพ.ตรอน	 825859	 491098	 093-2132221
นพ.เบญจวฒุ	ิ	ครฑุเมอืง	 ผอ.รพ.ทองแ นขัน	 418042	 418041	 089-8393271
นพ.กิตติพงศ์		อุบล ะอาด	 ผอ.รพ.ลบัแล	 450364	 431345	 081-8874820
นพ.เ ร	ี		นพรตัน์	 ผอ.รพ.ท่าปลา	 499013	 499519-20	 081-8870045
นพ.อิชย์อธปิ		บญุศกัด์ิเลศิ	 ผอ.รพ.น�า้ปาด	 481574-5	 481574-5	 081-7852900
พญ.พร วรรค์	มชีนิ	 ผอ.รพ.ฟากท่า	 489339-40	 489115	 088-4245445
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นพ.วชิาญ		จันท งิห์	 ผอ.รพ.บ้านโคก	 486126-7	 486126-7	 081-6807292
นาย มชาย		ทองกระ นั	 อ.เมอืงอุตรดิตถ์	 403724-5	 403724-5	 093-1359877
นายเมอืง		เพ็ชรแบน	 อ.พชัิย	 421074	 421782	 087-2043204
นายบญุเลศิ		จันทร์หอม	 อ.ตรอน	 491116	 491116	 093-2656996
นายรณภพ		เกตุทอง	 อ.ท่าปลา	 499101	 499101	 081-7855850
นายชเูดช		เรือนค�า	 อ.น�า้ปาด	 481043	 481043	 081-5336404
นาย ามารถ		ขุดข�า	 อ.ฟากท่า	 489054	 489444	 087-2043204
นาย มคัร		 ลุา	 อ.บ้านโคก	 418045	 418067	 093-1386798
นายเลศิชาย		น้อยทรพัย์	 อ.ทองแ นขนั	 418067	 418067	 089-9612353
นาย มศกัด์ิ		มอ่ีวม	 อ.ลบัแล	 431330	 431330	 093-1354177


