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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(056)

โทร าร
(056)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่3    
14. ชัยนาท 15. ก�าแพงเพชร 16. พิจิตร 
17. นคร วรรค์ 18. อุทัยธานี

(14) จงัหวดัชยันาท   
ค�าขวญัจังหวดั : “หลวงปูศ่ขุลอืชา เขือ่นเจ้าพระยาลอืชือ่ นามระบอื วนนก
 ม้โอดกขาวแตงกวา” 
พืน้ทีจั่งหวดั :  	 16,406.650	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	426	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ตาก)	 	 	 	
																									 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(056)	รหั ไปรษณีย์	63000	

นพ.พัลลภ		ยอดศริจนิดา	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 405518	 405521	 081-8881262
ว่าที	่รต.นพ.ดนยั	พทิกัษ์อรรณพ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 405518	 405521	 081-8189708
นางปรียาภรณ์		โชคน�าธมันุกจิ	นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 405518	 405521	 081-3541640
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายชยัวฒัน์		 งิห์หิรญันุ รณ์	 เภ ชักร		ชช.	 405518	 405521	 089-7627830
น. .ธนาพร		ทว	ี นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ		 405518	 405521	 096-9192459
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.พรเพชร		นนัทวฒุพัินธุ	์ ผอ.รพ.ชยันาทนเรนทร	 411055	 411071	 086-9393738
นพ.ทนงศกัด์ิ		หอมทรพัย์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 411055	 411071	 087-9962582
นายพริิยะ		บษุยพรรณพงศ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 411055	 411071	 089-8590645
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 -	 -	 -
นพ.จักรกรนิทร์		รชัวิจกัขณ์	 ผอ.รพ.วดั งิห์	 461344	 -	 089-7762919
นพ.บรรพต		พินจิจนัทร์	 ผอ.รพ.มโนรมย์	 431376-7	 431379	 081-9721725
ว่าที	่รต.นพ.ดนยั	พทัิกษ์อรรพ	 ผอ.รพ. รรคบรุ	ี 481016	 -	 081-8189708
นพ.อุทมุพร		 มุากรณ์	 ผอ.รพ. รรพยา	 499769	 410631	 086-6334183
นพ.ยทุธนา		พินจิกจิ		 ผอ.รพ.หันคา	 451880	 541884	 084-4275456
นพ.มนตร	ี	หนองคาย	 ผอ.รพ.หนองมะโมง	 466993	 466994	 097-9325626
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(055)

โทร าร
(055)ต�าแหน่ง

นพ.ยทุธนา		พินจิกจิ	(รก.)	 ผอ.รพ.เนนิขาม	 -	 -	 084-4275456
นางทรรษพร			คลงัทบั	 อ.เมอืงชยันาท	 476501	 476501	 092-2604775
นายเกษม			เทีย่งรอด	 อ.วดั งิห์	 461308	 -	 081-9717127
นายไพศาล		ขุนวิเศษ	 อ. รรพยา	 405030	 -	 081-9626030
นายจกัรกรชิ		ภู่พงษ์	 อ. รรคบรุ	ี 481387	 -	 098-7500522
นายประ าร		ครคง	 อ.หันคา	 451060	 -	 089-0638421
นางอร า		ไทยรัตนกลุ	 อ.เนนิขาม	 410921	 -	 099-4246641
นายศกัรนิทร์		บษุบงค์	(รก.)	 อ.หนองมะโมง	 466991	 -	 090-9917774
นางมาลรีตัน์		ยอดแตง	(รก.)	 อ.มโนรมย์	 491267	 -	 091-8437968

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ี
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(055)

โทร าร
(055)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(15) จงัหวดัก�าแพงเพชร    
ค�าขวญัจังหวดั : “กรพุระเครือ่ง  เมอืงคนแกร่ง  ศลิาแลงใหญ่  กล้วยไข่หวาน 
 น�า้มนัลานกระบอื  เลือ่งลอืมรดกโลก”   
พืน้ทีจั่งหวดั :   8,607.490	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	358	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	ก�าแพงเพชร)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(055)	รหั ไปรษณีย์	62000

นพ.ปริญญา		นากปณุบตุร	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 705201	 705200	 092-2626888
นพ.โพธิศ์ร	ี	แก้วศรงีาม	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 705201	 705200	 065-1235070
นพ.จักรพงษ์		เฮงตระกลูเวนชิ	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 786262	 786114	 089-8563171
น. .วรรีตัน์		 นุทร ขุ	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 705201	 705200	 095-1966355
นางมลวภิา		กาศ มบรูณ์	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 705201	 705200	 091-8393582
น. .หทยัรตัน์	 นุทร ขุ	 นกัวเิคราะห์นโยบายแผน	 705201	 705200	 094-4692356
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
พญ.รจนา		ขอนทอง	 ผอ.รพ.ก�าแพงเพชร	 022000-1101	 713043	 091-9729997
พญ.องัคณา		อปุพงษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 022000-1117	 713043	 081-9726457
นายวเิศษ		อุดมศลิป์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 022000-1201	 713043	 064-6944978
น. .ทพิวรรณ		วงษ์ใจ	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 022000-1502	 713043	 082-9493300
นพ.ทวีศกัด์ิ		คณตุม์วงศ์	 ผอ.รพ.ขาณวุรลกัษบรุ	ี 779013-105	 779013-401	 081-7070844
นพ.โพธิศ์ร	ี	แก้วศรงีาม	 ผอ.รพ.คลองขลงุ	 781006-104	 781749	 065-1235070
พญ.พจนย์ี		วัชรกานนท์	(รก.)	 ผอ.รพ.พรานกระต่าย	 775675-9	 775674	 064-0077722
นพ.จักรพงษ์		เฮงตระกลูเวนชิ	 ผอ.รพ.คลองลาน	 786262	 786114	 089-8563171
นพ.ธรีพงศ์		ตัญเจรญิ ขุจติ	 ผอ.รพ.ลานกระบอื	 769086	 769087	 086-2007070
นพ.วรีะศกัด์ิ		ด�ารงพงษ์	(รก.)	 ผอ.รพ.ไทรงาม	 791002	 791002	 086-6546919
นพ.วศิรตุ		โมรา ขุ	 ผอ.รพ.บงึ ามคัคี	 871671-2	 871671	 086-9025653
นพ.ปิยะวตัร		ค�าอุไร	 ผอ.รพ.ทุง่โพธิท์ะเล	 736120-112	 736290	 086-7380543
นพ. ทิธิ	์	ภคไพบลูย์	 ผอ.รพ.ปางศลิาทอง	 741951	 741951	 081-3947844
นพ.วชัรพงษ์			วศิาลศักด์ิ	 ผอ.รพ.ทรายทองวฒันา	 862208	 862209	 086-5929421
นพ.อภลิกัษณ์		เหล่าไพโรจน์	(รก.)	 ผอ.รพ.โก มัพีนคร	 714081	 714082	 083-6292955
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(055)

โทร าร
(055)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นาย นธยา		พลโคตร	 อ.เมอืงก�าแพงเพชร	 713167	 713166	 095-6346368
นาย เุทพ		พงษ์ไทย งค์	 อ.ไทรงาม	 791008	 791300	 089-7050844	
นาย รัุตน์		อยูร่อด	 อ.ขาณุวรลกัษบุร	ี 779012	 779012	 081-8875712
นายนคิม		 กุใ 	 อ.คลองขลงุ	 781008	 781521	 094-7367645
นางณฏัยา		หญ้าลาภ	 อ.พรานกระต่าย	 761015	 761015	 061-6842300
	 -	 อ.คลองลาน	 786150	 786248	 -
นายประจกัษ์		แก้วกจิจา	 อ.บงึ ามคัค	ี 772510	 772510	 089-6409929
นายอ�านาจ		น�า้มลวิรรณ	 อ.ลานกระบอื	 769126	 769610	 081-7071630
นายพริิยะ		เมอืงมลูชยั	 อ.ปางศลิาทอง	 029872	 727029	 095-6343132
นายเอกวฒุ	ิ	แตงดารา	 อ.โก มัพนีคร	 714633	 714633	 063-5653516
นาย ญัญา		ไม้หอม	 อ.ทรายทองวฒันา	 862176	 862176	 081-6802151
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(056)

โทร าร
(056)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(16) จงัหวดัพจิติร    
ค�าขวญัจังหวดั : “ถิน่ประ ตูพิระเจ้าเ อื แข่งเรอืยาวประเพณี   
 พระเครือ่งดหีลวงพ่อเงนิ เพลดิเพลนิบงึ ไีฟ   
 ศนูย์รวมใจหลวงพ่อเพชร ร เดด็ ม้ท่าข่อย   
 ข้าวเจ้าอร่อยลอืเลือ่ง  ต�านานเมอืงชาละวนั”  
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,531.013	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	344	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	พิจติร)	 	 	 	
																							 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(056)	รหั ไปรษณีย์	66000	 	

นพ.กมล		กญัญาประ ทิธ์ิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 990354	 990353	 088-2813189
นพ.วศิษิฎ์		อภิ ทิธิวิ์ทยา		 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 990354	 990353	 086-4456330
นางปัทมา		ผ่อง มบรูณ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 990354	 990353	 085-7268438
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายธานี		โชติกคาม	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ		 990354	 990353	 097-1312345
นพ. รุชยั		แก้วหิรญั	 ผอ.รพ.พจิติร	 611230	 661310	 093-1310909
นพ.เ ร	ี	วฒิุนนัท์ชยั	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 611230	 611311	 089-7030640
นางอ�าไพ		ตัน กลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 611230	 611311	 081-8878402
นางประภา		ราชา		 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 611230	 611311	 087-3181018
นพ.กิตติโชติ		ต้ังกติติถาวร	 ผอ.รพร.ตะพานหิน	 621008	 621154	 081-9730786
นพ.กิตติกลุ		ปิตะวชริกลุ	 ผอ.รพ.ทบัคล้อ	 641131	 654384	 086-9266654
นพ.วศิษิฎ์		อภิ ทิธิวิ์ทยา	 ผอ.รพ.บางมลูนาก	 631131	 631131	 081-9535434
นพ.พนม		ปทมุ ติู	(รก.)	 ผอ.รพ.บงึนาราง	 039709	 039710	 081-7277047
พญ.ผกามาศ		เพชรพงศ์	 ผอ.รพ.วชริบารม	ี 900126-7	 900131	 081-8877201
นพ.ประทปี		จันทร์ งิห์	 ผอ.รพ.วงัทรายพนู	 695032	 695163	 081-5336064
นพ.ประทปี		จันทร์ งิห์	(รก.)	 ผอ.รพ. ากเหลก็	 698042	 698042	 081-5336064
นพ. ธุ	ี	เชดิชตูระกลูศกัด์ิ		 ผอ.รพ. ามง่าม	 691239-40	 691093	 086-4265419
นพ.พนม		ปทมุ ติู	 ผอ.รพ.โพทะเล	 681115	 681193	 081-7277047
พญ. วุรรณา		ต่อมยิม้	 ผอ.รพ.โพธิป์ระทับช้าง	 689331	 689018	 081-7854981
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โทรศพัท์
(056)

โทร าร
(056)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

พญ.ปัทมา		 าย จุรติ	(รก.)	 ผอ.รพ.ดงเจริญ	 039791	 039790	 -
นายอธวัิฒน์		วงศ์ตันติเจริญ	 อ.เมอืงพจิิตร	 698428	 699041	 062-1539562
นายประจกัษ์	เพญ็โพธิ	์ อ.วังทรายพนู	 905448	 905448	 086-6787027
นายวรีะ		ดีมัน่		 อ.โพธิป์ระทบัช้าง	 689079	 689079	 081-8878256
นายณชุนิ		 ขุเกษ	 อ.ตะพานหิน	 622353	 622353	 081-9735680
น. .กษมา		 นุทร รุยิวงศ์	 อ.บางมลูนาก	 611769	 611769	 086-2006742
นายทองดี		นาควิจติร	 อ.โพทะเล	 681139	 681139	 086-9369089
นายมนตร	ี	คลงั นิ	 อ. ามง่าม	 691221	 665571	 065-5492615
	 	 	 665571
นายธะเนตร		เอ้ือเฟ้ือพันธุ	์ อ.ทบัคล้อ	 695123		 695102	 089-9602168
	 	 	 695346	
นาย ทุธพิงษ์		ยิง่ งู	 อ. ากเหลก็	 641133		 641133	 098-1914635
	 	 	 641991
นายประเ รฐิ		อินอ้าย	 อ.บงึนาราง	 631691	 631691	 086-4402317
นายอุทิศ		วนัเต	 อ.ดงเจริญ	 613888	 613888	 081-9731993
นาย รุพล		 ริปิิยานนท์	 อ.วชิรบารม	ี 900112	 900153	 086-4459284
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(056)

โทร าร
(056)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(17) จงัหวดันคร วรรค์    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืง ีแ่คว  แห่มงักร  พกัผ่อนบงึบอระเพด็ ปลาร เดด็ปากน�า้โพ” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 9,597.677	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	240	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	นคร วรรค์)	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(056)	รหั ไปรษณีย์	60000	  

นพ.อดิ รณ์		วรรธนะศกัด์ิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 232001-5	 225212	 084-4302020
นพ.ประวทิย์		 ายคณุากร	 นพ.ชน.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 232001-5	 225212	 089-8875897
นพ.อ�านาจ			น้อยค�า	 นพ.ชน.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 232001-5	 225212	 081-2800114
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 232001-5	 225212	 -
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 232001-5	 225212	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายโกวิทย์		พยัฆวเิชยีร	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ		 202001-5	 225212	 081-2841425
	 	 ด้านบรหิาร าธารณ ขุ	
นพ.ชนินทร์		จารวุฒันมงคล	 ผอ.รพ. วรรค์ประชารกัษ์	 219888	 219899	 081-8863868
นพ.โชติ		ภาวศทุธกิลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 219888	 219899	 081-9620185
นพ.อภิชาต		วิ ทิธิว์งษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 219888	 219899	 081-2811933
นาย ชุาติ			อรรณพไกร ร	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 219888	 219899	 081-8874055
นางฉฎาธร		ปรานมนตร	ี รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 219888	 219899	 099-2429848
นพ.วชัรชยั		พริยิะศกัด์ิจนิดา	 ผอ.รพ.โกรกพระ	 291200	 291003	 089-6445545
พญ.บญุญธดิา		ยาอินทร์	(รก.)	 ผอ.รพ.ชมุแ ง	 282223	 282223	 087-4940017
นพ.ก้องเกียรต	ิบญุญาอารกัษ์	(รก.)	 ผอ.รพ.หนองบวั	 876222-4	 876218	 063-2286665
พญ.วริยิา		พัฒนพนู นิ	 ผอ.รพ.บรรพตพิ ยั	 279028	 279500	 083-6241965
นพ.วศิน		ทองทรงกฤษณ์	(รก.)	ผอ.รพ.เก้าเลีย้ว	 383562	 383564	 089-1797311
พญ.ศรตุา			ช่อไ ว		 ผอ.รพ.ตาคล	ี 801111	 315890	 089-1612460
พญ.เกศณิ	ี	หล่อนมิติดี	(รก.)	 ผอ.รพ.ท่าตะโก	 249036	 249509	 089-7024945
นพ. รุตัน์		บุญยนื	 ผอ.รพ.ไพศาล	ี 259378	 259014	 081-5969195
พญ.จีรภา		โพธิพ์รม	 ผอ.รพ.ลาดยาว	 385012	 271756	 081-5969507



125

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(056)

โทร าร
(056)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

พญ.ศิรพิรรณ	ชมพภูู่	(รก.)	 ผอ.รพ.พยหุะคีร	ี 341755	 342124	 089-6445334
นพ.อ�านาจ			น้อยค�า	 ผอ.รพ.ตากฟ้า	 241027	 241819	 081-2800114
นพ.ประวทิย์		 ายคณุากร	 ผอ.รพ.แม่วงก์	 239012	 238013	 089-8875897
พญ.จีรภา		โพธิพ์รม	(รก.)	 ผอ.รพ.ชมุตาบง	 293222	 293222	 081-5969507
นาย มเกยีรติ		นลิ นธ	ิ อ.เมอืงนคร วรรค์	 245294-5	 245293	 081-8865401
นาง มฤดี		บญุเป็ง	 อ.โกรกพระ	 291198	 291198	 089-6425464
นาย เุมธ		มัน่ม	ี อ.ชมุแ ง	 282110	 282110	 081-7869451
นายวรัต		อดุลด�ารงค์ศักด์ิ	 อ.หนองบวั	 251589	 251589	 086-6781343
	 -	 อ.บรรพตพิ ยั	 279248	 279248	 -
นายมนตร	ี	ภู่เกตุ	 อ.เก้าเลีย้ว	 299165	 299165	 081-8886951
นาย กล		คลงัพลอย	 อ.ตาคล	ี 261571	 261571	 084-5777271
นายมาโนช		ดีพจิารย์	 อ.ท่าตะโก	 249368	 248049	 082-1632689
นางนภิาพร			เชลงวทิย์	 อ.ไพศาล	ี 259261	 259501	 097-9231472
	 -	 อ.พยุหะครี	ี 341359	 341359	 -
นายกติติศกัด์ิ		เขยีวเกษม	 อ.ลาดยาว	 271346	 271346	 081-8886951
นายวรีะ		 งัข์ทอง	 อ.ตากฟ้า	 241227	 241227	 081-7861230
นายภูดิศ		แก้วจรญู	 อ.แม่วงก์	 238043	 238043	 087-7314779
นายวทูิร		บญุเพช็ร	 อ.แม่เปิน	 323428	 323428	 089-8562165
นางวา นา		พนัธุ์ ขุ	 อ.ชมุตาบง	 293082	 293082	 089-8586844
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(18) จงัหวดัอทุยัธานี    
ค�าขวญัจังหวดั : “อทุยัธาน ี เมอืงพระชนกจกัร ี ปลาแรดร ด ี ประเพณีเทโว 
 ม้โอบ้านน�า้ตก  มรดกโลกห้วยขาแข้ง  แหล่งต้นน�า้ ะแกกรงั 
 ตลาดนดัดงัโคกระบอื” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 6,730.246	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	219	กโิลเมตร	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	อทุยัธาน)ี	 	 	 	
																								 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(056)	รหั ไปรษณีย์	61000	 	
       

นพ.ปรารถนา		ประ งค์ดี	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 511565	 511327	 098-8243191
นพ. ชุนิ		คนัศร	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 511565	 511327	 081-8434388
ภญ.จินตนา		พูล ขุเ รมิ	 เภ ชักร	ชช.ด้าน าธารณ ขุ	 511565	 511327	 080-5105469
นายมนต์ชยั		อโณวรรณพนัธ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 511565	 511327	 090-2296354
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
นายทวีป		 มคัรการไถ	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 511565	 511327	 093-1311162
	 	 ด้านบรหิาร	
นายฐวิช		แ งแก้ว	 นักวเิคราะห์นโยบายแผน	 511565	 511327	 091-8357772
	 	 ช�านาญการพเิศษ	
นพ. รุชยั		โชคครรชติไชย	 ผอ.รพ.อุทยัธานี	 511081	 512580	 089-9012795
นพ.จิรวฒัน์		เชีย่วชาญ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 511081	 512580	 093-2162664
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 511081	 512580	 -
นางน้อมจติ		จันทร์น้อย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 511081	 512580	 062-3102451
นพ. ชุนิ		คนัศร	 ผอ.รพ.หนองฉาง	 531141	 531544	 081-8434388
นพ.โชคราชนั	ชยัฤกษ์ ขุ นัต์	 ผอ.รพ.ลาน กั	 537086	 537133	 084-9518658
นพ.ปริญญา		พวงศรทีอง	 ผอ.รพ. ว่างอารมณ์	 599115	 599000	 081-3795506
นพ.กมลชยั		อมรเทพรกัษ์	 ผอ.รพ.ห้วยคต	 518005	 518009	 089-5653890
นพ.วชิาญ		แป้นทอง	 ผอ.รพ.บ้านไร่	 539000	 539000	 086-7340201
นพ.วศิน		โพธ์ิพฤกษ์	 ผอ.รพ.ทพัทนั	 540025	 591000	 086-7351385
นพ.ธร์ี ทุธิ	์	ปีตวบิลเ ถยีร	 ผอ.รพ.หนองขาหย่าง	 597086	 545213	 083-4555858
นายชาติชาย		อุทาน	 อ.เมอืงอุทยัธาน	ี 970153	 970153	 081-7859091
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นายวรพจน์		ประทปี	 อ.หนองขาหย่าง	 597057	 597057	 081-2811141
นายประเ รฐิ		โพธิม์	ี อ.หนองฉาง	 531210	 532525	 086-5895152
นายชาเวท		วราหะ	 อ.ทพัทนั	 591161	 591161	 081-9531876
นางวภิา		ค�าแหงผล	 อ. ว่างอารมณ์	 599082	 599111	 089-2707267
นายนพดล		ขยนัการนาว	ี อ.ลาน กั	 537087	 537116	 089-8600683
นาย มเจตน์		เจียมเจอืจนัทร์	 อ.บ้านไร่	 539210	 539210	 087-1957186
นาย ญัชัย		แป้นทอง	 อ.ห้วยคต	 518015	 518015	 080-8098810


