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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

ราชการบรหิาร ว่นภมูภิาค    
เขต ขุภาพที ่8  
47. บึงกาฬ 48. เลย 49. หนองคาย  
50. หนองบัวล�าภู 51. อุดรธานี 
52. นครพนม 53. กลนคร   

(47) จงัหวดับงึกาฬ    
ค�าขวญัจังหวดั : “ภูทอกแหล่งพระธรรม  ค่าล�า้ยางพารา  งามตาแก่งอาฮง  
 บงึโขงหลงเพลนิใจ  น�า้ตกใ เจด็  ี ประเพณแีข่งเรอื  
 เหนอื ดุแดนอี าน นมั การหลวงพ่อใหญ่  ศนูย์รวมใจศาล องนาง” 
พืน้ทีจั่งหวดั : 4,305	ตารางกิโลเมตร	ระยะทาง	751	กโิลเมตร	 	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	บงึกาฬ)	 	 	 	
																								 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(042)	รหั ไปรษณีย์	38000	 	

นพ.ภมร		ดรณุ		 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 492045	 492001	 089-4301521
นาย มชยั		ค�าหงษา	(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 492045	 492001	 087-9553329
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นพ.กมล		แซ่ปึง	 ผอ.รพ.บงึกาฬ	 491903	 491278	 081-7083185
นพ.กฤษฎา		ศิรชิยั ทิธ์ิ	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 491903	 491278	 086-4036438
นายวนัชยั		พลเวียง	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 491903	 491278	 081-7688971
นางจฑุารตัน์		 รุยิะกาญจน์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 491903	 491278	 095-6614634
นพ.ภมร		ดรณุ		 ผอ.รพ.พรเจรญิ	 487099	 487101	 089-4301521
นพ. รุพงษ์		ลกัษวธุ	 ผอ.รพ.โซ่พิ ยั	 485099	 485202	 086-8719050
นพ.ประเ รฐิ		ดิษฐ์ มบรูณ์	 ผอ.รพ.เซกา	 489099	 489699	 081-8722581
นพ.จรญู		 รุารกัษ์	(รก.)	 ผอ.รพ.ปากคาด	 481099	 481101	 081-9547164
นพ.ปราโมทย์		ศรแีก้ว	 ผอ.รพ.บงึโขงหลง	 416181	 416307	 091-0612677
นพ.กฤษณพงษ์		ชมุพล	(รก.)	 ผอ.รพ.ศรวีไิล	 497099	 497099	 089-5675609
นพ.ชยัพฤกษ์	วรเร่ิม กลุ	(รก.)	 ผอ.รพ.บุง่คล้า	 499106	 499105	 095-4399586



M O P H

186

รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นางเบญพรรณ		 มภักดี	(รก.)	 อ.เมอืงบงึกาฬ	 491220	 491220	 081-3805063
นาย นุนัท์		 าคร	 อ.พรเจรญิ	 487220	 487220	 097-3144188
นายวชัิย		ศรผีา	 อ.โซ่พิ ยั	 485142	 485202	 088-5097446
นายชาญศกัด์ิ		ครอง งิห์	 อ.เซกา	 489012	 489012	 081-7173128
นางวงเดือน		พระนคร	(รก.)	 อ.บุ่งคล้า	 490722	 490722	 083-6650912
นาย มพาน	โคตรธารินทร์	(รก.)	 อ.บงึโขงหลง	 416186	 416266	 092-3929868
นาย มชยั		ค�าหงษา	 อ.ศรวิีไล	 497134	 497134	 087-9553329
นายฉลอง		นาคเ น		 อ.ปากคาด	 490872	 481051	 087-8552136
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รายช่ือหัวหน้าหน่วยงาน าธารณ ขุ
ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(48) จงัหวดัเลย    
ค�าขวญัจังหวดั : “เมอืงแห่งทะเลภูเขา  ดุหนาวใน ยาม  ดอกไม้งาม ามฤดู
 ถิน่ทีอ่ยูอ่รยิ งฆ์  มัน่คงความ ะอาด”
พืน้ทีจั่งหวดั : 11,424.612	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	520	กโิลเมตร	
	 (กรงุเทพฯ	-	เลย)	 	 	 	
																								 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(042)	รหั ไปรษณีย์	42000

นพ.ปรีดา		วรหาร	 นายแพทย์ าธารณ ขุจงัหวดั	 081-7083113	 811702	 081-8719863
นพ. มชาย		ชมภูค�า	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 081-7083113	 811702	 081-3206941
นายกาย ทิธิ	์	แก้วยาศร	ี(รก.)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 081-7083113	 811702	 081-8737478
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพญ.กรณัฑชา		 ธุาวา	 ทนัตแพทย์	ชช.	 081-7083113	 811702	 081-9548624
	 	 ด้านทนัต าธารณ ขุ	
นายไพฑูรย์		บบัภา งัข์	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 081-7083113	 811702	 089-5694792
นพ.บญัชา		ผลานุวงษ์	 ผอ.รพ.เลย	 862123	 862147	 086-8130999
พญ.นภาพร		 งิขรเขยีว	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 862123	 862147	 090-2289935
นาย มพงษ์	แ นประ ทิธิ	์ รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 862123	 862147	 081-2626576
นางฉตัรพร		หัตถกรรม	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 862123	 862147	 081-9651108
นพ.ภักดี		 บืนกุารณ์	 ผอ.รพร.ด่านซ้าย	 891314		 892379	 081-6612979
	 	 	 891276
นพ.รณรงค์		ศรพีล	 ผอ.รพ.วัง ะพงุ	 841101		 841719	 081-0606363
	 	 	 841718
พญ.ระพพีรรณ		จนัทร์อ้วน	 ผอ.รพ.เชยีงคาน	 822181-2	 821101	 091-0615152
นพ.พิ ทุธิ	์	ศรอิีนทร์จันทร์	 ผอ.รพ.ภูกระดึง	 871016-7	 871016-7	 084-9146528
นพ.ชยัยา		ปานนัท์	 ผอ.รพ.ท่าลี	่ 889035		 889012	 091-0595665
	 	 	 889012
นพ.นพปฏล		เทียน ว่าง	 ผอ.รพ.ภูเรอื	 899072	 899094	 090-5828634
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ช่ือ - กุล

โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ยอดลกัษ์		 ยัลงักา	 ผอ.รพ.ผาขาว	 818101-2	 818101-2	 086-2210083
นพ. รรคเพชร		หอม มบัติ	 ผอ.รพ.ปากชม	 881060	 881060	 096-1935361
พญ.ธนิศรา		ธิติศริพิงศ์	 ผอ.รพ.นาแห้ว	 899094		 899072	 087-4909243
	 	 	 899055
นพ.ศราวธุ		ศรบีรุนิทร์	 ผอ.รพ.นาด้วง	 887094	 887152	 093-4547440
นพ. มชาย		ชมภูค�า	(รก.)	 ผอ.รพ.เอราวัณ	 865101	 865100	 081-3206941
พญ.ประภาพร		จนัทร์นาม	 ผอ.รพ.ภูหลวง	 879101	 879064	 088-5713458
นพ.อมร		จนัทร์ด�า	 ผอ.รพ.หนองหิน	 852214	 852214	 081-3202597
นายอภิชาติ		 ะบูแ่ก้ว	 อ.เมอืงเลย	 812659	 815541	 087-9541636
นาย มศกัด์ิ		บุญเนาว์	 อ.ภูหลวง	 879086	 879186	 086-4552895
นายช�านาญ		มมีลู	 อ.ด่านซ้าย	 891297	 892290	 081-0558839
นายบญุเทนิ		จนัทมาตย์	 อ.ผาขาว	 818130	 818130	 089-9445001
นาย ตัตพงษ์		บุตรโยจนัโท	 อ.นาด้วง	 887202	 887052	 095-6183799
นายคณิตย์		วงษา	 อ.ปากชม	 881096	 881096	 089-8409944
นายชชัชยั		เหมอืนศรชัีย	 อ.นาแห้ว	 897037	 897176	 081-0598730
นาย มพร		อุ่นค�า	 อ.ภูเรือ	 899114	 899429	 088-1159292
นายวชัรากร		อ่ิมเอิบ	 อ.ท่าลี	่ 889124	 889128	 088-5733968
นายเอนก		ฝ่ายจ�าปา	 อ.เอราวณั	 853056	 853086	 081-7393290
นาย ถาพร		บวัระพา	 อ.เชยีงคาน	 821286	 821286	 093-5622233
นายบญุมา		 นุทราวริตัน์	 อ.หนองหิน	 852308	 852308	 085-8553900
นายพเิชษฐ์		ไชยวงศ์	 อ.วงั ะพงุ	 841342	 841342	 087-1049640
นายเกรยีงศกัด์ิ		ยศพมิพ์	 อ.ภูกระดึง	 871025	 871025	 088-5725420
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โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(49) จงัหวดัหนองคาย    
ค�าขวญัจังหวดั : “วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใ  ะพานไทย-ลาว”
พืน้ทีจั่งหวดั : 3,027.280	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	615	กโิลเมตร	 	 																								
	 (กรงุเทพฯ	-	หนองคาย)	
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(042)	รหั ไปรษณีย์	43000	 	 	

นพ.ชชัวาลย์		ฤทธิฐ์ติิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 421438	 412650	 088-5523969
นพ.ไพโรจน์		รัตนเจรญิธรรม	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 421438	 421026	 089-5761152
นายบนั		ยรีมัย์		 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 421438	 421026	 081-7298960
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
นายมะณ	ู	บญุศรีมณชียั	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 421438	 421026	 089-7112124
นพ.วิเชยีร		รุง่ธติิธรรม	 ผอ.รพ.หนองคาย	 413456-65		 421465	 083-4174141
นพ.นฤพนธ์	ยทุธเกษม นัต์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 413456-65	 421465	 081-2600592
นายถนอม		เพช็รยิม้	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 413456-65	 421465	 084-4283644
นางนฤดี		ทพิย์ ทุธิ	์ รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 413456-65		 421465	 061-6894440
นพ.วฒันา		พารีศร	ี ผอ.รพร.ท่าบ่อ	 431015	 431287	 081-7393244
	 	 	 431019	
พญ.นรินทพิย์		ฤทธิฐ์ติิ	 ผอ.รพ.โพนพิ ยั	 471204-5	 471668	 081-8739198
นพ.แหลมทอง	แก้วตระกลูพงษ์	 ผอ.รพ.ศรเีชียงใหม่	 451125	 451080	 089-9446127
นพ.บรรจบ		อุบลแ น	 ผอ.รพ. งัคม	 441051	 441029	 081-7686415
นพ.อลงกฎ		ดอนละ		 ผอ.รพ. ระใคร	 419219		 419241	 086-6976197
	 	 	 419191
นพ.วฒันา		พารีศร	ี(รก.)	 ผอ.รพ.รตันวาปี	 414824-5	 414825	 081-7393244
นพ.ทศพร		บญุยง		 ผอ.รพ.เฝ้าไร่	 414826-7	 414827	 063-7248787
นพ.เอกพงษ์	ต้ังกติติเกษม	 ผอ.รพ.โพธิต์าก	 483187	 483187	 081-7393244
นายทองเลือ่น		องอาจ	 อ.เมอืงหนองคาย	 465074	 420326	 081-8739103
นายชาญชัย		ชัย ว่าง	 อ.ท่าบ่อ	 431049	 431287	 089-9413129
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โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นายไพจติร			ศริมิงคล	 อ.โพนพิ ยั	 471304	 471304	 093-5466633
นาย มชาย		หนุม่ขนุทด		 อ.ศรีเชยีงใหม่	 451313	 451145	 093-0618778
นาย ถิต		พลูเพิม่	 อ. งัคม	 441087	 441087	 081-7089709
นายนรินัดร์		ถาละคร	 อ.เฝ้าไร่	 417232	 417232	 085-0027844
นาย ทิธิ านต์	ทรัพย์ ริโิ ภา	 อ.รตันวาปี	 418233	 418233	 081-3205902
นายพนม		เพง็วิชยั	 อ.โพธ์ิตาก	 483037	 483037	 065-6953623
นาย เุทพ		ศรี นุะ	 อ. ระใคร	 463064	 463064	 081-0601156
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โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(50) จงัหวดัหนองบวัล�าภ ู    
ค�าขวญัจังหวดั : “ศาล มเดจ็พระนเรศวรมหาราช  อทุยานแห่งชาตภูิเก้า ภูพานค�า  
                        แผ่นดนิธรรมหลวงปูข่าว  เด่น กาวถ�า้เอราวณั                           
 นครเขือ่นขนัธ์กาบแก้วบวับาน”
พืน้ทีจั่งหวดั : 3,859.086	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	577	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	หนองบวัล�าภู)	 	 	 	
																							 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(042)	รหั ไปรษณีย์	39000	 	 	

นพ. รุพงษ์		ผดุงเวยีง	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 312049	 312992	 089-8413850
นพ.รวมพล		เหล่าหว้าน	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน	 312049	 312992	 063-7194545
นาย ะไกร		ก้ันกางกลู	(รก)	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 312049	 312992	 088-4648488
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพญ.วรางคณา	อินทโลหิต	 ทนัตแพทย์เชีย่วชาญ	 312049	 312992	 081-5925471	
น. .อมร		ทองรกัษ์	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 312049	 312992	 084-0475575
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นพ.วนิยั		บรรจงการ	 ผอ.รพ.หนองบวัล�าภู	 311999	 311992	 081-6839148
นพ.ไพฑูรย์		ใบประเ ริฐ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 311999	 311992	 081-3800822
นางนติยา	พนัธ์งาม	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 311999	 312992	 081-7087793
นางศภุลกัษณ์		โชติ วุรรณ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 311999	 311992	 087-2341251
นพ.พนั 		วงษ์เกลยีวเรียน		 ผอ.รพ.นากลาง	 364392	 364394	 081-7179969
นพ.วศิรตุ		เจรญิพนัธ์	 ผอ.รพ.โนน งั	 375390	 375390	 080-9961456
พญ.ดวง ดุา		ดาวเศรษฐ์	 ผอ.รพ.ศรบีญุเรือง	 353443-5	 354080	 082-1594915
นพ.รวมพล		เหล่าหว้าน	 ผอ.รพ. วุรรณคหูา	 372083	 372169	 063-7194545
พญ.ยวุพร		จริะวงศ์ประภา	 ผอ.รพ.นาวงัเฉลมิพระเกียรติ	 004041-4	 004049	 081-9646671
	 	 80	พรรษา
นาย มศกัด์ิ		ยุบลพนัธ์	 อ.เมอืงหนองบัวล�าภู	 312859	 312859	 097-3137783
นายธรีะพล		ปัญนาว	ี อ.นากลาง	 359225	 359225	 086-2282636
นาย ะไกร			แก้วโ ม	 อ.ศรีบญุเรอืง	 353446	 375383	 089-2208887
นายราชนัย์		ท้าวพา	 อ.โนน งั	 375383	 375383	 081-2616945
นายอภิชาต		แก้วชนะ	 อ. วุรรณคหูา	 372179	 372067	 083-3688633
นายกติติพงษ์	พรมพลเมอืง	 อ.นาวงั	 004050	 363179	 091-0515841
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โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(51) จงัหวดัอดุรธานี    
ค�าขวญัจังหวดั : “กรมหลวงประจกัษ์ฯ ร้างเมอืง ลอืเลือ่งแหล่งธรรมะ  
 อารยธรรมห้าพนัปี ธานผ้ีาหมีข่ดิ ธรรมชาตเินรมติทะเลบวัแดง”
พืน้ทีจั่งหวดั : 11,730.302	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	564	กโิลเมตร	 	 	
	 (กรงุเทพฯ	-	อดุรธาน)ี	 	 	 	
																									 รหั โทรศัพท์ทางไกล	(042)	รหั ไปรษณีย์	41000	 	 	

นพ.ปรเมษฐ์		กิง่โก้	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 222356	 230536	 089-8417188
นพ.ทวีรชัต์		ศรกีลุวงศ์	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 222356	 230536	 081-7390761
นายอุเทน	หาแก้ว	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 222356	 230536	 086-6454867
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพ. นัติ		ศรีนลิ	 ทพ.ชช.ด้านทนัตกรรม าธารณ ขุ	 222356	 230536	 081-8739271
นาง ปุราณ	ี	 งูแขง็	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 222356	 230536	 081-9748925
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ
พญ.ฤทยั		วรรธนวนิจิ	 ผอ.รพ.อุดรธาน	ี 245555	 244249	 088-5622548
นพ. มุน		ต้ัง นุทรววิฒัน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 245555	 244249	 -
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 245555	 244249	 -
นายมนตร	ี	ดวงจันทร์ทอง	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 245555	 244249	 080-3172517
น. .กติติยา		เตชะไพโรจน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 245555	 247711	 089-4599356
นพ.เกรยีงศกัด์ิ		เอกพงษ์	 ผอ.รพ.กมุภวาปี	 334400-2	 334404	 098-1031854
ร.อ.นพ.จกัรวาล		หารไชย	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 334400-2	 334404	 081-5455499
นายชยั ทิธิ	์	ทาปลดั	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 334400-2	 334404	 089-6206825
นางโกศล		ศรีกงพาน	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 334400-2	 334404	 081-0531019
นพ.ทวีรชัต์		ศรกีลุวงศ์	 ผอ.รพ.บ้านผอื	 281026-8	 273704	 081-7390761
นพ.ไพโรจน์		พัวพนัธุ	์ ผอ.รพร.บ้านดุง	 273700-3	 265331	 081-8712545
นพ.เอกชยั		ลลีาวงศ์กิจ	 ผอ.รพ.ไชยวาน	 265331		 265460	 080-7457810
	 	 	 265460
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เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ.ประพนธ์		เครอืเจริญ	 ผอ.รพ.กดุจบั	 291320-2	 287288	 095-4962893
พญ.กัลยารตัน์		อินทบญุศรี	 ผอ.รพ.น�า้โ ม	 284784		 287288	 089-7139965
	 	 	 287306	
นพ. ทุธพิงษ์		ป่ินแก้ว	 ผอ.รพ.โนน ะอาด	 392732	 392665	 096-8274945
นพ.ปิยวตัร		ตุงคโ ภา	 ผอ.รพ.ศรธีาตุ	 140332		 140332	 081-6480501
	 	 	 140337
นพ.ธงภักด์ิ		มเีพยีร	 ผอ.รพ.หนองหาน	 261135-6	 261135-6	 081-7171300
นพ.ศุภชยั		ครบตระกลูชยั	 ผอ.รพ.นายงู	 150072-6	 268151	 086-6692178
นพ.ฉตัรชยั		ประทมุทพิย์	 ผอ.รพ.ทุง่ฝน	 268051	 268151	 089-8614498
นพ.ทรงศกัด์ิ		ห้าวหาญ	 ผอ.รพ.พบิลูย์รกัษ์	 258111-5	 285013	 084-5112290
นพ.ปกรณ์		จารกัษ์	 ผอ.รพ.หนองววัซอ	 285896		 276157	 081-6611481
	 	 	 285013
นพ.รับบญุ		ค้าไกล	 ผอ.รพ. ร้างคอม	 276231		 276157	 095-8360408
	 	 	 276158
นพ.เกรยีงไกร		ไกยวรรณ์	 ผอ.รพ.วงั ามหมอ	 387740		 387431	 089-8408050
	 	 	 387602
พญ. บืศริ	ิ	บัณฑิตภิรมย์	 ผอ.รพ.หนองแ ง	 396311	 396245	 081-9759372
นพ.ชยัรตัน์		เจรญิ ขุ	 ผอ.รพ.เพญ็	 279106		 279159	 089-7116181
	 	 	 279302
นพ.กังวานไทย		ออกตลาด	 ผอ.รพ.ห้วยเก้ิง	 398406	 398527	 089-8614498
พญ.นโิลบล		ช่วยแ ง	 ผอ.รพ.กูแ่ก้ว	 256181	 256180	 080-7457810
นพ.ศักดา		ศิรเิวชธ�ารง	 ผอ.รพ.ประจกัษ์ศลิปาคม	 335120-1	 335120	 085-0117175
นาย งัวรณ์		แ นวรค�าศร	ี อ.เมอืงอุดรธาน	ี 123226	 242599	 098-0146009
นายประพทัธ์		ธรรมวงศา	 อ.กุมภวาปี	 334835		 202908	 081-9658350
	 	 	 202908
นายชาตร	ี	เบ็ญจจนิดา	 อ.กดุจบั	 291138		 291138	 081-3801559
	 	 	 293527
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นายเชิดชยั		เชือ้บณัฑิต	 อ.น�า้โ ม	 287515	 287515	 087-4373754
นาย มคดิ		 ทิธิโคตร	 อ.บ้านผอื	 281302		 281302	 081-8739454
	 	 	 209125
นาย พัุฒน์		กองศรมีา	 อ.เพ็ญ	 279286		 279150	 081-8739456
	 	 	 279150
นาย านิตย์		เหง้าพรหมมนิทร์	 อ.บ้านดุง	 271368		 273664	 081-9746374
	 	 	 273664
นายจกัรพงษ์		ศรรีาช	 อ.หนองแ ง	 396346	 396148	 087-2246522
นายวชิิต		ยศ งคราม	 อ.โนน ะอาด	 392736	 392736	 081-9548452
นายปัญญวฒัน์		อุดชาชน	 อ.พิบลูย์รกัษ์	 258130	 258130	 093-8435415
นายประมวล		ญาติดอน	 อ.ไชยวาน	 265420		 265420	 081-9742122
	 	 	 265477
นายอภิวฒัน์		ปิตุพงศ์	 อ.นายูง	 257107	 257107	 080-7554330
	 	 	 257121
นายคะนอง		ห้าวหาญ	 อ. ร้างคอม	 276291	 276291	 085-9277473
นายนพดล		เลีย้งพรหม	 อ.ศรีธาตุ	 382551	 382551	 081-0545775
นายบญุโฮม		ผวิฝ้าย	 อ.หนองววัซอ	 298340	 298797	 087-2345561
	 	 	 298796	
นายรุง่เรอืง		ปัญณราช	 อ.หนองหาน	 261208		 261208	 081-9749689
	 	 	 209125
นางศภุร		เติมทรพัย์	 อ.วงั ามหมอ	 387159	 -	 093-4294212
นายอดุลย์		ศรนัีนทะ	 อ.ทุง่ฝน	 269031	 269031	 081-9746499
นายศริิชยั		 ายอ่อน	 อ.ประจกัษ์ศลิปาคม	 335083		 335083	 089-8617199
	 	 	 910158
นางวันทนา		ไพศาลพนัธ์	 อ.กู่แก้ว	 256115		 256115	 081-9747196
	 	 	 256124
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โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(52) จงัหวดันครพนม    
ค�าขวญัจังหวดั : “พระธาตพุนมค่าล�า้  วฒันธรรมหลากหลาย  เรณูผูไ้ท   
                        เรอืไฟโ ภา  งามตาฝ่ังโขง”
พืน้ทีจั่งหวดั : 5,512.668	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	740	กโิลเมตร	 	 	
																								 (กรงุเทพฯ	-	นครพนม)	 	 	 																							
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(042)	รหั ไปรษณีย์	48000	 	 	

นพ.มานพ		ฉลาดธญัญกจิ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 512475	 512463	 084-9559944
นพ.ธราพงษ์		กปัโก	(รก.)	 นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกนั	 511410	 512463	 081-2628538
น. .วรชัน	ี	เต็มอุดม	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.	 511410	 512463	 -
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา	
	 -	 นวก. าธารณ ขุ	ชช.		 511410	 512463	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ	
นายประหยดั		รูปคม	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 511410	 512463	 081-7084794
นพ. มโภชน์		กังวานธรีวฒัน์	 ผอ.รพ.นครพนม	 199222	 511327	 081-9652805
นพ.กิตติศกัด์ิ		ฐานวเิศษ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 199222	 511327	 095-9822959
	 -	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 199222	 511327	 -
นางกุ มุา		พรหมวศิา ตร์	(รก.)	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 199222	 511327	 089-4219579
นพ.ไอศวรรย์		รกัชาติ	 ผอ.รพ.นาแก	 571235	 571253	 086-6381048
นพ.มนู		ชัยวงศ์โรจน์	 ผอ.รพร.ธาตุพนม	 514255-6	 525223	 081-8726209
นพ.วรกาล		ธิปกะ	 ผอ.รพ.ศรี งคราม	 599062	 599230	 091-0568729
พญ.วรัทยา	ราชบญัดิษฐ์	 ผอ.รพ.ปลาปาก	 589103	 589077	 089-5704437
นพ.จักรภพ	ธนาธนยัภัทร	 ผอ.รพ.ท่าอุเทน	 503003	 503014	 081-2635312
นพ.วทิยา		บตุร าระ	 ผอ.รพ.บ้านแพง	 591225	 591225	 088-5715095
นพ.กิตติเชษฐ์		ธรีกุลพงศ์เวช	 ผอ.รพ.นาหว้า	 597021-2	 597021	 081-5446303
นพ.ไพศาล		พลโลก	 ผอ.รพ.เรณนูคร	 579052	 579971	 088-5633345
นพ.จิรวฒัน์		อ่อนมณ	ี(รก.)	 ผอ.รพ.นาทม	 519179	 519179	 061-9317788
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โทรศพัท์
(042)

โทร าร
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โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

นพ. ทิธพิงษ์		พรมแ ง	(รก.)	 ผอ.รพ.โพน วรรค์	 595064-5	 595276	 087-2249646
นพ.อนชุติ		ขันทะชา	(รก.)	 ผอ.รพ.วงัยาง	 577013	 577013	 080-1886178
นาย มชาย		แ นลงั	 อ.เมอืงนครพนม	 511568	 513354	 081-7084794
นายประกอบ		 ภุาพรหม	 อ.ปลาปาก	 589075	 589075	 061-6411619
นายประพจน์		วงศ์ล่าม	(รก.)	 อ.ท่าอุเทน	 581258	 581258	 089-6172125
นายปราโมทย์		ค�าภูเงนิ	 อ.นาหว้า	 597096	 597096	 081-0525883
นายไพโรจน์		ค�าหาร	 อ.ธาตุพนม	 541219	 541219	 081-0518569
นายอาทิตย์		 ทุธิ าร	 อ.เรณนูคร	 579228	 579228	 081-7390321
นายขันชัย		ขันทะชา	 อ.นาแก	 571218	 571754	 063-5932546
นายกามนติ		มงคลเกตุ	 อ.ศรี งคราม	 599150	 599583	 089-9853862
นาย ขุ นัต์		 นิทา	(รก.)	 อ.บ้านแพง	 591226	 591226	 061-0238338
นายวรีะศกัด์ิ		อุดมเดชาเวทย์	 อ.โพน วรรค์	 595052	 595052	 093-5538660
นายมานพ		ยะภักดี	(รก.)	 อ.นาทม	 519184	 519184	 093-4574270
นายวรวทิย์		วฒุา	(รก.)	 อ.วังยาง	 577020	 577020	 081-8736283
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โทรศพัท์
(042)

โทร าร
(042)

โทรศพัท์
เคลือ่นท่ีต�าแหน่ง

(53) จงัหวดั กลนคร    
ค�าขวญัจังหวดั : “พระธาตเุชงิชมุคูบ้่าน  พระต�าหนกัภูพานคูเ่มือง 
 งามลอืเลือ่งหนองหาน  แลตระการปรา าทผึง้                           
 วย ดุซึง้ าวภูไท  ถิน่มัน่ในพทุธธรรม”
พืน้ทีจั่งหวดั : 9,605.764	ตารางกโิลเมตร	ระยะทาง	647	กโิลเมตร	 	 	
																							 (กรงุเทพฯ	-	 กลนคร)	 	 	 																							
	 รหั โทรศพัท์ทางไกล	(042)	รหั ไปรษณีย์	47000

นพ.วศิณ	ุ	วทิยาบ�ารงุ	 นายแพทย์ าธารณ ขุจังหวดั	 711157	 711157	 081-9642983
น. .อนงค์		บังกระโทก	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพิเศษ	 711157	 711157	 087-2221746
	 	 ด้าน ง่เ รมิพฒันา
ทพ.ทรงพล		แ งงาม	 ทันตแพทย์เชีย่วชาญ	 711157	 711157	 061-4919789
	 	 ด้านทนัต าธารณ ขุ	
นางปนัดดา		ทรัพย์แ นยากร	 นวก. าธารณ ขุช�านาญการพเิศษ	 711157	 711157	 -
	 	 ด้านบรกิารทางวชิาการ
นพ.ชมุนมุ		วิทยานนัท์	 ผอ.รพ. กลนคร	 176080	 176089	 099-3547891
นพ. มนกึ		อภิวนัทนกลุ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 176084	 176089	 081-8726691
นาย พุจน์			โพธิพ์งศ์ววัิฒน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบรหิาร	 176083	 176089	 086-2405653
นางเปล่งฉว	ี	 กนธรตัน์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 176081	 176089	 082-8350383
นพ. มชาย		พรหมจกัร	 ผอ.รพ.วานรนวิา 	 973411	 973412	 081-8725406
นพ.ยทุธนา		ตรงดี	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 973411	 973412	 081-7347805
พญ. กุญัญา		หัง พฤกษ์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 973411	 973412	 094-6535954
นายยทุธพงษ์		รัตนจนัทร์	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 973411	 973412	 089-4204155
น. .วงจนัทร์		เดชทองทพิย์	 รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 973411	 973412	 086-2344824
นพ.วโิรจน์		วิโรจนวธัน์	 ผอ.รพร. ว่างแดนดิน	 721111	 721636	 081-7080264
	 	 	 	 721726	
นพ.ประมนิทร์	อนกุลูประเ รฐิ	 รอง	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 721111	 721636	 081-6705550
	 	 	 	 721726 
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นายพงษ์ศกัด์ิ		ราชโ ภา	 รอง	ผอ.ฝ่ายบริหาร	 721111	 721636	 080-7498883
	 	 	 	 721726	
นางปรียา		ตันศิร	ิ รอง	ผอ.ฝ่ายการพยาบาล	 721111	 721636	 087-4907378
	 	 	 	 721726	
พญ.กัญญาภัค		ศลิารกัษ์	 ผอ.รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน	อาจาโร	 779105-6	 779106	 093-5429396
นพ.กิตตินาถ		ติยพบิลูย์ไชยา	 ผอ.รพ.อากาศอ�านวย	 799081		 798098	 081-8721225
	 	 	 799000
นพ.วรรณกร		เล่า อัุงกูร	 ผอ.รพ.พงัโคน	 771222		 771290	 081-8711633
	 	 	 734704
นพ. มชาย		พรหมจกัร	 ผอ.รพ.วานรนวิา 	 973411	 973412	 081-8725406
นพ.วรชยั		อาชวานนัทกุล	 ผอ.รพ.วารชิภูม	ิ 973751-4	 973751-4	 081-9745668
นพ.ประจกัร		เหิกขนุทด	 ผอ.รพ. อ่งดาว	 786143	 786143	 085-7406459
	 	 	 786145	 786145	
พญ.ธรีารตัน์		พลราชม	 ผอ.รพ.กุ มุาลย์	 769041		 796123	 081-0606628
	 	 	 796023
นพ.ทวีศลิป์		ไชยบตุร	 ผอ.รพ.บ้านม่วง	 794118		 794213	 081-9756425
	 	 	 794077
นพ.พันธว	ี	ค�า าว	 ผอ.รพ.ค�าตากล้า	 796046	 796113	 083-2816375
นพ.ธนวรรษ		หาญ รุย์ิ	 ผอ.รพ.กดุบาก	 784021	 784041	 084-5153937
พญ.ณฐัปภั ร์		นวตัชยัศิรกิลุ	 ผอ.รพ.โคกศรี พุรรณ	 766061	 766125	 089-4193155
นพ.วษิณ	ุ	เกตุรนุ	 ผอ.รพ.เต่างอย	 761021	 761021	 089-4193155
	 	 	 	 761041
นพ.ฐาปนทั		 งิห์ไพบลูย์พร	 ผอ.รพ.นคิมน�า้อูน	 789015	 789015	 089-3943125
นพ.ตฤณพงศ์		ธรีพงศ์ธน ขุ	 ผอ.รพ.โพนนาแก้ว	 707005-7	 707004	 083-4155373
นพ. จัพงษ์		โชคคติวฒัน์	 ผอ.รพ.เจรญิศิลป์	 709148	 709149	 086-8612233
นพ.ประจกัร		เหิกขนุทด	 ผอ.รพ.พระอาจารย์แบน	ธนากโร	 708123	 780150	 085-7406459
นายพลนาภา		นน รุาช	 อ.เมอืง กลนคร	 766061	 766061	 062-5952655
นายพลูธวรรธน์	ภัทรด�ารงกลุ	 อ.กุ มุาลย์	 769074	 769074	 081-8877634
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	 -	 อ.กดุบาก	 784025	 784025	 -
นายเทิดศกัด์ิ		จลุนย์ี	 อ.พรรณานคิม	 779114	 779114	 081-4719643
นายพงษ์ศกัด์ิ		หั กรรจ์	 อ.พังโคน	 771386	 771386	 089-8434565
นายกมล		ตงศริ	ิ อ.วารชิภูม	ิ 781239	 781239	 085-4567845
นายณฐัวฒุ	ิ	อุตนาม	 อ.ภูพาน	 789016	 789016	 086-2351514
นายชวน		โทอ้ิง	 อ.วานรนวิา 	 791172	 791172	 089-4194725
นายทองศกัด์ิ		ชายกวด	 อ.บ้านม่วง	 794119	 794119	 084-9523273
นาย นุทร		บญุอาษา	 อ.ค�าตากล้า	 796107	 796107	 088-3382932
นายพลู มบติั		ติงมหาอินทร์	 อ.อากาศอ�านวย	 798106	 798106	 095-1695743
นายวกิรานต์		งอธริาช	 อ. ว่างแดนดิน	 721112	 721112	 080-1831562
	 -	 อ. อ่งดาว	 786032	 716307	 -
นายประยรู		แก้วค�าแ น	 อ.เต่างอย	 761031	 761031	 089-2790335
นายภุชพงศ์		 พุฒันกลุ	 อ.โคกศรี พุรรณ	 766066	 766066	 090-2377391
นายเพชรทว	ี	นวลมณ	ี อ.เจริญศลิป์	 709190	 709190	 084-4287105
นายวรัิตน์		จ�าปาวนั	 อ.โพนนาแก้ว	 708164	 708164	 088-5625997


