ทําเนียบส่วนราชการและองค์กร
ภาคเอกชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําปี ๒๕๖๑

สารบัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาคเอกชน และอื่นๆ

หน้า
1
1
6
7
7
10
10
11
15
16
17
18
19
19
21
23
24
26
27
27
28
29
30
31
32
43

สารบัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
สํานักงานอัยการสูงสุด
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาคเอกชน และอื่นๆ

หน้า
1
1
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
16
16
18
20
20
22
23
24
25
25
26
26
27
27
27
27
28
40

สารบัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาคเอกชน และอื่นๆ

หน้า
1
1
6
7
7
10
10
11
15
16
17
18
19
19
21
23
24
26
27
27
28
29
30
31
32
43

ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
715994 715994 714411 08-9203-0484
ว่าง
62911
62910
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
713818 713818 714755 08-9203-3979
นายรังสรรค์ ตันเจริญ
62913
62916
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
711996 711996 711998 08-9203-0481
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
62912
62919
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
716906 716906 717202
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
62927
713309
62926
08-9203-4358
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
713309 711997
นายวีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์
62923
08-9203-4362
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
711997
นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล
62929
08-9203-4360
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
711997
นายเชิดพงษ์ จันจะนะ
62821
08-4387-8947
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
711185
นางสาวภัทรภร พุทธสีหกุล
62925
06-3203-5526
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
711678 711678
นายราชัน มีน้อย
62980
08-5484-2637
ศอ.ปส.จ.สส.
713718
นายพิสิฏฐ์ วัตรสุนทร
62991
08-4146-5504

-2-

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 3 ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม 75000
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
711525 711525 711435
นายประจินต์ ธารศิริสิน
62831
08-9254-8731
จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม
711027 711027
นายรักศักดิ์ เทียนไชย
08-1172-2447
ป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม
713122 713122
นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง
62934
08-4077-9770
เสมียนตราจังหวัดสมุทรสงคราม
711567 711567
นางพันธ์ทิพย์ เอมครุฑ
62935
08-1753-4805
ที่ว่าการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายธีระ เหลียวสุธีร์
720790 720790
08-1867-4993
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
นายประยุทธ์ เพ็ชรศิริ
711526 711526
09-2280-1781
ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองฯ
นายกฤต อินธนพรรณ
711526 711526
08-1013-5310
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายปิยวัฒน์ ปรมัท
714870 711526
08-1011-7187
ที่ว่าการอําเภออัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายอําเภออัมพวา
751368 751368
นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน
101
ต่อ 107
08-1867-4995
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ว่าที่ ร.ต.ชลิต มณีรัตน์ (รกท.)
105
06-1404-9537
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
(ว่าง)
103
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
ว่าที่ ร.ต.ชลิต มณีรัตน์
104
06-1404-9537
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสบโชค แจ่มมณีวัฒนา
102
09-4414-5428

-3-

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
ที่ว่าการอําเภอบางคนที
10 หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายอําเภอบางคนที
นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน
761572 762010
08-1867-4997
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายพชร ศรีมหาเอก
762010 762010
06-3208-7661
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
นายสมหมาย สุวรรณรุ่ง
730464 730464
06-3901-8150
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
นายดํารงค์ พฤกษชาติ
761075 761075
06-3901-8151
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม 75000
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
711011 711011
08-4874-0599
นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
718394 718394
08-1857-3386
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
62956
นางสาวปทุมพร สุขอาษา
08-1822-9509
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา
08-1822-9512
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
33/1 ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
711903 715532
นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์
62992
08-1641-3555
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
นายเกื้อกูล สถาพรวจนา
08-1587-7548
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง
นางภาวดี ภูมรินทร์
08-1345-4880
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
นายสุชาติ อมรพจน์
08-1851-3206
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
711323
นางอารีย์วรรณ จันทร์กระจ่าง
711337 715540
06-2987-9291
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน
62990
นายฒุณฑสิริ เตชะบุญมาส
08-4915-1094
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 715836 715835
นายอารุณ ปินตา
62983
08-9969-6778
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
พ.อ.อ.มานิตย์ สําลีพันธ์
08-1921-8862
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
นายอภิรักษ์ สะตะพันธ์
08-9048-8032
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้างศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
711424 715392
ว่าง
62932
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นายทรงเกียรติ เชาวน์โอภาส
06-2979-1539
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
นางวรรณภาพร คํากลัด
06-3206-3276
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคลท้องถิ่น
นายภานุวัตร์ ปัสาโก
08-7083-1144
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์
นางวลัยพรรณ พลอยแสงสาย
06-3206-3277
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายภานุวัตร์ ปัสาโก
08-7083-1144
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ท้องถิ่นอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นางสาวสมปอง อยู่จงดี
ท้องถิ่นอําเภออัมพวา
นายนิวัฒน์ ลือนาม
ท้องถิ่นอําเภอบางคนที
นางสุธีรา ตันตินันท์ธนา

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
713247

713247

-

06-3206-6280

752868

752868

-

06-3206-3282

761255 761255
06-3206-6281
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
นายภูทอง ดวงเลิศ
711601 711602
08-1995-9909
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฯ
นายวินัย ศักดิ์ฐิติพันธ์
08-1861-8699
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
94 หมู่ที่ 1 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 711550 714519
นายสุวัฒน์ กัลยา
711560
08-6511-3933
รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายปรีชา ซ่อนกลิ่น
08-1880-3260
รองผู้จัดการ (บริหาร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายสมเกียรติ นกฉลาด
08-1198-7007
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอัมพวา
นายพินิจ เพชรสน
751379 752016
08-6604-1229
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางคนที
นายสําฤทธิ์ ชูบดินทร์
761733 762016
08-1942-3703
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
714881 714881
นายอภิชาญ ปานปรีชา
62961
09-2246-8391
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
รอง ผอ.รมน.จ.สส. (ท.)
พันเอกจิระโรจน์ กองวารี
712828 712828
08-9832-0098
หัวหน้ากลุ่มงานข่าว
พันโทฤทธิ์ เย็นจิตโสมนัส
08-1985-7595
กระทรวงกลาโหม
สํานักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
พันเอก ศิริพงศ์ โตมั่งคั่ง
711901 711901
08-9245-8907
ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
พันโท กลินท์ ปานเชียงวงษ์
09-2882-6424
สัสดีอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
พันโท ภิรัต ศรีวิเชียร
712257 712257
06-1542-2569
สัสดีอําเภออัมพวา
พ.ต. สุวรรณ จันมะณี
751298 751298
08-3155-1556
สัสดีอําเภอบางคนที
ร.อ. ทรงพล พานิช
761873 761873
08-9600-4735
กองบังคับการควบคุมส่วนหน้า มทบ. 16
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
หน.บก.ควบคุมส่วนหน้า กกล.รส.มทบ.16
พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช
08-9837-2937
รอง หน.บก.ควบคุมส่วนหน้า มทบ.16
ร.ท.สุวิทย์ ภู่ระหงษ์
08-6080-4012
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงการคลัง
สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
711030 715787
นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์
62957
08-1760-1559
หัวหน้าฝ่ายกํากับและบริหารการคลัง 1
นายนพวัชร์ อติวรรณาพฒน์
ต่อ 321
09-8930-5106
หัวหน้าฝ่ายกํากับและบริหารการคลัง 2
นางสาวจิราพร ทวีกาญจน์
ต่อ 326
08-1854-0263
หัวหน้าฝ่ายกํากับและบริหารการคลัง 3
นางสุดาพร ขําสาคร
ต่อ 315
09-8279-3234
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
นางกนิษฐา ทะมะ
711798 712661
08-1371-2498
ผู้อํานวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
นายทนญไชย เพ็ชร์ศรี
09-8264-2833
ผู้อํานวยการส่วนบริหารทั่วไป
นางณิชชาภัทร์ นันทานนท์
08-6914-0395
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
204 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
715357 715615
นางสิริมา สุดลาภา
715931
08-1513-2694
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล
นางสาวนิภา ทับทิมทอง
ต่อ 1173
หัวหน้าส่วนกํากับดูแลผู้เสียภาษี
นางสาวสุกัญญา บุญรอด
ต่อ 1158
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม
นางบัวลอย ช่างทุ่งใหญ่
711606 714399
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา
นางอุบลรัตน์ อนุเครือ
751381 752009
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที
นางนัฏฐิยา อินทร์นุ่มพันธ์
762005 762009
-
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
208 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
717208 711029
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
716277
08-4387-0252
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
ต่อ 101
นางนงลักษณ์ ผลโคกสูง
ต่อ 103
08-7046-8258
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นางสาวสุภาพ จันทร์ประมูล
ต่อ 201
08-1941-8157
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
นายสีไพร ชัยศรีนิรันดร
ต่อ 401
09-9215-9519
ด่านศุลกากรแม่กลอง
206 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายด่านศุลกากรแม่กลอง
711555 711555
ว่าง
กด 1
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 5 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
717213 717213
09-4708-2389
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงคราม
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงคราม

นายจิระศักดิ์ อ่วมอุไร
752847-8 752846
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ททท.สส.
นางวาสนา สุขเกษม
752847-8
สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสงคราม
222 หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สส.
นายสาคร หอมวัฒนวงศ์
717217 717217
-

08-9794-7298
08-2486-3446

08-1816-7604
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ
712614 715730
08-1173-0172
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
นางศิรินารถ ศิริบรรจง
08-6554-6863
ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวสิริณัฎฐ์ อินทะนิล
08-1989-3850
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางปิยาภา ศิวิลัยซ์
09-6641-5626
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
7/78 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ
711941 711941
08-1378-0098
รองหัวหน้าหน่วยงาน
นายชัยฉัตร แม้นเมฆ
08-1190-9364
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน/พัฒนาสังคม
นายชัยฉัตร แม้นเมฆ
08-1190-9364
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นางสาวชุติมา เฟื่องฟุ้ง
08-6981-5222
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
99/4 หมู่ที่ 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวชุลี สงวนกิจ
710592 710593
08-1375-3067
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
715051 715052
นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์
715040
08-1513-9117
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
62962
นางสาวเบ็ญจมาศ อู่อ่อน
09-9115-0678
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร
นายวรวรรษ กระจ่างแจ่ม
08-9260-4164
หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพจี ยงคง
09-5861-2524
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์
711258 711258
08-1762-0308
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ว่าง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายดุรงฤทธิ์ เขียวแก้ว
08-6802-1967
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นางสาวฐิติทิพย์ ด้วงเงิน
08-6378-5977
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
135 หมู่ 11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอํานาจ ศิริเพชร
720170 756625
08-9870-8372
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
182 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
นายชาติชาย ยิ้มเครือ
711699 714360
08-1861-2108
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
นายสุนันท์ สมพงษ์อินทร์
08-1941-5447
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นางเสาวณิต วรชาติวัฒน
08-9836-5975
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นางสาวสุภาณี เอื้อเบญจพล
08-5820-4078
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์
08-9862-8689
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
92 หมู่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
711711 711711
นายวันรบ เฮ่ประโคน
ต่อ 104
08-1879-5981
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายเชน จินหมวกดํา
ต่อ 105
08-1276-8830
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายกิตติพงษ์ งามจริง
ต่อ 107
08-1570-8101
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
นายวิศิษ บ่อสารคาม
ต่อ 108
08-1919-2043
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นายสายันต์ สุขมิสา
ต่อ 106
08-7856-4254
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางนฤมล พึ่งจารุเลิศกุล
ต่อ 103
08-5938-5536
เกษตรอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายปัญญา จอมเพชร
711607 711607
08-1771-8343
เกษตรอําเภออัมพวา
นายประจิม เนียมสุวรรณ์
751375 751375
09-9329-0941
เกษตรอําเภอบางคนที
นางชุลี นิลยนารถ
761814 761814
06-1668-9199
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวกมลวรรณ นุชัย
712747 712747
08-1260-8876
หัวหน้ากลุ่มตรวจการสหกรณ์
นายระวิ เตียวประเสริฐ
08-1710-4529
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
11/55 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
715386
ว่าง
711604 ต่อ 106
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
99/9 หมู่ 5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ
713882 713883
09-5640-9602
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
756646 756646
นายสุรชัย นํานาผล
ต่อ29
09-3153-5431
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
นายศานติพงษ์ เดือนศิริรัตน์
08-1949-4477
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายสมบัติ วานิชชินชัย
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1
นายนคร อาวรณ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวิตรี รัตนวงศา

756646

756646

08-1920-9309
08-5849-8488
08-1253-8391

- 13 -

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงคมนาคม
สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
140/1 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอดิเรก แตงทอง
713999 713999
08-9203-1492
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
นางสาวจุไร อัศวปราการกุล
720539
08-9155-2207
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
นางสุวิมล โชติสวัสดิ์รักษา
711246 711246
08-1571-5721
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
นางสุณีย์ แก้วใสดี
713144
08-9676-5609
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
นายวัชระ พิมพ์หนู
720538
08-1559-2501
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวภัคสอร ศิริฤกษ์
713999
08-2296-4114
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
703 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ (รกท.)
715613 715613
08-1797-9666
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
703 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฯ
นายฐาปกรณ์ บุญเกิด
711270 715613
08-1824-0114
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
155/19 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
นายนที ขวัญแพ
762661 762660
08-6307-9428
รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นายพัฒนา โกพล
08-1885-0622
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม
นายภุชชงค์ สุวรรณศิริ
08-1943-3969
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
160 หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์
756590 764245
08-1814-9622
ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ
นายบุญหนา ศรีธรรมมา
08-1299-0557
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ
นายสุพจน์ ป้านนาค
08-1856-8014
ผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการ
นายชุมพล ธูปชู
08-5553-9844
สถานีรถไฟแม่กลอง
นายสถานีรถไฟแม่กลอง
นายพัฒนา วงศ์มุจรินท์
711906
08-5801-1253
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
นายถิน พิสูจน์
713135 713135
08-1752-0872
ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ
นางสาววารี เกตุน้อย
08-2346-8639
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
นายมานพ ญาณพิสิฐกุล
08-9820-6377
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์
นายชุมพล ทองแท้
08-9172-9789
ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรน้ํา
นายสมเกียรติ พรมปัญญา
08-4612-8694
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
711001 714990
นางปราสัย อําพันฉาย
63007
09-0980-4225
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นางสาวสุวัจรี หนูจิน
63007
09-4803-3977
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
นางวัชรา งามดี
63007
08-1682-9558
ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม
33 ถ.บางประจัน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม
นายวิศิษฐ์ มาศกสิน
712613 716522
09-1772-0300
ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์ฯ
นายอรชุน สงวนวงศ์
09-17718865
หัวหน้าแผนกธุรการ
นายอภิสทธิ์ สีหะเกรียงไกร
09-1771-8869
บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม
173 ซ.บางแก้ว ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงคราม
08-4726-9888
นายชัยณรงค์ ไชยเกษมสันต์
715510 715517
09-2450-5434
ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงคราม (ด้านเทคนิค)
นายยุทธยง นิยมญาติ
711610 715517
08-1763-6633
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสมุทรสงคราม

นายภูวดิท ภัทรชัยเมธา
711123 714301
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาอัมพวา
นางพิมชญาณัฐ จงสกุล
753000 753003
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
นายปรีชา ประจันทร์
711058 711059

-

09-5519-5645

-

09-0519-6915

09-8282-4036
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงพลังงาน
สํานักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
209 หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ว่าที่ ร.อ. ศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์
711784 710960
08-1174-7903
กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
92/11 หมู่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
715537
นายกฤษฎา อินทชาติ
711495 711495
08-1996-0090
ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายพิทักษ์ มณีรัสยากร
06-5510-1978
กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 212 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
718420-1 718420-1
ต่อ 209
ต่อ 210
หัวหน้าฝ่ายงานบริการประชาชน
(ว่าง)
ต่อ 215
เรือนจํากลางสมุทรสงคราม
116 หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
711189 718009
นายสนทยา พูนขวัญ
ต่อ 101
09-8704-7853
หัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ
นายคล่อง ออตเล่ง
ต่อ 108 718009
09-8260-9663
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาฯ
นายสามารถ เผือกทอง
ต่อ 107 718009
08-4413-1516
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายไสว ศักดิ์จ้าย
ต่อ 102 718009
08-6761-0634
ผู้อํานวยการฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
นายอําไพ ทองพร้อม
ต่อ 107 718009
08-9609-7810
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
11/85 ซ.บางประจัน ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
นายนพพร บ่ายแสง
713303 715721
08-1909-0476
หัวหน้ากลุ่มงานสอดส่องและฟื้นฟู
นายกิติศักดิ์ ม่วงงาม
08-6535-7261
หัวหน้ากลุ่มงานสืบเสาะข้อเท็จจริง
นายภัทรพงษ์ พุ่มพวง
08-5291-0230
หัวหน้างานธุรการ
นางสาวพิมพ์พร คล้ายสุนธุ์
08-1570-7946
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
212 หมู่ 3 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 716256 716256
นางวรรณา ชัยโกศล ยลธรรม์ธรรม
ต่อ 206
ต่อ 206
08-9973-3676
นิติกรชํานาญงาน
นายอํานาจ วงค์จา
ต่อ 239
06-3029-6431
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวอัญชลี พลูอนันต์
ต่อ 242
09-0913-8808
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางพิมพ์พร ประสงค์สําเร็จ
ต่อ 206
08-9511-5208
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 212 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
นางสาวจรูญ แก้วงาน
716039 716125
08-1909-1004
หัวหน้าฝ่ายคดี
นายราชัย อานมณี
716124
08-1557-5833
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวทิพธัญญา ไชยอ้วน
716124
08-7402-0210
หัวหน้าฝ่ายประสานกิจการชุมชน
นางสาวพรรณทิพา มาพร
716124
08-5211-6072
หัวหน้าสถานแรกรับ
นายอัศวเหมันต์ อินทะนัน
716124
08-1998-3656
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 5) ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
716116 716116
นางชลอศรี บุญแก้วสุข
714524
06-3187-6474
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
62951
นางกัญญาศิริ นัยอรรถ
06-1915-6592
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางคณัสนันตร์ สุฑธสินธุ์
09-2697-9359
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
186 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
714342-3 718376
นางอัจฉรา เราจุติธรรม
ต่อ 111
09-8257-7598
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทํา
นางศรัณยา ดีพูน
ต่อ 106
09-0835-5228
หัวหน้างานควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว
นายพงษ์สวัสดิ์ พวงเดช
ต่อ 103,105
08-7160-8668
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่
ต่อ 102
08-1986-0225
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
188 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นายนิสัย สุขระ
715489 711899
08-1853-2352
รองหัวหน้าหน่วยงาน
นายประนําศักดิ์ เส็งสาย
715489 711899
08-5040-7715
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายประนําศักดิ์ เส็งสาย
715489 711899
08-5040-7715
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ
715489 711899
08-4520-1818
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
32 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
715541 715541
นายสราวุธ สุขสวรรค์
ต่อ 123
ต่อ 116
08-1829-6032
หัวหน้างานทะเบียนและประสานการแพทย์
62994
นางสุนัน จันทร์ตรง
ต่อ 112
08-3597-4011
หัวหน้าการเงินและบัญชี
นางวัชรา ธีระธรรมภรณ์
ต่อ 118 712033
08-6096-6055
หัวหน้างานเงินสมทบและการตรวจสอบ
นางสาวสุนัน จันทร์ตรง
ต่อ 112 713660
08-3597-4011
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางสาวดวงใจ ศิริมังคโล
ต่อ 117
08-3556-3013
สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
190 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
711284 711284
นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต
716119 ต่อ 103
08-5483-8498
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนวลจันทร์ พยุหกฤษ
ต่อ 106
08-9867-3455
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวภัทรนันท์ จันทร์แย้ม
ต่อ 107
08-6418-9137
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 5) ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
718138 718348
นางสุชาดา ทุ่งหว้า
63012
ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง
นางสุนิสา อยู่หนูสิงห์
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางยลกานต์ เที่ยงแท้
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
140 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
756787 756788
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
140 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
710247 715790
นายสมหมาย เทียนสมใจ
711013
รองผู้อํานวยการฯ
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
นางอารยา รุจิเลิศ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางรัญชนา อยู่ตระกูล
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปราณิศา กลิ่นประสม
-

75000
06-3226-0621
08-1870-9826
08-1870-9820

08-5333-3008

09-0564-3999
09-4563-6498
08-7996-5008
08-1995-9382
08-3155-3289
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวแก้วใจ จิเจริญ
08-9114-1897
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางรังษิยา อมาตยคง
08-1838-8876
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายสุภัฎ อาลากุล
06-1452-4445
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางมะลิวรรณ ศรีนา
08-1995-1446
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สาขาสมุทรสงคราม
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตึก 89 ชั้น 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการ สพม.10
นายธนู นูนน้อย
712350 712350
ศึกษานิเทศน์
นายประภัสสร์ อินทรประเสริฐ
08-9254-1558
งานการเงิน
นางรัญชนา อยู่ตระกูล
09-2276-6393
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
นายสุริยะ ชมศรีเมฆ
712935 712935
08-6167-1169
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
5 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดฯ
นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี
753027 753027
08-9997-1661
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวศรัณณ์ลักษณ์ เหล็กเพชร
08-5296-9005
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวฉัตรสุดา ปิ่นกําลัง
08-7452-3199
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
08-6997-8728
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
นางสาวนิรัชรา คําพร
08-4739-9200

- 22 -

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
9 หมู่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสุนันทา การะเวก
715485 715901
06-4954-5198
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรน้อย
716691 716691
08-1995-6233
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภออัมพวา
นางสาวรัตนาภรณ์ วงศาโรจน์
752130 752130
09-2258-1557
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นางโชติกา ง่วนสําอางค์
702867 702867
08-1941-9614
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
202 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสันทิต บุณยะส่ง
711571 711124
09-0972-0665
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายกิติพงษ์ ทองเหลือ
711571
08-1434-8239
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
นายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์
711571
08-6762-6469
สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายสมคิด ธงสุวรรณ
711801 711801
08-9881-6930
สาธารณสุขอําเภออัมพวา
นางสมบูรณ์ อินทร์สุพรรณ
751225 751225
08-1571-7035
สาธารณสุขอําเภอบางคนที
นายวันสว่าง ชื่นจิตร์ (รก.)
761907 761907
08-6609-4098
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
136 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์
711945-48 711950
08-1829-2206
รองผู้อํานวยการด้านบริหาร
นางสาวเอมอร อุยยาหาญ
08-1763-3027
รองผู้อํานวยการด้านฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิค
นางปานทิพย์ ศิริโชติ
08-4131-6522
รองผู้อํานวยการด้านบริการฝ่ายยา
นางสาวนันทนา กลิ่นสุนทร
08-1986-2372
หัวหน้าฝ่ายอาหาร
นางสาววชิราภา เขียวรอด
08-3974-7415
หัวหน้าฝ่ายพิษวิทยา
นางชานิดา แสงสุรีย์
08-6390-1325
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
180 หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
712907 715550
นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ
ต่อ 111
09-2260-2316
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางโสภิตสุดา เพชรชื่น
ต่อ 112
08-1935-3903
หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
นายเธียร เจิมประยงค์
ต่อ 128
08-9231-3238
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
นายไพรัตน์ ช่วยบํารุง
ต่อ 123
09-6967-3229
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง (มีฐานะเทียบเท่ากรม)
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
100/20 หมู่ที่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
715933
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
711465 713032
08-1824-5060
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน
715933
08-1829-1333
พ.ต.อ.บุญส่ง นามกรณ์
713034
08-1812-8999
พ.ต.อ.ฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร
716902
08-4875-4444
พ.ต.อ.ชวน ชิดประเสริฐ
715815
08-8395-5515
พ.ต.อ.พศวีร์ เรืองพู่
711332
08-1802-3056
สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.อ.จุมพล สิกเสน
711338 756780
08-3999-4646
สถานีตํารวจภูธรอัมพวา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอัมพวา
710626 751302
พ.ต.ท.ศิริชัย ไชยดี
ต่อ 789
08-3693-0432
สถานีตํารวจภูธรบางคนที
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางคนที
761191 761866
พ.ต.อ.ชัยยุทธ ถมยา
730062
08-1658-6665
สถานีตํารวจภูธรลาดใหญ่
สารวัตรใหญ่
770621 770641
พ.ต.ท.โสภณ เสือส่าน
ต่อ 100
ต่อ 789
สถานีตํารวจภูธรยี่สาร
สารวัตรใหญ่
พ.ต.ท.กิตติพงษ์ พงษ์พานิช
763226 763226
08-4670-9797
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สารวัตรใหญ่ ตม.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท.สุรชัย เอี่ยมผึ้ง
08-9171-6798
ตํารวจท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
สารวัตรท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ต.ท.พิชญา พิพัฒน์บรรณกิจ
710625 710625
08-6688-8919
สถานีตํารวจทางหลวง 1 กองกํากับการ 2
ถ.เทศา ต.พระประฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
สารวัตรตํารวจทางหลวง (สว.ส.ทล.1 นครปฐม กองกํากับ 2 บก.ทล.)
พ.ต.ท. กฤษฎาพร จงอักษร
034-241426 034-254165
08-5772-2553

- 25 -

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
7/85 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7

756864
นิติกรชํานาญการ
นางสาววันดี จันทร์ฉวี

756778
08-6757-6630

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 3) ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายจอมพล ภูพัฒนากุล
717444 711085
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
นายคมสัน เพชรฉวี
06-1403-1076
นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ์
06-1403-1080
นายไพโรจน์ คิดชอบ
08-1903-0208
นายปัญญา พิชญ์เลิศชาญ
08-1989-0705
รองอัยการจังหวัด
นายวรภาส ปิ่นแก้ว
08-2969-9217
หัวหน้าสํานักอํานวยการ
711085 711085
นายมงคล อนุภาพพันธ์
08-4387-3533
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ
นางอลิสา อภิบุณโยภาส
715802 715804
09-2246-2853
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
นายบุญช่วย บัวใหญ่
713552
08-7029-2924
สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือฯ
นายคมสัน เพชรฉวี
713552 713552
06-1403-1076
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
ศาลจังหวัดสมุทรสงครามหลังเดิม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7
นายประสาร กีรานนท์
756790 756795
08-9201-6900
ผู้อํานวยการสํานักงสนประจําศาลอาญาฯ
นางสําลี ปฐมพรวิวัฒน์
06-2597-3656
สํานักงานศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช
716873-5 711387
06-5517-0699
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัด
นางสาวดวงดาว พิกุลเงิน
08-9569-1264
หัวหน้าส่วนช่วยอํานวยการ
นางพัชราพร หงษ์ทอง
08-1199-8054
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
199 หมู่ที่ 4 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
นางนุชนดางค์ ศิริอัสสกุล
716318-9 718150
08-6321-9529
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล
นายสมเกียรติ รัศมีภูผา
08-1920-9537
ผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนฯ
นางสุทธาทิพย์ สุขชุม
09-5371-3165
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยงานอํานวยการ
นางเพชรรัตน์ พรหมธีระวงศ์
08-6358-4388
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 5) ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
712520 714864
08-9379-3434
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการและประสานงาน
นางปลื้มจิตต์ ฮมภิรมย์
08-7662-3181
องค์กรอิสระ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
210 หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
716598 716598
นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี
717471 717471
08-6512-0404
รองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ร้อยตํารวจเอกหญิง นงลักษณ์ โอนอิง
08-1372-0949
หัวหน้างานอํานวยการ
นางฐิติมา วรรณวิมลกุล
08-1399-8924
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวนภา ติระกุล
711956 - 7 711956
08-1266-4369
สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
ตึกอาคารสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม ชั้น 2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสวรรยา รัตนราช

712026-7

712028

-

09-2260-0595
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นายพิสิฐ เสือสมิง
711031 713682
08-1406-5506
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นายชาญเลิศ อําไพวรรณ(๑)
711031
08-1982-7005
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสุรชัย ลี้สุทธิพรชัย (๒)
711031
08-5387-8888
ประธานสภาฯ อบจ.
นายกิตติชัย ตันประเสริฐ
712100
08-1843-1776
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นางวรรณดี เล็กเซ้ง
718456 712967
08-1736-3384
หัวหน้าสํานักปลัด
นางสุทัสสี ทับทิมทอง
715012 715012
08-1449-1076
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุรัติกาล เตมียบุตร
715012 715012
08-3808-6225
ผอ.กองการแผนและงบประมาณ
นางรุจิรา มั่นเขียว (รทก.)
711327 711327
08-5088-5242
ผอ.กองคลัง
นางจิตสิณี ขันติยะรานนท์
711805 711805
08-1808-4465
ผอ.กองช่าง
นายเอกลักษณ์ เกษแก้ว
713059 713209
08-1559-0843
ผอ.กองการศึกษาฯ
นายกิตติ์จพัฒน์ รัตนทับทิม
711893 711893
08-1015-7978
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน
711805 711805
08-9693-0363
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางเรือนขวัญ ทรัพย์สมาน (รกท.)
711805 711805
08-9693-0363
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
541/1 ถ.สมุทรสงคราม - บางแพ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
711703
นายสมชาย ตันประเสริฐ
715934 720803
08-1829-9829
รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
นายเผด็จ บุญทรง
713388
08-9615-2099
นายอภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน
716492
08-1823-7198
นายธนธัส ขุนนุช
716493
09-7191-5969
ปลัดเทศบาล
นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์
716491
08-9919-6959
รองปลัดเทศบาล
711343
นายรังษี หลิมกําเหนิด
ต่อ 112
08-0263-6355
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
711343
นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล
ต่อ 124
08-1442-7255
ผู้อํานวยการกองคลัง
711343
นางสุนีย์ รอดจากทุกข์
ต่อ 141
08-1802-9407
ผู้อํานวยการกองช่าง
711343
นางดรุณี เมธีวรเวช
ต่อ 151
08-6774-9177
ผู้อํานวยการกองคลัง
711343
นางสุนีย์ รอดจากทุกข์
ต่อ 141
09-7336-4289
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
711343
นางนงนุช พิกุลขาว
ต่อ 191
08-9232-7407
ผู้อํานวยการกองช่าง
711343
นายอนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ
ต่อ 161
06-3195-6594
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง
ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกเทศมนตรีตําบลบางจะเกร็ง
นายสุขเกษม โง้สกุล
713964 710533
08-1908-8609
ปลัดเทศบาลตําบลบางจะเกร็ง
นายธนัณชัย แก้วพันธ์
08-1943-2255
เทศบาลตําบลอัมพวา
17 ถ.โชติธํารงค์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา
นายสรรชัย อารยอสนี
751351 751359
08-1823-1221
ปลัดเทศบาลตําบลอัมพวา
นางดวงใจ อุสายพันธ์
08-1855-2992
เทศบาลตําบลสวนหลวง
99 หมู่ 15 ตําบลสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวง
09-7193-7766
นายสํารวย กลิ่นอภัย
732623 732623
08-1378-4905
ปลัดเทศบาลตําบลสวนหลวง
นายสุโรจน์ เมฆกุลวิโรจน์
08-3000-3744
เทศบาลตําบลเหมืองใหม่
ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม่
768364 768364
นายเสวก ภมร
ต่อ 102
ต่อ 111
08-9260-9994
ปลัดเทศบาลตําบลเหมืองใหม่
นางจุฬารัตน์ ฉ่ําทรัพย์
ต่อ 105
08-6339-5730
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
เทศบาลตําบลกระดังงา
ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกเทศมนตรีตําบลกระดังงา
761537 761537
นายสมภพ รัตน์ไพบูลย์
ต่อ 102
ต่อ 107
08-9836-1456
ปลัดเทศบาลตําบลกระดังงา
จ.อ.ชัยพัฒนื โต๊ะเมือง
08-1995-1422
เทศบาลตําบลบางกระบือ
ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ
นายสมจิตต์ ลัดดาวัลย์
757727 757675
08-5554-1091
ปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ
นายอํานาจ วีระสวัสดิ์
08-6894-9361
เทศบาลตําบลบางยี่รงค์
28 หมู่ที่ 9 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกเทศมนตรีตําบลบางยี่รงค์
09-5153-6414
นายชินดนัย รุจิรัตน์
702839 702838
08-2298-0363
ปลัดเทศบาลตําบลบางยี่รงค์
นางสาวเสาวณีย์ เลื่อนแก้ว
08-1942-4202
เทศบาลตําบลบางนกแขวก
28 หมู่ที่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกเทศมนตรีตําบลบางนกแขวก
703223 703223
นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์
ต่อ 26
08-1858-3237
ปลัดเทศบาลตําบลบางนกแขวก
นายจิระพัฒน์ มีผล
08-1825-6618
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบล) อ.เมืองสมุทรสงคราม
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน
หมู่ที่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน
นายจิระ แก้วมณี
764810 764810
08-9615-2343
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองโคน
นายเจษฎา จงชาญสิทโธ
08-9615-2824
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขิน
79 หมู่ที่ 4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขิน
นายสนม กําเนิดอุย
763721 763721
08-1944-5300
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขิน
ต่อ 11
นางสาวจุฑารัตน์ วัฒน์ศิริกุล
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก
19 หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก
นายชนะ อินทรโชติ
725888 712115
08-1857-2921
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก
นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
08-1446-4611
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว
99 หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว
นายประกอบ แสงจันทร์
769789 769970
09-4249-7789
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว
นายชินวัฒน์ กล่ําแสง
769789 769770
08-1763-8826
องค์การบริหารส่วนตําบลนางตะเคียน
หมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางตะเคียน
770601 770601
นายสมจิตต์ จริยประเสริฐสิน
ต่อ 108
ต่อ 106
08-1880-8583
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนางตะเคียน
พันจ่าโทจรัญ ลมลอย
089-4261-6521
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดใหญ่
200/1 หมู่ที่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดใหญ่
นายพนม ศรีกําเหนิด
716321 711264
08-9516-8093
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลลาดใหญ่
นายเสรี รัตนะ
08-5193-8526
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมใหญ่
ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมใหญ่
771353 771353
นายอมรศักดิ์ ฉัตระทิน
ต่อ 16
08-1615-6449
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมใหญ่
พ.จ.อ.อรุณ ภมร
08-3697-3765
องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายหาด
80/4 หมู่ที่ 3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายหาด
767225 767225
นายอรรถ นนทลักษณ์
ต่อ 11
ต่อ 26
08-1005-4221
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายหาด
นางวีณา เทียมสมชาติ
08-5174-5093
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก
หมู่ที่ 4 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช
765758 765758
08-1291-4317
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก
นายพิเชฐ จันทร์จํารัส
08-6761-6777
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบล) อ.อัมพวา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา
30/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา
นายวินัย นุชอุดม
753728 753738
08-9816-6800
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา
นายยุทธนา แจ้งแสดง
08-9760-3168
องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม
หมู่ที่ 5 ต.แควอ้อม จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม
702129 702129
นายดนัย ขจรผล
08-0113-5985
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้อม
นายประชัน อินจงกล
08-9201-2848
องค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่
3 หมู่ที่ 3 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่
(ว่าง)
772525 772525
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่
พันจ่าเอกนิทัศน์ รอดคล้าย
08-6127-1931
องค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง
35 หมู่ที่ 8 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง
นายชํานาญ ภู่สกุล
753274 753275
08-0770-3729
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง
พ.จ.ท.โสภณ เทพวิวัฒน์นาวิน
08-6382-3745
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแค
60 หมู่ที่ 5 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแค
772538 772538
นายสมศักดิ์ แย้มปิ๋ว
ต่อ 11
ต่อ 16
08-3925-4767
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางแค
นางสาวสุภีรัตน์ ปลั่งเจริญผล
08-1198-3011
องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง
162 หมู่ที่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง
นายทวีป อมศิริ
772069-70 772070
08-1587-9637
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง
นายพิเชฐ จันทร์จํารัส
08-6761-6377
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดประดู่
หมู่ 6 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดประดู่
นายชยกร นาคสิงห์
765148 765149
08-7552-3197
องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่
86/1หมู่ที่ 4 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่
นายผดุง แดงสกุล
772241 772242
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่
นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์
องค์การบริหารส่วนตําบลปลายโพงพาง
9 หมู่ 7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลายโพงพาง
นายบุญเลิศ ตันประเสริฐ
753927-8 753928
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปลายโพงพาง
ว่าที่ พ.ต.จิรวัฒน์ อินทะแสน
-

08-3159-0582
08-6105-1605

08-5702-5307
08-1776-2966
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
องค์การบริหารส่วนตําบลยี่สาร
ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยี่สาร
763108 763109
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยี่สาร
นายพิรศักดิ์ เกิดมาลัย
08-1773-4631
หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบล) อ.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมปลวก
22 หมู่4 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมปลวก
710778 703688
นายทวี สีสด
ต่อ 101
09-4410-9610
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมปลวก
นายอุดม มีสินธุ
08-7590-4336
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะโนรา
หมู่ที่ 2 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะโนรา
769508 769508
นายสํารวย สายแจ้ง
ต่อ 105
ต่อ 101
08-6238-8889
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะโนรา
นางนาฏยา เกตุแก้วเกี้ยง
08-2361-9465
องค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ
75 หมู่ที่ 2 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ
702840 702840
นายเวชยันต์ คงประชา
ต่อ 106
09-8262-6356
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโรงหีบ
นายพรชัย ใจเพิ่ม
08-2241-5665
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม
20/1 หมู่ที่ 3 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม
นายวรพงษ์ วรทัศน์
730516 730089
08-1880-2357
องค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที
หมู่ที่ 7 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที
นางสาวเรณู เล็กนิมิตร
761290 761309
08-1848-1921
องค์การบริหารส่วนตําบลบางสะแก
24/ก. หมู่ที่ 6 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสะแก
762276 762277
องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา
3/5 หมู่ที่ 11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา
นางจินตนา กลิ่นช้าง
762170 - 2 762170
08-1935-1962
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หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร สถานศึกษา สถานพยาบาล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
ว่าง
715505 715505
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานหอการค้าจังหวัดฯ
นายมงคล สุขเจริญคณา
718154 718154
08-9814-9899
สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม
นายกสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม
นายอภิชัย คล้ําปลอด
715365 716093
08-1632-3426
สมาคมประมงสมุทรสงคราม
นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม
นายอนุเทพ วงษ์วาฤทธิ์
736700 736701
08-2415-5559
สมาคมประมงเรือลากคู่
นายกสมาคมประมงเรือลากคู่
771480 771480
นายศราวุธ โถวสกุล
ต่อ 106
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จํากัด
ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จํากัด
771480 771480
นายอนุเทพ วงษ์วาฤทธิ์
ต่อ 106
08-2415-5559
มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรฯ สมุทรสงคราม
ประธานมูลนิธิฯ
พล.ร.ท.กมล จิตต์จํานงค์
723736 762866
08-1617-1537
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล
08-1434-8242
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
06-1427-9967
นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
710799 710799
08-3123-4259
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาจังหวัด
นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ
718138 718348
08-1916-2949
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
ประธานมูลนิธิฯ
นายสุรพล ซีประเสริฐ
มูลนิธิสรรรพราเชนทร์
ประธานมูลนิธิ

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.

756765

756765

752455

752455

ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานชมรมร้านอาหาร
นายภานุมาศ รวมสุข
762590
สมัชชาอาหารปลอดภัย
สมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม
นายอรุณ เกิดสวัสดิ์
751328
ชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานชมรมธนาคารธนชาตฯ สาขาสมุทรสงคราม
นายสุวฒน์ พึ่งพาชอบ
711444
สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
นายชัยยันต์ อยู่ศิริ
711293
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นางสาวราศรี รุ่งมณี
อุทยาน ร.๒
ผู้จัดการอุทยาน ร.๒
นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน (รทก.)
751666
สถาบันการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
ผู้อํานวยการฯ
นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช
772098
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ผู้อํานวยการฯ
นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์
716343
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ผู้อํานวยการฯ
นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
711440

-

08-1857-2787

762590

-

08-1942-4237

751328

-

08-1942-8040

715555

-

711294

08-1793-5560
-

751376

08-5064-0388

08-1867-4995

772099

-

08-0457-2860

716343

-

08-1777-5968

711470

-

08-1950-8623
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ผู้อํานวยการฯ
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
ผู้อํานวยการฯ
นายสมเกียรติ รั้วมั่น
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ผู้อํานวยการฯ
นายศักดา โกมลวานิช
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
ผู้อํานวยการฯ
นายธัญญะ มั่นคง
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ผู้อํานวยการฯ
นายทนง แซมเพชร
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม
ผู้อํานวยการฯ
นางสาววรรณา ปุจฉาการ
โรงเรียนถาวรานุกูล
ผู้อํานวยการฯ
นายธัตถพล คชสาร

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.

711811

711811

-

08-1982-3881

751371-2

752007

711221

714472

-

08-1855-0125

711016

711016

-

08-1763-2232

716100
711170

718558

-

08-1193-4953

751072

751072

-

08-7014-6136

711238

711238
ต่อ 121

-

08-1196-9818

08-9662-3687
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฯ
นายแพทย์สุทธิพงษ์ ศิริมัย
โรงพยาบาลอัมพวา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอัมพวา
นายสิทธิโชค จิติวงศ์
โรงพยาบาลนภาลัย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย
นายเดชา มีสุข
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
แพทย์หญิงสุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยฯ
นางสาวอินทิรา อัจกลับแก้ว
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรสงคราม
นางสาวพรรณทิภา ภูริเวศร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จ.สส.
นายวิศิษฐ์ โสภณวิริยานนท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีฯสาขาสมุทรสงคราม
นายสุเทพ วรธนากรกุล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารทหารไทยสาขาสมุทรสงคราม
นางวันวิสา จิรโพธิ์ทอง

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
สถานพยาบาล

711490

711490

-

09-1436-4268

702112-4

702115

-

08-9116-0979

761476 - 8 761271

-

08-1659-6119

715001-5 718623
ธนาคารพาณิชย์

-

08-1696-5935

711186

723834

-

08-4075-6486

712627-8

715576

-

06-1454-2444

711421
ต่อ 63

711422
ต่อ 64

-

713039-40 713039-40
ต่อ 11
ต่อ 18

715454-5

715456

08-1798-5870
08-0579-8050

715454
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรสงคราม
นายชัยยะ สนธิเณร
ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม
นางสาวชุลีกร กนธวงศ์
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารธนชาตฯ สาขาสมุทรสงคราม
นางสาวอมรา เพ็งเจริญ
ธนาคารซีไอเอ็มบี จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคาร
นางสาวยวงทอง เริ่มเสริมสุข
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์
นายชัยนันท์ สุพัฒน์สริ ิสหกุล
หนังสือพิมพ์มติชน
นายสุขุม ตั้งฑีฆะรักษ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายเสวก เกิดมา
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายเสรี มั่นมาก
ไทยทีวีสีช่อง 5 / ช่อง 7
นายอาวุธ สุวรรณปรีชา

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.

711522

172433

-

08-1655-0931

716118

711234

-

09-1995-3612

711444

715555

-

08-1889-4544

711442
712429
723568

724046

08-1405-4490

715638
สื่อมวลชน

715397

-

08-1701-2794

711201

711740

-

08-1941-7372

723197

-

-

08-9916-2180

730373

-

-

-

714572

714572

-

08-1402-6579
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
หนังสือพิมพ์อาชาญากรรม
นายศรศักดิ์ บุญจันทร์
หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า
นายถวัลย์ สวาทสุต
ผู้สื่อข่าวทีไอทีวี
นายชัยณรงค์ ตันธนวิกรัย
หนังสือพิมพ์สู่ชนบท
นายบุญธรรม จือเหลียง
หนังสือพิมพ์สู่ชนบท - นสพ.ผู้นําก้าวหน้า
นายปิติพงค์ เบญจภุมริน
หนังสือพิมพ์ธรณีไทย
นายบุญลือ สุคนทรเขตร์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ข่าวสด - ทีวีช่อง 3
นายมานพ จันทร์ฤทธิ์
นสพ.สยามรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ - ช่อง 9
นายสราวุฒิ ศรีธนานันท์
นสพ.อาชญากรรม - นสพ.ข่าวภูมิภาค
นายศรศักดิ์ บุญจันทร์
หนังสือพิมพ์ยุคใหม่
นายกฤตภาส จันทร์จํารัส
หนังสือพิมพ์ฐานเสรีเศรษฐกิจ
นางปรียธิดา นิวงษา
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น SPS.เคเบิ้ลทีวี
นายสุรพล ซีประเสริฐ

หมายเลขโทรศัพท์ (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บ้านพัก
มือถือ
องค์การ / โทรสาร องค์การ /
สป.มท.
สป.มท.
-

-

-

08-7002-0699

712079

-

-

08-1409-7984

751559

751559

-

08-6022-3449

731142

-

-

08-6812-4414

713899

-

-

-

772599

772599

-

08-1943-6063

713262

714070

-

08-9455-4488

764130

761761

-

08-9487-9333

-

08-7002-0699

-

762102

-

08-1482-3095

713051

-

-

-

717234-5

715718

-

08-1857-2787

-44โรงแรม
ข้อมูลโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปประจําปี พ.ศ. 2560

ชื่อโรงแรม
โรงแรมกรีนอพาร์เมนต์
โรงแรมเอกชัยแมนชั่น
โรงแรมอลงกรณ์ 2
โรงแรมอลงกรณ์
โรงแรมไทยสวัสดิ์
โรงแรมแม่กลองโฮเต็ล
โรงแรมโคโค่วิว
โรงแรมอัมพวารี
โรงแรมกอล์ฟอินน์
โรงแรมบ้านสวนแม่กลอง
โรงแรมบ้านท้ายหาดรีสอร์ท
โรงแรมเรือนแม่ลําพูน
โรงแรมทะเลสีครีมรีสอร์ท

เบอร์ติดต่อ
0-3471-8666
0-3471-5678
0-3471-1709
0-3471-9017
0-3471-1205

ชื่อโรงแรม
โรงแรมกนกรัตน์รีสอร์ท
โรงแรมบ้านชมเดือน
โรงแรมคุ้มพญาซอรีสอร์ท
โรงแรมอมตะอพาร์ทเมนต์

โรงแรมเฟริสท์อินน์
0-3471-1150 โรงแรมบ้านสวนอัมพวันรีสอร์ท
08-8288-1900 โรงแรมบ้านพักบางแก้ว
0-3471-0888 โรงแรมนาราคอร์ท
0-3471-5998 โรงแรมบ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์ส

0-3473-6677
0-3476-7220
0-3476-7010-0
08-3694-4571

โรงแรมอัมพวาน่านอน
โรงรมไฮเวย์ สตาร์ โอเทล
โรงแรมบ้านทิพย์สวนทอง
โรงแรมโบ๊ทอินน์

เบอร์ติดต่อ
0-3471-1460
0-3475-2200-1
08-9620-1687
0-3471-5482
0-3473-2921-2
08-1814-6325
0-3471-4901
0-3477-3591-3
0-3475-2222
08-2333-4111
0-3477-2111-3
0-3476-2755-8
0-3471-3147-9

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ร้านฟ้ามุ่ย
ร้านแดงอาหารทะเล
ร้านไสว
ร้านลุงขันธ์
ร้านเทพนิร์มิตร์

เบอร์ติดต่อ
0-3477-0022
0-3471-2077
0-3471-1190
0-3471-4718
0-3471-3714

ร้านอาหาร
ร้านสมนึก
ร้านเรือนละออ
ร้านน้องอุ้ม
ร้านครัวครูหอม
ร้านคุณเป๋า

เบอร์ติดต่อ
0-3471-6643
0-3471-8599
0-3475-1977
0-3471-8419
0-3472-3703

ภัตตาคารฮวดหูฉลาม
ร้านครัวโสภา

0-3471-4819
0-3471-8319

ร้านคุ้นลิ้น
ร้านเพื่อน

0-3471-4348
0-3471-4816
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