ทําเนียบสวนราชการและองคกร
ภาคเอกชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป ๒๕๖4

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
6
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

ทําเนียบหัวหนาส(วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
ผูว(าราชการจังหวัดและรองผูว(าราชการจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
715994 715994 714411
06-1389-2002
นายชรัส บุญณสะ
62911
62910
รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
711996 711996 711998
08-9203-0477
นายวีรัส ประเศรษโฐ
62912
62919
รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
713818 713818 714755
08-9203-3979
นายสุพจน/ ยศสิงห/คํา
62913
62916
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
716906 716906 717202
นายสันชัย พัฒนะวิชัย
62927
713309
62926
08-9203-4358
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร/และขอมูลฯ
713309 711997
นายวีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน/
62923
08-9203-4362
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
711997
นางสมคิด วิวัฒน/บวรกุล
62929
08-9203-4360
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
711997
นายคนึง ทองเที่ยง
62821
08-4387-8947
หัวหนาตรวจสอบภายใน
711185
นางสาวภัทรภร พุทธสีหกุล
62925
06-3203-5526
ผูอํานวยการกลุมงานศูนย/ดํารงธรรมจังหวัด
711678 711678
นายชัยวัฒน/ วิเศษการ
62980
08-5484-2637
ศอ.ปส.จ.สส.
713718
นางสาวประกายพร อินทรยศ
62991
09-3951-4694
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 3 ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม 75000
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
711525 711525 711435
นายอนุกูล เรือนแกว
62831
08-9254-8731
จาจังหวัดสมุทรสงคราม
711027 711027
นายบัณฑิต นราภักดิ์
08-1172-2447
ปAองกันจังหวัดสมุทรสงคราม
713122 713122
นายเอกวิทย/ จันทวงษ/
62934
08-1172-2477
เสมียนตราจังหวัดสมุทรสงคราม
711567 711567
นางพันธ/ทิพย/ เอมครุฑ
62935
08-2782-4604
ที่ทําการปกครองอําเมืองสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
711526
นายอรรถพันธุ/ สงวนเสริมศรี
720790 720790
08-1867-4993
หัวหนากลุมบริหารงานปกครอง
นายสมหมาย สุวรรณรุง
711526 711526
06-3387-8811
หัวหนากลุมงานทะเบียนและบัตร
นางสาวอิงตะวัน อิ่มอุดมศักดิ์
713707 714870
08-7430-1987
ศูนย/ดํารงธรรมอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายปCยวัฒน/ ปรมัท
711526
70790
08-1011-7187
ที่ทําการปกครองอําเภออัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายอําเภออัมพวา
E-mail.: amphawa2006@hotmail.com
นายยุทธนา โพธิวิหค
751368 751368
08-1867-4995
หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
นายศราวิช ดวงสีทอง
102
09-2280-1824
หัวหนาฝEายความมั่นคง
นายศราวิช ดวงสีทอง
103
09-2280-1824
หัวหนาฝEายทะเบียนและบัตร
น.ส.ฐิรญาดา หลําเจริญ
104
09-4991-6247
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
ที่ทําการปกครองอําเภอบางคนที
10 หมู(ที่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายอําเภอบางคนที
E-mail.: Amphoebangkhontee@gmail.com
นายวริศธิ์นันย/ เสือทอง
761572 761572
08-1867-4997
หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
นายปริพล ทัดแกว
762010 762010
06-3208-7661
ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชก)
นายดํารงค/ พฤกษชาติ
761075 761075
06-3901-8151
ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชก)
นายศิลา หลีกรัตน/
730464 730464
06-3901-8128
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย จ.สมุทรสงคราม 75000
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
06-2456-3838
711011 711011
08-4874-0599
หัวหนากลุมงานสงเริมการพัฒนาชุมชน
62956
นายวีระพงษ/ อางทอง
08-1859-8167
หัวหนากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางสาวณัฐนียา เธียรธํารง
08-1822-9512
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
33/1 ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
711903 715532
วาง
62992
หัวหนาฝEายบริหารงสานทั่วไป
นางจินตนา อาศิรพงษ/พร
08-9826-4134
หัวหนากลุมงานวิชาการโยธาธิการ
นายเกื้อกูล สถาพรวจนา
08-1487-7548
หัวหนากลุมงานวิชาการผังเมือง
นายรุสลัน โตะแปเราะ
08-5811-5426
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : samutsongkram@dol.go.th
นายแสวงศักดิ์ ซาเซียง
711323 715540
09-5464-3274
หัวหนากลุมงานวิชาการที่ดิน
62990
นายฒุณฑสิริ เตชะบุญมาส
08-4915-1094
สํานักงานป<องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหนาสํานักงานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 715835 715835
นายยศกร สุขสอาด
62983
08-9969-6778
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร/และการจัดการ
นายกฤษกร นิธิเรวดีพร
08-1921-8862
หัวหนาฝEายสงเคราะห/ผูประสบภัย
วาง
หัวหนาฝEายปAองกันและปฏิบัติการ
นายอภิรักษ/ สะตะพันธ/
08-9048-8032
สํานักงานส(งเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ขางศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
711424 715392
E-mail. skm@dla.go.th
นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์
62932
09-2257-0516
ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
นางสาวนัทธมน ฉิมมี
08-1348-7984
ผูอํานวยการงานสงเสริมและการพัฒนาทองถิ่น
นางสาวชญาน/นันท/ เจริญพันธ/
09-5661-0584
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข/
นางสาวกิตติยา กมลเวช
08-8146-6651
ผูอํานวยการกลุมงานการเงิน บัญชี และตรวจสอบ
วาง
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นายกุมพล ศรีเมธากุล
06-4665-2459
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ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
ทองถิ่นอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายกฤษธํารง รัตนะธํารงพรรณ
ทองถิ่นอําเภออัมพวา
นายนิวัฒน/ ลือนาม
ทองถิ่นอําเภอบางคนที
นางอภิสรา ตะพง

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
713247

713247

-

06-3206-6280

752868

752868

-

06-3206-6282

761255 761255
06-3206-6281
การประปาส(วนภูมิภาค
การประปาส(วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
E-mail : 5542015@paw.co.th
นายภูทอง ดวงเลิศ
711601 711602
08-1995-9909
ผูชวยผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาฯ
นายสุรินทร/ สุจินต/ธรรมสาร
08-3498-1679
การไฟฟ<าส(วนภูมิภาค
การไฟฟ<าส(วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
27 หมู(ที่ 1 ตําบลคลองโคน อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ผูจัดการการไฟฟAาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : pea28092503@gmail.com
นายปรีชา ซอนกลิ่น
711550 714519
08-1880-3260
รองผูจัดการ (เทคนิค) การไฟฟAาสวนภูมิภาค
นายสุรวุฒิ เริงมงคล
08-1842-1648
หัวหนาแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา
นายปgญญา ศรีมณีกาญจน/
09-0448-9989
ผูจัดการการไฟฟAาสวนภูมิภาค สาขาอัมพวา
นายกิตติพงษ/ โสภาพงษ/
751379 752016
08-9815-9484
ผูจัดการการไฟฟAาสวนภูมิภาค สาขาบางคนที
นายเฉลิมพล สุคนธมาน
761733 762016
08-9524-6163
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ประชาสัมพันธ/จังหวัดสมุทรสงคราม
714881 714881
นายอภิชาญ ปานปรีชา
62961
09-2246-8391
ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม (ศรชล.จังหวัด สส.)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรสงคราม ศรชล.ภาค 1
Email : nikom1970@hotmail.com
นาวาเอก นิคม แจมยิ่ง
710410 710410
08-2223-2615
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
รอง ผอ.รมน.จ.สส. (ท.)
พันเอกจิระโรจน/ กองวารี
712828 712828
08-9832-0098
หัวหนากลุมงานขาว
พันโทฤทธิ์ เย็นจิตโสมนัส
08-1985-7595
กระทรวงกลาโหม
สํานักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
พันเอก สุรจิตร เสมประวัติ
711901 711901
08-4638-1357
ผูชวยสัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
พันโท อาคม เพียงนั้น
08-1814-1515
พันตรี สุวรรณ จันมะณี
08-3155-1566
สัสดีอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
พันโท ณรงค/ฤทธิ์ เจริญพร
712257 712257
08-1994-1771
สัสดีอําเภออัมพวา
รอยตรี ตะวัน พรมมา
751298 751298
08-1735-1237
สัสดีอําเภอบางคนที
รอยเอก ทรงพล พานิช
761873 761873
08-9600-4735
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงการคลัง
สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
711030 715787
skm@cgd.go.th
นางสาวภิรมย/ จันทร/วงษ/
06-5519-9212
หัวหนากลุมงานกํากับและบริหารการเงินการคลัง
นางกุณธีรา ศรีสุราช
ตอ 306
08-1729-1257
หัวหนากลุมงานกํากับและบริหารระบบการคลัง
นางสาวสุนีย/ ทองประเจียด
ตอ 311
08-7933-1795
หัวหนากลุมงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
นางสุดาพร ขําสาคร
ตอ 316
09-8273-3234
สํานักงานธนารักษพื้นที่สมุทรสงคราม
เลขที่ 214 ม.3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ธนารักษ/พื้นที่สมุทรสงคราม
E-mail (rtssm@tueasury.go.th)
นายสุรทิน กรีดํารงศักดิ์
711798 712661
08-1371-2498
ผูอํานวยการสวนจัดการฐานขอมูล
นายทนญไชย เพ็ชร/ศรี
09-8264-2833
ผูอํานวยการสวนบริหารทั่วไป
นางณิชชาภัทร/ นันทานนท/
09-0926-8515
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
204 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
E-mail : samutsongkhram@rd.go.th
นายจักราวุธ เพชร/แกว
715931 715615
08-5508-9955
ผูชวยสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
นางสาวพันธนันท/ กิจพวงสุวรรณ
08-9744-7062
นางอารีย/ ชยาธารรักษ/
08-6903-2855
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม
นางสาวกัญญา ภักดีวานิช (รกท.)
711606 714399
09-4592-5098
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา
นายประภา ศรีสินอําไฟ
751381 752009
08-6812-3945
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที
นางนัฏฐิยา อินทร/นุมพันธ/
762005 762009
08-9254-1384
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
208 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
716277 711029
นางนิชานันท/ อัครนววิสิฐ
ตอ 101
08-5112-2579
หัวหนาฝEายอํานวยการ
นายมนตรา ทองจํารูญ
08-1011-1631
หัวหนาฝEายบริหาร
นางรัชนี พิทักษ/
08-1907-8391
หัวหนาฝEายปราบปราม
นายอนุงพงษ/ บุญรอด
08-9549-5216
ด(านศุลกากรแม(กลอง
206 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายดานศุลกากรแมกลอง
E-mail. 72190000@customs.go.th
นายพงษ/เกียรติ กุศลศิลปjวุฒิ
717593 713079
06-1982-4193
กระทรวงการท(องเที่ยวและกีฬา
สํานักงานการท(องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ/
717213 717213
06-5045-6655
การท(องเที่ยวแห(งประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงคราม
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงคราม
E-mail. tatsmsk@tat.or.th
นายจิระศักดิ์ อวมอุไร
752847-8 752846
08-5794-7298
ผูชวยผูอํานวยการ ททท.สส.
นางวาสนา สุขเกษม
752847-8
08-2486-3446
สํานักงานการกีฬาแห(งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสงคราม
222 หมู(ที่ 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จ.สส.
นายสาคร หอมวัฒนวงศ/
717217 717217
08-1816-7604
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย/จังหวัดสมุทรสงคราม
นางพรนิภา มาสิลีรังสี
712614 715730
08-1173-0172
หัวหนากลุมนโยบายและวิชาการ
นางสาวสมจิตร/ ตั้งจิตรวรวงศ/
08-6663-1433
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางปCยาภา ศิวิลัยซ/
09-6641-5626
หัวหนากลุมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการอํานวยการศูนย/บริการคนพิการจังหวัด
นางสมฤทัย ปานไพรศล
08-5834-8517
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
7/78 ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
E-mail : samutsongkhram_pcd@dsdw.go.th
ผูอํานวยการศูนย/คุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวสุพัตรา ตะกรุดทอง
711941 711941
08-1378-0098
รองหัวหนาหนวยงาน
วาง
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางสาวชุติมา เฟlmองฟุAง
08-6981-5222
หัวหนาฝEายสวัสดิการสงเคราะห/
นางสาวศุภิสรา จงสงวน
08-8956-5294
บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
99/4 หมู(ที่ 6 ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
E-mail : Samutsongkhramshelter@dcy.go.th
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวกุลจิรา โฉมไสว
710592 710593
08-1375-3067
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เกษตรและสหกรณ/จังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : moac_skm@yahoo.com 06-2594-5553
นางสาวกัณฐชา วิญpูวิริยวงศ/
715051 715052
09-9223-6159
หัวหนากลุมยุทธศาสตร/พัฒนาการเกษตร
62962
นางสาวเบ็ญจมาศ อูออน
09-9115-0678
หัวหนากลุมสารสนเทศการเกษตร
นายวรวรรษ กระจางแจม
08-9260-4164
หัวหนากลุมชวยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
วาที่รอยตรี อานนท/ วิเศษสิงห/
08-7920-0505
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางสาวปฏิมาธัมมา วุฒิพงศ/วรากร
09-4249-4624
สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : fpo-samutsong@hotmail.com
นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ/
711258 711258
09-3329-8818
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร/
นางสาวสายรุง แจมแจง
06-5940-2371
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง
นายบัณฑิต ยังพลขันธ/
06-5940-2370
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
นงสาวฐิติทิพย/ ดวงเงิน
06-5940-2373
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
135 หมู( 11 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
756623-25 756625
-
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม
182 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ปศุสัตว/จังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail. Pvlo_ssk@dld.go.th
นายปรีดา ถาวรประดิษฐ/
711699 714360
08-5660-9869
หัวหนากลุมยุทธศาสตร/และสารสนเทศการปศุสัตว/
นายสุนันท/ สมพงษ/อินทร/
08-1941-5447
หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว/
นางเสาวณิต วรชาติวัฒน
08-9836-5975
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว/
นายผดุงศักดิ์ แดงดอมยุทธิ์
08-9862-8689
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นายสุนันท/ สมพงษ/อินทร/
08-1941-5447
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
92 หมู( 1 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail: samutsongkhram@doae.go.th
นายอาคม ศรีประภาพงศ/
711711
08-1709-2701
711711 ตอ 104
หัวหนากลุมยุทธ/ศาสตร/และสารสนเทศ
06-1413-2112
วาง
ตอ 105
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายประจิม เนียมสุวรรณ/
ตอ 107
08-9329-0941
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายวิศิษ บอสารคาม
ตอ 107
08-1919-2043
หัวหนากลุมอารักขาพืช
นายสายันต/ สุขมิสา
ตอ 106
08-7856-4254
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางนฤมล พึ่งจารุเลิศกุล
ตอ 102
08-5938-5536
เกษตรอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
วาง
711607 711607
09-8684-9699
เกษตรอําเภออัมพวา
นางชุลี นิลยนารถ
751375 751375
09-0929-9854
เกษตรอําเภอบางคนที
นางสาวสุชาสินี ดิษฐสมqูรณ/
761814 761814
09-2969-9881
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สหกรณ/จังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail: cpd_samutsongkhram@cpd.go.th
นายสาธิต ปานขํา
712747 712747
06-3202-0857
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางกรรณิการ/ อนันตศิริ
09-9259-2662
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม
11/55 ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
E-mail: cadss@cad.go.th
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ/สมุทรสงคราม
นางชุติมา เชาวลิต (รกน.)
711604 715386
06-5716-2561
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
99/9 หมู( 5 ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
E-mail: skm01@ldd.go.th
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
นายสุทธิวัธน/ นิธิสมบัติ
713882 713883
08-1884-1097
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู( 9 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
E-mail: skmrid13@hotmail.com
นายพิเชษฐ ภัคพยัต
756646 756646
08-1766-8360
หัวหนาฝEายวิศวกรรม
นายศานติพงษ/ เดือนศิริรัตน/
08-1949-4477
หัวหนาฝEายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท/
หัวหนาฝEายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 1
นายนคร อาวรณ/
หัวหนางานบริหารทั่วไป
นายกัมพล ธนภิญโญ

08-1836-2094
08-5849-8488
08-4145-7088

- 13 -

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงคมนาคม
สํานักงานขนส(งจังหวัดสมุทรสงคราม
140/1 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ขนสงจังหวัดสมุทรสงคราม
นายกิจจา สมสุข
713999 713999
08-1634-5486
หัวหนากลุมวิชาการขนสง
นางสาวจุไร อัศวปราการกุล
720539
08-9155-2207
หัวหนาฝEายทะเบียนรถ
นายวิธาน สมพงษ/
711246
09-6859-0701
หัวหนาฝEายใบอนุญาตขับรถ
นางสุวิมล โชติสวัสดิ์รักษา
713144
08-1571-5721
หัวหนาฝEายตรวจสภาพรถ
นายมารุต อีหมาน
720538
08-1694-2170
หัวหนางานบริหารทั่วไป
นางสาวภัคสอร ศิริฤกษ/
713999
08-2296-4114
สํานักงานเจาท(าภูมิภาคที่ 3
703 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 3
นายภูริพัฒน/ ธีระกุลพิสุทธิ์ (รกท.)
756768-9 756768-9
08-1797-9666
สํานักงานเจาท(าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
21/79 ถนนเอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาฯ
E-mail: samutsongkhram@ma.go.th
นายทวีชัย โชคสมุทร
756769 756768
09-6939-3619
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
155/19 ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
นายปCยวัฒน/ ไทรงาม
762661 762660
08-1868-0691
รองผูอํานวยการฝEายปฏิบัติการ
นายพัฒนา โกพล
08-1885-0622
รองผูอํานวยการฝEายวิศวกรรม
นายภุชชงค/ สุวรรณศิริ
08-1943-3969
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
160 หมู( 9 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
E-mail: samutsongkhram@drr.go.th
นายชัยบูรณ/ แจมศิริ
756590 764245
08-1833-8407
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
นายบุญหนา ศรีธรรมมา
ตอ 102
08-1299-0557
ผูอํานวยการกลุมวิชาการ
นายสุปgน รามสีดา
ตอ 106
08-1365-4551
ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ
นายชุมพล ธูปชู
ตอ 108
08-5553-9844
สถานีรถไฟแม(กลอง
นายสถานีรถไฟแมกลอง
นายพัฒนา วงศ/มุจรินท/
711906
08-5801-1253
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
นายถิน พิสูจน/
713135 713135
08-1752-0872
ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม
นายมานพ ญานพิสิฐกุล
08-9820-6377
ผูอํานวยการสวนทรัพยากรธรรมชาติ
นายสมควร อนันทศรี
08-1858-7107
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
นางอัฎรางค/ โพธิ์บุญ
08-2498-9738
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร/
นายชุมพล ทองแท
08-9172-9789
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ชั้น 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
711001 714990
นางยุพิน ธรรมศิริ
63007
09-0980-4225
ผูอํานวยการกลุมปฏิบัติการสถิติ
นางสาวสุวัจรี หนูจิน
63007
09-4803-3977
ผูอํานวยการกลุมวิชาการสถิติ
นางสาวรวีวัลย/ บุญยะกลัมนะ
63007
08-9750-8984
ที่ทําการไปรษณียจังหวัดสมุทรสงคราม
30 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หัวหนาที่ทําการไปรษณีย/จังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : 75@thailandpost.com
นายเชิด นราศรี
712613 716522
08-1736-9502
ผูชวยหัวหนาที่ทําการไปรษณีย/ฯ
นายณรัช แสงอากาศ
09-1771-8865
หัวหนาแผนกธุรการ
นายอภิสทธิ์ สีหะเกรียงไกร
09-1771-8869
บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม
173 ซ.บางแกว ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท/จังหวัดสมุทรสงคราม
วาง
715510 715517
08-7117-6555
ผูชวยโทรศัพท/จังหวัดสมุทรสงคราม (ดานเทคนิค)
นายยุทธยง นิยมญาติ
711610 715517
08-1763-6633
ผูชวยโทรศัพท/จังหวัดสมุทรสงคราม (ดานบริการ)
นางณัฐนันท/ โพธิ์ผลิ
715519 715517
09-0519-1416
ผูจัดการศูนย/บริการลูกคา ทีโอที สาขาสมุทรสงคราม

นายภูวดิท ภัทรชัยเมธา
711123 714301
ผูจัดการศูนย/บริการลูกคา ทีโอที สาขาอัมพวา
นางพิมชญาณัฐ จงสกุล
753000 753003
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม
นายณัฏฐ/ฤพงศ/ ภูบัวเพชร
711058 711059

-

09-5519-5645

-

09-0519-6915

08-9809-5530
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงพลังงาน
สํานักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
209 หมู(ที่ 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail. : samutsongkhram@energy.go.th
นายธีรชัย พงศ/ติณบุตร
711784 711784
08-9813-3910
กระทรวงพาณิชย
สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม
92/11 หมู( 1 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
พาณิชย/จังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : ss_ops@moc.go.th
นางอารีย/ เหลืองหิรัญ
715537-8 711495
08-1996-0090
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตร/และแผนงาน
นางสาวสวิตตา สามัคคี
06-5510-1978
กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 212 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : Samutsongkhram@moi.go.th
นายนพพร บายแสง
718420-1 718420
08-1909-0476
หัวหนาฝEายกลุมงานอํานวยการ
ตอ 210
นางสาวรุงฤดี แกวกําเหนิด
เรือนจํากลางสมุทรสงคราม
116 หมู(ที่ 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูบัญชาการเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
711189 718009
นายมานุช สรอยเพ็ชร
ตอ 101
09-825-97804
หัวหนาฝEายควบคุมฯ
นายสมพงษ/ แสงมณี
718009
08-0995-5250
ผูอํานวยการสวนพัฒนาฯ
นางอุไรวรรณ ทรงสิทธิสิริ
718009
08-5212-1682
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นายไสว ศักดิ์จาย
718009
08-6761-0634
ผูอํานวยการฝEายทัณฑปฏิบัติ
นายอําไพ ทองพรอม
718009
08-9609-7810
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
11/85 ซ.บางประจัน ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail: Dop_samutsongkram@hotmail.com
นายนพพร บายแสง
713303 715721
08-1909-0476
รองหัวหนาหนวยงาน
นางกนกวรรณ จิตใจกลา
08-5170-2426
หัวหนากลุมงานสืบเสาะและพินิจ
นางเพียงเดือน มหานีรานนท/ คงเปtmยม
09-1576-9549
ฝEายบริหารทั่วไป
นางสาวรุงฤดี แกวกําเหนิด
08-7793-1878
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
212 หมู( 3 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 716256
716256
นางอุมาภรณ/ รัตนกุล
ตอ 209
ตอ 206
08-4944-6161
นิติกรชํานาญการ
ตอ 239
หัวหนาฝEายการเงินและบัญชี
นางศิริพร บัวเนียม
ตอ 242
08-9609-1187
หัวหนาฝEายบริหารงานทั่วไป
นางพิมพ/พร ประสงค/สําเร็จ
ตอ 206
08-9511-5208
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 212 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก
E-mail: Djop-sp7510@hotmail.com
วาง
716124 716125
08-4874-5931
หัวหนากลุมงานคดี
นายราชัน อานมณี
08-1557-5833
หัวหนาสวนอํานวยการและการจัดการ
นางสาวทิพธัญญา ไชยอวน
08-7402-0210
หัวหนาสวนปAองกัน สงเคราะห/ และประสานเครือขาย
นางสาวพรรณทิพา มาพร
08-5211-6072
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
-
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 5) ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
716116
E-mail: samutsong@mol.mail.go.th
นางดุษณี อัตนโถ
714524 716116
09-7220-7285
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร/และขอมูลสารสนเทศ
62951
นางกัญญาศิริ นัยอรรถ
06-1915-6592
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางคณัสนันตร/ สุฑธสินธุ/
09-2697-9359
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
186 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
714342-3 718376
E-mail: skm@doe.com
นางภัทรานิษฐ/ ศรีทับทิม
ตอ 111
09-8257-7598
หัวหนากลุมงานสงเสริมการมีงานทํา
ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต/ กงยนต/
ตอ 105
08-1736-2087
หัวหนาฝEายสงเสริมการมีงานทํา
นางพรพิมล สุรินทร/
ตอ 106
08-9407-2145
หัวหนางานบริหารทั่วไป
นางสาวณัฐปภัสสร/ ออนทา
ตอ 102
09-0273-5855
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
188 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 711899 E-mail : samutsongkhram@labour.mail.go.th
นายวิชญ/มิตร โรจนดิษฐ/
715489 711899
08-1853-2352
หัวหนากลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ 1
นางสุจิน ภูริภัณฑ/ธนะ
08-4520-1818
หัวหนากลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ 2
นางสุภาพร พวงเดช
08-9796-5933
หัวหนาฝEายอํานวยการ
นางสาวจรัญญา เฉลิมเมือง
09-0159-1668
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
32 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : samut.so@sso.go.th
วาง
715541 715541
08-1829-6032
หัวหนางานทะเบียนและประสานการแพทย/
62994
716181
นางสาวนัธถา ธนโชคภิรมย/
หัวหนากลุมงานการเงินและบัญชี
นางวัชรา ธีระธรรมภรณ/
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางสาวดวงใจ ศิริมังคโล
08-1903-8087
หัวหนางานสิทธิประโยชน/
นางสาวสมจิต ชอไสว
สํานักงานพัฒนาฝ_มือแรงงานสมุทรสงคราม
190 หมู( 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝtมือแรงงานสมุทรสงคราม
นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต
711284 711284
08-5483-8498
หัวหนาฝEายแผนงานและประเมินผล
ตอ 103
นายวิเชียร ลัดดาวัลย/
08-3699-4372
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางสาวภัทรนันท/ จันทร/แยม
08-6418-9137
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 5) ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
718138 718348
นางสุชาดา หิรัญภัทธานันท/
63012
06-3226-0621
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตร/และเฝAาระวัง
นางภัสนันท/ สมนาค
08-1870-9826
หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางสาวธมณภัทร เสาวภิชาติ
08-11874-5042
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
140 ม.3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : speo2563@sueksa.go.th
นายสมภูมิ ธรรมายอดดี
756787 756788
09-2419-8997
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
140 ม.3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
711013
E-mail : sskedarea@gmail.com
นายสมโภชน/ เศรษฐาวงศ/
710247 715790
09-0243-3101
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ/
08-1391-5953
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
นางอารยา รุจิเลิศ
08-7996-5008
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นางสาวแกวใจ จิเจริญ
08-9114-1897
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางสาวยุพา อังคุตรานนท/
08-9912-7854
ผูอํานวยการกลุมบริหารงารการเงินและสินทรัพย/
นางรัญชนา อยูตระกูล
08-2891-5428
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
นางปราณิศา กลิ่นประสม
08-3155-3289
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
นางสาวชอผกา ชํานาญกุล
08-1345-8583
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายสุภัฏ อาลากุล
08-3919-1595
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สาขาสมุทรสงคราม
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตึก 89 ชั้น 2 ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการ สพม.10
วาที่ ร.ต. นภดล รักษ/แกว
712350 712350
08-9724-5635
ศึกษานิเทศน/
นายประภัสสร/ อินทรประเสริฐ
08-9254-1558
งานการเงิน
นางรัญชนา อยูตระกูล
09-2276-6393
สํานักงานส(งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
140 หมู( 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
นายสุริยะ ชมศรีเมฆ
712935 712935
08-6167-1169
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
5 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ผูอํานวยการศูนย/การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดฯ
นายโกสินทร/ สวัสดิ์ชัย
753027 753027
08-4910-3983
รองผูอํานวยการ
นางสาวอมรภัค ปCmนกําลัง
08-7452-3199
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
9 หมู( 1 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : nfe62skm@gmail.com
นางสุนันทา การะเวก
715485 715901
06-4954-5198
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นางสาวจุฑาทิพย/ มหานาม
716691 716691
08-2240-7198
ผูอํานวยการ กศน. อําเภออัมพวา
นางสาคร ชวยดํารงค/
752130 752130
08-1299-0202
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอบางคนที
นางโชติกา งวนสําอางค/
702867 702867
08-1941-9614
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
111/1-3 หมู(ที่ 7 ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการ ศูนย/การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง
773902 773906
09-5059-9455
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
202 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายแพทย/สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
08-5980-5558
นายสันทิต บุณยะสง
711571 711124
09-0972-0665
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
นายนิคม เจริญดี
711571
08-9802-8012
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร/สาธารณสุข
นายคํารณ ศรีวงศ/ษา
711571
06-3625-4599
สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
นายสมคิด ธงสุวรรณ
711801 711801
08-9881-6930
สาธารณสุขอําเภออัมพวา
นางสมบูรณ/ อินทร/สุพรรณ
751225 751225
08-1571-7035
สาธารณสุขอําเภอบางคนที
นายวันสวาง ชื่นจิตร/ (รก.)
761907 761907
08-6609-4098
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5 สมุทรสงคราม
136 หมู(ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการศูนย/วิทยาศาสตร/ฯ
E-mail : rmscss@dmsc.mail.go.th
นางสาวเกษร บุญยรักษ/โยธิน
711945-48 711950
06-5727-7897
รองผูอํานวยการดานบริหาร / หัวหนาฝEายบริหารทั่วไป
นางสาวเอมอร อุยยาหาญ
08-1763-3027
รองผูอํานวยการดานวิชาการ / หัวหนาฝEายพยาธิวิทยาคลินิก
นางปานทิพย/ ศิริโชติ
08-4131-6522
รองผูอํานวยการดานบริการ/ หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
นางณัฐชลัยย/ บุญไทย
08-5113-5729
หัวหนาฝEายอาหาร
นางสาววชิราภา เขียวรอด
08-3974-7415
หัวหนาฝEายพิษวิทยา
นางชานิดา แสงสุรีย/
09-9612-6256
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
180 หมู(ที่ 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
712907 E-mail. Moi_samutsongkhram@industry.go.th
นางลักษมี รุจิระมานนท/
ตอ 111 715550
06-1413-4335
หัวหนากลุมนโยบายและแผน
นางโสภิตสุดา เพชรชื่น
ตอ 112
08-1935-3903
หัวหนากลุมโรงงานอุตสาหกรรม
นายเธียร เจิมประยงค/
ตอ 128
08-9231-3238
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
ส(วนราชการไม(สังกัดกระทรวง (มีฐานะเทียบเท(ากรม)
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
100/20 หมู(ที่ 1 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
E-mail : skm.police7.go.th
พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห/
711465 713032
08-9523-3939
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ/ ศศลักษณานนท/
715933
09-1159-1595
พ.ต.อ.มนตรี ดวงปรึกษา
715815
08-1834-2480
พ.ต.อ.พศวีร/ เรืองภู
711332
08-1823-3056
พ.ต.อ.ภัทรชัย กอสนาน
715815
06-5353-9565
พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน/
711332
09-2656-5356
สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.อ.ศยาม อินทร/สุวรรณโณ
711338 756780
09-2615-5656
สถานีตํารวจภูธรอัมพวา
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอัมพวา
710626 710626
พ.ต.อ.เผด็จ ภูบุบผากาญจน
751300
08-1615-5540
สถานีตํารวจภูธรบางคนที
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบางคนที
761191 761866
พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก
08-6310-4455
สถานีตํารวจภูธรลาดใหญ(
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรลาดใหญ
770641 770641
พ.ต.ท. ศุภศิษย/ วรรณเจริญ
ตอ 100
ตอ 789
08-6656-9454
สถานีตํารวจภูธรยี่สาร
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรยี่สาร
พ.ต.ท. ศุภกร เจนอนุศาสตร/
763226 763226
08-9994-6060
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สารวัตรใหญ ตม.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท.โสรัจ วิชยาสุทธิ์
711878 711878
08-1345-1000
ตํารวจท(องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
สารวัตรทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ต.ท.พิชญา พิพัฒน/บรรณกิจ
710625 710625
08-6688-8919
ตํารวจสันติบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
พันตํารวจโท เกษม ปg{นมา
08-1865-2234

- 25 -

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สถานีตํารวจทางหลวง 1 กองกํากับการ 2
ถ.เทศา ต.พระประฐมเจดีย 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
สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
7/85 ถ.เอกชัย ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
นายปริญญา โปตะวณิช
756864 756778
09-2246-2533
ผูอํานวยการสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
นางธนภร แสนสมโมท
08-4387-3641
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 3) ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสมชาย แกวสิงห/
711085 711085
06-3203-0534
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
นายสุพจน/ พรรณรังษี
08-1847-4824
นางสาวนิติยา ธารานุกูล
06-3203-0655
นางสาวอภิรดี ตะเคียนนุช
08-1643-4088
รองอัยการจังหวัด
นายประภาส ศรีละมาย
08-9854-1627
นายศุภสิทธิ์ งามพรรคพันธุ/
08-1456-4622
หัวหนาสํานักงานอัยการ
นายมงคล อนุภาพพันธ/
08-4387-3533
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ชั้น 1 ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
นายคมสัน เพชรฉวี
715802
71804
06-14036-1706
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
นายบุญชวย บุญใหญ
06-3203-0689
สํานักงานอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและช(วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ชั้น 1 ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือฯ
นางสาวกานต/พิชชา สูริประเสริฐ
713552 713552
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
ศาลจังหวัดสมุทรสงครามหลังเดิม ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7
นายเอกวิทย/ วัชชวัลคุ
756790 756795
ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลอาญาฯ
นางสาวธัญญ/นภัส สินธุรวีวัชร/
08-6301-4940
สํานักงานศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตําบลแม(กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
นางวิไล อรุณเรืองศิริเลิศ
711387 716835
09-8268-6018
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัด
นายวีระเดช สังข/เมือง
08-1883-3363
หัวหนาสวนชวยอํานวยการ
นางสาววศศิธร ไทยเจริญ
09-5364-2953
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
199 หมู(ที่ 4 ตําบลลาดใหญ( อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
นางสาวศิริรัตน/ สุขภูติ
716318-9 718150
06-3215-1362
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาล
นางถนอมขวัญ วัชรบุศราคํา
08-9813-7036
ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนฯ
นางสาวสิริลักษณ/ จานุกิจ
06-4585-9868
หัวหนากลุมงานชวยงานอํานวยการ
นางสาวภัสร/ปภาวีร/ วรเวชวิทยา
09-5364-3188
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห(งชาติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 5) ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
E-mail: skm.onab@gmail.com
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นางสาวมาลินี สวยคาขาว
712520 714864
08-9379-3434
หัวหนากลุมงานอํานวยการและประสานงาน
นางสาวนวพร สิงหกุล
08-9896-4226
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
องคกรอิสระ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
210 หมู(ที่ 3 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
766406 716598
นางสาวปCmนทอง อินทรศรี
716598
กด 4
08-6512-0404
รองผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
717471
นายพงษ/พัชน/ สายชางทอง
08-1627-1190
หัวหนางานอํานวยการ
นางฐิติมา วรรณวิมลกุล
08-1399-8924
สํานักตรวจเงินแผ(นดินจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก(า) ชั้น 2 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดสมุทรสงคราม
นายบรรจง นิลสิทธิ์สถาพร
711956 - 7 711956
08-9509-9910
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
ตึกอาคารสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม ชั้น 2 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม

นางวริดา ตันบุญเอก

712027 712028
หน(วยบริหารราชการส(วนทองถิ่น
องคการบริหารส(วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ต.แม(กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
www.skmpao.go.th
711031 713682
ประธานสภาองค/การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
วาง
ปลัดองค/การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
นางวรรณี เล็กเซง
718456 712967
รองปลัดองค/การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
นางกาญจนา ชูสวัสดิ์
712967 712967
รองปลัดองค/การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวธาริษา ยอนแมมะดัน
หัวหนาสํานักงานปลัดองค/การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสุทัสสี ทับทิมทอง
715012 715012

09-2260-0592

08-1736-3384
08-9775-1869
08-1944-3685
08-1449-1076
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ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.

หัวหนาฝEายบริหารงานทั่วไป
นางสุรัติกาล เตมียบุตร
715012 715012
08-3808-6225
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
นางสาวขวัญใจ หอสกุล
715435 713921
08-9409-1049
ผูอํานวยการกองชาง
นายเอกรัตน/ เกษแกว
713059 713059
08-1559-0843
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
นางสาวอรัญญา วิสิทธิ์
711327 711327
06-2295-9826
ผูอํานวยการกองคลัง
นางจิตสิณี ขันติยะรานนท/
711805 711805
08-1808-4465
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวอรัญญา วิสิทธิ์ (รักษาราชการแทน)
711893 711893
06-2295-9826
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพย/สิน
นางสุภาพ อั้งสุพวง (รักษาราชการแทน)
715719 715719
09-2282-6627
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
541/1 ถ.สมุทรสงคราม - บางแพ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
E-mail : smskcity@hotmail.com
(วาง)
766421 766427
รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
(วาง)
766422
(วาง)
766423
(วาง)
766424
ปลัดเทศบาล
นายมาโนช ตรัยรัตนยนต/
766425
09-3717-9333
รองปลัดเทศบาล
นางรจนา ชูสกุล
09-5473-7703
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
766416-18 766427
นางสาวดวงรัตน/ แกวนิลกุล
08-1442-7255
ผูอํานวยการกองคลัง
นางสุนีย/ รอดจากทุกข/
09-7336-4289
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ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
ผูอํานวยการกองชาง
นายสุกิจ คงประพันธ/
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางนงนุช พิกุลขาว
ผูอํานวยการกองการศึกษา
นางสาวรจนา แกวภักดี
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นางดรุณี เมธีวรเวช

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
09-8718-8252
08-9232-7407
08-3014-5518
08-6774-9177

เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง
ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกเทศมนตรีตําบลบางจะเกร็ง
นายสุขเกษม โงสกุล
713964 710533
08-1908-8609
ปลัดเทศบาลตําบลบางจะเกร็ง
วาง
เทศบาลตําบลอัมพวา
17 ถ.โชติธํารงค ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา
นายสรรชัย อารยอสนี
751351 751359
08-1823-1221
ปลัดเทศบาลตําบลอัมพวา
นางดวงใจ อุสายพันธ/
08-1855-2992
เทศบาลตําบลสวนหลวง
99 หมู(ที่ 15 ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวง
นายสํารวย กลิ่นอภัย
732623 710772
08-1378-4905
ปลัดเทศบาลตําบลสวนหลวง
นายสุโรจน/ เมฆกุลวิโรจน/
08-3000-3744
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
เทศบาลตําบลเหมืองใหม(
ตําบลเหมืองใหม( อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม
768364 768364
นายเสวก ภมร
ตอ 102
ตอ 111
08-9260-9994
ปลัดเทศบาลตําบลเหมืองใหม
นางจุฬารัตน/ ฉ่ําทรัพย/
ตอ 105
08-6339-5730
เทศบาลตําบลกระดังงา
ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกเทศมนตรีตําบลกระดังงา
761537 761537
นายสมภพ รัตน/ไพบูลย/
ตอ 101
ตอ 107
08-9836-1456
ปลัดเทศบาลตําบลกระดังงา
จ.อ.ชัยพิพัฒน/ โต|ะเมือง
08-1995-1422
เทศบาลตําบลบางกระบือ
ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ
นายสมจิตต/ ลัดดาวัลย/
757727 757675
08-5554-1091
ปลัเทศบาลตําบลบางกระบือ
นายอํานาจ วีระสวัสดิ์
08-6894-9361
เทศบาตําบลบางยี่รงค
28 หมู(ที่ 9 ตําบลบางยี่รงค อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทสงคราม 75120
นายกทศมนตรีตําบลบางยี่รงค/
09-5153-6414
นายชินดนัย รุจิรัตน/
702839 702838
08-2298-0363
ปลัดเทศบาลตําบลบางยี่รงค/
นางสาวเสาวณีย/ เลื่อนแกว
08-1942-4202
เทศบาลตําบลบางนกแขวก
28 หมู(ที่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกเทศมนตรีตําบลบางนกแขวก
703223 703223
นายสุรศักดิ์ โรจน/ประดิษฐ/
ตอ 26
08-1858-3237
ปลัดเทศบาลตําบลบางนกแขวก
นายจิระพัฒน/ มีผล
08-1826-6618
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
หน(วยราชการส(วนทองถิ่น (องคการบริหารส(วนตําบล) อ.เมืองสมุทรสงคราม
องคการบริหารส(วนตําบลคลองโคน
หมู(ที่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนตําบลคลองโคน
นายจิระ แกวมณี
764810 764810
08-9615-2343
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลคลองโคน
นายเจษฎา จงชาญสิทโธ
08–6813-7775
องคการบริหารส(วนตําบลคลองเขิน
79 หมู(ที่ 4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนตําบลคลองเขิน
นายสนม กําเนิดอุย
763721 763721
08-1944-5300
รองปลัดองค/การบริหารสวนตําบลคลองเขิน
ตอ 11
นางสาวจุฑารัตน/ วัฒน/ศิริกุล
08-4748-8191
องคการบริหารส(วนตําบลบานปรก
19 หมู(ที่ 6 ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนตําบลบานปรก
นายชนะ อินทรโชติ
725888 712115
08-1857-2921
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลบานปรก
นางสาวพิชชาภา หีบทาไม
08-5063-8942
องคการบริหารส(วนตําบลบางแกว
99 หมู(ที่ 5 ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนตําบลบางแกว
E-mail. Bangkeaw2015@gmail.com
(วาง)
769789 769970
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลบางแกว
นายชินวัฒน/ กล่ําแสง
769789 769770
08-1763-8826
องคการบริหารส(วนตําบลนางตะเคียน
หมู(ที่ 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนตําบลนางตะเคียน
770601 770601
นายสมจิตต/ จริยประเสริฐสิน
ตอ 108
ตอ 106
08-1880-8583
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลนางตะเคียน
พันจาโทจรัญ ลมลอย
089-4261-6521
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
องคการบริหารส(วนตําบลลาดใหญ(
200/1 หมู(ที่ 5 ต.ลาดใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนตําบลลาดใหญ
นายพนม ศรีกําเหนิด
716321 711264
09-8249-1936
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลลาดใหญ
นายเสรี รัตนะ
08-5193-8526
องคการบริหารส(วนตําบลแหลมใหญ(
ต.แหลมใหญ( อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนตําบลแหลมใหญ
771353 771353
นายอมรศักดิ์ ฉัตระทิน
ตอ 16
08-1615-6449
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลแหลมใหญ
พ.จ.อ.อรุณ ภมร
08-3697-3765
องคการบริหารส(วนตําบลทายหาด
80/4 หมู(ที่ 3 ต.ทายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
นายกองค/การบริหารสวนตําบลทายหาด
767225 767225
นายอรรถ นนทลักษณ/
ตอ 11
ตอ 26
08-8229-4331
รองนายกองค/การบริหารสวนตําบลทายหาด
นายอรรคพล งามเผือก
08-9040-8876
องคการบริหารส(วนตําบลบางขันแตก
หมู(ที่ 4 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
www.bangkhunteak.go.th
นายกองค/การบริหารสวนตําบลบางขันแตก
นายอภินันท/ พัฒนาการพนิช
765758 765758
08-1291-4317
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลบางขันแตก
นายธนัญชัย แกวพันธ/
08-1943-2255
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
หน(วยราชการส(วนทองถิ่น (องคการบริหารส(วนตําบล) อ.อัมพวา
องคการบริหารส(วนตําบลท(าคา
85 หมู(ที่ 2 ต.ท(าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลทาคา
นายวินัย นุชอุดม
753728 753738
08-9816-6800
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลทาคา
นายยุทธนา แจงแสดง
08-9760-3168
องคการบริหารส(วนตําบลแควออม
หมู(ที่ 5 ต.แควออม จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลแควออม
E-mail. : kwaeom@kwaeom.go.th
นายดนัย ขจรผล
702129 702129
08-0113-5985
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลแควออม
นายประชัน อินจงกล
08-9201-2848
องคการบริหารส(วนตําบลบางนางลี่
3 หมู(ที่ 3 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลบางนางลี่
(วาง)
772525 772524
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลบางนางลี่
พันจาเอกนิทัศน/ รอดคลาย
08-6127-1931
องคการบริหารส(วนตําบลบางชาง
35 หมู(ที่ 8 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลบางชาง
นายชํานาญ ภูสกุล
753274 753275
06-3189-5992
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลบางชาง
พ.จ.ท.โสภณ เทพวิวัฒน/นาวิน
06-3214-4598
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
องคการบริหารส(วนตําบลบางแค
60 หมู(ที่ 5 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลบางแค
772538 772538
นายสมศักดิ์ แยมปC~ว
ตอ 14
ตอ 16
08-1705-2361
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลบางแค
นางสาวสุภีรัตน/ ปลั่งเจริญผล
08-1198-3011
องคการบริหารส(วนตําบลแพรกหนามแดง
162 หมู(ที่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง
นายทวีป อมศิริ
772069-70 772033
08-1587-9637
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง
นายพิเชฐ จันทร/จํารัส
08-6761-6377
องคการบริหารส(วนตําบลวัดประดู(
หมู( 6 ต.วัดประดู( อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลวัดประดู
E-mail : watpardoo_amp@hotmail.co.th
นายชยกร นาคสิงห/
765148 765149
06-1869-8666
องคการบริหารส(วนตําบลเหมืองใหม(
86/1หมู(ที่ 4 ต.เหมืองใหม( อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลเหมืองใหม
นายผดุง แดงสกุล
772241 772242
-

08-3159-0582
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
องคการบริหารส(วนตําบลปลายโพงพาง
9 หมู( 7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง
นายบุญเลิศ ตันประเสริฐ
753927-8 753928
08-5702-5307
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง
วาที่ พ.ต.จิรวัฒน/ อินทะแสน
08-1776-2966
องคการบริหารส(วนตําบลยี่สาร
ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
นายกองค/การบริหารสวนตําบลยี่สาร
763108 763109
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลยี่สาร
นายพิรศักดิ์ เกิดมาลัย
08-1773-4631
หน(วยราชการส(วนทองถิ่น (องคการบริหารส(วนตําบล) อ.บางคนที
องคการบริหารส(วนตําบลจอมปลวก
22 หมู(4 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
www.jompluak.go.th
นายกองค/การบริหารสวนตําบลจอมปลวก
710778
นายทวี สีสด
ตอ 101 703688
09-4410-9610
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลจอมปลวก
นายเฉลิมชัย ปานเนือง
08-6800-6749
องคการบริหารส(วนตําบลดอนมะโนรา
หมู(ที่ 2 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค/การบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา
769508 769508
นายสํารวย สายแจง
ตอ 105
ตอ 101
08-6238-8889
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา
นางนาฏยา เกตุแกวเกี้ยง
08-2361-9465
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
องคการบริหารส(วนตําบลโรงหีบ
75 หมู(ที่ 2 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค/การบริหารสวนตําบลโรงหีบ
702840 702840
นายเวชยันต/ คงประชา
ตอ 104
08-1743-9808
ปลัดองค/การบริหารสวนตําบลโรงหีบ
นายสุนทร เถินมงคล
08-9616-4101
องคการบริหารส(วนตําบลบางพรม
20/1 หมู(ที่ 3 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค/การบริหารสวนตําบลบางพรม
วาง
730516 730089
องคการบริหารส(วนตําบลบางคนที
หมู(ที่ 7 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค/การบริหารสวนตําบลบางคนที
E-mail. bangkhontee@hotmail.co.th
นางสาวเรณู เล็กนิมิตร
761290 761309
08-1848-1921
องคการบริหารส(วนตําบลบางสะแก
24/ก. หมู(ที่ 6 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
รองปลัดองค/การบริหารสวนตําบลบางสะแก
จาเอกเขมพงศ/ ทองแกว
762278 762278
09-8409-1929
องคการบริหารส(วนตําบลกระดังงา
3/5 หมู(ที่ 11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
นายกองค/การบริหารสวนตําบลกระดังงา
นางจินตนา กลิ่นชาง
762170-1 752171
08-1935-1962
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
หน(วยงานภาคเอกชน องคกรการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร สถานศึกษา สถานพยาบาล
นายกเหลากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
นางรัชฎา บุญณสะ
715505 715505
08-1876-8507
หอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานหอการคาจังหวัดฯ
นายบุญสราง บุญกอง
718154 718154
08-1566-7156
สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม
นายกสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม
นายอภิชัย คล้ําปลอด
715365 716093
08-1632-3426
สมาคมประมงสมุทรสงคราม
นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม
711481 711481
06-2565-9367
นายมงคล สุขเจริญคณา
ตอ 106
08-9814-9899
สมาคมประมงเรือลากคู
นายกสมาคมประมงเรือลากคู
771480 771480
นายศราวุธ โถวสกุล
ตอ 106
สหกรณ/ประมงแมกลอง จํากัด
ประธานสหกรณ/ประมงแมกลอง จํากัด
771480 771480
นายอนุเทพ วงษ/วาฤทธิ์
ตอ 106
08-2415-5559
มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรฯ สมุทรสงคราม
ประธานมูลนิธิฯ
พล.ร.ท.กมล จิตต/จํานงค/
723736 762866
08-1617-1537
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสัมพันธ/ พงษ/พรรณากูล
711460 711460
08-1434-8242
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
นางตวงคุณ ทรงธรรมาวัฒน/
711688 711688
08-8288-1900
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ
718138 718348
08-1916-2949
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หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม
7/13 อาคารสมชายทนายความ (ตรงขามศาลจังหวัดสมุทรสงคราม) ต.แม(กลอง จ.สมุทรสงคราม 75000
ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม
นายนิทรารัตน/ แพทย/วงศ/
715930 715930
08-6565-6677
มูลนิธิสวางเบญจธรรม
ประธานมูลนิธิ
นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา
701077 701077
ชมรมรานอาหารจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานชมรมรานอาหาร
นายภานุมาศ รวมสุข
762590 762590
08-1942-4237
สมัชชาอาหารปลอดภัย
สมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม
นายอรุณ เกิดสวัสดิ์
751328 751328
08-1942-8040
ชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานชมรมธนาคารกรุงเทพ สาขาบางคนที
นายธิติ อยูกิจติชัย
08-7161-0796
พนักงานชมรมธนาคารฯ
นางสาวนุชนาถ จิตร/บรรจง
08-9918-9755
สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
นายชัยยันต/ อยูศิริ
711293 711294
08-1793-5560
หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นางสาวราศรี รุงมณี
08-5064-0388
อุทยาน ร.๒
ผูจัดการอุทยาน ร.๒
นางสาวพัชรมาศ ชื่นจิตร
751666 751376
08 - 9741 - 8030
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ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
นายชลัท อุยถาวรยิ่ง
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
นายณรงค/ชัย สุขสวคนธ/
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายนิรันดร/ วงษ/จิ๋ว
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
นายอภิเชษฐ/ วันทา

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สถาบันการศึกษา
E-mail : www.ampawa.ac.th
772098

772099
08-1830-5881
E-mail : ssptc@hotmail.com

716343

716343

-

08-1777-5968

711440 711470
E-mail: vei5_2557@hotmail.com

08-1950-8623

711811

711811

08-1982-3881

751371-2

752007

-

09-9296-6999
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ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ผูอํานวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทรสงคราม
นายธัตถพล คชสาร
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
นายธัญญะ มั่นคง
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
นายสินชัย สินทนชัย
โรงเรียนวัดบางกะพอม
ผูอํานวยการวัดบางกะพอม
นางสาววรรณา ปุจฉาการ
โรงเรียนถาวรานุกูล
ผูอํานวยการโรงเรียนถาวรานุกูล
นายบัณฑิตย/ ลิมปนชัยพร

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.

711221

714472

-

08-1196-9818

711016

711016

-

08-1763-2232

716100
711170

718558

-

751072

751072

-

711238

711238
ตอ 121

-

08-7014-6136

08-5062-8484

- 41 -

ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.
สถานพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นายโชคชัย ลีโทชวลิต
711490 711490
โรงพยาบาลอัมพวา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอัมพวา
นายสิทธิโชค จิติวงศ/
702112-4 702115
โรงพยาบาลนภาลัย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนภาลัย
นายเดชา มีสุข
761476 - 8 761271
โรงพยาบาลมหาชัยแมกลอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาชัยแมกลอง
แพทย/หญิงสุวรรณา ชูพิศาลยโรจน/
715001-5 718623
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารกรุงไทยฯ
นางสาวอินทิรา อัจกลับแกว
711186 723834
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรสงคราม
นางสาวพรรณทิภา ภูริเวศร/
712627-8 715576
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ/
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จ.สส.
711421 711422
นายวิศิษฐ/ โสภณวิริยานนท/
ตอ 63
ตอ 64
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารกรุงศรีฯสาขาสมุทรสงคราม
713039-40 713039-40
นายสุเทพ วรธนากรกุล
ตอ 11
ตอ 18
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารทหารไทยสาขาสมุทรสงคราม
นางวันวิสา จิรโพธิ์ทอง
715454-5 715456

-

08-1332-3430

-

08-9116-0979

-

08-1659-6119

-

08-1696-5935

-

08-4075-6486

-

06-1454-2444

08-1798-5870
08-0579-8050

715454
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ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
ผูจัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรสงคราม
นายชัยยะ สนธิเณร
ธนาคารออมสิน
ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม
นางมาลี สถิรยากร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคารธนชาตฯ สาขาสมุทรสงคราม
นางสาวอมรา เพ็งเจริญ
ธนาคารซีไอเอ็มบี จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการธนาคาร
นางสาวยวงทอง เริ่มเสริมสุข
ธนาคารไทยพาณิชย/ จํากัด
ผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย/
นายชัยนันท/ สุพัฒน/สิริสหกุล
หนังสือพิมพ/มติชน
นายสุขุม ตั้งฑีฆะรักษ/
หนังสือพิมพ/ไทยรัฐ
นายเสวก เกิดมา
หนังสือพิมพ/เดลินิวส/
นายเสรี มั่นมาก
ไทยทีวีสีชอง 5 / ชอง 7
นายอาวุธ สุวรรณปรีชา

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
สป.มท.
สป.มท.

711522

172433

-

08-1655-0931

710160-61 710160

-

08-9881-7340
08-1889-4544

711444

715555

-

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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ตําแหน(ง / ชื่อ - สกุล
หนังสือพิมพ/อาชาญากรรม
นายศรศักดิ์ บุญจันทร/
หนังสือพิมพ/กาวหนา
นายถวัลย/ สวาทสุต
ผูสื่อขาวทีไอทีวี
นายชัยณรงค/ ตันธนวิกรัย
หนังสือพิมพ/สูชนบท
นายบุญธรรม จือเหลียง
หนังสือพิมพ/สูชนบท - นสพ.ผูนํากาวหนา
นายปCติพงค/ เบญจภุมริน
หนังสือพิมพ/ธรณีไทย
นายบุญลือ สุคนทรเขตร/
หนังสือพิมพ/เดลินิวส/ ขาวสด - ทีวีชอง 3
นายมานพ จันทร/ฤทธิ์
นสพ.สยามรัฐ แนวหนา ไทยโพสต/ - ชอง 9
นายสราวุฒิ ศรีธนานันท/
นสพ.อาชญากรรม - นสพ.ขาวภูมิภาค
นายศรศักดิ์ บุญจันทร/
หนังสือพิมพ/ยุคใหม
นายกฤตภาส จันทร/จํารัส
หนังสือพิมพ/ฐานเสรีเศรษฐกิจ
นางปรียธิดา นิวงษา
สถานีโทรทัศน/ทองถิ่น SPS.เคเบิ้ลทีวี
นายสุรพล ซีประเสริฐ

หมายเลขโทรศัพท (รหัส 034)
ที่ทํางาน
บานพัก
มือถือ
องคการ / โทรสาร องคการ /
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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