หมายเลขโทรศัพท
หัวหนาสวนราชการและหนวยงานจังหวัดสุโขทัย
หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
กระทรวงมหาดไทย
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
นายจักริน เปลี่ยนวงษ
เลขานุการ
นายสุวิน พึ่งเงิน
นายสมพงษ ฟุงทวีวงศ
นายวรศิษย พุฒจีบ
นายจําลอง พึ่งญาติ
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
นายสมิทธิ์ ปาลวัฒนวิไชย
เลขานุการ
นายพีรณัฐวุฒิ แบบกัน
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
นายปติ แกวสลับสี
เลขานุการ
นายพงษศักดิ์ โปฮง
นายครองภพ หรั่งเพชร
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
นายวีระชัย ภูเพียงใจ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุโขทัย
นายวสันต ชํานาญจุย
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นางสาวสมใจ เดชภิรัตนมงคล
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

611097

081-8865785
084-7518250

611097
611097
611097
611097

085-2951529
089-6137876
081-7904373
086-9374992

613074

089-2034005

613074

080-5050565

611349

089-2034006

611349
611349

081-7866192
081-2806778

613366

089-9618640

614531

089-2034381

611619

089-2034380

611619
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน
หัวหนาผูตรวจสอบภายใน
นางเกษสุวรรณ อินทรชูศรี
ทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย
นายวันชัย เล็กประเสริฐ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
นายวิษณุ ธันวรักษกิจ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
นายวิญู หมั่นการ
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย
นางสาวปราณี ภารังกูล

614531

085-4842643

610530

081-8862955

613358

089-9616957

613359

081-8814711

651076-7 / 636086-7

081-4802980

611035

084-8740631

หมายเลขโทรศัพท
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน (055)
มือถือ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายปรีชา ดวงบุญมา
616235
081-5953341
นายอําเภอเมืองสุโขทัย
นายชาติชาย สงวนพงษ
613362
081-7357400
นายอําเภอสวรรคโลก
นายประเสริฐ จันทรแยง
641691
081-8675287
นายอําเภอกงไกรลาศ
นายเสกสรร ฉัตรตระกูล
625199
081-8675329
นายอําเภอทุงเสลี่ยม
นายนคร คงนวล
659113
081-8675300
นายอําเภอบานดานลานหอย
นายสมชาย ไขสุวรรณ
689122
081-8675304
นายอําเภอศรีนคร
นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ
652718
081-8675331
นายอําเภอศรีสัชนาลัย
วาที่ ร.ต.ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย
671098
081-8675276
นายอําเภอศรีสําโรง
นายฉลอง วรสิงห
683024 / 681655
081-8675281
นายอําเภอคีรีมาศ
นายทรงฤทธิ์ แกวสุทธิ
695021
081-8675275
กระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดสุโขทัย
นางสาวนิภา ลําเจียกเทศ
613363
081-8867363
ธนารักษพื้นที่สุโขทัย
นายปน เปลงผิว
611246
081-7250180
สรรพากรพื้นที่สุโขทัย
นางวีรวรรณ เวศอุไร
613260
081-7901828
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
611024 ตอ 11
086-7622186
กระทรวงกลาโหม
สัสดีจังหวัดสุโขทัย
พันเอกณรงค ขนิษฐา
612168
081-3439128
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
นายจารึก ปนประภา
610222
089-6417935
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตสุโขทัย
086-4304114
วาที่รอยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
651090-2
089-9615219
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุโขทัย
นายอุดม คําอุดม
611234
084-7003727
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย
นายเชษฐา วิลัยรัตน
612430
081-7076787

หมายเลขโทรศัพท
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน (055)
มือถือ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
นางศิวาภรณ ภูสุวรรณ
610791
084-4394982
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เกษตรและสหกรณจังหวัดสุโขทัย
นายสุดเขต สมัครธัญกิจ
610564
089-4614858
เกษตรจังหวัดสุโขทัย
620480-1
ประมงจังหวัดสุโขทัย
นายวิสูตร ศศิวิมล
611220
081-7509085
ปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย
นายพนม มีศิริพันธุ
699428
081-7851319
สหกรณจังหวัสุโขทัย
นายสมชาย วัฒนผลินธร
611777
081-5327969
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
นายทองสุข วงศวรรณไพศาล
611038
081-8850819
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวสุโขทัย
นายณัฐวัตร เตชะสาน
601017
081-4367996
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
นายสมเพชร พรมเมืองดี
681384
081-8883236
ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย
นายบารมี หงสลําพอง
611112 ตอ 12 / 612963
081-7837459
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย
นายมาโนช วัฒนะโชติ
641799 ตอ 12
081-5339001
ผูอํานวยการโครงการกอสราง 2 สชป.4
นายสุระเชษฐ ภูระหงษ
641414
089-8511070
หัวหนาสถานีพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย
นายสุรชัย หอยมาลา (รก.)
613687
084-6241240
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
นายฐกร กลิ่นจําปา
614046
089-9577609
หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสุโขทัย
นายนิพนธ อุปการัตน
671509
081-8834820
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย
นางอัมพวัน ทศานนท
612407
089-9616841
กระทรวงคมนาคม
ผูอํานวยการแขวงการทางสุโขทัย
611258
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย
นายพจนารถ เลาศุภลักษณ
611362 / 612775ตอ 101
081-7072502
ขนสงจังหวัดสุโขทัย
นายประจินต โพธิ์เกษม
610005 / 612731
085-6607585

หมายเลขโทรศัพท
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน (055)
มือถือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย
นายอํานาจ เจิมแหล
613352
081-7520955
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมสุโขทัย
นายชาติชาย ชื่นบาน
614841
089-6399090
หัวหนาอุทยานแหงชาติรามคําแหง
นายทักษิณ มงคลคมรัตน
910000-1
081-8819675
หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย
นายปยะ หนูนิล
910002
081-9939468
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดสุโขทัย
นายนิพนธ เฟองฟู
085-0519914
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดสุโขทัย
นายพิสิษฐ สอนไว
086-2119304
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ําเจารามจังหวัดสุโขทัย
นายพลวีร บูชาเกียรติ
089-9992000
หัวหนาสวนพฤกษศาสตรพระแมยาจังหวัดสุโขทัย
นายวิรัตน สมมิตร
910248-9
081-7240556
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
นางสาวอัจฉรา จุยมา
611793
084-6230869
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย
นายประพฤติ ยอดไพบูลย
912073
081-4759963
กระทรวงพลังงาน
ผูอํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย
นายวิชัย เจิมเจริญสุข
612426
081-1747915
กระทรวงพาณิชย
พาณิชยจังหวัดสุโขทัย
นายอารีย เตวี
616193
081-9737291
การคาภายในจังหวัดสุโขทัย
610638 / 612769 / 611238
นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย
089-9618533
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสุโขทัย
นายประมวล นิลนาค
611801
089-9618548
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุโขทัย
นายศิลปศักดิ์ ไชยเพียร
613511
081-0205796
กระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
นายสุธรรม วงศขจร
613483
081-8836521
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
นายพิภัช วรายุส
612472 ตอ 105
089-9681148
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสุโขทัย
นายสุธรรม วงศขจร
611135
081-8836521

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอสวรรคโลก
นางวณิชชา ฉ่ําเฉลิม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
นางสุภาภรณ นุมนาค
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดสวรรคโลก
นางชมนารถ ดิสสงค
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
นายสมบัติ อยูแยม
หัวหนาสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยสวนยอยสวรรคโลก
นายยรรยง เอกอุฬาลพันธ
กระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายเกียรติพงษ แสนยากุล
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ
641674

081-9044223

613197

081-9090419

643996

081-9090439

621790-1

089-9615231

911218-19

089-9681707

612758 / 612639

089-9619858

613196
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย
นางสาวรัมภา คูหเจริญ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายอภิชาติ ตั้งประเสริฐ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายอวิรุทธ มุสิกบุตร
กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย

610218-9 ตอ 12

087-2088998

611481 / 620069

081-8863683

682586 ตอ103

085-4838562

616130-1
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
นายพีรพน พิสณุพงษ
633003
ผูอํานวยการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
นายสุวิทย ชัยมงคล
697527
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง
นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี
697367 / 697026
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวรรควรนายก
นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข
641571 / 643166
หัวหนาอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
นางนงคราญ สุขสม
950714
กระทรวงศึกษาธิการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
นายกิตติพงศ พิพัฒนศิวพงศ
621290
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายประยุทธ นาวายนต
616180-1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายมานพ ษมาวิมล
644175-9

081-4009188
081-9716532
081-7711765
081-9533591
081-6746072
081-8868523
085-2626885
081-3495897

หมายเลขโทรศัพท
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน (055)
มือถือ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
นายตัณณพงศ ทาวอาจ
651810
081-7851151
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุโขทัย
นางสาวบุษบา ตาไว
645297
081-8870429
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
นายแพทยชิโนรส ลี้สวัสดิ์
613354 / 612258
081-9605469
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
นายแพทยมาโนช อูวุฒิพงษ (รก.)
616403
081-8872926
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
นายแพทยวิชัย วนรัตนวิจิตร
641592
081-3794984
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ
นายแพทยปยะ สิริลักษณ
695145
081-3795935
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม
นายแพทยบริรักษ ลัภนะกุล
659175
081-8875963
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
นายแพทยประวิทย หาเรือนศรี
682030
081-9736344
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานดานลานหอย
นายแพทยจักรชัย คงพรม
689003 / 689027
081-1811413
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนคร
นายแพทยพงศธร เหลือหลาย
652725-6
086-6055264
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ
นายแพทยปองพล วรปาณิ
625248-9
081-5339282
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
นายแพทยสุทนต ทั่งศิริ
673136 ตอ 103
080-5181117
กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
นายบรรจง สุกรีฑา
611050 ตอ 103
081-9715292
สํานักนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย
นายรังสรรค ขําแจง
612286
089-8535445
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
พล.ต.ต.รังสรรค คชไกร
621771
081-8883311
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสุโขทัย
พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธุ
613112
081-8870104
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกงไกรลาศ
พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข
691144
086-9625142
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานดานลานหอย
พ.ต.อ.ธนู พูลสุข
689028
089-7073010
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคีรีมาศ
พ.ต.อ.สมชาย ชํานิ
693299 / 695131
086-9566004

หมายเลขโทรศัพท
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน (055)
มือถือ
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทุงเสลี่ยม
พ.ต.อ.ตอศักดิ์ พิมพิสุทธิ์
659178
081-6053555
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีนคร
พ.ต.อ.ชวลิต บุญไทร
652808
081-8875314
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีสัชนาลัย
พ.ต.อ.บรรจบ เขียวสะอาด
671234
081-7852717
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีสําโรง
พ.ต.อ.ธณัชพงศ ประเสริฐศิริปภา
681416
081-9536994
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสวรรคโลก
พ.ต.อ.สุทัศน มณสวัสดิ์
642284
089-9606056
สวญ.หน.สภ.เมืองเกา
พ.ต.ท.พยุง คงแจง
697088
081-9775007
สว.สภ.ทาฉนวน
พ.ต.ท.มนตรี เจริญภัทราวุฒิ
655225
081-6455267
สวญ.หน.สภ.บานไร
พ.ต.ท.สุขเกษม สุนทรวิภาต
685191
081-4747167
สว.สภ.เมืองบางขลัง
พ.ต.ท.สุภาพ ประชาน
942656
081-9726985
สว.สภ.บานแกง
พ.ต.ท.สมบูรณ เทียนขาว
675105
081-5969212
สวญ.หน.สภ.บานสวน
พ.ต.ท.ประมวล กลัดทอง
699337
081-6754527
ผูกํากับการ 6 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
พ.ต.อ.สิทธิรัตน สื่อสุวรรณ
945090 ตอ 101
081-8223597
945091
089-6445939
สํานักงานศาลยุติธรรม
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสุโขทัย
นายเสรี จารุอรอุไร
616081
081-8630843
ผูอํานวยการศาลจังหวัดสุโขทัย
นางลัดดา มะนิยม
611781 ตอ 100
081-9246618
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสวรรคโลก
นายอดุลย สังขทอง
641727
081-9745860
ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลสวรรคโลก
641720 / 641727 /
พันจาเอกสุพรรณ ขวัญคุม
641720 ตอ 22
081-8152146
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสุโขทัยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
นายพิษณุ ขอนทอง
610597 / 613410
081-8012792
ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลจังหวัดสุโขทัยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
นางปราณี ขาวออน
610597
081-8011704
สํานักงานอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดสุโขทัย
089-9139301
นางวิจิตรา อิศโร
610061,613365
089-9207523

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ

อัยการจังหวัดสวรรคโลก
นายวัฒนา ชั้นบุญ
641603
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
น.ส.อังศุวัฒนา กลิ่นจันทร
614836
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุโขทัย
นายจรูญ จันทรอินทร
614233-4
สมาชิวุฒิสภา
นางสุอําภา คชไกร
642131
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 1
นายวิรัตน วิรียะพงษ
633227
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 2
นายสัมพันธ ตั้งเบญจพล
691079
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 3
นายจักรวาล ชัยวิตนนุกูล
623053
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 4
นายมนู พุกประเสริฐ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
นายสิทธา มูลหงษ
616297-8
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
นายนิวุฒ ธรรมาธิภรณชัย
612880
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
นายณรงค มิตสานนท
644268
ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
นายกมล ประดุงรุก
611023
ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
นายนิรัญ ปาณะดิษฐ
641555
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพทจังหวัดสุโขทัย
นายสวรรค แกวแดง
607021
ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท สุโขทัย
นายสรวรรษ เมืองทอง
612276 / 612278
หัวหนาที่ทําการไปรษณียจังหวัดสุโขทัย
นายบุญชู ไหมกัน
611645
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานสุโขทัย
น.ส.จิตติมา สุขผลิน
616228-9
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
นายจิรพงษ รัตนามตกุล
651079

089-9207741
089-9207635
089-5572284

089-9330885
086-9365155
081-4754499
089-9616595
081-0335250
089-6823222
081-8884946
081-9613942
089-9611930
081-0429154
087-2072181
081-2330025
089-9602129
086-8965475
087-2012214

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการสงเคราะหสวนยางจังหวัดสุโขทัย
นายชนินทร แกวคํา
616407
085-4851550
หัวหนาสํานักงานองคการสงเสริมกิจกรรมโคนมแหงประเทศไทย (อสค.) ภาคเหนือตอนลาง
นายสุขศิริ รุงเรือง
951096
081-3354675
081-3538675
หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
613024
081-9531055
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
611126 ตอ 201
นายสามัญ รักษบริสุทธิศรี
612496
081-7270899
641374 / 642155 ตอ 209
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
086-4409896
นายสมชาติ ลิมปะพันธุ
642200
081-9736309
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอเมือง
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเกา
นายสุทัศน เหมลักษณไพโรจน
697322-3
081-8888825
นายกเทศมนตรีตําบลบานสวน
นางชลอ อนเลห
699520
085-6069092
นายกเทศมนตรีตําบลบานกลวย
นายเชยศักดิ์ ถาละถี
612503
081-7072587
นายก อบต.บานสวน
นายบรรจง เขียวแกว
613688-9
081-3798428
นายก อบต.ตาลเตี้ย
นายองอาจ เพ็งเอี่ยม
632502
081-6747374
นายก อบต.บานหลุม
088-2782633
นายอํานวย พุฒทอง
632458
082-3987259
นายก อบต.ปากแคว
นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
620552 / 614933 ตอ 15
081-8864533
นายก อบต.เมืองเกา
นายบรรจง ทัดนุม
945099 ตอ 112
086-4406905
นายก อบต.ปากพระ
นายวรรณา ปอมแกว
946116 ตอ 11
088-1469637
นายก อบต.วังทองแดง
นายสวง กาญจนา
601049
081-9620928
นายก อบต.ยางซาย
นายภราดร เดชภิรัตนมงคล
621959 ตอ 11
085-8765880
อําเภอกงไกรลาศ
นายกเทศมนตรีตําบลกงไกรลาศ
นายชวนินทร เพมะ
691158
084-8179988
นายก อบต.กกแรต
นายอําภร รัดเลิศ
635053
081-9625547
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
นายก อบต.ไกรกลาง
นายสนั่น อ่ํายิ้ม
นายก อบต.ไกรนอก
นายจินตศักดิ์ แสงเมือง
นายก อบต.ไกรใน
นายปรีชา ทองชื่นตระกูล
นายก อบต.ทาฉนวน
นายชูชีพ จันทรหอม
นายก อบต.บานใหมสุขเกษม
นายอรุณ รอดสวัสดิ์
นายก อบต.ปาแฝก
นายเพชรนิล ยิ้มยวน
นายก อบต.หนองตูม
นายยม พรมฟู
นายก อบต.กง
นายบุญทัน เนียมหอม
นายก อบต.ดงเดือย
นายวิเชียร ปนทิม
อําเภอคีรีมาศ
นายกเทศมนตรีตําบลบานโตนด
นายณรงฤทธิ์ อุดมรัตนโยธิน
นายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวง
นายแยม จิ๋วนารายณ
นายก อบต.โตนด
นายวิเชียร สุทธิวิลัย
นายก อบต.ทุงยางเมือง
นายชู บุตรสุม
นายก อบต.นาเชิงคีรี
นายบุญสง ชํานาญเสือ
นายก อบต.บานน้ําพุ
นายประดิษฐ เนื้อไม
นายก อบต.บานปอม
นายนวล ปอมทุง
นายก อบต.ศรีคีรีมาศ
นายสุคนธ เณรเอี่ยม
นายก อบต.สามพวง
นายไชยยา เมฆไตรรัตน
นายก อบต.หนองกระดิ่ง
นายอัมพร เอมทิม
นายก อบต.หนองจิก
นายณรงค ถาวร

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ
657087

081-6747391

657258

089-7039600

940621

081-4742606

655188
635255

081-0437350
089-2708371
085-4039119

940187

081-9620935

612679

081-7853755

691514

081-0437301

941076 / 941077

081-5333922

693100
943232
943349 ตอ 11

081-7854994
081-4758222
084-5753929

627112

081-3792697

613566

086-9298268

613807 / 617366

083-1668575

947260 ตอ 16

081-2814211

947042

082-8777039

947667

081-3957303

945581-2

082-3941163

693077 ตอ 12

085-0512878

947451

081-6889521

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
นายกเทศมนตรีตําบลทุงเสลี่ยม
นายสนิท ราชอุปนันท
นายกเทศมนตรีตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ
นายณรินทร ศิริพงศสวรรค
นายก อบต.ทุงเสลี่ยม
นายจันทรสี อินตะฮอ
นายก อบต.กลางดง
นายวิพล คงสุวรรณ
นายก อบต.ไทยชนะศึก
นายอนันต สิทธิวงศ
นายก อบต. บานใหมไชยมงคล
นายประจวบ ชุมดวง
อําเภอบานดานลานหอย
นายกเทศมนตรีตําบลบานดานลานหอย
นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย
นายกเทศมนตรีตําบลตลิ่งชัน
นายประเทือง นาราสิริวิมล
นายก อบต.บานดาน
นายสมาน พรมมี
นายก อบต.ลานหอย
นายบุญเจือ ยอดทัพ
นายก อบต.วังตะครอ
นายเคน คัลลา
นายก อบต.วังน้ําขาว
นายสุนทร แกวเสนา
นายก อบต.วังลึก
นายเรียน ใจวงศกอน
นายก อบต.หญาปลอง
นายฉัตรชัย จิตติพันธ
อําเภอศรีนคร
นายกเทศมนตรีตําบลศรีนคร
นางประไพ สาสิงห
นายก อบต.คลองมะพลับ
นายลํายงค แกวหายเคราะห
นายก อบต.นครเดิฐ
นายอดุลย ขวัญนาค
นายก อบต.น้ําขุม
นายสุรพล ปญจาคะ
นายก อบต.ศรีนคร
นายประเสริฐ ดอนไพรวัลย
นายก อบต.หนองบัว
นายสันติ สาสิงห

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ
659097 ตอ 106

084-5955495

624247

081-9737888

601034 ตอ 11

081-9729441

629313

081-0427088

659241 ตอ 11

081-8861622

601092

081-0429712

689026 ตอ 11

081-7857500

946674-6 ตอ12

081-9729268

689247

083-1613538

634194

084-1809456

613730

085-7417291

946840-1

081-3793625

946663 ตอ 14

084-8150480

613772

082-7604246

652715

081-6751945

652062

089-8563263

606200 / 606202

089-5653422

606204

089-5630344

652011 ตอ 16

081-3794597

951300 ตอ 11

081-0447160

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
อําเภอศรีสัชนาลัย
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสัชนาลัย
นายวิเชียร พรมพิราม
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
นางรุงอรุณ คําโมง
นายก อบต.ดงคู
นายปน งอนไปล
นายก อบต.บานแกง
นายอินทร ดวงเดือน
นายก อบต.บานตึก
นายสุเทพ มิ่งดาง
นายก อบต.ปางิ้ว
นายวิเชียร จีนเชื้อ
นายก อบต.แมสํา
นายเถลิง ดาราดิลก
นายก อบต.สารจิตร
นายธวัชชัย แผวงค
นายก อบต.แมสิน
นายศรีลัง เจริญ
นายก อบต.หนองออ
นายสมชาย นาคจรูญ
อําเภอศรีสําโรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลศรีสําโรง
นางประภาศรี ทองปากน้ํา
นายก อบต.เกาะตาเลี้ยง
นายเฉลย อินสุวรรณ
นายก อบต.ทับผึ้ง
นายเสนห ภุมลา
นายก อบต.นาขุนไกร
นายแตง ตะเมือง
นายก อบต.บานซาน
นายอุเทนห ทองสงห
นายก อบต.บานนา
นายบัวลอย ปานจันทร
นายก อบต.บานไร
นายไพรัช เทียนบุตร
นายก อบต.ราวตนจันทร
นายชูศักดิ์ บุญทวี
นายก อบต.วังทอง
นายประดิษฐ พละทรัพย
นายก อบต.วังลึก
นายสมพงษ รักแยม

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ
679918
671122 ตอ 11

081-2808175
086-2067411
089-9601644

601096

087-2085490

911504

080-6879577

677200 ตอ 102

081-0384502

630064

083-3312584

601074

080-5174957

675100

081-0458837

910224

087-1958255

672046

086-5925718

681675 ตอ 101

081-8868413

601137-8

081-9533157

912062

084-7684440

614182

087-7355983

685202

089-8586603

941604

087-2070762

685196 ตอ 12

085-7294175

660602

084-8178094

941607

089-7063639

682106

089-7027600

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ
088-4205343
912064
089-5662203

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
นายก อบต.วังใหญ
นายเยี่ยม พันธสน
นายก อบต.วัดเกาะ
นายบุญญฤทธิ์ คําวัฒนา
นายก อบต.สามเรือน
นายชเลง ทิมมะ
อําเภอสวรรคโลก
นายกเทศมนตรีตําบลในเมือง
นายสําราญ หนุนนาค
นายกเทศบาลตําบลปากุมเกาะ
นายบุญชู เพิ่มศักดิ์
นายก อบต.คลองยาง
นายนะริน ดื่นตา
นายก อบต.คลองกระจง
นายมนตรี พรอมวงศ
นายก อบต.ทาทอง
นายบุญเลิศ ยุบล
นายก อบต.นาทุง
นายณรงค สนั่นเสียง
นายก อบต.ปากน้ํา
นายปุม คําภีร
นายก อบต.เมืองบางขลัง
นายสุวิทย ทองสงค
นายก อบต.เมืองบางยม
นายสนั่น ยุพา
นายก อบต.ยานยาว
นางณัฏฐา ลิมปะพันธุ
นายก อบต.วังไมขอน
นายสมพงษ ทุตะกิจ
นายก อบต.หนองกลับ
นายรอย ตอนไล

647201

087-1960426

682600-1

089-8567212

641110

081-9538228

950100
951081

089-2714314

953113

081-9737349

647203

084-2341599

649059

081-8888814

687000-12

089-5658254

942715

081-3247809

687249

086-2101075

643038

081-8406789

643466

089-6440545

942500

087-2064385

611786

089-7036095

612864 ตอ 12

081-7077782

สถาบันการศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
นายภานุวัชร อินทรโชติ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
นายอําพร ฉันทรัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา
นายถวิล หิรัญศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
นายปรีชา แกวกอ

611675
642028

081-6887915

611108 ตอ102

086-4483144

หมายเลขโทรศัพท
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน (055)
มือถือ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรพิทยาคม
685010
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
นายวิทยา ทองอยู
671034
089-8564299
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
นางสาวนันทิยา ชุนณวงษ
611271
089-8589791
ผูอํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
086-4454644
ดร.ดุษฎี สีตลวรางค
691221
081-8866472
ผูอํานวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นายเรืองวิทย ปรากฎวงษ
940628
089-7080988
ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
นายสมจิต คงรักษา
695022
089-9606978
ผูอํานวยการโรงรียนบานดานลานหอยวิทยา
นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย
689118
083-8700590
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีนคร
ดร.กุณฑี วงศจันทรมณี (รก.)
652628
083-1611541
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ
นายชวลิต ทะยะ (รก.)
628538
086-9278425
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ
นายถนอม ทิพยบินวงศ
659217
086-6781728
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายสงวน หอกคํา
611201
081-8870892
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
วาที่ ร.ท.นิคม เหลี่ยมจุย
683006
081-9721459
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
081-4752768
นายไพทูรย ตัณทานนท
675108
081-3799791
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นายสุรพล ยงคเจาะ
611820
081-9722800
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นายกอบกิจ พานออง
641076
081-9531272
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุโขทัย
นายประจวบ เลือกหา
613341
083-9594288
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางพรเพชร พรรณวงค
611789
086-1945257
ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย
นายปรีชา มณีรัตน
620655
081-3715025
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฯ
945112-4
สถาบันการเงิน
ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย
นายสยาม สืบพัฒธิมา
610901
089-9615112

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ

ผูจัดการสาขากงไกรลาศ
นายจารุเนตร อินทพงษ
625163
ผูจัดการธนาคารออมสิน เขตสุโขทัย
นางนวลปรางค ครองธานินทร
613032
ผูจัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
นายไชยยศ โชคยานุวัฒนศิริ
612671-2
ผูจัดการสาขาธนาคารกสิกรไทย
นายอํานาจ ชาญประพันธ
611101-2
ผูจัดการสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย
นายวิทยา เตชะสุวรรณา
611298
ผูจัดการสาขาธนาคารทหารไทย / สุโขทัย
นางสาวเพ็ญสินี กิตติธงโสภณ
611147
ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จํากัด
นางอรพรรณ ภูหลํา
611751 ตอ 1001
ผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย
นายไพทูลย เกงเขตรกิจ
611641-2
ผูจัดการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
นายสุทธิพร เงินทอง (ผช.)
616201
ผูจัดการสาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสุโขทัย
นายกรฑา เมืองเงิน
616166-7
สมาคม/ชมรม/เอกชน
นายกเหลากาชาดจังหวัดสุโขทัย
นางเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ
611314
ประธานหอการคาจังหวัดสุโขทัย
นายสมชาติ ลิมปะพันธุ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
นายอานนท ขําโตนด
611110
นายกสมาคมการทองเที่ยวสุโขทัย
นายดํารงควุฒิ วิริยะ
613234
นายกสมาคมพอคาจังหวัดสุโขทัย
นายธงชัย กิจสนาโยธิน
611626
ประธานชมรมธนาคาร
นางอรพรรณ ภูหลํา
611751 ตอ 1001
ประธานสโมสรไลออนสสุโขทัยธานี
นางสุปราณี เจิมเจริญสุข
611312
ประธานชมรมสื่อสารมวลชนจังหวัดสุโขทัย
นางสาวศรีสุดา ชัยวงศศรีอรุณ
621952
ประธานสภาวัฒนธรรม
รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี
616130-1
ประธานกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัย
นางสาวิณี ไทยกลา
655192

081-7854750
089-9607221
081-8864135
084-8128942
081-6881252
084-0757900
085-4879483
087-8423679
081-9016973
089-8264124
085-9808045
087-0367722
086-4409896
081-9736309
089-7088499
081-9264434
089-7037179
087-8423679
081-7072928
081-8889797
081-9731878
081-9711975

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ประธานชมรมโรงแรมจังหวัดสุโขทัย
นายชาญณรงค ธรรมธัญลักษณ
ประธานศูนยวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ
นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย
นายอานัด ผาสุข (ชัย นาชม)
ผูจัดการพิพิธภัณฑสังคโลก
นางกิ่งเดือน โอวาทตระกูล

614346

081-9735504

611786

081-9739986

612612

089-5623706

614333
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูอํานวยการสนามบินสุโขทัย
พลเอกคมกฤช ศรียะพันธ
647225 / 647226
นายสถานีรถไฟสวรรคโลก
นายวีรยุทธ คําดํา
651106
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
นายสุชาติ เศรษฐยานนท
612612
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุโขทัย
นายเลิศอนันต ยาวิชัยแกว
616405
สื่อมวลชน
สถานีวิทยุหลักในจังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
นายมังกร จีนดวง
611412
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 FM จังหวัดสุโขทัย
นางพัชริยา ปราชญอุดม
612517
หัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 AM จังหวัดสุโขทัย
พันเอกฐิติเดช พงษสุวรรณ
611060
นายสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดสุโขทัย
นายอนันต สกุลธนา
614747 / 613195
หนังสือพิมพสวนกลางในจังหวัดสุโขทัย
หนังสือพิมพไทยรัฐ
นายหวังดี อนะวัชพงษ
681123
นายพิษณุ ลอมวงศโสภณ
611247
หนังสือพิมพเดลินิวส / หนังสือพิมพแนวหนา / หนังสือพิมพบานเมือง
นายสุริยา ดวงมา
620797
หนังสือพิมพขาวสด
นายพินิจ โชติชื่น
633059
หนังสือพิมพคมชัดลึก
นายพิเชฐ เนตรบุตร
611091
หนังสือพิมพผูจัดการ
นายภูเบศวร ฝายเทศ
หนังสือพิมพมติชน / หนังสือพิมพประชาชาติ
นายอนัด ผาสุข (ชัย นาชม)
-

081-8390903
084-6226595
081-5486184
082-7006377

081-7276320
089-1924970
081-9692433
081-6046333
081-8871122
081-2844862
081-4746611
089-8562323
083-1111500
086-4119648

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
สถานีโทรทัศน
สถานีโทรทัศนชอง 3
นายอํานาจ เพ็งเอี่ยม
สถานีโทรทัศนชอง 5
นายพินิจ โชติชื่น
สถานีโทรทัศนชอง 7 / สํานักขาวไทย
นางสาวศรีสุดา ชัยวงศศรีอรุณ
สถานีโทรทัศนชอง 9
นายพิเชฐ เนตรบุตร
สถานีโทรทัศน TPBS / สํานักขาว inn
นางสาวฤดี ธนวณิชยวรชัย
สถานีโทรทัศน ASTV (news 1)
นายภูเบศว ฝายเทศ
สุโขทัยเคเบิ้ลทีวี
นางสาวสิรินาฎ ฝายเทศ
หนังสือพิมพทองถิ่นในจังหวัดสุโขทัย
หนังสือพิมพเสียงชนบท
นายสมเกียรติ ตั้งสยามวณิชย
หนังสือพิมพหลักเมือง
นายหวังดี อนะวัชพงษ
หนังสือพิมพสื่อกลาง
นางวันเพ็ญ เพ็งเอี่ยม
หนังสือพิมพไทยนิวส
นายชัยภูมิ ศรีวิจิตร
หนังสือพิมพนิวสประชาชน
นายภูเบศวร ฝายเทศ
หนังสือพิมพเอเปกนิวส
นายพิชัย กัลยานาม
หนังสือพิมพภูไท
นางทัศนา บัวคํา
หนังสือพิมพเผาไทย / บานชางโพสต
นายสุริยา ดวงมา
หนังสือพิมพชัยเจริญ POST
นายสมพงษ ชมชัย

หมายเลขโทรศัพท
หนวยงาน (055)
มือถือ
-

081-6756713

-

081-4746611

-

081-8889797

611091

089-8562323

-

081-8881138

-

083-1111500

611175

-

611418

-

681123

081-6046333

-

081-6747374
081-5328084
086-7371042

-

083-1111500

-

087-1959367

-

089-6444142

620797

081-2844862

-

081-6682288

