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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร		
ี
63511
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
425373 63401 425373 08-9203-0457
เลขานุการ		63533
นางสุปรียา อุทัยน้อย
“
“
“
06-3901-7529
นายธัชนนท์  นิติพันธุ์วณิช
“
“
“
06-3596-1515
นายสุทธิศักดิ์ จงขจรพงษ์
06-3902-4888
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร		
ี
63513
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร
425779 63402 425779 08-9203-2831
เลขานุการ
น.ส.ละเมียด  สาริกา
“
“
“
08-1955-7387
นายนโม  สัตย์ศรี
“
“
“
08-1453-4884
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
63512
นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร
427070 63403 427070 08-9203-2822
เลขานุการ
นายธนวัฒน์ ณนรงค์
“
“
“
06-3901-7868
ว่าที่ร้อยตรีธนาชัย  ธินโนรส
“
“
“
06-3901-7565
นายอรรถพล  ตันอารีย์
“
“
“
08-6049-5379
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
411645
411645
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1  ต.คลองกระแชง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
website : www.phetchaburi.go.th E-mail : phetchaburi@moi.go.th, phetoffice@gmail.com
หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
425573 63425
นางวันเพ็ญ มังศรี
411645 63525 411645 08-9897-9264
63420
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด
401163 63524 401163
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นายพิสิษฐ์  บุญส่งนาค
411645 63425 411645 08-9203-4269
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
09-6405-3596
นายวิชัย  ไพศาลพัฒนสุข
411645 63424 411645 08-5484-2594
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอ�ำนวยการ
นางทิพย์วรรณ จ�ำปาทอง
425573 63421 425573 08-4387-8781
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบุรี
นายชัยพร  จริงใจ
425523 63440 709700 08-9410-7123
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
401482 63528 401482
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นายมงคล บุญสร้าง
“
“
“ 08-6533-6255
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (OSM)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 3 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.osmcentral-s2.moi.go.th  E-mail : osm_phet@hotmail.com
หัวหน้าส�ำนัก OSM ภาคกลางต่อนล่าง 2
นางวันเพ็ญ มังศรี
400985 63539 400985 08-9897-9264
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
นายเชิดพงษ์ จันจะนะ
400985 63539 400985 08-5484-2695
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี (ศอ.ปส.จ.พบ.)
website : www.phetchaburi-nccd.com  E-mail : phetchaburi.spsj@gmail.com
หัวหน้าส�ำนักงาน ศอ.ปส.จ.พบ.
นายกฤษฎา แก้วสองเมือง
402359 63560 402359 08-9254-8719
รองหัวหน้าส�ำนักงาน ศอ.ปส.จ.พบ
นายสุทิน  ประเสริฐสักดิ์
402359 63560 402359 08-1197-7474
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://damrongdhamaphet.go.th/web/ E-mail : 		
หัวหน้าส�ำนักงานศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายปริทัศน์ วรรณสิทธิ์
401163 63524 401163 08-1931-8133
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมการปกครอง
ที่ท�ำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี 425162 63531 425162
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		E-mail : phet_dopa@hotmail.com
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายกฤษฎา แก้วสองเมือง
425140 63531 425162 08-9254-8719
จ่าจังหวัด
นายรณกร  เผ่าวิจารณ์
425162
“
“
08-1171-6993
ป้องกันจังหวัด
นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์
402463
“
“
08-1171-7152
เสมียนตราจังหวัด
น.ส.ธราภรณ์  กิจประเสริฐ
425115
425115 08-1753-4085
ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองเพชรบุรี
425544
425544 ต่อ 15
ที่อยู่ : ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		E-mail : amphoe_petch@hotmail.com
นายอ�ำเภอเมืองเพชรบุรี
นายรัฐพล นิโครธานนท์
425544
425544 08-1867-3430
ต่อ 11
ต่อ 15
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
425544 ต่อ 14
425544 ต่อ 11
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
นางสุปราณี  รุ่งธีระ
425544 ต่อ 19     425544 ต่อ 15 08-9918-6625
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
นายสมพร เยี่ยมยงวรรณ
425544 ต่อ 13
“
06-3901-7580
ที่ว่าการอ�ำเภอท่ายาง
461544
461544 ต่อ 14
ที่อยู่ : 19 ม.1  ถ.ราษฎรบ�ำรุง ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website :
E-mail : thayang191@gmail.com
นายอ�ำเภอท่ายาง
นายชวลิต  ปราบพาล
461544
461544 ต่อ 14  08-1867-3431
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
นางสาวศศมน  วาดวงศ์
“
“
08-7829-4738
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
จ่าอากาศเอกโกสินทร์ เฉียบแหลม
“
“
08-9093-0109
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
นางเพชรชรินทร์  แสงทองอร่าม
“
“
08-1981-1023
ที่ว่าการอ�ำเภอชะอ�ำ
471078
471078
ที่อยู่ : ถ.นราธิป ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : 		 E-mail : 		
นายอ�ำเภอชะอ�ำ
นายทรงรัฐ รัฐปัตย์
471078
471078 08-1867-3471
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
นายสุทธิพงษ์ เสถียร
471078
471078
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
นายธีรพล ปรียานุภาพ
471361
“
ที่ว่าการอ�ำเภอเขาย้อย
562392
562645
ที่อยู่ : ที่ว่าการอ�ำเภอเขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
website :
		 E-mail :
นายอ�ำเภอเขาย้อย
นายขจรศักดิ์  สมบูรณ์
562392
562645
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายเชิดศักดิ์  อรุณโรจน์
“
“
ที่ว่าการอ�ำเภอบ้านแหลม
481168
481168
ที่อยู่ : 20/10 ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website : 		 E-mail :
นายอ�ำเภอบ้านแหลม
นายศรีธรรม  ราชแก้ว
481168
481168
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอ�ำเภอ
นายจ�ำลอง แก้วแดง
“
“

06-3901-7507
08-1934-9302

08-1867-3436
09-2280-1645

08-1867-3441
09-2280-1660
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ที่ว่าการอ�ำเภอบ้านลาด
491316
491316
ที่อยู่ : ที่ว่าการอ�ำเภอบ้านลาด ถ.สายสุทธิ์ ม.7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
website :
		 E-mail :
นายอ�ำเภอบ้านลาด
นายธนภัทร ณ ระนอง
491316
491316 08-1867-3460
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
นายไพศาล  ช่อผกา
491316
“
08-1615-1458
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
นายธีรพงศ์ เกียรติทวีนนท์
491316 ต่อ 13
“
06-3901-7563
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
นางปุญชรัสมิ์  พ่วงเดช
491316 ต่อ 18
“ 08-6355-4989
ที่ว่าการอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง 494376
494376
ที่อยู่ : 9 ม.4  ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
website : 		E-mail : nongyaplong2009@hotmail.com
นายอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอานนท์ พร้อมเพรียง
494376
494376 08-1867-3475
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
นายอารุช เอมโอฐ
“
“
08-1171-7152
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
นายศุภเสฏฐ์ ปานคง
“
“
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
น.ส.อภิสรา  เสือสิงห์
494516
494516
ที่ว่าการอ�ำเภอแก่งกระจาน
459118
459118
ที่อยู่ : ที่ว่าการอ�ำเภอแก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
website : www.kaenkrachantravel.org   E-mail : 		
นายอ�ำเภอแก่งกระจาน
นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ
459118
459118
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
นายประสูตร หอมบรรเทิง
“
“
ส�ำนักอ�ำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (ค่ายเพชรโยธิน)
ที่อยู่ :  56 ม.6  ต.บางเก่า  อ.ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี 76120
website : 		 E-mail :		
ผู้บังคับกองร้อย
นายนที  ศรีสอาด
448215
448215
กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 471831
471832
ที่อยู่ : 341 ม.6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : cdregion07.cdd.go.th    
E-mail : 		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์
471831
471832

08-1738-4384

08-1867-3483

08-9409-4087

08-1700-1573
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 425570 63556 400570
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 2 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.phetchaburi.cdd.go.th
E-mail : 		
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช 425570 63556 400570 08-4874-0600
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นายโรม โสนาค
“
“
“
08-1822-1706
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายชวนากร  เอี่ยมสอาด
“
“
“
08-1822-1705
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางวาสนา  ไขว้พันธุ์
“
“
“
08-1822-1703
หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
นางสาวบุบผา  อุทัยทอง
“
“
“
08-1822-1675
กรมที่ดิน
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
425147
424401
ที่อยู่ : ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชด�ำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :		E-mail : phetchaburi@dol.go.th
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
นายกิตติพงศ์  ผลประยูร
425147
424401 08-1599-4898

18

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
นายโกสินทร์  มีพรบูชา
425147
424401 09-9421-2914
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายสมคิด น�้ำใจเฉย
“
“
08-6892-2359
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน
   นายประยุตร์  วสุธาสวัสดิ์
“
“
08-1434-4922
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
น.ส.กาญจนา มุมบ้านเช่า
“
“
08-3192-2231
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาชะอ�ำ 451058
451058
ที่อยู่ : ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาชะอ�ำ  ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : 		 E-mail : 			
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาชะอ�ำ
นายถนอม จันทรมณี
451058
451058 08-7064-2232
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาท่ายาง 784444
784444
ที่อยู่ : ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาท่ายาง  ถ.ชลประทาน สาย 2 บ้านกระจับ ต.แก่งคอย
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website :
E-mail :			
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาท่ายาง
นายดิเลก ไม้เขียว
784444
784444 08-1036-2389
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กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาเขาย้อย 417115
417115
ที่อยู่ : ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาเขาย้อย 1 ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
website :		 E-mail : 		
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาเขาย้อย
นายส�ำเริง ม่วงสังข์
417115
417115 08-1403-2757
ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอบ้านแหลม 481075
481075
เจ้าพนักงานที่ดินอ�ำเภอบ้านแหลม
น.ส.อารีย์  เถรว่อง
481075
481075 09-272-7926
ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอบ้านลาด
492312
492312
เจ้าพนักงานที่ดินอ�ำเภอบ้านลาด
นายสุจินต์ โง้วสกุล
492312
492312 08-1011-2179
ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง 494280
494280
เจ้าพนักงานที่ดินอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง
นายอนุพงศ์ เอียดดี
494280
494280 08-4432-3231
ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอแก่งกระจาน 459144
459144
เจ้าพนักงานที่ดินอ�ำเภอแก่งกระจาน
459144
459144
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
		
427189-90 63553 426313
ที่อยู่ : 267 ม.2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://www.dpt.go.th/phetchaburi/main E-mail : petchaburi@dpt.go.th
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 401145
   นายมานะ  วัฒนากร
427189 63553 426313 08-1736-4769
-90
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
นายจักรพันธุ์  พอจิต
“
“
“
08-0499-1694
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง
   นางสาวยุวพร  มั่งมี
“
“
“
08-5109-8319
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (รก.)
นายสัมฤทธิ์ อินโอกาส
“
“
“
09-5829-6681
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวอัมพร บุญทา
“
“
“
08-7074-8952
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กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
		
426230
426230,
428275
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (อาคาร 2) ชั้น 2 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://122.155.1.145/in.pbi-3.70		E-mail : phet.dpm@gmail.com
หัวหน้าส�ำนักงานฯ
426230,
นายธีระชาติ ไทรทอง
426230 63535 428275 08-9969-6753
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ
“
“
“
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
นายทวี เข็มกลัด
“
“
“
09-6501-2984
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
นายอมรศักดิ์  อินธิแสง
“
“
“
08-9991-4199
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส�ำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
		
424518-9 63532 424518-9		
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 3 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.phetchaburilocal.go.th  E-mail :  pbi@dla.go.th
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กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
นายบรเมศร์ ธีระค�ำศรี
424518-9 63532 424518-9 08-9254-4713
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ
“
“
“
08-9557-9614
หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
นางอุบลรัตน์  บูรณะพานิช
“
“
“
08-1566-2779
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายวิชิต  ถาวรสุข
“
“
“
08-3171-3783
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสุนันทา  แสงมณี
“
“
“
09-1724-2128
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
นางสาวสุปราณี  ไข่มุก
“
“
“
09-8514-9426
ท้องถิ่นอ�ำเภอเมืองเพชรบุรี
นายพีระยุทธ  บุญศิริ
424523
08-9905-5351
ท้องถิ่นอ�ำเภอท่ายาง
นางอัญชนา  สมควรดี
463774
08-9830-6350
ท้องถิ่นอ�ำเภอบ้านลาด
นายบุญเลิศ ฉลองชาติ
492026
08-9054-6567
ท้องถิ่นอ�ำเภอบ้านแหลม
นายประพันธ์  แป้นไทย
483349
08-5560-2908
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กระทรวงมหาดไทย
ที่ท�ำงาน

ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

องค์การ ภายใน

ท้องถิ่นอ�ำเภอชะอ�ำ
พ.จ.อ.กิตติพัฒน์  ทะเลน้อย
ท้องถิ่นอ�ำเภอเขาย้อย
นางสาวเจสิตา  มีนุช
ท้องถิ่นอ�ำเภอแก่งกระจาน
นายละออ  บุญนิกูล
ท้องถิ่นอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง
นายบุญเลิศ ฉลองชาติ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

มือถือ
โทรสาร

470365

09-2525-2408

562735

09-0898-6059

494216

08-7081-0775

457330

08-9054-6567

492300
492300 ต่อ 104
ที่อยู่ : 90 ม.1 ต.บ้านหม้อ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
website : www.pwa.co.th
      E-mail : 5442028@pwa.co.th
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
08-6170-8800
นายสุคนธ์  จับใจ
492300
492300ต่อ104 08-1332-4196
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ
นายประสิทธิ์  ชาญชัชวาลย์
“
“
08-9044-5521
หัวหน้างานอ�ำนวยการ
นางสาวอุบลวรรณ  เนียมจันทร์
“
“
08-1722-4599
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กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้างานบริการและควบคุมน�้ำสูญเสีย
นายชนสรณ์พงษ์  พรประสาท 492300         492300ต่อ 104 08-1008-1603
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 		
598538-43
ที่อยู่ : 86 ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.pea.co.th/peas1
       E-mail :
ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขต 1 ฯ
นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ
598538
770731 08-1997-9964
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
นายจาตุรงค์  สุขะเสน
“
“
08-1856-2861
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
   นายสุชาติ  เครือแก้ว
“
“
08-1981-4776
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงาน
นางวรลักษณ์ มณีศิลาสันต์
“
“
08-1909-5222
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี 426214,
426084
425502
ที่อยู่ : 360 ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		 E-mail : nawin.bus@pea.co.th
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
นายนาวิน  บุศย์ประยูร
426465
426084
รองผู้จัดการ
นายสมเกียรติ  ลีละสุทธานันท์ 426214
“
นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร
“
“
นายไพศาล  กลางเวหา
“
“
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ�ำเภอบ้านลาด
นายไพศาล  รอดสวัสดิ์
499300
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ�ำเภอบ้านแหลม
นายธีรภาพ  เจริญสมบัติ
481977
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ�ำเภอเขาย้อย
นายสุรวุฒิ  น้อยนิมิต
561254
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ�ำเภอท่ายาง
นายวีรศักดิ์  ชยวัฑโฒ
463911
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ�ำเภอแก่งกระจาน
นายสุรวุฒิ  เริงมงคล
459348
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ต�ำบลท่าไม้รวก
นายสมพงษ์  ประเสริฐ
458187
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ต�ำบลบางตะบูน
นายสกล  หิรัญวงศ์
581046
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง
นายกลม  โสฬสเสาวภาคย์
494159

08-1857-9506
08-1847-2096
08-6086-9953
08-5562-6099
08-1623-0738
08-1622-7598
08-6086-9953
08-6760-8022
08-1842-1648
08-9806-8123
08-5262-3992
08-9837-2517
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สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี 		
410535 63561 428047
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (อาคาร 2) ชั้น 1 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : pr.prd.go.th/phetchaburi
E-mail :
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
428047 63561 428047 09-2246-8400
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 5 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://radio.prd.go.th/phetchaburi
E-mail : radiopet2@gmail.com
ผู้อ�ำนวยการ สวท.เพชรบุรี
นางธนัชพร ค�ำสอน
419434-5
488061 09-2246-8683
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคออกอากาศ
นายวีระ  บุญมาเลิศ
“
“
08-5808-2540
หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว
นางสาวศิริพร  วัฒนสุวกุล
“
“
08-1174-3131
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สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กองอ�ำนวยการรักษวามมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (กอ.รมน.จ.พบ.)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 3  ต.คลองกระแชง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
website : 		E-mail : ISOC_Petchburi@hotmail.com
ผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
425373 63401 425373 08-9203-0457
รอง ผอ.รมน.จว.พบ.
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร
425779 63402 425779 08-9203-2831
นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร
427070 63403 427070 08-9203-2822
พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
400376 63573 413821 08-1939-5239
รอง ผอ.รมน.จว.พบ. (ท)
พ.อ.สีหเดช  ดีสนธิโชติ
426570 63515 426570 09-5498-9451
เลขาธิการ รมน.จังหวัด
นายกฤษฎา แก้วสองเมือง
425140 63531 425162 08-9254-8719
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กระทรวงกลาโหม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กองบัญชาการทหารสูงสุด
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 ส�ำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ที่อยู่ : 86 ม.8 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
website :
E-mail : 			
ผบ.นพค.13 สนภ.1 นพท.
พ.อ.(พิเศษ) วราวุธ สีดาพาลี
465184
465184
กองทัพบก
มณฑลทหารบกที่ 15
428506-9
425419
ที่อยู่ : มณฑลทหารบกที่ 15  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
website : www.15mtc.com         E-mail : rtamtb@hotmail.com
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง
425555
425419 09-2252-1011
รองผู้บังคับการ
428506-9
พ.อ.ประยุกต์   อุ่นอบ
ต่อ 50201
“
08-9918-9134
พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์
ต่อ 50202
“
08-1858-4482
เสนาธิการ
428506-9
พ.อ.เวชยันต์  แว่นไธสงค์
ต่อ 50203
“
08-1763-7597
รองเสนาธิการ
428506-9
พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล
ต่อ 50204
“
08-0022-3535
พ.อ.บรรเจิด  จันทร์ส่งเสริม
ต่อ 50205
“
08-1880-3112
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กระทรวงกลาโหม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าสถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบก (หาดเจ้าส�ำราญ)
พ.อ.ไกร แก้วประเสริฐ
478171,
478200 08-4044-9857
478200
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์
พ.ท.บัญชา บุญทันศิริกุล
ต่อ 50277
“
08-9665-8133
หัวหน้าพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
พ.ต.ค�ำนึง วงษ์สุวรรณ
ต่อ 50398
“
08-3249-5389
หัวหน้าศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง)
พ.ต.อ�ำพล  ตุ่นบุตร
478200
478200 08-9240-6216
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ที่อยู่ : 52 หมู่ 1 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.inf1003.com
E-mail : inf1003kg@gmail.com
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 ฯ
พ.ท.กุลบุตร ปัจฉิม
425271
425410 08-6542-2466
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน)
ที่อยู่ : 12 หมู่ที่ 3 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
website :		E-mail : FF-KJ2010@yahoo.com
ผู้บังคับกองร้อยฝึกพิเศษที่ 1
พ.ท.ภิชฌ์ยุทธ  พรหมโท
422195,
706045 08-1641-8544
706045
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กระทรวงกลาโหม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
395205
395205
ที่อยู่ : ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
website : 		 E-mail : 			
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
พ.อ.ฐกัด หลอดศิริ
395205
395205 09-1784-2238
ส�ำนักงานสัสดีจังหวัดเพชบุรี
425403
425403
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 3  ต.คลองกระแชง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
website : 		E-mail :  sassadeephet@hotmail.co.th
สัสดีจังหวัดเพชรบุรี
พ.อ.เจนวิทย์ เลิศอารยกุล
425403 63580 425403 08-1901-3437
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กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมบัญชีกลาง
ส�ำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
425486 63557 426486
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (อาคาร 2) ชั้น 1 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.cgd.go.th/cs/pbi/         E-mail : pbi@cgd.go.th
คลังจังหวัดเพชรบุรี
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
425486 63557 426486 08-4378-5789
หัวหน้ากลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
นางสาวภัทราภรณ์  ชัยสุวรรณ 425486
“
“ 08-0655-8499
หัวหน้ากลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
นายอานนท์  จันทร์สุข
425486 ต่อ 301 “
“
08-9614-9951
หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
นายศิขรินทร์ สุขแจ่ม
425486 ต่อ 322 “
“ 08-2585-5885
กรมธนารักษ์
ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี 425508
412129
ที่อยู่ : 353 ม.2 ถ.ดอนคาน ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.treasury.go.th            E-mail : rtpbr@treasury.go.th
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
425508
412129
นายนิรัตน์ วงศ์อนันต์
425508
412129
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กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
นางสาวปานทิพย์ บุญทระกุล
425508
412129 08-3778-8213
หัวหน้าส่วนจัดการฐานข้อมูล
นายพรรณสฤษฏ์ เพ็งอุบล
“
“
08-3008-4054
หัวหน้าส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
นายธีรภัท  พนมกิจ
“
“
08-9671-4546
หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป
นางสาวบัณพร ม่วงงาม
“
“
08-6765-4120
กรมสรรพสามิต					
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 425448,
425472 ต่อ 22
424102
ที่อยู่ : 2 ม.6 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://phetchaburi.excise.go.th    E-mail : phetchaburi@excise.go.th
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
425448,
425448,
424102
424102
   นางสาววิไลพร  เอื้ออวยพร
425472
425472 08-4874-0161
ต่อ 23
ต่อ 22
หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
นายวิโรจน์  อัจจิมากุล
ต่อ 19
“
08-8501-5829
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กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
นางจิณห์นิภา  ตาปัสนันท์
425472 ต่อ 18
425472 08-1931-7630
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นายกฤติเดช  จิตรโอฬาร
ต่อ 16
“
08-1692-6675
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
นายสุทัศน์ เชี่ยววัฒนา
ต่อ 13
“
08-6345-7248
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี
นางสาวรจนา  บุตรรัตน์
ต่อ 13
“
09-6517-1316
สรรพสามิตพื้นที่สาขาชะอ�ำ
นางสุเกียง  สุดสวาท
470751
470751 08-9549-5611
กรมสรรพากร
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี 424236-7,
425203,
425237
428048
ที่อยู่ : 272 ม.2  ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
website : www.rd.go.th/phetchaburi    E-mail : phetchaburi@rd.go.th
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
นางสุกัญญา  มังคุด
428093
425203, 09-2275-1023
428048
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กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้ช่วยสรรพากร
นางสาวราตรี  สุริยบาล 424236-7 ต่อ 301
425203 08-1302-5658
นางกานต์ณิศา  ทรัพย์เกิด 424236-7 ต่อ 202
“
08-9916-7557
องค์กรอิสระ สังกัดกระทรวงการคลัง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประภัย (คปภ.)
ส�ำนักงานคณธกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดเพชรบุรี (คปภ.)
ที่อยู่ : 263 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :
		E-mail : phetchaburi@oic.or.th
ผู้อ�ำนวยการ
นายจรูญ  แก้วขาว
488237
488238 08-1174-8957
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 59 ชั้น 3 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://www.baac.or.th/     E-mail : phetchaburi_p@hotmail.com
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานฯ
นายนักรบ  อินทรสาลี
427897,
411205 ต่อ 64 08-1842-3922
411205
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กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเพชรบุรี
นางดาวรุ่ง บัวแก้ว
425081 ต่อ 13
09-2659-9544
ผู้จดการ ธ.ก.ส.สาขาชะอ�ำ
นายเอกพัน ศิริจิตร
471081 ต่อ 13
08-9913-3188
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาท่ายาง
นายปรีดา  ทองอยู่
461557 ต่อ 13
08-9223-7127
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาบ้านลาด
นายภูมิ  ตังติรังสี
440552 ต่อ 13
08-9744-0233
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเขาย้อย
   นางพิศมัย จูเกษม
439877
08-1266-9148
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลม
นายศิริพงศ์  สิงหพันธุ์
481984 ต่อ 13
08-1985-8483
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเขาลูกช้าง
นางนิยดา  พูลสวัสดิ์
458360 ต่อ 13
08-3158-4227
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาแก่งกระจาน
นายสมบัติ มีฉิม
459375 ต่อ 13
08-1292-6411
ธนาคารออมสิน
website : www.gsb.or.th
E-mail : 			
ผู้อ�ำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
นางเบญจพร นิลรัต
401409
401409 08-1856-9121
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กระทรวงการคลัง
ที่ท�ำงาน

ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

องค์การ ภายใน

ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี
นางมาลี  สถิรยากร
425159
ผู้จัดการสาขาสะพานพระจอมเกล้า
นางอารยา  ศรีมณฑก
418222
ผู้จัดการสาขาชะอ�ำ
นางสาววารินทร์ พ่วงพานทอง 471135
ผู้จัดการสาขาเขาย้อย
นายชวลิต พุทธบูชา
439845
ผู้จัดการสาขาท่ายาง
นางศิริกุล สมบูรณ์
461555
ผู้จัดการสาขาบ้านแหลม
    นางอรพินท์  รามพันธ์
481096
ผู้จัดการสาขาหนองหญ้าปล้อง
นางสุภาวดี  นวลแตง
407214
ผู้จัดการสาขาแก่งกระจาน
นายก้องไท กวีเมธี
788499
ผู้จัดการสาขาบ้านลาด
นางสมจิตร นิ่มมา
492051-2
ผู้จัดการสาขาเทสโก้ โลตัส ท่ายาง
นางสาวภัชร์รัมภา หอมสุดสิรินทร์ 463657

มือถือ
โทรสาร

425159 08-9881-7340
418222 08-1705-5930
471135 08-1457-1217
562234 09-2275-5074
461555 08-1665-5296
481978
407214 08-9819-0900
788499 08-9925-2891
492051-2 08-3159-0571
463844 08-9740-2212
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กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานเขตเพชรบุรี
website : www.ktb.co.th
E-mail :
ผู้จัดการ สาขาเพชรบุรี
นายกิชเชษ  จันทร์หวล
425516
428229
ผู้จัดการ สาขาพระนครคีรี
นายวีระศักดิ์  โคมสุวรรณ
427098-9
427099
ผู้จัดการ สาขาท่ายาง
นายประสิทธิ์  ชยวัฑโฒ
461551-3
461552
ผู้จัดการ สาขาชะอ�ำ
นายส�ำราญ  ธรรมเนียมอินทร์ 471602
4716015
ผู้จัดการ สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวณรัชช์อร ทองสุข
40103,
401033,
401044
401044
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่อยู่ : 2/85-87 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.ghb.co.th        
E-mail :
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรี
นายประเสริฐ  ตติยวงศ์วิวัฒน์ 410722,
410273
417024
ต่อ 106

08-4075-6919
08-4075-5855
09-1771-6131
08-4075-6919
09-6843-5475

08-5485-4045
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กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
ที่อยู่ : 45,47 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :
E-mail : 			
ผู้จัดการธนาคารฯ สาขาเพชรบุรี
นางทัดทรวง  อักษรมัต
410301-2
410303 08-1858-9074
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
website : www.ibank.co.th
E-mail : 			
ผู้จัดการ สาขาเพชรบุรี
นายธนพร  แก้วประเสริฐ
414090-3
414094 08-9466-2511
บริษัท ทิพยประกันภัย
website : www.dhipaya.co.th
E-mail :
ผู้จัดการ สาขาเพชรบุรี
นางสิริอัจฉรา  อากาศวิภาต
419715-21
419717 08-1942-3184
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุร			
ี
780336,
780336,
780350
780350
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน)  ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพรชบุรี 76000
website :		E-mail : phetchaburi@mots.go.th
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นายศานติ  อรรถวรรธน
780336,
780336, 08-1856-9427
780350
780350
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.sat.or.th
E-mail :
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ฯ
นายปราโมทย์ สุขพลอย
427197
427197 08-9919-4002
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเพชรบุรี
ที่อยู่ : 500/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.tourismthailand.org E-mail : tatphet@tat.or.th
ผู้อ�ำนวยการ
นายอัครวิชย์  เทพาสิต
471005-6
471502 08-9609-1255
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
นายอาคม ชานาง
“
“
08-5123-1121
นางสาวสุวียา บุญมาก
“
“
08-9609-1256

41
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1  ต.คลองกระแชง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
website : www.phetchaburi.m-society.go.th/ E-mail : phetchaburi@m-society.go.th
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
นายธนชาต ยอดสุวรรณ
426091, 63552 410643 08-1856-4300
423783
หัวหน้านโยบายและวิชาการ
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ 426091 ต่อ 14
“
08-9103-9094
			
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางวิมล  สืบยศ
426091 ต่อ 12
“
08-1986-5751
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายเขมชาติ  แย้มนิล
426091 ต่อ 11
“
08-6764-3520
หัวหน้างานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี
นางวนิดา  สมานมิตร
426091 ต่อ 15
“
08-1440-9168
หัวหน้างานกลุ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ
นางบุปผา สุดใจ
423783
“
08-6314-4995
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 41 ม.2  ต.ช่องสะแก  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website :
E-mail :
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
นางสาวกฤติมา  โรจนทัพพะ
425416
427803 08-1736-6318
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสินทรัพย์  นกแก้ว
“
“
08-1981-9332
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางนฤดี พงศ์รัศมี
“
“
09-5256-5691
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นางสมัชญา  เกิดทอง
“
“
08-9482-7326
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 41 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :		E-mail : Sdc37@hotmail.com
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นางสาวสุภาภรณ์  นันท์สังข์
400762
400762 08-1378-0086
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
		
401780
401781
ที่อยู่ : 10 ม. 5 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :
E-mail : 			
หัวหน้าบ้านพักฯ
นางเธียรรัตน์  กล่อมประเสริฐ 401780
401781 08-9811-0021
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การเคหะแห่งชาติ
ส�ำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี
400403-4
ที่อยู่ : 109/11 หมู่ 2 ต.โพธิ์ ไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.nha.co.th                     E-mail : phetchaburi@nha.co.th
หัวหน้าส�ำนักงาน
นายดาว  เพพิพัฒน์
400403-4
400403-4 08-4387-4037
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุร			
ี
461299
461300
ที่อยู่ : 77 หมู่ 10 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website :
E-mail : paco_pbi@opsmoac.go.th
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล 461299 ต่อ 11
461300 08-1936-5665
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร (รก.)
นางสาวสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 461299 ต่อ 16
“
08-4127-4757
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
นางพิมพ์นิภา  กลัดเข็มเพชร 461299 ต่อ 11
“
06-1431-4192
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร
นางจิตรา  พันธ์สุทธิ
461299 ต่อ 16
“
08-4158-1088
ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
		
561858-9
561859
ที่อยู่ : 76 หมู่ 4 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
website : www.jadroob.com                E-mail : lpetch@mail.rid.go.th
หัวหน้าส�ำนักงาน
นายพิษณุ แถลงกิจ
561858-9
561859 09-4741-5956
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมประมง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 426032
424021
ที่อยู่ : 275 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :
E-mail : fpo-phetchaburi@dof.in.th
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
426032
424021 09-4949-2986
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
“
“
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสาวปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนา
“
“
08-1999-2868
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางมาริน  อ่อนสุทธิ
“
“
08-1686-9608
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้ำจืดเพชรบุรี 		
416521-2
416522
ที่อยู่ : 268 ม.5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : www.fisheries.go.th/if-phetchaburi     E-mail : petchaburifish@hotmail.com
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
   นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล
416521-2
416522 08-1243-3440
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้ำเพชรบุรี
ที่อยู่ : 122  ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website :
E-mail : genetic.phetchaburi@gmail.com
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ 770748
770749 08-3098-0490
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่งเพชรบุรี
ที่อยู่ : 122  ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website : http://www.fisheries.go.th/cf.phetchaburi
E-mail : cf-phetchaburi@hotmail.com
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นางสาวมนทกานติ  ท้ามติ้น
770750
770750 08-1861-8118
หน่วยบริหารจัดการประมงน�้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
ที่อยู่ : 129 ม.8 บ้านท่าเรือ ต.แก่งกระจาน อ..แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
website : www.fisheries.go.th/fti-kaengkrajan
E-mail : kaengkrachan@windowslive.com
หัวหน้าหน่วยฯ
นางสาวศิริ  วัดสว่าง
772320
772320 09-5121-1151
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม
ที่อยู่ : หน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลบ้านแหลม ต.ปากน�้ำ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website :
E-mail : 			
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าหน่วยฯ
นายวุฒิชัย ทองล�้ำ
481012
481012
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเพชรบุรี
ที่อยู่ : ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขา - ออกเรือประมงเพชรบุรี ต.ปากน�้ำ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website :
E-mail : 			
หัวหน้าหน่วยฯ
น.ท.สากล มณีนวล
481012
481012
กรมปศุสัตว์
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 425496
424909
ที่อยู่ : 1 ถ.ราชด�ำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://pvlo-pbr.dld.go.th/index.php/th/   E-mail : pvlo_pbr@dld.go.th
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
นายชวพันธุ์  อันตรเสน
425496
424909 08-5660-9866
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายสุระพงษ์  ธีวีระปัญญา
“
“
08-1861-2108
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นายชาติชาย  ยิ้มเครือ
“
“
08-1861-2108
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
   นางสาวภัทรกร  ชื่นโกมล
“
“
08-9836-3988
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
นายประชุม  เกตุพยัคฆ์
425496
424909 08-9919-2418
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
594052
594052
ที่อยู่ : 68 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76121
website : 		 E-mail : ncpb_pbr@dld.go.th
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา 594052
549052 08-1957-2452
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
471098
471098
ที่อยู่ : 233  ม.2  ต.เขาใหญ่  อ.ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี 76120
website : 		E-mail :qspb_pbr@dld.go.th
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล
471098
471098 08-1639-5513
หัวหน้าฝ่ายสารวัตร
นายนพรัตน์  จันทร์คง
“
“
08-1813-9698
หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
น.ส.ธนพร กระดังงา
“
“
08-3897-9385
หัวหน้าฝ่ายกักกันสัตว์
นายจักรพันธ์  ปุณะตุง
“
“
08-1856-8721
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมส่งเสริมการเกษตร
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 488055
488056
ที่อยู่ : ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
website : www.phetchaburi.doae.go.th    E-mail : phetchaburi@doae.go.th
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
488055
488056
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายส�ำเนา จันทร์จวง
419401
“
08-4146-4868
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายชาญณรงค์  พวงสั้น
488053
“
08-1705-7911
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายไพบูลย์  บัวราษฎร์
488054
“
08-2888-3985
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางปัจฉิมา  เผือกเทศ
488055
“
08-7165-2837
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ 488054
“
08-9549-4003
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี (จักรกลเกษตร)
ที่อยู่ : 1150/12 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : 		E-mail : aepd04@gmail.com
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นายเขมชาติ  ปัญจมทุม
508022
508022 09-6838-4459
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
772852-3
772853
ที่อยู่ : 60  ม.3  ต.สามพระยา  อ.ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี  76120
website : http://phrc2015.weebly.com       E-mail : phrc@doa.in.th
ผู้อ�ำนวยการ
08-1402-8480
นางวลัยภาณ์ ชัยฤทธิไชย
772852-3
772853 08-5019-6982
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุภิญญา  ปานตู
“
“
09-8826-1411
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
นางรัชฎา อินทรก�ำแหง
“
“
08-9883-6262
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ
นางเสาวคนธ์  วิลเลี่ยมส์
“
“
08-1594-0627
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 424307
425260
ที่อยู่ : 3  ม.1  ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000
website : http://webhost.cpd.go.th/petchburi E-mail : cpd_phetchaburi@cpd.go.th
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
08-1918-0687
นายสุวัฒน์  ขันเชื้อ
424307
425260 09-5372-4434
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกณ์
นายพงษ์ธร สองสี
424307
425307 08-1942-9130
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นายชาลี ฉ�่ำแช่ม
“
“
08-9905-1281
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15
471300
471300
ที่อยู่ : 313 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี  76120
website : http://webhost.cpd.go.th/css_8      E-mail : cpd-ccttd15@cpd.go.th
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นางสาวกมลวรรณ  นุชัย
471300
471300 08-1260-8876
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16
ที่อยู่ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : 		 E-mail : cpd_ccttd16@cpd.go.th
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16
นายพิสณฑ์   ชลายนนาวิน
471572,
471572, 09-0980-4356
471575
471575
ศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง 471543
471543
ที่อยู่ : ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website :
E-mail : hubkapong@hotmail.com
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นายสายันต์  สนใจ
471543
471543 08-9421-7716
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี 428081
432215
ที่อยู่ : 253 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://phetchaburi.cad.go.th         E-mail : cadpb@cad.go.th
หัวหน้าส�ำนักงานฯ
นางบุญศรี บุญเส้ง
428081
432215 08-9254-3671
รองหัวหน้าส�ำนักงานฯ
นางพชรลักษณ์  เจริญสุข
“
“
08-1873-4974
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
402314
402314
ที่อยู่ : 313 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.alro.go.th                   E-mail : phetchaburi@alro.go.th
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
นายเกรียงศักดิ์ กิ่งสังวาล
402314
402314 08-9425-5065
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
นางจินดาภา  ชยธรกุลศิริ 402314 ต่อ 120
“
08-9749-2452
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผอ.กลุ่มกฏหมาย
นางสาวพัชรี  พันธุ์รอด
432262 ต่อ 140
402314 08-6788-2214
ผอ.กลุ่มช่างและแผนที่
นายศุภกิจ  แก้วทรงเกษ
432262 ต่อ 131
“
09-3843-8889
ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวนงลักษณ์  เล็กน้อย 432262 ต่อ 110
“
08-6666-7720
กรมพัฒนาที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
448377-8
448376
ที่อยู่ : 81 ม.9 ต.บางเก่า อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.lddphetburi.go.th           E-mail : pbi01@ldd.go.th
ผู้อ�ำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
นายอนุชิต  พรแดง
448377-8
448376 08-4451-9414
กรมชลประทาน
โครงการชลประทานเพชรบุรี
461308
771088
ที่อยู่ : 77/15 ม.10 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : petch@mail.rid.go.th
       E-mail :
ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
นายสันต์  จรเจริญ
461308
771088 08-1445-4736
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
    นายประสิทธิ์  อยู่ดี
“
“
08-1986-2030
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
นายวัฒนโรจน์  ปรางรัตน์
461308
771088 08-1804-5979
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเพชรบุรี
416700-1, 416362 416362 ต่อ 15
ที่อยู่ : 308 ม.6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : http://irrigation.rid.go.th/rid14/petchp/website/index1.html
ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำฯ
นายเจษฎา อังศุพาณิชย์
416700-1 ต่อ 17     416362 ต่อ 15 09-2426-2691
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
นายประจักษ์  อั้นจุกฉุน
416700-1, 416362
“
08-9814-2046
			
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
นายทองล้วน  เผ่าวิจารณ์
“
“
08-1880-8731
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางวไลภรณ์  คล้ายอุดม
“
“
08-9814-2046
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานชลประทานที่ 14
825658-9
825660
ที่อยู่ : 444  ม.1  ต.วังก์พง  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120
website : http://irrigation.rid14.go.th      E-mail : 			
ผู้อ�ำนวยการฯ
825644
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
825655
825660 08-1927-9666
ต่อ 201, 203
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล
825655 ต่อ 202
“
09-2280-1833
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
825655 ต่อ 206
“
08-1930-8088
สถานีทดลองการใช้น�้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
ที่อยู่ : 119 ม.1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : 		
E-mail : stationphet6@gmail.com
หัวหน้าสถานีฯ
นายมานัส  ทองแก้ว
449398
449398 08-1171-7377
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงคมนาคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมการขนส่งทางบก
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 425356		 428087
ที่อยู่ : 49 ม.2 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.dlt.go.th/site/phetchaburi/ E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวอรสา เพ็งพริ้ง
428087		 428087 08-1170-2959
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
นางณฐากร นาเจริญ
426456		
“
06-2328-9115
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
นางกาญจนา ศรีมัง
425356		
“
08-9836-4104
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
นางสาวพัชรี ราชวัตร
428086		
“
08-7165-5595
หัวหน้าฝ่ายตรวจสถาพรถ
นายมณฑล พงษ์อภัย
427304		
“ 08-4334-4545
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางธารีรัตน์ พิมพ์เจริญ
428087		
“
08-1246-4649
หัวหน้าส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอ�ำเภอชะอ�ำ
นางสุธาธิป มีสัมฤทธิ์
471846		 472055 08-9074-0604
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงคมนาคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมเจ้าท่า
ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
		
424107, 428942		 424107
ที่อยู่ : 315 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		 E-mail : 		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานฯ
นายค�ำรณ อินทร์จันทร์
424107,		 424107 08-4839-9323
		
428942
กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
427129		 427128		
ที่อยู่ : แขวงทางหลวงเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.doh.go.th		
E-mail : doh1371@doh.go.th
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายประสงค์ ประเสริฐวสุ
427129		 427128 08-5661-1541
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายพอพล อุทัยศรี
“		
“
08-1840-1055
นายปิยวัฒน์ ไทรงาม
“		
“
08-1868-0691
นางเจษฎาภรณ์ โสมสงค์
“		
“
08-6711-8601
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงคมนาคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมทางหลวงชนบท
ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)			
		
453287		 453288,
				 471353		
ที่อยู่ : 330 ม.1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : drr4.co.th		E-mail : drr4@drr.go.th
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
453287		 453288, 08-0055-5373
				 471353
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายประทักษ์ เสรีรักษ์
“		
“
08-7002-0576
ผู้อ�ำนวยการส่วนบูรณะ
นายประทักษ์ เสรีรักษ์
“		
“
08-7002-0576
ผู้อ�ำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
นายจตุรงค์ อมรรัตน์
“		
“
08-1995-5082
ผู้อ�ำนวยการส่วนเครื่องกล
นายปุ่น ครบุรี
“		
“
08-1879-3624
ผู้อ�ำนวยการส่วนอ�ำนวยการ
นางองุ่น มังกรแก้ว
“		
“
08-1261-2669
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงคมนาคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 598282-3 		 598282-3
		
ต่อ 10		
ต่อ 11
ที่อยู่ : 38 ม.5 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://petburi.drr.go.th 		 E-mail : petchaburi@drr.go.th
ผู้อ�ำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
นายทินกร คุณสมิตปัญญา 598282-3 ต่อ 15		 598282-3 08-1814-7201
				
ต่อ 11
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
นายเกรียงศักดิ์ พลประสิทธิ์ 598282-3 ต่อ 21		
“
08-1848-2453
หัวหน้าส่วนวิชาการ
นายวัชรินทร์ พุ่มนาค
598282-3 ต่อ 31		
“
08-9836-9871
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนภวรรณ อ�ำนวยเลขา 598282-3 ต่อ 13		
“
08-1772-2338
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานีรถไฟเพชรบุรี
425211		 425211		
website :		 E-mail :
นายสถานีรถไฟเพชรบุรี				 08-0889-5745
นายประยูร เย็นใจ
425211		 425211 08-6050-1075
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงคมนาคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้ช่วยนายสถานีรถไฟเพชรบุรี
นายเติมสินธ์ บุญณรงค์
425211		
“
08-5946-0899
นายไพโรจน์ เฉลิมวงศ์
“		
“
08-6135-4862
สถานีเดินรถเพชรบุรี
425307		425307
ที่อยู่ : 43/13 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		E-mail : kobjung0306@hotmail.com
นายสถานีเดินรถเพชรบุรี
นายประกอบ สกุลพราหมณ์
425307		 425307
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ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 87 ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://www.phetchaburi-mnre.go.th/ E-mail : phetchaburi.org@mnre.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
นางสาววนิดา แย้มสรวล
425028		 425802 08-1752-0661
ผู้อ�ำนวยการส่วนอ�ำนวยการ
นางมาลี เรืองแสงอร่าม
“		
“
08-9088-8009
ผู้อ�ำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
นายนิพล ไชยสาลี
“		
“
08-6661-3297
ผู้อ�ำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์
425605			 08-1193-8937
ผู้อ�ำนวยการส่วนทรัพยากรน�้ำ
นายวรายุทธ นิลผึ้ง
423774			 08-1962-2806
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ที่อยู่ : 493/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : http://portal.dnp.go.th/p/phetchburi E-mail : paro3pb@dnp.go.th
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายนิธิ อาจสมรรถ
433883		 433662 08-1948-1969
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
459291		 459291		
ที่อยู่ : ม.8 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
website : 		 E-mail : k.krachan_np@hotmail.com
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นายมานะ เพิ่มพูล
459291		 459291 08-9968-0056
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก - เขาเตาหม้อ
ที่อยู่ : 10 ม.2 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : www.dnp.go.th 		 E-mail : chu_chat2510@hotmail.com
หัวหน้าเขตฯ
นายชูชาติ โชคลาภ				 08-9919-3984
วนอุทยานชะอ�ำ
ที่อยู่ : วนอุทยานชะอ�ำ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : 		
E-mail : reserve@dnp.go.th
หัวหน้าวนอุทยานชะอ�ำ
		
433661 ต่อ 305 		 433662
กรมป่าไม้
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
ที่อยู่ : 361 ถ.ด�ำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.forest.go.th/phetchaburi_10b/index.php E-mail : petburi@forest.go.th
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ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้อ�ำนวยการฯ
นายปรีชา แสงเทียน
402519		 402519 08-1806-9465
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)
ที่อยู่ : 246/2 ถ.เจ้าลาย ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : http://dmcrth.dmcr.go.th/mcra3/ E-mail :
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง
470459		 470459 08-1719-9229
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)		
ที่อยู่ : 237 หมู่ 10 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website : 		 E-mail :
หัวหน้าสถานีฯ
นายชัชนรินทร์ ชัชวงศุ์วาลย์
783237		 783237 08-1756-3966
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กระทรวงดิจิทล
ั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
425300 63567, 424104
			 63569		
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 2 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : phet.nso.go.th		 E-mail : phet@nso.go.th
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย
425300 63567 424104 09-0980-4226
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
478216		
478216		
ที่อยู่ : 159 ม.2 ต.หาดเจ้าส�ำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76100
website : 		 E-mail : s48465@metnet.tmd.go.th
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
นายสุพจน์ จุลธุระ
478216		
478216 08-7067-2777
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท.เพชรบุรี
		
425574, 899505		 426479		
website : www.cattelecom.com		 E-mail : 			
ผู้จัดการส�ำนักงานฯ
นายทวีทรัพย์ เอี่ยมอาศา
899505		 426479 08-1350-1059
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กระทรวงดิจิทล
ั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท.ชะอ�ำ
ผู้จัดการส�ำนักงานหน่วยบริการลูกค้า
นายถนอม ช่อชู
472212		
472212 08-1350-1038
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ที่ท�ำการไปรษณีย์เพชรบุรี
425571		 401143 ต่อ 4
website : www.thailandpost.co.th 		 E-mail : 76000@thailangpost.co.th
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
นายบรรเจิด ทองบางใบ
425146
401143 ต่อ 4 08-9516-0538
ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
นายธีระพงษ์ เทพมณี
“		
“ 08-1736-9208
นายปรีชา แอยอด
“		
“
09-1771-8866
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์หาดเจ้าส�ำราญ
นายบัญชา จันทรประทีป
478482			 08-7416-7949
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์บ้านแหลม
นายอัญชนะ วัฒนายุทธ
481097			 08-6345-9332
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์ชะอ�ำ
นายศุภฤกษ์ เที่ยงสู่สุข
471252			 08-9763-3272
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์นราธิป
นายกฤษดา พุ่มสว่าง
471055			 08-9745-5016
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กระทรวงดิจิทล
ั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์ท่ายาง		
		
461571
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์เขาย้อย
นายกิตติพัฒน์ รูปิยะเวชศน์
562271			 08-7416-7949
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์บ้านลาด
นายสัญญาลักษณ์ สุวรรทิพย์ 491286			 08-9745-5016
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง
นายยุทธพร เอี่ยมอ�ำนวย
494349
หัวหน้าที่ท�ำการไปรษณีย์แก่งกระจาน
นายพิษณุ ก�ำดี
459089				
บริษัท ที โอที จ�ำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบุรี
		
488009		
ที่อยู่ : 6 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
website : www.tot.co.th		E-mail : surinkyd@tot.co.th
โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี
นายสุรินทร์ เกิดยินดี
488001		 488009 08-9837-7181
ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี
นางญาณิศา กตเวทวารักษ์
488178		
“
08-7117-6555
ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนปฏิบัติงาน
นางสาวมัณฑนา อ้นแสง
488012		
“ 08-9255-5964

67

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงดิจิทล
ั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์
นางสิริกร ภาวสุทธิไพศิฐ
488008		 488009
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ที โอที สาขาเพชรบุรี
นางบุบผา สิงห์พรหม
488033			
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ที โอที สาขาชะอ�ำ	
นายวิชัย ชุติวรเจริญชัย
472056			
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ที โอที สาขาท่ายาง
นายสุชาติ ทองเกิด
771330			
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ที โอที สาขาเขาย้อย
นายสมเกียรติ อินชื่นใจ
561337			

08-9712-8900
08-1384-6976
08-9807-5468
08-9413-8383
09-1928-8859
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงพลังงาน
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี 400242		
400242 ต่อ 18
ที่อยู่ : 2/100-102 หมู่ 2 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี, 76000
website : 		 E-mail :
พลังงานจังหวัด
นายทรรศชล พุทธรัตนา
400242		
400242 09-2278-9780
ต่อ 18
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน
459165		
459165
ที่อยู่ : 448 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
website : www.kkc.egat.co.th		
E-mail : g430704@egat.co.th
หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้า
นายพรเทพ เมธาพิทักษ์
459165		
459165 08-6977-7913
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้า
นายอนันต์ ภูมิพฤกษ์
“		
“
08-1852-4615
นายบุญนาค อาทิตย์
“		
“ 08-4394-6829
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กระทรวงพาณิชย์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี 424208, 		 424207
		
425437		
ที่อยู่ : 263 ม.2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.aecthaibiz.com		E-mail : pb_ops@moc.co.th
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน
425437		 424207 08-9969-1911
หัวหน้ากลุ่มก�ำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นายวินัย นาคประดิษฐ์
401391		
401201		
หัวหน้ากลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
นางปิยาภรณ์ อุณหบัณฑิต
400771		 400772 08-9254-8652
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นางวรพินน์ ทัศแก้ว
424208		 424207 08-9912-1490
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายสุธี สุขสวัสดิ์
424208		 424207 08-9673-7108
กรมการค้าภายใน
ส�ำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุร				
ี
ที่อยู่ : 1991/17-18 ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120			
website : http://www.dit.go.th/region/CBWM06 E-mail : petchaburi@cbwmthai.org
หัวหน้าส�ำนักงานฯ
นายเสถียร ศรีประสงค์
442721		 520933
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กระทรวงยุติธรรม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 402590		
402591		
ที่อยู่ : 680/53-54 ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :		
E-mail : pbr.69@hotmail.com
ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายโยธิน บัวแก้ว
402590		
402591 09-2778-0505
กรมราชทัณฑ์
เรือนจ�ำกลางเพชรบุรี
425014		
412789
ที่อยู่ : 69 5 ถ.หน้าเรือนจ�ำ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :		 E-mail : phetburiprison@gmail.com
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลางเพชรบุรี				 08-6357-7004
นางสาวบุษบา เกตุอุดม
425014		
412789 09-8257-7786
ผู้อ�ำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ
นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ
“		
“ 08-8600-0566
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสายพิณ จงเจริญ
“		
“ 08-1858-5891
หัวหน้าส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์
“		
“
08-0112-5398
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กระทรวงยุติธรรม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมคุมประพฤติ
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
		
402411, 		 402411,
		
427108		
427108		
ที่อยู่ : 102/6-8 ถ.ราชด�ำริห์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		 E-mail : petchaburi@probation.go.th
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติฯ
นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ
402411,		 402411, 08-1909-0456
		
427108		
427108
กรมบังคับคดี
ส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 428002-3		
428001
ที่อยู่ : 120/3-4 ถ.ราชด�ำริ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :
E-mail :
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบังคับคดีฯ
นายพลวัฒน์ หะไว
428002-3 		
428001 08-9569-1021
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กระทรวงยุติธรรม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 2/114-116 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :		
E-mail : sp7610@djob.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจฯ
นายศักดิ์ดา สีค�ำมื้อ
401279-80 		
401278 08-9201-8568
หัวหน้าฝ่ายคดี
นายสุชาย จาตุรพิทักษ์กุล
“		
“ 09-7224-4251
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวดี พรธนัชญ์สกุล
“		
“ 09-8262-5877
หัวหน้ากลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน
นายพีรพัฒน์ ม่วงงาม
“		
“
08-1981-7464
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กระทรวงแรงงาน
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 411425-6		 411425-6
ที่อยู่ : 2/105-106 ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://phetchaburi.mol.go.th		E-mail : mol.phet1@gmail.com
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์
411425-6		 411425-6 08-9870-0199
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
นางสาวปภาดา บุณยงามปรีดี
“
“
“
08-6027-4113
หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
นางพันนิพา หลายชั้น
“
“
“
08-1705-5211
กรมการจัดหางาน
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 488382		 488382 ต่อ 18
ที่อยู่ : 637 ม.5 ถนนบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.doe.go.th/phetchaburi		E-mail : pbi@doe.go.th
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์
488382 ต่อ 20		 488382 ต่อ 18
หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน
นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค 488382 ต่อ 16		
“ 08-5920-1799
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานท�ำ
นางน้อยทิพย์ เอี่ยมหลี
488382 ต่อ 14		
“ 08-1378-9537
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กระทรวงแรงงาน
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

หัวหน้าบริหารการท�ำงานของคนต่างด้าว
นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์ 488382 ต่อ 16 488382 ต่อ 18 08-1551-3960
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
		
411040-1		 400417 ต่อ 18		
ที่อยู่ : 2/73-74 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		 E-mail :
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวนวลศรี อ�่ำพันธุ์
400417-8		 400417 08-1853-2287
				
ต่อ 18
ส�ำนักงานประกันสังคม
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
		
427195,426509,		402202,426509 ต่อ 105
		
424209		
ที่อยู่ : 262 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :		 E-mail :
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ
428620		 426509 08-1829-5922
				 ต่อ 105
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กระทรวงแรงงาน
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

งานวินิจฉัยสั่งจ่ายผลประโยชน์ฯ
นางยุพิน วงศ์ศรีสง่า
428620
426509 ต่อ105
งานการเงินและบัญชี
นางสาวจิรา ยิ้มแย้ม
“		
“
งานตรวจสอบและติดตามหนี้
นางสาวสุกัญญา เสียงหวาน
“		
“
หัวหน้าส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอ�ำ
นางแน่งน้อย ไม้เขียว
472771		 472771
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
470391-3		 470391-3
ที่อยู่ : 58 ม.2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : http://www.dsd.go.th/phetchaburi?region_id=67
E-mail : webmaster@phetburi.org
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 470391-3		 470391-3
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน
น.ส.มนัสนันท์ ฐิติพรขจิต
“		
“
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส.พจนา เกิดชนะ
“		
“
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นายอ�ำนาจ ค�ำฮ้อ
“		
“

08-5139-1855
08-6339-7730
08-1857-6683
08-9259-9393

08-1928-6291
08-9414-2513
08-6162-9405
08-6573-0069
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กระทรวงวัฒนธรรม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 424324		424325		
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย(เดิม) ถ.ด�ำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี 76000
website : http://m-culture.go.th/petchaburi/ E-mail : Petburi_culture@hotmail.com
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
นางศรีสมร เทพสุวรรณ์
424324		 424325 08-9961-8756
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
นางพิศมัย ทองสมนึก
“		
“ 08-1870-9832
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์
“		
“
08-1870-9831
กรมศิลปากร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี 425600,401006 		 425600
ที่อยู่ : ถ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
website :		 E-mail :
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ
นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข
425600,		 425600 08-1861-3060
		
401006
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
		
425338,424193 		 423692
ที่อยู่ : 264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.petburi.go.th			E-mail : petburi:@petburi.go.th
ศึกษาธิการจังหวดเพชรบุรี
นายกนก ปิ่นตบแต่ง
425338, 424193 		 423692 08-3748-6503
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(อ.เมือง, บ้านแหลม, เขาย้อย และหนองหญ้าปล้อง)
		
425338		 423692,424193
ที่อยู่ : 264 หมู่ 2 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :www.petburi.go.th		 E-mail : petburi:@petburi.go.th
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายกนก ปิ่นตบแต่ง
425338,424193 		 423692 08-3748-6503
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายประสิทธิ์ ใจช่วง
425338 ต่อ 302		
“ 08-7944-0924
นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว
425338 ต่อ 308		
“ 08-7835-8841
นายสายัญห์ พันนุกิจ
425338 ต่อ 310		
“ 09-0484-9593
นายจ�ำลอง บัวงาม
425338 ต่อ 304		
“ 08-9745-9175
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายพนัส ทองภูเบศร์
425338 ต่อ 305		 423692 08-7898-8082
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
(อ.ท่ายาง, บ้านลาด,ชะอ�ำ และแก่งกระจาน)
		
461752		 461752 ต่อ 204		
ที่อยู่ : ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ม.8 ถ.เพชรเกษม
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : http://203.172.205.22		 E-mail :
ผู้อ�ำนวยการฯ
463341		 461752 ต่อ 204		
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายประชุม แรงกสิกรณ์
437172 ต่อ 300		
“ 09-0991-4453
นายนิกูล ประทีปพิชัย
437172 ต่อ 800		
“ 08-6060-7785
นายสุรจิต สุขกันตะ
437172 ต่อ 502		
“ 09-0993-0981
นายชุมพล วีระไพศาล
437172 ต่อ 202		
“
08-7162-1182
นายสมาน คชกฤษ
437172 ต่อ 121		
“ 08-9826-3933
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่อยู่ : 300 ถ.ด�ำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		 E-mail :
ผู้อ�ำนวยการฯ
		
401641		 400260		
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

รองผู้อ�ำนวยการฯ
ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ 401641		 400260 08-1556-1770
นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย
“		
“
08-1894-3102
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
		
425070		425809		
ที่อยู่ : 278 ถ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.promma.ac.th		 E-mail : prommanusorn@hotmail.com
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
425070		 425809 08-1821-6416
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์
“		
“
นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง
“		
“ 08-9837-4054
นายสิรสินธุ์ นุชนาถ
“		
“
นายวิชัย ไหมจุ้ย
“		
“ 08-8544-2698
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
		
425404		 400804
ที่อยู่ : 184/2 ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.bmp.ac.th		 E-mail : benchama@bmp.ac.th
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
425052		 400804 08-9263-0012
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
425052		 400804 08-0226-8545
นายพนม เชื่อมชิต
425404		
“ 08-4137-7603
นายชูชัย เพชรรอด
425052		
“ 08-1855-8755
นางกมลวรรณ เกียร์ซ
425404		
“ 08-1572-0379
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี
		
410453		
411717		
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย(เดิม) ถ.ด�ำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.phetburispecial.com E-mail : phetburispecial@live.com
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายวีระ แก้วกัลยา
410453		
411717 08-1909-3534
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
772873		772873
ที่อยู่ : 154 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.pbpschool.ac.th		 E-mail :
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายวีระ กิ่งแก้ว
772873		 772873 08-1830-9160
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นางอังคณา พลังกูร
“		
“ 08-9158-3425
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
425557		 425557 ต่อ 111
ที่อยู่ : 300 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.pbpvc.ac.th		 E-mail : pvc_phet@hotmail.com
ผู้อ�ำนวยการฯ				 08-1475-0533
ว่าที่ร้อยโทนิคม เหลี่ยมจุ้ย
425557
425557 ต่อ 111 08-1972-1459
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นางสมมนา สุวรรณนที
“		
“ 06-4356-5859
นางเพ็ญศรี ติฐิโต
“		
“ 09-5527-8892
นางกนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์
“		
“ 08-1592-6849
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
425432		 425705 ต่อ 105
ที่อยู่ : 115 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.pbtc.ac.th		E-mail : h.ruangsang@hotmail.com
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายเรืองแสง ห้าสกุล
425432
425705 ต่อ 105 08-7029-8733
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายประมุข ติฐิโต
425432		
“
08-9142-7891
นายอภิสิทธิ์ เลขาตระกูล
“		
“ 08-6162-9802
นายอัฐวิจักขณ์ เดชบ�ำรุง
“		
“ 09-6894-5562
นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์
“		
“ 09-2092-6779
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
		
772855		 772856		
ที่อยู่ : 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.pkaset.ac.th		 E-mail : pkasetjompon@gmail.com
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายคัมภีร์ สายะสนธิ
772855		 772856 08-1736-5820
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นางวิภาณี เรืองศิลป์
“		
“ 08-9020-1979
นายสายัณห์ ศักดิ์จิรพาพงศ์
“		
“ 08-1858-6541
นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์
“		
“		
นางศันสนีย์ สายะสนธิ
“		
“
08-1919-1263
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
447744		447597
ที่อยู่ : 106 ม.5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
website : 		 E-mail :
ผู้อ�ำนวยการฯ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คันศร คงยืน 447744 ต่อ 14		 447597
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
586488		 586488 ต่อ 111
ที่อยู่ : 106 ม.9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
website : www.bicec.ac.th		 E-mail :
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้อ�ำนวยการฯ
นายสรรเสริญ ไหมทอง
586488
586488 ต่อ 111 08-1759-2264
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายวิเชียร ฉิมสัญชาติ
“		
“ 08-1986-5531
นางสิริรัตน์ พูลผล
“		
“ 08-9142-3446
นายปรีดา วงศ์จันทา
“		
“
08-1071-9528
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
488058		488068		
ที่อยู่ : 93 ม.9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.phetpoly.ac.th		 E-mail :
ผู้อ�ำนวยการฯ
นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก 488058		 488060 09-8285-7582
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายสรยุทธ อุ่นใจ
“		
“ 09-2592-3551
นายอ�ำนาจ สิทธิรักษ์
“		
“ 08-9454-4624
นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ
“		
“ 08-6380-9300
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
		
772461		 772461		
ที่อยู่ : 62 ม.6 บ้านหนองจันทร์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.kkwtech.ac.th		 E-mail : kkwtech1@gmail.com
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ผู้อ�ำนวยการฯ
นายครองศักดิ์ แย้มประยูร
772461		 772461 08-1982-0183
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายสมพงศ์ กาศเกษม
“		
“
08-1981-8006
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 780348-9		 780348 ต่อ 16
ที่อยู่ : 245 ม.8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://pet.nfe.go.th/			E-mail : pbi_nfedc@nfe.go.th
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
780348 780348-9 ต่อ 16 09-2257-5474
รองผู้อ�ำนวยการฯ
นายสหรัฐ พูลนาค
“		
“
08-1846-7961
ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 493300-306		 493308
ที่อยู่ : 38 ม.8 ถ.หาดเจ้าส�ำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.pbru.ac.th		 E-mail :
อธิการบดีฯ
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
493289
493308 08-1941-4082
รองอธิการบดีฯ
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
“		
“
08-1820-9814
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
493289		 493308 08-1856-9078
ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
“		
“ 08-1208-4452
ผศ.พจนารถ บัวเขียว
“		
“
08-1736-1463
อาจารย์ ปิยวรรณ คุสินธ์
“		
“ 08-9550-5552
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์ ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ 493295			 08-1843-2989
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 403801-5		 403811
ที่อยู่ : 90 ม.9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://www.stou.ac.th/offices/rdec/petch/home E-mail :
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ รุ่งธีระ
403823		 403811 08-1856-7917
หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา
นายวิรัช อธิรัตนปัญญา
403801-5 ต่อ 124		
“ 08-3999-8791
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์ 403801-5 ต่อ 119		
“
08-1481-1813
หัวหน้างานอ�ำนวยการและธุรการ
นายกฤติกร ส�ำราญถิ่น
403801-5 ต่อ 202		
“ 08-7803-9025
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กระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
594029-30		 594026		
ที่อยู่ : ส�ำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 ม.3 ถ.ชะอ�ำ-ปราณบุรี
ต.สามพระยา อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.pitc.su.ac.th			 E-mail :
รองอธิการบดีฯ
ผศ.ดร.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 594043		 594026		
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กระทรวงสาธารณสุข
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
		
425100		 425100 ต่อ 201
ที่อยู่ : 48 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.pbro.moph.go.th 		E-mail : Pho7601@heaith2.moph.go.th
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายประจักษ์ วัฒนะกูล
425100 ต่อ 103 425100 ต่อ 201 08-1995-7429
รอง นพ.สสจ. (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นพ.สาธิต ทิมข�ำ	
425100 ต่อ 105		
“
08-7160-1616
รอง นพ.สสจ. (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา)
นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
425100 ต่อ 106		
“ 08-6300-0108
รอง นพ.สสจ. (นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ)
นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
425100 ต่อ 134		
“ 08-3693-5549
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
		
709999		 425205
ที่อยู่ : 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :
E-mail :
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายสาธิต รัตนศรีทอง
709922		 425205 08-1844-0313

88

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

กระทรวงสาธารณสุข
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์
นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์ 709999 ต่อ 9920		 425205
รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร
นายสนอง เพชรคง
709999 ต่อ 9919		
“
รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล
นางภิรมย์ นานานุกูล
709999 ต่อ 9921		
“
โรงพยาบาลบ้านแหลม
ผู้อ�ำนวยการฯ (รก.)
นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญู
481145
481145 ต่อ 123
โรงพยาบาลท่ายาง
ผู้อ�ำนวยการฯ
นพ.สาธิต ทิมข�ำ	
461100 ต่อ 415		 771076
โรงพยาบาลชะอ�ำ
ผู้อ�ำนวยการฯ
นพ.ภานุวัตร ทรัพย์คิรี
471007		 471666
โรงพยาบาลบ้านลาด
ผู้อ�ำนวยการฯ (รก.)
นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
491051		 491242

08-5947-7097
08-9257-2651
08-1255-9233

08-6859-7129

08-7160-1616

08-1943-6474

09-7132-0032
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กระทรวงสาธารณสุข
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

โรงพยาบาลเขาย้อย
ผู้อ�ำนวยการฯ (รก.)
พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงษ์
562503		
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
ผู้อ�ำนวยการฯ (รก.)
พญ.ปิยะนุช ศรีสุคนธ์
494353		
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ผู้อ�ำนวยการฯ
นพ.จีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
465191		
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
		
427049		
ที่อยู่ : 203 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		 E-mail :
ผู้อ�ำนวยการฯ
427049		
นางเพ็ญจมาศ ค�ำธนะ
427049 ต่อ 3103		
รองผู้อ�ำนวยการฯ
ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
427049 ต่อ 121		
ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
427049 ต่อ 216		
ดร.อัญชนา จุลศิริ
427049 ต่อ 3442		
นางสาวกนกภรณ์ อ่วมพรหมณ์ 427049 ต่อ 213		

มือถือ
โทรสาร

561110 09-1569-9979

494353 08-9890-7998

465192 08-1731-9310
400573

400573
“ 08-2564-1565
“ 08-4614-1565
“ 08-2206-8842
“ 08-5263-0414
“		
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กระทรวงสาธารณสุข
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นางสาววารุณี เกตุอินทร์ 427049 ต่อ 3104		
“ 08-1570-5287
กรมควบคุมโรค
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 181 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
website : www.thaivbd.org		E-mail : vbdc4.2@hotmail.com
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ
นายจ�ำนงค์ หลวงไกร
425107		 425107 08-7088-1629
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กระทรวงอุตสาหกรรม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
		
426666		 424194
ที่อยู่ : 258 ถ.คีรีรัฐยา ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : http://www.industry.go.th/phetchaburi
E-mail : Moi_phetchaburi@industry.go.th
อุตสาหกรรมจังหวัดฯ
นายประดิษฐ แจ่มจันทรา
426666		 424194
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางจันทร์จิรา บางเสน
“		
“
หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
นายพสุ สุครีวก
“		
“
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายสมปราชญ์ ราชโยธา
“		
“

08-9456-9482
09-1870-1470
08-1376-7265
08-1954-1975
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สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ต�ำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
		
425584,426339		 413821		
ที่อยู่ : เลขที่ 66 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.pet.police7.go.th E-mail : phetchaburi@royalthaipilice.go.th
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
400376		 413821 08-1939-5239
รองผู้บังคับการฯ
พ.ต.อ.กิตติ สะเภาทอง
425584		
“ 08-9900-2323
พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล
“		
“
08-1637-0919
พ.ต.อ.อิทธิพันธ์ อยู่สวัสดิโชติ
“		
“ 08-0600-3002
พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา
“		
“ 08-1984-4455
พ.ต.อ.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์
“		
“ 08-1834-2480
ผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวยการ
พ.ต.อ.อรัญ โตยิ่ง
425584 ต่อ 204			 08-1666-7268
สถานีต�ำรวจภูธร
สถานีต�ำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี 425500,417106		 417105		
ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.mpet.police7.go.th/		 E-mail : moungphet@gmail.com
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.ศิลปชัย มีช่วย
425500,417106		 417105 08-1830-3531
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สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

สถานีต�ำรวจภูธรชะอ�ำ
471321		 471323		
ที่อยู่ : 35 ถนนนราธิป ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.chaam.police7.go.th		 E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล
471321		 471323 08-1953-3567
สถานีต�ำรวจภูธรท่ายาง
461500		 463228		
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ถ.ราษฎรบ�ำรุง ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : www.tayang.police7.go.th		 E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.พีระพจน์ ระหว่างบ้าน
461500		 463228 08-1942-5286
สถานีต�ำรวจภูธรเขาย้อย
562500		 439731		
ที่อยู่ : เลขที่ 104 หมู่ที่ 5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
website : www.koayoy.police7.go.th		 E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉาย
562500		 439731 08-5939-4242
สถานีต�ำรวจภูธรบ้านลาด
440714		 440716		
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
website :		 E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา
440714		 440716 08-1984-4455
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สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

สถานีต�ำรวจภูธรบ้านแหลม
483113		 450605		
ที่อยู่ : เลขที่ 20/14 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website : www.banram.police7.go.th		 E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.ไพรัช แทนศิริ
483113		 450605 08-1196-6969
สถานีต�ำรวจภูธรแก่งกระจาน
459267		459265
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
website : www.kkjan.police.go.th
E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.จรูญศักดิ์ โต๊ะถม
459267		 459265 08-1622-3066
สถานีต�ำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง 494365		 494365
ที่อยู่ : เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
website : www.nhp.police7.go.th
E-mail : pet_npn01@hotmail.com
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.นพดลภ์ มณี ใส
494365		 494365 08-1866-3300
สถานีต�ำรวจภูธรท่าไม้รวก
772243		772242
ที่อยู่ : เลขที่ 260 ม.6 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : www.tmr.police7.go.th		 E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.ภีมพล ศรุตานันทะ
772243		 772242 09-3086-5599
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สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

สถานีต�ำรวจภูธรหาดเจ้าส�ำราญ 478300		 441222		
ที่อยู่ : เลขที่ 230 หมู่ที่ 4 ต.หาดเจ้าส�ำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76100
website : www.hjsran.police7.go.th		 E-mail :
สารวัตรใหญ่
พ.ต.ท.ไกรดีห์ สุวรรณงาม
478300		 441222 08-7008-9000
สถานีต�ำรวจภูธรหนองจอก
452452		452452
ที่อยู่ : เลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : www.njork.police7.go.th			 E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้
452452		 452452 08-1625-1414
สถานีต�ำรวจภูธรบางตะบูน
484125		 484125
ที่อยู่ : เลขที่ 1/13 หมู่ที่ 3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website : www.btboon.police.go.th
E-mail : bangtabun@rtp.go.th
สารวัตรฯ
พ.ต.ท.ศุภศิษย์ วรรณเจริญ
484125		 484125 08-6656-9454
สถานีต�ำรวจภูธรไร่สะท้อน
491963		 491998
ที่อยู่ : 70 ม.1 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
website : 		 E-mail : raisatron@gmail.com		
สารวัตรใหญ่
พ.ต.ท.ธนกฤต ปิตุทิพย์
491963		 491998 08-9216-5445
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สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (ค่ายนเรศวร)
ที่อยู่ : 1280 ค่ายนเรศวร ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : http://bppparu.igetweb.com		 E-mail : paru@bpp.go.th
ผู้บังคับการฯ
พล.ต.ต.อ�ำนวย พวกสนิท
442355-6		 442458 08-1882-2586
รองผู้บังคับการฯ
พ.ต.อ.ทัศนา แสงงาม
442355		 442457 08-1857-4260
พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์
“		
“ 08-9913-3999
พ.ต.อ.อรินทร เดชาธรอมร
“		
“ 08-1493-7946
กองก�ำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก)
ที่อยู่ : ค่ายพระรามหก 1281 ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : 		 E-mail :
ผู้ก�ำกับการฯ
508026,		
พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
508028		 508032 08-1984-1392
รองผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.ท.อดุลย์ สิริสิทธินันท์
“		
“ 08-5721-4848
พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
“		
“ 08-1690-0984
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สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กองก�ำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายศรียานนท์)
ที่อยู่ : 39 ม.3 ต.บางเก่า อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.bpptr7.go.th		 E-mail : bpp_tr7@bpp.go.th
ผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ
503041		 503041 08-1446-3505
รองผู้ก�ำกับการฯ
พ.ต.ท.กิตติกานต์ กัปปิยาบุตร
“		
“ 09-6365-4659
พ.ต.ท.ถวัลย์ พัฒนเจริญ
“		
“ 08-9567-3638
ศูนย์อ�ำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวน
ชายแดน (โครงการห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ)”
ที่อยู่ : 77 ม.7 ต.สามพระยา อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.huaysaicenter.org/		 E-mail : bpp_dev@hotmail.com
รอง ผบ. ศูนย์อ�ำนวยการโครงการฯ
พ.ต.อ.นพพล ชาติวงศ์
593252		 593252 08-1888-9796
ผกก. ศูนย์อ�ำนวยการโครงการฯ
พ.ต.อ.นพคุณ บ�ำรุงพงษ์
“		
“ 09-2453-9535
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ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 144
ที่อยู่ : 69 ม.2 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
website : www.bpp144.net		 E-mail : commo144@gmail.com
ผู้บังคับกองร้อย ฯ
พ.ต.ต.กุลนริศร์ นามมณีรัตน์
706046		 706046 09-1009-0503
รองผู้บังคับกองร้อยฯ
ร.ต.อ.สมเด็จ ชิงชัย
“		
“ 08-1795-5800
ร.ต.อ.วิเชียร พุทธอินทร์ศร
“		
“
08-1856-1764
กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
สถานีต�ำรวจทางหลวง 2 กองก�ำกับการ 2
		
425005		 424500
ที่อยู่ : 123/1 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.highwaypolice.org		 E-mail : hw.22.22@hotmail.co.th
สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.
พ.ต.ต.เชิดศักดิ์ กองพุย
425005		 424500 08-9162-6162
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สำ�นักงานอัยการสูงสุด
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุร		
ี
ส�ำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 290 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		E-mail : pburi-ju@ago.go.th
อัยการจังหวัดเพชรบุรี
นายนิเวศน์ รุ่งสาคร
425479		 425479 08-1932-0030
				 ต่อ 215
ส�ำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 290 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Website :		 Email :
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
นายบุญโชค คงสถาพรชัย
402924-6		 402924-6 08-4361-4606
				 ต่อ 305
ส�ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 290 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Website :
Email :
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
นายทนง ตะภา
425479 ต่อ 326		 401571 08-1258-8407
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สำำ�นักงานศาลยุติธรรม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดเพชรบุรี
400971-4, 425224		 424942
ที่อยู่ : ศาลจังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.pcrc.coj.go.th		E-mail : pcrc@coj.go.th
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
นายอรรถกร สมบัติชัย
424943 63605 426252
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ
นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล “		
“
08-1915-3370
นายสุวีร์ ตรียุทธนากุล
“		
“
นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์
“		
“
นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ
“		
“
นางรัชดาวดี กาญจนขจิต
“		
“
นางพิทยลักษณ์ บุญชู สุวรรณรัตน์
“		“
นายอนันท์ เนติพุทธาวรกุล
“		
“
นายสิริชัย สุวรรณรัตน์
“		
“
นางสาวถนอมขวัญ วัชรบุศราค�ำ	
“		
“
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สำ�นักงานศาลยุติธรรม
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
		
780305-6		 780307		
ที่อยู่ : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ถ.บ้านดอนคาน ต.ธงชัย อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000.
website : www.coj.go.th/pcrjc		E-mail : pcrjc@coj.go.th
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์
780305-6		 780307		
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ
นายปรีชญา มหารัศมี
“		
“		
ผู้พิพากษา
นายสมคะเน ไตติลานนท์
“		
“		
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สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (เพชรบุรี) 428078		 428077		
ที่อยู่ : 260 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
website :		E-mail : pbi@oag.go.th
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12
นายพิชิต วรสุทธิไพบูลย์
428078		 428077
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12
นายวินัย กลับประสิทธิ์
“		
“
08-1936-5935
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
นางสาววิวรรณ สิทธิไวทยากรณ์
“		
“
08-1793-2965
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
		
400737		 400739		
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย(เดิม) ถ.ด�ำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี 76000
website : http://pbi.onab.go.th		E-mail : pbi@onab.go.th
ผู้อ�ำนวยการฯ				 08-9481-9527
นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล
400737		 400739 08-1295-0634
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
นางสาวณัฐศิณี เพ็งเอี่ยม
“		
“
08-1794-7521
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นายศิริศักดิ์ ตาลบ�ำรุง
“		
“ 08-4553-6662
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

สำ�งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี
website : http://phetchaburi.ect.go.th 		E-mail : phetburi@ect.go.th
ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี 474810		 474812-13		
นายชวลิต ยาคล้าย
474810 ต่อ 1001		
“
08-1923-5642
หัวหน้างานพรรคการเมือง
เรือเอกจุมภฏ มุตติศานต์
474810 ต่อ1210		
“
08-9778-5427
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
นายเสรี รัศมีฤกษ์เศรษฐ
474810 ต่อ1310		
“
08-1943-7879
หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง
นายทวีศักดิ์ นักเบศร์
474810 ต่อ1202		
“
08-6614-5948
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

สภากาชาดไทย
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี
425427, 42372		 63595, 425427		
ที่อยู่ : 91 ถนนมาตยาวงศ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : 		E-mail : trc_station_8@hotmail.com
หัวหน้าสถานีฯ
นางปราณี ขุนสิทธิ์
423722 63595 425427 09-0951-5085
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง
ที่อยู่ : 343 ม.1 ต.ไร่ ใหม่พัฒนา อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : 		E-mail : trc_station_8@hotmail.com
หัวหน้าสถานีฯ
น.สพ.สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ				
08-1851-5105
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ : 10 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.crownproperty.or.th		 E-mail :
หัวหน้าส�ำนักงานฯ
425388		 425388 ต่อ 18
นายสุรศักดิ์ พลธร
425388 ต่อ 12		
“
08-1407-7478
รองหัวหน้าส�ำนักงานอาวุโสฯ
นายอาจณรงค์ สังขทิน
425388 ต่อ 15		
“
08-9004-1615
รองหัวหน้าส�ำนักงานฯ
นายธรรมวัฒน์ ซ้ายสุวรรณ 425388 ต่อ 16		
“
08-3514-9198
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สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี
		
401110, 401181		 401110		
ที่อยู่ : อาคารห้องสมุดประชาชน ชั้น 3 ถนนคีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
website : www.nacc.go.th/phetchaburi		
E-mail : 		
ประธานกรรมการ ป.ป.จ.เพชรบุรี
นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย
401110,401181		 401110
ผู้อ�ำนวยการฯ
นายพุทธา ศรีค�ำภา
“		
“
08-1834-3736
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 425987		 400791		
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
website :		 E-mail :
นายก อบจ.
นายชัยยะ อังกินันทน์
400791		 400791 08-1857-6688
รองนายก อบจ.
นายสุขสันต์ อังกินันทน์
“		
“
09-0927-9827
นายสุชาติ อุสาหะ
“		
“
08-1857-1200
ที่ปรึกษา นายก อบจ.
นายธวัช พรสมบูรณ์ศิริ				 08-1441-3797
พล.ต.ชนะชัย ภิงคารวัฒน์				 08-1944-4644
นายสมบูรณ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์				 08-1858-5152
เลขานุการ นายก อบจ.
นายธนชัย อ�่ำจั่น				 08-4137-3571
นายสังเวียน โตสุวรรณ์				 08-9549-5725
ประธานสภา อบจ.
นายสาธิต อุ๋ยตระกูล				 08-9892-3241
รองประธานสภา อบจ.
นางวรรณเพ็ญ อุสาหะ				 08-1736-3770
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายปราโมทย์ พุ่มพวง				
					
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (รก.)
ดร.จิราพรรณ กลิ่นเกลา
400429		 425987
นางสลักจิต เจริญสุข
425987		 425987
ผอ.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายธนชาติ ชัยศิริกุล
400795			
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นายณัฐวรรธ วงศ์เดช
400794		 400794
ผอ.กองคลัง
นางปรีดา มีทรัพย์
425989		 411736
ผอ.กองช่าง
นายสมชาย มีทรัพย์
427037			
ผอ.กองการศึกษาฯ
นายบุญเลิศ พุ่มจิตร				
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายยอดพล พลบุตร				
นายประยูร เนียมนิล				
นายเอื้อน เกิดเล				
นายอภินันทน์ อังกินันทน์				
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นางภัสนา มีนาม				 08-9837-9002
นายชัยวัฒน์ สุขประเสริฐ				 08-6386-3226
นายพลศักดิ์ เกิดทรัพย์				 08-6768-0176
นางสาวพัชราภรณ์ เสือทอง				 08-5914-6337
นายสมชาติ หนูพลาย				 09-8283-6693
นายเผ่า สระส�ำอาง				 08-1857-2720
นายวิฑูรย์ กรีธาธร				 09-2448-2877
นายไกรวุฒิ นุชสวัสดิ์				 08-6536-3338
นายสังค์ เข็มกลัด				 08-2222-7858
นายสมชัย บังจิต				 08-1857-6948
นายดนัย สุขอุดม				 08-6354-2872
นายมานพ นาคสุก				 08-6758-5251
นายพยงค์ สีดอกบวบ				 09-1305-2625
นายปรีชา สังคีรี				
08-6567-4111
นายเอนก อุทยาน				
08-1195-1718
นายอุทิศ เพิ่มทรัพย์				 08-9743-1226
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
403888 403897
ที่อยู่ : 46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website :www.phetchaburicity.go.th		E-mail : 4760101@thailocaladmin.go.th		
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
นายยุทธ อังกินันทน์
403880		 403897
รองนายกฯ
พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้
403883		
“
นายกิตติพงษ์ เทพพานิช
403882		
“
นายพลยุทธ อังกินันทน์
403881		
“
ปลัดเทศบาล
นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว
403899		
“
เทศบาลเมืองชะอ�ำ
471124		 433721
ที่อยู่ : 33 ถ.นราธิป ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.cha-amcity.go.th		 E-mail :
นายกเทศมนตรี
นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ
471123		 433721
รองนายกเทศมนตรี
นายอภินันท์ พรสมบูรณ์ศิริ
471124		 433721
นายเล็ก เกิดสว่าง
“		
“
นายศุภเสกข์ พูลลาภ
“		
“
ปลัดเทศบาล
นางสาวนิภาพร กฤษณะเศรณี 471418			
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หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

เทศบาลต�ำบลท่ายาง
463000-2		 461546
ที่อยู่ : 888 ม.1 ถ.ท่ายาง - หนองบ้วย ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : www.thayang-phet.go.th		E-mail : thayang888@gmail.com
นายกเทศมนตรี
463111
นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ 463000-2 ต่อ 111		 461546 08-1696-4959
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ 463000-2 ต่อ 222		
“
08-1861-6396
นายเทียนชัย คชานันท์
463000-2 ต่อ 333		
“
08-1483-8888
ปลัดเทศบาล
นายธวัชชัย กุณฑีทอง
463000-2 ต่อ 555		
“
08-1830-6202
เทศบาลต�ำบลนายาง
471358-9		 471359
ที่อยู่ : 444 ม.2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.nayang.go.th		E-mail : nayang@nayang.go.th
นายกเทศมนตรี
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ
471358		 471359 09-0143-1551
รองนายกเทศมนตรี
นายฉลอง ช้างสุวรรณ
“		
“
08-6319-5313
นายอุดม วงวาทิน
“		
“
08-1011-7529
ปลัดเทศบาล
นายอ�ำนาจ บัวหลวง
471358		 471359 08-6699-4872

-3.indd 112

23/1/2560 4:36:11

113

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

เทศบาลต�ำบลบ้านแหลม
772096		 772096 ต่อ 20
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website : www.banleamcity.go.th		E-mail : banleam_Pect@hotmail.com
นายกเทศมนตรีฯ
นายวัน เมฆอัคคี
772096ต่อ11
772096ต่อ20 08-1571-585
รองนายกเทศมนตรีฯ
นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์
“		
“
08-1571-5855
นายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์
“		
“
08-7400-3883
ปลัดเทศบาล
นางปิ่นทอง ศรจังหวัด
“		
“
08-4123-4125
เทศบาลต�ำบลเขาย้อย
562061-2, 561066		 561325
ที่อยู่ : ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
website : www.khaoyoi-minicip.com		E-mail : khaoyoi-minicip@hotmail.com
นายกเทศมนตรี
นางอรอนงค์ ศิริชัย
562061-2		 561325 08-9837-7823
รองนายกเทศมนตรี
นายถาวร บัวชู
“		
“
08-6620-1607
นายวันชัย แต่งศรี
“		
“ 08-9983-9335
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หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

เทศบาลต�ำบลบ้านลาด
492367-8		 492367 ต่อ 155		
ที่อยู่ : ม.7 ถ.สายสุทธิ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
website : www.banlat.go.th		E-mail : banlat_t@hotmail.com
นายกเทศมนตรีฯ
จ่าอากาสเอกอภิชาติ แก้วโกศล 492367		 440635 08-1666-3444
				 ต่อ 155
ปลัดเทศบาลฯ
นางสาวปรนัย เลียนวราสัย
“		
“
08-5973-2528
เทศบาลต�ำบลหัวสะพาน
771561, 771771		 771559
ที่อยู่ : 274 หมู่ที่ 10 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.nmt.or.th/phetchaburi/huasaphan
E-mail : huasaphan771561@gmal.com
นายกเทศมนตรี
771561, 771771		 771559		
ปลัดเทศบาล
นายภราดร เวทยนุกูล
“		
“
08-6538-9721
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หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

เทศบาลต�ำบลหาดเจ้าส�ำราญ 478555-7		 478555		
ที่อยู่ : ม.4 ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าส�ำราญ ต.หาดเจ้าส�ำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76110
website : www.hadchaosamran.go.th		 E-mail :
นายกเทศมนตรี
นายบุญยอด มาคล้าย
478555-7		 478555 08-9254-5030
ปลัดเทศบาล
นางสาวสิริกร ภคพงศ์พันธุ์
“		
“
08-1995-3886
เทศบาลต�ำบลหนองจอก
786047		 786047
ที่อยู่ : ม.5 ถ.หลังรถไฟ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : www.nongchokcity.go.th
E-mail :
นายกเทศมนตรี
นายจรัญ ไม้จันทร์
786047		 786047 08-9790-0660
ปลัดเทศบาล
นางสาวณัฏฐินี วันแก้ว
“		
“
09-2256-1091
เทศบาลต�ำบลบางตะบูน
489234		 489234 ต่อ 18
ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
website : www.bangtabooncity.go.th		 E-mail :
นายกเทศมนตรี
นายชัยยศ สงวนทรัพย์
489234		 489234 08-1705-5750
				
ต่อ 8
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หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดเทศบาล (รก.)
นางสาวจีรนาฎ สงวนทรัพย์ 489234 ต่อ 15 489234 ต่อ 8 08-1981-2646
เทศบาลต�ำบลท่าแลง
ที่อยู่ : ม.4 บ้านน�้ำลัด ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website :www.thalang.go.th		E-mail : admin@thalang.go.th
นายกเทศมนตรี
นายสงวน จิตต์พุ่ม
784243		 784244 08-7168-0206
ปลัดเทศบาล
นายปิยะฉัตร แพทย์พงษ์
“		
“
09-1102-3974
เทศบาลต�ำบลท่าไม้รวก
458284		 458284
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
website : www.thamairuak.com E-mail : thamairuak_thamairuak@hotmail.com
นายกเทศมนตรี
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
458284		 458284 08-1912-2145
ปลัดเทศบาล
นายมานะ ภุมรา
“		
“ 08-9548-9696
เทศบาลต�ำบลหนองขนาน
457303		 457303 ต่อ 26
ที่อยู่ : 12 หมู่ที่ 1 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website : www.nongkhanan.go.th		E-mail : nongkhanan@nongkhanan.go.th
นายกเทศมนตรีฯ
457303		 457303 ต่อ 26		
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ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดเทศบาล
457303		 457303 ต่อ 26
นายเพทาย จินดาไทย
“		
“
08-1434-4582
หัวหน้าส�ำนักปลัด
นางสุภัค ทองย้อย
“		
“
08-1187-3775
เทศบาลต�ำบลบางเก่า
448348		 503055
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.บางเก่า อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
website : www.bangkao.go.th		E-mail : bang.go.th@hotmail.com
นายกเทศมนตรี
นางแสงอรุณ สมุทรภักดี
448348		 503055 08-1941-4186
ปลัดเทศบาล
นางสาววาสนา เกิดสว่าง
“		
“
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อ.เมืองเพชรบุรี
อบต.ไร่ส้ม
ที่อยู่ : 31 หมู่ที่ 3  ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.raisom.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
425077
425077
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายทนงศักดิ์  สุขศรี
“
“
08-3014-8204
อบต.ธงชัย
ที่อยู่ : ต.ธงชัย  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.thongchai.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายประหยัด  แสงหิรัญ
780242
780242 09-1715-1888
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายพิทักษ์  บัวสุ่น
“
“
08-5185-3188
อบต.บ้านกุ่ม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5  ต.บ้านกุ่ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.bankum-sao.com
E-mail :  bebegun-b@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นางสาวจ�ำเรียง  คล�้ำชื่น
432119
432212 08-4913-3656

-4.indd 118

23/1/2560 4:38:24

119

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายขจิตต์  ทองเงิน
432119
432212 08-9136-1756
อบต.ช่องสะแก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6  ต.ช่องสะแก  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.chongsakae.com
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายชุบ  คล้ายคลึง
400058
400058 08-1824-6789
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายปรัชญา เมืองสุข
“
“
08-3809-7571
อบต.หนองโสน
ที่อยู่ : 186  หมู่ที่ 1  ต.หนองโสน  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.nongsanophet.go.th E-mail : nongsanophet@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวินัย  พุ่มพวง
400052
400052 08-7113-5334
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายนาฎ   วงศ์ทองดี
“
“
08-1825-6323
อบต.หนองพลับ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3  ต.หนองพลับ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.nongplab.go.th      E-mail : nongplab_6760113@hotamil.co.th
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายนที  เพ็งพิณ
598178
598167 08-9029-0924
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์
“
“
08-5294-9260
อบต.นาวุ้ง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2  ต.นาวุ้ง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.nawong.go.th
E-mail : nawong1212@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายประเทิง  ขาวสอาด
455408
455408 08-1736-3409
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นางสุเพชรสรณ์  ตันพัฒนา
“
“
08-1642-2938
อบต.บ้านหม้อ
ที่อยู่ : 27/1  หมู่ที่ 3  ต.บ้านหม้อ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.banmor.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์
419735
419735 08-9779-2642
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นางสมคิด  มุ่งลิ้ม
“
“
08-1986-5339
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.นาพันสาม
ที่อยู่ : 118 หมู่ที่ 8  ต.นาพันสาม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.napansam.com
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายประสิทธิ์  รวมสิน
598177
598212 08-5704-5399
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวรวิสูตร  ฉิมพาลี
“
“ 08-6328-6465
อบต.บางจาน
ที่อยู่ : ต.บางจาน  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.bangchanphet.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายเสถียร  นิลทะสิน
770005
770005 08-1808-9570
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางสาวลักขณา  เรืองทับ
“
“
08-6770-0097
อบต.ดอนยาง
ที่อยู่ : 19/6 หมู่ที่ 4  ต.ดอนยาง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.don-yang.go.th
E-mail : donyang_73301@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายแสง  มีทรัพย์
497070
497071 08-1947-5496
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายพัสกร  บุญผูก
497070
497071 08-6565-7812
อบต.ต้นมะม่วง
ที่อยู่ :  2/2  หมู่ที่ 3  ต.ต้นมะม่วง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.tonmamoung.go.th E-mail : tonmamoung88@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   ร.ต.ต.กนกศักดิ์  มุทธากาญจน์ 493514
493515 09-2895-9299
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายมนต์ชัย  สุวรรณเนตร
“
“
08-6511-1838
อบต.โพไร่หวาน
ที่อยู่ : 64  ต.โพไร่หวาน  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.poraiwan.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   ส.อ.วัลลภ  แจ่มจ�ำรัส
493149
493149 08-1795-2534
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
  พ.จ.ท.มนู   ศิริรัตน์
“
“
08-5266-8877
อบต.ส�ำมะโรง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7  ต.ส�ำมะโรง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.summarong.go.th
E-mail :  
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายชลชัย  เอี่ยมส�ำอางค์
444244
444244 08-4091-5020
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   ส.ต.อ.สันติ  สว่างศรี
“
“
08-6300-7107
อบต.โพพระ
ที่อยู่ : ต.โพพระ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website :www.phopra.go.th
E-mail : T.phopra@gmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายจรูญ  สังข์ผาด
405021
405021 08-1010-9339
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายชลิต    สุริโย
“
“
08-3234-4420
อบต.บางจาก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2  ต.บางจาก  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.bangjak-sao.go.th     E-mail : bangjak_bangjaksao@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวิชา  ทองยืน
781236
781237 08-6084-6157
ต่อ 17
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวีระศักดิ์  พงศ์สุภา
“
“
08-1880-6141
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.ต้นมะพร้าว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1  ต.ต้นมะพร้าว  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
website : www.tonmapraw.go.th
   E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวงศกร บัวไสว
446294
446248 08-1791-7023
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางภัสสร  นิลมณี
“
“ 08-9599-6589
อ.บ้านลาด
อบต.สมอพลือ
ที่อยู่ : ต.สมอพลือ  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.samorphlue.go.th E-mail : chawater_tu@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา
493529
493530 08-9900-2266
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายชวลิต  สังข์สน
“
“
08-5167-2600
อบต.ไร่สะท้อน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6  ต.ไร่สะท้อน  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.raisathon.com
E-mail : raisathon@hotmail.com
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ที่ท�ำงาน

ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายย้อม  ศรีแจ้

มือถือ

องค์การ ภายใน

โทรสาร

499340

499340 08-9235-3104
ต่อ 103

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   จ.อ.เสนอ   ศรีถม
“
“
อบต.ท่าเสน
ที่อยู่ : 55/1  หมู่ที่ 5  ต.ท่าเสน  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.tasane.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายประสงค์  หอมนาน
586558
586558
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางชนิดาภา  จันทร์ทิมา
“
“
อบต.ถ�้ำรงค์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3  ต.ถ�้ำรงค์  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website :www.tamrong.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายส�ำฤทธิ์  อบแย้ม
491467
491467
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวิเชียร  ปลื้มจิตร์
“
“
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.หนองกะปุ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1  ต.ห้วยข้อง  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.nongkapu.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสุวรรณ  หว่างจิตร
789470
789472
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   พ.จ.อ.วีระศักดิ์  มั่นการ
“
“
อบต.ต�ำหรุ
ที่อยู่ : ต.ต�ำหรุ  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.tamru.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายนิพล  วิเศษรจนา
492386
492386ต่อ18
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   น.ส.อภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์
“
“
อบต.ห้วยลึก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2  ต.ห้วยลึก  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.hoayluek.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายชิต  เกิดเกษม
491960
491960
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางสาวนุชนาฎ  นพวิจิตร์
491960
491960 08-1944-2440
อบต.บ้านหาด
ที่อยู่ : ถนนบ้านลาด-ไร่ส้ม  ต.บ้านหาด  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.banhadsao.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายผ่วน  เอมดี
492131
492131 08-1856-8652
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต
“
“
08-1857-4689
อบต.ท่าช้าง
ที่อยู่ : 61/2  หมู่ที่ 3  ต.ท่าช้าง  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website :www.tha-chang.go.th
   E-mail : thachang_org@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายปรีชา  มากเกิด
491455
491455 08-6042-9912
ต่อ 7
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวรพล  แผนเจริญ
“
“
08-1860-7879
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.ไร่ โคก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3  ต.ไร่ โคก  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.raikoke-sao.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสมิง  คงประเสริฐ
790248
790248 08-7931-8345
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางณัฐฐิญา  แป้นไทย
“
“
08-2296-0538
อบต.บ้านทาน
ที่อยู่ : ต.บ้านทาน  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.baantarn.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายชยพล  มิชสิน
583348
583348 08-9236-0188
ต่อ 14
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางสาวพัทธ์ธีรา  อิ่มพรรณไชย
“
“
08-6162-1616
อบต.ไร่มะขาม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7  ต.ไร่มะขาม  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website : www.raimakham.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสุทธิพงษ์  พรมมาตร์
586100
586100ต่อ15 08-9254-6699
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   น.ส.พัชรินทร์  เจิมสุวรรณ
586100              586100ต่อ15 08-1795-6753
อบต.หนองกระเจ็ด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6  บ้านไร่มะซาง  ต.หนองกระเจ็ด  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website :www.nongkrajed.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายจ�ำรัส  เมืองถาวร
586261
586049 08-9081-3498
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายบรรเทิง  เกตุสุริยวงศ์
“
“
08-1256-8229
อบต.โรงเข้
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3  ต.โรงเข้  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  76150
website :www.rongkhe.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายไพฑูรย์  สีรุ้ง
583019
583019 08-3821-4346
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   ส.ต.ท.ภาษิต  บัววรรณ์
“
“
08-9548-2509
อ.ท่ายาง
อบต.หนองจอก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 12  ต.หนองจอก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website : www.nongchok.go.th
E-mail : nongchoksao@gmail.com
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางศรุดา  อ่วมเมือง
457366
457366 08-1756-1039
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   ส.ต.อ. ประจวบ  นิ่มนุช
“
“
08-9804-2928
อบต.กลัดหลวง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3  ต.กลัดหลวง  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website : www.kladlaung.go.th
E-mail : webmaster@kladlaung.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายขุนแผน  ทิมเมฆ
458156
458156 08-7005-9349
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายพิทักษ์  เหลืองมณี
“
“
08-9836-1226
อบต.เขากระปุก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website :www.khaokrapook.com
E-mail : admin@khaokrapook.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายธีรพงษ์  เอี่ยมสะอาด
793241
793241 08-1941-1798
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายอนวัชน์  พลอยบุศย์
“
“
08-1794-8215
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.วังไคร้
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4  ต.วังไคร้  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website : www.wangkrai.local59.in.th       E-mail : wangkrai@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายยม  เกตุพยัคฆ์
596110
596023 08-7036-6728
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวิจิตร  ภักดี
“
“
08-4679-6099
อบต.บ้านในดง
ที่อยู่ : 62/1 หมู่ที่ 2  ต.บ้านในดง  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website : www.bannaidong.com
E-mail : bannidong62@gmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายถนอง  แสงศิลา
452258
452258 09-5659-9619
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายวิศิษฐ์  สังข์สุวรรณ
“
“
06-1438-4997
อบต.ปึกเตียน
ที่อยู่ :หมู่ที่ 3  ต.ปึกเตียน  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website : www.puktien.org
E-mail : patpreeya_321@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางธิดารัตน์  บุญเปี่ยม
591232
591232 08-9918-6064
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   น.ส.ณาปรีญา  นกแก้ว
591232
591232 08-5692-8951
อบต.ยางหย่อง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2  ต.ยางหย่อง  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website :www.yangyong.go.th
E-mail : admin@yangyong.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
  นายวิทยา  เทพอยู่
463027
463027 08-1995-8229
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
  นายกฤษ  สมรมิตร
“
“
09-9325-8899
อบต.มาบปลาเค้า
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8  ต.มาบปลาเค้า  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website : www.mapplakhao.go.th E-mail : mapplakhao-8@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายไชยยา  ไขศรี
506141
506141 09-3328-4288
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายศักดา  จิตต์การุณย์
“
“
08-1837-6722
อบต.ท่าคอย
ที่อยู่ :  31/1 หมู่ที่ 5  ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130
website : www.thakoy.com       E-mail : parad_thakoy2012@hotmail.co.th
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายณรงค์  อุทัยธรรม
772277
772277 08-9008-5540
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางสุกฤตา  จันทร์แจ่ม
“
“
08-8405-7997
อ.บ้านแหลม
อบต.บ้านแหลม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ต.บ้านแหลม  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website : www.banlaem.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายพิสิษฐ์  แผนประไพ
483101
483101 08-1941-5414
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายนาวิน  โครงเซ็น
“
“
08-1736-4309
อบต.บางตะบูน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.บางตะบูน  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website :www.bangtaboon.go.th
E-mail : admin@bongtaboon.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายจ�ำลอง  เจิมจันทร์
706033,
706033, 08-6160-4992
706044
706044
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายแก้วอลงกรณ์  สามนคร
“
“
08-1656-9865
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.บางแก้ว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4  ต.บางแก้ว  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website : www.bangkaewphet.go.th E-mail : admin@bangkaewphet.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายเอกชัย  เตียเจริญ
405200
405200 08-1911-7835
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางอุปสรา  คชพันธ์
“
“
08-3846-9725
อบต.บางครก
ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 4  ต.บางครก  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website : www.bangkrok.com
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสมชัย  วัฒนธรรม
706121
706121 08-1981-5356
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางโชติมา  สระส�ำราญ
“
“
08-1941-3890
อบต.บางขุนไทร
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 3 ต.บางขุนไทร  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website : www.bangkhunsai.go.th       E-mail : bangkhunsai@gmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสุชาติ  รุ่งเพียร
783241
783145 08-9254-7299
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   จ.อ.อนันต์  พันธุ์บ้านแหลม
783241
783145 08-1941-1227
อบต.ท่าแร้ง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7  ต.ท่าแร้ง  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website : www.taraeng.go.th
E-mail : lovena-24@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายเสน่ห์  แก้วระยับ
782097
782097 08-1252-7511
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นางบูชารัตน์  สนจิตต์
“
“
08-6312-5225
อบต.ท่าแร้งออก
ที่อยู่ : 56  หมู่ที่ 2  ต.ท่าแร้งออก  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website :  www.taraengok.go.th
E-mail : tharangok@tharangok.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายบ�ำเพ็ญ  ศิลประเสริฐ
782142
782141 08-1006-2593
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายยุทธพล  อินมอญ
“
“
08-6347-0357
อบต.แหลมผักเบี้ย
ที่อยู่ : 64 ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website : www.laempakbia.go.th
E-mail : laempakbai@hotmail.com
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายศรีเพชร  นามเดช
441209
441209
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางสาวเช่นดาว  พนศรี
441209
441209
อบต.ปากทะเล
ที่อยู่ : ม.3 ต.ปากทะเล  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
website : www.pakthale.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายวิโรจน์  ศรีนาค
783590-1
783590-1
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายด�ำรงค์ สังวาลย์เพชร
“
“
อ.เขาย้อย
อบต.หนองชุมพลเหนือ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1  ต.ห้วยโรง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140
website : www.nongchumpolneau.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายบุญเลิศ ยอดแก้ว
566211
566211
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายฐากูร  อาศิรเมธี
“
“
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.หนองชุมพล
ที่อยู่ : 122 หมู่ที่ 1  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140
website :www.nongchumphol.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นางนฤมล  สุภาแพ่ง
447735
562361 08-1850-4654
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายอรรถวิทย์  วัชรบูรพานันท์
“
“
08-1763-4887
อบต.ห้วยโรง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
website : www.huayrong.com
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายเมี้ยน  ดวงเนตร
566079
566079 08-1856-4227
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายวาฑิต  พานิช
“
“
08-4680-5311
อบต.เขาย้อย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.หนองปรง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140
website :www.khaoyoilocal.go.th
   E-mail : khaoyoilocal_@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายสมควร  เถาว์น้อย
561208
561208 08-6576-5438
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นางสาววรพร  หนองบัว
561208
561208 09-8264-1229
อบต.หนองปรง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2  ต.หนองปลาไหล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140
website : www.nongprong.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายพูน  ป้านบุญ
446416
446416 08-1406-8990
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายประทีป  เณรตาก้อง
“
“
09-2696-1465
อบต.ห้วยท่าช้าง
ที่อยู่ :319 หมู่ที่ 8  ต.ท่าตะคร้อ  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
website :                           E-mail : huarythachang2010@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายชูชัย  อนุกูล
446169
446169 08-1944-4827
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายพิเชษฐ์  มากเปรมบุญ
“
“
08-3158-0953
อบต.หนองปลาไหล
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4  ต.หนองปลาไหล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140
website :www.nongplalai-ky.go.th E-mail : office@nongplalai-ky.go.th
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายประสพชัย  อารีวงศ์
796681
796681 08-1013-0330
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายจิรทีปต์  สว่างดี
“
“
08-1981-7436
อ.หนองหญ้าปล้อง
อบต.ท่าตะคร้อ
ที่อยู่ : 267 หมู่ที่ 3  ต.ท่าตะคร้อ  อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี  76160
website : www.thatakror.go.th
E-mail : thatakror@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสายันต์  อุปมา
407017
407017 08-1193-5500
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายภูมิพัฒน์  ปักษานนท์
“
“
08-9254-8761
อบต.ยางน�้ำกลัดใต้
ที่อยู่ : 29/9 หมู่ที่ 1  ต.ยางน�้ำกลัดใต้  อ.หนองหญ้าปล้อง  76160
website : www.yangtai.go.th
E-mail : yangtai2012@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายพีรศักดิ์  กาฬดิษฐ์
422089
422089 08-5297-0526
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสารัชต์  ไทรงาม
“
“
08-5299-7958
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.หนองหญ้าปล้อง
ที่อยู่ : ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี  76160
website : www.saonongyplong.go.th      E-mail : nongyaplongb@gmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางสาวจินตนา  เกษรสันติ์
494234
494234 08-1943-9534
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายธีรภาพ  หวังจิตต์
“
“ 08-9884-3956
อ.ชะอ�ำ
อบต.ไร่ ใหม่พัฒนา
ที่อยู่ : 267  หมู่ที่ 3  ต.ไร่ ใหม่พัฒนา  อ.ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี  76120
website : www.raimaipattana.go.th E-mail : rmpn267@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นางเครือมาศ  หมอนทอง
706020
706021 08-1780-2173
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายธวัช  ขจรกลิ่น
“
“
08-1921-5078
อบต.ห้วยทรายเหนือ
ที่อยู่ : 29/9 หมู่ที่ 1  ต.ห้วยทรายเหนือ  อ.ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี  76120
website : www.hoaysaineau.com
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายสมพิศ  ดังสะท้าน
794448-9
794450 08-1944-8072
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   ส.ต.ท.หญิงพีรภาว์  อุทัยพิบูลย์ 794448-9
794450 08-9941-7453
อบต.หนองศาลา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4  ต.หนองศาลา  อ.ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี  76120
website : www.nongsala.go.th
E-mail : lukkana6@gmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายเปื่อน  พุ่มเงิน
503024
503024 08-9919-3917
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นางบุญน้อง  พรหมสาส์น
“
“
08-9155-0556
อบต.สามพระยา
ที่อยู่ : 77  หมู่ที่ 4  ต.สามพระยา  อ.ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี  76120
website :www.sampraya.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายสุชาติ  ทรัพย์มา
706421-2
706421-2 08-1373-8949
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายเชิงชาย  ศรียานงค์
“
“
08-9992-7708

-4.indd 141

23/1/2560 4:38:35

142

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อ.แก่งกระจาน
อบต.แก่งกระจาน
ที่อยู่ : 1  หมู่ที่ 3  ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170
website : www.kaengkrachan.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสุรสิทธ์  บัวจีน
459343
459344 08-1857-4979
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายธนพรรณ  เมืองธรรม
“
“
06-3224-5427
อบต.พุสวรรค์
ที่อยู่ : 272/2 หมู่ที่ 3  ต.พุสวรรค์  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170
website : www.phusawan.go.th
E-mail : phusawan123@gmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายอุทัย  อยู่ฉิม
787233
787234 08-9802-5337
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายจิรพัฒน์ สายมาอินทร์
“
“
08-1913-8037
อบต.วังจันทร์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1  ต.วังจันทร์  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170
website : www.obtwangchan.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสมชาย  พรพิจิตรทรัพย์
465110
465110 08-0022-6258
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข
465110
465110 08-1493-9640
อบต.ป่าเด็ง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4  ต.ป่าเด็ง  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170
website : padeng.go.th
E-mail : dlapadeng@gmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายทรง  มั่งมี
829074
829074 08-9904-6637
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายพรภวิษย์  สืบวงศ์สุวรรณ
“
“
08-8278-3398
อบต.สองพี่น้อง
ที่อยู่ : ต.สองพี่น้อง  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170
website : lambonsongpeenong.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายผล  เอกบุตร
787455-6
787455 08-9066-6858
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายอุทัย  อินแดง
“
“
08-9055-5716
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องค์การบริหารส่วนตำ�บล : อบต.
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน
องค์การ ภายใน

มือถือ
โทรสาร

อบต.ห้วยแม่เพรียง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170
website : www.huaymaeprian.go.th
E-mail :
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
706441
706441
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   นายชุมพล  อุบลน้อย
“
“ 08-5299-4668
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ทำ�เนียบกำ�นัน
ต�ำบล

ชื่อ - สกุล

อ�ำเภอเมืองเพชรบุร		
ี
ต�ำบลช่องสะแก
นายสายรุ้ง  สงวนทรัพย์
ต�ำบลดอนยาง
นายค�ำรณ  สุพล
ต�ำบลต้นมะพร้าว
นายค�ำนึง  สวัสดิมงคล
ต�ำบลต้นมะม่วง
นายอุดร  ทองแดง
ต�ำบลธงชัย
นางอุไร  มีช่วย
ต�ำบลนาพันสาม
นายแก้ว  เอี่ยมสะอาด
ต�ำบลนาวุ้ง
นายอรุณ  พราหมณ์ทอง
ต�ำบลบางจาก
นายวินัย  คนคล่อง
ต�ำบลบางจาน
นายปริญญา  พุ่มพวง
ต�ำบลบ้านกุ่ม
นางรัชนี  ชุ่มจันทร์
ต�ำบลบ้านหม้อ
นายธนกฤต สายสินธ์
ต�ำบลโพพระ
นายสมชาย  ภัทรศิริวรรณ
ต�ำบลโพไร่หวาน
นายเสถียร  ชวนรัก
ต�ำบลไร่ส้ม
นายภาณุพันธ์  เครือแก้ว
ต�ำบลเวียงคอย
นายจ�ำลอง  ภาวสุทธิไพศิฐ
ต�ำบลวังตะโก
นายอาทิตย์  เทพนาค
ต�ำบลส�ำมะโรง
นายสกล เจริญผล
ต�ำบลหนองขนาน
นายสมชาย  พิมพ์สวัสดิ์
ต�ำบลหนองพลับ
นายพุฒ  ทองใบ
ต�ำบลหนองโสน
นายศักดิ์ศรี  ลาภประสิทธิ์
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โทรศํพท์

08-9088-4442
08-3018-1200
08-9257-8395
08-1009-3888
09-4560-9244
08-7982-8093
08-1991-5702
08-6042-1917
08-6530-8279
08-7064-9813
08-1012-6136
08-1259-5510
08-1406-5161
08-1845-8805
08-7166-9688
08-7366-0536
08-1987-3202
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ทำ�เนียบกำ�นัน
ต�ำบล

ชื่อ - สกุล

ต�ำบลหัวสะพาน
นายอาคม ทันชนะโฉม
ต�ำบลหาดเจ้าส�ำราญ
นายบุญเชิด  อยู่เจริญ
อ�ำเภอชะอ�ำ		
ต�ำบลสามพระยา
นายสุขุม องอาจ
ต�ำบลไร่ ใหม่พัฒนา
นายจรูญ  เปาเล้ง
ต�ำบลหนองศาลา
นายชัยชาญ  นาเมือง
ต�ำบลบางเก่า
นายสุพัฒน์  สมุทรภักดี
ต�ำบลนายาง
นายเสถียร  วงวาทิน
ต�ำบลเขาใหญ่
นายไพโรจน์  พรสมบูรณ์ศิริ
ต�ำบลดอนขุนห้วย
นายสุชาติ  ลิตบัว
ต�ำบลห้วยทรายเหนือ
นายสมบัติ ชาวไร่ปราณ
อ�ำเภอเขาย้อย		
ต�ำบลเขาย้อย
นายไวพจน์  อวยชัย
ต�ำบลสระพัง
นายเสี่ยน  มากปรุง
ต�ำบลทับคาง
นายชาลี  แสงต้อ
ต�ำบลหนองปลาไหล
นายสมศักดิ์  สุดยอด
ต�ำบลหนองปรง
น.ส.สมพร  หอมกลิ่น
ต�ำบลหนองชุมพล
นายสงวน  กลิ่นจันทร์
ต�ำบลห้วยโรง
นายสิริชัย  นงนุช
ต�ำบลห้วยท่าช้าง
นายสมจิตร บุตรเคียง
ต�ำบลหนองชุมพลเหนือ
นางอ่อน  ยอดแก้ว
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โทรศํพท์

08-6100-5888
08-6089-2331
08-9527-3781
08-06591679
08-4724-8285
08-1526-3234
08-9989-6898
08-1856-7159
08-1943-4676
08-1986-4515
08-9063-8692
0-3256-1156
08-1989-9218
08-3313-0378
08-9267-3455
08-7162-8369
08-1986-3497
08-1939-1885
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สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

ทำ�เนียบกำ�นัน
ต�ำบล

ชื่อ - สกุล

ต�ำบลบางเค็ม
นายไวพจน์  อยู่เย็น
อ�ำเภอท่ายาง		
ต�ำบลท่ายาง
นายปรีชา  ผ่องใส
ต�ำบลท่าคอย
นายสุมิตร  เพชรสอน
ต�ำบลมาบปลาเค้า
นายปัญญา  บัวงาม
ต�ำบลยางหย่อง
นายจรัญ  บุญแท้
ต�ำบลหนองจอก
นายเลื่อน  แสงข�ำ
ต�ำบลท่าไม้รวก
นายธันยสิทธิ์  ปุ้ยธนาวัฒน์
ต�ำบลวังไคร้
นายเหิม  เขียวมณี
ต�ำบลกลัดหลวง
นายสรศักดิ์  มี โหมด
ต�ำบลเขากระปุก
นายไพโรจน์ เจริญยิ่ง
ต�ำบลปึกเตียน
นายสมชาย  สุขศรี
ต�ำบลบ้านในดง
นายกนกศักดิ์  บัวประสม
ต�ำบลท่าแลง
นายเฉลา สุวรรณ
อ�ำเภอบ้านแหลม		
ต�ำบลบางครก
นายวิโรจน์ อากรแก้ว
ต�ำบลบางขุนไทร
นายโยธี  บูรณารมย์
ต�ำบลบ้านแหลม
นายปรัชญา สุขารมย์
ต�ำบลบางตะบูน
นายสมเกียรติ  เอี่ยมสวัสดิ์
ต�ำบลบางแก้ว
นายเสน่ห์  บุญโพธิ์
ต�ำบลท่าแร้ง
นายวัฒนา  แก้วระยับ
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โทรศํพท์

08-9033-0795
08-9550-6611
08-7159-7252
08-1736-2118
08-4328-4328
08-1705-0569
08-9020-7575
08-5698-6167
08-1907-1809
08-1795-8285
08-1943-8621
08-1013-7333
08-9043-3550
-
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ทำ�เนียบกำ�นัน
ต�ำบล

ชื่อ - สกุล

ต�ำบลบางตะบูนออก
นายณรงค์  สิทธิรุ่ง
ต�ำบลแหลมผักเบี้ย
นายวิเชียร  มานิช
ต�ำบลปากทะเล
นายสนทยา  ม่วงโภชน์
ต�ำบลท่าแร้งออก
นายอุรม  สืบสุข
อ�ำเภอบ้านลาด		
ต�ำบลถ�้ำรงค์
นายทุเรียน  สีฟ้า
ต�ำบลลาดโพธิ์
นายบุญธรรม  สีรุ้ง
ต�ำบลไร่สะท้อน
นายสมชัย  นวมสุข
ต�ำบลห้วยข้อง
นายประสิทธิ์  สวยงาม
ต�ำบลสะพานไกร
นายสุชาติ  นุชประคอง
ต�ำบลบ้านทาน
นายยุทธนา ประสาตร์
ต�ำบลหนองกะปุ
นายเอื้อน  ตั้งสุวรรณศิริ
ต�ำบลโรงเข้
นายเสน่ห์  ลบถม
ต�ำบลท่าเสน
นายอนุชา  แก้วโกศล
ต�ำบลไร่ โคก
นายสมพงษ์  ขันทรัพย์
ต�ำบลห้วยลึก
นายบุญเรียน  ทับน้อย
ต�ำบลต�ำหรุ
นายบุญช่วย  แก้วพรม
ต�ำบลบ้านลาด
นายจ�ำลอง  สังข์พุก
ต�ำบลท่าช้าง
นายแฉล้ม  ทับแก้ว
ต�ำบลหนองกระเจ็ด
นายจ�ำรณ  อ่วมทอง
ต�ำบลไร่มะขาม
นายจอม  มิตร์นุ่ม
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โทรศํพท์

08-9837-4132
08-1194-1543
08-1009-6247
08-7160-9633
09-2336-5985
08-1943-8628
08-6177-6352
08-9912-4542
08-1299-2568
09-2276-9803
08-010-8391
08-5848-9551
08-1007-9951
08-7044-4190
08-6078-1547
08-7027-7199
08-1192-3244
08-1252-8445
08-9547-2999
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ทำ�เนียบกำ�นัน
ต�ำบล

ชื่อ - สกุล

ต�ำบลสมอพลือ
นายอนัส เทศกลั่น
ต�ำบลบ้านหาด
นายใย  นุภาสันต์
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง		
ต�ำบลหนองหญ้าปล้อง
นายสมชาย  ทองประเสริฐ
ต�ำบลยางน�้ำกลัดใต้
นางดอกไม้  คนบุญ
ต�ำบลท่าตะคร้อ
นายสุรวุฒิ  อุสาหะ
ต�ำบลยางน�้ำกลัดเหนือ
นายจีระพันธ์  จัดพล
อ�ำเภอแก่งกระจาน		
ต�ำบลสองพี่น้อง
น.ส.พรนภา แย้มถนอม
ต�ำบลป่าเด็ง
นายสหัส  บุตรเล็ก
ต�ำบลห้วยแม่เพรียง
นายณรงค์ กิจเกตุ
ต�ำบลแก่งกระจาน
นายสุชาติ  นกวอน
ต�ำบลวังจันทร์
นายวิรัตน์  นุชอ่อง
ต�ำบลพุสวรรค์
นายอาด  เกิดเกษม
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โทรศํพท์

08-9824-8698
08-1880-0157
08-4918-1358
08-1943-8299
08-6062-8721
08-7110-6089
08-9547-7839
  -  
08-9531-8057
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อดีตสมาชิกวุฒิสภาเพชรบุรี
ต�ำบล

ชื่อ - สกุล

ที่มาจากการเลือกตั้ง		
  
นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์
ที่มาจากการสรรหา		
  
นายเจตน์  ศิรธรานนท์

โทรศํพท์

08-1736-9821
08-1645-2432

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อ - สกุล

ส�ำนักงาน

โทรศํพท์

แบบเขตเลือกตั้ง		
นายอรรถพร  พลบุตร
493467
08-1014-2027
นายอภิชาติ  สุภาแพ่ง
“
08-1846-9933
นายกัมพล  สุภาแพ่ง
“
08-1926-6788
แบบสัดส่วน		
นายอลงกรณ์   พลบุตร
493467
08-9666-5844
นายยุทธพล  อังกินันทน์
08-1818-4488
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หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
นายกเหล่ากาชาด
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
426144
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
นายจ�ำนงค์  ตันติรัตนโอภาส 414997
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
นายธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์
414128
มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี
เลขานุการมูลนิธิฯ
นายแสวง  เอี่ยมองค์
400357
สหสมาคม - มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ
425485
ประธานสหสมาคมฯ
นายชัยวัฒน์  ชัยวัฒนะพันธ์ 425485
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนราษฎร์วิทยา
นายแสวง  จิวะสุรัตน์
426168
ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ราฎรเพชรบุรี (ก๊กฮง)
นายชัยยุทธ  วงศ์ชัยสุวัฒน์ 425332
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มือถือ

426144 425144 08-9203-0457

414998

08-1946-1914

415040

08-16171714

419497

520422
08-1955-3896
08-1646-6678
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หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

มือถือ

ประธานมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน (โป้ยเซียน)
นายวิโรจน์  วันไชยธนวงศ์ 426846
08-6505-2575
นายกสมาคมฮากกา จังหวัดเพชรบุรี
นายทวีศักดิ์  ธนสารธ�ำรงศักดิ์ 425903
08-1913-8599
ประธานศูนย์ โผวเล้ง จังหวัดเพชรบุรี
นายสุวัฒน์  นิพันธวงส์กร
425378
08-9797-6734
ประธานมูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมการศึกษา
นายติ้งควง  คงเพชรสถิตย์
08-9891-6535
ชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบุรี
นายสาโรจน์ ดีประเสริฐ
425303
428518
ชมรมธุรกิจการโรงแรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมฯ
นายวสันต์  กิตติกุล
472444
472287
08-1860-5325
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคม
นายวสันต์  กิตติกุล
472444
472287
08-1860-5325
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานชมรมฯ
425809
นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ 427032
410098 08-1736-9821
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หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

มือถือ

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
ผู้ประสานงานฯ
นางสุนันท์  นีลพงษ์
425695
425505 08-9546-9717
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคมฯ
นายยุทธพล  อังกินันทน์
426258
426326
คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการอิสลามจังหวัด
นายไฟซ้อล  โครงเซ็น
428354
08-6806-8575
ผู้ประสานงานเครือข่ายการพัฒนาและประชาสังคมจังหวัด
นางสาวสุธิดา  แสงเพชร
08-1986-1967
สมาคมชาวเพชรบุรี
นายกสมาคมชาวเพชรบุรี
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
08-2282-4925
กลุ่มยายกับตา (ผู้ประสาน)
นายเกรียงศักดิ์  กล่อมสกุล
08-9744-4367
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี
นายกสมาคม
นายสุรพล  นาคนคร
417032
424145
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หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร
ที่ท�ำงาน

ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

สโมสรไลอ้อนส์
นายกสโมสรไลอ้อนส์นครคีรี
นายบรรยเวกษก์  แก้วมา
นายกสโมสรไลอ้อนส์เพชรบุรี
นายสุรกิจ  สุทธารมณ์
นายกสโมสรไลอ้อนส์เมืองชะอ�ำ
คุณณัชชา  คูวิจิตรสุวรรณ
นายกสโมสรไลอ้อนส์บ้านแหลม
นายส�ำราญ  พวงเจริญ
นายกสโมสรไลอ้อนส์เมืองเพชร
นายทรงรัตน์  สมุทรมณี
นายกสโมสรไลอ้อนส์ท่ายาง
คุณสุมล  อมรฤทธิ์
สโมสรโรตารีเพชรบุรี
นายกสโมสรโรตารีเพชรบุรี
พล.อ.พลางกูร  กล้าหาญ
นายกสโมสรโรตารีเขาวัง
นายเกยูร  ดีประเสริฐ
นายกสโมสรโรตารีชะอ�ำ
คุณศรีสุดา  เพิ่มพูน
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427952

มือถือ

08-9681-1825
08-1587-8424
08-7167-1676
08-1944-7074
08-0552-5565
08-5175-2506

06-2546-3945
08-1858-0758
08-1867-3885
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ธนาคารพาณิชย์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
website : www.bangkokbank.com
E-mail :
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี
นายอุเทน  จันทร์ทูล
425024
425099
ผู้จัดการสาขาเขาวัง
นางพิมนภัทร์  ธารี โพธิวัฒน์ 428066-8
428065
ผู้จัดการสาขาท่ายาง
461579
461577
ผู้จัดการสาขาชะอ�ำ
นายกิตติพงษ์  ศิริพงษ์เวคิน 434047-9
434046
ผู้จัดการสาขาเขาย้อย
นางดวงใจ ทิพย์รัตน์
439762-5
439889
ผู้จัดการสาขาย่อยบิ๊กซี เพชรบุรี
402600-3
402604
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
website : www.kasikornbank.com
E-mail :
ผู้จัดการ สาขาเพชรบุรี
นางศุภมาส  นพคุณ
414975-9
426245
ผู้จัดการ สาขาบ้านแหลม
นายพุทธพงศ์  โสภาพันธ์
481184-6
481118
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08-71611261
08-7161-1922

08-7161-1353
08-1858-6230

08-1655-0929
08-9254-5263
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ธนาคารพาณิชย์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

ผู้จัดการ สาขาท่ายาง
นายธนสาร  วงศ์แหวน
461444
ผู้จัดการ สาขาชะอ�ำ
นายสุนิสา  ทองวิจิตร
433895-6
ผู้จัดการ สาขาเพชรไพบูลย์
น.ส.มนัสนันท์ ปานอ่อน
402990-3
ธนาคารทหารไทย  จ�ำกัด  (มหาชน)
website : www.tmbbank.com
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี
นางวรรณา ฤทธิ์ส�ำเร็จ
426005
ผู้จัดการสาขาบิ๊กซี เพชรบุรี
นายกิตติศักดิ์ ธนสิทธิ์
454074
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
website : www.scb.co.th
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี
นายสาโรจน์ ดีประเสริฐ
425179
ผู้จัดการสาขาเขาวัง
นายภิณโณ  แก้วสุวรรณ
417246-7
ผู้จัดการสาขาท่ายาง
นายวิษณุ จรูญศรี
437806-7
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มือถือ

461166

08-1655-1776

471409

08-9254-5262

402994
E-mail :
427165

08-5487-9717

454075
E-mail :
428518

08-1915-9545

417242

08-1914-6261

771074
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ธนาคารพาณิชย์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

ผู้จัดการสาขาย่อยชะอ�ำ
นายมนตรี แก้วบวร
433745-6
433884
ผู้จัดการสาขาย่อยบิ๊กซี
น.ส.กาญค์จณาภรณ์ มหัทธนศาสตริน
402528-9
402530
ผู้จัดการสาขาบ้านแหลม
น.ส.ประวีร์รัชย์  เพ็งศรี
483417-8
483419
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ�ำกัด  (มหาชน)
website : www.krungsri.com
E-mail :
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี
นายสิทธิชัย มิ่งระโภชน์
425999,
428612
425888
ผู้จัดการสาขาสะพานจอมเกล้า
นางโสภา คัชชา
413185
413187
ผู้จัดการ สาขาท่ายาง
น.ส.จารุวรรณ  ทองรอด
771067-8
771069
ผู้จัดการ สาขาชะอ�ำ
น.ส.ชดช้อย  รงค์ฤทธิไกร 472047-51
472050
ผู้จัดการสาขาเขาย้อย
นายทวีวัฒน์  ลีฬหาล�้ำเลิศ 562057-8
562057-8
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08-5155-3680

08-9254-8915

08-9254-8920
08-1995-3270
08-1835-2646
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ธนาคารพาณิชย์
ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่ท�ำงาน

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
website : www.bankthai.co.th
ผู้จัดการสาขาเพชรบุรี
นางลักขณา  วัชระเกียรติศักดิ์ 425148
ธนาคารยูโอบี  จ�ำกัด (มหาชน)
website : www.uob.co.th
ผู้จัดการ สาขาเพชรบุรี
415883-4
ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
website : www.thanachartbank.co.th
ผู้จัดการ สาขาเพชรบุรี
นายธีระ  มาเอี่ยม
427023-5
ผู้จัดการ สาขาเขาวัง
น.ส.โสภาวดี  อักษรมัต 427152, 428352
ผู้จัดการ สาขาท่ายาง
นางปรีดาวรรณ พูลเพิ่ม
461445-6
ผู้จัดการ สาขาชะอ�ำ
นางอัญชลี  ลีลิตธรรม
471158
ผู้จัดการ สาขาเพชรรัตน์
นางรองรัตน์  พรทวีทรัพย์
410514
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มือถือ

E-mail : 		
428227

08-4700-5870

E-mail :
425169
E-mail :
415455

08-1836-7584

428351

08-1942-4991

461447

08-1857-3447

471185
410505-6

08-1582-6822
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ธนาคารพาณิชย์
ที่ท�ำงาน

ต�ำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

ที่บ้าน

องค์การ ภายใน โทรสาร องค์การ

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
website : http://www.kiatnakin.co.th
ผู้จัดการ สาขาเพชรบุรี
น.ส.ทิตา  อ่อนนิ่ม
490202
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E-mail : 		
626059
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สื่อมวลชน
ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร
โทรศัพท์

โทรสาร

สื่อโทรทัศน์
ผู้สื่อข่าวสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท
นายมานิตย์ รักพานิชแสง 303/2 หมู่ที่ 5 ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
08-9809-7079
นายสมกิต  บุญยะโพธิ์
3 ซอย 3/3 เจตน์จ�ำลอง
ถ.บริพัตร อ.เมือง จ.เพชรบุรี 08-1946-3095
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นายกิตติธัช  ขันตระกูล
24/4  ถ.นามอญ  ต.ท่าราบ  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
08-7792-5333
ผู้สื่อข่าวสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
นายดิเรก   หอมคง
241/44 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ 471735 471735
อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
471317
ผู้สื่อข่าวสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., INN, ร่วมด้วยช่วยกัน,ไทยรัฐทีวี
นายสุรพล  นาคนคร
38/20  หมู่ที่ 8 ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
08-6355-5101
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT
นายอานนท์ ชิ้นฟัก
ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเพชรบุรี ศาลากลาง
410535 428047
จังหวัดเพชรบุรี
09-3575-0544
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สื่อมวลชน
ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร
โทรศัพท์

โทรสาร

ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวี ไทย  (TPBS)
คุณสุนิษา  อ่วมมา
33 หมู่ที่ 5 ต.โพไร่หวาน
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
08-5048-1469
ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี (Nation Channel)
นายกัมปนาท  ขันตระกูล
24/4  ถ.นามอญ ต.ท่าราบ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
08-7792-5333
ผู้สื่อข่าว Media News
คุณเอกชัย  อ่วมมา
33 หมู่ที่ 5 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
08-1587-2711
เคเบิลทีวีประจ�ำจังหวัด
หจก.เพชรบุรีเคเบิลทีวี (นายพยงค์ สีดอกบวบ เจ้าของ)
นายสุวโรช สร้อยสุวรรณ
30/1 ซ.เดโช ถ.พงษ์สุริยา 
ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 425666
ต่อ 13
บริษัท ชาลีชะอ�ำคอมเมอเชียล จ�ำกัด / ส�ำนักข่าว PPNEW
นายดิเรก หอมคง
241/44  ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ
อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
470817 433991
บริษัท เมืองเพชรเคเบิลทีวี จ�ำกัด
นายณัทกร  ม่วงน้อย
322/17-18  หมู่ 1 ต.ท่ายาง 437505 461741
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
08-1857-4732
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สื่อมวลชน
ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร
โทรศัพท์

โทรสาร

หจก.เพชรบุรีเคเบิลทีวี สาขาบ้านลาด
นายพิมพ์  ทรหด
144 หมู่ 7 ต.บ้านลาด
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
08-1981-0589
หจก.เพชรบุรีเคเบิลทีวี สาขาบ้านแหลม
พ.ต.ท.เสรี  เจียมบุญ
175/4 หมู่ 4 ต.บ้านแหลม
450635 402500
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
483443
08-1851-5408
สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
บรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ
นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์ โสภณ 180 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง
418444 428444
จ.เพชรบุรี
424149
08-1831-2159
บรรณาธิการ นสพ.มวลชนนิวส์
นางธนันท์ธร เรืองปรางชญ์ 2/108 ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง 425506,
จ.เพชรบุรี
424543
บรรณาธิการ นสพ.ปฏิรูป
นางศิริกุล  สีตารมณ์
298 หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
401748
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สื่อมวลชน
ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

บรรณาธิการนสพ.ปัญญาชน
นายสุวโรช  สร้อยสุวรรณ 96 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
หนังสือพิมพ์เพชรบุรี โพสต์
คุณสุนิษา อ่วมมา
111/161-162  ต.บ้านกุ่ม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี
ผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน
นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์ โสภณ 180 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ
นายบ�ำรุง  ม่วงไหมทอง
นายสุรพล นาคนคร
ผู้สื่อข่าว นสพ.ข่าวสด
คุณกิตติศักดิ์  รื่นรวย
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หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร
โทรศัพท์

โทรสาร

405559

405553

08-5048-1469

428444,
418444 424149
08-1831-2159

64 ม.5 ต.โพพระ อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
08-1406-4867
38/20 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
08-6355-5101
96 หมู่ 9 ต.หนองกะปุ
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

08-1857-5181
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สื่อมวลชน
ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร
โทรศัพท์

ผู้สื่อข่าว นสพ.บ้านเมือง
นายภัทรพงษ์  ปานปิ่นทอง
ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์
นายภัทรพงษ์  ปานปิ่นทอง
นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม
ผู้สื่อข่าว นสพ.สยามรัฐ
นายอภิชาต  พวงน้อย
ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยโพสต์
นางสุนิษา อ่วมมา

100 หมู่ 9 ต.ท่าเสน
อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี
100  หมู่ 9 ต.ท่าเสน  
อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี
513 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โทรสาร

08-4679-0606 586566

08-4697-0606 586566
410417

60 ต.คลองกระแซง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
08-1400-7739
33 หมู่ที่ 5 ต.โพไร่หวาน
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

08-5048-1469

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
คุณอนันต์  คงเจริญ
28 ถ.รอบตลาดเทศบาล
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
08-7371-7040
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า
นายประชา  สินธุรส
124 ม.2 ต.หาดเจ้าส�ำราญ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
08-6503-7778
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สื่อมวลชน
ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร
โทรศัพท์

โทรสาร

ผู้สื่อข่าว นสพ.ยอดแหลมนิวส์
คุณบวรนันท์ บวรนันท์ณัฐกรณ์ 5 ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี
08-3221-0648
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สถานศึกษา
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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ชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนคงคาราม
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
โรงเรียนชะอ�ำคุณหญิงเนื่องบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนท่ายางวิทยา
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
โรงเรียนเขาย้อยพิทยาคม
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดแก่นเหล็ก)
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดพระทรง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดจันทราวาส)
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดไชยสุรินทร์)
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

โทรศัพท์

427032, 425070, 425809
425404, 425052
425492, 411423
425383, 427183
470418, 472072, 471072
470295, 470293, 471741
461112-3
491343, 440680
439746, 499512, 562512
450514, 481141
499305
494350
428393
409082, 409043
425699, 400940   
425975
425602
426262
426379
425189
426105
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สถานศึกษา

-5.indd 167

ที่

ชื่อสถานศึกษา

โทรศัพท์

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ
โรงเรียนเซนต์ โยเซฟเพชรบุรี
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนศึกษาพิเศษ
โรงเรียนวุฒิสารศึกษา  อ.ชะอ�ำ
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
มหาวิทยาลัย webster
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

426131, 400653
401771, 402036
417095, 427871
425371
424504-6
425385, 410080
425393
471889, 471906
471102
471464, 433562
562305, 561289
520500, 520481
456161, 456169, 08-1763-3895
02-7694000, 02-7694098-99
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สถานพยาบาลเอกชน
ชื่อสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเมืองเพชร
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
โรงพยาบาลสหแพทย์

โทรศํพท์

415191
417070-9
428203

สายด่วนต่างๆ
เบอร์สายด่วน

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
สายด่วนต�ำรวจท่องเที่ยว
ต�ำรวจทางหลวง
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
กองปราบปราม
อุบัติเหตุทางน�้ำ กองบัญชาการต�ำรวจ
สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน�้ำ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สายด่วนกรมสุขภาพจิต
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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191
199
1146
1155
1193
1192
1195
1196
1199
1784
1300
1356
1669
192
1667
1330
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หน่วยบริการต่างๆ
ชื่อหน่วยงาน

การไฟฟ้า
กฟภ.จังหวัดเพชรบุรี
กฟภ.อ�ำเภอเขาย้อย
กฟภ.อ�ำเภอบ้านแหลม
กฟภ.อ�ำเภอบ้านลาด
กฟภ.อ�ำเภอท่ายาง
กฟภ.อ�ำเภอแก่งกระจาน
กฟภ.หนองหญ้าปล้อง
กฟภ.อ�ำเภอชะอ�ำ
กฟภ.ต�ำบลบางตะบูน
กฟภ.ต�ำบลท่าไม้รวก
ไฟฟ้าขัดข้อง
การประปา
เขตจ่ายน�้ำประปาเพชรบุรี
การประปาส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์
ศูนย์บริการลูกค้า ที โอที  สาขาเพชรบุรี
ศูนย์บริการลูกค้า ที โอที สาขาชะอ�ำ
ศูนย์บริการลูกค้า ที โอที  สาขาท่ายาง
ศูนย์บริการลูกค้า ที โอที  สาขาเขาย้อย
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โทรศํพท์

0-3242-6214
0-3256-2455
0-3248-1099
0-3249-1300
0-3246-1502
0-3245-9348
0-3249-4159
0-3247-2069
0-3258-1046
0-3245-8187
1129
0-3249-2301,
0-3249-2300
1662
0-3248-8038
0-3247-1925
0-3277-1331
0-3256-1335
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สนามกอล์ฟ
ชื่อสนามกอล์ฟ

โทรศํพท์

ปาล์มฮิลล์รีสอร์ท  แอนด์  เรสซิเด้นซ์
สปริงฟิลด์  รอยัล  คันทรีคลับ
เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ
สว่างรีรสอร์ท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โอเต็ล
แก่งกระจานคันทรีคลับ

527777
709222
709100
899747
427596

โรงแรม/ที่พก
ั
ชื่อโรงแรม

โทรศัพท์

โทรสาร

สมาชิกชมรมธุรกิจการโรงแรมจังหวัดเพชรบุรี
อ�ำเภอชะอ�ำ			
โรงแรมลองบีช ชะอ�ำ
472444
472287
โรงแรมเมธาวลัย
433250-3
471590
โรงแรมโกลเด้นท์บีช
433833
433841
โรงแรมเจมส์ ชะอ�ำ
434060-79 434060-79
โรงแรมแก่นจันทร์ บีช ชะอ�ำ
425167
โรงแรมชะอ�ำ วิลล่า บีช
471595
471086
โรงแรมรีเจนท์ ชาเลย์
508140-3
508149
โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ รีเจนท์ บีช  
451240-9
471491-2
โรงแรมสวนบวกหาด
508236-7
508236-7
โรงแรมวิรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
451461-70
451471
โรงแรมสปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท
451181-5
451194
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โรงแรม/ที่พก
ั
ชื่อโรงแรม

โทรศํพท์

โทรสาร

โรงแรมดุสิตธานี
520008-9
520008-9
โรงแรมดิอิมพีเรียล เลควิว แอนด์ กอล์ฟคลับ 456233-40
456241
โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ
709222
709234
สนามกอล์ฟสปริงฟิลด์
709222
709233
ปาล์ม ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
520800
520820
รุ่ง อรัญ เดอ ชาเลย์
471226
470940
นิรันดร รีสอร์ท
433450
471038
โรงแรมยูเรเซีย ชะอ�ำ ลากูน
471326
471327
โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา 709899
709847
รั้วมะขาม วิลล่า
471073
471073
วัฒนา การ์เดน
593199
593199
สมเกียรติ วิลล่า
471243
471243
สาวิตรี รีสอร์ท
434088-9
472508
ธารามันตรา ชะอ�ำ รีสอร์ท
433999
433989
คอร์ทยาร์ด แมริออท
471984-8
471984-8
อลีลา ชะอ�ำ
709555
473190
บีช การ์เด้น โฮเต็ล
508234-9
508241
อ�ำเภอเมืองเพชรบุร			
ี
ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ
441370
441380
โรงแรมรอยัล ไดมอน
411061-70
424310
โรงแรมซัน
400000
401000
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โรงแรม/ที่พก
ั
ชื่อโรงแรม

โทรศํพท์

โทรสาร

โรงแรมเขาวัง โฮเต็ล
425167
425167
ระเบียงเรือ รีสอร์ท
441366
441366
อ�ำเภอบ้านลาด			
ปาล์มวิว
440588
440588
ต้นตาล รีสอร์ท
490088
490088
อ�ำเภอบ้านแหลม			
ชมทะเล รีสอร์ท
422071-2
422071-2
อ�ำเภอท่ายาง			
เพชรวารินทร์ รีสอร์ท
422071-2
493510
สวนเพชร ริเวอร์ วิว  
458338-9
458338
ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์
089-8372084
415142
เพชรริมธาร
427220
427220
เชซ์ พิบพลี
081-9145484
ปึกเตียน คาบานา บีช รีสอร์ท
443144-5
443145
คาชัวรินา รีสอร์ท
443000
อ�ำเภอแก่งกระจาน			
แก่งกระจาน คันทรี คลับ
459260-1
459318
นาน่า รีสอร์ท
459277
459277
อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง			
ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา
494202
494203
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ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ชื่อร้าน

อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี
ครัวคุณย่า
จันทร์รุ่ง
ส้มต�ำสากทอง
ครัวหาดเจ้า
ร้านพวงเพชร บริเวณสามชาวเพชร
ร้านแม่นุ้ย ริมถนนเพชรเกษม
ร้านรุ่งฤดี เยื้อง ร.ร.เบญจมฯ
ห้องอาหารรีแลกซ์ บริเวณสามชาวเพชร
ร้านอาหารศรีเพชร ริมถนนเพชรเกษม
โค้กชวนชิม ถนนด�ำเนินเกษม
ครัวไทย ถนนราชวิถี
ก๋วยเตี๋ยวหมูน�้ำแดง (ฮ่องเต้)ถนนเพชรเกษมสายเก่า 
VIP ก๋วยเตี๋ยวปลา ถนนเพชรเกษมสายเก่า
บ้านริมน�้ำ  ถนนราชด�ำเนิน
ร้านครัวเจ๊ณู
สวนอาหารบ้านเฒ่าอิ่ม เก่งน�้ำพริกแกง
อ�ำเภอชะอ�ำ
บ้านอีสาน
ครัวเคียงคลื่น
อร่อย เรสเตอรอง
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770535
08-9919-5749
411943
08-6302-3107
426753
427253
412880
424386
427479
411207
426941
427155
424129
402277, 402288
424427
493416
406099
470710
470479
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ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ชื่อร้าน

อ�ำเภอชะอ�ำ (ต่อ)
DEE-LEK  2
DEE-LEK 1
ครัวเม็ดทราย
ชมวิวซีฟู๊ด
ขนมจีนเจ๊สาลี่
ปลาทู เรสเตอร์รอง
ห้องอาหาร ระเบียงจันทร์
บ้านปีกไม้
บุญเกิด
สวัสดิการวนอุทยานชะอ�ำ
ลัคกี้ ซีฟู๊ด
ไอเลิฟสวีท เบเกอรี่
ร้านอาหารภูมิ
ร้านอาหารหนองแจง
ร้านคุณจิ๊ด
ร้านปากคลอง
ร้านอาหารแก่นจันทร์ โภชนา
ครัวสองพี่น้อง
ครัวบ้านชะอ�ำ
ร้านสันติสุข
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470546
470396
430196
430350-1
453034
508175
471314
508344
08-1006-3974
08-1996-9792
471962
472444
471036
472864
471162
471465
471314
472018
472210
471211
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ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ชื่อร้าน

อ�ำเภอชะอ�ำ (ต่อ)
ครัวไข่มุก
เยาว์ซีฟู๊ด
ร้านปรุง
ร้าน รายา เรสเตอรอง แอนด์ ซีฟู๊ด  
อ�ำเภอท่ายาง
ส้มต�ำเจ๊ยวน
ข้าวมันไก่  ท่ายาง
เจ๊ภา เต้าหู้ทอด
เครปญี่ปุ่น
ริมคลอง
ข้าวแกงเจ๊เบียบ
ร้านอาหารเกตุศิริ
ร้านผัดไทยท่ายาง
อ�ำเภอบ้านลาด
ติ๊กอาหารตามสั่ง
ป้าเนิน
ข้าวแกงเจ๊ศรีนวล
รัชดาพร (เจ๊แผ่ว)
ร้านเปลญวน
ร้านวอก
บ้านตวงทอง
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471870
08-1849-8385
472297
476641-2
08-9744-9473
435088
08-1581-5584
463524
479914
081-8582191
461323
461268
08-6707-6684
08-6128-2638
08-5177-9487
08-3225-8904
491560
440093
488277
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ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ชื่อร้าน

อ�ำเภอบ้านแหลม
ร้านจันทร์ผา
ร้านตุ๊กตา
ร้าน เรือ แล เล
ร้านอาหารริมทะเล
อ�ำเภอเขาย้อย
เขาย้อยโภชนาการ
ข้าวแกงแม่ล้วน
ข้าวแกงเพชรเพิ่มพร
เขาย้อยชวนชิม
ร้านต้นข่อย
อ�ำเภอแก่งกระจาน
ร้านวิโรจน์แก่งกระจานรสเด็ด
ร้านริมแก่ง
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782027
481330
484175
581306
562113
562384
08-6846-7230
439493 , 439496
08-1294-7510
459076
459253
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ล�ำ
ชื่อโครงการ
สถานที่ติดต่อ
ดับ
1 โครงการตามพระราชประสงค์ ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง
หุบกะพง
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี
2 โครงการตามพระราชประสงค์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ดอนขุนห้วย
เพชรบุรี
กองพลพัฒนาที่ 1 ค่าย
ศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก  
อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี
3 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา กองอ�ำนวยการศูนย์ศึกษา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระ การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
ราชด�ำริ
มาจากพระราชด�ำริ อ.ชะอ�ำ   
จ.เพชรบุรี
4 โครงการสวนสมเด็จ“มูลนิธิชัยพัฒนา 77 หมู่ 6
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.สามพระยา อ.ชะอ�ำ
มูลนิธิชัยพัฒนา
จ.เพชรบุรี”
5 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา “มูลนิธิชัยพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จ.เพชรบุรี”
6 โครงการที่ดินของมูลนิธิ
กองพันทหารราบที่ 3 กรม
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ บ้านท่ากะทุ่ม
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หมายเลข
โทรศัพท์
032-471543

032-424307
032-427801-2

032-593252-3

032-593100

032-706264

032-425270-1

23/1/2560 4:40:51

178

สมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี 2560

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ล�ำ
ชื่อโครงการ
ดับ
7 โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่
พืชสวนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
8 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพพื้นที่บริเวณเขานาง
พันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่)
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
9 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง
แบบผสมผสานตามพระ
ราชด�ำริ
10 โครงการชั่งหัวมันตามพระ
ราชด�ำริ
11 โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง

12
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สถานที่ติดต่อ
มูลนิธิชัยพัฒนา ต.ท่าแร้ง
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หมายเลข
โทรศัพท์
032-401560
032-782024

วนอุทยานเขาพันธุรัต
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
สาขาเพชรบุรี

032-433883

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งเพชรบุรี

032-783529
032-770750

ส�ำนักงานโครงการชั่งหัวมันฯ

032-472701

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน
ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร
สิรินธร

08-1995-6373

032-508405-10
032-508379
032-508-352
092-461-5510

23/1/2560 4:40:52
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
หมายเลข
โทรศัพท์
02-447-8585-8
นายจีระพงศ์
รักประสูติ
ผู้จัดการ
โครงการฯ
081-957-6911
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา 416701 ต่อ 16
เพชรบุรี

ล�ำ
ชื่อโครงการ
สถานที่ติดต่อ
ดับ
13 โครงการจัดสร้างโรงงานสกัด มูลนิธิชัยพัฒนา
น�้ำมันพืช และผลิตไบโอดีเซล
ครบวงจร

14

15
16

17

18
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โครงการอ่างเก็บห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ
โครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยผากอัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ
“โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน�้ำ
(อ่างพวง) อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ”
“พัฒนาแหล่งน�้ำบริเวณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
(งานขุดลอกอ่างเก็บน�้ำ
หนองจิก)”
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยสงสัยอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ

โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา 032-416701
เพชรบุรี
ต่อ 16
“โครงการชลประทานเพชรบุรี 032-461308
อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี”
“โครงการชลประทานเพชรบุรี
อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี”

032-461308

“โครงการชลประทานเพชรบุรี
อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี”

032-461308

23/1/2560 4:40:53
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ล�ำ
ชื่อโครงการ
ดับ
19 โครงการป้องกันแก้ ไขปัญหา
น�้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ
20 โครงการอ่างเก็บน�้ำผาน�้ำหยด
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
21

22

23
24

25

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน บ้านบางกลอยและ
บ้านโป่งลึก
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตาม
พระราชประสงค์หนองพลับกลัดหลวง

สถานที่ติดต่อ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุง
รักษาเพชรบุรี

หมายเลข
โทรศัพท์
032-416700-1

032-461308
โครงการก่อสร้าง 1
ส�ำนักชลประทานที่ 14
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี”
“อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 032-459291
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี”

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงการจัดพัฒนา
ที่ดินตามพระราชประสงค์  
ต.หนองพลับ  อ.หัวหิน              
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการสหกรณ์ห้วยสัตว์ ใหญ่ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ป่าเด็ง-ป่าละอู
ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 37
โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ป่าละอูบนและเขาพะเนินทุ่ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสรุ ยิ วงศ์
ตามพระราชด�ำริ
ต.ดอนตะโก อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี

032-528015

032-425260
032-400762
032-459291

032-427801-2

หมายเหตุ :  13  โครงการแรกพร้อมรับผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ โครงการฯ
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