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ผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด ปจ.
นายศิริ ศิริธรรมปิต

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด ปจ.
นายณัฐวุฒิ อนุโยธา

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด ปจ.
นายรวิชญ์ นนท์ชญาวิชญ์

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด ปจ.
นางสุดาทิพย์ ศิริวัฒนะ

โทร
โทรสาร
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ

0-3745-4000
0-3745-4000
31711
0-3721-1109 , มท. 31710
08-9201-5511*
0-3745-4000
0-3745-4000
31711
06-3901-7342
0-3745-4000
0-3745-4000
31711
06-3901-6839
0-3745-4000
0-3745-4000
31711
09-2596-5445
0-3745-4000
0-3745-4000
31711
08-5433-3373

2
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายรณรงค์ นครจินดา

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจ.ปจ.
นายณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ์

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจ.ปจ.
นายนัทพล ทองไสว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายสัญชัย ขจรเวหาศน์

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจ.ปจ.
น.ส.สุพรรณี จันทะกูล

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจ.ปจ.
น.ส.กนกทิพ วิสุทธิอุทัยกลุ

โทร
โทรสาร
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

0-3745-4001
0-3745-4001
31714
0-3721-1259 , มท. 31716
08-9201-7799*
0-3745-4001
0-3745-4001
31714
06-3903-9779
0-3745-4001
0-3745-4001
31714
08-9995-4809
0-3745-4002
0-3745-4002
31713
0-3721-2249 , มท. 31717
08-5660-2264*
0-3745-4002
0-3745-4002
31713
08-4764-5961
0-3745-4002
0-3745-4002
31713
08-7481-9563

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
นางจารุณี วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
โทร
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
โทร
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
โทร
(รกน.) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ โทรสาร
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร มท.
มือถือ
นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
โทร
(รกน.) ผู้อานวยการกลุม่ งาน
โทรสาร
อานวยการ
โทร มท.
มือถือ

0-3745-4004
0-3745-4003
31720
0-3721-7599 , มท. 31726
08-9201-8844*
0-3745-4433
0-3745-4433
31727
08-5484-2576*
0-3745-4436
0-3745-4436
31788
08-9201-9696*
0-3745-4434
0-3745-4434
31745
08-9201-6565*
0-3745-4005
0-3745-4005

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ปจ.
โทร
น.ส.วงเดือน ใช้ได้สุก
โทรสาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จ.ปจ. โทร มท.
มือถือ
โทร
ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
นายสมชาย ชานิ
โทรสาร
รกน.ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
เลขานุการปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
โทรสาร
โทร มท.
นายกฤษติภูมิ คงด้วง
มือถือ
น.ส.ปาริชาติ อาวุธ
มือถือ
น.ส.อมรรัตน์ อุไรวรรณ
มือถือ
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
น.ส.จุฑามาศ บัวเผื่อน
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
นายสนธยา เฟื่องจรัส
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ

0-3745-4437
0-3745-4003
31728
06-3203-5519*
0-3745-4007
0-3745-4007
31730
0-3721-4877
08-9245-0165*
0-3745-4007
0-3745-4007
31730
06-3904-1090
09-2518-9848
08-9966-6069
0-3745-4008
0-3745-4010
31731
08-5661-9974*
0-3745-4129
0-3745-4010
31733
06-3903-8290*

31721
08-4387-8770*

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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ศอ.ปส.จังหวัดปราจีนบุรี
นายธนาวัฒน์ ทองตาลึง

โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
นางอัจฉรา กันนะพันธุ์
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปจ.
โทร
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ
โทรสาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี โทร มท.
มือถือ
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
นางบุญทิวา วรรณประเวศ
โทรสาร
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
โทร มท.
มือถือ
สนง.ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
นายชัชวาล สมจิตต์
โทรสาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
สนง.ที่ดิน จ.ปจ. สาขากบินทร์บุรี
โทร
นายเจนกิจ เชฏฐวาณิชย์
โทรสาร
เจ้าพนักงานที่ดินจ.ปจ. สาขากบินทร์บุรี บ้านพัก
มือถือ

0-3745-4085
0-3745-4129
31815
06-3903-8313
0-3745-4011
0-3745-4011
31735
08-1949-3767
0-3745-4015
0-3745-4018
09-8828-7309
0-3745-4013
0-3745-4013
31756 , 31796
08-4874-0567*
0-3745-4101 ต่อ 17
0-3745-4102
31780, 31782
0-3721-1056
06-2605-8111*
0-3728-0531
0-3728-0532
08-9833-6632

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปจ.

นายสาธิต อ่อนน้อม
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3
ปราจีนบุรี

นางจรัส ใยเยื่อ
รกน.ผู้อานวยการศูนย์ปภ. เขต 3 ปจ.
วิทยาลัย ปภ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายชัยธรณ์ บุญมาเจริญวงษ์
ผู้อานวยการวิทยาลัย ปภ. วิทยาเขต ปจ.
สานักงาน ปภ. จังหวัดปราจีนบุรี

น.ส.ทิฆัมพร จารุภูมิ
รกท.หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 10 (ปจ.)
นายทรงชัย ลิ้มไกลท่า
หน.ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 10 (ปจ.)

โทร
โทรสาร
โทร มท.
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-4009
0-3745-4009 ต่อ 4
0-3729-1750-6
0-3729-1757, 747
08-1174-3894*

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ

0-3729-1748
0-3729-1748
08-4874-7352
0-3745-4419
0-3745-4420
08-9969-6745*
0-3748-2409
0-3748-2409
31737, 31738
08-1914-4072

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-3105
0-3721-4062
08-1867-2822*
0-3728-0234
0-3728-0234
08-1867-2852*

อาเภอ
ที่ว่าการอาเภอเมืองปราจีนบุรี

นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
ที่ว่าการอาเภอกบินทร์บุรี

นายวัลลภ ประวัติวงค์
นายอาเภอกบินทร์บุรี

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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7
ที่ว่าการอาเภอประจันตคาม

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
นายอาเภอประจันตคาม
ทีท่ าการปกครองอาเภอศรีมหาโพธิ

นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
ที่ว่าการอาเภอศรีมโหสถ

น.ส.จิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
ที่ว่าการอาเภอบ้านสร้าง

นายชัยวรรณ นิยม
นายอาเภอบ้านสร้าง
ที่ว่าการอาเภอนาดี

นายนพดล งามเหลือ
นายอาเภอนาดี

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3729-1402
0-3729-1402
08-1867-2836*
0-3727-9222
0-3727-9222
08-1867-2850*
0-3727-6410
0-3727-6124
08-1867-2844*
0-3727-1225
0-3727-1225
08-1867-2834*
0-3728-9074
0-3728-9124
08-1867-2855*

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปจ.
นางบังอร วิลาวัลย์
นายก อบจ.ปราจีนบุรี
สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร

0-3721-3724
0-3721-3724
08-1861-1919
0-3721-1028
0-3721-2163

นายบรรเจิด พฤกษะศรี
รกท. นายกเทศมนตรีเมือง
มือถือ 08-1823-3470
ปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาปรือ โทร
0-3740-7495
นายบัณฑิต แดงศิริ
โทรสาร
0-3748-2006
มือถือ
08-1525-8998
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

นายกเทศมนตรีตาบลโคกมะกอก
นางพูลทรัพย์ เดชผิว
นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์
นายรังสรรค์ บุตรเนียร
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
นายเฉลิมพล หริตวร
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
นายวรรณสิทธิ์ แสงมาลี
นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
นายวิรัตน์ แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
นายอัครเดช อารี
นายกเทศมนตรีตาบลประจันตคาม
นายสุวิทย์ โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
นายบันเทิง ปัญญาดี

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3729-4122
0-3729-4122 ต่อ 116
08-1865-1779
0-3728-3167
0-3728-3167
08-1865-0473
0-3728-1463
0-3728-1463
08-6036-4414
0-3757-5089
0-3757-5089 ต่อ 106
08-1827-6955
0-3727-9136
0-3727-9137
08-7137-1360
0-3740-0254
0-3740-0254
08-9833-5425
0-3729-1401
0-3729-1401
08-9245-1326
0-3741-0377
0-3741-0388
08-9804-3587

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
นายไชยันต์ จันทวงษ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีบ
นายสุทธิชัย เหรียญอารีย์
นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
นายเทวัน เสียงเจริญ

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3727-1326
0-3727-1326
08-6770-3737
0-3727-6114
0-3727-6114
08-1864-3744
0-3728-9226
0-3728-9086
08-9938-7671

องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก โทร
0-3721-8780
นายบุญศรี จันทร์ไชย
โทรสาร 0-3721-8782
มือถือ 08-6121-3929
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม โทร
0-3762-9661
นายสารวย สุบุตรดี
โทรสาร 0-3762-9661
มือถือ 08-9834-0936
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง โทร
0-3721-6908
นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์
โทรสาร 0-3721-6908
มือถือ 08-1945-5317
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ โทร
0-3745-2071
นายปัญญา บารุงวัด
โทรสาร 0-3745-2070
มือถือ 08-1949-6977
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย โทร
0-3721-8326
นายปราโมช สิงหกุล
โทรสาร 0-3721-8326
มือถือ 08-1899-6341
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
นายนิพล สมสกุล

โทร
0-3745-4171
โทรสาร 0-3745-4171
มือถือ 08-6023-5133
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
โทร
0-3721-6120
นายศุภณัฏฐ์ เวียงจันทร์
โทรสาร 0-3721-6120
มือถือ 09-1230-4229
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม โทร
0-3748-0358
น.ส.นัชชา ชาวนา
โทรสาร 0-3748-0359
มือถือ 08-9898-4744
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม โทร
0-3748-0294
นายเกียรติ ศิริวัฒน์ภัทรา
โทรสาร 0-3748-0294
มือถือ 08-1824-9397
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ โทร
0-3728-7066
ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร
โทรสาร 0-3728-7066
มือถือ 08-1863-2813
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์ โทร
0-3748-2856
จ.ส.อ.ต้องชนะ กลับน้อย
โทรสาร 0-3748-2856
มือถือ 08-1835-1406
อาเภอกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า โทร
0-3757-5260
นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
โทรสาร 0-3757-5270
มือถือ 08-7063-5000
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
โทร
0-3721-8381
นายประเสริฐ แววนา
โทรสาร 0-3721-8382
มือถือ 08-1448-8757
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

11
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
นายไพบูลย์ ช่างฉาย
นายก อบต.ลาดตะเคียน
นายพิศิษฐ์ กัณหารี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์
นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
นายปกรณ์ สมบัติมาก
นายกอบต.นาแขม
-ว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายมาโนช พินิจชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
นายอุดม แนวสุข

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-1214
0-3745-1214
08-9544-8687
0-3748-0921
0-3748-0921
08-1996-9929
0-3728-3971
0-3728-8377
08-1577-8243
0-3757-4643
0-3757-4642
08-9221-4183
0-3721-8813-4
0-3721-8813
09-6156-1425
0-3729-8138
0-3729-8138
08-7007-1589
0-3762-5201
0-3762-5201
08-1863-8408
0-3745-5457
0-3745-5458
08-1925-5047

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

12
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน โทร
นายเฉลิมชัย ชั่งสี
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง โทร
นางสาวภัทริน ภู่มณี
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว โทร
นายสมศักดิ์ กุลบุตร
โทรสาร
มือถือ
นายก อบต.หาดนางแก้ว
โทร
นายสมเกียรติ สมโภชน์
โทรสาร
มือถือ
อาเภอศรีมหาโพธิ
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร
นายพิษณุ เข็มเงิน
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม โทร
นายกนก บารุงโลก
โทรสาร
มือถือ
นายก อบต.ศรีมหาโพธิ
โทร
นายมาโนช พูลเฉลิม
โทรสาร
มือถือ
นายก อบต.กรอกสมบูรณ์
โทร
นายพีรมิตร สัมฤทธิ์
โทรสาร
มือถือ

0-3757-6579
0-3757-6579
09-2274-2449
0-3729-7125
0-3729-7125
08-6664-2695
0-3721-8918
0-3721-8918
08-9509-5844
0-3721-8613
0-3721-8613
08-1723-2835
0-3721-8796-9
0-3721-8796-9
08-1919-3114
0-3720-6339
0-3720-6339
08-1781-9785
0-3727-9529
0-3727-9529
08-7940-6006
0-3720-8152
0-3720-8152
08-1889-2010

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

14

13
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
นายสุรชัย ทนสิงห์

โทร
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
โทร
-ว่างโทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง โทร
นายวิชัย สายพนัส
โทรสาร
มือถือ
อาเภอบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
โทร
นายบุญส่ง จานงค์_
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
โทร
นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์
โทรสาร
มือถือ
นายก อบต.บางกระเบา
โทร
นายศิริ เงินเกิด
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง โทร
นายเสถียร แก้วไทรเลิศ
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า โทร
นายสุชาติ ส่งแสง
โทรสาร
มือถือ

0-3740-8442
0-3740-8442
08-1861-5996
0-3728-5161
0-3728-5162
0-3720-9413
0-3720-9413
08-1982-7390
0-3721-8649
0-3721-8649
08-1576-6031
0-3729-5181
0-3729-5181
09-4421-4925
0-3757-7057
0-3757-7056
08-4362-1679
0-3727-1925
0-3727-1925
08-1781-9464
0-3721-8812
0-3721-8811
08-1862-5458

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
ส.ต.อ.มานะ คล้ายสิงห์

โทร
0-3740-2089
โทรสาร 0-3740-2089
มือถือ 08-7131-5099
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน โทร
0-3748-0257-8
นายบุญเตือน อินคง
โทรสาร 0-3748-0257-8
มือถือ 08-1611-1049
อาเภอศรีมโหสถ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
โทร
0-3727-6271
นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์
โทรสาร 0-3727-6271
มือถือ 08-9244-8924
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
โทร
0-3721-8936
นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน
โทรสาร 0-3721-8936
มือถือ 08-1723-3171
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด โทร
0-3757-3265
นายสมยศ จาตุรนต์
โทรสาร 0-3757-3264
มือถือ 08-1802-7025
อาเภอประจันตคาม
นายก อบต.ประจันตคาม
โทร
0-3729-1809
นายนัฐพล เดชสุภา
โทรสาร 0-3729-1809
มือถือ 08-1864-7216
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
โทร
0-3757-8051
นายสมนึก สมใจ
โทรสาร 0-3757-8050
มือถือ 08-1865-1278
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย โทร
0-3757-8637
นายสมพิษ กุลธรรม
โทรสาร 0-3757-8637
มือถือ 08-1940-7645
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

15
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
นายสมชาย ศรีกล่า
www.bufai-sao.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
นางปวีณา เทศยุคุณธร

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
โทร
นายสุชาติ เดชสุภา
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย โทร
นายไพรวัลย์ เมืองพุทธา
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง โทร
นายอวยพร รุประมาณ
โทรสาร
มือถือ
อาเภอนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
โทร
นายบุญชอบ กองจันดา
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ โทร
นายธัญญา แสงสวรรค์
โทรสาร
มือถือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
โทร
นายไพศาล เอี๊ยะผา
โทรสาร
มือถือ

0-3729-2922
0-3729-2922
08-6287-8202
0-3721-0414
0-3721-0414
08-1940-7403
0-3721-5547
0-3721-5547
08-4643-4598
0-3745-7094
0-3721-3361
08-1862-2411
0-3721-8439-40
0-3721-8439-40
08-9542-0642
0-3740-1086
0-3740-1086
08-1955-8819
0-3762-9736
0-3762-9737
08-6832-0679
0-3740-1086
0-3740-1086 ต่อ 14
08-1955-8819

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

16
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
นายสาราญ อ่อนอรุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
นายศุภฤกษ์ บุญเจริญ
เว็บไซต์ : www.sampanta.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน
นายณรงศักดิ์ ลือคาหาญ

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3748-6805
0-3748-6806
08-7150-4658
0-3720-4094
0-3720-4094 กด 08
08-7136-1971
0-3721-8847
0-3721-8847
08-3089-7386

รัฐวิสาหกิจ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง

โทร
โทรสาร
มือถือ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี โทร
นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์
โทรสาร
มือถือ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี โทร
นายแสงชัย แหเลิศตระกูล
โทรสาร
มือถือ
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ประจันตคาม โทร
นายวิสิทธิ บ้านใหม่
โทรสาร
มือถือ
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.บ้านสร้าง
โทร
นายทวีศักดิ์ เกิดทรัพย์
โทรสาร
มือถือ

0-3748-2234-5
0-3748-2233
08-1949-8252
0-3728-0525
0-3728-0525
06-4190-9401
0-3748-0450
0-3748-0456
08-1433-7667
0-3729-1449
0-3729-1703
0-3727-9771 ต่อ 11
0-3727-1205

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

17

สานักนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดปราจีนบุรี
พ.อ.วินัย บุตรรักษ์
รอง ผอ.รมน.จว.ปจ.

โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ

0-3745-4058
0-3745-4058
31761
09-2246-8382*
0-3745-4505
0-3745-4505
31779

กระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
พลตรี ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ

ผู้บัญชาการ พล.ร.2 รอ.
พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
สานักงานสัสดีจังหวัดปราจีนบุรี

พันเอก ยุทธนา วีชะรังสรรค์
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
บ้านพัก
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

18
หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปจ. โทร
พลตรี ศตวรรษ รามดิษฐ์
โทรสาร
มือถือ

กระทรวงการคลัง
สานักงานคลังจังหวัด ปจ.

น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี

0-3747-5240-2
0-3747-5208
0-3747-5237

นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี

0-3747-1439
0-3747-1438

สนง.สรรพากรพื้นที่ ปจ.

0-3745-4039
0-3745-4039
08-3922-9696

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

0-3721-1092
0-3721-1092

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ ปจ.

นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
โทร
โทรสาร
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ

0-3745-4054-6
0-3745-4057
31757
06-1420-3145
0-3745-4049 ต่อ 116
0-3745-4051
31794
0-3721-2463
08-6600-8255
0-3745-2361-68
0-3745-2372
31783
08-9015-2578
0-3745-4052-3
0-3745-4052-3 ต่อ 16
08-1738-0058

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ปจ.

นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ททท. สานักงานนครนายก
จ.ส.ต. สกล ทองคา
ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ปจ.
นายอานาจ ช่างกลึงดี

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3747-1651, 0-3747-1658
0-3747-1651
09-8002-8434
0-3731-2282 , 0-3731-2284
0-3731-2286
0-3721-6308
0-3721-6308
-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ปจ.

นายพีรพล เปล่งเกียรติกุล
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี

นายณัทพงศ์ ทองเพ็ง
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ปจ.

โทร
โทรสาร
โทร มท.
บ้านพัก
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3748-2407-8
0-3748-2411
31752
0-3721-1550
08-4700-3720*
0-3745-4478
0-3745-4478
08-1761-1012

นางณปภัช กล่ารัศมี

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3728-7022
0-3728-7023
08-4387-4027*

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3728-3658
0-3728-3658
08-4387-4035*

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดปราจีนบุรี
นายร่มไทร จินตกานนท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปจ.

โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ

0-3745-4042
0-3745-4043
31754
08-5133-0009

สนง.เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-7871-3
0-3721-7872
08-1863-0446*

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-4073-4
0-3745-4073
08-1750-5733

สานักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-7003
0-3721-7934
08-1761-1181

นายชลิต กาปั่นทอง

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร

(รกท.) สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

มือถือ

0-3721-6670 กด 1
0-3721-6670 กด 7
08-5660-9815*
0-3745-4044
0-3745-4360
06-4157-6999,
06-3217-0316*

นายประยงค์ ภูดินทราย
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

รัฐวิสาหกิจ
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนปราจีนบุรี

หน.สนง.เคหะชุมชนกบินทร์บุรี
น.ส.อรชนก ภูมิพันธ์

นายวรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานสหกรณ์จังหวัด ปจ.

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
นายธีรคมน์ อริยสุนทร

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3720-0417
0-3721-2178
08-1870-1544

ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุส์ ัตว์ปราจีนบุรี
นายอานวย กวมทรัพย์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบารุงพันธุส์ ตั ว์ ปจ.

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-1486
0-3721-2271
08-9845-1900

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-1486
0-3721-2271
08-4874-6194

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
นายพจนารถ เนียรมงคล

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3727-1232
0-3727-1009
08-1934-0050

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืดปราจีนบุรี
นายสุชาติ ไกรสุรสีห์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปจ.
นายจงรักษ์ จารุเนตร

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-0261-2
0-3721-0261-2
06-2596-7229*

ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-0781
0-3721-0781
08-0491-9491

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ

0-3745-4077
0-3745-4079
31778
08-9244-3708*

นายสนธยา คุ้มชุม่
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา

นายวิเชียร เหลืองอ่อน
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

นายณัฏฐชัย ศิริพานิชเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

น.ส.ปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

นายธีระชัย ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3762-5221
0-3762-5221
09-8275-7866
0-3762-5208
0-3762-5209
08-1365-3663

โทร
0-3762-5219
โทรสาร 0-3762-5219
มือถือ 08-1940-4760
โทร
0-3745-2590-1
โทรสาร 0-3745-2590-1
มือถือ 09-2717-4518

สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์
ผอ.สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7

โทร
0-3762-9277
โทรสาร 0-3762-9281
มือถือ 09-8559-8451,
06-5520-4349

รองผู้จัดการ อ.ต.ก. เขต 3 (อ.ต.ก. จ.ปจ.)
นางสาวเทวัญ นักเป่า

โทร
0-3855-2270
โทรสาร 0-3755-2270
มือถือ 08-7147-4757,

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

23

กระทรวงคมนาคม
สานักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

นายธนะ คมอนันท์
(รกท.) ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
รกท.ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
นายอติชาติ บุญยัง

แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

นายสาราญ มีล่อง
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร

0-3720-0649
0-3721-2839
06-1417-1363*
0-3721-1098
0-3721-3225
08-8582-9920
มือถือ
08-9423-6130
โทร
0-3762-5426
โทรสาร 0-3745-2035
มือถือ 09-2395-9777

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร
นายสมศักดิ์ พิริยโยธา
โทรสาร
ผอ.สนง.ทสจ.ปจ.
มือถือ
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 6
โทร
นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
โทรสาร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 6
มือถือ
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) โทร
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
โทรสาร
มือถือ
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปจ. โทร
นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์
โทรสาร
มือถือ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปจ.

0-3745-4326-7
0-3745-4326-7
08-1752-0538*
0-3721-3638
0-3721-3484
08-1819-0113
0-3721-1140 ต่อ 100
0-3721-1340
08-1761-2326*
0-3745-2104
0-3745-2104
08-4751-2811*

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

24
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นายครรชิต ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ

โทร
มือถือ
โทร
มือถือ

0-3721-1140 ต่อ 700
08-4465-9551
0-3721-1140 ต่อ 700
08-1037-3331

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทร
นายสรรชาย ช่วงโชติ
โทรสาร
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
โทร มท.
มือถือ
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี โทร
นายปรีชา ขาดี
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก กบินทร์บุรี โทร
นายลิขิต สากระแสร์
โทรสาร
มือถือ
สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

0-3745-4060
0-3745-4061
31791
09-0980-4215*
0-3721-1064
0-3721-6396
08-1377-4054
0-3728-0530
0-3728-0530
08-6516-7034

รัฐวิสาหกิจ
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท ปจ.
นายพรศักดิ์ ไทยตรง
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์ปราจีนบุรี
นายจิระ สารวจเบญจกุล

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-2122
0-3721-2125
0-3721-1046
0-3721-7645

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
นางบุญรวม ทองเย็น
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์กบินทร์บุรี
นายเทิดศักดิ์ ศรีวงษ์
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าปราจีนบุรี
บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน)
นางสาววิลาวรรณ มั่งคั่ง

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3748-2220
0-3748-2226
08-9344-6715
0-3728-0778
09-1772-0543
0-3748-2221, 23
0-3748-2226
08-9344-6705

กระทรวงพลังงาน
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
นายเฉลิมพร ทองประดู่

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-4466
0-3745-4466
08-9244-2771*

กระทรวงพาณิชย์
สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวสมพร มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
การค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
นายสุมิตร มงคลยงค์
หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจ.ปจ.
นายบุญเกียรติ พนาวรวัฒน์
หน.สนง.สาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปจ.
นายคมเพชร สาลีเติมสิริ

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-4062
0-3745-4063
06-3226-0365*
0-3745-4065
0-3745-4066
08-9245-0112*
0-3745-4070-1
0-3745-4070-1
08-9245-0361*
0-3745-4068
0-3745-4068

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

ผู้อานวยการ คปภ. จังหวัดนครนายก
นายรชฏ เกตุบรรจง

โทร
0-3731-3527
โทรสาร 0-3731-3611
มือถือ 08-1174-8937*

กระทรวงยุติธรรม
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นายถาวร กูลศิริ
เรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี

นายพลกฤต จิตรบารุง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
เรือนจาอาเภอกบินทร์บุรี

นายวิชาญ มะหะมาน
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอกบินทร์บุรี
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี

นายถาวร กูลศิริ
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สนง.คุมประพฤติ จ.ปจ. สาขากบินทร์บุรี

นายวิชาญ สุขสวัสดิ์
ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.ปจ. สาขากบินทร์บุรี
สานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

น.ส.ศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อานวยการ สนง.บังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.บังคับคดีจ.ปจ. สาขากบินทร์บุรี
นางสาวมนต์ฤดี แก้วไทรเลิศ

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร

0-3721-2088
0-3721-2088
08-1909-0260*
0-3721-2135
0-3721-1065
09-8260-5047
0-3728-0521
0-3728-0524
08-1905-5370
0-3721-1612,16
0-3721-1616
08-1909-0273
0-3728-0225
0-3728-0225
08-1549-3270
0-3745-4107-8
0-3745-4109

มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

08-9979-1006
0-3728-1821
0-3728-1820
08-9245-0345*

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง โทร
0-3721-8597
นายนิรัตน์ ปังศรีอุทัย
โทรสาร 0-3721-9904
มือถือ 09-8260-4590
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
มือถือ

นายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์
ผอ.สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กฯ

0-3721-4722-3
0-3721-4721
08-9201-8611

กระทรวงแรงงาน
สานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
น.ส.ภัททิรา นวลปลอด
(รกท.) แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร
โทรสาร
จังหวัดปราจีนบุรี
นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
โทร มท.
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.ปจ. มือถือ
(รกท.) ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี โทร
นางสาวนรีรัตน์ เสาวคนธ์
โทรสาร
โทร มท.
มือถือ
สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี โทร
น.ส.เพ็ญวดี รัตตกูล
โทรสาร
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
มือถือ
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี โทร
นายอรรถชัย สุกใส
โทรสาร
ผอ.สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปจ. มือถือ

0-3745-4027
0-3745-4028
31751
08-9245-0648*
0-3745-4019-20
0-3745-4019-20
31751
08-1834-2325*
0-3745-4030-2
0-3745-4029
31784
09-7245-0189
0-3745-4023
0-3745-4023
08-1928-5370
0-3729-0380
0-3729-0383
08-5483-8191*

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นายบัญญัติ แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
- ว่าง ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-2125
0-3745-2126
08-9245-0325
0-3721-2610
0-3721-2610
0-3721-1586
0-3721-1586
08-6625-2022

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-2495-6
0-3745-2495
08-0645-7799
0-3721-0542
0-3721-0541
08-1940-4569
0-3721-1362
0-3721-4440
09-8276-4829
0-3728-0285-7
0-3728-0272-3
08-4825-3763*
0-3748-0356
0-3748-0357
08-1782-0684

กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 1
นายดาเนิน เพียรค้า
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี
นายโกวิท ลือคางาม

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นางปิยะนันท์ วังวล
(รกท.) วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
- ว่าง ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี

สถาบันการศึกษา
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-4025
0-3745-4026
08-1870-9759
0-3721-2160
0-3721-2160
0-3721-1586
0-3721-1586
08-6625-2022

กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
นายสุรชาติ เครือศรี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
นายดาเนิน เพียรค้า
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี
นายโกวิท ลือคางาม
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โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-2495-6
0-3745-2495
08-0645-7799
0-3721-0542
0-3721-0541
08-1940-4569
0-3721-1362
0-3721-4440
09-8276-4829
0-3728-0285-7
0-3728-0272-3
08-4825-3763*
0-3748-0356
0-3748-0357
08-1782-0684

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจ.ปจ.
ม.รามคาแหง สาขาวิทยบริการจ.ปจ.
ดร.หฤษฏ์ นิ่มรักษา
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต มจพ.ปจ.
ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
ผอ.ศูนย์ปราจีนบุรี ม.ราชภัฏสวนดุสิต
นายอุดม พรประเสริฐ
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา
ม.สุโขทัยธรรมาธิราชนครนายก
ดร.มาโนช กล้องเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นายวิระ ออมทรัพย์ทวี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
นางสุภาภณณ์ ปาลโฉม

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3745-4096
0-2310-8000 ต่อ 7020
0-3721-7300
0-3721-7333
08-1919-8081
0-3721-5872
0-3720-0901
0-3730-6052-4
0-3730-6053
0-3721-1068
0-3721-1068 ต่อ 200
08-1762-4311
0-3721-2220
0-3721-6825
08-1685-5573
0-3762-5220
0-3762-5224
08-9095-5690
0-3720-9081
0-3720-9081

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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ผู้อานวยการ สนง.กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว

โทร
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอเมืองปราจีนบุรี
โทร
นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา
โทรสาร
มือถือ
(รกน.) ผู้อานวยการ กศน. อาเภอศรีมโหสถ โทร
นางสาวทิศากร กลิ่นบุปผา
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอประจันตคาม
โทร
นางรุจิมา ปรัชญาโณชัย
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอศรีมหาโพธิ
โทร
นางสุรางรัตน์ พ่วงพี
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอกบินทร์บุรี
โทร
นายนิวัติ สุขโพธิ์
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอนาดี
โทร
นางอินทิรา สงวนวงษ์
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอบ้านสร้าง
โทร
นางขนิษฐา ป้องชาติ
โทรสาร
มือถือ

0-3745-2642
0-3745-2643
08-1948-9501
0-3740-7259
0-3740-7259
08-1723-0421
0-3727-6472
0-3727-6472
08-1865-2593
0-3729-2007
0-3729-2007
08-1155-7901
0-3727-9185
0-3727-9185
08-9250-5353
0-3728-2035
0-3728-2035
08-1889-6406
0-3728-9035
0-3728-9035
08-1945-7068
0-3727-1216
0-3728-1216
08-1865-6592

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

32
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
นายวิเชียร อินทมาศ
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
นายปรีชา มีพงษ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจ.ปจ.
นางสาวอรณิชชา สังข์มณี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
นายสงวน พรหมศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
นางสาวอัจฉรา สุขพิบูลย์
ผอ.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จกั รพงษ์พิทยาลัย
นางลาภู เพ็ชรวงษา
ผู้จัดการโรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
นางจิตรา งามแสง

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-1070
0-3721-1677
08-4947-7869
0-3721-1071
0-3721-3902
0-3721-1205
0-3721-1205
08-9092-7536
0-3721-3099
0-3721-3099
08-0095-2081
0-3721-1067
0-3721-2913
08-1305-6772
0-3721-1024
0-3721-2662
0-3721-3370
0-3721-3370
08-5650-9393
0-3721-4718
0-3721-4718
08-2460-8356

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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33
โรงเเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร
โทรสาร
ผู้อานวยการโรงเเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี มือถือ

0-3721-0934
0-3721-0935
08-1378-1788

กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นายโชคชัย สาครพานิช

โทร
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร
นายนาพล แดนพิพัฒน์
โทรสาร
บ้านพัก
มือถือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอกบินทร์บุรี
โทร
นายแพทย์โชคชัย มานะดี
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอนาดี
โทร
แพทย์หญิงนงนิจ เจริญงามเสมอ
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอประจันตคาม โทร
นายแพทย์พงศธร สร้อยคีรี
โทรสาร
มือถือ

0-3721-1627
0-3745-2160
08-1781-1789
0-3721-1446
0-3721-4945
0-3721-1088 ต่อ 3475
0-3728-8096
0-3728-8201
08-1934-6362
0-3728-9057 ต่อ 401
0-3728-9163 ต่อ 222
08-1834-1183
0-3729-1368
0-3729-1368
08-6317-8680

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอศรีมหาโพธิ โทร
นายแพทย์ศิริเกียรติ เตชะมนูญ
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอบ้านสร้าง โทร
นายแพทย์ชวลิต ศรีสมพจน์
โทรสาร
มือถือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอศรีมโหสถ โทร
ทันตแพทย์มานะ บุญยืน
โทรสาร

0-3727-9204
0-3727-9203
08-1632-8686
0-3727-1238
0-3727-1238 ต่อ 105
0-3727-6127
0-3727-6480

ผอ.ว.การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปจ. โทร
0-3745-4470
นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
โทรสาร 0-3745-447 ต่อ 34
มือถือ 08-3448-9668

กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

นายสิทธา ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
0-3745-2241-4
โทรสาร 0-3745-2242
มือถือ 08-1732-1773

ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี โทร
0-3748-0480
พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง
โทรสาร 0-3748-0526, มท. 31775
โทร มท. 31772
บ้านพัก 0-3721-1150, มท. 31773
มือถือ
สารวัตร ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
โทร
0-3729-0066
พ.ต.ท.สุริยา ขุนโต
โทรสาร 0-3729-0066
มือถือ 09-1716-2933
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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35
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปจ.
พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์

โทร
0-3721-1058
โทรสาร
0-3721-2008
มือถือ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
โทร
0-3728-0227
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
โทรสาร
0-3728-0227
มือถือ
08-1868-0017
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม โทร
0-37-29-1498
พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล
โทรสาร
0-3729-1737
มือถือ
08-1863-6669
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ โทร
0-3727-9429
พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์
โทรสาร
0-3727-9431
มือถือ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
โทร
0-3728-9099

ผู้กากับการ สภ.วังตะเคียน
พ.ต.อ.พีระพงษ์ เหล่าธนาวิน

พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์

อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
นายเกรียงศักดิ์ สินทวีเพิ่มพูน

ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
พ.ต.อ.วรชาติ รสจันทน์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
พ.ต.อ.กนกศักดิ์ สิงห์ทอง

โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3728-9099
08-1575-7306
0-3727-1240
0-3727-1240
08-1807-0111
0-3727-6123
0-3727-6123
0-3720-9415
0-3727-8957

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

ผู้กากับการ สภ.สระบัว
พ.ต.อ.สมพร อินเหลา
ผู้กากับการ สภ.วังขอนแดง
พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมือง จ.ปจ.
พ.ต.ท.สมชาย จิตสงบ

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3757-6581
0-3757-6529
0-3757-5092
0-3721-5482
0-3748-6774
0-3748-6774
0-3721-0548
-

สานักงานอัยการสูงสุด

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ปจ.
ร.ต.อ.วสันต์ จันทร์อินทร์
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
นายสมชาย ธรรมสุวินัย

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร

0-3748-2401-3
0-3748-2404-5
0-3721-6805-6
0-3721-6806
0-3728-0231
0-3728-0231 ต่อ 109
0-3728-0231 ต่อ 113
0-3728-0231 ต่อ 109

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดปราจีนบุรี
(สาขากบินทร์บุรี)
นายศานติ วจะรักษ์เลิศ
มือถือ * คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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สานักงานศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี
นายวราวุธ พลอยเจริญวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
นายประพันธ์ กิ่งพุทธพงษ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ปจ.
นายธนศักดิ์ ใจหาญ

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
0-3745-2500 - 11
0-3745-2512
08-4361-3090*
0-3728-0210
0-3728-0206
08-4361-2806*
0-3721-4728 ต่อ 113
0-3721-4727
-

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

นางวารินทร์ สิกขชาติ
(รกท.)ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
0-3745-4508
โทรสาร 0-3745-4507
มือถือ 08-1982-2573

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.คกก.การเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี

นายป้องปราการ สุดนุช
ผอ.สนง.คกก.การเลือกตั้งประจาจังหวัดปจ.

โทร
0-3721-8556-59
โทรสาร 0-3721-8560-61
มือถือ

สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
หัวหน้าสานักงานสาขาจังหวัดปราจีนบุรี
นางธนวัน บัวหลวงงาม

38

โทร
0-3745-4221
โทรสาร 0-3745-4221
มือถือ 08-2790-3323

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-0729
0-3721-0729
0-3721-0729
0-3721-0729
0-3721-0729
0-3721-0729

ธนาคาร
ผจก.ธ.กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา ปจ.
นางรพีพร สังขปรีชา

โทร
โทรสาร
มือถือ
ผจก.ธ.กรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขา ปจ.
โทร
นางสาวรัตนา เล็กเจริญรัตน์
โทรสาร
มือถือ
ผจก.ธ.กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขา ปจ. โทร
นายยุทธนา เอกนัย
โทรสาร
มือถือ
ผจก.ธ.กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา ปจ.
โทร
นายสราวุธ ชาตะสิงห
โทรสาร
มือถือ

0-3720-0800
0-3721-1640
08-6977-0823*
0-3721-1685
0-3721-2556
08-1688-5040
0-3721-3217-8
0-3721-3217-8
08-1290-7065
0-3721-2508
0-3721-1369
08-4075-5446

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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39
ผจก.ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาปจ. โทร
นางเยาวพา ดิษยครินทร์
โทรสาร
บ้านพัก
มือถือ
ผจก.ธ.ธนชาต จากัด (มหาชน) สาขาปจ.
โทร
นายนิติพน วชิรวิธย์
โทรสาร
มือถือ
ผจก.ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
โทร
นางสาวนวรัตน์ สิมิวณิชย์
โทรสาร
มือถือ
ผจก.ธ.ทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา ปจ. โทร
นางปาริชาติ เคนเดิม
โทรสาร
มือถือ
ผอ.เขต ธ.ออมสิน ปราจีนบุรี
โทร
นางผ่องพรรณ สาลี
โทรสาร
มือถือ
ผจก.ธ.ออมสิน สาขาปราจีนบุรี
โทร
นางรุ่งนภา เหล็กศิริ
โทรสาร
มือถือ
ผจก.ธ.ออมสิน สาขากบินทร์บุรี
โทร
นางสาวภรณุต วรวิสัณ
โทรสาร
มือถือ
ผจก.ธ.ออมสิน สาขาประจันตคาม
โทร
นางขวัญใจ ดีหว่าง
โทรสาร
มือถือ

0-3721-2843
0-3721-1631
0-3853-5220
08-1374-7080
0-3721-3855-9
0-3721-3080
08-7036-7360
0-3720-0344-7
0-3720-0344-7
0-3721-1355-6
0-3721-1655
08-4427-7910
0-3721-6078
0-3721-6078
08-1255-6592
0-3721-1077
0-3721-1077
09-5932-4565
0-3728-3194-5
0-3728-1195 ต่อ 17
09-2402-9933
0-3729-1386
0-3729-1767
08-9807-4159

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

ผจก.ธ.ออมสิน สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี
นางจุฑามาศ เทียนแก้ว
ผจก.ธ.ออมสิน สาขาศรีมหาโพธิ
นางสาวอนุสรณ์ วงศ์ปุรนานนท์
ผอ.สนง.ธ.ก.ส. จังหวัดปราจีนบุรี
นายปุรฉัตร บุญประกอบ

โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ
โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3728-2146
0-3728-2146
08-1295-3621
0-3727-9241
0-3727-9272
08-1976-0072
0-3721-3757
0-3721-3729
08-1444-2722

ภาคเอกชน
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
นายชุมพล สมใจ

โทร
0-3721-5036
โทรสาร 0-3721-5037
มือถือ 08-1638-1868
037-270-500 ต่อ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โทร
613128
นายชาญชัย จินดาสถาพร
โทรสาร 037-274-270
มือถือ 08-9922-9888
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
0-3745-4025 ต่อ 624
นางบังอร วิลาวัลย์
โทรสาร 0-3745-4026
มือถือ 08-1874-4128
นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
นายดาริห์ รัตนชินกร
โทรสาร มือถือ 08-1515-1946
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดปจ. โทร
0-3727-9188
นายดาริห์ รัตนชินกร
โทรสาร 0-3727-9188
มือถือ 08-1515-1946
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดปจ. โทร
นางอุทุมพร พรหมวาศ
โทรสาร
มือถือ
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ปจ.
โทร
นายกนก ปฐมนุพงค์
โทรสาร
มือถือ
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
โทร
นายสุวิทย์ เรวิก
โทรสาร

08-1611-5537

08-7783-0326
0-3721-4151
0-3721-4151,
0-3721-4108
โทร
0-3745-4511
โทรสาร 0-3745-4510
มือถือ

ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปจ.
นางสาววัฒนา นรบุตร

สื่อมวลชน
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัด
ปราจีนบุรี
นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
นายธนู
บุญเพ็ง
นายไพโรจน์ เกล็ดงิน
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5, 7, ทีวีไทย
นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9
นายธนปกรณ์ วิศวามิตร

โทร
โทรสาร
มือถือ

0-3721-2130
0-3721-2130
08-1862-8344

มือถือ
มือถือ

08-1759-6058
08-5282-7508

มือถือ

08-1862-8344

มือถือ

08-1286-3615

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, แนวหน้า
นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นางพัชรี เมืองเนาว์
นายธนู
บุญเพ็ง
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นายไพโรจน์ เกล็ดงิน
หนังสือพิมพ์มติชน
นายมานิตย์ สนับบุญ
นายสมบุญ วัชรถานนท์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
นายศุภชัยวัฒน์ อินทร์จันทร์
หนังสือพิมพ์เสียงปราจีน
นางขวัญยืน ถนอมสิงห์
หนังสือพิมพ์เสียงมหาชน
นายสมศักดิ์ จิระพงษ์
ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชน
นายนัฐพล นาคพราย

มือถือ

08-1862-8344

มือถือ
มือถือ

08-1744-4203, 08-1654-2117
08-1759-6058

มือถือ

085 – 2827508

มือถือ
มือถือ

08-1558-3238
08-6366-1800

มือถือ

08-9055-8648

โทร.

0-3720-0155

โทร.

0-3721-1960

มือถือ

08-6355-4491

โรงแรม / รีสอร์ท
อาเภอเมือง
โรงแรมเขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท
0-3727-9410-2 , 0-3721-9470-2
โรงแรมโซเฟีย
0-3721-5811-2
โรงแรมไอยรา
0-3721-2615, 08-3116-5552
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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โรงแรมพัฒธา
037-211876, 037-213421
ริมภู การ์เดนท์ รีสอร์ท แอนท์ แคมป์
0-3740-7421, 08-3139-1103
โรงแรมแกรนด์ การ์เด้น
0-3721-3363
ดาษดา รีสอร์ท
0-3723-9800, 09-0198-7581
โรงแรมวรรณิดา การ์เด้น รีสอร์ท
0-3745-2614, 08-4103-7444
โรงแรมโรส
0-3721-1025, 0-3721-3793
โรงแรมพาราไดซ์ รีสอร์ท
0-3721-4499 , 08-1781-8123
รัศมีรีสอร์ท แอนด์ สปา
0-3740-3959, 08-5101-0107
โรงแรมทรัพย์ไพลิน
0-3721-3601, 0-3722-1921
คิงส์ โฮเต็ล
0-37-21-1188, 0-37-21-5027
ไม้เค็ด โฮมสเตย์
08-1454-4148, 08-1458-9531
บ้านไม้ชายคลองรีสอร์ท
08-6143-3558, 08-7619-0695
เปี่ยมสุข
0-3721-1711
อาคารเปรมสุข 2
037-211088 ต่อ 4567
ปาล์มการ์เดนลอด์จ
0-3740-3391, 08-9989-4470
กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
08-7087-5039
อาเภอกบินทร์บุรี
โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี
0 -3720-3193, 0-3728-2699
ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม
0-3721-5495, 08-5778-6403
คันทรีโฮเต็ล
0-3721-5495 08-5778-6403
เปรมสุข
0-3720-2955, 0-3720-0871
โรงแรมศรีกบินทร์
0-3728-1375, 0-3728-2366
โรงแรมศิริมงคล
0-3720-5579, 0-3728-1095
นนทรีรีสอร์ท
0-3720-5432, 08-1863-8740
โรงแรมกบินทร์อินเตอร์
0-3728-1450, 0-3720-2328-9
เพชรกระจ่าง รีสอร์ท
037-451318
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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บ้านไร่นฤมล รีสอร์ท
กบินทร์โฮเต็ล
โรงแรมแสนสุข รีสอร์ท
เกาะสุวรรณรีสอร์ท

08-7834-8383, 08-1513-4234
0-3728-1303
08-94043-335, 08-1715-5515
0-3720-5604
อาเภอศรีมหาโพธิ
แคนทารี 304 โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 0-3728-2699, 0-3720-3193
โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
0-3720-8444-6, 0-2267-7111
เดอะเรสซิเดนซ์
0-3746-6322, 08-6344-9457
พานหิน รีเจ้นท์
0-3720-8939
โรงแรมวังสาราญ
เดอะปาร์ค 304 โฮเต็ล
โรงแรมพานหินการ์เด้นวิว
รังสิมันต์รีสอร์ท
ไม้หอม รีสอร์ท
คันทรี อินทร์
โรงแรมปาร์ค บูติก รีสอร์ท
ไผ่อินทร์
บ้านดงโฮมสเตย์

0-3746-6222-30, 08-1945-4969
0-3728-5170-1 ต่อ 111
0-3728-5255, 0-3728-5290
0-2504-0623, 08-1555-9423
0-3728-5170-1
0-3728-5099, 0-3728-5100
0-3728-5500, 08-5650-0500
0-3720-9193
08-1720-3020, 08-9750-7779
อาเภอนาดี
0-3721-5217-8, 08-0447-7778
08-7664-4423, 08-5262-7663
08-7901-9945, 08-1874-9451
0-3748-6761, 08-1357-5080
0-3740-1241- 2, 08-3033-3476
0-3745-1204, 08-1983-8335
0-3728-2035, 08-1515-1946

นาราวดี สปา รีสอร์ท
อนันตราปุระ รีสอร์ท
ร่มเย็นทับลาน
ผึ้งหลวง แคมป์กราวด์
ธารณี รีสอร์ท
วังตะพาบ รีสอร์ท
ศักดิ์สุภา รีสอร์ท
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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45
แก่งหินเพิง ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท
สวนนงนุช แค้มปิ้ง รีสอร์ท
เมืองในหมอก รีสอร์ท
หินเพิง รีสอร์ท
ทับลาน โฮมสเตย์
เหนือฝายแคมป์
ใสใหญ่ รีสอร์ท
แก่งหินเพิง แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท
บ้านระเบียงผา
ไอ ดี เอ เฮ้าส์
โรงแรมเฟื่องฟ้า
สระมรกต รีสอร์ท

08-1909-6896, 08-9993-4177
0-3740-1373, 08-1909-9553
08-1718-0760, 08-3966-4496
08-9828-8127 ,08-7904-0651
08-1781-8857
0-3728-9005, 08-1983-2199
0-3728-2576, 08-9094-7210
0-3740-5608, 0-3740-5611
08-7248-1122, 08-1873-2631
08-4349-1896
อาเภอประจันตคาม
0-3729-1480 , 0-3729-13410
อาเภอศรีมโหสถ
08-1859-0371, 08-5488-9896

ร้านอาหาร
อาเภอเมือง
ภัตตาคารแสนสว่างใจ
ระเบียงนา
เจ๊มะลิอาหารเวียดนาม
มธุรสริมสวน
ข้าวแกงปักษ์ใต้เจ๊ตา
ร้านร่มไม้
แสนโอชา
ข้าวมันไก่หลักเมือง
บุญตาข้าวมันไก่
น้องนก
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง

0-3721-1230
08-1239-3818
0-3721-1454 , 03721-2968
0-3721-2398, 08-1910-7565
08-1453-0047, 0-3721-6469
0-3721-6080, 08-1442-0445
0-3721-1541
0-3721-1044
0-3721-6919
0-3740-5450, 0-3740-5566
โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

เป็ดย่างพรชัย
ก๋วยเตี๋ยวสูตรสมุนไพร
ก๋วยเตี๋ยวน้าใสรสเด็ดพรรณ
สวนอาหารเรือนแพ
สวนอาหารแพเรือนน้า
เรือตานานซีฟู๊ด
เทสตี้เรสเตอรอง
ร้านอาหารชมชล
บ้านขนมจีน
ร้านคิมคิม
ปลายเขื่อน
ร้านบ้านริมน้า
พลังชีวิต
ครัวเจ้าคุณ ท.
ผัดไทยแสนสุข
ผัดไทยเจ๊หน่อย
ก.เจริญ
ชนิดา
เรือนวานิชชา
แคริฟอร์เนีย สเต็ค
ครัวคุณลาใย
ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรสุพรรณ
ครัวสุกี้
นฤมล
บ้านเนินน้า

0-3721-2299
0-3721-1760, 08-1689-1413, 08-1623-1530
08-6156-6854 , 08-6156-6854
0-3728-7057, 08-3115-0990, 08-9500-3139
0-3728-7123, 08-9606-9833, 08-7982-1411
0-3721-3311 , 08-5278-9996
0-3721-5722, 08-1650-8012, 08-5166-9050
0-3721-2313, 08-7132-4283
08-6509-9120, 08-4892-4698
0-3721-7937, 0-3721-7939, 08-4606-3888
08-1983-8683, 08-9989-4470
0-3721-2797, 09-5161-1162
0-3721-3461
08-1619-8880, 08-6138-3215, 08-4352-1814
0-3721-1963
08-4661-8315
0-3721-1760, 08-1689-1413, 08-1623-1530
0-3721-1496, 08-1668-6248, 08-1267-1056
อาเภอกบินทร์บุรี
0-3729-0330 , 08-1861-3245
0-3720-3193, 0-3728-2699
08-9664-4947, 08-4132-4441
08-1699-3085
0-3728-1104
08-1513-4234, 08-9452-4510
0-3728-2108-9

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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ปาล์มสวีทโฮม
แหม่มลูกชิ้นเด้ง
อาหารอิสลาม อิสมาแอลโภชนา
เอ็งชวนกิน
เฮงชวนชิม
ครัวกาญจนา
ศิริรัตน์
ศิลาแลง
หน่าเฮียงโภชนา (ฟ้ามุ่ย)
เบื้องญวน อาหารเวียดนาม
ฟรอนท์ฮิลล์
อาพลโภชนา
เปียกโภชนา
บ้านวังตะวัน
ริมบ้านชานเมือง
หลินจูโภชนา
ครัวบ้านพวน
เจ๊หมวยโภชนา
ราดหน้ายอดผัก
good Time
ร้านเพลินจิต
ร้านพุงกาง

0-3728-2117, 0-3720-3206-7
0-3728-1345
0-3728-8039, 08-1650-1036
0-3728-2339
0-3720-5546, 0-3728-1320
0-3728-2272
0- 3720 -5829
08-9962-2315
0-3728-1336
08-1330-1514, 0-3720-5169
08-5669-9655
อาเภอประจันตคาม
0-3729-1613
0-3729-1107, 08-9036-5536, 08-6841-8331
08-1861-4306
อาเภอศรีมหาโพธิ
0-3720-6150, 08-1935-3455
0-3720-8273
08- 4682-4514
0-3727-9133
08-1982-3252
0-3720-8200
08-6785-4422, 08-5055-3645
08-9406-5792

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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อาเภอนาดี
ไก่ย่างเลิศทิพย์
08-7678-2538, 08-7678-2539
เรือนขวัญ
08-7678-2538, 08-7678-2539
ต้นลาน
08-5251-2851
ป้าจาปี
08-9938-1519, 08-9099-3307
นาราวดี สปารีสอร์ท
0-3721-5217-8, 08-0447-7778, 08-1633-8243
อาเภอศรีมโหสถ
ครัวอาหารป่าป้านิ่ม
08-7828-5541
เดอะเชฟ
08-7903-1506, 08-8190-3725
ด้วงไก่ย่าง
08-1940-5244, 08-4566-2255, 08-1864-9239
ต้มเลือดหมู
0-3727-7124
เจ๊นาข้าวมันไก่
0-3727-6822
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นโคกปีบ 08-6847-1695
อาเภอบ้านสร้าง
สมาคมบ้านสร้าง (1)
0-3727-1129, 0-3740-2138
ครัววศินย์ทรัพย์ (สมาคมบ้านสร้าง 2) 0-3727-1129 , 08-1423-3832

ร้านค้า
ร้านสมประสงค์
ร้านเยี่ยมวิไล
ร้านนกดอกไม้
ร้านศิวิไลอาร์ต (ร้านถ่ายรูป)

0-3721-1087
0-3721-1154
0-3721-3286
0-3721-1254

ศูนย์การค้า
โรบินสัน สาขาปราจีนบุรี
037-454-811-24
Tesco Lotus สาขาปราจีนบุรี
037-200-282
Tesco Lotus Express สาขาปราจีนบุรี 0-3741-4740-43
Big C สาขาปราจีนบุรี
03-7454-811-24
* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี
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หมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ
สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองปราจีนบุรี
ตารวจทางหลวง
ดับเพลิง
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
ศพส.จ.ปราจีนบุรี
การไฟฟ้าปราจีนบุรี
การไฟฟ้ากบินทร์บุรี
การไฟฟ้าประจันตคาม
การไฟฟ้าศรีมหาโพธิ
สานักงานประปาปราจีนบุรี
สานักงานประปากบินทร์บุรี
โทรศัพท์
สถานีรถไฟปราจีนบุรี
สถานีขนส่งปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลอาเภอกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลอาเภอบ้านสร้าง
โรงพยาบาลอาเภอประจันตคาม
โรงพยาบาลอาเภอศรีมโหสถ
โรงพยาบาลอาเภอศรีมหาโพธิ
โรงพยาบาลอาเภอนาดี
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์

0-3721-1058 , 191
0-3729-0066 , 193
0-3721-1099 , 199
0-3745-4129 , 198
0-3745-4085 , 1688
0-3748-0458
0-3748-0819
0-3729-1991
0-3727-9771
0-3748-2234-5
0-3728-0525
0-3748-2200
0-3721-1120
0-3720-0647
0-3721-1446
0-3728-8196-7
0-3727-1238
0-3729-1368
0-3727-6127
0-3727-9204
0-3728-9057
0-3721-7038

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

สารบัญ
1. ผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
2. กระทรวงมหาดไทย
3. สานักนายกรัฐมนตรี
4. กระทรวงกลาโหม
5. กระทรวงการคลัง
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. กระทรวงคมนาคม
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12. กระทรวงพลังงาน
13. กระทรวงพาณิชย์
14. กระทรวงยุติธรรม
15. กระทรวงแรงงาน
16. กระทรวงวัฒนธรรม
17. กระทรวงศึกษาธิการ
18. กระทรวงสาธารณสุข
19. กระทรวงอุตสาหกรรม
20. สานักงานตารวจแห่งชาติ
21. สานักงานอัยการสูงสุด
22. สานักงานศาลยุติธรรม
23. สานักงานพระพุทธศาสนา
24. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

หน้า
1
3
17
17
18
19
19
20
23
23
24
25
25
26
27
28
28
32
33
33
35
36
36
36

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

สารบัญ
25. สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
26. สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
27. ธนาคาร
28. ภาคเอกชน
29. สื่อมวลชน
30. โรงแรม / รีสอร์ท
31. ร้านอาหาร
32. ร้านค้า
33. ศูนย์การค้า
34. หมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ

หน้า
36
37
37
39
40
41
44
47
47
48

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

* คือเบอร์ โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง โดย...ก.ยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดปราจี นบุรี

