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รหัสโทรศัพท์  054

รหัสไปรษณีย์  54000
พื้นที่ 6,538.6 ตารางกิโลเมตร  ห่างจาก กทม. 555 กิโลเมตร  ประชากร  446,878 คน  ชาย  216,328  คน  หญงิ 230,550 คน

เขตการปกครอง  8  อ าเภอ 78  ต าบล   708   หมู่บ้าน   อบจ. 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลต าบล   25   แห่ง อบต. 57 แห่ง 

อาชีพหลัก / รอง เกษตรกรรม/ หัตถกรรม   

สถานที่ที่น่าสนใจ วัดพระธาตุช่อแฮ  วัดพระธาตุจอมแจ้ง   วัดหลวงและวัดพระนอน อุทยานแหง่ชาติเวียงโกศัย  พระธาตุพระลอ 

อุทยานแหง่ชาติแม่ยม  หมู่บา้นทอผ้าตีนจก หมู่บา้นทุ่งโฮ้ง  บา้นประทบัใจ วนอุทยานแพะเมืองผี ถ้ าผานางคอย

ถ้ าเอราวัณ น้ าตกแม่แคม สวนหนิมหาราช  วัดจอมสวรรค์  คุ้มเจ้าหลวง  บา้นวงศ์บรีุ

งานประจ าปีของจังหวัด งานฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาดแพร่  เดือน มกราคม งานนมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ เดือนมีนาคม 

งานสงกรานต์ เดือนเมษายน  งานลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน  งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง เดือนพฤศจิกายน

โทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่    มท.   โทรศัพท์ส านักงาน         โทรศัพท์เคลื่อนที่       มท .

ผู้ว่าราชการจงัหวัด นายยพงศ์รัตน์      ภิรมยรั์ตน์ 0-5451-1036 08-9897-9285 ท้องถิ่นจงัหวัด 0-5453-4119 ต่อ666
รองผู้ว่าราชการจงัหวัด นายโชคดี     อมรวฒัน์ 0-5451-1606 08-9203-4051 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายประสาน   ชุมภูอนิทร์ 0-5453-4119 ต่อ111 09-1075-9489
รองผู้ว่าราชการจงัหวัด 0-5451-1779 08 9203 2895 หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน 0-5453-4119 ต่อ222 08-6182-0188
ปลัดจงัหวัด นายวเิชียร     อนุสาสนนันท์ 0-5451-0038 08-9956-9720 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าส านักงานจงัหวัด 0-5452-3422 08-9203-4272 ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริม นายต่อพงษ์    ทับทิมโต 0-5453-4504 ต่อ333 08-1288-1703
และพัฒนาท้องถิ่น
ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย นายต่อพงษ์    ทับทิมโต 0-5453-4504 ต่อ333 08-4040-0996

    ระเบียบและเร่ืองร้องทุกข์

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน นางนุชรีญา   เสาร์แดน 0-5453-4504 ต่อ555 08-9553-7522

0-5453-2485 08-1884-7375 0-5451-1621 08-1971-2305

0-5451-1014 0-5453-4483

1. เทศบาลเมืองแพร่ นายพัฒนพงษ์  พงษ์นวล (รกท.) 0-5451-1060 08-1595-1192 นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ 0-5451-1060 09 8794 9247
2. เทศบาลต าบลช่อแฮ                     0-5459-9021 08-6118-5559 นายบุญครอง  ดอกเกีย๋ง 0-5459-9021 08-6116-7007
3. เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 0-5452-2458 08-9554-1557 0-5452-2458 08-9851-8865
4. เทศบาลต าบลแม่หล่าย 0-5465-2660 08-1595-8877 นางชมบุญ  หมดมลทิน 0-5465-2660 08-9956-3102
5. เทศบาลต าบลบ้านถิ่น นายนภัสกร    อภัยกาวี 0-5464-5047 08-1289-4678 นายสิทธเิดช  ประจญมาร 0-5464-5047 08 9852 3579
6. เทศบาลต าบลวงัหงษ์ นายเจริญ    อนิทราวธุ 0-5464-4330 08-6189-9041 นายธรีะศักด์ิ  หมืองหม้อ 0-5464-4330 08-6187-1253
7. เทศบาลต าบลแม่ค ามี วา่ง 0-5463-5943 - ส.ต.ท. ทวสิีทธิ ์ พัฒนชัยวฒัน์ 0-5463-5943 08-5040-5086

8. เทศบาลต าบลสวนเขื่อน นายฌาญณริฐน์    พรมวงั 0-5464-5688 08-5617-7555 0-5464-5688 08 9555 0544

9. เทศบาลต าบลป่าแมต นายสุทธพิันธ ์  ทองไหล 0-5462-6982 08-9852-5246 นายเจริญ  สิทธศิร 0-5462-6982 09 7924 8183
10. เทศบาลต าบลทุ่งกวาว นายประกจิ   สุภาผล 0-5452-2203 08-9757-7936 จ่าสิบเอกมานิตย ์ สวสัด์ิสุข 0-5452-2203 08-7923-5740
11. อบต.ร่องฟอง นางประชิต  กาทองทุ่ง 0-5465 1654 081-884 2727 นายรวฉิัตร  ชรากาหมุด 0-5465 1654 08-1952-2652
12. อบต.กาญจนา ด.ต.ทองค า  วงศ์อว่น 0-5465-1071 08-1952-6149 นางมณฑา  สิทธชิยาพรกลู 0-5465-1071 08-9854-3998
13. อบต.ห้วยม้า นายสิทธชิัย  ชัยสุรัตน์ 0-5463-7034 นางณปภัช  กาศวเิศษ 0-5463-7034 08-6396-9139

14. อบต.ท่าข้าม นายเล่ือน เทียมแสน 0-5464 4016 06-1286-4944 วา่ท่ี ร.ต.นิเวช  แกน่เรณู 0-5464 4016 08-7998-9273

15. อบต.แม่ยม นายเงิน  จันตะปะตุ 0-5406 9621 08-1884-9646 จ.ส.อ.ปาหนัน  จูงใจ 0-5452-1272 09-6981-2335
08 9950 3553 08 9950 3553

16. อบต.นาจักร นายชวลิต  บทกลอน 0-5462-4257 08-7660-7779 นางสาวนันท์นภัส  มะยาระ 0-5462-4257 08-1783-0436

17. อบต.ป่าแดง นายวทิยา  กนักา 0-5459-8266 08-9552-2827 นางพรรณธร    ปรีชา 0-5459-8266 08-1783-1443

18. อบต.เหมืองหม้อ นายวฒิุพงศ์  กาซ้อง 0-5462-4310 08-3075-1729 นายจงรักษ์  โศภิษฐ์ชล 0-5462-4310 08-1765-3384

19. อบต.วงัธง ร.ต.สงวน   ธงยีสิ่บสอง 0-5464-4658 09-1851-2147 นางอสุา   ใจเฉลียว 0-5465-4658 08-9634-2412

08-9851-8937

ส านักงาน

-

ปลัด อบจ.

โทรศัพท์

นางสาวเกษร  ปลาลาศ

นายกเทศมนตร/ีอบต.

นายสมเพ็ชร์   ศรีทิพงศ์
นายบรรจง  ยพัวฒันา                 

อ าเภอ

อปท.   …18…..  แห่ง
ส านักงาน มือถือ

081-867-3571
โทรศัพท์

นายอ าเภอ

นายทรงฤทธิ ์แกว้สุทธิอ าเภอเมืองแพร่

โทรศัพท์

      ชื่อ - สกุล       ต าแหน่ง

แพร่ นายอนุวธั  วงศ์วรรณ
มือถือ

อบจ. นายก  อบจ.
ส านักงาน มือถือ

โทรศัพท์

แพร่

วา่ที่ ร.ต.นพดล     ค าสม

21711
-

   สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด

พระธาตุอยู่บนหลังม้า

ต าแหน่ง ชื่อ - สกุล

หัวหน้าส่วนราชการในจงัหวัด

นายประพจน์  สุขพัทธี

ปลัดเทศบาล / อบต.

06 3206 6005

  หม้อหอ้ม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง

-

ค าขวัญประจ าจังหวัด

ลือเล่ืองแพะเมืองผี   คนแพร่นี้ใจงาม

นายปรีชา   สุขรอด

มือถือ
ท้องถ่ินอ าเภอ

โทรศัพท์
ส านักงาน

ส านักงาน มือถือ

-
21712

21748 -

21713
21730

วา่ง

-

โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ

นายสายสุมิตร  มาบุญมี

นายศิโรตม์   พุทธา

นายอนุรัฐ  ไทยตรง

นางสุนีย ์  บุษพันธ์

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

หน้าที่ 1
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0-5464-2635 08-1867-3592 0-5459-3760 06-3206-6011

1. เทศบาลต าบลสอง นายมานิต  วฒันพันธ์ 0-5459-1712 08-1992-8427 นายสุนทร  แผ่นทอง 0-5459-1712 09-7930-4917
2. เทศบาลต าบลห้วยหม้าย นายเทียนชัย  พลายกลาง 0-5458-6195 06-2592-0159 นางสาวชนิตา   ธงสิบสาม 0-5458-6195 09-3136-6284
3. อบต.บ้านหนุน นางกชกร  เกยงค์ 0-5459-1559 08-7193-3288 ส.ต.อ.ทองอนิทร์  แมตเมือง 0-5459-1559 08-9851-5584
4. อบต.บ้านกลาง นางสายหยดุ  ออ่งค า 0-5464-2387 08-1289-2558 นางนพวรรณ  สุขจรัส 0-5464-2387 06-3962-3653
5. อบต.เตาปูน นายณัฐพล   ทองไหล 0-5459-3500 นายกติติพง์  วงศ์พระถาง 0-5459-3500 06-3896-3562
6. อบต.สะเอยีบ นายแต๋ง   อนิทา 0-5466-2122 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกรู 0-5466-2122 09-3138-9462
7. อบต.หัวเมือง นายสาคร  จิตชู 0-5465-2192 08-5626-2463 วา่ท่ี ร.ต.ปนาท  ตนาวรรณ์ 0-5465-2192 08-4047-6442
8. อบต.ทุ่งน้าว นางสาวสภัสนันท์  พัชรภานนท์ชัย 0-5452-0701 08-1765-6939 นางปริยลักษณ์  เผ่าพงษ์ 0-5452-0701 09-3359-6265
9. อบต.แดนชุมพล นายวรีะศักด์ิ  เพ็ชรหาญ 0-5463-4129 08-1746-3210 นางศิริวรรณ   รสเข้ม 0-5463-4129 09-1636-8092

0-5454-1228 08-1867-3577 0-5454-3407 06 3206 6012

1. เทศบาลต าบลสูงเม่น 0-5454-1229 นายบุญเรือง  มงคล 0-5454-1229 08-9700-2176
2. อบต.สูงเม่น ร.ต.ต.มนตรี                อาริยวงัโส 0-5454-7298 08-1992-0014 จ.ส.อ.บุญมี  สังวาลไชย 0-5454-7298 08-1473-6447
3. อบต.เวยีงทอง นายสนั่น   จินดามณี 0-5462-6983 08-3325-4893 จ.ส.อ.ทินกร  ทะฤาษี 0-5462-6983 08-7174-8742
4. อบต.น้ าช า นายนิรันดร์    นิทัศนโยธนิ 0-5454-1500 08-1960-2296 นายอภิมุข    เวยีงนาค 0-5454-1500 08-6420-3349
5. อบต.ดอนมูล วา่ง 0-5454-1460 08-1603-7773 นางอสิรยา    กวางอเุสน 0-5454-1460 08-3572-1420
6. อบต.พระหลวง 0-5463-1660 08-1023-1228 ส.อ.เสกสรร      กาศเจริญ     0-5463-1660 08-1885-2395
7. อบต.บ้านกาศ นายวเิชียร  สุวรรณกาศ 0-5464-3306 08-1366-2039 นายณฐภณ  ปราบโรค 0-5464-3306 08-9758-8181
8. อบต.บ้านกวาง 0-5406-6189 08-1024-4661 พ.อ.อ.กฤษกร  โชคอ านวยพร 0-5406-9658 09-3267-0001
9. อบต.สบสาย นายจิรวตัร   เดือนดาว 0-5463-2304 06-1283-8879 นายชนวฒิุ    พุฒิธนนนท์ 0-5463-2304 08-1387-3131
10. อบต.ร่องกาศ นายสมคิด   ยอดสาร 0-5454 2886 08-0135-1353 นายวชิาญ  มีศรี 0 5454 2886 06 3596 9953
11. อบต.หัวฝาย จ.ส.ต.ประยทุธ  ดวงจันทร์ 0-5466-0656 08-6421-6428 นายสมสิทธิ ์  จาค ามา 0-5466-0656 08-9266-3790

12. อบต.บ้านปง นายพงศ์พณิช   เวยีงทอง 0-5454-7112 08-9955-1908 จ.อ.กฤษดา   โสตถิกลุ 0-5454-7112 08-6197-6319

13. อบต.บ้านเหล่า ส.อ.วนิัย   เทพสาธร 0-5455-3082 08-1950-3788 นางนพมาศ  กาศเกษม 0-5455-3082 09 5689 4595

0-5458-1599 06 3206 6009

มือถือ

1. เทศบาลต าบลห้วยออ้ 0-5458-1472 08-1724-0409 นางวนิดา ยพัวฒันพันธ์ 0-5458-1472 08-7184-6663

2. เทศบาลต าบลบ้านปิน นายสมศักด์ิ  วงศ์หลวง 0-5458-1258 09-3949-8987 นางสุนันทา   กรมกอง 0-5458-1258 08-4378-6109

3. เทศบาลแม่ลานนา วา่ง 0-5458-3002 นางกมลทิพย ์  สมนึก 0-5458-3002 08-1764-9209

4. เทศบาลต าบลแม่ปาน วา่ง 0 5445 7054 0 5445 7054 08 1746 5989

5. เทศบาลต าบลเวยีงต้า นายอ าพูน  ธคิ า 0-5465 6555 08-1882-5421 ส.ต.อ.สนั่น    จิณะไชย 0-5465 6555 08-0673 3939

6. เทศบาลต าบลปากกาง นายวทิูร์จ   สกลุบุญแกว้ 0-5458-3115 08-1952-5944 นางวไิลพร  นาแกว้ 0-5458-3115 08-1882-7153

7. อบต.ทุ่งแล้ง นางระดับ   ค าเขียว 0-5406-9627 08-9956-1450 นางสาวชุติมณฑ์   สีเหลือง 0-5406-9627 08-1387-1793

8. อบต.บ้านปิน นางยพุลพร  วงศ์หลวง 0 5458 1741 09-2949-8797 นางสุภาพร  ทิพยเ์นตร 0-5458 1741 09 3234 6378

9. อบต.หัวทุ่ง นายมนัส  ตุ่นค า 0-5458-3001 08 0672 6562 นายองอาจ    เอีย่มเจริญ 0-5458-3001 09-3137-5321

10. อบต.ต้าผามอก วา่ง 0-5465-6111 นายวรีะศักด์ิ  ทองพลาย 0-5465-6111 08-1289-8472

11. อบต.บ่อเหล็กลอง นายเลียง  ต๊ิบแกว้ 0-5454-5317 08-4894-6146 นายไตรภพ  ปกรณ์รัตน์ 0-5454-5317 08-8258-2086

อปท.  …9…..  แห่ง

นายวรีะ  พวงภู่

นายวรีชัย   เฮงษฎีกลุ

ส านักงาน

นายชณภพ  ไกรศักด์ิ

นายอ านวย   สังศรีสุข

วา่ง

อปท.  …13…..  แห่ง นายกเทศมนตร/ีอบต.

อ าเภอลอง

ส านักงาน

นายสมศักด์ิ     สุขประเสริฐ

ส านักงาน
นางโสภิต  ปิจนันท์

ส านักงาน

ท้องถ่ินอ าเภอ
ส านักงาน

อ าเภอสอง

นายกเทศมนตร/ีอบต.

มือถือ

โทรศัพท์
นางกลุยาสิริ  ณ เชียงใหม่

0-5458-1374

ส านักงาน

08-1595-1608

มือถือ
โทรศัพท์

อ าเภอสูงเม่น เรืออากาศตรี  อดุลย ์ พรหมวาทย์

อ าเภอ นายอ าเภอ

อ าเภอ นายอ าเภอ ท้องถ่ินอ าเภอ
ส านักงาน มือถือ

โทรศัพท์โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.
มือถือส านักงาน

08-6181-0470
08-1951-8134

โทรศัพท์
มือถือ

ส านักงาน

โทรศัพท์
มือถือส านักงาน

ท้องถ่ินอ าเภอ

มือถือ

โทรศัพท์
มือถือ

ปลัดเทศบาล / อบต.

นายครรชิต  นากจิ

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

08-1867-3593

มือถือ

อปท.  …11…..  แห่ง นายกเทศมนตร/ีอบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.
ส านักงาน มือถือ ส านักงาน

โทรศัพท์

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์

นางภวษิยพ์ร  พิศาล
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0-5458-8165 08-1867-3601 0-5458-9200 06 3206 6010

มือถือ

1. เทศบาลต าบลวงัชิ้น นายสุพจน์    ยานะผูก 0-5458-9116 08-1881-3896 จ.ส.อ. ปฏิพล  จอมดวง 0-5458-9116 08-1783-7388

2. อบต.วงัชิ้น 0 5458 8312 08-0793-8889 0-5458-8312

3. อบต.นาพูน นายปล่ัง  วงศ์หล้า 0 5406 9645 06-1292-8202 นายประทีป   กาศโอสถ 0-5406-9645 08-6190-6087

4. อบต.แม่ป้าก นายบุญทศ    ไทยมา 0-5452-0516 08-7185-1033 นายประกอบ   อนิสุริยา  0-5452 0516 08-9953-0289

5. อบต.แม่เกิง๋ นายณัฐวฒิุ    เต็มเขียว 0-5452-0512 0 9795 1093 นายรรรรร   ดวงจันทร์ 0-5452 0512 08-4894-1234
6. อบต.แม่พุง นายลวน   ใจเอย้ 0-5452 0507 09-7973-6482 ส.ต.ท.สุรชัย   ศรีเจริญ 0-5452 0507 08-1287-8415
7. อบต.ป่าสัก 0 5465 8079 0-5465-8079
8. อบต.สรอย นายผวน  เฟื่องฟู 0-5465-8555 08-6191-5359 นายอนุพงษ์   ปันต๊ะรังษี 0-5465-8555 09-1853-3753

0-5463-5370 08-1867-3630         นางหทัยวรรณ  บัวบาน 0-5450-6155 06 3206 6013

มือถือ

1. เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ นายประเสริฐ       สุกนิ 0-5463-6222 08-4221-9226 วา่ท่ี ร.ท.มังกร   ปัญญาแฝง 0-5463-5425 08-4806-9229

2. อบต.น้ ารัด นายจ านง    วงัแกว้ 0-5464-7412 08-9261-3134 นางแสงจันทร์  ปานแกว้ 0-5464-7412 08-7919-2203

3. อบต.วงัหลวง นายเสกสรรค์   จิตประสาร 0-5464-7411 09-2514-7021 นายชัยชาญ  ปะละใจ 0-5464-7411 09-0752-1559

4. อบต.ทุ่งแค้ว                     วา่ง 0-5464-7278 นายปริญญา  เทียมแสน 0-5464-7278 06 4998 9093

5. อบต.แม่ค ามี นายไพศาล  ชมภูมิ่ง 0-5463-5896 09-8746-1654 นางกนัยกร     ศิริพบพร 0-5463-5869 06-2246-4556

6. อบต.ต าหนักธรรม นายอทุัย     ชูไกรทอง 0-5452-0776 08-1111-2928 นางสาวโสภา   ทะนันไชย 0-5452-0776 08-9437-5862, 09-7923 1201

0-5459-7376 08-1867-3578 0-5459-6639 06 3206 6008

มือถือ

1. เทศบาลต าบลร้องกวาง 0 5459 7366 08-7174-6873 นายบุญญพล    กนันา 0-5459 6407 08-9956-1457
2. เทศบาลต าบลบ้านเวยีง นายนิกร  พรมท้าว 0-5464-9564 08-4805-3711 นางอรอนงค์  นันทะเดช 0-5464-9564 08 0135 5959
3. อบต.ห้วยโรง นายธนาสิทธ ์   กาสาร 0 5406 9624 09 3295 0659 จ.ส.ต.สมศักด์ิ   ค ามา 0 5406 9624 08 8547 8630
4. อบต.ไผ่โทน นายวโิรจน์    ยงิช้าง 0 5406 8866 08-5617-7887 นายสมศักด์ิ   อนิทนะ 0 5406 8866 08 4949 2508

5. อบต.แม่ทราย นายสุทัศน์  บุญมาภิ 0 5465 4060 08-1884-5264 นายฉัตรชัย  ถนอม 0 5465 4060 08 1179 6776
6. อบต.ร้องกวาง 0 5459 6501 นายนภดล  ใจนันท์ 0 5459 6501 08 9956 1458
7. อบต.แม่ยางฮ่อ นางอไุรวรรณ    โสภารัตน์ 0-5452-3835 นางสุดารัตน์    ใจทา 0-5465-4542 06 4695 6253
8. อบต.แม่ยางร้อง นายจรัล  สีทอง 08-5708-8134 ส.ต.อ.กติติพงษ์  เสาร์แดน 0 5465 5280 08-1765-4453
9. อบต.แม่ยางตาล นายพงศ์ภรณ์   วชิัยปะ 0-5454-8169 09 3789 7935 นายนิติ   ค าเขียว 0-5454-8169 08-9557-4915
10. อบต.น้ าเลา นายสมนึก    ดวงใน 0-5454-6092 09-3131-5224 นายไพสิฐ    พลปัถพี 0-5454-6092 08-1179-9909

0-5461-3042 08-1867-3605 0-5461-3751 06-3206-6007

มือถือ

1. เทศบาลต าบลเด่นชัย นายศรชัย  สุวรรณกาศ 0-5461-4314 08-9635-6033 นางพวงเพ็ญ    จันสวสัด์ิ 0-5461-3990 08-9851-3066
2. เทศบาลต าบลแม่จัว๊ะ นายพิเชษฐ์   สีตะวนั 0-5461-3980 06-3826-9753 นางสาวธมลวรรณ  ศรีใจวงศ์ 0-5461 4165 09-4735-8333
3. เทศบาลต าบลปงป่าหวาย นายประยรู   ก ายาน 0-5464-0672 09-3215-5500 นางจารุนันท์  แสงสวา่ง 08-9631-2233
4. อบต.เด่นชัย นายสมชาย  ขอนวงค์ 0-5406-9609 08-1950-0921 นางสาวสุพรรณ  กาวนิ 0-5406-9609 08-9560-1462
5. อบต.แม่จัว๊ะ นายยงยทุธ   บุญแวว 0-5461-3735 08-6440-6762 นายมนู     ทิพยวงศ์ 0-5461 3735 08-9191-3725
6. อบต.ห้วยไร่ นายกมล  ก าจัด 0-5452-0542-308-5964-0358 นายปกรณ์  ศิริพันธุ์ 0-5452-0542-3 09-4635-1556
7. อบต.ไทรยอ้ย นายเน้ย    สมบูรณ์เถกงิ 0-5452-0573 08-1882-8495 นางสาวดวงสมร   ต้ังประเสริฐ 0-5452-0573 08-4611-1030

1 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ นางสาวสายษร ค ามาปัน 0-5451-1188 06-2596-5391 นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ 0-5451-1060 09 8794 9247
2 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 0-5453-2102 08-0703-0404 0-5452-2458 08-9851-8865
3 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบ้านปิน 0-5458-3076 08 6184 1960 นางสุนันทา   กรมกอง 0-5458-1258 08-4378-6109

08 6428 9922 08 6428 9922

วา่ง

0 5465 5280

0-5464 0672

วา่ง

วา่งวา่ง

มือถือ

มือถือ

นายศิโรตม์   พุทธา

นายฉันท์  ศิริพันธุ์

08-8253-6911

นายสุรสิทธิ ์ เพชรปิตุพงษ์

นายอ าเภอ
โทรศัพท์

อ าเภอวังชิ้น นายสกลุไชย    จูมทอง นายกมัพล  ผดุงสุข

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถ่ินอ าเภอ
ส านักงาน มือถือ

อปท.  …8…..  แห่ง นายกเทศมนตร/ีอบต.
โทรศัพท์

ปลัดเทศบาล / อบต.
ส านักงาน มือถือ

ส านักงาน

ส านักงาน

โทรศัพท์

ส านักงาน

ส านักงาน

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ท้องถ่ินอ าเภอ
ส านักงาน

นางอรัญญา  จิตต์บุญ

โทรศัพท์
ส านักงาน

ส านักงาน

ปลัดเทศบาล / อบต.
ส านักงาน มือถือ

ส านักงาน มือถือ

ท้องถ่ินอ าเภอ

มือถือ

อปท.  …6…..  แห่ง นายกเทศมนตร/ีอบต.
โทรศัพท์

มือถือ ส านักงาน
ปลัดเทศบาล / อบต.

นางสาววรียา  เวยีงทอง

ท้องถ่ินอ าเภอ

ปลัดเทศบาล / อบต.

อ าเภอ

อ าเภอหนองม่วงไข่ นายบุญเลิศ    ศิริษา

อ าเภอรอ้งกวาง นายสหวชิ     อดิชัยวศิรุตกลุ

อ าเภอเด่นชัย นายอิสรา   สุขแจม่ใส

นายอ าเภอ

อปท.  …10…..  แห่ง นายกเทศมนตร/ีอบต.

อ าเภอ

มือถือ
โทรศัพท์

มือถือ

โทรศัพท์

ส านักงาน

อ าเภอ

อปท.  …7…..  แห่ง นายกเทศมนตร/ีอบต.

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์
มือถือ

ส านักงาน
นายอ าเภอ

โทรศัพท์
ท้องถ่ินอ าเภอ

ส านักงาน

โทรศัพท์
มือถือ

โทรศัพท์

โทรศัพท์

นางสุกานดา    ดอนชัย
นางไรดา    กะจิ

โทรศัพท์

ส านักงาน

ส านักงาน

ส านักงาน

โทรศัพท์

โทรศัพท์
มือถือ
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