ทำเนียบหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจและองค์กรภำคเอกชน
หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล
1. ทำเนียบผู้บริหำร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายชานาญวิทย์ เตรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายณัฐพล ธานีรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายสมยศ พุ่มน้อย

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายมณฑล บิณศิรวานิช
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (1)
นายอภัย กาวชู
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (2)
ว่าที่ ร.ต.นัตถวุธ พุ่มไหม

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

0-3650-7111
มท.11011

0-3650-7114
มท.11011

08-9203-0491 0-3651-1021
มท.11010

0-3650-7112
มท.11012

0-3650-7112
มท.11012

08-9203-4081 0-3651-1472
มท.11017

0-3650-7113
มท.11013

0-3650-7113
มท.11013

08 9203 4003 0-3651-1917
มท.11016

0-3650-7111
มท.11011

06-3903-6013

0-3650-7113
มท.11013

08-9202-3899

0-3650-7112
มท. 11012

06-3903-1891

2. กระทรวงมหำดไทย
2.1 สำนักงำนจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7115
- หัวหน้าสานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
มท.11019
นางพรเพชร เขมวิรัตน์
- ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
0-3650-7444
นายธรินทร์ นวลฉวี
มท.11029
- ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นายนิธิ หวังเจริญรุ่ง
0-3650-7117
มท.11023
- ผอ. กลุ่มงานอานวยการ
0-3650-7117
นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต
มท.11021

0-3650-7314
มท.11020

08-9203-4377 0-3652-1375
มท.11026

0-3650-7443

08-9203-4375

0-3650-7314
มท.11020

08-9203-4376

0-3650-7314 08-4378-8951
มท.11020

-2หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล
- ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายธวัชชัย ยอดฉัตร
- หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวอัจฉรา นาคชุ่ม

2.2 ที่ทำกำรปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
- ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
นายณัฐวุฒิ ถุนนอก

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
0-3650-7117
มท.11022
0-3650-7117
มท.11025

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

0-3650-7314
มท.11020

08-5484-2642

0-3650-7314
มท.11020

08-6913-0758

0-3650-7122

0-3650-7122 0-3650-7122
มท.11130
- จ่าจังหวัด
0-3650-7122 0-3650-7125
จ.อ.วันชัย อุทาวงค์
มท.11132
- เสมียนตราจังหวัด
0-3650-7123 0-3650-7123
นางบุณยานุช ณ ณคร
มท.11135
มท.11135
- ป้องกันจังหวัด
0-3650-7124 0-3650-7124
ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ วิโสรัมย์
มท.11133
มท.11133
2.3 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7126
- พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7126 0-3650-7126
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
มท.11156
มท.11156
2.4 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-1120 0-3651-1120
- เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
นายปิยะศักดิ์ สามัคคีวีระวัฒนะ
0-3653-0695 0-3651-1120
2.5 สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด 0-3650-7130-2
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
ต่อ 44
0-3650-7130-2 0-3650-7130-2
- ว่าง 2.6 สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7320
- ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม
0-3650-7133 0-3650-7133
มท.11134
มท.11134

08-9901-9729 0-3652-2921
มท.11136
06-3208-7749
08-1753-4821
08-9925-1193

08-4874-0560

09-9669-1954

08-1734-7989

-3หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
2.7 สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
- หัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7129
น.ส.นงเยาว์ เทพศิริ
0-3650-7129
0-3650-7128
มท.10933
3. สำนักนำยกรัฐมนตรี
3.1 สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7135
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
มท.11161
นายวีรยุทธ รวดเร็ว
0-3650-7135
0-3650-7136
มท.11139
3.2 กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดสิงห์บุรี
- รองผู้อานวยการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี
พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต
0-3650-7093 0-3650-70943
มท.11137
4. กระทรวงกลำโหม
4.1 สำนักงำนสัสดีจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7137
- สัสดีจังหวัดสิงห์บุรี
พ.อ.เอกรัฐ มาลัย
0-3650-7137
5. กระทรวงกำรคลัง
5.1 สำนักงำนคลังจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7139
- คลังจังหวัดสิงห์บุรี
มท.11157
นางวรวีวรรณ เปรมปรี
0-3650-7138-40 0-3650-7139
มท.11157
5.2 สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่สิงห์บุรี
0-3650-7145
- สรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
มท.10970
0-3650-7156
0-3650-7157
น.ส.ปรุงจิตร ฤกษ์บุญศรี
มท.10971
5.3 สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่สิงห์บุรี
- สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
มท.11178
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
0-3650-7157
0-3650-7156
มท.11178

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

08-9969-6803

09-2246-8403

08-1969-1991

09-2263-8697 0-3651-1273

08-1206-4367 0-3651-1578

08-1836-9968

-4ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

หมำยเลขโทรศัพท์
สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร

5.4 สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
- ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
น.ส.นรนุช เดชพิชัย

0-3650-7158
มท.11194

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

0-3650-7159
08-1257-9410

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6.1 สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7232 0-3650-719
นายเสถียร เขียนสาร์
6.2 สำนักงำนเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
- เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
0-3681-3488 0-3681-3488
น.ส.รุจีพัชร บุญจริง
6.3 สำนักงำนประมงจังหวัดสิงห์บุรี
-ประมงจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7184 0-3650-7184
นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์
0-3681-3495-6
6.4 สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
- ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
0-3681-3495-6
นายสามารถ ประสิทธิ์ผล
6.5 สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
0-3652-1336
- สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
0-3652-1336
นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง
6.6 สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
0-3650-7182 0-3650-7180
- หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี 0-3650-7182 0-3650-7180
น.ส.เพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล
6.7 โครงกำรชลประทำนสิงห์บุรี
0-3652-1511 0-3652-3478
- ผู้อานวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี
0-3652-1511
นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน
6.8 โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำมหำรำชสำนักชลประทำนที่ 10 กรมชลประทำน
- ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษามหาราช
นายประเวศน์ ศิริศิลป์
0-3651-592
0-3652-0784

08-1758-1589

09-8391-5879

08-1825-6425
08-4172-0396
08-1632-2258

08-1732-2203

08-9254-3669

08-1854-3677

-5หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร

6.9 โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำชัณสูตร
- ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาชัณสูตร
นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร
0-3669-9367
0-3669-9368
6.10 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี
- ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี
น.ส.อุมาภรณ์ จรดล
0-3655-1011 0-3652-3478
9.11 สถำนีพัฒนำที่ดินสิงห์บุรี
- ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
036-699367
036-699368
นายชัยชนะ บัวชุม
9.12 สำนักงำนจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 24
- ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 24
นายชานาญ มีสมมนต์
0-3681-4647
9.13 สำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
0-3669-9394 0-3669-9393
- ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
0-3669-9394
นายไพรัตน์ โลหะณุต
7. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
7.1 สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางเตือนใจ คงสมบัติ
0-3650-7163 0-3650-7162
มท.11152
7.2 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-0281 0-3651-0282
- ผู้อำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-0281
น.ส.กศิธิชา ดวงพัตรา
7.3 บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
- หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-0950 0-3651-0950
นางศิรัมพร โกมลเสนาะ

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก
0-3681-4780
09-3224-1499

08-6127-9941

06-2351-5466
08-1854-3677
08-1852-1587
08-9711-6072
08-4320-1132

06-5526-2800

08-9810-8207

8. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
8.1 สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสิงห์บุรี
- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-0683
น.ส.อนุชิดา อ้วนสกุล

0-3651-0683
09-2249-2795

-6หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
8.2 กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรี 0-36510-7176
- ผู้อานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรี
น.ส.วิภารัตน์ บัญญัติ
0-3650-7176 0-3650-7177

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

9. กระทรวงคมนำคม
9.1 สำนักงำนขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7185
- ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7185
นางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์
9.2 แขวงทำงหลวงชนบทสิงห์บุรี
0-3652-4593
- ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
0-3652-4594
นายอิทธิกร ภูมิพันธ์
9.3 แขวงทำงหลวงสิงห์บุรี
0-3658-2136-8
- ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
นายสุชาติ ปรีชาจารย์
0-3658-2136-8
9.4 สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-10549
- หัวหน้างานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี
น.ส.ขวัญนคร เกตุศรีศักดา
03651-1549

08-7092-4799

0-3651-2240
0-3651-2240
09-9145-3978

0-3658-2139
0-3658-2139

06-3964-5413
09 -9415-1987

10. กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
10.1 สานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
- สถิติจังหวัดสิงห์บุรี
นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

0-3650-7191

0-3650-7192

0-3650-7191

0-3650-7192

09-0980-4207

11. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
11.1 สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี 0-3651-1713
- ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
นายจิตรกร สุวรรณเลิศ
0-3651-1713
11.2 สำนักงำนป่ำไม้จังหวัดสิงห์บุรี
- ป่าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
0-3683-1524
นายวสันต์ โพธิ์เพียร
11.3 ศูนย์ป่ำไม้สิงห์บุรี
- ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี
นายรัชพล ภัทรนาคเรือง

08-1174-1158
08-1852-2998
09-4715-8723

081-5878511

-7-

หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล
11.4 สถำนีเพำะชำกล้ำไม้สิงห์บุรี
- ผู้อานวยการศูนย์เพาะชากล้าไม้สิงห์บุรี
นายชัยนาจ ภู่เพชร
11.5 สวนรุกขชำติบ้ำนคูเมือง
- หัวหน้าสวนรุกขชาติบ้านคูเมือง
นายสัญญา จันทร์เดช
11.6 ด่ำนป่ำไม้สิงห์บุรี
- ผู้บริหาร

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก
08-9741-9006

08-0276-8757

0-3652-2735

12. กระทรวงพำณิชย์
12.1 สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7193 0-3650-7196
- พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
09-4592-4424
นางวิมล เจริญฤทธิ์
0-3650-7193
0-3650-7196 06-1421-4750
12.2 กลุ่มบริหำรทะเบียนธุรกิจและอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
- ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า
น.ส.ดวงพร วิสุทธิคาม
0-3650-7259
12.3 กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ 0-3650-7198 0-3653-9318
- ผู้อานวยการกลุ่มกากับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
12.4 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสิงห์บุรี (คปภ.) 0-3650-7197
- ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสิงห์บุรี
น.ส.รัตติยา ฤกษ์จานงค์
0-3653-9165
0-3650-7286 08-1174-8983

13. กระทรวงยุติธรรม
13.1 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
- ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสิงห์บุรี
น.ส.มาดี สุภาพผล
13.2 สำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
- ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัด
นายภาคภูมิ ภู่พันธุ์ศรี

0-3681-3497
0-3681-3497

0-3651-0984
0-3651-0984
09-8260-4206

0-3650-7251
0-3650-7253

0-3650-7252
0-3650-7252
06-3273-7541

-8หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ – สกุล

สถำนที่ทำงำน
มือถือ / บ้ำนพัก
โทรศัพท์
โทรสำร
มือถือ
บ้ำนพัก
13.3 สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
0-3652-3765-7 0-3652-3767
- ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายศุภฤกษ์ นิติชูวงศ์
0-3652-3767
0-3652-3765 -7
13.4 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
0-3652-2956 0-3652-1193
- ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
นายบุญเลิศ คงหอม
0-3652-2956
0-3652-4193 08-1909-0320
13.5 สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
0-3652-2956
- ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
14. กระทรวงแรงงำน
14.1 สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี
- แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
นางลัดดา อุปสินธุ์
14.2 สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
- สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
นายอรรถกร นวลกระจ่าง

0-3650-7199
0-3650-87199
มท. 11151
0-3650-7200
0-3650-7297
มท.11150
0-3650-7202

14.3 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี
- จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
นางเจนจิรา เตชะรัฐ
0-3650-7201
14.4 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7204-5
- ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7204-5
นางสาวรัชนี วงศ์ภูมิชัย
ต่อ 11, 12
14.5 สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี 0-3651-0202
- ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
นายคฑาฉัตร จันทร์แสง
0-3651-0202

0-3650-7199
0-3650-7199 08-4700-9957
09-7221-7758

0-3650-7297
0-3650-7297 08-1837-3889
0-3650-7201
มท.11151

มท.11164
0-3650-7205
ต่อ 19

0-3651-0203
0-36521-0203 08-5483-8306

15. กระทรวงวัฒนธรรม
15.1 สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

- วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม

08-1829-5891

0-3650-7208

0-3650-7209

0-3650-7208

0-3650-7209

-9หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ – สกุล
15.2 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอินทร์บุรี
- หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
น.ส.ชวรัตน์ อุลิศ
15.3 หอสมุดแห่งชำติอินทร์บุรี
- หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี
นายทรงวุฒิ สุตตะภวานนท์

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
0-3651-2170 0-3651-1988
0-3651-2170
0-3658-1520

0-3651-1988

0-3658-1520

0-3658-1520

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

16 สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
16.1 สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7307-8
- ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7307

0-3650-7308

17. กระทรวงศึกษำธิกำร
17.1 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี 0-3651-0314
- ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-0314
นายธนู อักษร
09-2437-8008
17.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่า
0-3650-10648-9 0-3651-0691 08-7969-2506
17.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี
0-3651-1989
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 0-3651-1417
นายวิทยา ยางสุด
0-3651-1417 0-3651-1989 09-2719-2494
17.4 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
- ผู้อานวยศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
0-3655-1105 0-3655-1106 09-5165-4116
17.5 สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสิงห์บุรี
- ผู้อานวยการสานักงาน ก.ศ.น.จังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-2170 0-3651-1988 09-2268-3946
นางรัชนุช สละโวหาร
17.6 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี
0-3651-1244
- ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ
0-3651-1244
09-0599-6699

- 10 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
17.6 วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี (ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี)
- ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นายนพดล สุวรรณสุนทร
0-3651-1232 0-3651-1487
17.7 วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
0-3651-0857 0-3651-0858
- ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
นายอานาจ ปานหิรัญ
0-3651-0857 0-3651-0858
17.8 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 0-3651-0982 0-3651-0983
- ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นายเทียน รั้งกลาง
0-3651-0982 0-3651-0983
17.9 วิทยำลัยกำรอำชีพอินทร์บุรี
0-3669-9488 0-3669-9307
- ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี
0-3669-9488 0-3669-9307
17.10 โรงเรียนสิงห์บุรี
0-3650-7161 0-3650-7172
- ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
นายปราโมทย์ เจริญสลุง
0-3650-7161 0-3650-7172
17.11 โรงเรียนสิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์”
- ผู้อานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
นายวิชาญ การะเกตุ
0-3681-3455 0-3654-3487

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

08-1943-6741

08-1756-7323

08-1387-6595

08-5384-0386

08-1946-0470

18. กระทรวงสำธำรณสุข
18.1 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
นายจักราวุฒิ จุฑาสงฆ์
18.2 โรงพยำบำลสิงห์บุรี
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
นายวัชรินทร์ จันทร์เสม
18.3 โรงพยำบำลอินทร์บุรี
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
นางนุชรินทร์ อักษรดี

0-3681-3493 0-3681-3501
0-3681-3503 0-3681-3501
0-3651-1060

08-5766-9166

0-3651-1001

0-3652-2508
08-9014-5146
0-3658-1997

0-3658-1992

0-3658-1332
0-3658-1993

0-3658-1992

08-7813-3428

- 11 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ – สกุล
18.4 โรงพยำบำลพรหมบุรี
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี
นายธีรศักดิ์ เด่นดวง
18.5 โรงพยำบำลบำงระจัน
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางระจัน
18.6 โรงพยำบำลท่ำช้ำง
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าช้าง
นายสุขสันติ พักธรรมนัก
18.7 โรงพยำบำลค่ำยบำงระจัน
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน
น.ส.สิทธิธนา โตอ่อน

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
0-3659-9718 0-3659-9481
0-3659-9481

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

08-9224-4817

0-3681-4755
0-3681-4755

0-3681-4744

0-3659-7105

0-3659-7434

0-3659-7105
0-3669-9357

0-3659-7434
0-3669-9355-6

0-3669-9357

0-3669-9355-6

0-3681-4744

08-1294-5494

19. กระทรวงอุตสำหกรรม
19.1 สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7213
- อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล
0-3650-7213

0-3650-7212
0-3650-7212

06-1413-4339

20. กระทรวงพลังงำน
20.1 สำนักงำนพลังงำนจังหวัดสิงห์บุรี
- พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี (รก.)
นายณรงค์ ม่วงวิจิตร

0-3650-7350

0-3650-7351

0-3650-7350

0-3650-7351

0-3650-7225
0-3650-7216

0-3650-7224

0-3651-1213

0-3651-1883

0-3651-1213

0-3651-1883

09-8278-0772

21. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
21.1 ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
- ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
พล ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
21.2 สถำนีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี
- ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสิงห์บุรี
พ.ต.อ. เมธาพงษ์ บุญศรี

08-1851-4055

- 12 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล
21.3 สถำนีตำรวจภูธรอินทร์บุรี
- ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอินทร์บุรี
พ.ต.อ.เถลิงวุฒิ กิตติศุภคุณ
21.4 สถำนีตำรวจภูธรพรหมบุรี
- ผกก.สภ.พรหมบุรี
พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ
21.5 สถำนีตำรวจภูธรบำงระจัน
- ผกก.สภ.บางระจัน
พ.ต.อ.วรพันธ์ พิสุทธานนท์
21.6 สถำนีตำรวจภูธรท่ำช้ำง
- ผกก.สภ.ท่าช้าง
พ.ต.อ.ศราวุธ ศิริ
21.7 สถำนีตำรวจภูธรค่ำยบำงระจัน
- ผกก.สภ.ค่ายบางระจัน
พ.ต.ท.เจษฎา พรหมสุวรรณ์
21.8 สถำนีตำรวจภูธรโพทะเล
- สว.สภ.โพทะเล
พ.ต.ท.เจษฎา พรหมสุวรรณ์
21.9 ตำรวจสันติบำล
- หัวหน้ำหน่วยตำรวจสันติบำลสิงห์บุรี

พ.ต.ท.เชษฐ์ไชย คุ้มเปลี่ยน
21.10 ตำรวจตรวจคนเข้ำเมืองสิงห์บุรี
- สำรวัตรตรวจคนเข้ำเมืองสิงห์บุรี

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
0-3658-1303
0-3658-1982
0-3655-3206

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

08-4009-9154
0-3659-9191
0-36599-191

0-3653-8086
0-3653-8086
06-1194-5541

0-3659-1492

0-36591492

0-3653-4718
0-3659-5122

0-3659-1492
0-3659-5122

08-1666-8344

0-3659-5122

0-3659-5122
036597122

06-1616-2559

036597122

08-1840-3568
0-3681-6699
0-3681-6699

0-3681-6699
08-6759-2676

0-3650-7231
มท.11179
0-3651-0 960

0-3651-0 960
พ.ต.ต.รัฐฐชัย ป้องสวย
21.11 สถำนีตำรวจทำงหลวงสิงห์บุรี ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล.
- สารวัตรสถานีตารวจทางหลวงสิงห์บุรี
036 510 825
พ.ต.ท.อภิชาติ วงษ์ศรี
036 510 825
21.12 วิทยำกำรตำรวจจังหวัดสิงห์บุรี
- สารวัตรวิทยาการจังหวัดสิงห์บุรี
0-3659-7472

0-3659-7472

- 13 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

22. สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
0-3650-7234

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

0-3650-7233

22.1 สำนักงำนอัยกำรจังหวัดสิงห์บุรี
- อัยการจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7234
0-3650-7233
นายวราวุฒิกรณ์ ด้วงตุ่น
มท.11186
22.2 สำนักงำนอัยกำรคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีครัว 0-3650-7235
- อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
นายบุญชัย เอกศรายุธ
0-3650-7235
0-3650-7235 06-1403-0955
22.3 สำนักงำนอัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
- อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ
0-3650-7047
นายศุภวัฒน์ บุญนิมิตร
0-3650-7047

23. สำนักงำนศำลยุติธรรม
23.1 ศำลจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7241
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี
มท.11169
นายนิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ
0-3650-7261
23.2 ศำลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยำวชนและครอบครัว
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีและครอบครัว 0-3652-4238
น.ส.อารีรัตน์ กิตติวินิชนันท์
0-3652-4238

0-3650-7240
0-3650-7237

0-3652-3734

08-1911-0837

23. องค์กรอิสระ
23.1 สำนักงำน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7049 0-3650-7045
- ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสิงห์บุรี
น.ส.นิรมล เลิศวุฒิ
0-3650-7049
0-3650-7045
23.2 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
- ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสิงห์บุรี
น.ส.พัชรี ผึ่งผดุง
0-3650-7242
0-3650-7243
มท.11190
23.3 สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7421 0-3650-7420
- ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7421 0-3650-7420
นางสุภาภรณ์ ดั่นคุ้ม

08-1648-0645

- 14 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
036-520830

23.4 ประชำคมจังหวัดสิงห์บุรี
- ประธานประชาคมจังหวัดสิงห์บุรี
นายพิจิตร ปัญญาพิชิต
23.5 โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงตำมพระรำชดำริ (หนองลำด)
- ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ
นายรุ่งเรือง ไชยมงคล
23.6 สำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี
- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดสิงห์บุรี
นายวิลาศ เมืองทอง
23.7 สภำเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
- ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
นายชารินทร์ สิงห์ดี

มือถือ / บ้ำนพัก
โทรศัพท์
บ้ำนพัก

08-9960-1036

08-9555-7383

08-9239-4888
08-9239-4999

24. สมำชิกวุฒิสภำจังหวัดสิงห์บุรี
25. สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดสิงห์บุรี
นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
26. สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสิงห์บุรี
-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
นางชุลีพร เตรัตน์

08-1401-1119
0-3650-7249

0-3650-7249

0-3650-7249

0-3650-7249

27. รัฐวิสำหกิจ
27.1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7072
0-3650-7076
- ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี 0-36510-7071
นายอภินันท์ ตระกูลปาน
08-1291-4112
27.2 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสิงห์บุรี 0-3651-1599
0-3651-1670
- ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรี
นายชวลิต วรชิน
0-3651-1599
0-3651-1670 08-1809-1482
27.3 ไปรษณีย์สิงห์บุรี
0-3651-2234 0-3651-2234
- หัวหน้าไปรษณีย์สิงห์บุรี
09-1771-0742
นายวิชาญ แก้วเลิศประสิทธ์
0-3652-4438
0-3652-4438 09-1991-6682

- 15 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร

27.4 โทรศัพท์จังหวัดสิงห์บุรี
- ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าทีโอทีสิงห์บุรี
นายสาธิต ตั้งฐานันดร
27.5 สำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท สิงห์บุรี
0-3651-1662
- ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี
นายสมชาย เสือเอี่ยม
0-3651-1662
27.6 สถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท.สิงห์บุรี
0-3651-2981
- นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. สิงห์บุรี
นายทยุต มาซา
0-3651-2981
27.7 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงำนลพบุรี
- ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานลพบุรี
นางจิรารัตน์ มีงาม
27.8 สำนักงำนจัดกำรน้ำเสียสำขำสิงห์บุรี
- ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขาสิงห์บุรี
น.ส.ศุทธวดี วีระพงษ์
27.9 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงำนลพบุรี
- ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานลพบุรี
นางจิรารัตน์ มีงาม
27.10 สำนักงำนจัดกำรน้ำเสียสำขำสิงห์บุรี
- ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขาสิงห์บุรี
น.ส.ศุทธวดี วีระพงษ์

0-3653-0479
0-3653-0479

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

- 16 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

28. อำเภอ
28.1 อำเภอเมืองสิงห์บุรี
- นายอาเภอเมืองสิงห์บุรี
นายประวีณ แจ่มศักดิ์
28.2 อำเภออินทร์บุรี
- นายอาเภออินทร์บุรี
นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย
28.3 อำเภอพรหมบุรี
- นายอาเภอพรหมบุรี
28.4 อำเภอบำงระจัน
- นายอาเภอบางระจัน
นายปัญญา ใช้เฮ็ง
28.5 อำเภอท่ำช้ำง
- นายอาเภอท่าช้าง
นายสมศักดิ์ แก้วเสนา
28.6 อำเภอค่ำยบำงระจัน
- นายอาเภอค่ายบางระจัน
นางอรุณี จุลเจริญ

0-3651-1702
0-3652-1434

0-3651-1702
0-3652-1434
08-1867-5199

0-3658-1064
0-3658-1064
0-3659-9444
0-3659-9222
0-3659-1073
0-3659-1073
0-3659-5125
0-3659-5125
0-3659-7251
0-3659-7393

29. รำชกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
29.1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
0-3651-2420
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 0-3652-0230
29.2 เทศบำลเมืองสิงห์บุรี
0-3652-3090
- นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี
0-3652-3091
นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน
0-3651-1328
29.3 เทศบำลเมืองบำงระจัน
0-3659-2390
- นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน
นายอรรถพันธุ์ โมรา
0-3659-2390

0-3658-1064
0-3658-1064
08-1867-5231

0-3658-1065

08-1867-5235

0-3659-9234

08-1867-5232

0-3659-1074

0-3659-9444
0-3659-9444
0-3659-1073
0-3659-1073
0-3659-5125
0-3659-5125 08-1855-8600
08-1867-5254
0-3659-7251
0-3659-7251
08-1867-5263

0-3651-2420
0-3652-0030
0-3651-1328
0-3651-1328 08-1852-9788
0-3659-2390
0-3659-2390

08-7117-2111

0-3659-5126

0-3659-7252

-17 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล
29.4 เทศบำลตำบลอินทร์บุรี
- นายกเทศมนตรีตาบลอินทร์บุรี
นายพชร จันทรเศธร
29.5 เทศบำลตำบลพรหมบุรี
- นายกเทศมนตรีตาบลพรหมบุรี
29.6 เทศบำลตำบลบำงน้ำเชี่ยว
- นายกเทศมนตรีตาบลบางน้าเชี่ยว
29.7 เทศบำลตำบลโพสังโฆ
- นายกเทศมนตรีตาบลโพสังโฆ
นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย
29.8 เทศบำลตำบลถอนสมอ
- นายกเทศมนตรีตาบลถอนสมอ
นายอุดร พาศิรายุธ
29.9 เทศบำลตำบลทับยำ
- นายกเทศมนตรีตาบลทับยา
นายธนิศร โนนวิเศษ

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
0-3658-1989 0-3658-1990
0-3658-1990
0-3659-8806

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

0-3658-1990 08-6127-2998
0-3659-9085

0-3659-8806
0-3659-9485

0-3659-9085
0-3659-9485

0-3659-9485
0-3653-5509

0-3659-9485
0-3659-7123

0-3659-7280
0-3659-7709 08-1372-5033
0-3659-5123-4 0-3659-5123
0-3659-5123-4
0-3654-2290

30. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในอำเภอเมืองสิงห์บุรี
30.1 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวไผ่
0-3658-8167
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไผ่
นายเสน่ห์ โกสุมา
30.1 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงกระบือ 0-3652-2817
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระบือ
นางศุภลักษณ์ สีตะระโส
30.2 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้นโพธิ์
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นโพธิ์
นายสุริโย ณุวรรณโณ
0-3657-3430

0-3659-5123 08-1831-6474

08-1628-9366

0-3658-8073
08-1384-7520
0-3652-2817
08-9830-9876

0-3657-3430

08-1864-7612

- 18 หมำยเลขโทรศัพท์
ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล
30.3 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้นโพธิ์
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระบือ
นางศุภลักษณ์ สีตะระโส
30.4 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงมัญ
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางมัญ
นายสุธัน โกมล
30.5 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงมัญ
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักรสีห์
นอ.ต.เสน่ห์ เสวกพันธ์
30.6 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพกรวม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพกรวม
นายพุฒิพงศ์ ศรีรัง
30.7 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลม่วงหมู่
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงหมู่
นายพัดสา ตรงดี

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

0-3652-2817

0-3652-2817

08-9830-9876

0-3658-1626-9

0-3658-1626

08-5424-9748

0-3654-3423

0-3654-3423

08-6766-0473

0-3652-3867

0-3652-3867

08-0047-3798

0-3655-1199

0-3655-1242

08-6131-6855

0-3658-2294

08-1777-6931

31. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในอำเภออินทร์บุรี
31.1 องค์การบริหารส่วนตาบลอินทร์บุรี
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอินทร์บุรี
นายศรีคารณ สุวรรณสัมพันธ์
0-3658-2294
31.2
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
0-3658-1192
31.3
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน
0-3681-1542
31.4
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชีน้าร้าย
0-3658-5240

0-3658-1193 08-4123-4297

0-3658-5240

08-2392-1119

- 19 หมำยเลขโทรศัพท์
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31.5
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
31.6
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
นายสมชาย รอดจันทร์
31.7
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ชัย
นายสนอง จันทร์เมือง
31.8
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน
นายเกษม อ่อนตา
31.9
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประศุก
นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค
32. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในอำเภอบำงระจัน
32.1
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้ดัด
นายเฉลียว ชัธวาล
32.2
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจ่า
นายกิจติศักดิ์ จีนเท่ห์
32.3
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพักทัน
นายสายชล ฉิมพลี
32.3
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลา
นายอรรถพล ยอดสร้อย

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
โทรสำร

มือถือ / บ้ำนพัก
มือถือ
บ้ำนพัก

0-3650-3303

0-3650-3240 08-1853-9614

0-3650-1111

0-3650-1111 08-4775-6707

0-3654-5404

0-3654-5401 08-1292-8484

0-3650-5063

0-3650-5204 08-2236-2221

0-3669-9428

08-1947-8102

0-3659-1913

0-3659-1913

08-1851-3706

0-3681-8155

0-3681-8155

08-1852-6301

0-3654-4505

0-3654-4505

08-1756-2238

0-3658-7200

0-3658-7200

09-2853-5754
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สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์

หมำยเลขโทรศัพท์
มือถือ / บ้ำนพัก
โทรสำร
มือถือ

33. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในอำเภอพรหมบุรี
33.1
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแป้ง
นายพิพัฒน์ อภินันท์
0-3651-0551 0-3651-0552
33.2
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม
0-3681-0556-7
33.2
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง
นายสันติ ดียิ่ง
0-3653-7974 0-3653-7974
33.3
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ
นายทวีป ผูกโพธิ์
0-3659-8186
0-3659-8186
33.4
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระแจง
นายภัทรพล อินวกูล
0-3659-1151 0-3659-1151
34. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในอำเภอท่ำช้ำง
34.1
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวิหารขาว
นายสมปอง ฟุ้งพงษ์
34.2
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพประจักษ์
นางน้าทิพย์ โตสงัด

08-1849-7725

08-1948-8844

08-9810-6736

08-1843-7618

03654-0299

0-3654-0299

08-5177-9400

0-3659-5467

0-3659-5467

08-1780-7311

35. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในอำเภอค่ำยบำงระจัน
35.1
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
นายสนม อวยชัย
0-3659-7069

0-3659-7069

08-1851-2310

บ้ำนพัก
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35.2
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพสังโฆ
นายวิโรจน์ บุญสยมภู
35.3
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล
นายนิกร ทองมา
35.4
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอทราย
นายสมเกียรติ พึ่งนาม
35.5
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
นายแดง จังสถิตย์
35.6
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลค่ายบางระจัน
นายสุรินทร์ โคกเทียน

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์

หมำยเลขโทรศัพท์
มือถือ / บ้ำนพัก
โทรสำร
มือถือ

0-3659-7211

0-3659-7278

08-9128-7127

0-3681-6690

0-3681-6690

08-1888-9655

0-3650-1043

0-3681-6040

08-1852-2641

0-3650-1042

0-3681-7028

08-1852-0711

0-3659-7077

0-3659-7242

08-7662-6256

36. ธนำคำร
36.1 ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำสิงห์บุรี
- ผู้จัดการ
0-3651-2032
นางจันทร์ทา เหลืองวิลัย
0-3651-1115
36.2 ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำอินทร์บุรี
- ผู้จัดการ
0-3658-1475-8
0-3658-1475-8
36.3 ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำสิงห์บุรี
- ผู้จัดการ
0-3651-1979
0-3651-1978
36.4 ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำอินทร์บุรี
0-3658-1787
0-3658-1788
0-3658-1789

0-3651-1006

0-3658-1331
08-1853-3380
0-3651-1131
08-1794-5017

08-1571-8595

บ้ำนพัก
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สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
36.5 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำสิงห์บุรี
- ผู้จัดการ
0-3652-0035-8
36.6 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำอินทร์บุรี
- ผู้ช่วยผู้จัดการ
0-3658-1721-2
36.7 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำตลำดชัณสูตร
- ผู้ช่วยผู้จัดการ
0-3654-4226-7
36.8 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำท่ำช้ำง
- ผู้ช่วยผู้จัดการ
0-3653-6265
36.9 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สิงห์บุรี
- ผู้จัดการ
น.ส.รัตนาภรณ์ เวชสุวรรณ
0-3652-0697-9
36.10 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำขำค่ำยบำงระจัน
- ผู้จัดการ
0-3659-7050-2
36.11 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำสิงห์บุรี
- ผู้จัดการ
0-3651-2083
0-3651-1620
36.12 ธนำคำรออมสิน สำขำสิงห์บุรี
0-3652-21489
- ผู้จัดการ
นางทิพวัน นาคมาลี
0-3652-1489
36.13 ธนำคำรออมสิน สำขำอินทร์บุรี

หมำยเลขโทรศัพท์
มือถือ / บ้ำนพัก
โทรสำร
มือถือ

0-3651-1308

08-1655-0901

0-3658-1722

08-9900-9552

0-3659-1479

08-1655-0978

0-3659-5237

08-9900-9553

0-3652-0699

08-9973-5385

0-3659-7050

08-1991-0018

0-3651-1408

08-1915-9487

0-3652-1489

08-1311-4362

0-3658-1515

08-5088-9870

0-3659-1481

08-1922-1294

0-3658-1515

- ผู้จัดการ
0-3658-3258
36.14 ธนำคำรออมสิน สำขำบำงระจัน

0-3653-4721

- ผู้จัดการ
0-3659-1481

บ้ำนพัก
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สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์

36.15 ธนำคำรออมสิน สำขำท่ำช้ำง
- ผู้จัดการ
0-3659-5209
36.16 ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำสิงห์บุรี
- ผู้จัดการ
0-3651-2276
0-3651-1326
36.17 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
- ผู้จัดกำร ธ.ก.ส. สำขำสิงห์บุรี
0-3653-2656
0-3658-1228-9
นายมงคล ผดุงไทย
- ผู้จัดกำร ธ.ก.ส. สำขำอินทร์บุรี
0-3653-2656
0-3658-1228-9
- ผู้จัดกำร ธ.ก.ส. สำขำบำงระจัน
0-3659-1673
0-3653-4608
36.18 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)
- ผู้จัดกำร
0-3652-4678-80
นายจีรศักดิ์ แสนพรหม
0-3652-4678-80

หมำยเลขโทรศัพท์
มือถือ / บ้ำนพัก
โทรสำร
มือถือ
0-3659-5209
0-3659-5209

08-5406-8679

0-3651-2803-4 08-1172-5530

0-3658-1228

08-6018-2533

0-3658-1228

08-6018-2533

0-3653-4608

08-1947-3205

0-3652-1171

08-5123-0573

37. ภำคเอกชน
37.1 สภำอุตสำหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
0-3681-2670
- ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์
0-3681-2668
37.2 หอกำรค้ำจังหวัดสิงห์บุรี
0-3653-9262
- ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดสิงห์บุรี
ว่าที่ ร.อ.ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ
0-3653-9262
37.3 ประธำนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กุล
37.4 ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นายวันชัย แสงดาว
37.5 นำยกสมำคมกีฬำจังหวัดสิงห์บุรี
นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน

0-3681-2670

0-3652-0886

08-9673-9706

บ้ำนพัก
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สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์

หมำยเลขโทรศัพท์
มือถือ / บ้ำนพัก
โทรสำร
มือถือ

37.6 ประธำนโอทอปเทรดเดอร์ จังหวัดสิงห์บุรี
นางธนิสร แจ้งสนอง
37.7 ประธำนบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีสิงห์บุรี (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์
38. สื่อมวลชน
- หนังสือพิมพ์พิทักษ์ชน,TV ททบ.5
- นำยกสมำคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี
- หนังสือพิมพ์สิงห์ปวงชน / เดลินิวส์

0-3651-1174
0-3652-0494

0-3651-1835

0-3658-1672
0-3658-1672
- สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
0-3651-11986
นายศิริพจน์ ชละเอม
0-3651-11986
- สถำนีโทรทัศน์ ช่อง 9 (อ.ส.ม.ท.)
0-3650-7429
0-3651-11986
- สถำนีทีทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชำสัมพันธ์

08-1810-5752
08-1852-2020
08-7813-1029

- หนังสือพิมพ์ข่ำวสด,TITV

39. โรงพยำบำลเอกชน
- ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสิงห์บุรีเวชกำร
0-3652-2555
นายประเจิด สุริย์จามร
0-3651-1126
- ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลคริสเตียนไชยวัฒน์ อ.อินทร์บุรี
นายไชยวัฒน์ วีระสมบัติ
0-3658-1294-6
40. ร้ำนอำหำร / ของฝำก
ร้านอาหารเจริญทิพย์
ร้านอาหารบ้านสวนแม่ลา-การ้อง
ร้านกุ้งเผาทองชุบ วัดตราชู
ร้านแอบแซบ
ร้านกังหันลม
ร้านแม่ลาปลาเผา

0-3651-2539
0-3650-1407
0-3659-9709
08-9902-5528
08-5813-6424
08-0910-8563

08-1929-3391
08-1929-3391
08-9801-5038

0-3651-2784

0-3658-2321

08-1506-4212

บ้ำนพัก
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ร้านลุงเจิดปลาเผา
ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง
รุ่งอรุณฟิชชิ่งปาร์ค
ร้านอาหารราพึง
ร้านซาลาเปาแม่สายใจ
ร้านจาเนียรซาลาเปานมสด
น้าพริกปทุมทิพย์
กวนเชียงนายอิ้ว
แดรี่ฮัท ขนมเปี๊ยะปิ้ง (อินทร์บุรี)
ขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง(อินทร์บุรี)
ขนมเปี๊ยะแม่กาหลง (อินทร์บุรี)
ปลาแดดเดียว เจ๊สมศรี
ปลาแดดเดียว แม่อรวรรณ
อาจารย์สุรเดช โต๊ะจีน
เกษราเบเกอรี่

41. โรงแรม/ที่พัก
โรงแรมโกลด์เด้นส์ดรากอนรีสอร์ต
โรงแรมไชยแสงพาเลส
โรงแรมไชยแสงวิลล่า
โรงแรมแกรนด์ลีโอ
รุ่งอรุณ รีสอร์ท
โรงแรมเซนทรัลพาร์ค
บ้านบุศรินทร์อพาร์ทเม้นท์
ตะวันนารีสอร์ท
สุมาลีวิลล่า
ปรินลดา รีสอร์ต
เฌอแตม Café&Villa

สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์
08-1852-7213
09-9104-0362
06-4959-1710
0-3652-0757
0-3651-1672
0-3651-0513
0-3651-2640
0-3651-1249
0-3658-1707
0-3658-1199
0-3658-1079
0-3659-9149
0-3651-2644
0-3653-9355
0-3651-2197
0-3651-2877

08-9801-9717
0-3652-0904
09-5254-3174
0-3652-2777
08-8460-5150
0-3652-3444
0-3652-2789
09-2919-1594
08-2198-7708
0-3651-1700
08-9085-5155

หมำยเลขโทรศัพท์
มือถือ / บ้ำนพัก
โทรสำร
มือถือ

08-1936-5475
08-1944-0623
0-3658-0312

บ้ำนพัก

