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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ 0–3451–1020 0-3451-3206 0-3451-1021 08-9201-0099
0-3451-3255 0-3462-0799
สป.มท. 61111

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกจิ 0-3462-2790 0-3451-1561 0-3456-4281 08-9203-4028
0-3451-1561
สป.มท. 61053

นายบวรศักด์ิ  วานิช 0-3462-2789 0-3451-3230 0-3451-2938 08-9203-1021
0-3451-3230
สป.มท. 61052

นายสมยศ ศิลปีโยดม สป.มท. 61120 - - 06-1405-0101

นายดนัย  วัฒนากร 0–3451–1020 0-3451-3206 - 08-5100-4321
นายเสกสม  ลินดาพรประเสริฐ 0-3451-3255 - - 08-1954-5521
นายสุทธิพร  ศิวเวทพิกลุ สป.มท. 61050 - - 08-1680-1456
นางสาวภัทราภรณ์  แนวศิริ - - - 09-2279-6277
นางสาวภาวิณี ทัดสวน - - - 08-5299-2211

นายทรงพล หิรัญกนกพันธ์ 0-3462-2790 0-3451-1561 - 08-1197-1007
นางจนัฑา สมรูป 0-3451-1561 09-5960-7736

สป.มท. 61053

นายสุวิทย ์ แกว้ประดิษฐ์ 0-3462-2789 0-3451-3230 - 06-3901-7929
นายอิศดุลย์  มีวงศ์อุโฆษ 034-51-3230 - 06-3902-4699
นางสมพร  มโหฬารวงศ์ สป.มท. 61052 08-6292-7494

นายอรรถพล แกน่ทรัพย์ สป.มท. 61120 - - 09-0994-8783

นายอภิชัย  ชัยชมภู 0-3462-2791 0-3462-2791 0-3451-6814 08-9203-4091
สป.มท. 61070 สป.มท. 61126

นายสุเทพ  แกว้ทอง 0-3451-2399 0-3451-2399 - 08-9203-4093
สป.มท. 61059

(ว่าง) 0-3451-2399 0-3451-2399 - 08-5484-2501

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายบวรศักดิ์  วานิช)

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมยศ ศิลปีโยดม)

หัวหน้าส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด

ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

สป.มท. 61058

นายธวัชชัย ยอดฉตัร 0-3451-1349 0-3451-1349 - 08-4087-8717
สป.มท. 61077 สายด่วน 1567

ว่าที่ พ.ต. อ าพล  รักมิตรอานนท์ 0-3451-1778 0-3451-1778 - 08-1269-5855
สป.มท.  61060

(ว่าง) 0-3451-8282 0-3451-8282 - 08-9926-5732
สป.มท. 61055

นายอนันต์  นาคนิยม 0-3451-1213 0-3451-1213 - 08-9254-8717

นายภิเด่น  พงศ์อุดมสุข 0-3452-1138 0-3452-1138 - 08-1831-4211

นายอนันท์ชัย  ทองสีนุช 0-3451-5898 0-3451-5898 - 08-1831-4277

(ว่าง) 0-3451-4243 0-3451-4243 - -

นายวาทิต  มาไพศาลสิน 0-3451-8998 0-3451-8998 - -

นายวฑูิรย์  สิรินุกูล 0-3451-3275 0-3451-3275 0-3451-1040 08-1867-0098

นายอธิสรรค์  อินทร์ตรา 0-3461-1040 0-3462-6651 - 08-1867-0103

นายกติตินันท์  อรรถบท 0-3469-4321 0-3469-4321 - 08-1867-0106

นายอนุชา  หอยสังข์ 0-3457-9246 0-3457-9246 - 08-1867-0108

ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล  บูชาถา่ยเทศ 0-3451-0345 0-3451-0345 - 08-1867-0181

นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ 0-3458-1236 0-3458-1237 - 08-1867-0120
0-3458-1008

นางสาวเพ็ญศรี กล่ันบุศย์ 0-3464-2290 0-3464-2290 0-3464-2291 08-1867-0147

ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก 0-3457-6114 0-3457-6114 - 08-1867-0140

ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจังหวัด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกาญจนบุรี

ปูองกันจังหวัดกาญจนบุรี

นายอ าเภอท่าม่วง

นายอ าเภอด่านมะขามเตี้ย

ที่ท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี

เสมียนตราจังหวัดกาญจนบุรี

นายอ าเภอเลาขวัญ

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ

นายอ าเภอพนมทวน

นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี

นายอ าเภอห้วยกระเจา

นายอ าเภอท่ามะกา

นายอ าเภอบ่อพลอย

ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

จ่าจังหวัดกาญจนบุรี

ศูนยอ์ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี (ศอ.ปส.จ.กจ.)

นายอ าเภอ
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ 0-3464-5236 0-3464-5236 - 08-1867-0174

นายเดโช  ประกาศแกน่ทราย 0-3459-1065 0-3459-1065 0-3459-1297 08-1867-0133

นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล 0-3459-7054 0-3459-7054 0-3459-7055 08-1867-0136

นายสืบศักด์ิ ศักด์ิโสภิษฐ์ 0-3459-9740 0-3459-9740 - 08-1867-0134

นายปกรณ์  กรรณวลัลี 0-3459-5120 0-3459-5092 - 08-1867-0135
0-3459-5011
0-3459-5395

พล.ต.ฐกดั หลอดศิริ 0-3458-9301-3 0-3458-9301 - 08-6999-4455

พล.ต.วสุ  เจยีมสุข 0-3458-9232 0-3458-9236 - 08-1844-4433

พ.อ.อ านาจ จงัพานิช 0-3467-1840 0-3467-1840 - 08-9183-9101

พ.อ.พงษ์ศักด์ิ เอี่ยมพญา 0-3451-4508 0-3451-4508 - 08-1684-7378

พ.อ.ยศศักด์ิ บรรเทา 0-3451-0851 0-3451-0851 - 08-1048-1333

พ.อ.ปรีติ กมุภิรัตน์ 0-3455-1536 0-3455-1536 - 09-5365-2471

พ.อ.ดิษฐ เลิศล้ า 0-3451-1091 0-3451-1091 - 08-1425-5455

พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ 0-3459-9481 0-3459-9481 - 08-1983-1932

นายเสียง  ศักด์ิพิสิษฐ์ 0-3451-6894-5 0-3451-6894-5 - 09-7145-0333

นายศักด์ิสิทธิ ์ วิบูลสุข 0-3456-4302 0-3456-4302 - 08-1375-6637

นายบุญเล้ียง ขา่ยม่าน 0-3456-4267 0-3456-4268 - -

นายพีรวิชญ์ เจยีรพิสิฐพงศ์ 0-3451-1587 0-3451-6093 - 08-9680-8979

กระทรวงกลาโหม

นายอ าเภอไทรโยค

นายอ าเภอทองผาภูมิ

นายอ าเภอศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17

ผู้อ านวยการกองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯ

นายอ าเภอสังขละบุรี

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า (ฉก.ลาดหญ้า)

สัสดีจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

ผู้อ านวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก

รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11

นายอ าเภอหนองปรือ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ประมงจังหวัดกาญจนบุรี

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายสมศักด์ิ  แป้นถนอม 0-3456-4320 0-3456-4320 - 08-1803-1103

นายอมรินทร์  กลัล์ประวิทธ์ 0-3451-2926 0-3452-1027 - 08-1974-2804

นายมนัส สุดพวง 0-3461-1070 0-3462-6716 - -

นายพงศกร อุตตนางกรู 0-3461-2871 0-3461-2780 - 08-9059-9669

นายสุพัฒน์  ศรีไพรวรรณ 0-3456-4386 0-3456-4387 - 08-5600-4999

นายสงัด  ดวงแกว้ 0-3455-2035-6 0-3455-2035 - -

นายวุฒิชัย  ขาวประภา 0-3461-1795 0-3461-1856 - 09-9541-9453

นายมารุต พงษ์พิมาย 0-3468-5045 0-3468-5045 - -

นางสมหมาย  ทองค าหยู 0-3456-4210 0-3456-4210 - -

นายองอาจ  ค าประเสริฐ 0-3461-1144 0-3461-3073 - 08-9919-1574

นายไพศาล  รัตนา 0-3468-5237 0-3468-5237 - 08-9259-3747

นายสากล  ณฤทธิ์ 0-3456-4291 0-3456-4227 - 08-1780-4603

นายค ารณ  มะปรางหวาน 0-3451-0766 0-3451-0766 - 08-1018-9090

นายประทีป  เจริญทรัพย์ 0-3459-7033 0-3459-7033 - 08-1515-2667

นางพรไสว  ชุ่มบุญชู 0-3491-9707 0-3491-9707 - 08-6507-2625

นายวีระศักด์ิ  สุขทอง 0-3451-0648 0-3451-0648 - 08-9836-8871

นายบุญเกยีรติ  วัฒนอุไร 0-3460-0231 0-3460-0232 - 08-1935-6427

นายสุคนธ์  ศรีส าราญ 0-3451-5323 0-3451-5323 - 08-6215-8916

นางพิศมัย  บุญเทียม 0-3451-1142-302 0-3451-2991 - 06-1420-0453

ผู้อ านวยการศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 10 (กาญจนบุร)ี

ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนวชิราลงกรณ

หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ

ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 13 

ผู้อ านวยการส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ ๒๗ 

ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง จ.กาญจนบุรี

หัวหน้าศูนยบ์ริหารจัดการประมงน้ าจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี

หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

กระทรวงการคลัง

ผู้อ านวยการศูนยส์่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ
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จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

 สป.61157

นางสมพร  บุญมา 0-3456-4417 0-3456-4419 - 08-2914-9353

นายเศรษฐพร  ศรีติพันธ์ 0-3456-4427 0-3456-4427 - 08-1738-0104

นายบุญเลิศ  วิริยาวุทธ 0-3456-4428 0-3456-4429 - 08-1842-4523

นายวัลลภ  ซุ่ยรักษา 0-3459-5298 0-3459-5299 - 09-0908-8256

นางรัตนา ร่มเพชร 0-3456-4298 0-3456-4299 - 08-1174-8922

นางสาวดวงแข  ธรรมครุฑ 0-3452-0515 0-3452-0515 - -

นายอาณัติ ประทานทรัพย์ 0-3460-0740 0-3460-0742 - 08-6989-2828

นายมงคล  ทวีชัยทศพล 0-3452-0598 0-3452-0593 - -

สิบต ารวจโท สิทธิชัย พลไกรสร 0-3456-4364 0-3456-4365 - 08-1010-1236

นายอะนันธ์  ทองเสนอ 0-3460-0597 0-3460-0598 - 08-1899-4686

นางภิญญา จ ารูญศาสน์ 0-3451-1775 0-3451-2455 - 06-2598-0422
สป.61194

(ว่าง) 0-3456-4517 0-3456-4517 -

นายนิตินัย  อุทัยรังษี 0-3451-0906 0-3451-0908 - 08-5485-4528

นายวสันต์ กมลศรี 0-3456-4383 0-3456-4384 - 08-9254-8733

นายสุเมธ  ศิริลักษณ์ 0-3451-4910 0-3451-4415  - 08-5484-6003

นายเวสารัช  โสภณดิเรกรัตน์ 0-3233-4989 0-3433-4988 - 08-9201-0197

นายสมชาย เปรมพาณิชยน์ุกลู 0-3220-1395 0-3220-1395 0-81753-7242

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี

สรรพากรพ้ืนที่กาญจนบุรี

สรรพสามิตพ้ืนที่กาญจนบุรี

ธนารักษ์พ้ืนที่กาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี

ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 7

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการศูนยพั์ฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี 

ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงคมนาคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายสรศักด์ิ  จนัทร์สว่าง 0-3451-6788 0-3451-6788 - 08-1686-4614

นายยทุธชัย ปัทมสนธิ 0-3221-1025 0-3222-1932 - 08-9979-6025

นายพนัชกร โพธิบัณฑิต 0-3468-6024 0-3468-6024 - 08-1981-6622

นายปรยษุณ์  ไวว่อง 0-3457-4222 0-3457-4288 - 08-9961-1271

นายฐิติ  โสมภี 0-3453-2027 - - 08-1942-7018

นายเทวินทร์  มีทรัพย์ 0-3451-0431 - - 08-9934-5788

นายสุชัย  หรดี 0-3454-6140 - - 08-1666-6141

นายพงศ์สรรค์  ดิษฐานุพงศ์ 08-4913-2381 - - 08-1633-5665

นายเจริญ  ใจชน 0-3451-0979 0-3453-2114 - 08-1994-8088

นายไพฑูรย ์ อินทรบุตร 0-3458-4032 0-3458-4032 - 08-1858-4781

นายวิเชียร ชินวงษ์ 0-3454-6671 - -    -

นายสิขกพงษ์  กระแจะจนัทร์ - - - 08-1705-7593

นายเสรี  นาคบุญ 08-9551-9835 - - 08-6740-4533

นายคุณวุฒิ  ลังการ์สิทธิ์ - - - 089-245-9466

นายจรัล  สามงามเขยีว - - - 08-1823-6009

นายพีระเดช  สิงห์ประเสริฐ - - - 08-1981-3440

นางสาวกริดา ล าโครัตน์ 0-3452-0335 0-3452-0266 - 08-9254-8727

ดร.นวภัสร์  นนท์ธนาเกยีรติ 0-3452-0437 0-3452-0437 - -

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ปุาไม้จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 ( อ.บ้านโปุง จ.ราชบุรี )

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติล าคลองงู

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

หัวหน้าวนอุทยานพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาสลักพระ-เอราวัณ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค

หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ัตว์ปุาสลักพระ

หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุาเขาน้ าพุ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

สถิติจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุากาญจนบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นางนภัสนันท์  โพธิศ์รี 0-3451-5109 0-3451-2996 - 09-0980-4219

นายอาคม  สุขสมนึก 0-3451-1284 0-3451-1284 - 09-2246-0071

นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ 0-3456-4489 0-3451-4778 - 08-4139-4489

(ว่าง) 0-3456-4293 0-3456-4293 - -

นายทรงศิริ ปั้นวงศ์ 0-3460-0383 0-3460-0383 - -

นายถนอม  จนัทรมณี 0-3451-5261 0-3451-1580 - 09-5465-9450

นางสาวเบญจมาศ  วงษ์สุวรรณ 0-3451-1782 0-3451-1782 - -

นางพิมพ์ใจ บุญชูกศุล 0-3456-4195 0-3456-4194 - -

นายธีระชาติ ไทรทอง 0-3451-6795 0-3451-6795 - 08-9969-6718

นายจรินทร์  อิ้วสวัสด์ิ 0-3451-1273 0-3451-1273-108 - -

นายเกยีรติกร  ปัทมทัตต์ 0-3451-1163 0-3451-1169 - 09-8259-7725

นายชูชาติ จนีจ าปา 0-3454-0859 0-3454-0860 - -

นางสาวดุษสิยา  วงศ์วาสนา 0-3456-4411-2 0-3456-4421 - 06-5525-5475

นายชิตชัย สุทธิภูล 0-3456-4363 0-3456-4358 - 06-32737545

นายคมกฤษณ์ แสงจนัทร์ 0-3451-0394-5 0-3451-0396 - 08-9968-1136

นายสันติ  ชมสุวรรณ 0-3459-9140 0-3459-9832 - 08-1814-6447
0-3459-9641

นางสุขมุาล  ธนานันต์ 0-3451-6099 0-3451-6099 - 08-1926-2610

ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ

ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงแรงงาน

ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี

ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงมหาดไทย

ท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงพาณิชย์

หัวหน้าส านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 0-7 กาญจนบุรี

โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงพลังงาน

ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงยตุิธรรม

หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี

พาณิชยจ์ังหวัดกาญจนบุรี

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอทองผาภูมิ
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายประภาส  ศิลปรัศมี 0-3451-1253 0-3451-1259 - 08-1853-2286
0-3451-2599

(ว่าง) 0-3456-4307-8 0-3456-4307-8 - 06-1417-5822

(ว่าง) 0-3456-4309 0-3456-4309 - 08-9811-0925
0-3456-4319

นายจ าเนียร  ขาวจนัทร์ 0-3451-0617-9 0-3451-0616 - 08-5483-8634

นางจริญญา จกัรกาย 0-3451-8797 0-3451-8434 - 06-5502-8449

นางสาวระเบียบ  หงส์พันธ์ 0-3451-3924-6 0-3451-3924 - 08-1458-4673

นางสาวเสริมสุข  ประกฤติภูมิ 0-3467-0264-5 0-3467-0264 - 06-2294-6922

นางสาวส าเนา  จาดทองค า - - - 08-1994-9873

นายอนันต์ กลัปะ 0-3456-4001-5 0-3456-4006-7 08-9913-8659

(ว่าง) 0-3458-5074 0-3458-5070 - -

ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถยีร 0-3453-4059-60 0-3453-4057 - 08-1668-2614

รศ.ประโมทย ์ จารุนิล 0-3458-1009 0-3458-1044 - 08-1869-1724
0-3458-1090

นายวิทยาเกยีรติ เงินดี 0-3456-4330 0-3456-4262 - 09-3320-8728

ดร.อาดุลย ์พรมแสง 0-3457-9234 0-3457-9338 - 08-6287-8686

นายณรงค์ ศรีละมุล 0-3459-1111 0-3459-1086 - 09-8010-1735

นายนิพัฒน์ มณี 0-3458-1588 0-3458-1589 - 08-1898-2935

รองอธกิารบดีฝุายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงศึกษาธกิาร

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รองอธกิารบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กจ.)

หน.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่ากาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

ศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

หน.หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นางอรณิช  วรรณนุช 0-3451-4429 0-3451-2600 - 08-9901-5637

นายพิศิษฐ์  วศินภัทรโภคิน 0-3460-2620 0-3460-2621 - 08-1883-8414

นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ 0-3460-2628-30 0-3460-2628-30 - 08-1763-9684

นายภูวเดช  อินทรพรหม 0-3451-1176 0-3451-4283 - 06-1895-6156

นายวิทูร  กจิเครือ 0-3461-1792 0-3461-1777 - 08-1701-1740

นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยธุยา 0-3451-1124 0-3451-2446 - 08-7003-7007

ว่าที่ ร.ต.อมรินทร์  รูปสวย 0-3455-2107 0-3455-2108 - 08-7065-7608

ดร.สนธิ  ภูละมุล 0-3452-0586 0-3452-0554 - 09-2394-7117

ดร.ณัฐวุฒิ ไถเ้งิน 0-3457-9597 0-3457-9296 - -

ดร.ณรินทร์  ช านาญดู 0-3451-1060 0-3451-3253 - 08-9836-3157

นายนันทวัฒน์ กาฬจนัทร์ 0-3457-9241 0-3463-0301 - 08-0000-7997

นายหงษ์ดี  ศรีเสน 0-3451-1773 0-3451-2879 - -

นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกลุ 0-3451-1320 0-3451-6100 - -

นายท านุ วงษ์น้อย 0-3460-0631 0-3460-0632 -  -

นางสาวอรวรรณ  เจอืจาน 0-3452-1492 0-3452-1492 - 08-1378-4478

นางสาวฐิติมา  กล่ันบุศย์ 0-3460-2551 0-3460-2631 - 08-9922-3608

ดร.ณรงค์  ศิริเมือง 0-3468-6026 0-3468-6080 - 08-9806-9160

นายนันทวัฒน์  กาฬจนัทร์ 0-3457-9241 0-3457-9241 - 08-0000-7997

ผู้อ านวยการศูนยฝึ์กวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ"

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี

ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี)

ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี

ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นพ.พนัส  โสภณพงษ์ 0-3451-2961 0-3451-1734 - 08-1944-6452
0-3451-2417

นพ.สมเจตน์  เหล่าลือเกยีรติ 0-3458-7800 0-3462-3000 - 08-1857-3387

นพ.อิทธิพล  จรัสโอฬาร 0-3454-2031 0-3454-1115 - 08-1857-3383

นายไพฑูรย ์ เนียมหอม 0-3456-4168 0-3456-4511 - 08-1016-0752

นายจริวัธน์  อารีย์ 0-3451-1305 0-3451-4995 - 06-1413-4352

นายจริวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ 0-3469-8188 0-3469-8189 - 08-1283-8278

นายธนะชัย ปัตตพงศ์ 0-3456-4469 0-3456-4469 -  -
0-3456-4470-3

นายทนง ตะภา 0-3456-4336-40 0-3456-4334 - 09-2246-2427

นายทินกร  ว่องวชิราพาณิชย์ 0-3456-4343 0-3456-4343 - 09-2246-2437

นายพนมฤทธิ ์หอมนิจสกลุ 0-3459-9124 0-3459-9554 - 08-0652-9797

ดร.น้ าแท้ มีบุญสล้าง 0-3456-4174 0-3456-4174 -  -

นายระบิล  จนัทรภิรมย์ 0-3456-4223-4 0-3456-4225 - 08-1171-9748

นางสาวสิริกญัญา  เหล่างาม 0-3456-4223-4 0-3456-4225 - 06-1398-9610

นายสุรสิทธิ ์อิงสถติธนวันต์ 0-3456-4361 0-3456-4360 - -

นางผิวพรรณ  ล้ิมสินโสภณ 0-3456-4349-54 0-3456-4360 - 08-1828-4026

นายสินาท มณีบางกา 0-3451-8480-2 0-3451-5466 -  -

นางสาววงษ์เดือน  ดาวเรือง 0-3451-8480-2 0-3451-5466 - 08-9012-2731

ผอ.ส านักงานประจ าศาลจังหวัดกาญจนบุรี

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะการักษ์

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธแิละช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

ผอ.ส านักงานประจ าศาลแรงงาน ภาค 7 

หน.ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา

ส านักงานศาลยตุิธรรม

ผอ.ส านักงานประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

อัยการจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ส านักงานอัยการสูงสุด

กระทรวงอุตสาหกรรม

อธบิดีอัยการส านักงานคดีแรงงาน ภาค ๗

ผอ.ศูนยส์่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ภาคที่ 1

อธบิดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7

อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

(ว่าง) 0-3459-9112 0-3459-9391 -  -

นางเบญจวรรณ ผ่องศรีใส 0-3459-9112 0-3459-9391 - 08-6805-7176

นายวิรัช โต๊ะถม 0-3451-2410 0-3451-2410 - 09-2246-8387

นายอนุสรณ์  ปานะศุทธะ 0-3460-0148 0-3460-0148 - -

นายอนุ  ทองดี 0-3452-0502 0-3452-0502 - 08-1880-3941

นางสาวอรอนงค์  บัวแกว้ 0-3459-5488 0-3459-5488 - 09-2246-8685

นายอนุสรณ์  ปานะศุทธะ 0-3460-0156 0-3460-0156 - 09-2246-8691

นางอัญชลี สงกะมิลินท์ 0-3454-0630 0-3454-0630 - 06-4301-6921

(ว่าง) 0-3456-4287 0-3456-4282 - -

พล.ต.ต.สุวิทย ์ชาวศรีทอง 0-3451-2796 0-3451-2796 - -

พ.ต.อ.ธีระพงศ์ ฤทธิจ์รูญ 0-3462-1040 0-3451-1560 -  - 

พ.ต.อ.สุชาต เทศัชบุตร 0-3461-1020 0-3461-1020 -  -

พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กนัตะยศ 0-3464-0579 0-3454-1040 -  -

พ.ต.อ.สรรเสริญ  แสงเนตรสว่าง 0-3457-9053 0-3457-9303 - 08-7162-7337

พ.ต.อ.ไพรวรรณ  สาเพิ่มทรัพย์ 0-3465-0042 0-3465-0042 - 08-1378-0411

พ.ต.อ.สรวัชร์  ศรีบุตตะ 0-3458-1244 0-3458-1566 - 06-2595-3139

พ.ต.อ.นิทัศน์  ศรีกฤษณรักษ์ 0-3464-2098 0-3464-2098 - 08-1805-7373

ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผกก.สภ.พนมทวน

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ประชาสัมพันธจ์ังหวัดกาญจนบุรี

ผกก.สภ.ท่ามะกา

ผกก.สภ.ห้วยกระเจา

ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี

ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

ผอ.ส านักงานประชาสัมพันธเ์ขต 8 กาญจนบุรี

ผอ.สถานีวิทยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (สทท.)

ผอ.สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอสังขละบุรี 

ผอ.สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

ส านักนายกรัฐมนตรี

ผอ.ส านักงานประจ าศาลจังหวัดทองผาภูมิ

ผกก.สภ.บ่อพลอย

ผกก.สภ.เลาขวัญ

ผกก.สภ.ด่านมะขามเตี้ย

ผกก.สภ.ท่าม่วง

ผอ.ศูนยใ์ห้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดกาญจนบุรี (สสว.กาญจนบุร)ี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

พ.ต.อ.พีรพจน์  ระหว่างบ้าน 0-3457-6119 0-3457-6119 - 08-1942-5286

พ.ต.อ.ภัทรชัย  กอสนาน 0-3467-4265 0-3464-5234 - 06-5353-9565

พ.ต.อ.ธานี  สงวนจนี 0-3459-1037 0-3459-1030 - 09-7196-4904

พ.ต.อ.วันชัย  อ่อนละออ 0-3457-4220 0-3457-4220 - 08-1922-8795

พ.ต.อ.จุมพล เลขสุนทากร 0-3459-9113 0-3459-9121 - 08-1314-8047

พ.ต.อ.มานิตย ์ ผลวานิชย์ 0-3459-5300 0-3459-5031 - 08-1694-7802

พ.ต.อ.เติมรัศมิ์  จนิดาวัฒน์ 0-3456-1030 0-3456-2660 - 06-1656-4178

พ.ต.อ.ศุภวัชร  อังคสยาวัฒน์ 0-3458-9244 0-3458-9244 - 06-2393-5535

พ.ต.อ.ประสม  หงษ์โต 0-3456-6068 0-3456-6497 - 08-1895-8919

พ.ต.อ.วาชรัตน์  มูลวงษ์ 0-3465-8435 0-3465-8287 - 09-0498-4992

พ.ต.อ.นิพนธ์  จนัทร์ทอง 0-3464-6258 0-3464-6341 - 08-1856-9839

(ว่าง) 0-3458-6113 0-3458-6113 - 09-2264-2498

พ.ต.ท.ชยตุม์  พิพัฒน์ทวีกลุ 0-3454-6764 0-3454-6764 - 08-9918-4989

พ.ต.ท.สราวุธ ศรีใส 0-3459-7067 0-3459-7067 - 09-4291-3935

พ.ต.อ.ทัศพร ประทุมยา  0-3457-9353-4 0-3457-9245 - 09-1964-2546

พ.ต.อ. ส าราญ กล่ันมา 0-3456-4279 0-3456-4279 - 08-1941-1211

พ.ต.ท.สืบศักด์ิ  ผันสืบ 0-3451-2795 0-3451-2795 - 09-3635-3539

พ.ต.ต.พิทักษ์  ว่องพานิช 0-3457-9699 0-3457-9678 - 08-0080-0998

ผกก.สภ.หนองขาว

ผกก.สภ.หนองรี

ผกก.สภ.ส ารอง 

ผกก.สภ.ลาดหญ้า 

ผกก.สภ.สังขละบุรี

ผกก.สภ.ศรีสวัสดิ์

ผกก.สภ.หนองปรือ

ผกก.สภ.ทองผาภูมิ

ผกก.สภ.ไทรโยค

ผกก.สภ.ท่าเรือ

ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13

สารวัตรสถานีต ารวจท่องเที่ยว 8 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว

สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวงที่ 6 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

สว.สภ.ปิล็อก

ผกก.สภ.ลูกแก

สวญ.สภ.ด่านแม่แฉลบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายรังสรรค์  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 0-3451-2477 0-3451-2578 - 08-1857-3738

นายสนธยา  บุญประดิษฐ 0-3462-3150 0-3462-3150 - 08-1858-4134

ดร.เบญจวรรณ เปรมประยรู 0-3451-1502 0-3451-4788 - 09-2603-9119
ต่อ 113

นายประสิทธิ ์  หินอ่อน 0-3451-1502 0-3451-4788 - 08-9836-5935
ต่อ 108

นายไพศาล  เปรุนาวิน 0-3452-0138 0-3452-0138 - 08-1856-9420

นายประพันธ์  เรืองบุญญา 0-3452-0138 0-3452-0138 - 08-1299-1886

นายประพันธุ ์ เหลืองทอง 0-3458-8138 0-3458-8138 - 08-1858-6427

นายณรงค์พร  วัดพ่วง 0-3458-8138 0-3458-8138 - 08-4413-0517

นายปัญญา  สัตยกาญจน์ 0-3467-2372-3 0-3467-2372-3 - 08-1942-6948

นางสาวสวนา  ลีนะกลุ 0-3467-2372-3 0-3467-2372-3 - 08-2344-4224

นายปราโมทย ์ อุ่นจติสกลุ 0-3451-1331 0-3451-1331 - 08-1941-5577

นายจริศักด์ิ  พรหมชนะ 0-3451-1331 0-3451-1331 - 08-1942-6454

นายวิษณุ  บุญญรัตน์ 0-3455-1037 0-3455-1119 - 08-6366-1776

ดร.สุนทร  สุวรรณพร 0-3455-1037 0-3455-1119 - 08-9254-8771

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน
นายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลต าบลหนองบัว

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลต าบลลาดหญ้า

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบลปากแพรก

เทศบาลต าบลท่ามะขาม
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายชูชาติ  เสือส่าน 0-3451-0629 0-3451-0629 - 08-1880-7166

จา่เอก ณรงค์ธร  สวัสด์ิมี 0-3451-0629 0-3451-0629 - 08-1823-5289

นายสมชาย  ฟักทอง 0-3451-0797 0-3451-0524 - 09-2526-6692

ส.ต.ท.เสน่ห์ ด าดี 0-3451-0797 0-3451-0524 - 08-9255-4669

นายนคร  ว่องวณิชชากร 0-3458-4111 0-3458-4037 - 08-6003-6200

นายเกษม นามวงศ์ 0-3458-4111 0-3458-4037 - 08-0062-5439

นางสาวปภัสร์ลภัส  แดงกลู 0-3469-7481 0-3469-7481 - 09-2824-5698

นางพจมาน  สระลอย 0-3469-7481 0-3469-7481 - 06-1356-9944

นายธนาสิทธิ ์ จนัทร์โสม 0-3465-1089 0-3465-1089 - 08-9546-7165

นางธวัลรัตน์  คล้อยเอี่ยม 0-3465-1089 0-3465-1089 - 08-1736-3644

นายรุ่ง  คมข า 0-3454-0954 0-3454-0954 - 08-0652-2818

นายพลวัฒน์  ศาระสาริน 0-3454-0954 0-3454-0954 - 08-1017-8881

นายนิวัติ  พงษ์โชติ 0-3454-0963 0-3454-0963 - 08-1857-9474

นายจนิดา  เจเถือ่น 0-3454-0963 0-3454-0963 - 08-7079-6172

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
นายประสาน  สงวนพันธ์ 0-3454-0945 0-3454-0946 - 08-1736-4182

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเยน็

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังด้ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายเลิศไพบูลย ์ โชติกะพุกกณะ 0-3454-0945 0-3454-0946 - 08-9512-7273

นายพิสิษฐ์  เขาถ้ าทอง 0-3491-9546 0-3491-9547 - 08-9807-0524

สิบเอก พจนารถ  แกว้พรรณา 0-3491-9546 0-3491-9547 - 08-7160-8790

นายพิสิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์ 0-3461-1123 0-3461-1123 - 08-9215-1784
0-3461-3999 0-3461-3999

จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข 0-3461-1123 0-3461-1123 - 08-6082-9822
0-3461-3999 0-3461-3999

นายต้อง  ว่องไวกริยา 0-3469-3023 0-3469-3025 - 08-1858-9173

นายชนินทร์  ศรีอภัย 0-3469-3023 0-3469-3025 - 08-1858-9183

นายทรงพล  เอกจติต์ 0-3458-6208 0-3458-6208 - 08-1856-1739

นายทศพร  ใจทัศน์ 0-3458-6208 0-3458-6208 - 08-9254-8774

นายสมเกยีรติ  วอนเพียร 0-3465-8239 0-3465-8239 - 08-1858-8278

นายปรีชาวุฒิ  โมรา 0-3465-8239 0-3465-8239 - 08-9925-4694

นายปรีชา  บัวบาน 0-3459-3241-2 0-3459-3240 - 08-1944-4341

นายศักด์ิชัย  ภักดีฉนวน 0-3459-3241-2 0-3459-3240 - 09-8825-8299

นายมนตรี   กาญจน์บริรักษ์ 0-3460-0746-7 0-3460-0746 - 08-1921-5258

เทศบาลต าบลหนองขาว
นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลท่าม่วง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอท่าม่วง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลท่าล้อ

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลส ารอง
นายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบลวังศาลา

เทศบาลต าบลหนองตากยา

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายยทุธนา วัฒนสุทธิ ์ 0-3460-0746-7 0-3460-0746 - 08-6525-9029

นายสมพร บัวศิริ 0-3461-1353 0-3461-1353 - 08-1986-7914

นางฒิวุธรา  สังขป์รีดา 0-3461-1353 0-3461-1353 - 08-3158-2576

นายวิบูลย ์ เจริญพร 0-3460-2158 0-3460-2158 - 09-2440-4470

ส.ต.อ.หญิง เอื้องนิสา  กณัหา 0-3460-2158 0-3460-2158 - 08-1774-1085

นายล้อม  ทองแท้ 0-3454-0874 0-3454-0870 - 08-7171-4949

นายสุกจิ  ตันโสภณธนาศักด์ิ 0-3454-0874 0-3454-0870 - 06-2602-3137

นายชนินทร์  ตันมันทอง 0-3454-0740 0-3454-0740 - 08-1986-6947

นางสาวนภชา  กาญจนปรมาภา 0-3454-0740 0-3454-0740 - 08-1736-2658

นายธนะรัตน์  จนัทร์เพ็ญ 0-3454-0834-5 0-3454-0834-5 - 08-1242-6699

นางพิกลุ  เยีย่มสวัสด์ิ 0-3454-0834-5 0-3454-0834-5 - 08-6164-7979

นายวรเดช   กาญจนอโนทัย 0-3461-2492 0-3461-2492 - 08-1995-9696

นายภัทธาวุธ  สายสอาด 0-3461-2492 0-3461-2492 - -

นางอ้อย  วอนเพียร 0-3454-0576 0-3454-0576 - 08-1942-8700

นางสาวปาลิตา ปัญจวัฒนคุณ 0-3454-0576 0-3454-0576 - 08-1805-0545

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ

นายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลต าบลม่วงชุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลวังขนาย

ปลัดเทศบาล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายเอนก  บ่อพลอย 0-3469-9326 0-3469-9327 - 08-7162-8177

ว่าที่ ร.ท.นครินทร์  ปรกแกว้       0-3469-9326 0-3469-9327 - 08-1744-5760

นายไพฑูรย ์ สุขดี 0-3469-8683 0-3464-8683 - 08-7017-7438

นางสาวนุชจลิน วงษ์วิลัย 0-3469-8683 0-3469-8683 -  -

นายอนันต์  แม้นทิม 0-3491-0225 0-3491-0225 - 08-4333-6545

นายทิฆัมพร คุ้มวงศ์ 0-3491-0225 0-3491-0225 - -

นายสรายทุธ  จนีาภักด์ิ 0-3451-0320 0-3451-0320 - 09-1939-0930

จา่เอก อนุศาสน์  ทองเหมือน 0-3451-0320 0-3451-0320 - 09-8281-6821

นางสาวปุณยวีร์  โพธิพิพิธ 0-3456-1889 0-3456-1222 - 08-4394-8889

นายสมเดช สุวรรณฉวี 0-3456-1889 0-3456-1222 - 08-6765-5526

นางอภิสมา  โพธารากลุ 0-3454-1111 0-3454-1993 - 08-2675-5152

นายสุรศักด์ิ   พรหมศิริพัฒน์ 0-3454-1111 0-3454-1993 - 08-1857-8725

นายเกรียงไกร  ใจเยน็ 0-3454-1775 0-3454-1775 - 08-9837-2058

นางสาวพจนีย ์ ครุฑวงศ์ 0-3454-1775 0-3454-1775 - 08-1378-8930

นายอรรถพล  สิทธิวิไล 0-3454-0844-5 0-3456-6760 - 08-2244-7736

เทศบาลต าบลลูกแก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย

เทศบาลต าบลท่ามะกา

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอท่ามะกา

องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาลี่

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นางบุศรา อารีรอบ 0-3454-0844-5 0-3456-6760 - -

นายประยรู  ล้ีไพบูรย์ 0-3454-3448 0-3454-3448 - 08-6111-1000

นางสุดา เสนกรรหา 0-3454-3448 0-3454-3448 -  -

นายทรงศักด์ิ โชตินิติวัฒน์ 0-3460-1988-89 0-3460-1988-89 - 08-7036-5522

นายกฤษณะพัธณ์  พงศ์อัครจริา 0-3460-1988-89 0-3460-1988-89 - 08-1910-4302

นายวิวัฒน์  ต้ังสุวรรณวงศ์ 0-3451-0612 0-3451-0613 - 08-1856-2597

นายทศพร  ใจทัศน์ 0-3451-0612 0-3451-0613 - 08-4414-4787

นายรุ่งโรจน์  ตันวัฒนวิทย์ 0-3456-6692 0-3456-6692 - 08-1806-7852

(ว่าง) 0-3456-6692 0-3456-6692 -

นายสมปอง  ค าเที่ยง 0-3460-3613-4 0-3460-3614 - 08-1857-6422

นางณรงค์พร วัดพ่วง 0-3460-3613-4 0-3460-3614 - -

นายส ารวย  อินทร์นะนิสา 0-3456-2628-9 0-3463-6828 - 08-1988-2142

ว่าที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ์ 0-3456-2628-9 0-3463-6828 - 08-9745-8970

นายประชุม  จนัทร์มา 0-3451-0487 0-3451-0487 - 08-7154-0646

ส.ต.ท.ปรีดา  อุปสิทธิ์ 0-3451-0487 0-3451-0487 - 08-6988-8223

นายขจรศักด์ิ  สุธีดวงสมร 0-3469-3297 0-3451-0655 - 08-1900-6987

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน

เทศบาลต าบลหวายเหนียว

เทศบาลต าบลพระแท่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลหนองลาน

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลดอนขมิ้น

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ

ปลัดเทศบาล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลอุโลกสี่หมื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายไพรวรรณ์  บุญเพิ่ม 0-3469-3297 0-3451-0655 - 09-0436-1462

ด.ต.สุชาติ  นุชนุ่ม 0-3469-2072 0-3469-2073 - 09-5379-7518

นายสายณัห์  แสงเงิน 0-3469-2072 0-3469-2073 - 09-02797484

นายออมทรัพย ์ วารีทิพยข์จร 0-3491-0270 0-3491-0270 - 08-1857-9002

นางสาวฉตัรปวีณ์  ปรีชาไกรพัฒน์ 0-3491-0270 0-3491-0270 - 08-1926-2011

นายนพดล  จ าปานิล 0-3454-3037 0-3454-3037 - 08-1705-6124

นางพณิชยต์า  อุดมสินประเสริฐ 0-3454-3037 0-3454-3037 - 09-8508-1699

นายจ าลอง  สุวรรณประเสริฐ 0-3463-9246 0-3456-6185 - 08-1995-6411

นายเอกชัย  ฤทธิเ์ดช 0-3463-9246 0-3456-6185 - 08-1858-5686

นายพรชัย  นาถวรานนท์ 0-3451-0681 0-3451-0682 - 09-2276-7853

นางนารีรัตน์  รักจรรยาบรรณ 0-3451-0681 0-3451-0682 - 08-1736-5402

นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน 0-3463-5707 0-3469-5708 - 09-7195-3979

พ.จ.อ.เอก  รักจรรยาบรรณ 0-3463-5707 0-3469-5708 - 08-5291-4812

นายสมใจ  ทองร้อยยศ 0-3469-0272-3 0-3469-0272-3 - 08-1191-5179

นางสาวดาราวรรณ จนัทร์ทรัพย์ 0-3469-0272-3 0-3469-0272-3 - 08-9802-1803

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชะเอม

องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนียว

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตะบอง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะกา

องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายทวีป  เปาอินทร์ 0-3469-1131 0-3469-1131 - 08-1832-4644

นางสาวอารียน์ันท์ ต้ังอยูดี่ 0-3469-1131 0-3469-1131 -  -

นายไพโรจน์  นันทพรหมมา 0-3469-1606 0-3469-1606 - 08-1941-9012

นางสาวมยรุา  มะโนรมณ์ 0-3469-1606 0-3469-1606 - 08-0669-8358

นายสมศักด์ิ พนมชัยสว่าง 0-3457-9034 0-3463-0282 - 08-1981-9149

นางวรรณดี  วรรณแมน 0-3457-9034 0-3463-0282 - 08-17051254

นายสาทิส  ภัทรพงษ์กาญจน์ 0-3454-0895-6 0-3457-1474 - 08-1856-3419

(ว่าง) 0-3454-0895-6 0-3457-1474 - 06-2805-4786

นายค ารณ  เบ็ญพาด 0-3454-0984 0-3454-0984  - 08-1858-3177

นางปภากร ปาลวัฒน์ 0-3454-0984 0-3454-0984 - 08-9836-8982

นายชุมพล  คชายทุธ 0-3491-0185 0-3491-0185 - 08-9981-5836

นายนิวัฒน์  ธนานนท์นิวาส 0-3491-0185 0-3491-0185 - 08-1627-3469

นายชนะ  สุขพรหม 0-3468-2093-4 0-3468-2093 - 08-4383-5144

นายอะตะพล  รักษากุล 0-3468-2093-4 0-3468-2093 - 08-1697-7222

นายอลงกรณ์  ตะพัง 0-3451-0588 0-3451-0588 - 08-7001-9638

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอพนมทวน

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลตลาดเขต

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลพงตึก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลพนมทวน

ปลัดเทศบาล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลรางหวาย

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

นายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นางสาวพรรณรดา  ตวงวุฒิกลุ 0-3451-0588 0-3451-0588 - 09-0969-5123

นายจ าลอง   หมู่ม่วง 0-3457-9456 0-3457-9456 - 09-1270-1937

นายวิวัฒน์  พงษ์รัตนกาญจน์ 0-3457-9456 0-3457-9456 - 08-9164-5619

นายสุวรรณวิชช์  เปรมปรีด์ิ 0-3451-0855 0-3451-0855 - 08-7161-8829

(ว่าง) 0-3451-0855 0-3451-0855 -

นายณัฐพล  แผนกลุ 0-3454-0754 0-3454-0754 - 09-2979-6861

(ว่าง) 0-3454-0754 0-3454-0754 -  -

นายอภิรักษ์  คชนา 0-3468-0448 0-3468-0448 - 09-3569-6519

ว่าที่ร้อยตรี พัศพงศ์  ปฏิมาประกรณ์ 0-3468-0448 0-3468-0448 - 08-0077-7475

นายสิริพงศ์  สืบเนียม 0-3467-7285 0-3467-7286 - 08-1880-3177

นายปราณี  ล าเภา 0-3467-7285 0-3467-7286 - 08-1753-7287

นายอนุชา  สุขเชิงชาย 0-3456-8234 0-3456-8234 - 08-5700-9148

นายพงษ์ศักด์ิ ทองดีเลิส 0-3456-8234 0-3456-8234 -  -

นายธษิฒ  ประกอบธรรม 0-3456-8215-6 0-3456-8215-6 - 08-3333-3385

นายสุรพล เกษมวิริยนันท์ 0-3456-8215-6 0-3456-8215-6 - 08-3049-7119
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลสระลงเรือ
นายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบลห้วยกระเจา

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวน

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอห้วยกระเจา

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร

องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นางชลธิชา  สืบเนียม 0-3451-0781 0-3451-0781  - 08-0654-9925

นายเอนก  สืบสอน 0-3451-0781 0-3451-0781 - 08-6571-5233

นายชัยเชษฐ  พัฒนะพิชัย 0-3458-1020 0-3458-1020 - 08-0088-5111

นายอัศชัย  แจม่จนัทร์ 0-3458-1020 0-3458-1020 - 08-1858-3180

นายแยม้  บ ารุงรัฐ 0-3460-3741 0-3460-3741 - 08-7163-7948

นายสกลุ อินทรสกลุ 0-3460-3741 0-3460-3741 - 08-1352-6454

นายสนอง  วิเศษสิงห์ 0-3451-0848 0-3451-0848 - 08-1807-7051

นางนวรัตน์   รังสีชุติพัฒน์ 0-3451-0848 0-3451-0848 - 09-7926-3914

นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ 0-3467-8244 0-3467-8244 - 08-4752-5660

นางนารถประภา  คงวาสน์ 0-3467-8244 0-3467-8244 - 08-1174-6141

นายธนิตศักด์ิ  จรัสปิติพัฒน์ 0-3467-6240-1 0-3467-6240 - 09-4569-5242

นายอนุสรณ์  วนิชกลุพิทักษ์ 0-3467-6240-1 0-3461-6240 - 09-1610-1183

นางมนัส  ป้องกนั 0-3460-3815 0-3460-3815 - 08-1807-6973

นายภิญโญ พุ่มจ าปา 0-3460-3815 0-3460-3815 -  -

นายสมชาย  ยิม้ใหญ่หลวง 0-3454-0943 0-3454-0943 - 08-4903-5903

เทศบาลต าบลหนองรี

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอบ่อพลอย

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลบ่อพลอย

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกร่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายชนก  ธนะรัตน์ 0-3454-0943 0-3454-0943 - 09-8845-8225

นายอิทธิพัทธ์  รัตนสุวรรณาชัย 0-3458-0132 0-3458-0132 - 08-1858-9756

(ว่าง) 0-3458-0132 0-3458-0132 - 08-9837-8089

ดาบต ารวจ ดร.สันติ  จนัทร์เพ็ญ 0-3467-2584 0-3467-2585 - 08-1986-0119

นางนวรัตน์ กาญจน์สินมณี 0-3467-2584 0-3467-2585 - 08-1858-4984

นางพินิจนันท์  ปังประเสริฐโชค 0-3465-7118 0-3465-7051 - 08-1705-0100

ส.ต.ต.หญิง มารศรี  จงเจริญ 0-3465-7118 0-3465-7051 - 08-1818-3592

นายระพล  รัตนวงษ์ชัยโย 0-3464-2263 0-3464-2263 - 08-1944-3325

นางสาริสา  แกว้เพชร 0-3464-2263 0-3464-2263 - 08-1941-3286

จา่สิบต ารวจบรรเทิง  ชะอุ่ม 0-3467-0426 0-3467-0426 - 08-1856-9636

นางพิกลุ  เยีย่มสวัสด์ิ 0-3467-0426 0-3467-0426 - 08-6164-7979

นายประสาน  ศิริมั่ว 0-3467-3043 0-3467-3044 - 08-1147-4774

นายอภิวัฒน์  สุขเกษม 0-3467-3043 0-3467-3044 - 08-9890-5243

(ว่าง) 0-3457-6300 0-3457-6300 - -

นางพันธุท์ิพา  แดงดีมาก 0-3457-6300 0-3457-6300 - 08-6306-8954

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่

เทศบาลต าบลเลาขวัญ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านมะขามเตี้ย

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมรัง

นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี้ย

ปลัดเทศบาล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอด่านมะขามเตี้ย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เขตอ าเภอเลาขวัญ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายวันชัย  เรืองขจร 0-3458-3275 0-3458-3275 - 08-1981-5020

นายสิทธิพร สินสอาด 0-3458-3275 0-3458-3275 - 09-2547-8338

นายมณฑล  ปทุมสูติ 0-3468-7648 0-3468-7648 - 08-1880-4503

จ.ส.อ.ณัฎฐ์พสิษฐ์  ส าราญ 0-3468-7648 0-3468-7648 - 09-8361-7576

นายมงคล  ทองยิม้ 0-3468-1025 0-3468-1025 - 08-5703-0555

(ว่าง) 0-3468-1025 0-3468-1025 -  -

นายบุญสืบ  เผ่าเสน 0-3454-0951-2 0-3454-0951-2 - 08-1736-2064

นายธนวินท์  สมานทรัพย์ 0-3454-0951-2 0-3454-0951-2 - 09-8826-7877

นายชาติชาย  ฉตัรเมธี 0-3451-0961 0-3451-0961 - 08-1378-2393

นางภาวิดา  ใจซ่ือ 0-3451-0961 0-3451-0961 - 08-1527-7858

นายมงคล  โพธิพ์ันธุ์ 0-3451-6647 0-3451-6647 - 08-4800-8868

นายคนึง  โพธิดี์ 0-3451-6647 0-3451-6647 - 08-4310-6919

นายปฏิภาณ  ปทุมสูตร 03451-0761 0-3451-0761 - 09-8990-6846

(ว่าง) 0-3451-0761 0-3451-0761 - -

นายบุญทัน  ไพบูลยผ์ล 0-3457-6323 0-3457-6323 - 08-1857-3132

เทศบาลต าบลหนองฝูาย

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลเลาขวัญ

นายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝูาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกแก้ว

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ่ า

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

(ว่าง) 0-3457-6323 0-3457-6323 -  -

นายช าเรือง  แห้วเพ็ชร 0-3467-4200 0-3467-4200 - 08-1944-0313

พ.จ.ท.วัชรพงษ์  ศรีค าอ้าย 0-3467-4200 0-3467-4200 - 08-6002-6746

นางวรวรรณ  รักษ์สุวรรณ์ 0-3467-6026 0-3467-6027 - 08-1258-7778

นายสถาปนา  ธรรมโมรา 0-3467-6026 0-3467-6027 - 08-4315-6456

นายบุญลือ  รัตนทอง 0-3467-5055 0-3467-5055 - 08-1941-7545

นายเมษา ทองแยม้ 0-3467-5055 0-3467-5055 - 08-4414-4787

นายสุรสีห์  สงเจริญ 0-3491-9815 0-3491-9815 - 08-1763-8335

นายสุพจน์  บ ารุงกลาง 0-3491-9815 0-3491-9815 - 08-9203-8637

นางสัจจา  ฝุกฝัด 0-3456-5066 0-3456-5066 - 09-2264-4465

นาวสาวพรสุดา มุสิกโปฎก 0-3456-5066 0-3456-5066 - -

นายเชิดชัย  ซิบเข 0-3459-1006 0-3459-1406 - 08-1880-4493

นายฐิติพันธ์  สิทธิวิไล 0-3459-1006 0-3459-1406 - 08-4800-4880

นายเจอื เหรียญทอง 0-3468-4430 0-3468-4431 - 08-4893-3295

นายภัคพงศ์พันธ์  จามพฤกษ์ 0-3468-4430 0-3468-4431 - 08-8542-6862

เทศบาลต าบลหนองปลาไหล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอไทรโยค

นายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลหนองปรือ

นายกเทศมนตรี

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ

นายกเทศมนตรี

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา

เทศบาลต าบลไทรโยค

นายกเทศมนตรี  
เทศบาลต าบลวังโพธิ์

นายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอหนองปรือ

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ

นายกเทศมนตรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายวิกจิ  แกว้จติคงทอง 0-3454-0770 0-3454-0771 - 08-9039-7429

นายสุริยา  บุนนาค 0-3454-0770 0-3454-0771 - 08-1612-4743

นายสายยนัต์  แสงเคลือบ 0-3467-0253 0-3467-0253 - 08-1749-3580

จา่เอกอัมพร ทองเหลือ 0-3467-0253 0-3467-0253 - 08-5262-2097

นายชลอ  ประทีป 0-3468-6633 0-3468-6633 - 08-7102-5393

นายอนวัช  เพชรวิโรจน์ 0-3468-6633 0-3468-6633 - 08-2299-7878

นายมั่น  จีอุ้่น 0-3456-5013 0-3456-5014 - 08-1856-8601

นายอุทัย  นิลกาฬ 0-3456-5013 0-3456-5014 - 08-9911-5537

ดาบต ารวจ ช่วง  นาคทองค า 0-3459-1201 0-3459-1375 - 09-8792-6989

นางสาวจนิตนา  อินทร์สวาท 0-3459-1201 0-3459-1375 - 08-1938-8168

นายนิทัศน์  ลูกอินทร์ 0-3468-6433 0-3468-6418 - 08-9919-8136

นายวิกรม  แกว้เพชร  0-3468-6433 0-3468-6418 - 08-9202-1795

นายคมสัน  ภุมรินทร์ 0-3457-4201 0-3457-4200 - 08-6355-9501

นายสกลุ  อินทรสกลุ 0-3457-4201 0-3457-4200 - 08-6345-4764

ดาบต ารวจสมรัก  พรหมชนะ 0-3467-5526 0-3467-5524 - 08-9806-3137
นายกเทศมนตรี  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลเอราวัณ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลเขาโจด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอศรีสวัสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี  

ปลัดเทศบาล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้องตี้
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

(ว่าง) 0-3467-5526 0-3467-5524 - -

นายสุมล  จนัทร์ค า 0-3459-7106 0-3459-7106 - 08-9836-7857

พ.จ.อ.สันติ  ซิบเข 0-3459-7106 0-3459-7106 - 08-1858-5209

นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ 0-3469-6078 0-3469-6202 - 08-6165-8502

นายมาโนช  คูหา 0-3469-6078 0-3469-6202 - 08-1856-6042

นายสัญญา  โปยกกั 0-3453-2026 0-3453-2026 - 08-6269-4535

นายประชารักษ์ แซงค า 0-3453-2026 0-3453-2026 - 08-1526-8635

นายสมาน  บริบูรณ์ 0-3469-6115 0-3469-6115 - 08-4884-9616

นายภัทราวุฒิ  ไกรนรา 0-3469-6115 0-3469-6115 - 08-9290-8539

นายสมบูรณ์  พันธุพ์รหมา 0-3459-7142 0-3459-7142 - 08-7158-9634

นายธีรพล เลิศวิชัย 0-3459-7142 0-3459-7142 - 08-4394-1006

นายประเทศ  บุญยงค์ 0-3459-9757 0-3459-9757 - 08-1949-9316

นายวันชัย  ปาลวัฒน์ 0-3459-9757 0-3459-9757 - 08-1009-1338

นายส ารวม  ใจซ่ือ 0-3468-5038 0-3468-5039 - 08-1995-4997

(ว่าง) 0-3468-5038 0-3468-5039 -  -

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอทองผาภูมิ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กระบุง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ

นายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลทองผาภูมิ

เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม

ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลท่าขนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายจริชัย  ถนอมวงษ์ 0-3459-9306 0-3459-9301 - 08-6305-7551

นายธวัช  ชมมิ่ง 0-3459-9306 0-3459-9301 - 08-5426-1906

นายประเสริฐ ถิน่ผาสุวรรณ 0-3468-4286 0-3468-4286 - 08-1942-3138

(ว่าง) 0-3468-4286 0-3468-4286 - 09-2246-6656

นายบรรจง  รสจนัทร์ 0-3491-9820 0-3491-9820 - 09-7079-8395

นายบุญสม  ผิวงาม 0-3491-9820 0-3491-9820 - 08-0424-7768

นายพลทอง  ศรีมุกข์ 0-3468-5228 0-3468-5229 - 08-9220-9348

นายสุเมต  สีนวล 0-3468-5228 0-3468-5229 - 08-1016-0374

นายยทุธนา อิ่มประสิทธิชัย 0-3468-5839 0-3468-5839 - 08-1880-8385

นายไพจติร  ยสัโร 0-3468-5839 0-3468-5839 - 09-8349-2422

นายสุชาติ  นิลเมือง 0-3459-9568 0-3459-9568 - 08-6175-4860

นายภานุมาศ  อุ่นเรือน 0-3459-9568 0-3459-9568 - 08-9919-1068

นายปกรณ์  น้อยเกตุ 0-3459-5093 0-3459-5564 - 09-8349-2367

นายมานพ  เกดิแดง 0-3459-5093 0-3459-5564 - 09-8349-2368

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลปิล๊อก

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลลิ่นถ่ิน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขยง่

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เทศบาลต าบลวังกะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตอ าเภอสังขละบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล

นายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายภูวพล  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 0-3459-5371 0-3459-5371 - 09-6246-1456

นายบดินทร์  คล้อยคล้า 0-3459-5371 0-3459-5371 - 08-5426-5973

นายสมชาติ  วุฒิพิมลวิทยา 0-3459-5496 0-3459-5496 - 08-1016-1018

นายพงศ์กรณ์ สุพรรนานนท์ 0-3459-5496 0-3459-5496 -  -

นายไพศาล  บัวหลวง 0-3468-3053 0-3468-3053 - 09-8246-7459

นางพัตราภรณ์  พุกประเสริฐ 0-3468-3053 0-3468-3053 - 09-8248-8840

นายปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง 0-3451-1200 0-3451-1529 - 09-9359-1963
0-3451-2500

นายพงศ์ภูมิพันธ์  เชื้อฮ้อ 0-3451-2555 0-3451-5985 - 09-3935-5615

นายพิชัย  พันธุอ์ร่าม 0-3451-1520 0-3452-1205 - 08-1719-1875

นายบุญธรรม  วีรษร 0-3460-0789 0-3460-0708 - 08-9911-8989

นางสาวสุรีย ์กล่ันประชา 0-3454-1245 0-3454-1245 - -

นางจริาพันธุ ์ ประยรูมหิสรา 0-3451-1501 0-3451-2910 - 08-9341-8341

นายจรูญ ต๊ะสาริกา 0-3451-1131 0-3451-2200 - -

นายศุภชัย  พินทุนันท์ 0-3491-9505 0-3491-9505 - 08-1350-1064

นายประสพ  ภู่สามสาย 0-3451-1285 - - 08-1005-9265

นายสมคิด  น้อยนรินทร์ 0-3451-2994 - - 08-5290-0124

นายประเสริฐ  อินทับ 0-3457-4000 0-3457-4000 - 08-1953-3939

ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ

นายสถานีรถไฟกาญจนบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

รัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์จังหวัดกาญจนบุรี (ทีโอท)ี

นายสถานีวิทยกุระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนต าบลปรังเผล

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ผู้จัดการศูนยบ์ริการลูกค้าทีโอทีสาขากาญจนบุรี

ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์

สารวัตรแขวงบ ารุงทางกาญจนบุรี

หน.ไปรษณียจ์ังหวัดกาญจนบุรี

ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี

ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท.กาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายไววิทย ์ แสงพาณิชย์ 0-3459-9077 0-3459-9077  2452 - 08-1724-9415

นายพงษ์เทพ  เจริญวรรณ 0-3469-7501-6 0-3469-7501-6 - 08-1772-6640

นายจติรกร  วิจติรถาวร 0-3460-0231 0-3460-0232 - -

นายนพพร  ทรัพยเ์ห็นสว่าง 0-3451-7505 0-3451-7506 - 08-4536-8225

นางพัตราพร  มงคลวัฒน์ 0-3461-3048-9 0-3461-3048 - 08-5485-6690

นายกชิเชษ  จนัทร์หวร 0-3451-5534 0-3451-4518 - 08-4075-5875

นายนิพัฒน์ เลิศปฏิภานพงษ์ 0-3451-1882 0-3451-1882 - 08-1856-3315
ต่อ 81 ต่อ 64

จา่อากาศเอกฉลองชัย  อนุกลูเวช 0-3451-7038 0-3451-7038 - 08-1526-1175

นางนฤมล  ชัยธัชวาณิชย์ 0-3451-6758-64 0-3451-6758-64 - 08-5485-4041

นางนภาพร  ทองพิมพ์ 0-3467-1520-3 0-3467-1524 - 08-1836-9758

(ว่าง) 0-3451-4101 0-3451-4102 - -

นางรชยา  ภูมิสวัสด์ิ 0-3451-2887 0-3451-2887 0-3451-1021
สป.61108 0-3462-0799

นายสุพจน์  ศรีงามเมือง 0-3460-4139 0-3460-4140 - 08-1686-3348

นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน 0-3456-4132
0-3456-4133

0-3456-4207
0-3456-4131

- 08-6897-1718

นายปัญญา  วุฒิประจกัร 0-3451-2257 0-3462-3621 - -

นายเฉลิมฉตัร  จนัทร์อินทร์ 0-3452-7751 0-3452-7751 - -

นางสมพร โพธิธ์รรม 0-3451-5092 0-3451-5092 - 06-2415-6937

นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย 0-2467-4457 0-2467-4457 - 08-1751-7449

ภาคเอกชน/องค์กรส าคัญ

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

นายกสมาคมชาวกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนกาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 9 (กาญจนบุร)ี

หัวหน้ากองโรงไฟฟูาเขื่อนท่าทุ่งนา

ผจก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขากาญจนบุรี

ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank)

ผจก.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี

ผอ.ส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี

ผอ.ธนาคารออมสิน เขตกาญจนบุรี

ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายก าธร กติติโชติทรัพย์ 0-3454-1196 0-3454-2208 - -
0-3454-1089

นายจรรยา  แกว้ประดิษฐ์ 0-3451-8888 0-3451-8888 - 08-1959-5959

นายปรีชา  ไหลวารินทร์ 0-3451-3360-1 0-3451-3642 - -

นายวินิจ  โรจนวงศ์ 0-3451-3360-1 0-3451-3642 - 08-1755-1838

พ.อ.(พิเศษ)สุรินทร์  จนัทร์เพียร 0-3462-5057 0-3462-5057 - 08-8879-3998

นายทรงวุฒิ  ศีลแดนจนัทร์ 0-3467-0644 0-3467-0644 - 08-0651-3838

นายวิเชียร เจนตระกลูโรจน์ 0-3465-3297 0-3465-3477 - -

นางณัฐชาภัทร กระจา่งฉาย 0-3462-1237 0-3462-1238 -  -

นายเชาวลิต  แยม้ปราโมทย์ 0-3451-2710-1 0-3451-1111 - 08-1986-4221

นายศวัธชณ์  ศิลปดิษฐ 0-3462-5535 0-3462-5535 - 08-1981-7887

นายจนัโททัย กลีบเมฆ 0-3451-5848 - -  -

นางสาวบูรณาการ  จตุพรไพศาล 0-3451-4906 0-3451-4771 - 08-1857-2623

นายกวี  มินวงษ์ - - - 08-1802-7278

นายฐาประกร  ผิวอ่อนดี 0-3451-4258 - - 08-1858-7164

นายสุวรรณ  พูลทรัพยเ์จริญ - - - 08-0628-4761

นางทิวาพร  ศรีวรกลุ 0-3451-1407 0-3451-1407 - 08-1378-2209

นายยทุธการ  มากพันธุ์ 0-3451-1407 0-3451-1407 - 08-6336-1985

นายนิวัฒน์ ครึกคร้ืนจติร 0-3451-0757 0-3451-0757 - 08-1778-6812

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี

นายกสมาคมชมรมผู้สูงอาย ุจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานชมรมทัวร์ท้องถ่ินกาญจนบุรี

ประธานศูนยพั์ฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  จังหวัดกาญจนบุรี

นายกสมาคมชาวแพชาวเรือจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานชมรมนักข่าวกาญจนบุรี

นายกสมาคมธรุกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี

นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี

นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7

ประธานกองทุนสวัสดิการสื่อมวลชน

สมาคมศูนยป์ระสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานศูนยอ์นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคกลาง

ศูนยฝึ์กอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานมูลนิธสิถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งเอเชียแปซิฟิก

ประธานกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานชมรมธนาคารพาณิชยจ์ังหวัดกาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

นายวรายทุธ์ ธนโชคสว่าง 0-3451-5092 - - 06-4934-2878

ต.เกาะส าโรง นายส ารวย ต่ายแพร - - - 08-1986-0104
ต.แกง่เส้ียน นายวริทธิธ์ร จารุพงศ์ประภา - - - 08-1941-2611
ต.ช่องสะเดา นายวสันต์  สุนจรัิตน์ - - - 08-1773-3857
ต.ท่ามะขาม นายชาลินธ์  พลจนัทร์ - - - 08-0655-5453
ต.บ้านเกา่ นายค ารณ  คชวงษ์ - - - 08-6167-9902
ต.ปากแพรก น.ส.พรพรรณ ยิง่ภิญโญ - - - 08-6892-9730
ต.ลาดหญ้า นายธนพล เสือส่าน - - - 08-7156-4601
ต.วังด้ง นางวนิดา  พุฒซ้อน - - - 08-1759-3343
ต.วังเยน็ นายมาโนช  แยม้ชื่น - - - 08-1005-0101
ต.หนองบัว นางอมราลักษณ์  ใบบัว - - - -
ต.หนองหญ้า นายสันติ  เหมพันธ์ - - - 08-1944-1362

ต.เขาน้อย นายชูชาติ  แม้นทิม - - - 08-1376-3396
ต.ท่าตะคร้อ นายภูวนารถ  วอนเพียร - - - 08-5291-5115
ต.ท่าม่วง นายวิชัย  ล้ิมเจริญ - - - 08-1924-2471
ต.ท่าล้อ นายบัณฑิต ส ารองกนก - - -  08-1856-4271
ต.ทุ่งทอง นายพีระพันธุ ์ วีระสุนทร - - - 08-2298-3812
ต.บ้านใหม ่นายนันทวุฒิ  จนีาภักด์ิ - - - 08-1858-5676
ต.พังตรุ นายนิพัฒน์  เชิดชู - - - 08-1922-2679
ต.ม่วงชุม นายไพบูลย ์คงอ้น - - - 08-1192-0615
ต.รางสาล่ี นายชัยยา  กลีบเมฆ - - - 08-1880-1030
ต.วังขนาย นายประสิทธิ ์ อยูบุ่ญ - -  - 08-7155-5386
ต.วังศาลา นายน าชัย  ฉายอรุณ - - - 08-1941-1372
ต.หนองขาว นางล าพัน  ครูทอง - - - 08-1947-2047
ต.หนองตากยา นายสายชล ตันมันทอง - - - 08-1899-2473

ต.เขาสามสิบหาบ นายอุทัย  ม่วงน้อย - - - -
ต.โคกตะบอง นายสรอรรศม์ พันธ์เปรม - - - 08-9888-0961
ต.ดอนขมิ้น นายสิรวิชญ์ เหน็ประเสริฐแท้ - - - 08-5182-4849
ต.ดอนชะเอม นายชาตรี วงษ์น้อย -
ต.ตะคร้ าเอน นายปราโมทย์ จิตนยิม - - - -
ต.ท่ามะกา นายจริาย ุ จ าปาไทย - - - 08-1880-0086
ต.ท่าไม้ นายบุญทิ้ง  เสมทับ - - - 08-9966-0515
ต.ท่าเสา นายสมศักด์ิ  ชื่นหุ่น - - - 08-9006-8110

คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

อ าเภอท่าม่วง

ท าเนียบก านัน

อ าเภอท่ามะกา

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

ต.พงตึก นายพรเทพ วันเพ็ญ - - - -
ต.พระแท่น นายประสงค์ กระต่ายทอง - - - -
ต.ยางม่วง นายสุทิน  ทองร้อยยศ - - - 08-1014-4419
ต.สนามแย้ นายวันชัย  ปักษาสุวรรณ - - - 08-1378-6079
ต.แสนตอ นายเสมอศิลป์  ดอนไพรนุช - - - 08-1264-0670
ต.หนองลาน นายสมศักด์ิ  ใจงาม - - - 08-5266-2829
ต.หวายเหนียว นายจักรา ปานสอาด - - - 08-2718-5504
ต.อุโลกส่ีหมื่น นายวาทิน กสิกรช านาญกุล - - - 08-1763-4601

ต.ดอนเจดีย ์นายเอนก กาญจนแพทย์นุกูล - - - -
ต.ดอนตาเพชร นายอนณ  ทองสุข - - - -
ต.ทุ่งสมอ นายประสาน  แผนกลุ - - - 08-9912-1021
ต.พนมทวน นายวินิจ  ดีค า - - - 08-1880-2275
ต.พังตรุ นายศักด์ิดา  อ่อนตีบ - - - 08-1191-8218
ต.รางหวาย นายณรงค์  เบ็ญพาด - - - 08-9996-9267
ต.หนองโรง นายสมนึก  ด้วงเดช - - - 08-7822-8510
ต.หนองสาหร่าย นายสราวุธ หอมจนัทร์ - - - 08-2292-7720

ต.ดอนแสลบ นายเผอิญ  แกน่จนัทร์ - - - 08-9905-6402
ต.วังไผ่ นายสุมิตร  เชื้อทอง - - - 08-9807-8099
ต.สระลงเรือ นายระเบียบ  ประทุมสูตร - - - 08-1880-7145
ต.ห้วยกระเจา นายพัชรพล  สืบดา - - - 08-9918-4430

ต.ช่องด่าน นายสิทยะ  สาธิตภานุวัฒน์ - - - 08-1763-7544
ต.บ่อพลอย นายสมนึก  สืบอินทร์ - - - 08-9549-3100
ต.หนองกร่าง นายซุ่นล้ิม พฤฒิพงศ์พาณิชย์ - - - 08-1909-0712
ต.หนองกุม่ น.ส.อัจฉรา  เมตตา - - - 09-0785-2335
ต.หนองรี นายวิมลรัตน์ เกยีรติส ารอง - - - 08-0112-9439
ต.หลุมรัง นายชุมพร อดุลยธรรม - - - 08-9500-6398

ต.กลอนโด นายวิเชียร เอกศิริวรานนท์ - - - 08-1838-8706
ต.จระเขเ้ผือก น.ส.นิตยา  บุญคุ้ม - - - 08-9837-3295
ต.ด่านมะขามเต้ีย นายไพโรจน ์วีระหงษ์ - - - 08-5700-0160
ต.หนองไผ่  นายไพรสน  ศิริมั่ว - - - 08-5179-1547

ต.ทุ่งกระบ่ า  นายสมนึก  พงศ์พิชญ์ - - - -
ต.เลาขวัญ  นายเมธี  สุกลุธนาศร - - - 08-1750-9202

อ าเภอบ่อพลอย

อ าเภอพนมทวน

อ าเภอเลาขวัญ

อ าเภอห้วยกระเจา

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย
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หน่วยงาน ที่ท างาน โทรสาร ที่บ้าน มือถือ

ท าเนียบส่วนราชการและภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารของจังหวัด

ต.หนองนกแกว้ นายสัญชัย ปฐมโอสถ - - - -
ต.หนองประดู่ นายวงษเ์ดือน ทองยิ้ม - - -  -
ต.หนองปลิง  นายพา กอระพันธ์ - - -  - 
ต.หนองฝ้าย นายเกตุณรงค์  ศรีอุบล - - - 08-1858-6694
ต.หนองโสน  นางส าลี  เชื้ออยู่ - - - 08-2291-4489

ต.สมเด็จเจริญ นายสุรสิทธิ ์รุ่งรัตนพงษพ์ร - - - 08-9918-8379
ต.หนองปรือ น.ส.นันทิยา  สงเจริญ - - - 08-9918-9733
ต.หนองปลาไหล นายสันติ เนียมประเสริฐ - - - 08-7160-8919

ต.ท่าเสา นายดุสิต  ฝุดฝัด - - - -
ต.ไทรโยค นายสมพล กลุวุฒิ - - - 08-7366-9363
ต.บ้องต้ี นายโกวิท  ปรึกษา - - - 08-0656-1269
ต.ลุ่มสุ่ม นายสมศักด์ิ  สุริยะวงษ์ - - 08-7090-7909
ต.วังกระแจะ นายสมพงษ์  ปรกแกว้ - - - 08-1005-9093
ต.ศรีมงคล นายไพฑูรย ์ ทันใจชน - - - -
ต.สิงห ์นายสุภาพ  กอฟัก - - - 08-9089-8425

ต.เขาโจด นายนิคม  สวัสด์ิคณา - - - 08-6017-1209
ต.ด่านแม่แฉลบ นายส าราญ  ผลจนัทร์ - - - -
ต.ท่ากระดาน นางสุนันท์  สุวรรณ์ - - - 09-0445-3331
ต.นาสวน นายมานิจ  พันธุพ์รหมา - - - 08-9090-8887
ต.แม่กระบุง นายจ าลอง  บุญทิม - - - -
ต.หนองเป็ด นายสุวัฒน์  เทียนชัย - - - 08-1852-1257

ต.ชะแล นายถนัด  เณรจาที - - - 08-9911-1694
ต.ท่าขนุน นายกา้น  หงษาวดี - - - 08-1857-7463
ต.ปิล๊อก นางไพเราะ  คล้ายมี - - - 08-9509-4406
ต.ล่ินถิน่ นายวิเชียร  บุญพิทักษ์ - - - 08-9836-9186
ต.สหกรณ์นิคม ชูชาติ  นันอาณาเขต - - - 08-9257-9953
ต.ห้วยเขยง่ นายค าแสง  มีทา - - - 08-7161-8434
ต.หินดาด นายสมคิด  ขาวผ่อง - - - 08-7155-1892

ต.ปร่ังเผล นายนิยม  กล่ินมณฑา - - - 08-1880-6135
ต.ไล่โว่ นายไพบูลย ์ ช่วยบ ารุงวงศ์ - - - 09-0786-8011
ต.หนองลู นายพุทธชาย  หลวงวิเศษ - - - 08-6045-7118

อ าเภอทองผาภูมิ

อ าเภอสังขละบุรี

อ าเภอศรีสวัสดิ์

อ าเภอหนองปรือ

อ าเภอไทรโยค


