ชื่อส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

ส่วนภูมิภาค

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายวิทยา จันทร์ฉลอง
711282 48511 711352 089-2030479
---เลขานุการ ผวจ.สน. (ติดตาม)
นายสุกิต โพธิศ์ รี
711282
--711352
--081-3802359
เลขานุการฯ (สนง)
นายปราโมทย์ พรไตร
711282
--711352
--063-9040043
เลขานุการฯ (สนง.)
นางสาวฐานิตา จักรเสน
711282
--711352
--082-8462324
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
นายนพดล ไพฑูรย์
711764 48512 711764 089-2033059
--เลขานุการฯ (ติดตาม)
นายเชี่ยวชาญ ยาทองไชย
711764
--711764
--086-4103095
เลขานุการฯ (สนง)
นางสาวบุษบา ศักดิ์แสง
711764
--711764
--063-9040285
เลขานุการฯ (สนง)
089-6194399
นางสาวนวพรรษ ทองทิพย์
711764
--711764
--086-8667388
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
711991 48513 711991 089-2033967
--เลขานุการฯ (สนง)
นายธวัช คาคุณคา
711991
711991
--083-3363517
เลขานุการฯ (สนง)
นางปทุมวดี อัยวรรณ
711991
--711991
--083-3538272
สานักงานจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองสกลนคร สน 47000
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
714959
711763 089-2030769
--ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
นายบรรจง ตรีกุล
711250
711250 089-2034336
--ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์
711065
711065 081-8607795
--ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายชรัญญา หยองเอ่น
711763
711065 085-4842629
--ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นายสังสรรค์ อุ่นคา
711763
711763 084 - 3878807
--หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นางสาวอาภรณ์ แก้วนาค
711763
711763 082-7820635
--หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายรณกฤต อุดมสุขโกศล
713972
713972 085-4842707
--เลขานุการหัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
ณิศชากาญจน์ ฮวดพรหม
714959
711763 084-5141865

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสกลนคร (ศอ.พส.) ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด สน 47000
หัวหน้าสานักงานศูนย์ฯ
--714931 48507 711065
----ที่ทาการปกครองจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองสกลนคร สน 47000
ปลัดจังหวัด
711461 48530
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา (รก.) 716527 48531 711461 089-5699856
--จ่าจังหวัด
716637
716637
นายสมศักดิ์ แสนอินทร์
711461 48531 711461 081-1722264
--ป้องกันจังหวัด
--711360 48534 733156 081-1722302 081-9748505
เสมียนตราจังหวัด
นางสถาพร วงษ์รัตนะ
711166 48535 711166 081-7534754 082-4862216

อาเภอต่าง ๆ

อาเภอเมืองสกลนคร ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอเมืองสกลนคร สน 47000
นายอาเภอเมืองสกลนคร
711295
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา
733503
--711081
ศูนย์ทะเบียนฯ ภาค 4 (อ.เมืองฯ)
711081
733503
นายธัชพล มีเดช จันทะนาม
712383
--714882
อาเภอสว่างแดนดิน ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอสว่างแดนดิน สน 47110
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายประทิม โกษาแสง
721151
--721151
อาเภอพรรณานิคม ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอพรรณานิคม สน 47130
นายอาเภอพรรณานิคม
นายสุวชิ าญ ไชยโกมล
779126
--779126
อาเภอวานรนิวาส ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอวานรนิวาส สน 47120
นายอาเภอวานรนิวาส
ว่าทื่ ร.ต.รวยรุง่ ใครบุตร
791379
--791379
อาเภออากาศอานวย ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภออากาศอานวย สน 47170
นายอาเภออากาศอานวย
จ่าสิบเอกคานึง พรหมพิมพ์
798214
--798214
อาเภอบ้านม่วง ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอบ้านม่วง สน 47140
นายอาเภอบ้านม่วง
--794121
--794121
อาเภอกุดบาก ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอกุดบาก สน 47180
นายอาเภอกุดบาก
นายชัชวาล จันทอก
784043
--784043
อาเภอกุสุมาลย์ ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอกุสุมาลย์ สน 47210
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์
769030
----อาเภอคาตากล้า ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอคาตากล้า สน 47250
นายอาเภอคาตากล้า
นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี
796055
--796055
อาเภอโคกศรีสุพรรณ ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอโคกศรีสุพรรณ สน 47280
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายเอกภพ โสภณ
766073
--766073

081-8674687

---

---

085-7472739

081-8674719

---

081-8674707

---

081-8674720

089-5771172

081-8674723

---

081-8674705

---

081-8674691

---

081-8674698

---

081-8674731

093-6688928

081-8674737

---
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
อาเภอพังโคน ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอพังโคน สน 47160
นายอาเภอพังโคน
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
771008
--771008 081-8674721
อาเภอเจริญศิลป์ ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอเจริญศิลป์ สน 47000
นายอาเภอเจริญศิลป์
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์
709197
--709197 081-8674760
อาเภอเต่างอย ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอเต่างอย สน 47260
นายอาเภอเต่างอย
พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์
761018
--761019 081-8674732
--อาเภอนิคมนาอูน ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอนิคมนาอูน สน 47270
นายอาเภอนิคมนาอูน
นายปกาสิต พรประเสริฐ
789027
--789027 081-8674753
--อาเภอวาริชภูมิ ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอวาริชภูมิ สน 47150
นายอาเภอวาริชภูมิ
นายบรรลือ สัมฤทธิจ์ ินตนา
781241
--781241 081-8674689
--อาเภอส่องดาว ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอส่องดาว สน 47190
นายอาเภอส่องดาว
นายชัยรัตน์ ไชยโย
786034
--786034 063-9040111 081-9653236
อาเภอโพนนาแก้ว ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอโพนนาแก้ว สน 47230
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายสงัด บูรณภัทรโชติ
707013
--707013 081-8674761
--อาเภอภูพาน ที่อยู่ ที่ว่าการอาเภอภูพาน สน 47210
นายอาเภอภูพาน
นายวิวฒ
ั น์ เตชจินดาวงศ์
708155
--708155 081-8674762
---สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ
712194 48592 718995
----สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
พัฒนาการจังหวัด
48556
--711554 48564 711554
--084-8740582
สานักงานที่ดินจังหวัด กรมที่ดิน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
--711158 48554 711158 092-2472121 089-5221489
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ท้องถิ่นจังหวัด
716482 48312
นายปัญญา มีธรรม
733090 48532 716482 089-5691304 089-5691304
สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นายวิชาญ แท่นหิน
711771 48548 711771 089-9696760 089-9696760
715232
715232 081-9651065 081-9651065

ส่วนกลาง

ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ที่อยู่ 308 ถ.ไอทียู อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์ฯ
728208
728208
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
728256 48605 728256 081-11743898

---

3

ชื่อส่วนราชการ

ส่วนท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
087-6931111
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายสันติ ไชยยศ (รก.)
717098
--717098
--087-2257872
ปลัด อบจ.
นายสมชัย พรมภักษา (รก.)
716793
--717098
--สานักงานเทศบาลนครสกลนคร ที่อยู่ 1695 ถนนสุขเกษม ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองฯ สน 47000
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ (รก.)
711510
---714672
--081-3838738
ปลัดเทศบาล
นายวิโรจน์ เสนาธิบดี
711510
--711510
--081-3838738

สานักนายกรัฐมนตรี

ส่วนภูมิภาค

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
733770
นายศรชัย ศรีสถาน
711789 48561 733770 092-2468331
---

ส่วนกลาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
นายนิกร ธัญญารักษ์
712816
--712816 092-2468524 085-7546979
สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวทิ ยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.
714945
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
747405
--747405
--081-8735918
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 ที่อยู่ สนง.พัฒนาภาค 2 บ้านรุง่ พัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สน. 47000
หัวหน้าสถานีวทิ ยุกระจายเสียง 909
711079
พ.อ.อทิป แก้วดวงใหญ่
711578
--711079
--087-9467740
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 017 ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวทิ ยุกระจายเสียงทหารอากาศ 017
น.อ.ธีรศักดิ์ เนียมนาภา
728171
--728171
--082-8532612
สถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจภูธรภาค 4 ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวทิ ยุกระจายเสียงตารวจภูธรภาค 4
713237
--713237
----โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
714505
ว่าที่ ร.ต.พรชัย ประสพธรรม
714502
--713702
----สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
นายสุรศักดิ์ นาอุดม
712717
--712717 081-3802594
---

4

ชื่อส่วนราชการ

กระทรวงกลาโหม

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

5

ส่วนภูมิภาค

สานักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
สัสดีจังหวัด
พ.อ.เรวัต ไคขุนทด
711779 48586 711779
--0896189164

ส่วนกลาง

มณฑลทหารบกที่ 29 ที่อยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29
พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
711583
--712392 061-5532233 061-5532233
711681 ต่อ 21101
กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 ที่อยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร
พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์
711765
--711765
--098-6919395
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่อยู่ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม สน 4713
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26
น.อ.วิบูลย์ ผมปัน
745160
--745160
--0818886631
ฝูงบิน 236 ที่อยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
น.ต.ธนรัช อัคราช
711145
--711145
----สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสกลนคร ที่อยู่ 200/300 ถนนสกล-อุดร อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
นางนงคราญ นันทราช
711677
--711677
----หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2 สานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ที่อยู่ 121 ม.10 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร
ผู้บังคับหน่วยฯ
พ.ท.สุเทพ มาลัยพวง
704826
--704826 081-5472301 081-5472301
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษนาพุง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
พันเอกโฆษิต อาพาส (รก.)
981049
--981049
--081-5365833
สถานีรายงานภูเขียว ตู้ ปณ 44 ตาบลห้วยยาง อาเภอเมือง จ.สกลนคร 47000
ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
นาวาอากาศโทชาตรี จันทร์ชูชื่น
701414
--701414
--081-1731428
สถานีวิทยุกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ 3 กรส.3 1879 ม.14 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
หัวหน้าสถานีวทิ ยุ กวส.3
ร.ต.สุชาติ หมอกไสย
711427
--711427 082-1092595 082-1092595

กระทรวงการคลัง

ส่วนภูมิภาค

สานักงานคลังจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
คลังจังหวัด
นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
711405 48557 713371 061-4200443

061-4200443

ชื่อส่วนราชการ

ส่วนกลาง

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

สานักงานสรรพากรพืนที่สกลนคร ที่อยู่ 10/2 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ สน 47000
สรรพากรพืนที่สกลนคร
711266
นายอุทัย วัฒนวิเชียร
713511 48555 713510 089-4856208
--สานักงานสรรพสามิตพืนที่สกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
สรรพสามิตพืนที่สกลนคร
นางสาวสารวย ระษารักษ์
711165
--711165
--084-4392833
สานักงานธนารักษ์พืนที่สกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ธนารักษ์พืนที่สกลนคร
--711193 48563 733066 081-7087364
--สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร (คปภ.)
ผู้อานวยการฯ
711039
714838
นายพรโรจน์ ยลพล
-711039 081-1748939
--714838

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ 506 ถนนไอทียู ตาบลธาตุเชิงชุม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
นายอานัต ตระกูล
728165
--728165
---

ส่วนกลาง

สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานฯ
นายสงัด ศิริพนั ธ์
732064
--732064 097-1720884

---

097-1720884

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนภูมิภาค
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นางวัลภา เดชากิจไพศาล
711439-40 48562 733571
--0892032154

ส่วนกลาง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หัวหน้าบ้านพักฯ
นางจิราพร สุวรไตร
714155
--712072 081-7087059
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร / นิคมสร้างตนเองลานาอูน จังหวัดสกลนคร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลานาอูน จังหวัดสกลนคร
นายอภิชาติ วาที
789017
--789124
--สานักงานเคหะชุมชนสกลนคร ที่อยู่ 686 ถนนประชาอุทิศ อาเภอเมืองสกลนคร
หัวหน้าสานักงาน
นางจันทร์รัตน์ โกศลวิตติอัมพร
970560-61 --- 970560-61 081-8020916

-------
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ชื่อส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนภูมิภาค
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สป.กษ.) ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมืองฯ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ
716560-1
716560-1 088-5616611 088-5616611
สานักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
เกษตรจังหวัด
นายบุญร่วม คาจันทราช
732979
--732979 091-5753843
--สานักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่อยู่ 401 ถนนสกล-นาแก อาเภอเมืองฯ สน 47000
สหกรณ์จังหวัด
นายยงยุทธ อุดมศักดิ์
711671 48558 711671
--081-7174077
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ปศุสัตว์จังหวัด
นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
711756
--713332 085-6609836 083-3455552
สานักงานประมงจังหวัด กรมประมง ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ประมงจังหวัดสกลนคร
ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ
713664
--730470 081-4983699 061-1021115
สานักงานการปฏิรปู ที่ดินจังหวัด ที่อยู่ 1767/22 ถนนสุขสวัสดิ์ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
714781
--716517
--714781 0835290505
---

ส่วนกลาง

สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 ที่อยู่ 622 ถนนสกล-อุดร อาเภอพังโคน สน 47160
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
นายวรรัตน์ มั่นดี
772048-9 --- 772048-9
--084-7000529
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุง่ โรจน์
716719
--714958 0895691095
โครงการชลประทานสกลนคร ที่อยู่ ถนนสกล-กาฬสินธุ์ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร
747219-20 --นายนิพนธ์ มังกรแก้ว
747221 081-8771425
--โครงการส่งนาและบารุงรักษานาอูน ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 4 ตาบลแร่ อาเภอพังโคน สน 47160
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษานาอูน
นายกาญจน์ หมวกกุล
165058
--165037 0817399905 0848746121
โครงการก่อสร้างสานักพัฒนาแหล่งนาที่ 2 ที่อยู่ บ้านดอนม่วย อ.พรรณานิคม สน 47130
หัวหน้า ฯ
นายยรรยงค์ สัตยกิจขจร
745076
--745076
--081-9759981
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ที่อยู่ ถนนสกล-อุดร อ.เมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์วจิ ัยข้าวสกลนคร
นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข
711471
--711471 081-9340076 081-9340076
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืด เขต 3 สกลนคร ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์วจิ ัยและพัฒนาประมงนาจืดสกลนคร
นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี
711447
--716220 081-8757868 081-8757868
หน่วยบริหารจัดการประมงนาจืดเขื่อนนาอูน จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าหน่วยฯ
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
981171
--981171
--081-9644101
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 194 ม.6 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วจิ ัยและบารุงพันธุส์ ัตว์สกลนคร
นายยวงยศ จินดาทะจักร์
099728
--099783 087-8625151 087-8625151
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 407 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
หัวหน้าสถานีพฒ
ั นาอาหารสัตว์สกลนคร
นายบุญส่ง เลิศรัตนพงศ์
725124
--725124 080-0059229 088-3585089
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ที่อยู่ ตู้ ปณ.18 อาเภอพังโคน สน 47160 (กรมการข้าว กระทรวงเกษตร)
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าวสกลนคร
728519
ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข
728516-17
728517
---089-5694001
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตาบลพังขว้าง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินสกลนคร
นายชูเกียรติ คาโสภา
099893
--099893 081-7087828 081-7087828
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมากจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
นายสุรชาติ มาลาศรี
747458-9
--747460 081-8719703 081-8719703
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
นายประชาชาติ นพเสนีย์
163085
--163085 092-2561987
--ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อานวยการฯ
747150
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
747157
--747158 081-8727639
--ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร
นายภักดี ไชยเพชร (รก)
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
นายปฐพงศ์ เมืองปลอด (รก)
713041
--715140 081-9359477 081-9742573

กระทรวงคมนาคม
ส่วนภูมิภาค
สานักงานขนส่งจังหวัด ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ขนส่งจังหวัด
นายปิยะ โยมา
714905
---

714905

081-7397882

---
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ชื่อส่วนราชการ

ส่วนกลาง

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

สานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ที่อยู่ ถนนใสสว่าง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 3
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
712882
--712886
--087-2491555
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
นายประวัติ เสวตวงษ์
711059
--714726
--081-9643341
สานักงานแขวงทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงที่ 2
นายวิชาญ ผิวดา
721807
--721059
--081-9753960
สานักงานแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ที่อยู่ 299 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ม.13 อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
นายประจักษ์ รัตนมณี
972038
--972038 081-8340441 081-9366354
ท่าอากาศยานสกลนคร ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการท่ากาศยานสกลนคร
นางทิพวรรณ วังศานุวตั ร
724044-46 --724041 089-6048655 089-6048655

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ส่วนภูมิภาค
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
713432
--713432
---

ส่วนกลาง

ศูนย์ปา่ ไม้จังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร
นายชูชาติ เทพสุต
711460
--711460 097-3012970 097--3012970
อุทยานแห่งชาติภูพาน ตู้ ป.ณ.70 อาเภอเมือง สน 47000
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
0812635029
นายวิมล อึงพรหมบัณฑิต
726616
--726616 086-4595600 081-2618019
อุทยานแห่งชาติภูผายล อาเภอเต่างอย สน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
726615
--726615
--081-9653507
สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร บ้านนาคา ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
นายสุชาติ ศิริ
087-2198180
--081-7684711 081-7684711
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อาเภอส่องดาว สน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
นายรังสรรค์ เหลาภา
------081-0553630 088-5524538
ศูนย์ปา่ ไม้จังหวัดสกลนคร 1876 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ป่าไม้จังหวัดสกลนคร
นายชูชาติ เทพสุด
711460
--733148 090-8392554 089-8417966
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ชื่อส่วนราชการ
ศูนย์ปฏิบตั ิการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
นายเริงฤทธิ์ คาวันดี

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

747380

---

747380

081-3802507

081-3802507

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนภูมิภาค
สานักงานสถิติจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
สถิติจังหวัด
48616
--711200 48606 714955 090-9804262

---

ส่วนกลาง
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
นายสมจิตร เข็มทอง
711607 48601-2 711607
--ไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร 244 ม.5 ถ.เจริญเมือง จ.สกลนคร 47000
หัวหน้าไปรษณียจ์ ังหวัดสกลนคร
นายทองทศ โพธิเ์ นียม
715234
--715234 091-7717173
สานักงานบริการลูกค้า กสท สกลนคร
ผู้จัดการฯ
711802
นายประมวล สาระโว
711384
--711384 081-2370120
บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
นายอนุคม ทองประเสริฐ
714505
--713702 090-5359008

กระทรวงพลังงาน

083-3262297

089-4164808

081-2370120
090-5359008

ส่วนภูมิภาค

สานักงานพลังงานจังหวัด ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
พลังงานจังหวัด
นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
714670 48514

714756

089-8461005

089-8461005

สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1
นายเกรียงไกร กิ่งโก้

972046

---

089-8618416

รัฐวิสาหกิจ

กระทรวงพาณิชย์

972046

ส่วนภูมิภาค

สานักงานพาณิชย์จังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
พาณิชย์จังหวัด
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
711277
--713241 081-9996404

ส่วนกลาง

สานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร ที่อยู่ 4/4 ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร
นายนิรันดร์ แต้มประสิทธิ์
711918
--714296 089-5699919

---

083-6870445
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ชื่อส่วนราชการ

กระทรวงยุตธิ รรม

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

ส่วนภูมิภาค

สานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
085-5513075
ว่าที่ร้อยโท สมยศ แย้มโสพิศ
713400
--712037 086-5526484
เรือนจาจังหวัดสกลนคร กรมราชทัณฑ์ ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
นายวันชัย สุวรรณภูมิ
971035
--971040
--เรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน ที่อยู่ 90 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างฯ สน 47110
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
704900
นายวิศาล พรเลิศ
704899
--704899 098-2607361
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
713364 48601-2 713364 081-9090329
สานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัด
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
716297-8 --712384 089-5691014

085-5513075
086-5526484
089-1459415
081-4426076

089-5691014

ส่วนกลาง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นางขนิษฐา วุฒิพรหม
713730

กระทรวงแรงงาน

-----

713730

081-9090795

---

ส่วนภูมิภาค

สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด
แรงงานจังหวัด
712564
นางสาวณัชชาพร ชัยศิริถาวรกุล (รก.)
712819 48552 712819
--081-3740374
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
711088
นายดุสิต สระแก้ว
712960 48550 712960 081-8731810 081-8731810
สานักงานประกันสังคมจังหวัด ที่อยู่ ถนนสุขสวัสดิ์ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ประกันสังคมจังหวัด
712662-663
713072
นางเฉลิมพรรณ บุนนาคสีชัย (รก.)
48518
--088-5620221
สานักงานจัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน ที่อยู่ 1767/24 ถนนสุขสวัสดิ์ อาเภอเมืองฯ สน 47000
จัดหางานจังหวัด
714778-9
714778-9
นายไชยปราการ พึ่งไท
733913 48569 733913ต่อ113 089-8403710 081-7699599

ส่วนกลาง

สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ที่อยู่ ตาบลห้วยยาง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด747252
นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
747198
--747252 085-4838522

---+
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ชื่อส่วนราชการ

กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

ส่วนภูมิภาค
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
วัฒนธรรมจังหวัด
นางสาววาสนา ไชยพรรณา
716214
--716214 0632089221

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

---

ส่วนภูมิภาค

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
715275
นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
715274
--715274 062-1961219 062-1961219

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนกลาง
ฝ่ายปฏิบตั ิการสูบนาด้วยไฟฟ้าที่ 3 สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบนาด้วยไฟฟ้าที่ 3 สกลนคร
นายวิเชียร แจ่มใส
972554

กระทรวงศึกษาธิการ

---

972554

---

084-8746138

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการฯ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ศึกษาธิการจังหวัด
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
712514
--712515 081-7328071 081-7328071
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานเขตฯ
970135
นายเทวรัฐ โตไทยะ
970130-135 --970134 081-7688825 081-7688825
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่อยู่ อาเภอสว่างแดนดิน สน 47110
ผู้อานวยการสานักงานเขตฯ
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
711321
--721155 081-8762744 081-8762744
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่อยู่ 530 ม. 5 ถ.เดื่อเจริญ อาเภอวานริวาส สน 47120
ผู้อานวยการสานักงานฯ เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
792135
--791190
--081-2610459
สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
ผู้อานวยการฯ
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.)
728118
--728119
--080-7555260
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการฯ
นายธฤติ ประสานสอน
711629
--712374 082-8589588
--ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร 887/7 ซ.เบญจมาตร สุทธาวาสา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
717003
--716351 089-8590194 089-8590194
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร
970022
--970022
----มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สน.
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
725007
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
725000
--725008
--0892338820
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่อยู่ 199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน สน 47160
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
772285
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
772158
---772158
--0892338820
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์
970299
--970220
084-9253119
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
นางวรรณภา พ่วงกุล
971136
--971136
--081-9644486
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ที่อยู่ 58 ม.6 บ.นาซอน ต.สว่าง อาเภอพรรณานิคม สน 47130
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
นายธนวัฒน์ กณะบุร
746302
--746212
--081-6723268
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ที่อยู่ 784 ถ.อุดมธรรมภักดี อาเภอสว่างแดนดิน สน 47130
ผู้อานวยการฯ
นายมงคล เจตินัย
721991
--721992
--081-7082668
โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 181 ม. 1 ถ.นิตโย อ.สว่างฯ สน 47110
ผู้อานวยการฯ
นางอนุรักษ์ บุญศล
722261
--722261
--087-2331699
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
711586
นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
713566
--711788
----โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นายบดินทร์ นารถโคษา
728195
--728195
--0929125616
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วทิ ยา
711922
นายยงยทธ์ เขื่อนขันธ์
970128
--943678
----โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
713094
713094
084-9559292
นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี
711283
--714926
--086-2202929
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
นายชัญโญ ใครบุตร
711734
--716432
----โรงเรียนร่มเกล้า ที่อยู่ อ.โคกศรีสุพรรณ สน. 47280
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า
นายนิคม ทวีกิจ
766063
--------สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการ สนง.
713102
นายสุรินทร์ พรหมพารักษ์
713644
--713102
--081-2618261
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
นายมงคล เจตินัย
970165
--970165
--084-7082668
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ชื่อส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

ส่วนภูมิภาค

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการ อาเภอเมืองฯ สน 47000
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
711157 48570-1 711157

ส่วนกลาง

ต่อ1111

ต่อ 1001

โรงพยาบาลสกลนคร ที่อยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
711615 48580-1 711037
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร
หัวหน้าศูนย์ฯ
นายภักดี ไชยเพชร (รก)
711359
--711273

084-8417188

084-8417188

081-8653576

081-8953576

089-8415251

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนภูมิภาค

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
นายอานวย สุวรรณรักษ์

711686

48597

713536

061-4236313

---

086-8603999

086-8603999

สานักงานตารวจแห่งชาติ
ตารวจภูธรจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
48573
พันตารวจเอกสมเกียรติ เกิดจงรักษ์ (รก) 711878 48575 711923
ผกก.สภ.เมืองสกลนคร
711506
ผกก.สภ.พรรณานิคม
779232-3
ผกก.สภ.วาริชภูมิ
781186
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
721605
ผกก.สภ.วานรนิวาส
791134
ผกก.สภ.กุสุมาลย์
769080
ผกก.สภ.อากาศอานวย
799078
ผกก.สภ.กุดบาก
784116
ผกก.สภ.พังโคน
771505
ผกก.สภ.บ้านม่วง
794321
ผกก.สภ.ส่องดาว
786091
ผกก.สภ.คาตากล้า
796004
ผกก.สภ.นิคมนาอูน
789122
ผกก.สภ.เจริญศิลป์
709394
ผกก.สภ.เต่างอย
761079
ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ
766092
ผกก.สภ.โพนนาแก้ว
707020
ผกก.สภ.ภูพาน
708130
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ชื่อส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
759104
713475
729123
767087
774111
756720
756849
779329
703058
769242
703417
776057
701678

สว.สภ.ขมิน
สว.สภ.ตาดโตน
สว.สภ.แวง
สว.สภ.ศรีวิชัย
สว.สภ.คาบ่อ
สว.สภ.หนองสนม
สว.สภ.โพนงาม
สว.สภ.สว่าง
สว.สภ.สร้างค้อ
สว.สภ.โพนแพง
สว.สภ.นาใน
สว.สภ.โคกสี
สว.สภ.ดงมะไฟ
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดสกลนคร
พ.ต.ท.ภราดร พรหมพันธ์
714911
----- 714911
--ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร 71 ถ.ใจผาสุข ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
พ.ต.ท.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครหา 715219
----- 714318 089-2064477
สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
พ.ต.ท. พงษ์เพชร จุลจาเริญทรัพย์
711476
--713971
--กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ผู้กากับการกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว
713311
--972033 081-9018635
หน่วยตารวจสันติบาลจังหวัดสกลนคร
สารวัตร/หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัดสกลนคร
พ.ต.ท.วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์
711811
-------

089-7149980
089-2064477
089-1411712

081-9018635
084-7090550

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง หรือกรม
ศาลจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน
ผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
711766
นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์
733164 48594
ผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
นางสาวมัลลิกา เพ็งคา
715471
---ผู้พพิ ากษาประจาศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
นายสุมิตร ดวงสิดา
721596
--อัยการจังหวัดสกลนคร
นายพงษ์เทพ แซ่ลิม
711614
--อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
7272480
นายสุนทร ธรรมเสนอ
721595
---

47000
714720

---

715471

---

721596

---

733441

092-2462557

---

721595

084-3612324

084-3612324

061-4030926
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร
นายประพนธ์ แก้วกาพล
715471
--715471
--090-2462508
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิแ์ ละช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.สกลนคร
ร.ต.อ.ชาญ เทียบทองวัฒนา
733439
--733439
--สานักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจาจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัด
716597
716597
นายนคร บุญมีผล
716690 48567 716690
081-7393292
ประธานกรรมการการเลือกตังประจาจังหวัด
นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์
711614 48567 716690
----พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
นายอนันตสิทธิ์ ซามาตย์
สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการฯ
นายศรีพงศ์ อุดมสินานนท์
สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการฯ
นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์

711550

51076

714499

---

081-9545998

713806

--

713807

---

---

716697

--

716698

092-2600586

---

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ 376 ถนนเลี่ยงเมือง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
นายชอบ ม่วงย้าย
972186
--972190
--สานักงานประปาสกลนคร ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้จัดการประปาสกลนคร
นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา
712677
--712777
--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนนาพุง
หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนนาพุง
708094
นายอาทิตย์ พรคุณา
708095-6 --708096 081-2622849
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการสกลนคร
ผู้จัดการฯ
นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
730960
-------บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาสกลนคร
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
นางปรียา ฉัตรวิจิตร ทองมาก
736155-6 --763157
---

องค์กรเอกชน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นายแสงแข จันทร์ฉลอง

711326

---

711326

---

---

0878599910

085-9808050
----

---
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ชื่อส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
712334
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
นางสาวปวีณา ว่านสุวรรณา
714886-7
ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิ
นายยุทธสันติ ศิริพงษ์สิน
711085
ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
นายมนูญชัย ธีระอกนิญฐ์
713779
นายกสโมสรไลออนส์สกลนคร
นางจิราพร แผ่นเทอดไทย
714886-7
ประธานมูลนิธิธารนาใจไทสกล
นายไพศาล มั่นธรรมมงคล
---นายกสมาคมชาวไทยเวียดนาม
นายชนุดม รักเพชรมณี
---นายกสโมสรโรตารีจังหวัดสกลนคร
นายนิวตั บุญยสิริวงษ์
----ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
นางจิราพร แผ่นเทอดไทย
714886-7
ประธานชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม
คุณธงชัย นิงวัฒนา
-----

---

733636

---

---

---

733633

081-8714991

081-8714991

---

713344

---

---

---

-----

---

089-8413655
081-8714991

---

----

---

081-7396263

----

---

081-3805050

----

---

095-1698148

733633

081-8714991

----

---

ศูนย์ศิลปาชีพ / โครงการศิลปาชีพ
1. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

709162

---

---

---

---

2. โครงการศิลปาชีพบ้านทรายทอง

786034

---

---

---

---

3. โครงการศิลปาชีพเสนานฤมิตร

796111

---

---

---

---

4. โครงการศิลปาชีพบ้านจาร

791847

---

---

---

---

5. โครงการศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย

711022

---

---

---

---

6. โครงการศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า

708111

---

---

---

---

ธนาคารต่าง ๆ สาขาสกลนคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ธนาคารธนชาต สาขาถนนรัฐพัฒนา
ธนาคารธนชาต สาขาสกลนคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสกลนคร
ธนาคาไทยพาณิชย์ สาขาสกลนคร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสกลนคร
ธนาคารทหารไทย สาขาสกลนคร
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร

715767
716446-50
711024
713391
733581-3
711630
713001-2
711393
711009

715686
716451
712938
715089
711712
712528
713792
713403
711109
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
10. ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาราษฎร์ฯ714328
714328
11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ 711378
713863
12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
733600-5
733606
13. ธนาคาร ยูโอบี
716303
716728
14. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนากกลางฯ 730960-2
716764
15. ธนาคารเกียรตินาคิน
733004
733005

โรงแรม / ที่พัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดุสิต
อิมพีเรียล
สกลแกรนด์พาเลซ
M.J. โฮเต็ล
หนองหาร ดิ เอลลิแกนท์
ภูพานเพลซ (ม.ราชภัฏสกลนคร)
BSK place

711198-9
711119 , 711887
714886-7
733771-4
713338-9 715111
716797-7
730940 หรือ 0899442240

1.
2.
3.
4

บ. การบินไทย (บ.ภูสกล)
บ.นกแอร์
บขส.999 รถบัสปรับอากาศ
เชิงชุมเดินรถ รถบัสปรับอากาศ

712259 , 714739
713044
712860
711619

เครื่องบิน / รถโดยสารประจาทาง

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
1 กรีนคอนเนอร์
2 สะบันงา
3 แวร์ซายส์ ภัตตาคาร
4 มิตรอุปถัมภ์
5 คุณทองดี (สเต็คเนือโพนยางคา)
6 ครัวลาดวน
7 สวนรัก
8 อร ลาบเป็ด
9 ลูกไผ่ - อาหารจีน
10 คันทรีโฮม - สุกียากี
11 เต็มคา - อาหารเวียดนาม
12 สาวเจี๊ยบ
13 สวนดง - แจ่วฮ้อน
14 ครัวบัวทอง - ปลานาโขง
15 ลาบลุงแอ๊ด
16 ลาบโชคชัย
17 ร้านอาหารปรุงเอง

711073
733428
714886-7
711633
711817
747032
711386
713273
712545
711542
711566
743443
713065
743434
743327
712218
081-6705605
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ชื่อส่วนราชการ
18 ร้านอาหารร่มไม้
19 ร้านนกลาบเป็ด
20 ร้านสนมเอก
21 ร้านอิเบ๊ะ
22 ครัวคุณแถม
23 วิลลี่แหนมเนือง
24 ร้านสเต็กปั๊มบางจาก

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
713706
744066
732929
733335
713147 , 730088
731120
747447
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