ชื่อส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย

ส่วนภูมิภาค

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
711282 48511 711352 089-2030479
---เลขานุการ ผวจ.สน. (ติดตาม)
นายสุกิต โพธิ์ศรี
711282
--711352
--081-3802359
เลขานุการฯ (สนง)
นายปฤษฎี ไชยภักดี
711282
--711352
--085-1517640
เลขานุการ ผวจ.สน. (สนง.)
นางสาวฐานิตา จักรเสน
711282
--711352
--082-8462324
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(๑)
นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์
711764 48512 711764 089-2033966
เลขานุการฯ (ติดตาม)
นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช
711764
--711764
--082-1140125
เลขานุการฯ (สนง)
นายเชี่ยวชาญ ยาทองไชย
711764
--711764
--086-4103095
เลขานุการฯ (สนง)
089-6194399
นางสาวเบญจมาพร พงษ์ไพบูลย์
711764
--711764
--086-2226381
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(๒)
นายไกรราช แก้วดี
711991 48513 711991 089-2033967
เลขานุการฯ (ติดตาม)
นายดิเรก จันมาลา
711991
711991
--เลขานุการฯ (สนง)
นายธวัช คําคุณคํา
711991
711991
--083-3363517
เลขานุการฯ (สนง)
นางกาญจนา บุษกรนิล
711991
711991
--089-4497553
สํานักงานจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองสกลนคร สน 47000
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
นายประสงค์ คงเคารพธรรม
714959 48527 711763 089-2034081
--หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
-ว่าง 711250 48529 711250 089-2034336
--หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
นายสถาพร พงษ์นาค
711065 48523 711065 089-2034339
--หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
-ว่าง 711763 48520 711065 085-4842707
--หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ
นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
711763 48521 711763 084-3878807
--หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
นางชุติมา มุ้งทอง
711763 48525 711763 082-7820635
---
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายนราวุฒิ จันทร์ทอง
713972
713972 085-4842629
--ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสกลนคร (ศพส.) ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด สน 47000
หัวหน้าสํานักงานศูนย์ฯ
นายวิมล สุรเสน
714931 48507 711065
--081-1722302
ที่ทําการปกครองจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองสกลนคร สน 47000
ปลัดจังหวัด
711461 48530
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
716527 48531 711461 089-5699856
--จ่าจังหวัด
716637
716637
- ว่าง 711461 48531 711461 081-1722264
--ป้องกันจังหวัด
นายวิมล สุรเสน
711360 48534 733156 081-1722302
--เสมียนตราจังหวัด
นางสถาพร วงษ์รัตนะ
711166 48535 711166 081-7534754 082-4862216

อําเภอต่าง ๆ
อําเภอเมืองสกลนคร ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอเมืองสกลนคร สน 47000
นายอําเภอเมืองสกลนคร
711295
นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี
733503
--711081 081-8674687
ศูนย์ทะเบียนฯ ภาค 4 (อ.เมืองฯ)
711081
733503
นายธัชพล มีเดช จันทะนาม
712383
--- 714882 ต่อ 15
--อําเภอสว่างแดนดิน ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอสว่างแดนดิน สน 47110
นายอําเภอสว่างแดนดิน
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
721151
--721151 081-8674719
อําเภอพรรณานิคม ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอพรรณานิคม สน 47130
นายอําเภอพรรณานิคม
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
779126
--779126 081-8674707
อําเภอวานรนิวาส ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอวานรนิวาส สน 47120
นายอําเภอวานรนิวาส
นายวัชระ ฉัตรเท
791379
--791379 081-8674720
อําเภออากาศอํานวย ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภออากาศอํานวย สน 47170
นายอําเภออากาศอํานวย
นายภูริทัต สัจจะกานต์
798214
--798214 081-8674723
อําเภอบ้านม่วง ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอบ้านม่วง สน 47140
นายอําเภอบ้านม่วง
นายยงยุทธ ภู่สนาม
794121
--794121 081-8674705
อําเภอกุดบาก ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอกุดบาก สน 47180
นายอําเภอกุดบาก
นายนภดล วรกัลป์
784043
--784043 081-8674691
อําเภอกุสุมาลย์ ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอกุสุมาลย์ สน 47210
นายอําเภอกุสุมาลย์

--085-7472739
-------------
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
นายบดินทร์ เกษมศานติ์
769030
----081-8674698
--อําเภอคําตากล้า ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอคําตากล้า สน 47250
นายอําเภอคําตากล้า
นายนคร ศิริปริญญานันท์
796055
--796055 081-8674731
อําเภอโคกศรีสุพรรณ ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอโคกศรีสุพรรณ สน 47280
นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ
นายเอก โสภิษฐานนท์
766073
--766073 081-8674737
--อําเภอพังโคน ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอพังโคน สน 47160
นายอําเภอพังโคน
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
771008
--771008 081-8674721
อําเภอเจริญศิลป์ ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอเจริญศิลป์ สน 47000
นายอําเภอเจริญศิลป์
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
709197
--709197 081-8674760
อําเภอเต่างอย ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอเต่างอย สน 47260
นายอําเภอเต่างอย
จ่าสิบเอกคํานึง พรหมพิมพ์
761018
--761018 081-8674732
--อําเภอนิคมน้ําอูน ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอนิคมน้ําอูน สน 47270
นายอําเภอนิคมน้ําอูน
นายสุวิช ภู่มาลี
789027
--789027 081-8674753
--อําเภอวาริชภูมิ ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอวาริชภูมิ สน 47150
นายอําเภอวาริชภูมิ
นายประทิม โกษาแสง
781241
--781241 081-8674689
--อําเภอส่องดาว ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอส่องดาว สน 47190
นายอําเภอส่องดาว
นายพิทยา แต้สกุล
786034
--786034 081-8674727
อําเภอโพนนาแก้ว ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอโพนนาแก้ว สน 47230
นายอําเภอโพนนาแก้ว
นายราเชนทร์ ตันประพัฒน์
707013
--707013 081-8674761
--อําเภอภูพาน ที่อยู่ ที่ว่าการอําเภอภูพาน สน 47210
นายอําเภอภูพาน
ร้อยโท ปรินชัย สอนซื่อ
708155
--708155 081-8674762
---สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายธีระชัย สีตลารมณ์
712194 48592 712794
--089-9937922
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
พัฒนาการจังหวัด
48556
นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
711554 48564 711554 084-7840582 081-0390861
สํานักงานที่ดินจังหวัด กรมที่ดิน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นายประสพโชค ปิยะโชติสุกิจ
711158 48554 711158
---

089-4405589
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ชื่อส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสํานักงาน
48312 715122
นายพุทธดํารงค์ คุณารักษ์
733090 48532 716482 089-5691309
--สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นายวิชาญ แท่นหิน
711771 48548 715146
--081-9651065
715246
711771

ส่วนกลาง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ที่อยู่ 308 ถ.ไอทียู อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
728143 48605 728208
--081-1743898

ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายชัยมงคล ไชยรบ
732744
--732744
--081-3801143
ปลัด อบจ.
นายทวีนาท แก้วนิมินตร
716793
--717098
081-6752625
สํานักงานเทศบาลนครสกลนคร ที่อยู่ 1695 ถนนสุขเกษม ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองฯ สน 47000
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
นายโกมุท ทีฆธนานนท์
711404
---711510
--081-6611157
ปลัดเทศบาล
นายวิโรจน์ เสนาธิบดี
711510
--711510
--081-3838738

สํานักนายกรัฐมนตรี

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
733770
นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
711789 48561 733770
--089-8414518

ส่วนกลาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
นายบุญเรือง แสนโสม
712816
--712816
สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.
714945
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
711079
--714945

---

089-8615913

---

081-8735918
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 ที่อยู่ สนง.พัฒนาภาค 2 บ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สน. 47000
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909
711079
พ.อ.อทิป แก้วดวงใหญ่
711578
--711079
--087-9467740
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 017 ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 017
น.อ.ธีรศักดิ์ เนียมนาภา
728171
--728171
--082-8532612
สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 4 ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 4
713237
--713237
----โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
714505
นายธนะ สุทธิวงศ์
714502
--713702
--081-7250079

กระทรวงกลาโหม

ส่วนภูมิภาค

สํานักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
สัสดีจังหวัด
พ.อ.สันติ ดีใหญ่
711779 48586 711779
--081-4407496

ส่วนกลาง

จังหวัดทหารบกสกลนคร ที่อยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
พล.ต.ธนกร จงอุตสาห์
711583
--712392
--080-4858391
711681 ต่อ 2046
กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 ที่อยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร
พันเอกสัญชัย รุ่งศรีทอง
711765
--711765
-----หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่อยู่ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณาน
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26
น.อ.วิบูลย์ ผมปัน
745160
--745160
--0818886631
ฝูงบิน 236 ที่อยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
เรืออากาศเอกบรรทิต ศรีเจริญ
711145
--711145
--081-1731385
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสกลนคร ที่อยู่ 200/300 ถนนสกล-อุดร อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
นายเพชร โพธิ์พุ่ม
711677
--711677
--089-7756565
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
ที่อยู่ บ้านโพนยางคํา อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับหน่วยฯ
พ.ท.วิวัฒน์ อยู่ศรี
756001
--756001
--087-2146212
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้ําพุง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
พันเอกโฆษิต อําพาส (รก.)
981049
--981049
--081-5365833
สถานีรายงานภูเขียว ตู้ ปณ 44 ตําบลห้วยยาง อําเภอเมือง จ.สกลนคร 47000
ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียว
นาวาอากาศโท กบี่ธุช
701414
--701414
-----

กระทรวงการคลัง

ส่วนภูมิภาค

สํานักงานคลังจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
คลังจังหวัด
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทร์ทึก
711405 48557 713371
---

089-5477785

ส่วนกลาง
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ที่อยู่ 10/2 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ สน 47000
สรรพากรพื้นที่สกลนคร
711266
713510
นางสาวสมจิต ธีรยุทธวงศ์
713511 48555 713133
--081-5760986
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
711165 48607 711165
-----สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา
711193 48563 733066
--081-2713684
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร (คปภ.)
ผู้อํานวยการฯ
นางนวลจันทร์ พัดทอง
714838
-714838
--081-1748939

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ 506 ถนนไอทียู ตําบลธาตุเชิงชุม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
นายสุรพล ยงยอด
714596
--728165
---

ส่วนกลาง

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
นายชาตรี สินสนอง
732064
--732064

---

081-9827388

----
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ชื่อส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนภูมิภาค

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
733571
นางวัลภา เดชากิจไพศาล
711439 48562 732173
089-2032154

ส่วนกลาง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หัวหน้าบ้านพักฯ
นายประสิทธิ์ ค้าดี
712072
--715072
--ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร / นิคมสร้างตนเองลําน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร
นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ
789017
--789124
--สํานักงานเคหะชุมชนสกลนคร ที่อยู่ 686 ถนนประชาอุทิศ อําเภอเมืองสกลนคร
หัวหน้าสํานักงาน
970560-61 --- 970560-61 081-8020916
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐยา จําปาแพร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนภูมิภาค

081-7087059
059-9237076

081-5742122

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สป.กษ.) ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ถนนศูนย์ราชการ อําเภอเมืองฯ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
716560
นายพัฒนา นุศรีอัน
712463 48578 716560
--081-9740757
สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
เกษตรจังหวัด
715069
นายประพาส บุญสุข
732979
--732979 089-9443244 081-6442491
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่อยู่ 401 ถนนสกล-นาแก อําเภอเมืองฯ สน 47000
สหกรณ์จังหวัด
นายสมบัติ เมฆทรงกลด
711671 48558 711671
--081-3604222
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ปศุสัตว์จังหวัด
713332
นายปฎิวัติ คุณดิลกพจน์
711756
--711756
--090-5927849
สํานักงานประมงจังหวัด กรมประมง ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อําเภอเมืองฯ สน 47000
ประมงจังหวัด
นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
713664
--730470
--081-8604334
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่อยู่ 1767/22 ถนนสุขสวัสดิ์ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
714781
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ชื่อส่วนราชการ
นายสัญญา เกษเดช

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
716517
--714781
-----

ส่วนกลาง
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ที่อยู่ 622 ถนนสกล-อุดร อําเภอพังโคน สน 47160
หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
นายศักดิ์ดา อยู่เดช
734795
--734796
--สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
นายสุธินี เจริญพร
716719
--714958 089-5691095
โครงการชลประทานสกลนคร ที่อยู่ ถนนสกล-กาฬสินธุ์ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสกลนคร
747219/20 --นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย
747221
--โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 4 ตําบลแร่ อําเภอพังโคน สน 47160
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน
นายกาญจน์ หมวกกุล
165058
--165037
--โครงการก่อสร้างสํานักพัฒนาแหล่งน้ําที่ 2 ที่อยู่ บ้านดอนม่วย อ.พรรณานิคม สน 47130
นายยรรยงค์ สัตยกิจขจร
745076
--745076
--ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ที่อยู่ ถนนสกล-อุดร อ.เมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
711471
--730633
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร
นายมารุต ทรัพย์สุขสําราญ
711447
--716220
--หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามฯ
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
981171
--981171
--สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ฯ
711288
นายยวงยศ จินดาทะจักร์
756013
--756013
--สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
725124
--725124
----

081-8777460
--081-8961795
081-7399905
081-9759981
--081-8780662
081-9644101

087-8625151

080-0059229

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ที่อยู่ ตู้ ปณ.18 อําเภอพังโคน สน 47160 (กรมการข้าว กระทรวงเกษตร)
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
728516-18
นายวีระวุฒิ อัครธราดล
728516-9
728517 089-5694001
---สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตําบลพังขว้าง อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
นายชูเกียรติ คําโสภา
747121
--747121 081-7087828 085-6965885
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมากจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
712340
นายสุรชาติ มาลาศรี
747458-9
--747460
--081-8719703
ต่อ 102
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
นายประชาชาติ นพเสนีย์
163076
--163085 081-9384284 089-7129194
163085
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อํานวยการฯ
747150
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
747157
--747150
--081-8727639
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จ.สน.
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดสกลนคร
นายสมหมาย กล่อมจินดา
713041
--715140

กระทรวงคมนาคม

----

081-9368211

081-1702761

081-8736169

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานขนส่งจังหวัด ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ขนส่งจังหวัด
714905
นายอุดม แก้วนิล
716979
---

714905

ส่วนกลาง
สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ที่อยู่ ถนนใสสว่าง ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 3
704001
นายปริญญา แสงสุวรรณ
712882
--712886
--081-5443428
สํานักงานแขวงการทางสกลนครที่ 1 ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการแขวงการทางหลวงที่ 1
0818766877
นายสมิทธิ เรืองจันทร์
711059
--714726
--0816665565
สํานักงานแขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
ผู้อํานวยการแขวงฯ
นายวิชาญ ผิวดํา
721807
--721059
--081-2611292
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ 299 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ม.13 อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
นายประจักษ์ รัตนมณี
972038
--972038 081-8340441 081-9366354
ท่าอากาศยานสกลนคร ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
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ชื่อส่วนราชการ
ผู้อํานวยการท่ากาศยานสกลนคร
พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
713918

---

716216

---

081-7215461

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นายอํานาจ เจิมแหล่
713432
--713432
---

ส่วนกลาง
ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่สกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่สกลนคร
นายชูชาติ เทพสุต
711460
--733148
--089-8417966
อุทยานแห่งชาติภูพาน ตู้ ป.ณ.70 อําเภอเมือง สน 47000
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
0812635029
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
726616
อุทยานแห่งชาติภูผายล อําเภอเต่างอย สน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
726615
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อําเภอส่องดาว สน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
นายวสันต์ ปิ่นเงิน
--ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
นายเริงฤทธิ์ คําวันดี
747380

---

726616

081-2618019

---

726615

---

081-9653507

---

---

---

087-8692263

---

747380

---

081-3802507

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
สถิติจังหวัด
48616
นายสมศักดิ์ แก้วสอน
711200 48606 714955
---

090-8916642

ส่วนกลาง
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
นายสมจิตร เข็มทอง
711607 48601-2 711607

---

083-3262297
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ชื่อส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)

กระทรวงพลังงาน
ส่วนกลาง

สํานักงานพลังงานจังหวัด ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
พลังงานจังหวัด
นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
714670 48514

กระทรวงพาณิชย์

714756

---

089-2053502

ส่วนภูมิภาค

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
พาณิชย์จังหวัด
711277
นายคํานวณ สุวรรณดี
711036
--713241
081-9750018

ส่วนกลาง

สํานักงานการค้าภายในจังหวัด ที่อยู่ 4/4 ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ สน 47000
การค้าภายในจังหวัด
715901
นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย
717090
--713650
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 4/4 ถนนใสสว่าง อ.เมือง สน 47000
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 716537
715090
--715090
สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร ที่อยู่ 4/4 ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
711918
--714296

กระทรวงยุติธรรม

089-5699918

----

089-5698963
สน 47000

----

089-5699919

----

ส่วนภูมิภาค

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
712037
--713400
--เรือนจําจังหวัดสกลนคร กรมราชทัณฑ์ ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสกลนคร
716521
นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์
730638
--716521
--เรือนจําอําเภอสว่างแดนดิน ที่อยู่ 90 หมู่ที่ 6 ตําบลหนองหลวง อําเภอสว่างฯ สน 47110
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสว่างแดนดิน
นายสมหมาย กุศลสุข
704899
--704899
--704900

089-2018582

085-0285811
089-1375955
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นายวินัย เรืองขจร
713364 48601-2 713364
--081-9090346
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นายสุวิพัฒน์ พูลทองคํา
716297-8 --712384 089-5691014 0892541009

ส่วนกลาง

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
713730

-----

713730

---

089-2018582

กระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค

สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด
แรงงานจังหวัด
712564
นายสุภชัย สุภธีระ
712819 48552 712819
--089-9441977
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
732158
นายวันพบ สารบรรณ
711088 48550 712960
--081-2617655
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ที่อยู่ ถนนสุขสวัสดิ์ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ประกันสังคมจังหวัด
733249
นายอภินันท์ ไชยพงศ์
733787 48518 733788
081-8731810
สํานักงานจัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน ที่อยู่ 1767/24 ถนนสุขสวัสดิ์ อําเภอเมืองฯ สน 47000
จัดหางานจังหวัด
714778-9
นายไชยปราการ พึ่งไท
733913 48569 714779 089-8403703 081-7699599

ส่วนกลาง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ที่อยู่ ตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 747213
นายเสริมศักดิ์ รําจวน
747198
--747252 082-7822748

กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนภูมิภาค

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
วัฒนธรรมจังหวัด

081-8717576
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ชื่อส่วนราชการ
นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
716247
--716214
--089-5699908

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
715275
นายวีระเดช กัณณีย์
715274
--715274
------

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนกลาง
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ 3 สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ 3 สกลนคร
นายวิเชียร แจ่มใส
972554

กระทรวงศึกษาธิการ

---

972554

---

084-8746138

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตฯ
970135
นายเทวรัฐ โตไชยะ
970131
--970134
----สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่อยู่ อําเภอสว่างแดนดิน สน 47110
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตฯ
721155
นายประภัสร สุภาสอน
711320
--721155
--สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่อยู่ 530 ม. 5 ถ.เดื่อเจริญ อําเภอวานริวาส สน 47120
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตฯ
791190
นายเสนอ ทองจีน
792135
--791205
--สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
ผู้อํานวยการฯ
นายประสาร ภูดี
712814
-------สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการฯ
นายสุปราณีต ยศกลาง
711629
--712374
--081-9643269
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสกลนคร 887/7 ซ.เบญจมาตร สุธาวาสา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สน 47000
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
717003
--716351
--089-8590194
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
744008
ผศ.ชนินทร์ วะสีนนท์
970024
--970022
----มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สน.
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
725007
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
725000
--725008
--081-7394397
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่อยู่ 199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน สน 47160
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
734724-5 ---734723
--วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงศ์ศรี
711391
--733149
--084-9253119
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
นายภูวนาท รุ่งโรจน์ (รก)
732688
--733149
--081-9647178
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ที่อยู่ 58 ม.6 บ.นาซอน ต.สว่าง อําเภอพรรณานิคม สน 47130
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
นายธนวัฒน์ กณะบุร
746302
--746212
--081-6723268
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ที่อยู่ 784 ถ.อุดมธรรมภักดี อําเภอสว่างแดนดิน สน 47130
ผู้อํานวยการฯ
นายการุณ นาควิชานนท์
721991
--721992
--081-8736743
โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 181 ม. 1 ถ.นิตโย อ.สว่างฯ สน 47110
ผู้อํานวยการฯ
นางอนุรักษ์ บุญศล
722261
--722261
--087-2331699
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
711586
นายประทวน สมบูรณ์
713566
--711788
--089-8419143
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นายยรรยง คนสมบูรณ์
728195
--728195
--089-8635532
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
711922
นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์
970128
--943678
--081-3802677
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
713094
713094
084-9559292
นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี
711283
--714926
--086-2202929
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
นายชัชวาลย์ พรหมเทศน์
711734
--716432
--081-9640786
โรงเรียนร่มเกล้า ที่อยู่ อ.โคกศรีสุพรรณ สน. 47280
ผู้อํานวยการโรงเรียนร่มเกล้า
นายนิคม ทวีกิจ
766063
---------
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการ สนง.
713102
นายสุรินทร์ พรหมพารักษ์
713644
--713102
--081-2618261

กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนภูมิภาค

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการ อําเภอเมืองฯ สน 47000
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
711157 48570-1 711157

ส่วนกลาง

ต่อ1101

ต่อ 1130

โรงพยาบาลสกลนคร ที่อยู่ อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
711615 48580-1 711037
ต่อ 2300
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 7.3 สกลนคร
หัวหน้าศูนย์ฯ
นายสมบูรณ์ เถาว์พันธ์
711359
--711273

กระทรวงอุตสาหกรรม

---

089-8417188

---

081-8717511

---C6693

089-9431752

---

08-00066446

---

081-3808285

---

081-0496449

---

086-0838182

---

081-8713672

---

0878549828

---

081-8900045

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
นายธนวรรธณ์ เลิศสุคนธ์

711686

48597

713536

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตํารวจภูธรจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
711878 48573
พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
714543 48575 711923
ผกก.สภ.เมืองสกลนคร
711506
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
# 107
--716409
ผกก.สภ.พรรณานิคม
พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง
779232-3 --779233
ผกก.สภ.วาริชภูมิ
พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี
781186
--781186
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
พ.ต.อ.วัฒนา เกษรมาลา
721605
--721416
ผกก.สภ.วานรนิวาส
พ.ต.อ.สุรกิจ นิลพิบูลย์
791134
--791134
ผกก.สภ.กุสุมาลย์
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ชื่อส่วนราชการ
พ.ต.อ.สุรเดช วรรณสุทธิ์
ผกก.สภ.อากาศอํานวย
พ.ต.อ.ขวญชาติ ไขแสง
ผกก.สภ.กุดบาก
พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์
ผกก.สภ.พังโคน
พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ องอาจ
ผกก.สภ.บ้านม่วง
พ.ต.อ.ชุมพล ชาญชนะโยธิน
ผกก.สภ.ส่องดาว
พ.ต.อ.ไชยา อิ่มแสงจันทร์
ผกก.สภ.คําตากล้า
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
ผกก.สภ.นิคมน้ําอูน
พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
ผกก.สภ.เจริญศิลป์
พ.ต.อ.รชตะ ศรีวณิช
ผกก.สภ.เต่างอย
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ บุญคง
ผกก.สภ.โพนนาแก้ว
พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ
ผกก.สภ.ภูพาน
พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
สว.สภ.ขมิ้น
พ.ต.อ.อรรณพ พุ่มโตมร
สว.สภ.ตาดโตน
พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
สว.สภ.แวง
พ.ต.อ.วิชยันต์ ดองก้งแสน
สว.สภ.ศรีวิชัย
พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
สว.สภ.คําบ่อ
พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สว.สภ.หนองสนม
พ.ต.ท.สวาท จันทาคํา
สว.สภ.โพนงาม

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
769080
--769080
--084-4207337
799078

---

799078

---

083-3368388

784116

---

784056

---

081-8288917

771505

---

771111

---

089-2743096

794321

---

794321

---

081-9336463

786091

---

786091

---

081-8729695

796004

---

796004

---

081-2615171

789122

---

789122

---

081-4997155

709394

---

709205

---

086-3368143

761079

---

761077

---

081-8734878

766092

---

766092

---

081-7688500

707020

---

707020

---

081-6399096

708130

---

711745

---

0081-8716627

759104

---

740319

---

081-8593259

713475

---

713475

---

081-9754003

729123

---

---

---

083-3262691

767087

---

---

---

088-7366473

774111

---

---

---

081-7996421

756720

---

---

---

086-2323917
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ชื่อส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
756849
------085-7309130

พ.ต.ท.วรพงศ์ พุ่มศิโร
สว.สภ.สว่าง
พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
779329
----สว.สภ.สร้างค้อ
พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
703058
----สว.สภ.โพนแพง
พ.ต.ท.ถวิล คําเกษ
769242
----สว.สภ.นาใน
พ.ต.ท.ถีรติกร กลัดกับแสง
703417
----สว.สภ.โคกสี
พ.ต.ท.อภิชาต มัฆนาโส
776057
----สว.สภ.ดงมะไฟ
พ.ต.ท.ภาณุพล เสพล
701678
----หัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดสกลนคร
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
714911
----- 714911
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
พ.ต.ท.อําพร สายัณห์ศิริ
715219
----- 714318
สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
สารวัตร สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
พ.ต.ต.อนุสรณ์ หน่อคําบุตร
711476
--713971
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ผู้กํากับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
713311
--972096
พ.ต.อ.ลิปปนันท์ สรณคุณแก้ว
หน่วยตํารวจสันติบาลจังหวัดสกลนคร
สารวัตร/หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัดสกลนคร
พ.ต.ท.วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์
711811
---

---

086-2308590

---

085-7472616

---

081-3806160

---

081-6018811

---

081-3806154

---

089-5779808

---

089-7149980

---

081-6996302

---

081-8875415

---

081-9018635

---

084-7090550

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง หรือกรม
ศาลจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
711766
นางพรชนก ณ ถลาง
733164 48594 714720
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
นายกฤษณะพล ณ ถลาง
718975
---718975
ผู้พิพากษาประจําศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
นายสุมิตร ดวงสิดา
721596
--721596
สํานักงานอัยการจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
อัยการจังหวัดสกลนคร

-------
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ชื่อส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
711614
--733441
---

นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
นายสุเมธ สิงคารวานิช
721595
--721595
--อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร
นายวุฒิชัย เศาจกุล
715471-2 --715471
--สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
716597
นายชัชวาล สุขหล้า
716691 48567 716697 087-4359019
--ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
นายสัลวิทย์ นามโคตร
711614 48567 716690
--083-1424285
พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์
ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพานราชนิเวศน์
นายอนันตสิทธิ์ ซามาตย์
711550 51076 714499
--081-9545998
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการฯ
นางพวงเพชร ธันยโรจรังสี
713806
-713807
--089-6222101
สํายักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการฯ
นายสุชาติ กรวยกิตานนท์
716697
-----083-3920577

รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ 376 ถนนเลี่ยงเมือง อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
นายสนธิ อนุญาหงษ์
972185-6 --972190
--สํานักงานประปาสกลนคร ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อําเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้จัดการประปาสกลนคร
นายเรืองสุวรรณ โยวะ
711413
--711413
--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนน้ําพุง
หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ําพุง
708094
นายวีระศักดิ์ ศิริขันธ์
708095-6 --708096 081-2622849
ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
711049
นายทองทศ โพธิ์เนียม
730660
--715234
--ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสกลนคร / บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
นายพรชัย ประสพธรรม
714501
--714517
--สํานักงานบริการลูกค้า กสท สกลนคร
ผู้จัดการฯ
711802

081-9654006

089-8416408

089-4164808
086-229998
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
นายประมวล สาระโว
711384
--711384
--081-2370120
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการสกลนคร
ผู้จัดการฯ
นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
730960
-------085-9808050
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาสกลนคร
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
นางปรียา ฉัตรวิจิตร ทองมาก
736155-6 --763157
------

สส.และ สว.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑
นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒
นายนิยม เวชกามา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓
นายนริศร ทองธิราช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔
นายพัฒนา สัพโส
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕
นางอนุรักษ์ บุญศล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๖
นายเสรี สาระนันท์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๗
นายเกษม อุประ
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร
นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์

714868

---

-----

---

081-9753366

972138

---

------

---

081-8719862

745123

---

------

---

086-6402513

166162

---

-----

---

737678

---

-----

---

087-2331699

791114

---

----

---

081-8738089

794493

---

-----

---

081-2613306

711660

---

-----

---

081-7544899

---

711326

---

----

---

733636

---

081-7681004

---

713992

---

081-3805050

---

713344

---

081-8717999

---

-----

---

089-8413655

องค์กรเอกชน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์
711326
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
นายสุรชัย เดชศิริอุดม
712334
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
นายชนุดม รักเพชรมณี
713992
ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิ
นายสมบูรณ์ อึงอารี
711085
ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
นายมนูญชัย ธีระอกนิญฐ์
----
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ชื่อส่วนราชการ
นายกสโมสรไลออนส์สกลนคร
นางภูริตา จ่ายเจริญ
ประธานมูลนิธิธารน้ําใจไทสกล
นายไพศาล มั่นธรรมมงคล
นายกสมาคมชาวเวียดนาม
นายสงวน อมรวุฒิกรณ์
นายกสโมสรโรตารีจังหวัดสกลนคร
นายสรรค์สนธิ บุญโยทยาน

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
733323

---

733323

---

081-8727677

----

---

----

---

081-7396263

-----

----

---

081-9450125

-----

----

---

081-6708624

ศูนย์ศิลปาชีพ / โครงการศิลปาชีพ
1. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

709162

---

---

---

---

2. โครงการศิลปาชีพบ้านทรายทอง

786034

---

---

---

---

3. โครงการศิลปาชีพเสนานฤมิตร

796111

---

---

---

---

4. โครงการศิลปาชีพบ้านจาร

791847

---

---

---

---

5. โครงการศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย

711022

---

---

---

---

6. โครงการศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า

708111

---

---

---

---

ธนาคารต่าง ๆ สาขาสกลนคร
1. ธนาคารธนชาต สาขาถนนรัฐพัฒนา
715767
2. ธนาคารธนชาต สาขาสกลนคร
716446-50
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง
711024
4. ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร
713391
5. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสกลนคร
733581-3
6. ธนาคาไทยพาณิชย์ สาขาสกลนคร
711630
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสกลนคร 713001-2
8. ธนาคารทหารไทย สาขาสกลนคร
711393
9. ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
711009
10. ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาราษฎร์ฯ714328
11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ 711378
12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
733600-5
13. ธนาคาร ยูโอบี
716303

715686
716451
712938
715089
711712
712528
713792
713403
711109
714328
713863
733606
716728
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ชื่อส่วนราชการ
14. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนากกลางฯ
15. ธนาคารเกียรตินาคิน

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
730960-2
716764
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.
5.

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

712259 , 714739
713044
712860
714445
711619

เครื่องบิน / รถโดยสารประจําทาง

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
1 กรีนคอนเนอร์
2 สะบันงา
3 แวร์ซายส์ ภัตตาคาร
4 มิตรอุปถัมภ์
5 คุณทองดี (สเต็คเนื้อโพนยางคํา)
6 ครัวลําดวน
7 สวนรัก
8 อร ลาบเป็ด
9 ลูกไผ่ - อาหารจีน
10 คันทรีโฮม - สุกี้ยากี้
11 เต็มคํา - อาหารเวียดนาม
12 สาวเจี๊ยบ
13 สวนดง - แจ่วฮ้อน
14 ครัวบัวทอง - ปลาน้ําโขง
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
ที่ทํางาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจําตําแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
713706
744066
732929
733335
713147 , 730088
731120
747447

