ชื่อส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย

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

ส่วนภูมิภาค

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
711282 48511 711352 089-2030479
---เลขานุการ ผวจ.สน. (ติดตาม)
นายสุกิต โพธิศ์ รี
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)
711991
711991
--เลขานุการฯ (สนง)
นายธวัช คาคุณคา
711991
711991
--083-3363517
เลขานุการฯ (สนง)
นางกาญจนา บุษกรนิล
711991
711991
--089-4497553
สานักงานจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองสกลนคร สน 47000
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
นายประสงค์ คงเคารพธรรม
714959 48527 711763 089-2034081
--หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ
นายวรพจน์ สมปู่
711250 48529 711250 089-2034336
--หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
นายสถาพร พงษ์นาค
711065 48523 711065 089-2034339
--หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววรากุล วัชญากาญจน์
711763 48520 711065 085-4842707
--หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
711763 48521 711763 084-3878807
--หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
นางชุติมา มุ้งทอง
711763 48525 711763 082-7820635
---
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายนราวุฒิ จันทร์ทอง
713972
713972 085-4842629
--ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศตส.) ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด สน 47000
นายวิมล สุรเสน
714931 48507 711065
-----ทีท่ าการปกครองจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองสกลนคร สน 47000
ปลัดจังหวัด
711461 48530
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
716527 48531 711461 089-5699856
--จ่าจังหวัด
716637
716637
จ่าสิบเอกคานึง พรหมพิมพ์
711461 48531 711461 081-1722264
--ป้องกันจังหวัด
นายวิมล สุรเสน
711360 48534 733156 081-1722302
--เสมียนตราจังหวัด
นางสถาพร วงษ์รัตนะ
711166 48535 711166 081-7534754 082-4862216

อาเภอต่าง ๆ
อาเภอเมืองสกลนคร ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอเมืองสกลนคร สน 47000
นายอาเภอเมืองสกลนคร
711295
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
733503
--711081 081-8674687
ศูนย์ทะเบียนฯ ภาค 4 (อ.เมืองฯ)
711081
733503
นายธัชพล มีเดช จันทะนาม
712383
--- 714882 ต่อ 15
--อาเภอสว่างแดนดิน ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอสว่างแดนดิน สน 47110
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
721151
--721151 081-8674719
อาเภอพรรณานิคม ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอพรรณานิคม สน 47130
นายอาเภอพรรณานิคม
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
779126
--779126 081-8674707
อาเภอวานรนิวาส ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอวานรนิวาส สน 47120
นายอาเภอวานรนิวาส
นายกิตติ แสงประดิษฐ์
791379
--791379 081-8674720
อาเภออากาศอานวย ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภออากาศอานวย สน 47170
นายอาเภออากาศอานวย
นายภูริทัต สัจจะกานต์
798214
--798214 081-8674723
อาเภอบ้านม่วง ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอบ้านม่วง สน 47140
นายอาเภอบ้านม่วง
นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์
794121
--794121 081-8674705
อาเภอกุดบาก ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอกุดบาก สน 47180
นายอาเภอกุดบาก
นายณัฎฐ์ธีร์ อุดมประมวล
784043
--784043 081-8674691
อาเภอกุสุมาลย์ ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอกุสุมาลย์ สน 47210
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
769030
----081-8674698

--085-7472739
---------------
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
อาเภอคาตากล้า ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอคาตากล้า สน 47250
นายอาเภอคาตากล้า
นายกฤช ร่างน้อย
796055
--796055 081-8674731
อาเภอโคกศรีสุพรรณ ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอโคกศรีสุพรรณ สน 47280
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
766073
--766073 081-8674737
--อาเภอพังโคน ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอพังโคน สน 47160
นายอาเภอพังโคน
นายสัญญา กลีบมณี
771008
--771008 081-8674721
อาเภอเจริญศิลป์ ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอเจริญศิลป์ สน 47000
นายอาเภอเจริญศิลป์
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
709197
--709197 081-8674760
อาเภอเต่างอย ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอเต่างอย สน 47260
นายอาเภอเต่างอย
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์
761018
--761018 081-8674732
--อาเภอนิคมน้าอูน ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอนิคมน้าอูน สน 47270
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายประทิม โกษาแสง
789027
--789027 081-8674753
--อาเภอวาริชภูมิ ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอวาริชภูมิ สน 47150
นายอาเภอวาริชภูมิ
นายสุพจน์ ณ หนองคาย
781241
--781241 081-8674689
--อาเภอส่องดาว ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอส่องดาว สน 47190
นายอาเภอส่องดาว
นายอานาจ อิ่มใจ
786034
--786034 081-8674727
อาเภอโพนนาแก้ว ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอโพนนาแก้ว สน 47230
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายวัชระ ฉัตรเท
707013
--707013 083-7118785
--อาเภอภูพาน ทีอ่ ยู่ ทีว่ ่าการอาเภอภูพาน สน 47210
นายอาเภอภูพาน
นายชนก มากพันธุ์
708155
--708155 081-8674762
---สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทีอ่ ยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายธีระชัย สีตลารมณ์
712194 48592 712794
--089-9937922
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
พัฒนาการจังหวัด
48556
นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
711554 48564 711554 084-7840582 081-0390861
สานักงานทีด่ นิ จังหวัด กรมทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัด
711158 48554 711158
---

085-0573561
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสานักงาน
48312 715122
นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
733090 48532 716482 089-5691309
--สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นายวิชาญ แท่นหิน
711771 48548 715146
--081-9651065
715246
711771

ส่วนกลาง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ทีอ่ ยู่ 308 ถ.ไอทียู อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
นายชยันต์ ศิริมาศ
728143 48605 728208
--081-1743898

ส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายชัยมงคล ไชยรบ
ปลัดอบจ.
นายทวีนาท แก้วนิมินตร
ผอ.กองคลัง
นายสมัย โพธิทองดี
ผอ.กองแผนและงบประมาณ

732744

---

732744

---

081-3801143

716793

---

717098

081-6752625

711484
714996
716795

---

---

089-9437358

---

---

081-8871911

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายประจบ บุญแสง
711773
--711773
081-9540299
ผอ.กองช่าง
นายวิชานน์ หล่อประดิษฐ์
716529
----089-8587764
สานักงานเทศบาลเมืองสกลนคร ทีอ่ ยู่ 1695 ถนนสุขเกษม ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองฯ สน 47000
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
นายโกมุท ทีฆธนานนท์
711404
---711510
--081-6611157
ปลัดเทศบาล
นายวิโรจน์ เสนาธิบดี
711510
--711510
--081-3838738
ผอ.สานักการคลัง
นางสมลักษณ์ โกพลรัตน์
733363
--733363
--081-7684727
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธวัชชัย บุญวัฒน์ (รก.)
711852
--711852
--081-0568822
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายโสภณ ดอนโคตรจันทร์(รก.)
733168
--733168
--089-9427844
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ชื่อส่วนราชการ
ผอ.สานักการศึกษา
นางสาวพวงทิพย์ สุวัฒนพันธ์(รก.)
ผอ.ส่วนการโยธา
นายจรุณ คนใหญ่
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายธวัชชัย บุญวัฒน์ (รก.)

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
715205

---

715205

---

083-1507999

714874

---

714874

---

081-9657552

714362

---

714362

---

081-0568822

799103

---

799103

---

081-7084073

751213

---

751213

---

086-8639305

754021

---

754021

---

081-9653136

743751

---

743751

---

0810525492

160129

---

160129

---

089-620209

160222

---

160230

---

089-8405005

743743

---

743743

---

081-0499112

701635

---

701635

---

081-1838363

784015

---

784015

---

089-0268951

784187

---

784187

---

085-0112761

784291

---

784291

---

087-2352260

7769052

---

7769052

---

087-6442271

796043

---

796043

---

0812196825

971070

---

971070

---

087-2150549

766225

---

766225

---

089-5753981

709147

---

709147

---

087-9942001

เทศบาลตาบล
นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
นายพัชรพล เกตวงษา
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
นายไพรัช ยงคาชา
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกามนิตย์ คาพรมมา
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายบุญสงค์ เพียสา
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายภิญญา การชาคา
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายอนุพงษ์ หอมจันทร์
นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
นายเสรี จันทะพรม
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
นายสุริยะ แก้ววิรัตน์
นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
นายจอมมา ดาบลาอา
นายกเทศมนตรีตาบลกุดแฮด
นางวันนิภา ศรีมุกดา
นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
นายอุดร ตุพิลา
นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
นายอานนท์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
นายปริญญา นิกาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตาบลแพด
นายไพฑูรย์ ศรีบัวลา
นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายคณิต สมสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
นายสมาน ศิลาแดง

6

ชื่อส่วนราชการ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายสมพงษ์ พะโส
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
นายบุญธงษ์ เวฬุวนารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
นายธานีวัฒน์ โมราราษฏร์
นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
นายชูพงษ์ คาจวง
นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
นายเสน่ห์ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายบุญรัก ทัศมี
นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
นายสุรพล นิติกิจไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
นายณรงค์ พรหมวงศ์
นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง
นายทองออน ผาลี
นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
นางสาวอุลัยพร ไตรวงค์ย้อย
นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
นายเทวัญ ศรีสาราญ
นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
นายคาเขื่อง ร่มเกษ
นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
นายดุลยวัต พรหมภักดี
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูม)ิ
นายสาคร สุรินราช
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
นายเติม สมบัติศรี
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
นายไสว ทะจรสมบัติ
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายสุริยันต์ จางวางสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
นายสายันต์ มนดาล

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
794100

---

794100

---

081-9647906

981259

---

981259

---

0899417199

779115

---

779115

---

081-7080609

973016

---

973016

---

089-9629456

746301

---

746301

---

087-2173520

981222

---

981222

---

089-5053036

771297

---

771297

---

0815926342

791138

---

791138

---

081-8725238

981256

---

981256

---

086-0083107

981132

---

981132

---

087-4311002

781133

---

781133

---

081-7397393

742593

---

742593

---

082-1157623

774067

---

774067

---

085-6070077

781470

---

781470

---

080-0114201

786068

---

786068

---

087-9488297

705739

---

705739

---

087-2269455

721611

---

721611

---

081-8719290

729091

---

729091

---

081-8716407

729392

---

729392

---

081-0568818
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ชื่อส่วนราชการ
นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
นายหนูสิทธิ์ ไชยกมล
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
นายทองใบ สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
นายวิชัย สีสุพล
นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายมิตรไทย ใครบุตร
เทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
นายประมวลชัย สิงห์คาม
นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายสนองศักดิ์ ดวงศรีจันทร์
องค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขมิ้น
นายวิศรุต แก้วฝ่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกก่อง
นายเรืองสวัสดิ์ พรมเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนหอม
นายบุญเถิง เภาโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพังขว้าง
นางมัณฑนา ถิ่นปัจจา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร่
นายสายทอง ลาลุน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
นายพงษ์ทิพย์ บาลวงค์ษา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงลาย
นายเริ่ม ศรีจูมลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงชน
นายนาค มูลน้อยสุ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาม่อง
นายวีรพงษ์ นาใจคง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุสุมาลย์
นายทนงศักดิ์ พลอาษา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
นายสาคร จันทฤาชัย

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
706779

---

706779

---

081-9991135

164055

---

164055

776060

---

776060

---

086-2256430

164680

---

164680

---

084-4285309

799055

---

799055

---

081-8714836

981260

---

981260

---

087-2240667

981147

---

981147

---

081-1835182

746084

---

746084

---

089-5572739

160456

---

160456

---

080-0133858

712807

---

712807

---

089-8619719

743084

---

743084

---

081-8712622

741413

---

741413

---

087-8646655

981085

---

981085

---

081-7688183

160458

---

160458

---

089-9717081

981077

---

981077

---

089-5771738

163165

---

163165

---

---

703-160

---

703160

---

084-7424561

769165

---

769165

---

089-2768335

701794

---

701794

---

087-8569332

081-7495783
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ชื่อส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเพียง
นายบุณคา เถาว์อ้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิไพศาล
นายสิทธิชัย ชิตบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน
นายเชิดเกียรติ แก้วมุกดา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาตากล้า
นายพินิชย์ ทองพรหม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแต้
นายพัฒนิกร แดนราช
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวสิม
นายสังขพงษ์ นพแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแมดนาท่ม
นายอรรถวุฒิ แก้วมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าโพนค้อ
นายสิทธิชัย ธนะคาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านม่วงคา
นางสาวสุภาพร พุทธสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญศิลป์
นายประจง วรสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ แก
นายวิจารณ์ มุทาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเหล่า
นายเมืองศิลป์ ฤทธิท์ านันท์
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคมโคกศิลา
นายวิชิต ตาลาคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน
นายชาติชาย แพงพา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจันทร์เพ็ญ
ด.ต.วุฒิชัย ใยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาตาล
นายปิยะพร ยะพลหา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงทวาย
นางวงศ์สง่า ดาทุมทา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเต่างอย
นายประนอม วิดีสา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมน้าอูน
นางเนียมจันทร์ ผิวบุญเรือง

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
756312

---

756312

---

087-7754894

701622

---

701622

---

086-8588281

162455

---

162455

---

087-3264565

796173

---

796173

---

083-5628944

796163

---

796163

---

080-0101026

793111

---

793111

---

081-0552195

701625

---

701625

---

086-2203701

981236

---

981236

---

084-4311551

756314

---

756314

---

089-8632217

709225

---

709225

---

083-3495746

709160

---

709160

---

086-2339385

702112

---

702112

---

082-1107698

705787

---

705787

---

084-7427160

981036

---

981036

---

083-3415323

761199

---

761199

---

083-3559901

761308

---

761308

---

089-5703167

973288

---

973288

---

081-0484283

761017

---

761017

---

087-2176686

789163

---

789163

---

087-3682701
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ชื่อส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง
นายรา ผลาจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
นงพงษ์สกล อุปศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสุวรรณคาม
นายทรงชัย มาตราช
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลม่วง
นายเริ่ม ไชยโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมาย
นายปรางค์ ชรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแก้ว
นายสมาน สุขสุนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทอง
นายคาพันธ์ แก้ววิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทองใต้
นายอากาศ ทองป้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเหนือ
นายเทพพนม จันทร์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกวัง่
นายสุวรรณ ฟ้ากระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสะอาด
นายตุรงค์ เชื้อดวงผุย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพรรณา
นายปัญญา สายทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช้างมิ่ง
นายประพาส บาลลา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบะฮี
นายประมาณ สุนันธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหัวบ่อ
นายทรงศักดิ์ ปัญญาประชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
นายธีระ จันทร์มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม
นายสมบัติ พิชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไร่
นายทวีศักดิ์ ประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพังโคน
นายแดง กุลแก้ว

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
789165

---

789165

---

087-642175

703790

---

703790

---

085-6096695

789169

---

789169

---

087-2192360

794007

---

794007

---

083-6735755

794586

---

794586

---

084-4317616

702051

---

702051

981007

---

981007

---

089-9424078

981258

---

981258

---

087-8575397

702404

---

702404

---

086-2250342

702406

---

702406

---

083-3474388

702412

---

702412

---

086-2209248

779172

---

779172

---

081-8733009

706120

---

706120

---

081-0567468

706004

---

706004

---

086-2270898

746375

---

746375

---

081-6611378

161890

---

161890

---

081-0603566

162675

---

162675

---

081-0539948

706232

---

706232

---

089-8411726

734568

---

734568

---

081-8726470

089-5724743
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ชื่อส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแร่
นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไฮหย่อง
นายสมัย อินทรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง
นายเรวัตร บุษศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงไข่
นายทนงศักดิ์ วะนาพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแป้น
นายสุพจน์ ไพไหล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแก้ว
นายอุทิศ คาพะโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาตงวัฒนา
นายมีชัย ปุง่ คาน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงสือ
นายอุทัย แสงวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโพน
นายสมหวัง ใยวังหน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกภู
นายยุทธพล ยังแสนภู
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกกปลาซิว
นายรวมมาลัย ซีด้าม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลุบเลา
นายเหลาไทย นิลนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างค้อ
นายกรุงศรี หินดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดเรือคา
นายเจริญ จตุพร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขัวก่าย
นายกรรณ์แก้ว บาลนาคม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์
นายอนุพงษ์ อัญฤาชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคูสะคาม
นายสมทรง เวียงสมุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเดื่อศรีคันไชย
นายวีรศักดิ์ สุทธิอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
164855

---

164855

---

084-7422997

734547

---

734547

---

081-2609571

167245

---

167245

---

087-0025309

734788

---

734788

---

084-7881628

756057

---

756057

---

080-1985530

707018

---

707018

---

085-7444343

707039

---

707039

---

083-3321722

981067

---

981067

---

085-6968789

981020

---

981020

---

086-2292132

708257

---

708257

---

084-2651989

981268

---

981268

---

081-0551443

703791

---

703791

---

081-5460500

703307

---

703307

---

087-2161725

764033

---

764033

---

083-3477439

981221

---

981221

---

089-8619652

981926

---

981926

---

087-2227345

764025

---

764025

---

087-9092962

166635

---

166635

---

081-2602029

981261

---

981261

---

081-0532828
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ชื่อส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาคา
นายสาคร บุตรแสนคม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส
นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
นายอัสนี รัตนวิจารณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงใต้
นายประยูร พาเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสนม
นายเชียง ผายเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอินทร์แปลง
นายเกียว แก้วสุทอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวาริชภูมิ
นายยงชาย ภูอ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลค้อเขียว
นายทองแดง ฤทธิธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลส่องดาว
นายวีระศักดิ์ สีแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปทุมวาปี
นายไพรวัลย์ เกตุนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัฒนา
นายบุญธาตุ มาตย์โสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสว่างแดนดิน
นายเรืองยศ อินทรธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายมูล
นายทองแดง ล้าลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาลโกน
นายเวช โคตรปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด
นายสมพร ภาระการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบงเหนือ
นายสมบัติ แสงพิทยา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุทอง
นายประเวช แสนนาเรียง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาลเนิ้ง
นายพิเชษฐ คาภูแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแวง
นายสายสนิท แสนอุบล

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
981266

---

981266

---

085-7465306

791593

---

791593

---

081-8715223

981010

---

981010

---

082-1887671

981048

---

981048

---

087-9462296

790204

---

790204

---

086-2335286

702394

---

702394

---

082-1206883

742599

---

742599

---

086-2210806

774103

---

774103

---

089-5772033

781646

---

781646

---

084-7287138

781647

---

781647

---

089-2273241

705027

---

705027

---

086-2426051

737510

---

737510

---

081-9558025

981061

---

981061

---

087-8577155

981197

---

981197

---

087-9498509

981034

---

981034

---

084-3891033

705575

---

705575

---

087-2147529

705040

---

705040

---

084-7864260

706572

---

706572

---

085-7405668

729287

---

729287

---

087-2222689
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ชื่อส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน
ด.ต.โต๊ะ ไชยฮ้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง
นายสุขล้วน บุญยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลค้อใต้
นายสุขุม สิงห์เสนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ
นายทองมี เดชขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง
นายมงคล โสภาภาค
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวาใหญ่
นายวินัย สารเนตร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาฮี
นางอาภรณ์ มะโนรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
นายวิโรจน์ ช่วยรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าก้อน
นายศิริพงษ์ เคนไชยวงศ์

สานักนายกรัฐมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
722033

---

722033

---

081-7495905

705655

---

705655

---

087-8593129

706767

---

706767

---

081-0562753

790285

---

790285

---

089-5765496

169038

---

169038

---

087-4319811

981146

---

981146

---

084-9521673

981147

---

981147

---

080-8713256

168088

---

168088

---

080-7475578

981046

---

981046

---

081-8733580

ส่วนภูมิภาค
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
733770
นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
711789 48561 733770
--089-8414518

ส่วนกลาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
นายบุญเรือง แสนโสม
712816
--712816
--089-8615913
สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.
714945
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
711079
--714945
--081-8735918
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 ทีอ่ ยู่ สนง.พัฒนาภาค 2 บ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สน. 47000
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909
711079
พ.อ.อทิป แก้วดวงใหญ่
711578
--711079
--087-9467740
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 017 ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 017
น.อ.ธีรศักดิ์ เนียมนาภา
728171
--728171
--082-8532612
สถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจภูธรภาค 4 ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจภูธรภาค 4
713237
--713237
----โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
714505
นายธนะ สุทธิวงศ์
714502
--713702
--081-7250079

กระทรวงกลาโหม

ส่วนภูมิภาค

สานักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
สัสดีจังหวัด
พ.อ.สันติ ดีใหญ่
711779 48586 711779
--081-4407496

ส่วนกลาง

จังหวัดทหารบกสกลนคร ทีอ่ ยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
พล.ต.กฤตัชญ์ สรวมสิริ
711583
--712392
--081-3803318
711681 ต่อ 2046
กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 ทีอ่ ยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร
พันเอกสมชาติ แน่นอุดร
711765
--711765 081-9546012
---หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทีอ่ ยู่ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณาน
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26
น.อ.วิบูลย์ ผมปัน่
745160
--745160
--0818886631
ฝูงบิน 236 ทีอ่ ยู่ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
เรืออากาศเอกบรรทิต ศรีเจริญ
711145
--711145
--081-1731385
สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสกลนคร ทีอ่ ยู่ 200/300 ถนนสกล-อุดร อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
นายเพชร โพธิพ์ มุ่
711677
--711677
--089-7756565
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ทีอ่ ยู่ บ้านโพนยางคา อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับหน่วยฯ
พ.ท.วิวัฒน์ อยู่ศรี
756001
--756001
--087-2146212
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
พันเอกโฆษิต อาพาส (รก.)
981049
--981049
--081-5365833
สถานีรายงานภูเขียว ตู้ ปณ 44 ตาบลห้วยยาง อาเภอเมือง จ.สกลนคร 47000
ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียว
นาวาอากาศโท กบีธ่ ุช
701414
--701414
-----

กระทรวงการคลัง

ส่วนภูมิภาค

สานักงานคลังจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
คลังจังหวัด
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทร์ทึก
711405 48557 713371
---

ส่วนกลาง

081-7601567

สานักงานสรรพากรพื้นทีส่ กลนคร ทีอ่ ยู่ 10/2 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ สน 47000
สรรพากรพืน้ ทีส่ กลนคร
711266
713510
089-4862653
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
713511 48555 713133
--086-6644440
สานักงานสรรพสามิตพื้นทีส่ กลนคร ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
สรรพสามิตพืน้ ทีส่ กลนคร
นายสนม ชุรินทร
711165 48607 711165
--085-6810306
สานักงานธนารักษ์พื้นทีส่ กลนคร ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ธนารักษ์พนื้ ทีส่ กลนคร
นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา
711193 48563 733066
--081-2713684
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร (คปภ.)
ผู้อานวยการฯ
นางนวลจันทร์ พัดทอง
714838
-714838
--081-1748939

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ 506 ถนนไอทียู ตาบลธาตุเชิงชุม
ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสกลนคร
นายสุรพล ยงยอด
714596
--728165
---

081-9827388

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์ฯ
นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์
732064
--732064

081-7895692

ส่วนกลาง

---

15

ชื่อส่วนราชการ

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนภูมิภาค

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
733571
นางวัลภา เดชากิจไพศาล
711439 48562 732173
089-2032154

ส่วนกลาง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หัวหน้าบ้านพักฯ
นายประสิทธิ์ ค้าดี
712072
--715072
--ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร / นิคมสร้างตนเองลาน้าอูน จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร
นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ
789017
--789124
--สานักงานเคหะชุมชนสกลนคร ทีอ่ ยู่ 686 ถนนประชาอุทิศ อาเภอเมืองสกลนคร
หัวหน้าสานักงาน
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณั ฐยา จาปาแพร
970560-61 --- 970560-61 081-8020916

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

081-7087059
089-9237076
----

ส่วนภูมิภาค

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สป.กษ.) ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมืองฯ สน 47000
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
716560
นายอภิชาติ สังข์ศรี
712463 48578 716560
--081-3215179
สานักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร ทีอ่ ยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
เกษตรจังหวัด
715069
732979
--732979
--081-9447964
สานักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทีอ่ ยู่ 401 ถนนสกล-นาแก อาเภอเมืองฯ สน 47000
สหกรณ์จังหวัด
นายสมบัติ เมฆทรงกลด
711671 48558 711671
--081-3604222
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ ทีอ่ ยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ปศุสัตว์จังหวัด
713332
นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
711756
--711756
--085-6609836
สานักงานประมงจังหวัด กรมประมง ทีอ่ ยู่ ถนนใสสว่าง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ประมงจังหวัด
นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
713664
--730470
--081-8604334
สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัด ทีอ่ ยู่ 1767/22 ถนนสุขสวัสดิ์ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัด
714781
น.ส.นงค์อร ปรียานุพันธ์
716517
--714781
--081-5441428
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ชื่อส่วนราชการ

ส่วนกลาง

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

สานักงานจัดรูปทีด่ นิ จังหวัด ทีอ่ ยู่ 622 ถนนสกล-อุดร อาเภอพังโคน สน 47160
หัวหน้าสานักงานจัดรูปทีด่ ินจังหวัด
นายศักดิ์ดา อยู่เดช
734795
--734796
--สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
716719
--714958 089-5691095
โครงการชลประทานสกลนคร ทีอ่ ยู่ ถนนสกล-กาฬสินธุ์ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร
747219/20 --นายประดิษฐ์ ปิน่ กระจาย
747221
--โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าอูน ทีอ่ ยู่ 98 หมู่ที่ 4 ตาบลแร่ อาเภอพังโคน สน 47160
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าอูน
นายกาญจน์ หมวกกุล
165036
--- 165036-7
--โครงการก่อสร้างสานักพัฒนาแหล่งน้าที่ 2 ทีอ่ ยู่ บ้านดอนม่วย อ.พรรณานิคม สน 47130
นายยรรยงค์ สัตยกิจขจร
745076
--745076
--ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ทีอ่ ยู่ ถนนสกล-อุดร อ.เมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น
711471
--730633 081-9340076
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสกลนคร ทีอ่ ยู่ ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสกลนคร
นายมารุต ทรัพย์สุขสาราญ
711447
--716220
--หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามฯ
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
981171
--981171
--สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุส์ ัตว์ฯ
711288
นายยวงยศ จินดาทะจักร์
756013
--756013
--สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
นายวิโรจน์ ฤทธิฤ์ าชัย
725124
--725124
----

081-8777460
---

081-9759981
--081-8780662
081-9644101

087-8625151

080-0059229

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วสกลนคร ทีอ่ ยู่ ตู้ ปณ.18 อาเภอพังโคน สน 47160 (กรมการข้าว กระทรวงเกษตร)
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าวสกลนคร
728516-18
นายวีระวุฒิ อัครธราดล
728516-9
728517 089-5694001
---สถานีพัฒนาทีด่ นิ จังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตาบลพังขว้าง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาทีด่ ินสกลนคร
นายชูเกียรติ คาโสภา
747121
--747121 081-7087828 085-6965885

17

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมากจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
712340
นายชนะไชย วัฒนา
747458-9
--747460
--081-8865239
ต่อ 102
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
นายสมบัติ กองภา
163076
--163085 081-9384284 089-7129194
163085
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อานวยการฯ
747150
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
747157
--747150
--081-8727639
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จ.สน.
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
นายจาเริญ อุศรัตนิวาส
713041
--715140 089-5699868 089-7335366

กระทรวงคมนาคม

ส่วนภูมิภาค
สานักงานขนส่งจังหวัด ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ขนส่งจังหวัด
714905
นายอุดม แก้วนิล
716979
---

ส่วนกลาง

714905

081-1702761

081-8736169

สานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทีอ่ ยู่ ถนนใสสว่าง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 3
704001
นายปริญญา แสงสุวรรณ
712882
--712886
--081-5443428
สานักงานแขวงการทางสกลนครที่ 1 ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการแขวงการทางหลวงที่ 1
0818766877
นายสมิทธิ เรืองจันทร์
711059
--714726
--0816665565
สานักงานแขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
ผู้อานวยการแขวงฯ
นายวิชาญ ผิวดา
721807
--721059
--081-2611292
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ 299 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ม.13 อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
นายประจักษ์ รัตนมณี
972038
--972038 081-8340441 081-9366354
ท่าอากาศยานสกลนคร ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการท่ากาศยานสกลนคร
พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ
713918
--716216
------
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ชื่อส่วนราชการ

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนภูมิภาค

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
713432
--713432
---

ส่วนกลาง

ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นทีส่ กลนคร ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
หัวหน้าศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พนื้ ทีส่ กลนคร
นายชูชาติ เทพสุต
711460
--733148
--089-8417966
อุทยานแห่งชาติภูพาน ตู้ ป.ณ.70 อาเภอเมือง สน 47000
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
0812635029
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
726616
อุทยานแห่งชาติภูผายล อาเภอเต่างอย สน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
726615
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อาเภอส่องดาว สน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
นายวสันต์ ปิน่ เงิน
--ศูนย์ปฏิบัตกิ ารไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
747380
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ. สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
712340
นายชนะไชย วัฒนา
74758-9

---

726616

---

726615

---

081-9653507

---

---

---

087-8692263

---

747380

---

081-3802507

---

747460

---

081-8871996

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

081-2618019

ส่วนภูมิภาค
สานักงานสถิตจิ ังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
สถิติจังหวัด
48616
นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
711200 48606 714955
---

081-8717076

สถานีอุตนุ ิยมวิทยาสกลนคร ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
นายสมจิต เข็มทอง
711607 48601-2 711607

083-3262297

ส่วนกลาง

---
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ชื่อส่วนราชการ

กระทรวงพลังงาน

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

ส่วนกลาง
สานักงานพลังงานจังหวัด ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
พลังงานจังหวัด
นายสมชาย ปิน่ ประเสริฐ
714670 48514

กระทรวงพาณิชย์

714756

---

---

ส่วนภูมิภาค
สานักงานพาณิชย์จังหวัด ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
พาณิชย์จังหวัด
711277
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย
711036
--713241

ส่วนกลาง

สานักงานการค้าภายในจังหวัด ทีอ่ ยู่ 4/4 ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ สน 47000
การค้าภายในจังหวัด
715901
นายปรัมภ์พงศ์ พลเยี่ยม
717090
--713650
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 4/4 ถนนใสสว่าง อ.เมือง สน 47000
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 716537
นายเกษศิริ สุวพงษ์
715090
--715090
สานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร ทีอ่ ยู่ 4/4 ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
711918
--714296

กระทรวงยุตธิ รรม

----

089-5699918

----

089-5698963
สน 47000

----

089-5699919

----

ส่วนภูมิภาค
สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัด
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
713400
--713400
--เรือนจาจังหวัดสกลนคร กรมราชทัณฑ์ ทีอ่ ยู่ ถนนใสสว่าง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
716521
นายเชวงพัฒฑ์ กิตติศักดิ์นาวิน
730638
--716521
--เรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน ทีอ่ ยู่ 90 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างฯ สน 47110
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
721088
นายสมชาย อุดมโชค
722078
--721088
--ต่อ 23

089-5691014

081-2615492
081-9755409
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นายประเวศน์ กันสุข
713364 48601-2 713364
--081-9090349
สานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัด
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
716297-8 --712384 089-5691014 081-5691014

ส่วนกลาง

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
713730

กระทรวงแรงงาน

-----

713730

---

089-2018582

ส่วนภูมิภาค

สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด สน 47000
แรงงานจังหวัด
712564
นายสุภชัย สุภธีระ
712819 48552 712819
--089-9441977
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
732158
นายอาณาจักร สุทธายน
711088 48550 712960
--081-8731810
สานักงานประกันสังคมจังหวัด ทีอ่ ยู่ ถนนสุขสวัสดิ์ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ประกันสังคมจังหวัด
733249
733787 48518 733788 081-8717576
---สานักงานจัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน ทีอ่ ยู่ 1767/24 ถนนสุขสวัสดิ์ อาเภอเมืองฯ สน 47000
จัดหางานจังหวัด
714778-9
นายไชยปราการ พึง่ ไท
733913 48569 714779 089-8403703 081-7699599

ส่วนกลาง

ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัด ทีอ่ ยู่ ตาบลห้วยยาง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 747213
นายสังขดิษฐ์ สาลี
747198
--747252 082-7822748

กระทรวงวัฒนธรรม

085-4838522

ส่วนภูมิภาค

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
วัฒนธรรมจังหวัด
716247
--716214

---

----
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ชื่อส่วนราชการ

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

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
715275
นายมรกต เทพอ่อน
715274
--715274
-------

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนกลาง
ฝ่ายปฏิบัตกิ ารสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ 3 สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่ 3 สกลนคร
นายวิเชียร แจ่มใส
972554

กระทรวงศึกษาธิการ

---

972554

---

084-8746138

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการสานักงานเขตฯ
970135
นายเทวรัฐ โตไชยะ
970131
--970134
----สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ทีอ่ ยู่ อาเภอสว่างแดนดิน สน 47110
ผู้อานวยการสานักงานเขตฯ
721155
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง
711320
--721155
--สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทีอ่ ยู่ 530 ม. 5 ถ.เดื่อเจริญ อาเภอวานริวาส สน 47120
ผู้อานวยการสานักงานเขตฯ
791190
นายสุชาติ ศรีสุวรรณ
792135
--791205
--สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
ผู้อานวยการฯ
นางชนิสรา ดวงบุบผา
712814
-------081-7083021
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการฯ
นายสุปราณีต ยศกลาง
711629
--712374
--081-9643269
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร 887/7 ซ.เบญจมาตร สุธาวาสา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สน 47000
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
717003
--716351
--089-8590194
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
744008
นายปัญญา มหาชัย
970024
--970022
--081-8713901
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สน.
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
725007
ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
725000
--725008
--081-7394397
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทีอ่ ยู่ 199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน สน 47160
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
ผศ.นรินทร์ สุภิรัตน์
734724-5 ---734723
--081-8737506
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ทีอ่ ยู่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.ราชมงคลฯวิทยาเขตสกลนคร สน 47000
คณะบดีคณะ
นางสุเธียร นามวงศ์
771460
--771460
--083-3469255
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงศ์ศรี
711391
--733149
--084-9253119
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
นายภูวนาท รุ่งโรจน์ (รก)
732688
--733149
--081-9647178
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ทีอ่ ยู่ 58 ม.6 บ.นาซอน ต.สว่าง อาเภอพรรณานิคม สน 47130
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
นายธนวัฒน์ กณะบุร
746302
--746212
--081-6723268
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ทีอ่ ยู่ 784 ถ.อุดมธรรมภักดี อาเภอสว่างแดนดิน สน 47130
ผู้อานวยการฯ
นายการุณ นาควิชานนท์
721991
--721992
--081-8736743
โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 181 ม. 1 ถ.นิตโย อ.สว่างฯ สน 47110
ผู้อานวยการฯ
นางอนุรักษ์ บุญศล
722261
--722261
--087-2331699
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
711586
นายประทวน สมบูรณ์
713566
--711788
--089-8419143
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นายยรรยง คนสมบูรณ์
711195
--711195
--089-8635532
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
711922
นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์
970128
--943678
--081-3802677
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
713094
713094
084-9559292
นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี
711283
--714926
--086-2202929
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
711734
--716432
---
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
โรงเรียนร่มเกล้า ทีอ่ ยู่ อ.โคกศรีสุพรรณ สน. 47280
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า
นายนิคม ทวีกิจ
766063
--------สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการ สนง.
713102
นายสุรินทร์ พรหมพารักษ์
713644
--713102
--081-2618261

กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนภูมิภาค

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการ อาเภอเมืองฯ สน 47000
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
711157 48570-1 711157
ต่อ1101
ต่อ 1130

---

089-8417188

---

081-8711941

---C6693

089-9431752

713536

---

08-00066446

ตารวจภูธรจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
711878 48573
พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
714543 48575 711923

---

081-3808285

ส่วนกลาง

โรงพยาบาลสกลนคร ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
นายแพทย์อภิชาต อภิวัฒนพร
711615 48580-1 711037
ต่อ 2300
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 7.3 สกลนคร
หัวหน้าศูนย์ฯ
นายสมบูรณ์ เถาว์พันธ์
711359
--711273

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนภูมิภาค
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
นายธนวรรธณ์ เลิศสุคนธ์

711686

สานักงานตารวจแห่งชาติ

48597

ส่วนท้องถิ่น

ผกก.สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.อ.ไผ่พนา เพชรเย็น
ผกก.สภ.พรรณานิคม
พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง

711506
# 107

---

716409

---

081-0496449

779232-3

---

779233

---

086-0838182

24

ชื่อส่วนราชการ
ผกก.สภ.วาริชภูมิ
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
พ.ต.อ.ไวยวุฒิ รัตนวิโรจน์
ผกก.สภ.วานรนิวาส
พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์
ผกก.สภ.กุสุมาลย์
พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี
ผกก.สภ.อากาศอานวย
พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
ผกก.สภ.กุดบาก
พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
ผกก.สภ.พังโคน
พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี
ผกก.สภ.บ้านม่วง
พ.ต.อ.ชุมพล ชาญชนะโยธิน
ผกก.สภ.ส่องดาว
พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์
ผกก.สภ.คาตากล้า
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
ผกก.สภ.นิคมน้าอูน
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.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
ผกก.สภ.ภูพาน
พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
สว.สภ.ขมิ้น
พ.ต.อ.วรรณพ พุม่ โตมร
สว.สภ.ตาดโตน
พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
สว.สภ.แวง
พ.ต.อ.วิชนัต์ ดองก้งแสน

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
089-5694972
781186
--781186
--089-5694972
721605

---

721416

---

081-9830482

791134

---

791134

---

081-4477359

769080

---

769080

---

081-0713672

799078

---

799078

---

085-2302999

784116

---

784056

---

085-7406296

771505

---

771111

---

081-8713672

794321

---

794321

---

081-9336463

786091

---

786091

---

087-7722217

796004

---

796004

---

081-2615171

789122

---

789122

---

081-4997155

709394

---

709205

---

086-3368143

761079

---

761077

---

766092

---

766092

---

081-8734878
080-7491818
081-7688500

707020

---

707020

---

089-7108191

708130

---

711745

---

0081-8716627

759104

---

740319

---

081-6709704

713475

---

713475

---

081-9754003

729123

---

---

---

083-3262691
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ชื่อส่วนราชการ

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

สว.สภ.ศรีวิชยั
พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูนสวัสดิ์
767087
----สว.สภ.คาบ่อ
พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
774111
----สว.สภ.หนองสนม
พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
756720
----สว.สภ.โพนงาม
พ.ต.ท.ภัทรพล กมล
756849
----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 คาเกษ
769242
----สว.สภ.นาใน
พ.ต.ท.ถีรติกร กลัดกับแสง
703417
----สว.สภ.โคกสี
พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
776057
----สว.สภ.ดงมะไฟ
พ.ต.ท.ภาณุพล เสพล
701678
----หัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดสกลนคร
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
714911
----- 714911
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
พ.ต.ท.อาพร สายัณห์ศิริ
715219
----- 714318
สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
พ.ต.ท.พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป
713971
--713971
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ผู้กากับการกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
พ.ต.อ.วิบูลย์ มุขพรหม
713311
--972096
หน่วยตารวจสันติบาลจังหวัดสกลนคร
สารวัตร/หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัดสกลนคร
พ.ต.ท.วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์
711811
---

---

081-7390653

---

081-7996421

---

086-2323917

---

086-3667776

---

086-2308590

---

085-7472616

---

081-3806162

---

081-6018811

---

088-7444704

---

089-5779808

---

089-7149980

---

081-6996302

---

081-9424050

---

081-8874819

---

084-7090550
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ชื่อส่วนราชการ

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

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง หรือกรม

ศาลจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
711766
นายนันทชัย จันทร์รอด
733164 48594 714720
--ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
นายชาตรี พงษ์อาภา
718975
---718975
--ผู้พิพากษาประจาศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
นายดิลก เสริมวิริยะกุล
721596
--721596
--สานักงานอัยการจังหวัด ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
อัยการจังหวัดสกลนคร
นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึง่
711614
--733441
--อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
นายสุเมธ สิงคารวานิช
721595
--721595
--อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร
นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม
715471-2 --715471
--สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
716597
นายชัชวาล สุขหล้า
716691 48567 716697 087-4359019
--ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
นายสัลวิทย์ นามโคตร
711614 48567 716690
--083-1424285
พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
นายอนันตสิทธิ์ ซามาตย์
711550 51076 714499
--081-9545998
ผู้ช่วยผู้ดูแลฯ
นายปรีชา จันทะวงศ์ (ฝ่ายบริหาร)
777294 51076 714499
--086-2196682
นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์คง(ฝ่ายปฏิบัติการ) 777291
------081-9759492
สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการฯ
นางพวงเพชร ธันยโรจรังสี
713806
-713807
--089-6222101

รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ 376 ถนนเลี่ยงเมือง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
นายสนธิ อนุญาหงษ์
972185-6 --972190
---

081-9654006
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หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
ชื่อส่วนราชการ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
สานักงานประปาสกลนคร ทีอ่ ยู่ ถนนใสสว่าง อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้จัดการประปาสกลนคร
นายเรืองสุวรรณ โยวะ
711413
--711413
--089-8416408
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนน้าพุง
หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
708094
นายปฏิภาณ บุญยืน
708095-6 --708096 081-2622849 083-7329402
ทีท่ าการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
711049
นายบุญส่ง ศรีนัครินทร์
730660
--715234
--ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสกลนคร ทีอ่ ยู่ อาเภอเมืองฯ สน 47000
ผู้จัดการฯ
นายธนะ สุทธิวงศ์
714501
--714517
--081-7250079
สานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร
ผู้จัดการฯ
711802
นายนิมิต จงกลรัตน์
711384
--711384
--081-2370120
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการสกลนคร
ผู้จัดการฯ
นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
730960
-------085-9808050
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด 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

714868

---

-----

---

081-9753366

972138

---

------

---

081-8719862

745123

---

------

---

086-6402513

166162

---

-----

---

737678

---

-----

---

087-2331699

791114

---

----

---

081-8738089

794493

---

-----

---

081-2613306
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ชื่อส่วนราชการ
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร
นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์

องค์กรเอกชน

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
711660

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์
711326
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
นายสุรชัย เดชศิริอุดม
712334
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
นายชนุดม รักเพชรมณี
713992
ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิ
นายสมบูรณ์ อึงอารี
711085
ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
นายมนูญชัย ธีระอกนิญฐ์
---นายกสโมสรไลออนส์สกลนคร
นางมิ่งขวัญ สว่าง
733323
ประธานมูลนิธิธารน้าใจไทสกล
นายวิชัย คาเมือง
731202
นายกสมาคมชาวเวียดนาม
นายสงวน อมรวุฒิกรณ์
----นายกสโมสรโรตารีจังหวัดสกลนคร
นางสุภาวดี สมดี
-----

---

-----

---

081-7544899

---

711326

---

----

---

733636

---

081-7681004

---

713992

---

081-3805050

---

713344

---

----

---

-----

---

089-8413655

---

733323

---

081-8728787

---

731202

---

081-3206132

----

---

081-9540125

----

---

081-4719311

ศูนย์ศิลปาชีพ / โครงการศิลปาชีพ

1. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

709162

---

---

---

---

2. โครงการศิลปาชีพบ้านทรายทอง

786034

---

---

---

---

3. โครงการศิลปาชีพเสนานฤมิตร

796111

---

---

---

---

4. โครงการศิลปาชีพบ้านจาร

791847

---

---

---

---

5. โครงการศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย

711022

---

---

---

---

6. โครงการศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า

708111

---

---

---

---

29

ชื่อส่วนราชการ

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

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. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ฯ 711378
12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
733600-5
13. ธนาคาร ยูโอบี
716303
14. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนากกลางฯ
730960-2
15. ธนาคารเกียรตินาคิน
733004

โรงแรม / ที่พัก

715686
716451
712938
715089
711712
712528
713792
713403
711109
714328
713863
733606
716728
716764
733005

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 / รถโดยสารประจาทาง

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร

30

ชื่อส่วนราชการ
1 กรีนคอนเนอร์
2 สะบันงา
3 แวร์ซายส์ ภัตตาคาร
4 มิตรอุปถัมภ์
5 คุณทองดี (สเต็คเนื้อโพนยางคา)
6 ครัวลาดวน
7 สวนรัก
8 อร ลาบเป็ด
9 ลูกไผ่ - อาหารจีน
10 คันทรีโฮม - สุกี้ยากี้
11 เต็มคา - อาหารเวียดนาม
12 สาวเจี๊ยบ
13 สวนดง - แจ่วฮ้อน
14 ครัวบัวทอง - ปลาน้าโขง
15 ลาบลุงแอ๊ด
16 ลาบโชคชัย
17 ร้านอาหารปรุงเอง
18 ร้านอาหารร่มไม้
19 ร้านนกลาบเป็ด
20 ร้านสนมเอก
21 ร้านอิเบ๊ะ
22 ครัวคุณแถม
23 วิลลี่แหนมเนือง
24 ร้านสเต็กปัม๊ บางจาก

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ทีท่ างาน
มือถือ
องค์การ สป.มท. โทรสาร ประจาตาแหน่ง
ส่วนตัว
(042)
(042)
711073
733428
714886-7
711633
711817
747032
711386
713273
712545
711542
711566
743443
713065
743434
743327
712218
081-6705605
713706
744066
732929
733335
713147 , 730088
731120
747447

