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- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ
- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาป่าโมก
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
- ธนาคารธนชาต สาขาอ่างทอง
- ธนาคารธนชาต สาขาวิเศษชัยชาญ
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ

46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47

33. สื่อมวลชน
- สื่อ TV จังหวัดอ่างทอง
- สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอ่างทอง
- หนังสือพิมพ์ส่วนกลางในจังหวัด
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัด
- สื่อ Social Media จังหวัดอ่างทอง

48
49
50
51
52

34. โรงแรม
- อําเภอเมืองอ่างทอง
- อําเภอวิเศษชัยชาญ
- อําเภอโพธิ์ทอง

52
52
52

35. ร้านอาหาร
- อําเภอเมืองอ่างทอง
- อําเภอวิเศษชัยชาญ
- อําเภอโพธิ์ทอง
- อําเภอป่าโมก

53
53
53
54
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นายเรวัต ประสงค์
- เลขาฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าที่เรือตรี ต่อเกียรติ เมนะรัตน์
นายวิชพงษ์ ถินจันทร์
นายสิทธิชัย สิทธิสมาน
นางสาวสุกัญญา บริรักษ์

0-3561-4644 0-3561-4644 11711 08-9203-0602* ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-1233 0-3561-4644 11711 08-9571-5575 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-1233 0-3561-4644 11711 06-3903-1999*
0-3561-1233 0-3561-4644 11711 06-3903-2063*
0-3561-1233 0-3561-4644 11711 08-1130-4372

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นายประมวล มุ่งมาตร
- เลขาฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายรัตนชัย เมฆสุวรรณ
นางสาวเบญจมาศ จันทร์ครุฑ

0-3561-4645 0-3561-4645 11713 08-9203-4021* ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-4645 0-3561-4645 11713 06-1859-9664 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-4645 0-3561-4645 11713 09-8873-2047

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี
- เลขาฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายวรัญญู ศุกลสกุล
นางสาวอาภากรณ์ พันธุ์ประเสริฐ

0-3561-1612 0-3561-1612 11712 08-9203-4022* ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-1612 0-3561-1612 11712 06-3903-1859* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-1612 0-3561-1612 11712 06-3903-1858*

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอ่างทอง
นางสาวชไมพร อําไพจิตร
- เลขาฯ หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
นางอารมณ์ จีนอ่อน

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-4646 0-3561-4646 11720 08-9203-4407* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.angthong.go.th
0-3561-4646 0-3561-4646 11321 08-9454-6422 e-mail: angthong@moi.go.th
e-mail: angthong2557@gmail.com

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี
0-3561-4912 0-3561-4912 11423
11723
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร
0-3561-1713 0-3561-1713 11701
สายด่วน 1567
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ เตชย์เมธีวงศ์
0-3561-1235 0-3561-1235 11624
11440
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ
นายสุดเขตต์ วรรณประเสริฐ
0-3561-1235 0-3561-1235 11721
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด
นางสาวจิราวรรณ ทองประจวบโชค

08-9203-4408*
08-6706-1889
08-9203-4409*

08-5484-2654*

08-4387-8960*

0-3561-1235 0-3561-1235 11724 06-3203-5498*
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง
ปลัดจังหวัดอ่างทอง
นายสมยศ พุ่มน้อย
- เลขาฯ ปลัดจังหวัดอ่างทอง
นางสาวมัณฑนา ช้างเทศ
จ่าจังหวัดอ่างทอง
นายสุรพล ระลอก

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
มือถือ
ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-1253 0-3561-1253 11631 08-9901-9870* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: m15000001@dopa.go.th
0-3561-1253 0-3561-1253 11631 08-7121-7299

0-3561-4832 0-3561-4832 11731 08-1833-3056*
11431

ป้องกันจังหวัดอ่างทอง
นายปรีชา อนันต์วรนาถ

0-3561-1540 0-3561-1540 11734 08-1833-3057*

เสมียนตราจังหวัดอ่างทอง
นางสุชาดา ขุมทอง

0-3561-1234 0-3561-1234 11733 08-1753-4874*

ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.อท
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
นายบรรเจิด ขําวิไล
0-3561-4912 0-3561-4912 11727 06-3903-1236 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
นางสาวแสงมณี มีน้อย
0-3561-4634 0-3562-0524 11732 08-9901-1056* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.dlt.go.th/servlet/TemplateServlet?province=atg

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นายบุริศร์ กาบเครือ

0-3561-4634 0-3562-0524 11732 08-9829-6406

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวผกามาศ ม่วงเขียว

0-3561-4634 0-3562-0524 11732 08-9487-9681

e-mail: atgthong_70@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและตรวจสอบ
นางจารุวรรณ มั่นใจ
0-3561-4634 0-3562-0524 11732 08-4164-2212
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สิบตํารวจเอก โกมน ภู่สมบุญ
0-3561-4634 0-3562-0524 11732 08-1423-3875
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
สิบตํารวจเอก โกมน ภู่สมบุญ
0-3561-4634 0-3562-0524 11732 08-1423-3875
สํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์

1/5 ม.8 ถ.อยุธยา-อ่างทอง
ต.โพสะ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-1642 0-3561-1011 11754 09-5467-6589* http://central.dol.go.th/angthong
0-3561-2117
e-mail: angthong@dol.go.th
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน
นายสุธี หนูพ่วง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางสาวรชยา ธนติยะกุล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นางสาวสุจินดา สินไชย
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
นายขจร บุญเสริม

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

0-3561-1642 0-3561-1011 11754 08-1889-4098
0-3561-2117
0-3561-1642 0-3561-1011 11754 09-7343-6930
0-3561-2117
0-3561-1642 0-3561-1011 11754 08-1925-1838
0-3561-2117
0-3561-1495 0-3561-1011 11754 08-1875-0789
0-3561-1642
0-3561-2117

สํานักงานที่ดินอําเภอ
เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอวิเศษชัยชาญ
นายรณกร ดวงรัศมี (รก.)

0-3563-1175 0-3563-1175

-

08-5000-1172

เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอโพธิ์ทอง
นางเบญจพร ธํารงเวียงผึ้ง

0-3569-1069 0-3569-1069

-

08-0434-1031

เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอป่าโมก
นายรณกร ดวงรัศมี

0-3566-1048 0-3566-1048

-

08-5000-1172

เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอไชโย
นายประสาร สมศรี (รก.)

0-3569-9343 0-3569-9343

-

08-1667-8417

เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอแสวงหา
นายประสาร สมศรี

0-3569-5162 0-3569-5162

-

08-1667-8417

เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอสามโก้
นางสาวบุปผา ฤกษ์สมจิต

0-3569-7006 0-3569-7006

-

08-1772-0800

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
นายกิจจา ทองแดง

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-1143 0-3561-1835 11756 08-4874-0621* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
http://angthong.cdd.go.th

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นางประทีป ตัณฑะตะนัย
0-3561-1143 0-3561-1835 11756 08-1823-2106*
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางประภา โค้วศิริ
0-3561-1143 0-3561-1835 11756 08-1823-2125*
08-1812-6147

4

ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นายธนศักดิ์ นาเลิศ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
พัฒนาการอําเภอเมืองอ่างทอง
นายสาธร มีโภคา
พัฒนาการอําเภอวิเศษชัยชาญ
ว่าง

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

0-3561-1143 0-3561-1835 11756 08-1823-2102*
08-1785-8760
0-3561-1143 0-3561-1835 11756 08-1823-2085*
08-3115-3848
ที่ว่าการอําเภอเมืองอ่างทอง ชั้น 2
0-3562-0810 0-3562-0810

-

08-1823-2136*
ที่ว่าการอําเภอวิเศษชัยชาญ ชั้น 1

0-3562-2049 0-3562-2049

-

08-1823-2215*

พัฒนาการอําเภอโพธิ์ทอง

ที่ว่าการอําเภอโพธิ์ทอง ชั้น 1
0-3564-0043 0-3564-0043

พัฒนาการอําเภอป่าโมก
นางเรณู บัวใหญ่
พัฒนาการอําเภอไชโย
นางวงษ์เดือน กิจปลื้ม
พัฒนาการอําเภอแสวงหา
นางสาวศรีรัตน์ ฤกษ์มงคล
พัฒนาการอําเภอสามโก้
นายสมนึก นาคกุญชร

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

-

08-1823-2206*
ที่ว่าการอําเภอป่าโมก ชั้น 2

0-3566-1508 0-3566-1508

-

08-1823-2158*
ที่ว่าการอําเภอไชโย ชั้น 2

0-3569-9120 0-3569-9120

-

08-1823-2142*
ที่ว่าการอําเภอแสวงหา ชั้น 1

0-3564-8111 0-3564-8111

-

08-1823-2249*
09-3512-6985
ที่ว่าการอําเภอสามโก้ ชั้น 2

0-3569-7556 0-3569-7556

-

08-1823-2240*

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
นายมีโชค นัฏสถาพร
0-3561-1353 0-3561-1353 11793 08-1947-3595* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: angthong@dpt.mail.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
นางพิมไพร รัตน์ประสาทพร
0-3561-1353 0-3561-1353
09-5773-2307
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง
นายสุรเดช ศรีคํามูล

0-3561-1353 0-3561-1353

-

08-9812-3812

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
นายสมชาย ไพรวรรณ์

0-3561-1353 0-3561-1353

-

08-1946-8595

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชรา พัฒนสุทธิชลกุล

0-3561-1353 0-3561-1353 11494 08-7691-8670

5

ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

โทรศัพท์
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง
0-3561-6260-1 0-3561-6260

มือถือ

-

08-9969-6810*

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
นายสมนึก มูลรักษา
0-3561-6260 0-3561-6260

-

08-1921-9378

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
นายสุพร ประคองเก็บ

0-3561-6262 0-3561-6262

-

08-1763-6585

หัวหน้าฝ่ายสงคราะห์ผู้ประสบภัย
นางสาวศรีเรือน เกตุคํา (รก.)

0-3561-6263 0-3561-6260

-

08-7904-1672*

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
6/1 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา
0-3562-0525 0-3562-0526

-

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์

0-3562-0525 0-3562-0526

-

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
08-7939-1699 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.moac-info.net/AngThong
e-mail: paco_atg@opsmoac.go.th
09-6359-5464

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
นางอุษณีย์ จันทราภิรมย์
0-3562-0525 0-3562-0526

-

09-2937-6819

หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร
นายต่อชาติ ม่วงลาย

0-3562-0525 0-3562-0526

-

08-2467-3695

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวปรียาลักษณ์ ทองนพรัตน์

0-3562-0525 0-3562-0526

-

08-9683-6296

สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
เกษตรจังหวัดอ่างทอง
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางราตรี ทองปาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางจันทนา โอสถกระพันธ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายบุญประสงค์ เบญจผลาพันธ์

0-3561-1296 0-3561-2011
ต่อ 102

-

0-3561-1296 0-3561-2011
ต่อ 101

-

120 ม.4 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.บ้านอิฐ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
08-1780-8989 14000
www.angthong.doae.go.th
e-mail: angthong@doae.go.th
08-6136-0998

0-3561-1296 0-3561-2011
ต่อ 106

-

09-1180-6359

0-3561-1296 0-3561-2011
ต่อ 104

-

08-1991-2219
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางกัญญาศิริ นาคสําฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นายวิโรจน์ ทองประชุม

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3561-1296 0-3561-2011
ต่อ 103
0-3561-1296 0-3561-2011
ต่อ 107

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์

0-3561-3460 0-3561-1021
ต่อ 107
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
นางเกิดศิริ รอตเกษม
0-3561-3460 0-3561-1021
ต่อ 107
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นายสันติ จันทร์สถานนท์
0-3561-3460 0-3561-1021
ต่อ 107
ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ว่าง
0-3561-3460 0-3561-1021
ต่อ 107
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
นายขจรยศ วัลไพจิตร
0-3561-3460 0-3561-1021
ต่อ 107
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
นายบุญธรรม ปลูกงาม
0-3561-3460 0-3561-1021
ต่อ 107
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ว่าง
0-3561-3460 0-3561-1021
ต่อ 107
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
นายประสิทธิ์ พวงทอง

0-3561-1746 0-3561-1746
0-3561-5828 0-3561-5828
0-3561-1759
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
นายไมตรี สาธิตะกร
0-3561-1746 0-3561-1746
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นายไพฑูรย์ ก้อนทอง

-

0-3561-1746 0-3561-1746

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

08-6066-4311

08-1946-3869

-

50 ม.1 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี
ต.ย่านซื่อ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
06-5730-0583* 14000
08-9680-8979 http://web.cpd.go.th/angthong
e-mail: cpd_angthong@cpd.go.th
08-3040-9423*

-

08-5511-1315*

-

-

-

08-5142-9391*

-

08-9085-1113*

-

-

-

2/4 ม.2 ต.ศาลาแดง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1555-7160 http://pvlo-ant.dld.go.th
e-mail: pvlo_ant@dld.go.th

-

08-1811-6562

-

08-1947-1526
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นางกานดา ฉายบุ

0-3561-1746 0-3561-1746

-

08-7752-7948

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นางสาวฉัตรวิไล วิลาลัย

0-3561-1746 0-3561-1746

-

08-1991-1347

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวรชา สุขไพศาล

0-3561-1746 0-3561-1746

-

08-1485-0893

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

สํานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
ประมงจังหวัดอ่างทอง
นายบรรเทิง โชติพ่วง

0-3561-1125 0-3561-1125

-

08-9839-1431 e-mail: fpo-angthong@fisheries.go.th

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายวรวิทย์ คงขํา

0-3561-1125 0-3561-1125

-

08-9090-8339

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นายณรงค์ เลี่ยนยงค์
0-3561-1125 0-3561-1125

-

09-8274-0189

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสุพรรณี จันทร์จับเมฆ

-

08-9792-8956

ม.2 ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000

0-3561-1125 0-3561-1125

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอ่างทอง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอ่างทอง
นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี
0-3586-6497 0-3586-6498

63 ม.6 ต.ชัยฤทธิ์
อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
-

08-1823-8549 www.fisheries.go.th/sf-aongthong/web2
e-mail: sf-aongthong@hotmail.com

สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 25
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 25
นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม
0-3561-1323 0-3561-1323

86 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
-

08-4874-6079 http://consolidation.rid.go.th/angthong/index.php
e-mail: jadroob_angthong@rid.co.th

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์

0-3561-4011-3 0-3561-4013

-

33/9 ม.11 ต.บ้านอิฐ
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-9104-3397 www.alro.go.th/angthong
e-mail: angthong@alro.go.th

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
50/1 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
ต.ย่านซื่อ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์
0-3561-1351 0-3586-2233 11789 08-9254-3660* 14000
http://angthong.cad.go.th
e-mail: cadat@cad.go.th
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
56 ม.6 ต.เทวราช อ.ไชโย
จ.อ่างทอง 14140

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
นายชวพล อ่อนเรือง

0-3586-2056-7 0-3586-2057

-

08-1963-4917

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นายณปภัช งามเนตร์

0-3586-2056-7 0-3586-2057

-

08-1942-2303

-

39 ม.2 ถ.อ่างทอง-ป่าโมก
ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
08-6769-3608 14000

โครงการชลประทานอ่างทอง
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ

0-3561-2003 0-3561-2003

e-mail: angthong_rid@hotmail.co.th

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
นายชัยวัฒน์ ลือเดช

0-3561-2003 0-3561-5071

-

08-8191-0081

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน
นายทนงศักดิ์ มูลเมือง
0-3561-6144 0-3561-6144

-

08-2930-5553

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1
นายปณิธาน แพทย์รักษ์

0-3561-2003 0-3561-2003

-

09-4463-5651

หัวหน้าฝ่ายช่างกล
นายมนตรี จันทร์ทรง

0-3561-2003 0-3561-2003

-

09-9445-4593

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวชนากานต์ หมอช้าง

0-3561-2003 0-3561-2003

-

09-8462-6654

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
นางสาวปทิตตา ชาติมนตรี

0-3561-6145 0-3561-2003

-

08-5421-8338

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี
นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข
0-3563-9223 0-3659-5555
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่
นายจํานงค์ ธรรมสอน
0-3539-1378 0-3539-1479
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราช
นายประเวศน์ ศิริศิลป์
0-3652-1236-7 0-3652-0784
ต่อ 103

59 ม.7 ต.องครักษ์
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
56 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
-

08-1925-3632
198 ม.5 ต.ม่วงหมู่
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

-

08-1972-6322 http://irrigation.rid.go.th/rid10/maharaj/maharat.html
e-mail: maharaj_irri@hotmail.com

9

ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร
นายเกียรติณรงค์ นาคทิม
0-3681-4770 0-3681-4771

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
55 ม.7 ต.โพชนไก่
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

08-1942-6275

หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ (สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาอ่างทอง
65/11-12 ม.5 ต.ป่างิ้ว
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาอ่างทอง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
นายวรพัทธ์ มาลีสิทธินนท์
0-3585-1110 0-3585-1110
06-1404-9333 www.frdfund.org
e-mail: angthong@frdfund.go.th
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ

สํานักงานสัสดีจังหวัดอ่างทอง
สัสดีจังหวัดอ่างทอง
พันเอก สุขสันต์ ปกาสปสุต

0-3642-2856-7 0-3641-4052
0-3641-1611-2

-

400 ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี
08-1858-2697 15000

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2

ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-1240 0-3561-1240 11780 09-2930-6836 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
http://sdat.saap13.com
e-mail: sdangthong068@hotmail.com

สํานักงานสัสดีอําเภอ
สัสดีอําเภอเมืองอ่างทอง
พันตรี ไพรวัลย์ ย่อมมี

0-3561-4047

สัสดีอําเภอวิเศษชัยชาญ
ร้อยเอก สิทธิชัย ศรีแก้วช่วง

-

-

08-1981-0511

0-3563-2144 0-3563-1321

-

08-1946-9918

สัสดีอําเภอโพธิ์ทอง
ร้อยตรี สมชาย อินทร์ไทยวงษ์

0-3569-1201 0-3569-1341

-

08-1868-5947

สัสดีอําเภอป่าโมก
ร้อยตรี นิมิต ปิ่นทอง

0-3566-2002 0-3566-1322

-

08-1795-5577
09-5747-0795

สัสดีอําเภอไชโย
ร้อยโท สุชาติ อ่อนสี

0-3569-9356 0-3569-9195

-

08-9609-0951

สัสดีอําเภอแสวงหา
ร้อยตรี สุชาติ มณีโชติ

0-3569-5296 0-3569-5162

-

08-1780-4638

สัสดีอําเภอสามโก้
ร้อยตรี พีระพิทักษ์ วณิชกุลธวัช

0-3569-7156 0-3569-7080

-

08-7120-0209
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
กระทรวงคมนาคม
สํานักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
นางประภาพรรณ พิพัฒนสมพร
ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดอ่างทอง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
นางสาวสมคิด แจ่มจันทร์

หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
นางสายพิณ เกื้อพันธ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
นายณรงค์ บุญแต้ม
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
นายชาลี สุทนต์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายชูชัย งามอยู่

สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3561-1202 0-3561-1085
ต่อ 18

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
140 ม.1 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.ป่างิ้ว อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000

-

www.angthong.dlt.go.th/site/angthong

e-mail: angthong@dlt.mail.go.th
0-3561-1202 0-3561-1085
ต่อ 13
0-3561-3036

-

08-1938-3455

0-3561-1202 0-3561-1085
ต่อ 14

-

08-1571-8753

0-3561-1202 0-3561-1085
ต่อ 17

-

08-1785-1338

0-3561-1202 0-3561-1085
ต่อ 12
0-3561-1379

-

06-1450-7935

0-3561-1202 0-3561-1085
ต่อ 15

-

09-5385-0149

-

6/16 - 6/17 ถ.นเรศวร
อ.พระนครศรีอยุธยา
08-9666-2288 จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

0-3524-1990 0-3524-1990

สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์
0-3524-1733 0-3524-5625

-

1/136 - 137 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา
08-1271-7855 จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
e-mail: ayutthaya@md.go.th

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
นายนิจ เพ็ชรคง
0-3569-2117 0-3569-2117

-

หัวหน้าส่วนอํานวยการ
นางยุพิน กิตติมาสกุล

0-3569-2117 0-3569-2117

-

08-9088-8695

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
นายกนก เนกขัมมะ

0-3569-2117 0-3569-2117

-

08-1865-4969

131 ม.6 ต.บางพลับ
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
08-9004-8104 http://angthong.drr.go.th
e-mail: angthong@drr.go.th
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
นายชัยณรงค์ ไก่แก้วกาญจนา

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.
-

08-4882-6193

0-3566-1742 0-3566-1743

-

128 ม.8 ต.โรงช้าง
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
08-9669-1838 www.doh12angthong.com

รองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายวิศวกรรม)
นายอัครวัฒน์ แพทย์พิทักษ์
0-3566-1742 0-3566-1743

-

08-1829-9750

รองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายปฏิบัติการ)
นายสมหมาย ศรีสุวรรณ
0-3566-1742 0-3566-1743

-

08-9744-2732

รองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายบริหาร)
นางสุภาพร ศรีภักดี
0-3566-1742 0-3566-1743

-

08-9704-1925

แขวงทางหลวงอ่างทอง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง
นายปฎิเวชวุฒิศักดิ์ สุขขี

กระทรวงการคลัง
สํานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
คลังจังหวัดอ่างทอง
นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย

0-3569-2117 0-3569-2117

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-1213 0-3561-1213 11762 08-9908-6556 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-2440-1 0-3561-2440-1
www.cgd.go.th/ang
ต่อ 324
ต่อ 0
e-mail: atg@cgd.go.th

หัวหน้ากลุ่มงานกํากับและบริหารการคลัง 1
นางสาวอัญชลี พึ่งพูลผล
0-3561-1213
0-3561-2440
ต่อ 302
หัวหน้ากลุ่มงานกํากับและบริหารการคลัง 2
นางทัศนีย์ แผนวิชิต
0-3561-1213
0-3561-2440
ต่อ 312
หัวหน้ากลุ่มงานกํากับและบริหารการคลัง 3
นางสาวทองรัก แคล่วคล่อง
0-3561-1213
0-3561-2440
ต่อ 303
สํานักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
สรรพากรพื้นที่อ่างทอง
นางสาวปริชญา สิทธิสาร
0-3561-2451
ต่อ 2002
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป
นางสาวบังอร ดําขํา
0-3561-2451
ต่อ 3001

0-3561-2440-1 11762 08-9141-2409
ต่อ 0

0-3561-2440-1 11762 08-9718-3631
ต่อ 0

0-3561-2440-1 11762 09-4561-0004
ต่อ 0

-

-

0-3561-2023

-

19 ถ.เทศบาล 12 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1752-4233* www.rd.go.th/angthong
e-mail: angthong@rd.go.th

08-0938-6237*
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี/ หัวหน้าส่วนกฎหมายฯ
นายสุเมธ อาภากุลอนุ
0-3561-2450-1
ต่อ 4001
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล/หัวหน้าทีมกํากับดูแลพิเศษ 01
นางสาวสุคนธิยา เขี้ยวแก้ว
0-3561-2450-1 0-3561-1513
ต่อ 3037
หัวหน้าส่วนแนะนําและตรวจสอบภาษีอากร 01
นางรวีวรรณ ฉิมชั้น
0-3561-2450-1
ต่อ 3029
หัวหน้าส่วนแนะนําและตรวจสอบภาษีอากร 02
นางสาวฉราพรรณ เศรษฐี
0-3561-2450-1
ต่อ 3021
หัวหน้าส่วนแนะนําและตรวจสอบภาษีอากร 03
นางวิมลรัตน์ จิตร์พนั ธ์
0-3561-2450-1
ต่อ 2004
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกัลญา พุมมา
0-3561-2450-1 0-3561-2023
ต่อ 3002
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ

มือถือ

-

08-9801-5641*

-

08-6569-7361*

-

08-6309-3752*

-

08-1940-9496*

-

08-1802-8492*

-

08-1365-1349*

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น 1

ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
09-9287-3447 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.treasury.go.th/pv_angthong
e-mail: rtang@treasury.go.th
08-9066-1857

0-3562-0553 0-3562-0552
ต่อ 101

-

0-3562-0553 0-3562-0552
ต่อ 114

-

0-3562-0553 0-3562-0552
ต่อ 103

-

-

0-3562-0553 0-3562-0552
ต่อ 111

-

08-9182-6817

หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป
นางชนม์ณนันท์ ราชเมืองแก้ว

0-3562-0553 0-3562-0552

-

09-1839-5142

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
นางอัญชลี ชลังสุทธ์

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-1572 0-3561-1572 11776 08-4874-8958* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางปรวรรณ มหาวิจิตร

0-3561-1572 0-3561-1572 11776 08-7404-8596

หัวหน้าส่วนจัดการฐานข้อมูล
นายสุพร นิยมเนตร์
หัวหน้าส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
-ว่างหัวหน้าส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
นางวรานุช สุนทราวงศ์
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
ว่าง

0-3561-1572 0-3561-1572 11776

-

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
ว่าง

0-3561-1572 0-3561-1572 11776

-

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
นายสมชาย ตุลา

0-3561-1572 0-3561-1572 11776 08-3026-5999

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ (สังกัดกระทรวงการคลัง)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอ่างทอง (คปภ.)
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
นางพัชรา สีขํา
0-3561-3422 0-3561-3031
- 08-1174-8992* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: angthong@oic.or.th
กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
ว่าง

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
ยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง
เรือนจําจังหวัดอ่างทอง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดอ่างทอง
นายสุพจน์ สวนอินทร์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ
นายสมคิด เกิดอยู่เจริญ
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
นายทยากร พันพอน

0-3561-1774 0-3561-2774
0-3562-5127

22/1 ม.2 ต.ศาลาแดง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.ops.moc.go.th
e-mail: at_ops@moc.go.th

-

47/25 ม.2 ต.ศาลาแดง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-5787 0-3561-5787

-

08-1808-7797 e-mail: angthong-moj@hotmail.co.th
47/1 ม.2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
09-8259-6807* 14000
www.correct.go.th/popangt/new

0-3561-0432 0-3561-1591
ต่อ 11

-

0-3561-0432 0-3561-1591
ต่อ 27

-

09-8260-4258

0-3561-3950 0-3561-1591
0-3561-6205
ต่อ 24

-

09-8260-4283

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง
0-3562-0393 0-3561-4030

-

4/8-10 ถ.เทศบาล 6
ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ
08-1909-0243* จ.อ่างทอง 14000
08-1808-7797 e-mail: angthong.dop@probation.mail.go.th
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่
นายสมหมาย บิลละเต๊ะ
นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร

0-3561-5773 0-3561-4030
0-3561-5832

-

09-5246-9285
09-1592-9837

กลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน
นางสาวบุญยืน โพธิ์มณี

0-3561-5773 0-3561-4030

-

09-0992-9792

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวิมล ศิริภาณุรักษ์

0-3561-4030 0-3561-4030

-

08-1496-7108

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
ว่าง
0-3562-6171 0-3561-4658

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

37-37/1 ถ.ลําท่าแดง
ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000

-

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
นางนันทนา พันธุ์ชื่น
0-3561-3438 0-3561-3512

-

08-1832-0477 e-mail: sp1510@hotmail.co.th

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางเกียรติสุดา เสียงดัง

0-3561-3438 0-3561-3512

-

08-7404-7519

หัวหน้าฝ่ายคดี
นายสุระกิตร์ อาบสุวรรณ์

0-3561-3438 0-3561-3512

-

08-6560-2487

หัวหน้าฝ่ายประสานกิจกรรมชุมชน
นางสาวพจนา มาศิริ

0-3561-3438 0-3561-3512

-

08-6340-1467

17/8-9 ม.11 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.บ้านอิฐ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

กระทรวงแรงงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
แรงงานจังหวัดอ่างทอง
นางสาวธีรนาฏ ปิยวินท์

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-1553 0-3561-1553 11751 09-1578-3233* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.angthong.mol.go.th
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
e-mail: angthong@mol.mail.go.th
นางสุชญา มีดีภาค
0-3561-1553 0-3561-1553 11751 08-1290-0318
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจิราพร กาเรือง
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
จัดหางานจังหวัดอ่างทอง
นางณคประภา บํารุงสุข

0-3561-1553 0-3561-1553 11751 08-1885-1746
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น 2

ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-3038 0-3561-3388 11784 08-6389-6464 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.doe.go.th/angthong
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทํา
นางฉวีวรรณ คล้ายดารา

0-3561-3038 0-3561-3388 11784 08-1299-7701

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุชาดา ภาคาไทย

0-3561-3038 0-3561-3388 11784 08-6135-4120

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
นายน้อย นราเลิศ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจํานงค์ สนธิพันธ์

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
e-mail: atg@doe.go.th

2 ถ.เทศบาล 8 ต.ย่านซื่อ
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3562-5146 0-3561-1340 11797 06-3214-2645* www.sso.go.th
0-3561-2199
e-mail: angthong@sso.go.th
0-3562-6088
0-3562-6337
0-3562-5146 0-3561-1340 11797 08-1759-7144

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสังคม/หัวหน้าส่วนงานทะเบียน
นายไพศาล แสงเพชร
0-3562-5146 0-3561-1340 11797 08-9240-1225
หัวหน้าส่วนงานเงินสมทบ
นางสาวสิริลักษณ์ สีโสด

0-3562-5146 0-3561-1340 11797 08-9803-3746

หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์
นางสาวสิริลักษณ์ สีโสด

0-3562-5146 0-3561-1340 11797 08-9803-3746

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
นางนวลปรางค์ ฟองสวัสดิ์

0-3562-5146 0-3561-1340 11797 08-9958-4753

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
นายสมใจ อภิรมย์
0-3561-1331 0-3561-1331 11750 08-1853-2304* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: angthong@labour.mail.go.th

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1
นายวินิจฉัย ประศาสน์วินิจฉัย
0-3561-1331 0-3561-1331 11750 08-1697-2076
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2
นางสาวอรอุมา กุณฑโชติ
0-3561-1331 0-3561-1331 11750 08-7920-8305
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางพรรัศมิ์ บัวสาย

0-3561-1331 0-3561-1331 11750 09-9195-3546
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ
0-3586-2026 0-3586-2026

-

08-5483-8470* www.dsd.got.h/Angthong
e-mail: angskill@hotmail.com

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเนาวรัตน์ อินวกูล

0-3586-2026 0-3586-2026

-

09-5708-9421

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
นางสาวชุติกาญจน์ ภู่ประสงค์

0-3586-2027 0-3586-2026

-

08-6122-1990

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นายไพรัช อ่อนคําพา
0-3586-2028 0-3586-2026

-

08-1947-2596

หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
นางสาวสาระศรี นามอินทร์
0-3586-2029 0-3586-2026

-

08-1859-4408

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายวรงค์ รุ่งเรือง

0-3561-1222 0-3561-2432
ต่อ 115

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
0-3561-1222
ต่อ 112
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
นางกาญจนา นาพูลผล
0-3561-1222
ต่อ 113
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
นายประสาท ลิ่มดุลย์
0-3561-1222
ต่อ 114
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นางพงศ์พร ครองญาติ
0-3561-1222
ต่อ 123
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นายเมธา การกสิขวิธี
0-3561-1222
ต่อ 116

59 ม.4 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง (สายเก่า)
ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

-

122 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.บ้านอิฐ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
06-3191-0594* 14000
08-1255-6686 www.ato.moph.go.th

0-3561-2432

-

08-1810-9867

0-3561-2432

-

08-1988-9489

0-3561-2432

-

08-1829-2983

0-3561-2432

-

08-4775-9948

0-3561-2432

-

08-6011-1281

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ้ํา
0-3650-7454 0-3650-7445
ต่อ 105

บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี
อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี 16000
-

08-7969-2506
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ดร.วินัย ปานแดง
0-3561-1511 0-3562-6338
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
นายสุดใจ มอญรัต

0-3561-4155-6 0-3561-4157

-

-

มือถือ

08-6053-3044
11/1 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
09-8251-3455 www.atgpeo.moe.go.th
e-mail: angthong@moe.go.th

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ดร.มโน ชุนดี
0-3561-1373 0-3561-1092

-

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นายสมปอง คงอ่อน
0-3561-1371 0-3561-1092
นายนพปฎล บุญพงษ์
0-3561-1371 0-3561-1092
นายสมเกียรติ แก้วมณี
0-3561-1371 0-3561-1092
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
0-3561-1371 0-3561-1092

-

08-1947-7037
08-1851-7876
08-1515-0360
08-9031-9333

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
นางมานพ มณีโชติ

0-3561-1371 0-3561-1092

-

08-6129-8731

ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนิทรา อุ่นทรัพย์

0-3561-1371 0-3561-1092

-

08-9112-9103

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางวิภา สาธิตะกร

0-3561-1371 0-3561-1092

-

08-1753-7095

ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ว่าง

0-3561-1371 0-3561-1092

-

08-1856-5517

ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นายโสรส มั่นดี
0-3561-1371 0-3561-1092

-

08-1852-4263

ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางชลธิชา พงศ์ศรี
0-3561-1371 0-3561-1092

-

08-9801-0630

ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางจันทรา จันท์พันแจ้ง

-

08-6136-5445

0-3561-1371 0-3561-1092

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
บริเวณโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง

ถ.เทศบาล 4 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-9090-9933 www.atg.obec.go.th
e-mail: atg@obec.go.th
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หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรสาร
มท.
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
พันจ่าเอก พัฒน์ ผดุงญาติ
0-3569-1060 0-3569-1059
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
นายกาเรียน ยืนยงชาติ
0-3569-1060 0-3569-1059

-

สถานที่ตั้ง
มือถือ
ที่อยู่
96 ม.6 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง
09-0197-6546 จ.อ่างทอง 14120
http://angthong.nfe.go.th
e-mail: nfe@angthong.nfe.go.th
09-0896-1212

หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นางสาวอัญชลี พงษ์พานิช

0-3569-1060 0-3569-1059

-

08-9880-9558

หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ
นางกฤติกา จีรวุฒิ

0-3569-1060 0-3569-1059

-

08-6016-2099

0-3569-1060 0-3569-1059

-

08-1685-1073

0-3569-1060 0-3569-1059

-

08-0107-0490

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
นายสุรพงษ์ พรหมศรี
0-3569-1060 0-3569-1059

-

08-0107-0490

หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
นายสราวุธ สุขเกษม
0-3569-1060 0-3569-1059

-

08-1994-4568

-

1/2 ถ.เทศบาล 14 ต.ตลาดหลวง
08-1994-2578 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

-

ม.2 ต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ
08-1991-1049 จ.อ่างทอง 14110

-

ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.บางพลับ
08-1852-1251 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

-

ม.3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
08-5481-9506 จ.อ่างทอง 14130

-

ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
08-1948-6214 14140

-

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
08-1853-0731 14150

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
นายวุฒิพงษ์ จีรวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นายสุรพงษ์ พรหมศรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองอ่างทอง
นางสุรีย์ มีลักษณะ
0-3586-0177 0-3586-0177
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวิเศษชัยชาญ
นางชนิญา โพธิ์สุข
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอโพธิ์ทอง
- ว่าง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอป่าโมก
- ว่าง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชโย
นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแสวงหา
นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์

0-3562-2054 0-3563-2450

0-3569-1993 0-3569-1993

0-3566-2935 0-3566-2936

0-3564-7333 0-3564-7333

0-3569-5254 0-3569-5254
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสามโก้
นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3569-7760 0-3569-7760

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอ่างทอง
นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล
0-3586-5319 0-3586-5319
0-3561-0706
รองผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอ่างทอง
-ว่าง0-3586-5319 0-3586-5319
สํานักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง
นายสมหมาย เก่งการ
0-3594-2749 0-3594-2749
สํานักนายกรัฐมนตรี
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง (กอ.รมน.จว.อ.ท.)
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง
พันเอก ณัฐพงศ์ วานิกร
0-3561-1776 0-3561-1776
e-mail: tuk7551@gmail.com
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
นางกฤติยา ทรัพยะโตษก
ผู้ช่วยประสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
นางสาวโสภา โสรัจจตานนท์

-

-

-

สถานที่ตั้ง
มือถือ
ที่อยู่
ถ.สามโก้-ศรีประจันต์ อ.สามโก้
08-6519-5214 จ.อ่างทอง 14160
63/1 ม.5 ต.จําปาหล่อ
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
09-0960-9991 www.atspecial.net
e-mail: angthong319@gmail.com
-

-

หมู่บ้านเปี่ยมสุข 54/71 ม.2
ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
08-1948-3855 14000

-

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
08-1834-4480 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-3003 0-3561-3003 11761 09-2246-8390* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-1890
www.prdangthong.com
e-mail: prdangthong@gmail.com
0-3561-3003 0-3561-3003 11761 06-2594-4737*
0-3561-1890

หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ (สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี)
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง
389/12-13 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
นางวิจิตรา พูลสวัสดิ์
0-3563-1945 0-3563-1729
08-9087-3396 www.angthongnfc.com
e-mail: nfc.atg@nfc.mail.go.th
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางสาวเนตรโสม พฤกษาสวย
0-3563-1945 0-3563-1729
08-3455-4642
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
นายศุภสรรค์ วัฒนาสันติกุล

0-3563-1945 0-3563-1729

-

09-5438-9466
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ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
นายอํานวย สุวรรณรักษ์

0-3561-1978 0-3561-2428

-

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสุรัสวดี สว่างแจ้ง

0-3561-1978 0-3561-2428

-

08-6754-6438

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
นายโกเมน ผิวพุ่ม

0-3561-1978 0-3561-2428

-

08-1799-9530

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
นางสาวประภัสสร จันทร์หอม

0-3561-1978 0-3561-2428

-

08-6623-2449

22/2 ม.2 ต.ศาลาแดง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-6448-4884 www.industry.go.th/angthong
06-1423-6313 e-mail: moi_angthong@industry.go.th

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
นางสาวน้ําค้าง คันธรักษ์
0-3561-6156-7 0-3561-1163

-

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
นางอรัญญา สีหมอก

0-3561-6156-7 0-3561-1163

-

08-6056-7131

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางอุทัยวรรณ พลสมัคร
0-3561-6156-7 0-3561-1163

-

08-1498-7845

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุวารี โลมะบรรณ์

-

08-6974-4789

0-3561-6156-7 0-3561-1163

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
08-1173-0164* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.angthong.m-society.go.th

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ
0-3569-1555 0-3569-1555

-

08-1780-1178* e-mail: angthong_pcd@dsdw.go.th

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
นายสําเภา ประชีพฉาย

0-3569-1555 0-3569-1555

-

08-6164-2817

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชราภรณ์ บุญคุ้ม

0-3569-1555 0-3569-1555

-

08-7401-4097

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา
0-3594-9842 0-3594-9842

13/2 ม.5 ต.บางพลับ
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

20/1 ม.1 ต.หัวตะพาน
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
-

08-4700-8167 e-mail: angthongshelter@gmail.com
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หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

โทรศัพท์
มือถือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
0-3561-5995-6 0-3561-5995 11759 08-1752-1025* อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.angthong.mnre.go.th
ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ
e-mail: angthong.org@mnre.mail.go.th
นางปทุม ช้างเนียม
0-3561-5995-6 0-3561-5995 11759 08-5501-7433
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
นายภาว์สุระ ลิมปิสวัสดิ์

0-3561-5995-6 0-3561-5995 11759 08-1400-6782

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
นายสุชาติ ศรีไทย

0-3561-5995-6 0-3561-5995 11759 08-1947-1939

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรน้ํา
นายวิระนิจ ศรีอ่วม

0-3561-5995-6 0-3561-5995 11759 08-1815-7505

ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์
นายสุธี ศรีสุวรรณ

0-3561-5995-6 0-3561-5995 11759 08-9830-1212

สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
นายศุภกิจ จันทร์กลั่น

ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
-

-

-

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอ่างทอง สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กรมป่าไม้
ทําหน้าที่ป่าไม้จังหวัดอ่างทอง
นายดําเนิน เดชสอน
0-3561-1184 0-3561-1184
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 สระบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 สระบุรี
นายเอนก ชมพานิชย์
0-3622-5241 0-3622-5241
0-3622-5244
ต่อ 107
สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
นายสําเริง สโมทัย
0-3544-0331-2 0-3544-0331
e-mail: samroeng.s@dgr.mail.go.th

09-4556-1623

11/3 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองฯ
08-1878-9355 จ.อ่างทอง 14000
112 ม.9 ต.หนองยาว
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี 18000

-

-

08-9205-8261* http://water.dwr.go.th/wrro2/index.php/th
e-mail: water2_sb@yahoo.com
255 ม.1 ต.โคกโคเฒ่า
อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72000
08-4751-0547 http://bgr2.dgr.go.th
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
กระทรวงพลังงาน
สํานักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
พลังงานจังหวัดอ่างทอง
นายณรงค์ ม่วงวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนพลังงาน
นายธีรศานต์ ชัยพฤกษ์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

ชั้น 2 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-2019 0-3561-2019 11786 09-8278-0772 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1994-4664 e-mail: angthong@energy.mail.go.th
0-3561-2019 0-3561-2019 11786 08-0581-2441

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
สถิติจังหวัดอ่างทอง
นายโยธิน เมฆอรุณ

0-3561-1254 0-3561-1254

-

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผน
นางสาวสมคนึงนิจ สีมะสิงห์

0-3561-1254 0-3561-1254

-

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
08-1577-1443 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
http://angthong.nso.go.th
e-mail: angthong@nso.go.th
08-8459-9311

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ
นางสาวสุธิดา ตะวันพิสมัย

0-3561-1254 0-3561-1254

-

06-2919-9478

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
นายวรเชษฐ เศวตรพนิต
0-3585-1015 0-3585-1079

-

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว/
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
นางสาววริชญา ชะอุ่ม
0-3585-1015 0-3585-1079

-

08-1424-3450

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นายเมตตา นาคสุวรรณ์
0-3585-1015 0-3585-1079

-

08-2250-4875

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นายวรเชษฐ เศวตรพนิต
0-3585-1015 0-3585-1079

-

08-9875-8075

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายวรเชษฐ เศวตรพนิต

-

08-9875-8075

-

สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ต.ย่านซื่อ อ.เมืองฯ
08-6100-0067 จ.อ่างทอง 14000

0-3585-1015 0-3585-1079

สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง
นายมาด๊าด ทองท้วม
0-3594-9839 0-3594-9839

ม.5 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
08-9875-8075 www.mots.go.th/angthong
e-mail: angthong@mots.go.th
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โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานลพบุรี
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานลพบุรี
นายอรรถพล วรรณกิจ
0-3677-0096-7 0-3677-0098
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม

-

สถานที่ตั้ง
มือถือ
ที่อยู่
บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
08-6896-5508 อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี 15000
www.tat7.com

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

ชั้น 2 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
0-3561-5914 0-3561-5916 11760 08-1849-4291 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
ต่อ 18
http://province.m-culture.go.th/Angthong

ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายธเนศ วีระสัย

e-mail: angthong@m-culture.go.th

0-3561-5914 0-3561-5916 11760 08-1870-9415*
ต่อ 14
ต่อ 18
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
นางวันทนีย์ มีแสง
0-3561-5914 0-3561-5916 11760 08-1870-9386*
ต่อ 12
ต่อ 18
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสํารวย อินทิม
0-3561-5914 0-3561-5916 11760 08-1948-8042
ต่อ 11
ต่อ 18
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
นายแก้ว ชิดตะขบ
0-3561-0990 0-3561-0989

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

-

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นายบุญมี อุ้ยลี
0-3561-0990 0-3561-0989
สํานักงานศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดอ่างทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง
นายธนทัต แท่งทอง

0-3561-1561 0-3561-1571

-

ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดอ่างทอง
นางสาวสุวิมล ทรัพย์มูล
0-3561-1561 0-3561-1561

-

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
นายกฤษดา ทุ่งโชคชัย
0-3567-2995 0-3567-2992
ผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
นางสาวชมนภัส สร้อยทองคํา
0-3567-2996 0-3567-2992
0-3567-9994

-

ชั้น 2 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
06-3273-3156 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
http://atg.Onab.go.th
e-mail: atg@Onab.go.th
08-7769-3381
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1912-6209 www.judicairy.go.th/antc
e-mail: antc.2@judicairy.go.th
08-9254-4825
82/1-3 ถ.สายเอเชีย ต.บ้านอิฐ
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1920-2546 www.antjc.coj.go.th
e-mail: antjc@coj.go.th
09-5208-9788
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการศาลสูงจังหวัดอ่างทอง
อัยการศาลสูงจังหวัดอ่างทอง
นายประสาน ผาณิตมาส

สํานักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง
อัยการจังหวัดอ่างทอง
นายฉันทิชย์ วิชญสมบูรณ์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

0-3561-1162 0-3561-1162
ต่อ 17
ต่อ 21

-

ชั้น 1 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
09-2246-2524 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: at_appeal@ago.go.th
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

0-3561-1162 0-3561-1162
ต่อ 21

สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
นายวราวุฒิกรณ์ ด้วงตุ่น
0-3561-4570 0-3561-4570
0-3561-4220

-

ชั้น 1 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
08-1481-6065 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.at.ago.go.th
e-mail: at@ago.go.th
90/1-2 ม.11 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.บ้านอิฐ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

-

06-1403-0950 www.at-ju.ago.go.th
e-mail: at-ju@ago.go.th

สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
นายกฤตพล เทียนสุวรรณ
0-3561-1490 0-3561-1491
-

หน่วยงานอิสระ
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง
นางสาคร ปกครอง
0-3561-0860 0-3561-0861
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดอ่างทอง
นางจันทิรา จิตรชื่น
0-3561-3822 0-3561-3823

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

ชั้น 1 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.ago.go.th
e-mail: at-lawaid@ago.go.th

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า)

-

-

-

ชั้น 1 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

55/10-11 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
09-2260-0583 www.nacc.go.th/angthong
e-mail: nacc.angthong@gmail.com

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทอง
นายสุจินต์ ดาววีระกุล
0-3561-2888 0-3561-4582

-

รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทอง
-ว่าง
0-3561-2888 0-3561-4582

-

18 ถ.เทศบาล 12 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1887-6560 www.ect.go.th/angthong

-
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
พลตํารวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล (รรท.)

0-3561-1702 0-3561-0355

-

รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง
พันตํารวจเอก ชยานนท์ มีสติ
พันตํารวจเอก นิธินันท์ เต็มศิริวัฒน์
พันตํารวจเอก ชูตระกูล ยศมาดี

0-3561-1702 0-3561-0355
0-3561-1702 0-3561-0355
0-3561-1702 0-3561-0355

-

กองกํากับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง
พันตํารวจเอก ดิเรก ยศนันท์
0-3561-2272 0-3561-2272
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอ่างทอง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
นายแพทย์ประภาส ลี้สุทธิพรชัย
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
นายประสาท ลิ่มดุลย์ (รก.)
โรงพยาบาลป่าโมก
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลป่าโมก
นายแพทย์สมชาติ ลีวรรณเจริญ
โรงพยาบาลไชโย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลไชโย
นายแพทย์ทวีโชค โรจน์อารัมภ์กุล
โรงพยาบาลแสวงหา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแสวงหา
นายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส
โรงพยาบาลสามโก้
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสามโก้
นายแพทย์สิทธิกร เจริญสุข

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

130 ม.8 ต.โพสะ
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1318-6396 http://angthong.police.go.th
e-mail: angthongcop@gmail.com
08-1914-4828
08-6788-9395
08-3349-3349
12 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

-

08-1447-7359

3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-5111 0-3561-2151
ต่อ 188

0-3563-1143 0-3563-1142

-

08-1824-6222

-

67 ม.4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
08-9900-5558 14110
82 ม.4 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120

0-3561-0688 0-3569-1350

-

08-1829-2983
218/ข ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

0-3562-3539-40 0-3562-3171

-

08-1643-9534
80 ม.5 ต.ไชโย อ.ไชโย
จ.อ่างทอง 14140

0-3561-0791-4 0-3561-0790

-

08-1810-9867
106 ม.1 ต.แสวงหา
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150

0-3569-5312-4 0-3569-5112

-

08-5350-4569
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160

0-3569-7402-4 0-3569-7400

-

08-9251-1796
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

สถาบันการศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตอ่างทอง
นางจํารอง สาระกูล (รก.)
0-3561-0714 0-3561-0709

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

39 ม.8 ต.ไชยภูมิ
อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
08-9212-2664 www.ipeat.ac.th
e-mail: sarabun2558-ipeat@hotmail.com

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
นายสมศักดิ์ กลับหอม

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์

0-3586-6238 0-3586-6239
ต่อ 101

0-3561-1548 0-3561-1860

0-3561-1656 0-3561-1726
ต่อ 114

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
นายสมนึก พุ่มขุน
0-3563-2123 0-3562-2636
e-mail: somnugpk@gmail.com
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายสมรัก ภาชีทรัพย์

0-3569-1087 0-3569-1087

-

-

39/53 ม.8 ต.ไชยภูมิ
อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
08-9883-1146 http://atss.ac.th

28 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
08-1943-1231 14000
06-1389-2936 e-mail: angthong1808@gmail.com

-

2 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1842-6845 www.attc.ac.th

-

66 ม.4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
08-9741-2172 www.viset.ac.th

53 ม.2 ต.บางเจ้าฉ่า
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
www.phothong.ac.th

-

e-mail: phothong2014@hotmail.com

โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ว่าง

66 ม.3 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

0-3561-1511 0-3561-5531
ต่อ 101

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ว่าง
0-3561-2643 0-3561-2220

-

-

08-6053-3044 www.sa.ac.th
e-mail: sa.ac.th@hotmail.com

-

97/2 ม.4 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.บ้านอิฐ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000
www.apw.ac.th
e-mail: apwschool@hotmail.com
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โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

รัฐวิสาหกิจ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง (PEA)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
นายธัญญา โมกสกุล
0-3561-2701 0-3561-1378

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

59 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-9505-3534 www.pea.co.th/sites/c1/atg
e-mail: c1_angthong@hotmail.com

สํานักงานการไฟฟ้าสาขาอําเภอวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาอําเภอวิเศษชัยชาญ
นายศุภชัย อินสุวรรณ์
0-3563-2528 0-3563-2016
สํานักงานการไฟฟ้าสาขาอําเภอโพธิ์ทอง
ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาอําเภอโพธิ์ทอง
นายอดุลย์ เทียนทํานูล
สํานักงานการไฟฟ้าสาขาอําเภอป่าโมก
ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาอําเภอป่าโมก
นายอนุรักษ์ ชูเนตร
สํานักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยอําเภอไชโย
ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาย่อยอําเภอไชโย
นายวุฒิภัทร ผ่องพิสุทธิ์

-

08-1865-1036
69 ม.7 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120

0-3569-1507 0-3564-0261

-

08-1433-4892
526/ค ม.3 ต.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

0-3566-1333 0-3566-2464

-

08-1994-2360
อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

0-3569-9251 0-3569-1251

สํานักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยอําเภอแสวงหา
ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาย่อยอําเภอแสวงหา
นายนนท์วริศ โรจน์รจิวงษ์
0-3569-5147 0-3569-5184
สํานักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยอําเภอสามโก้
ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาย่อยอําเภอสามโก้
นายอภิวัชร ทองคํา
0-3569-7059 0-3569-7537
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
นายวรดี ชินคชบาล
0-3561-1662 0-3562-5099
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญ
นายชิงชัย สิริสุรพล
0-3563-1188 0-3563-1373
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์จังหวัดอ่างทอง
นายสมเกียรติ สุภาชัย

53/3 ม.2 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110

-

08-3037-3673

-

90/1 ม.1 ต.แสวงหา
09-5519-8259 อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14140

-

ม.10 ต.สามโก้ อ.สามโก้
08-1572-3624 จ.อ่างทอง 14150

-

59 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1947-4471 e-mail: 5541019@pwa.co.th
1/2 ม.4 ต.ไผ่จําศีล
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

-

08-9518-9390
19 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

0-3585-1452 0-3585-1460

-

08-9321-0098
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดอ่างทอง (ด้านเทคนิค)
นายจรัญ ทรายเพชร์
0-3588-1453 0-3585-1497

-

08-8455-1588

ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
นางจันทนา ขันเงิน

0-3585-1455 0-3585-1460

-

08-9330-2617

ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์
นางอัจฉรา พวงสายใจ

0-3585-1461 0-3585-1490

-

08-7809-3200

ผู้จัดการศูนย์บริหารข้อมูลและการติดตามหนี้
นายพิเชษฐ์ ผดุงฤกษ์
0-3585-1465 0-3585-1480

-

08-1297-9312

ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการตอนนอก
นายวิฑูรย์ เสาวนียกร (รก.)

-

08-9321-0120

0-3585-1469 0-3585-1475

ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการอุปกรณ์การกําลังและเครื่องปรับอากาศ
นายสมศักดิ์ นาคทับที (รก.)
0-3561-2312 0-3561-2316

08-9321-0119

ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมบริการ
นายกฤษฎา ม่วงศรีจันทร์

0-3585-1478 0-3585-1490

08-1851-9937

ผู้จัดการศูนย์สื่อสารข้อมูล
นายสมชาย ลือพันธุ์

0-3585-1481 0-3585-1490

08-9321-0117

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาอ่างทอง
ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาอ่างทอง
นางนันท์นภัส กุลพล
0-3585-1491 0-3585-1480
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาวิเศษชัยชาญ
นายวินัย คงเกษม
0-3563-2124 0-3563-2522
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด มหาชน
สํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง
นายวรวิทย์ ยิ้มงาม
0-3594-9733 0-3594-9734
e-mail: woravit.y@cattelecom.com
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง
นายพิเชษฐ์ ดัดเพชร

-

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

09-3516-1665
353 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

-

08-9321-0121

-

134,134/1 หมู่ 4 ต.บ้านอิฐ
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1350-3056 e-mail: atat@cattelecom.com

59 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-1071 0-3561-1128

-

09-1771-9856
08-9501-8141
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อําเภอ
อําเภอเมืองอ่างทอง
นายอําเภอเมืองอ่างทอง
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3561-1663 0-3561-1663

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

ที่ว่าการอําเภอเมืองอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 อ.เมืองฯ
08-1867-5826* จ.อ่างทอง 14000
e-mail: meungangthong1501@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายจรูญ บุหิรัญ

0-3561-1663 0-3561-1663

-

อําเภอวิเศษชัยชาญ

09-2279-7531*
ที่ว่าการอําเภอวิเศษชัยชาญ
ม.7 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
08-1867-5876* ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110

นายอําเภอวิเศษชัยชาญ
นายปริญญา เขมะชิต

0-3563-1321 0-3563-1321

-

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายธนัท ลิ้มสมบูรณ์

0-3563-1321 0-3563-1321

-

06-3208-9023

อําเภอโพธิ์ทอง
นายอําเภอโพธิ์ทอง
ว่าง

0-3569-1341 0-3569-1341

-

ที่ว่าการอําเภอโพธิ์ทอง
ม.7 ถ.เสนา-ชัณสูตร ต.อ่างแก้ว
08-1867-5877* อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายพงษ์ศักดิ์ พูลสวัสดิ์

0-3569-1341 0-3569-1341

-

09-2279-7647*

อําเภอป่าโมก
นายอําเภอป่าโมก
นายไพบูลย์ ศุภบุญ

0-3566-1322 0-3566-1322

-

ที่ว่าการอําเภอป่าโมก
08-1867-5863* ม.6 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายศักดา พุกประเสริฐ

0-3566-1322 0-3566-1322

-

06-3208-9026*

-

ที่ว่าการอําเภอไชโย
08-1867-5838* ถ.สายเอเชีย ต.จรเข้ร้อง
อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

อําเภอไชโย
นายอําเภอไชโย
ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายสมัคร สีหมอก

0-3569-9195 0-3569-9195

e-mail: chaiyo1502@hotmail.com

0-3569-9195 0-3569-9195

-

06-3208-9024

อําเภอแสวงหา

ที่ว่าการอําเภอแสวงหา

นายอําเภอแสวงหา
นายวรัตม์ มาประณีต

0-3569-5235 0-3569-5244

-

08-1867-5882* อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
e-mail: m15050001@dopa.go.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายกุลนิติ นวตระกูลพิสุทธิ์

0-3569-5235 0-3569-5244

-

08-6208-9029

111 ม.5 ถ.แสวงหา-ปากดง ต.แสวงหา

30

ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

อําเภอสามโก้
นายอําเภอสามโก้
นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายสมชาย พันธุ์ศุภผล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
ที่ว่าการอําเภอสามโก้
ม.6 ถ.สามโก้-ศรีประจันต์

0-3569-7080 0-3569-7080
ต่อ 11 , 12

-

08-1867-5901* ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160

0-3569-7080 0-3569-7080
ต่อ 24 , 17

-

06-3208-9027

สถานีตํารวจ
สภ.เมืองอ่างทอง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอ่างทอง
พันตํารวจเอก ประสาทพร ศรีสุขโข
e-mail: prasatporn1@gmail.com
สภ.วิเศษชัยชาญ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวิเศษชัยชาญ
พันตํารวจเอก ไพบูลย์ สุขวัฒนานุกิจ

12 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-3503 0-3561-3503

0-3563-1111 0-3563-1406

-

08-1943-5524

-

360 ม.7 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
09-8754-1556 จ.อ่างทอง 14110
e-mail: wiset.police.sirapop@gmail.com

สภ.โพธิ์ทอง
ผู้กับการสถานีตํารวจภูธรโพธิ์ทอง
พันตํารวจเอก ธวัชโชช วังพฤกษ์
สภ.ป่าโมก
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรป่าโมก
พันตํารวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ
สภ.ไชโย
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรไชโย
พันตํารวจเอก โรจนินทร์ ทองใบ
สภ.แสวงหา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแสวงหา
พันตํารวจเอก วิชัยนาวิน อนันต์
สภ.สามโก้
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสามโก้
พันตํารวจเอก ธนกฤต จันทร์ชีระ
สภ.บางจัก
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางจัก
พันตํารวจเอก เสวก เอี่ยมมงคล

60 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
0-3564-0076 0-3569-1000

39/ค ม.3 ต.ป่าโมก
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

0-3566-1222 0-3566-1222

-

08-1921-5733
233 ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย
จ.อ่างทอง 14140

0-3569-9202 0-3569-9202

0-3569-5000 0-3569-5000

-

08-1377-9560
2 ม.5 ถ.แสวงหา-ปากดง
ต.แสวงหา อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 14150

-

ม.6 ต.สามโก้ อ.สามโก้
จ.อ่างทอง 14160
0-3569-7099 0-3569-7099

-

09-9535-9951
76 ม.6 ต.บางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

0-3566-9251 0-3566-9251

-

08-0019-5002
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

สภ.รํามะสัก
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรรํามะสัก
พันตํารวจโท สมคเน ศรีนาราง
0-3562-8333 0-3562-8222
สภ.เกษไชโย
สารวัตรหัวหน้าสถานีตํารวจภูธรเกษไชโย
พันตํารวจโท พีรศักดิ์ สวยสม

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
148 ม.4 ต.รํามะสัก
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

15 ม.3 ต.เกษไชโย อ.ไชโย
จ.อ่างทอง 14140

0-3586-2660 0-3586-2660

-

08-1914-4384 e-mail: ketchaiyo_57@outlook.co.th
FB: สถานีตํารวจภูธรเกษไชโย จ.อ่างทอง

สภ.สีบัวทอง
สารวัตรหัวหน้าสถานีตํารวจภูธรสีบัวทอง
พันตํารวจโท เวทิศ สาลีสังข์

125/15 ม.2 ต.สีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
0-3561-0530 0-3561-0530

-

09-4564-6528

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 222
ต่อ 110

-

ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ป่างิ้ว
08-1852-1199 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
www.angt.go.th

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 223
ต่อ 110
0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 224
ต่อ 110

-

08-1819-9998

-

08-1855-8974

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 228
ต่อ 110

-

08-9813-9667

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 229
ต่อ 110

-

08-1257-2002

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
นายสุรเชษ นิ่มกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายวันชัย ศรีโสภา
นายชรินทร์ เปาอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางอัปสร เวศพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางพนตา ทองคําใส

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 292
ต่อ 110

หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายสมศักดิ์ เมืองทอง
0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 103
ต่อ 110
ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.
นายดนัย สาริกา
0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 201
ต่อ 110
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
นายสุชิน อร่ามพงษ์
0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 301
ต่อ 110

08-1941-4730

-

08-9013-3248

-

08-1910-8897

-

08-6125-8802
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ผู้อํานวยการกองคลัง
นางลัดดา ก่อเกิด

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 401
ต่อ 110

-

08-1941-4730

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 501
ต่อ 110

-

08-1433-7961

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 701
ต่อ 110
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชนาภัทร เกิดประกอบ (รก.)
0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 601
ต่อ 110

-

08-1371-4648

-

08-7406-0256

ผู้อํานวยการกองช่าง
นายวินัย จันทร์ทอง
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สิบเอก พิทยา นาคกุญชร

ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
นางพรทิพย์ กาศเจริญ
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายวสุ จานุรัตน์อนันต์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสุธาทิพย์ รักญาติ

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 116
ต่อ 110

08-9028-1213

0-3587-3301 0-3587-3301
ต่อ 407
ต่อ 110

08-3696-6669

0-3587-3301 0-3587-3301-2
ต่อ 511
ต่อ 110

08-9827-8556

สํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

18 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-1932-8435 www.angthongcity.go.th
08-1991-7711

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
นายชัย สุวพันธุ์

0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
นายเอนก ทองชื่นจิต
นางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์
นายธวัช ศรีสว่าง

0-3561-1714-5 0-3561-1111
0-3561-1714-5 0-3561-1111
0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

08-2464-1811
08-6667-5455
08-1946-8566

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
นายอมร นิยมค้า

0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

08-1994-7886

ประธานสภาเทศบาล
นายสมชาย รัตน์ประสาทพร

0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

08-1573-4923

ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร

0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

08-0107-0799
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ดาบตํารวจ ประเสริฐ ไพรวัลย์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

0-3561-2714 0-3561-1111
0-3561-1714-5

-

08-9511-6633

0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

09-2473-7979

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรุ่งทิวา มากอิ่ม
0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

08-4311-6556

ผู้อํานวยการกองคลัง
นางอรพิน ประยูรทอง

0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

08-1631-7909

ผู้อํานวยการกองการศึกษา
นายวิระ บุญประสิทธิ์

0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

09-2469-7575

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสุวิชชา โปร่งฟ้า

0-3561-1714-5 0-3561-1111

-

08-6021-4120

สถานธนานุบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นายเฉลิม คุ้มพะเนียด

0-3561-1134

-

08-9870-2899

ผู้อํานวยการกองช่าง
นายจิระวัฒน์ ปัญญประเสริฐกุล (รก.)

-

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

เทศบาลตําบล
เขตอําเภอเมืองอ่างทอง
สํานักงานเทศบาลตําบลศาลาแดง
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาแดง
นายสาโรจน์ ลาภหงษ์ทอง

ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000
0-3561-3920 0-3561-3920

-

08-5919-3094

ปลัดเทศบาลตําบลศาลาแดง
ว่าง

0-3561-3920 0-3561-3920

-

-

สํานักงานเทศบาลตําบลโพสะ
นายกเทศมนตรีตําบลโพสะ
นางบุญเรือน ก้อนทองดี

ต.โพสะ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000
0-3562-0080 0-3562-0080

-

08-1780-3498

ปลัดเทศบาลตําบลโพสะ
พันจ่าเอก ไชยรัตน์ วรรณอุบล

0-3562-0080 0-3562-0080

-

08-6571-6771

-

ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
08-1851-7015 www.wisetchaichan.go.th

เขตอําเภอวิเศษชัยชาญ
สํานักงานเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
นายกเทศมนตรีตําบลวิเศษไชยชาญ
นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย

0-3563-1405 0-3563-1405
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ปลัดเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
นายสาธิต จาดเรียบร้อย
สํานักงานเทศบาลตําบลบางจัก
นายกเทศมนตรีตําบลบางจัก
นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล
ปลัดเทศบาลตําบลบางจัก
ว่าง

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3563-1413 0-3563-1405

0-3566-9241 0-3566-9466

-

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

08-1853-3852
77 ม.7 ถ.เทศบาล 3
ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ
08-1829-1879 จ.อ่างทอง 14110
http://bang-jak.go.th
e-mail: bangjak_wiset2@yahoo.com

0-3566-9241 0-3566-9466

-

-

สํานักงานเทศบาลตําบลห้วยคันแหลน
นายกเทศมนตรีตําบลห้วยคันแหลน
นายชูชีพ เปาอินทร์

0-3587-2255 0-3587-2254

-

ม.2 ต.ห้วยคันแหลน
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
08-1197-9898 14110

ปลัดเทศบาลตําบลห้วยคันแหลน
นายธนพล แสงอํานาจ

0-3587-2255 0-3587-2254

-

08-1192-9885

สํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้าง
นายกเทศมนตรีตําบลท่าช้าง
ว่าง

0-3563-1415 0-3563-1107

-

ปลัดเทศบาลตําบลท่าช้าง
นางสาวยุพิน อนุรกั ษ์

0-3563-1415 0-3563-1107

-

ม.4 ถ.ชันสูตร-เสนา ต.ท่าช้าง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
08-1941-5876 14110
www.tachangcity.go.th
08-1831-5449

สํานักงานเทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา
นายกเทศมนตรีตําบลไผ่ดําพัฒนา
นายไพโรจน์ พวงศิริ

ม.6 ต.ไผ่ดําพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
0-3586-4310 0-3586-4309

-

08-2591-6949

ปลัดเทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา
นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์

0-3586-4309 0-3586-4309

-

09-5056-0920

สํานักงานเทศบาลตําบลม่วงเตี้ย
นายกเทศมนตรีตําบลม่วงเตี้ย
นายสุชาติ นิ่มกุล

0-3563-4227 0-3563-4229

-

ม.6 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
08-1994-4571 www.muangtia.go.th

ปลัดเทศบาลตําบลม่วงเตี้ย
นางสุฑาดา หอมจันทร์

0-3563-4228 0-3563-4229

-

08-5821-2597

สํานักงานเทศบาลตําบลสาวร้องไห้
นายกเทศมนตรีตําบลสาวร้องไห้
นายเอนก เสือโพธิ์

ม.1 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
0-3587-1602 0-3587-1603

-

08-7406-0438
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ปลัดเทศบาลตําบลสาวร้องไห้
นายนิธิวัตต์ อ่อนจันทร์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3587-1602 0-3587-1603

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

08-1995-3729

เขตอําเภอโพธิ์ทอง
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง
นายณรงค์ โรจนเลขา

ต.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
0-3569-1490-1 0-3569-1490

-

08-1852-8899

ปลัดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
นายญาณเวทย์ สอนสม

0-3569-1490 0-3569-1490

-

08-1948-5238

สํานักงานเทศบาลตําบลรํามะสัก
นายกเทศมนตรีตําบลรํามะสัก
นายประสิทธิ์ ปกป้อง

ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
0-3569-2888 0-3569-2889

-

08-1822-5868

ปลัดเทศบาลตําบลรํามะสัก
นายรณชัย เสือวงษ์

0-3569-2888 0-3569-2889

-

08-9807-9472

สํานักงานเทศบาลตําบลโคกพุทรา
นายกเทศมนตรีตําบลโคกพุทรา
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ

0-3561-0870 0-3561-0895

-

ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง
08-1946-3597 จ.อ่างทอง 14120
e-mail: kokphutsa@hotmail.com

ปลัดเทศบาลตําบลโคกพุทรา
ว่าที่ร้อยโท ชนสิษฏ์ สบาย

0-3561-0891 0-3561-0895

-

08-9082-3411

77 ม.1 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง-แสวงหา

สํานักงานเทศบาลตําบลทางพระ
นายกเทศมนตรีตําบลทางพระ
นายสนธยา จันทร์อ้น

0-3586-1931 0-3586-1931

-

49 ม.1 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
08-3157-8609 www.thangphra.go.th

ปลัดเทศบาลตําบลทางพระ
นางสาววัชราภรณ์ น่วมศรีนวล

0-3586-1931 0-3586-1931

-

08-1848-1038

สํานักงานเทศบาลตําบลม่วงคัน
นายกเทศมนตรีตําบลม่วงคัน
นายสําเริง ครองตน

ต.ม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
0-3569-5001 0-3569-5001

-

08-9752-5449

ปลัดเทศบาลตําบลม่วงคัน
นางนวลศรี เต็มยอด

0-3569-5001 0-3569-5001

-

08-1849-2954
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

เขตอําเภอป่าโมก

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

สํานักงานเทศบาลตําบลป่าโมก
นายกเทศมนตรีตําบลป่าโมก
นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม

0-3566-1347 0-3566-1347

-

262/ข ม.2 ต.ป่าโมก
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
08-1331-4321 www.pamok.go.th

ปลัดเทศบาลตําบลป่าโมก
นายสุพล เรืองฤทธิ์

0-3566-1347 0-3566-1347

-

08-7120-1119

เขตอําเภอไชโย
สํานักงานเทศบาลตําบลไชโย
นายกเทศมนตรีตําบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
ปลัดเทศบาลตําบลไชโย
ว่าที่ร้อยตรี อุดม วงษ์ศิลป์

0-3569-9008 0-3569-9008
ต่อ 202

-

0-3569-9008 0-3569-9008
ต่อ 204
ต่อ 202

-

111/1 ม.1 ต.จรเข้ร้อง
อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
08-1942-5530 www.chaiyo.go.th
e-mail: fbchaiyo@hotmail.com
08-1264-2261

สํานักงานเทศบาลตําบลเกษไชโย
นายกเทศมนตรีตําบลเกษไชโย
นางสาวธัณยธาราห์ สรวลเสน่ห์

ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
14140
0-3586-2678 0-3586-2630

-

08-9614-1645

ปลัดเทศบาลเกษไชโย
จ่าเอก จําลอง บํารุงญาติ

0-3586-2678 0-3586-2630

-

08-1981-9101

เขตอําเภอแสวงหา
สํานักงานเทศบาลตําบลแสวงหา
นายกเทศมนตรีตําบลแสวงหา
นางประภาวดี แซ่โค้ว

0-3569-5034-5 0-3569-5342

-

ต.แสวงหา อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 14150
08-1928-9261 www.sawangha.go.th

ปลัดเทศบาลตําบลแสวงหา
นายสมหมาย ไกรลักษณ์

0-3569-5034-5 0-3569-5342

-

08-1988-6137

สํานักงานเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง
นายกชเดชา กลุ่มไหม

ต.แสวงหา อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 14150
0-3561-0725 0-3561-0724

-

08-9243-4632 e-mail: swangha_2554@hotmail.com

ปลัดเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง
สิบตํารวจโท สุพร บุญเอี่ยม

0-3561-0725 0-3561-0724

-

08-5504-1542

เขตอําเภอสามโก้
สํานักงานเทศบาลตําบลสามโก้
นายกเทศมนตรีตําบลสามโก้
นายบุญชู ชูวงษ์

99 ม.10 ต.สามโก้ อ.สามโก้
จ.อ่างทอง 14160
0-3569-7073 0-3569-7073
ต่อ 16

-

08-4904-1131
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ปลัดเทศบาลตําบลสามโก้
สิบตํารวจโท เป็นไท ปานประดิษฐ์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3569-7688 0-3569-7688

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

08-1806-1924

องค์การบริหารส่วนตําบล
เขตอําเภอเมืองอ่างทอง
อบต.บ้านอิฐ
นายก อบต.บ้านอิฐ
นายสมชาย สุเมฆะกุล
ปลัด อบต.บ้านอิฐ
ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร

ต.บ้านอิฐ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000
0-3567-2945 0-3567-2944

-

08-1936-4095

0-3567-2945 0-3567-2944
ต่อ 13

-

08-6804-1957

อบต.หัวไผ่
นายก อบต.หัวไผ่
นายสําราญ จันทร์ขจร

ม.5 ต.หัวไผ่ อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
0-3586-0608 0-3586-0609

-

08-9742-3147
09-2336-3079

ปลัด อบต หัวไผ่
จ่าสิบเอก พยุง เพลัย

0-3586-0608 0-3586-0609

-

08-5171-4436

อบต.บ้านแห
นายก อบต.บ้านแห
นายสัมพันธ์ ทองลิ่ม

0-3586-5205 0-3586-5206

-

ต.บ้านแห อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000
08-1857-8574 http://banhae.go.th

ปลัด อบต.บ้านแห
ว่าที่ร้อยตรี ไพรวัล นวมจิตต์

0-3586-5205 0-3586-5206

-

08-6667-2074

อบต.จําปาหล่อ
นายก อบต.จําปาหล่อ
นายศิวกร นิรันดร
ปลัด อบต.จําปาหล่อ
นายอานันต์ อินทร์จันทร์
อบต.คลองวัว
นายก อบต.คลองวัว
นายณรงค์ อยู่สําราญ

63 ม.5 ต.จําปาหล่อ อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
0-3561-0720 0-3561-0740
ต่อ 18

-

08-1851-5098 e-mail: jampalor_sao@hotmail.com

0-3561-0720 0-3561-0740
ต่อ 18

-

08-1926-9947

-

79/4 ม.2 ต.คลองวัว อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
09-8964-4365 www.khlongwua.go.th

0-3586-5317 0-3586-5317

e-mail: T.khlongwua@hotmail.com

ปลัด อบต.คลองวัว
นายอัมรินทร์ อิ่มเอม

0-3586-5317 0-3586-5317

-

08-6322-8032
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

อบต.ย่านซื่อ
นายก อบต.ย่านซื่อ
นายไชยวัฒน์ พิทักษ์เขต

0-3585-0050 0-3585-0050

-

08-1279-3136

ปลัด อบต.ย่านซื่อ
นางสาวพจนี ชินพิริยะ

0-3585-0050 0-3585-0050

-

08-0668-1141

อบต.ป่างิ้ว
นายก อบต.ป่างิ้ว
นายบุญรอต ยอดมีกลิ่น
ปลัด อบต.ป่างิ้ว
นางศิรินาถ ศุภบุญ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000

ต.ป่างิ้ว อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000
0-3585-1192 0-3585-1192
ต่อ 102

-

08-1923-2292

0-3585-1192 0-3585-1192
ต่อ 102

-

08-9166-3133

อบต.ตลาดกรวด
นายก อบต.ตลาดกรวด
นายสมบุญ ฤทธิ์เอนก

ม.3 ต.ตลาดกรวด อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
0-3567-2648 0-3567-2648

-

08-9904-2197

ปลัด อบต.ตลาดกรวด
นางสาวเยาวลักษณ์ เสียงสุวรรณ

0-3567-2648 0-3567-2648

-

08-1844-0629

เขตอําเภอวิเศษชัยชาญ
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง
นายก อบต.ศาลเจ้าโรงทอง
นายชูพงษ์ พึ่งเนตร
ปลัด อบต.ศาลเจ้าโรงทอง
นายอาทิตย์ ชีวนาถพันธ์

0-3563-2543 0-3563-2840

-

109 ม.12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ
08-1852-3611 จ.อ่างทอง 14110
www.sao-sanjaorongthong.go.th
e-mail: sanjaorongthong@gmail.com

0-3563-2543 0-3563-2840

-

08-1555-8482

อบต.ไผ่จําศีล
นายก อบต.ไผ่จําศิล
นายธนู ธเนศวรานนท์

0-3563-2789 0-3563-1595

-

111 ม.5 ต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
08-1845-7983 www.paijamsin.go.th

ปลัด อบต.ไผ่จําศิล
นายธนากร มโนธรรม

0-3563-2789 0-3563-1595

-

09-5535-2888

อบต.ยี่ล้น
นายก อบต.ยี่ล้น
นายบรรเจิด สุขวิบูลย์

0-3563-2161 0-3563-2161

-

ปลัด อบต.ยี่ล้น
สิบเอก มานะ สุรวัตร

0-3563-2161 0-3563-2161

-

111/1 ม.2 ต.ยี่ล้น
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
08-1995-0879 14110
e-mail: yeelon111@gmail.com
08-1257-9630
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หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

อบต.ไผ่วง
นายก อบต. ไผ่วง
นายเสน่ห์ แก้วจินดา

0-3561-0955 0-3561-0955

-

สถานที่ตั้ง
มือถือ
ที่อยู่
77 ม.3 ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
08-1791-6802 www.phaiwong.go.th

ปลัด อบต.ไผ่วง
นายอรรถพร สงบกาย

0-3561-0955 0-3561-0955

-

06-2336-6946

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

อบต.หลักแก้ว
นายก อบต. หลักแก้ว
นายสาทิตย์ แจ่มฟ้า

0-3586-4082 0-3586-4082

-

08-4337-6061

ปลัด อบต.หลักแก้ว
นายบัญชา ชดช้อย

0-3586-4082 0-3586-4082

-

08-1380-2102

0-3566-9000 0-3566-9000

-

ม.2 ต.คลองขนาก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
08-1407-6070 14110

0-3566-9000 0-3566-9000

-

08-2956-4114

อบต.คลองขนาก
นายก อบต. คลองขนาก
นายชูชาติ อินทร์ใย

ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110

ปลัด อบต.คลองขนาก
นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี
อบต.บางจัก
นายก อบต. บางจัก
- ว่าง -

0-3566-9334 0-3566-9299

-

-

ปลัด อบต. บางจัก
นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว

0-3566-9334 0-3566-9299

-

08-5404-9279

ม.2 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110

อบต.ตลาดใหม่
นายก อบต.ตลาดใหม่
นายธวัช ทองโอภาส

0-3561-0756 0-3561-0757

-

ปลัด อบต.ตลาดใหม่
ว่าที่ร้อยตรี อภิวัฒน์ รอดทิม

0-3561-0756 0-3561-0757

-

ม.1 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
08-1515-1297 www.taladmai.go.th
e-mail: taladmai@gmail.com
08-9798-7414

อบต.หัวตะพาน
นายก อบต. หัวตะพาน
นายแสน จันทร์ทัสโต

ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
0-3561-0754 0-3561-0752

-

08-1571-7567

ปลัด อบต.หัวตะพาน
นางยุคลธร โสตถิกําแพง

0-3561-0754 0-3561-0752

-

08-1254-6217
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

เขตอําเภอโพธิ์ทอง
อบต.บางพลับ
นายก อบต.บางพลับ
นายสมเกียรติ อินทรดํา

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3569-1593 0-3569-1593

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
08-9806-2929 www.abtbangplub.go.th
e-mail: ilovebangplub@gmail.com

ปลัด อบต.บางพลับ
นางวนัชพร ทองคําชู

0-3569-1593 0-3569-1593

-

08-1948-3665

อบต.อินทประมูล
นายก อบต.อินทประมูล
นายโกศล ทิมบ่อแร่

0-3561-0669 0-3561-0668

-

ม.3 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
08-6751-0216 www.intapramul.go.th

ปลัด อบต.อินทประมูล
นางสาวนิสา วงษ์สด

0-3561-0669 0-3561-0668

-

08-1779-1080

0-3561-0915 0-3561-0915

-

ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
08-6766-8333 www.yangchai.go.th

0-3561-0915 0-3561-0915

-

08-1972-1652

อบต.ยางช้าย
นายก อบต. ยางช้าย
นายปพน สังข์ประเสริฐ์
ปลัด อบต.ยางซ้าย
สิบเอก ณรงค์ แจ่มจํารูญ
อบต.คําหยาด
นายก อบต. คําหยาด
พันโท เสวย หลายสี

0-3561-0604 0-3561-0604

-

08-9451-1745

ปลัด อบต.คําหยาด
นายถวัลย์ เภรีวงษ์

0-3561-0604 0-3561-0604

-

09-4464-2200

ม.1 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120

อบต.บางเจ้าฉ่า
นายก อบต. บางเจ้าฉ่า
นายไพรัตน์ รุ่งสว่าง

ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
0-3586-1861 0-3586-1861

-

08-1307-2896

ปลัด อบต.บางเจ้าฉ่า
-ว่าง-

0-3586-1861 0-3586-1861

-

-

อบต.องครักษ์
นายก อบต.องครักษ์
นายสุพจน์ ผมทอง

111 ม.5 ต.องครักษ์
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
0-3564-4333 0-3564-4333

-

08-7999-0996

ปลัด อบต.องครักษ์
นายคมกฤษ สํานักนี้

0-3564-4333 0-3564-4333

-

08-0056-6361
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โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

อบต.หนองแม่ไก่
นายก อบต. หนองแม่ไก่
นายปัญญา แตงทับ

0-3587-0297 0-3587-0298

-

08-1424-1380

ปลัด อบต.หนองแม่ไก่
นายวีระพันธ์ จันทลุน

0-3587-0297 0-3587-0298

-

08-1586-8387

อบต.บางระกํา
นายก อบต. บางระกํา
นายอาทร นิยมศิลป์

0-3586-1840 0-3586-1840

-

08-6046-3586

ปลัด อบต.บางระกํา
นางสาวมะลิ สุกใส

0-3586-1840 0-3586-1840

-

08-6130-9995

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120

ม.3 ต.บางระกํา อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120

อบต.อ่างแก้ว
นายก อบต. อ่างแก้ว
นายสุขสันติ์ สวนมะม่วง

ม.2 ถ.เสนา-ชันสูตร ต.อ่างแก้ว
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
0-3564-0677 0-3569-1740

-

08-5403-5950

ปลัด อบต.อ่างแก้ว
นายประเสริฐ น้อยขํา

0-3564-0677 0-3569-1740

-

08-6765-7565

เขตอําเภอป่าโมก
อบต.บางเสด็จ
นายก อบต.บางเสด็จ
นายวิทยา คมคาย

ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130
0-3586-8265 0-3561-0460

-

08-1923-6143

ปลัด อบต.บางเสด็จ
นายมนัส ชูชื่น

0-3586-8265 0-3561-0460

-

08-9921-4962

อบต.โรงช้าง
นายก อบต. โรงช้าง
นายยงยุทธ์ ฤทธิ์กระจ่าง

ม.4 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130
0-3566-2123 0-3566-1785

-

08-0662-7997

ปลัด อบต.โรงช้าง
พันจ่าตรี สมพงษ์ ผลประทีปสุริยา

0-3566-2123 0-3566-1785

-

08-1852-7968

อบต.สายทอง
นายก อบต. สายทอง
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์

ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
14130
0-3586-8048 0-3586-8048

-

08-5649-4350

ปลัด อบต.สายทอง
นายจิรยุทธ เกตุวรรัตน์

0-3586-8048 0-3586-8048

-

08-9683-4919
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โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

อบต.เอกราช
นายก อบต. เอกราช
นายศราวุธ เผ่าพยัฆ

0-3566-2201 0-3566-2201

-

08-1853-3827

ปลัด อบต.เอกราช
ว่าที่ร้อยตรี รัตตภูมิ หอมหวน

0-3566-2201 0-3566-2201

-

08-3977-8777

อบต.นรสิงห์
นายก อบต. นรสิงห์
นายไพรัตน์ ทองหยอด

0-3585-2061 0-3585-2062

-

08-1851-7341

ปลัด อบต.นรสิงห์
ว่าที่ร้อยตรี เดชา รุประมาณ

0-3585-2061 0-3585-2062

-

08-1292-2875

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
114 ม.5 ต.เอกราช อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
14130

อบต.โผงเผง
นายก อบต.โผงเผง
นางกุลฟาร์ลี เทพรักษ์

0-3562-3187 0-3562-3187

-

08-8706-7211

ปลัด อบต.โผงเผง
นายวิชญ์ศรุตม์ เดชธนวิชญ์

0-3562-3187 0-3562-3187

-

08-0667-6688

0-3586-2058 0-3586-2058
ต่อ 20

-

ม.5 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี
ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
08-1294-0918 14140

0-3586-2058 0-3586-2058
ต่อ 20

-

08-3694-0033

ต.โผงเผง อ.ป่าโมก
14130

เขตอําเภอไชโย
อบต.เทวราช
นายก อบต. เทวราช
นายคมเพชร ทรัพย์สิน
ปลัด อบต.เทวราช
นายพิพัฒน์ เลิศรัตนะธารา
อบต.ชัยฤทธิ์
นายก อบต.ชัยฤทธิ์
นายรุ่งโรจน์ พลอยคํา

0-3586-6467 0-3586-6468

-

08-9761-6775 e-mail: chaiyo-yarid@hotmail.com

ปลัด อบต.ชัยฤทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี ภาคภูมิ อนุศาสตร์

0-3586-6467 0-3586-6468

-

08-1812-6007

0-3594-9757-8 0-3594-9757-8
ต่อ 111
ต่อ 111

-

39 ม.4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย
จ.อ่างทอง 14140
08-9444-0727 e-mail: ratsatit2560@gmail.com

0-3594-9757-8 0-3594-9757-8
ต่อ 111
ต่อ 111

-

08-9902-8410

อบต.ราชสถิตย์
นายก อบต.ราชสถิตย์
นายจิรทีปต์ ทวีสุข
ปลัด อบต.ราชสถิตย์
นายปรีชา ปรีชาชวลิต

50 ม.5 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย
จ.อ่างทอง 14140
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

เขตอําเภอแสวงหา
อบต.ห้วยไผ่
นายก อบต.ห้วยไผ่
นางบุญเชิด สิงห์ห่วง
ปลัด อบต.ห้วยไผ่
นายนิยม คมขํา

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
14150

0-3587-0026 0-3587-0026
ต่อ 105
ต่อ 108

-

08-1744-4056

0-3587-0026 0-3587-0026
ต่อ 107
ต่อ 108

-

08-9240-8349

อบต.บ้านพราน
นายก อบต. บ้านพราน
นายวินัย บุญศรี

ม.2 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 14150
0-3561-0736 0-3561-0736

-

08-0665-9499

ปลัด อบต.บ้านพราน
นางสาวชญาภา โอภาไพบูลย์

0-3561-0736 0-3561-0736

-

08-4910-1463

อบต.วังน้ําเย็น
นายก อบต. วังน้ําเย็น
นางณีรนุช ขวัญเกตุ

ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 14150
0-3561-0966 0-3561-0967

-

08-9880-9473

ปลัด อบต.วังน้ําเย็น
นางสาวสุนทรี ครรชิตไชย

0-3561-0966 0-3561-0967

-

08-1820-4054

อบต.สีบัวทอง
นายก อบต. สีบัวทอง
นายกิตติ์ บุญประสพ

65/1 ม.5 ต.สีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
0-3587-0444 0-3563-9013

-

08-1946-6165

ปลัด อบต.สีบัวทอง
นางสาวพูลผล โสภาภรณ์

0-3587-0444 0-3563-9013

-

08-9902-1080

อบต.ศรีพราน
นายก อบต.ศรีพราน
นาวาเอก คเน รักขํา

ต.ศรีพราน อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 14150
0-3569-5975 0-3569-5976

-

08-9681-5273

ปลัด อบต.ศรีพราน
พันจ่าเอก เจนจบ ดิษฐ์ผดุง

0-3569-5975 0-3569-5976

-

09-2267-1163

อบต.จําลอง
นายก อบต. จําลอง
นายประคอง สว่างสุก

ม.6 ต.จําลอง อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 14150
0-3561-9230 0-3561-9230

-

08-1852-3449

ปลัด อบต.จําลอง
พันจ่าเอก พิชัย สุนทรนันท์

0-3561-9230 0-3561-9230

-

08-9809-6002
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

เขตอําเภอสามโก้
อบต.อบทม
นายก อบต. อบทม
ว่าง
ปลัด อบต.อบทม
จ่าสิบเอก นริศ บุญขํา
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
นายก อบต. โพธิ์ม่วงพันธ์
นายชลอ จันทร์เศรษฐี
ปลัด อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
นายมีศักดิ์ พลชัย

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
14160

0-3569-7150 0-3569-7150
ต่อ 25

-

-

0-3569-7150 0-3569-7150
ต่อ 25

-

08-9537-1616

0-3561-0519 0-3561-0519
ต่อ 105
ต่อ 102

-

ม.3 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้
08-1643-4724 จ.อ่างทอง 14160
www.phomuangphan.go.th
e-mail: phomuangphan@gmail.com

0-3561-0519 0-3561-0519
ต่อ 103
ต่อ 102

-

08-1914-9382

สํานักงานเหล่ากาชาด
สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นางศิริวรรณ ประสงค์

ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-2111

เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นางเนตรชนก พุ่มน้อย

0-3561-1142 0-3561-1142 11730 08-1403-7095

ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
นางสาวเมตตา พงษ์ขยัน
0-3561-2111

-

-

-

-

08-3616-7829

08-9721-1317

ภาคเอกชน
หอการค้าจังหวัดอ่างทอง
ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
นายเอนก สีเขียวสด

14/31 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
0-3562-5060 0-3562-5217
0-3562-6342 0-3562-6342

0-3561-6197 0-3561-6196

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
พลตรี สุทัศน์ อยู่นาน
-

-

06-5394-5635

-

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
08-1652-5666 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
70/2 ม.5 ต.ไผ่จําศีล
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

-

-

08-8275-7343
08-9238-2153
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
สโมสรโรตารี่อ่างทอง
นายกสโมสรโรตารีอ่างทอง
นางสาวอัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์
สโมสรไลออนส์อ่างทอง
นายกสโมสรไลออนส์อ่างทอง
นายอมร นิยมค้า
ธนาคาร
ชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง
นายเทิดเกียรติ เกียรติกุล

โทรศัพท์

-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

-

-

สถานที่ตั้ง
มือถือ
ที่อยู่
สํานักงานวิริยะอ่างทอง
36/14 ถ.ลําท่าแดง ต.ศาลาแดง
08-1401-2558 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
11 ถ.ชัยพรสุวพันธุ์ ต.ตลาดหลวง

อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-1545

-

-

08-1994-7886

119 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง

อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
0-3561-4687 0-3561-4688

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอ่างทอง
นายสมพล ศรีเสน
0-3561-1699 0-3561-1699
ต่อ 64
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาอ่างทอง
นายเทิดเกียรติ เกียรติกุล
0-3561-1150 0-3562-5154
ต่อ 14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ
นายจิระพงษ์ ศรีเจริญธรรม
0-3563-1203 0-3562-2051
ต่อ 14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ทอง
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาโพธิ์ทอง
นางหนึ่งฤทัย สุทธิวรรณา
0-3569-1381 0-3569-1381
ต่อ 10
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแสวงหา
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาแสวงหา
จ่าอากาศเอก อาณัติ ลิ้มไพบูลย์
0-3569-5033 0-3569-5033
ต่อ 14
ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
ผู้อํานวยการธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
นายธีรยุทธ เกตุพันธุ์
0-3561-4500 0-3561-4500
ต่อ 23
ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง
นางบัวงาม จีนขจร
0-3561-1242 0-3561-1242

-

08-6145-6344
119 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง

อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
-

08-1658-7660
119 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง

อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
-

08-6145-6344
91 ม.5 ต.ไผ่จําศีล
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

-

08-1423-0420
175 ม.6 ต.อ่างแก้ว
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

-

08-4653-6206
121 ม.4 ต.แสวงหา
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150

-

08-3213-4217
50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

-

08-9922-1294
50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

-

08-9521-9921
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

ธนาคารออมสิน สาขาวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวิเศษชัยชาญ
นางอรุญณี สุขแสงจันทร์
0-3562-2052 0-3563-1190

ธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ทอง
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ทอง
นางสุภัคธนันท์ สุขีศิลป์
ธนาคารออมสิน สาขาป่าโมก
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาป่าโมก
นายก้องเกียรติ ตรีบุบผา

0-3564-0050 0-3564-0050

-

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

202/1 ม.7 ถ.แม่น้ําน้อย
08-1991-8460 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
483 ม.5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหา
ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
09-8693-5619 14120
544/ข ม.2 ต.ป่าโมก
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

0-3566-1335 0-3566-1335

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอ่างทอง
นางนิตสา ทองสีเหลือง
0-3561-3507-9 0-3561-3507
0-3561-3488
ต่อ 289
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการสาขาอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย
นางจินตนา ยิ้มภักดี
0-3561-1720-1 0-3561-1665
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาวิเศษชัยชาญ
นายสมพงษ์ บุญมี
0-3563-1740-3 0-3563-1742
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาโพธิ์ทอง
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาโพธิ์ทอง
นายชัยสิทธิ์ ไทรวิจิตร
0-3569-1352 0-3569-1351
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาป่าโมก
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาป่าโมก
นางรุ่งนภา สุภารัตน์
0-3566-1329 0-3566-1323
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
นางอรรฐนี ปิติสม
0-3561-1307 0-3561-1346
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ
ว่าง
0-3563-1242 0-3563-1262
0-3563-1262

-

08-1780-3502

-

21/9-10 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ
08-5485-4048 จ.อ่างทอง 14000

23 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
-

-

-

204/1 ม.7 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
08-4075-7914 จ.อ่างทอง 14110

-

455 ม.5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหา
ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120

-

525/ข ต.ป่าโมก
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
-

08-4075-5305
27 ถ.เทศบาล ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

-

08-1655-0922
345 ม.6 ถ.ศาลเจ้าโรงทอง
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ

-

-

จ.อ่างทอง 14110
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

โทรศัพท์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาป่าโมก
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาป่าโมก
นายชะณัฐ จุลทรัพย์
0-3562-3516 0-3566-1237

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
นางสาววันทิพย์ พึ่งเพียร
0-3561-1279 0-3561-1278
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาวิเศษชัยชาญ
นายสมชาย ลิ้มรุ่งเสาวคนธ์
0-3563-1092 0-3563-1091-2
0-3563-1427
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
นางสายวสันต์ จุลศิริวัฒนกุล
0-3561-1618 0-3561-1617
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
นางกนกวรรณ ศรีม่วง
0-3561-4466 0-3561-1048
0-3561-4511
ธนาคารธนชาต สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการธนาคารธนชาต สาขาอ่างทอง
นางสาวสุมาลี เทียนประทีป

0-3561-2301-3 0-3561-1100

ธนาคารธนชาต สาขาวิเศษชัยชาญ
ผู้จัดการธนาคารธนชาต สาขาวิเศษชัยชาญ
นางสุภาพร ตันติรุ่งอรุณ
0-3563-2801-4 0-3563-2805
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
ผู้จัดการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
นางอุไรวรรณ ผ่องอรุณ
0-3561-2418 0-3562-5131
0-3561-1262
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
นายฐิติภัทร เต็มไพบูลย์กุล

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

08-9900-9554
43 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

-

08-1794-5036
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
14110

-

08-1794-5125

44,46,48 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
-

08-1376-9637
ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000

-

08-1947-4341

-

25 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ
08-1581-5104 จ.อ่างทอง 14000
351 ม.6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

-

08-1852-7242
63,65,67,69 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

-

08-5487-9693

14/5-6 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี
ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
0-3562-5106 0-3562-5207

-

08-5980-8029
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
สื่อมวลชน
สื่อ TV จังหวัดอ่างทอง
ช่อง 3
นายรัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์
e-mail: rat_jack@hotmail.com
นายกนกศักดิ์ แสงตระการ

ช่อง 5
นางณัทปภา พูลสมบัติ
e-mail: nut.pool@hotmail.com
ช่อง 7
นายธาดาพันธ์ สุวรรณสัญญา
นายชัชรัตน์ เสรีรัตนชัยพร

ช่อง MODERN 9
นางจีระนันท์ กลิ่นสุคนธ์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3569-1818 0-3569-1818
-

0-3587-0238

-

-

-

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

161 ม.6 ต.อ่างแก้ว
08-7427-6382 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
08-7322-7333 51/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
6/3 ม.6 ต.หนองแม่ไก่
08-0576-5765 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

0-3561-1583 0-3561-2170
0-3569-1818

ร้าน P.Q. มินิมาร์ท 101-103
08-1825-1661 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง อ.เมืองฯ
08-6303-3386 จ.อ่างทอง 14000
08-1258-2026 50 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

0-3561-3499 0-3561-4416

17/52 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2 ต.บ้านแห
08-1313-6940 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

0-3561-2066 0-3561-1749

-

-

e-mail: angthongpost@hotmail.com

ช่อง NBT
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
e-mail: prdangthong@gmail.com
ช่อง Thai PBS
นายทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์

0-3562-0003 0-3562-0071

-

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2
09-2246-8390 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
17/52 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2

0-3561-3499 0-3561-4416

-

08-5998-3955 ต.บ้านแห อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: angthongpost@hotmail.com

ช่อง TNN 24 / ไทยรัฐทีวี / ช่อง ONE
นายตระกูลศักดิ์ วรเรียน
e-mail: one_t1@hotmail.com
ช่อง 8 สํานักข่าว RS
นายสุรชัย ผลจันทร์
e-mail: s0896066364@gmail.com
ช่อง INN
นายอภิวัฒน์ กุลคํา
e-mail: apiwat.k45@gmail.com

0-3561-1983

-

-

-

-

-

-

14/18 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี
08-4882-9155 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000

-

111/27 ม.5 หมู่บ้านโชคชัย 3
08-9606-6364 ต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110

-

69/12 ต.บ้านแห อ.เมืองฯ
09-3759-7771 จ.อ่างทอง 14000
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ช่อง MONO 29
นายหิรัญยวัต อธิวัฒน์เดชากร
e-mail: hiranyawat@gmail.com
ช่องสปริงนิวส์
นางจีระนันท์ กลิ่นสุคนธ์

โทรศัพท์
-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.
-

0-3561-3499 0-3561-4416

-

สถานที่ตั้ง
มือถือ
ที่อยู่
33/1 ม.4 ต.ราชสถิตย์
08-5444-9389 อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

-

17/52 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2
08-1313-6940 ต.บ้านแห อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: angthongpost@hotmail.com

อ่างทองเคเบิลทีวี
นายเฉลิมศักดิ์ บุญประคอง
นายอนันต์ เอี้ยวสุวรรณ
นายพรชัย มนตรีอุปถัมภ์
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอ่างทอง
เซ็นเตอร์เรดิโอ ความถี่ 104.5 MHz
นายโชคชัย ทองศักดิ์

บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จํากัด
0-3562-5485 0-3562-5772

0-3561-6200

-

-

-

08-2478-9387 18/2 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง
08-2351-2134 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
09-4061-2005

99 ม.1 ต.ศาลาแดง
08-5179-4920 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: centerradio@hotmail.com

ไอซี่เรดิโอ ความถี่ 93.75 MHz
นางกัญญณัฐ ทองศักดิ์

18/5 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง

0-3561-1065

-

-

08-5421-4099 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: icecy_fm93.75@hotmail.com

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ความถี่ 101.75 MHz
นายเสถียร วรภูมิ
0-3561-6240-1
0-3561-1511
เกษไชโย ความถี่ 92.25 MHz
นายเสถียร จันทร

เสียงโพธิ์ทอง ความถี่ 103.50 MHz
นางบุหงา พุ่มพวง

0-3564-7123

0-3564-0505

-

-

66 ม.3 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
-

-

-

08-1931-0649 ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
e-mail: smile_pik2@hotmail.com
30 ม.6 ต.เทวราช อ.ไชโย
08-1947-0201 จ.อ่างทอง 14140
e-mail: cfm9225@hotmail.com
89/7 ม.4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง
08-4925-3216 จ.อ่างทอง 14120
e-mail: chabakeaw_103.50@hotmail.com

อ่างแก้วเรดิโอ ความถี่ 106.25 MHz
นางพรรณี พงษ์มุลี

0-3564-0505

-

-

08-2565-3895 89/7 ม.4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
e-mail: chabakeaw_103.50@hotmail.com

คนโพธิ์ทอง ความถี่ 100.75 MHz
นางฉวีพัชร์ ทองสําริต

0-3564-4430

-

-

33 ม.8 (วัดยางทอง) ต.บางเจ้าฉ่า
08-7505-0119 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
e-mail: konphothong100.75@gmail.com
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
เพรสเรดิโอ ความถี่ 94.75 MHz
นางสาวยุวดี เปาอินทร์

โทรศัพท์
0-3587-2273

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.
-

-

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
4/1 ม.3 ต.ห้วยคันแหลน

06-2669-5541 อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
e-mail: yuwadee.paoin@gmail.com

บางเสด็จเรดิโอ ความถี่ 98.25 MHz
นางสมนึก ศรีดี

บาล้านซ์เรดิโอ ความถี่ 101.0 MHz
นายธวัชชัย สัญญะวิรี

0-3586-8293

-

0-3561-3730 0-3562-5137

-

38/1 ม.3 ต.บางเสด็จ
08-9539-5527 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
e-mail: bangsadet@hotmail.com

-

65/2 ม.2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองฯ
08-1994-9434 จ.อ่างทอง 14000
08-4310-7656 e-mail: berm-balance@hotmail.com
e-mail: bua_balance@hotmail.co.th

โกลเด้นเวฟ ความถี่ 91.25 MHz
นางนฤมล วรศิริ

6/22 ม.6 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ

-

-

-

08-0653-6644 จ.อ่างทอง 14110
e-mail: mol_herbal@hotmail.com

แสวงหาสัมพันธ์เรดิโอ ความถี่ 107.5 MHz
นายบรรจง ปานนุ้ย
0-3561-8445

-

-

46 ม.5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา
08-9904-1781 จ.อ่างทอง 14150
e-mail: musicmantopmint@gmail.com

คนสามโก้ ความถี่ 97.25 MHz
นายอนุรักษ์ บุญเมือง

0-3569-7225

-

-

ซิตี้เรดิโอ ความถี่ 90.25 MHz
นางขนิษฐา ศริพันธ์

-

-

-

311 ม.5 ต.สามโก้ อ.สามโก้
08-6766-6644 จ.อ่างทอง 14160
e-mail: anurak81724@gmail.com
08-1852-2377 4/1 ม.3 ต.ห้วยคันแหลน
06-2669-5541 อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
e-mail: yuwadee.paoin@gmail.com

วัดสีบัวทอง ความถี่ 107.75 MHz
นายสมชาย ธัญญะเจริญ

-

-

-

วัดสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา
08-9904-1781 จ.อ่างทอง 14150
e-mail: musicmantopmint@gmail.com

หนังสือพิมพ์ส่วนกลางในจังหวัดอ่างทอง
เดลินิวส์
นายรัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์
0-3569-1818 0-3569-1818
e-mail: rat_jack@hotmail.com
นายอนันต์ เอี้ยวสุวรรณ
e-mail: sarimnimmon001_@hotmail.com

-

161 ม.6 ต.อ่างแก้ว
08-7427-6382 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
08-2351-2134 8/2 ม.1 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ไทยรัฐ
นายพงษ์ศักดิ์ คารวะวิชัย
นายตระกูลศักดิ์ วรเรียน
e-mail: one_t1@hotmail.com
มติชน / เครือเนชั่น
นายเสถียร ธีฆัมพร

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

50 ถ.สมบุญเกตุวัลย์ (ร้านแต่ซุ่งไถ่)

0-3561-1171 0-3561-1194

-

0-3561-1983

-

-

0-3561-2675 0-3561-1623

นายหรัญยวัต อธิวัฒน์เดชากร
e-mail: hiranyawat@gmail.com

-

-

-

ข่าวสด / คมชัดลึก / บ้านเมือง / เครือ NATION
นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
e-mail: rimseub017@gmail.com

-

-

-

ข่าวสด
นางสาววันวิสาข์ จันทวร
e-mail: goong0629@gmail.com

-

-

-

สยามรัฐ
นายเฉลิมพล บุญประคอง
e-mail: numboonprakong@gmail.com
สยามธุรกิจ
นางสาวอัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์
e-mail: atma_angthong@hotmail.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง
ชาติประชา
นายศักดา กาญจนพูนทรัพย์

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่

08-9801-9560 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
08-4882-9155

72 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
08-9208-8546 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-6336-5881
08-5444-9389

11/1 ม.1 ต.จําปาหล่อ
08-4775-8851 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
08-6755-2231

08-9088-5550 68/4 ม.1 ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000
18/2 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง

-

-

0-3586-0371 0-3586-0372

0-3561-3499

-

-

-

-

08-2478-9387 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

1/2 อาคารศูนย์การเรียนรู้
08-1401-2558 ห้อง สนง.ข่าวท้องถิ่น จ.อ่างทอง
ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000

53/1 ม.1 ต.สามง่าม
08-5212-5633 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
e-mail: aphenix_gold@hotmail.com
e-mail: chatpacha.5311@gmail.com

ไทยเสรีชน
นายภูกิจ พูลสมบัติ

อ่างทองโพสต์
นายทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์

-

-

0-3561-3499 0-3561-4416

-

6/3 ม.6 ต.หนองแม่ไก่
08-1570-9849 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
08-0576-5765 e-mail: thaisareenews@hotmail.com

-

17/52 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2
08-5998-3955 ต.บ้านแห อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000
e-mail: angthongpost@hotmail.com
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
เอกราชนิวส์
นายสาทร คชวงษ์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

0-3586-1259 0-3586-1259

-

สถานที่ตั้ง
มือถือ
ที่อยู่
52 ม.2 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง
08-6168-1955 จ.อ่างทอง 14120
e-mail: akekarachnews@hotmail.com

สื่อ Social Media จังหวัดอ่างทอง
AngthongNews
ว่าที่ร้อยตรี วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์
e-mail: vippondz@gmail.com

โรงแรม
อําเภอเมืองอ่างทอง
โรงแรมซีแอลการ์เด้นอินน์

0-3586-0371 0-3586-0372

-

0-3561-2664-6

-

-

1/2 อาคารศูนย์การเรียนรู้
09-5521-8130 ห้อง สนง.ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000

-

42 ม.11 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.บ้านอิฐ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

โรงแรมอ่างทอง

โรงแรมบัวหลวง

อําเภอวิเศษชัยชาญ
โรงแรมวิเศษอินน์

0-3561-1766-7
0-3563-1766

-

-

0-3561-1116
0-3561-1800

-

-

0-3563-1904

-

-

-

62 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง
ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

08-1495-8884 31/1 ต.โพสะ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
14000

-

380 ม.7 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ

จ.อ่างทอง 14110
โรงแรมปานปรีย์

อําเภอโพธิ์ทอง
โรงแรมโพธิ์ทองอินน์

0-3563-2678

-

-

0-3569-1139-40

-

-

09-8485-8034 385 ม.7 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
-

ใกล้ตลาดกมล 171/17 ม.6
ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โรงแรมพลอยรีสอร์ท

-

-

-

08-9807-6222 156 ม.2 ต.บางพลับ
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

แพริมน้ํารีสอร์ท

-

-

-

08-1947-7491 55/ก ม. 1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

53

ทําเนียบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ร้านอาหาร
อําเภอเมืองอ่างทอง
ร้านกําธร

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.

มือถือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
9/3 ม.2 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ

0-3561-2288

-

-

ร้านเล็กบ้านรอ

0-3561-2070
0-3561-5849

-

-

ร้านย่านซื่อปลาเผา

0-3562-5425

-

-

ร้าน 10/6

0-3562-5960

-

-

08-1853-2732 ต.ศาลาแดง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
-

35 ถ.เทศบาล 3 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

08-1832-9245 69/1 ม.4 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี (สายเก่า)
ต.ย่านซื่อ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
-

10/6 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี
ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

ร้านอ่างทองสเต็กเฮ้าส์

-

-

-

08-1947-4327 334 ต.โพสะ อ.เมืองฯ
จ.อ่างทอง 14000

ครัวปักษ์ใต้

-

-

-

08-1948-6380 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ศาลาแดง
อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000

ร้านตาสืบ

-

-

-

08-9914-1952

0-3563-1052

-

-

08-1252-4777 39/3 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

ร้านขนมทรงนิมิต

0-3563-1964
0-3563-1342

-

-

ร้านขนมนิรมิต

0-3563-1052

-

-

ร้านขนมลูกจันทร์

0-3563-1315

-

-

อําเภอวิเศษชัยชาญ
ร้านนิรมิต

-

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

08-1852-4777 39/3 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
-

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

อําเภอโพธิ์ทอง
ร้านตั้งตังอา

0-3569-1006

-

-

ร้านเรือกลางสวน

0-3560-1673-4

-

-

-

425-426 ต.โพธิ์ทอง
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

08-9814-4469 1 ม.1 ต.บ่อแร่
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
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ตําแหน่ง / ชื่อ - สกุล
ร้านป่าแก้วปลาเผา

โทรศัพท์
-

หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
มท.
-

สถานที่ตั้ง
มือถือ
ที่อยู่
08-3825-3980 147 ม.2 ต.อินทประมูล
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

ร้านต้นมะขาม

0-3569-1451

-

-

-

ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120

ครัวนภา

0-3569-1252

-

-

086-3113392 86/4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120

อําเภอป่าโมก
ร้านอาหารปิ่นโต

0-3566-2589

-

-

08-5182-5479 68/ก ม.1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

ครัวคุณกุ้ง

-

-

-

08-3039-1999 55/ก ม.1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

ร้านเจ๊แหว๋วก๋วยเตี๋ยวโบราณ

-

-

-

08-1852-8987 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

