พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2544
การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระท�ำเพื่อให้งาน
ส�ำเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระท�ำด้วยสติ
รูต้ วั และปัญญารูค้ ดิ ว่าสิง่ ใดเป็นความเจริญ สิง่ ใดเป็นความเสือ่ ม
อะไรเป็นสิ่งที่ต้องท�ำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือก�ำจัด ผลที่
เกิดขึ้นจริง จึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและ
ส่วนรวม
วังไกลกังวล
วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2544
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ค�ำแสดงความอาลัยและน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้าระลึกอยู่เสมอว่า นับเป็นบุญของ
ปวงชนชาวไทยที่ ไ ด้ เ กิ ด มาเป็ น พสกนิ ก รของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช นับตัง้ แต่ใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท
เสด็จด�ำรงสิรริ าชสมบัตเิ ป็นฉัตรร่มเกล้าเหล่าพสกนิกร พระองค์ทา่ น
ได้ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุก
ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ภายใต้รม่ พระบารมี ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพสกนิกร
ชาวจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี อย่ า งอเนกอนั น ต์ โดยได้ เ สด็ จ
พระราชด�ำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2502 ถึงปีพุทธศักราช 2530 รวม 15 ครั้ง โดยใน
การเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมพสกนิกรดังกล่าว พระองค์ท่านได้
สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของราษฎรและสภาพปัญหาของ
ท้องที่ต่างๆ เพื่อพระราชทานแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาความ
2

เดือดร้อนของราษฎร ตลอดจนได้พระราชทานช่วยเหลือเครื่องมือ
ในการพั ฒ นา และพระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์
อั น เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ในด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างรวดเร็วทั่วถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้ของพระองค์
จะสถิตอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิจนิรันดร์ และขอตั้ง
ปณิธานเพือ่ สืบสานตามรอยเบือ้ ง   พระยุคลบาท พระบรมราโชวาท
พระราชด�ำรัสในด้านต่างๆ น้อมน�ำมาปฏิบัติซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข
ของอาณาประชาราษฎร์ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
สืบไป ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ปวงพสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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สารบัญ
ผู้บริหารระดับสูงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวงมหาดไทย
อ�ำเภอ
ศาล
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
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7
8
10
16
18
19
20
21
23
23
24
25
31
33
35
35
36
37
39
40
40

สารบัญ (ต่อ)
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่สังกัด กระทรวง ทบวง กรม
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานอิสระของรัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครเกาะสมุย
เทศบาลเมืองท่าข้าม
เทศบาลเมืองนาสาร
เทศบาลเมืองดอนสัก
เทศบาลต�ำบล
อบต. เขตอ�ำเภอเมือง
อบต. เขตอ�ำเภอพุนพิน
อบต. เขตอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
อบต. เขตอ�ำเภอบ้านนาสาร
อบต. เขตอ�ำเภอเวียงสระ
อบต. เขตอ�ำเภอดอนสัก
อบต. เขตอ�ำเภอท่าฉาง
อบต. เขตอ�ำเภอไชยา
อบต. เขตอ�ำเภอท่าชนะ

44
45
46
46
51
55
56
58
58
59
59
59
67
69
72
74
76
76
77
78
80
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สารบัญ (ต่อ)
อบต. เขตอ�ำเภอพนม
อบต. เขตอ�ำเภอบ้านตาขุน
อบต. เขตอ�ำเภอคีรีรัฐนิคม
อบต. เขตอ�ำเภอเคียนซา
อบต. เขตอ�ำเภอพระแสง
อบต. เขตอ�ำเภอบ้านนาเดิม
อบต. เขตอ�ำเภอชัยบุรี
อบต. เขตอ�ำเภอวิภาวดี
วัด/เจ้าคณะ/เจ้าอาวาส
สโมสร/สมาคม/องค์กรเอกชน
สื่อมวลชน
ธนาคาร
โรงแรม
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ท่าอากาศยาน/สถานีรถไฟ/บริษัทรถโดยสารประจ�ำทาง
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81
82
83
84
85
87
88
89
89
91
93
95
95
98
98

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้บริหารระดับสูงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-7727-2176 0-7728-5990 08-9203-0403
นายอวยชัย อินทร์นาค
สป.65411		
0-7727-2111
			
สป.65410
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางสินินาฏ อินทร์นาค
0-7727-2798 0-7728-9198 08-3042-9363
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายศุภวัชร ศักดา
0-7727-2190 0-7727-2190 08-9203-4012
สป.65412		
0-7727-2642
			
สป.65416
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายวิชวุทย์ จินโต
0-7728-7838 0-7728-7838 08-9203-4011
สป.65414		
0-7728-9263
			
สป.65418
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์
0-7727-2805 0-7727-2805 08-9203-4009
สป.65413		
0-7728-4982
			
สป.65417
รอง ผอ.รมน.จว.สฎ. (ท)			
พ.อ.เสกสรร ก้อนแก้ว
0-7720-6192 0-7720-6197 08-7273-6837
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สป.65411		
นายสิทธิพร ศิริสมบัติ
0-7727-2176 0-7728-5990 08-5098-7717
นางสาวชลณัฐ ชุมวระ
0-7727-2176 0-7728-5990 08-5483-4599
นางสาวมะลิ เศษขาว
0-7727-2176 0-7728-5990 08-7299-2846
น.ส.สุภาพันธุ์ บุญเมือง
0-7727-2176 0-7728-5990 08-7274-3724
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศุภวัชร ศักดา)		
นายยุทธนา นิลกิจ
0-7727-2190 0-7727-2190 08-9594-3983
น.ส.ณภัทร นาเจริญ
0-7727-2190 0-7727-2190 08-9727-7604
สป.65412		
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิชวุทย์ จินโต) 		
นายสมชาย เลื่อนนก
0-7728-7838 0-7728-7838 08-9474-0077
น.ส.พิศมัย เรอุไร
0-7728-7838 0-7728-7838 08-9470-9101
สป.65414		
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์) 		
นางสาววันทนี อ่างทอง
0-7727-2805 0-7727-2805 09-0485-4324
นายนิมิต วงษ์จินดา
สป.65413		
06-3903-4962
กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์
0-7728-2681 0-7727-2926 08-9203-4085
0-7727-2926 0-7728-2175
สป.65019, 65419 สป.65120
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด		
นายศักดาพร รัตนสุภา
0-7727-2926 0-7728-2175 08-9203-4388
สป.65023 สป.65120
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล			
นายไพฑูร เมืองเนาว์
0-7727-2926 0-7728-2175 08-1415-2528
สป.65225 สป.65120
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอ�ำนวยการ			
นายดุสิต ศักรกานต์
0-7727-2926 0-7728-2175 08-4387-8954
สป.65021 สป. 65120
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นางแววตา อาจหาญ
0-7720-6683 0-7720-6683 08-9203-4387
สป.65031, 65032		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด			
นางสาวละออง สองเมือง
0-7727-2926 0-7728-2175 08-5484-2489
e-mail address : laong_son@moi.go.th สป.65425 สป.65120 08-9913-6799
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หัวหน้าส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย		
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์
0-7728-5460 0-7728-5460 08-9203-4085
สป.65227-8 สป.65227
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย		
นายอัมรินทร์ นวลน้อย
0-7728-5460 0-7728-5460 08-5484-2696
สป.65227-8 สป.65227
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ที่ท�ำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายประเวศ ไทยประยูร
0-7727-2856 0-7722-2470 08-9973-9830
e-mail address : surate1@suratthani.go.th สป.65430		
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล
0-7727-2586 0-7728-2586 08-1833-3021
สป.65431		
ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายไพบูลย์ ใจสมุทร
0-7728-4067 0-7728-4067 08-1833-3024
e-mail address : surate1@suratthani.go.th สป.65439		
08-9689-9933
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
เสมียนตราจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางสาวลัดดา มีลาภ
0-7727-2208 0-7727-2208 08-1753-4834
สป.65435		
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.)
นายสุเชาว์ ทูโมสิก
0-7720-4097 0-7720-4097 06-3903-5017
e-mail address : sortorsor@hotmail.com สป.65095		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 3 ถ. ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ที่ว่าการอ�ำเภอเมือง
นายอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี			
นายชุมพล สุขใส
0-7728-8760 0-7728-8760 08-1867-5385
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
0-7728-9133 0-7728-8260 08-18675386
ที่ตั้ง : ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ที่ว่าการอ�ำเภอพุนพิน
นายอ�ำเภอพุนพิน			
นายจเร ขวัญเกิด
0-7731-1202 0-7731-2608 08-1867-5386
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์
0-7731-2608 0-7731-2608 08-1867-5386
ที่ตั้ง : ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
ที่ว่าการอ�ำเภอเกาะสมุย
นายอ�ำเภอเกาะสมุย
นายไพบูลย์ โอมาก
0-7742-0003 0-7742-0003 08-1867-5446
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์
0-7742-0882 0-7742-0883 08-6952-0957
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

10

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ว่าการอ�ำเภอเวียงสระ
นายอ�ำเภอเวียงสระ			
นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
0-7736-1990 0-7736-1990 08-1867-5504
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายอภิศักดิ์ แก้วสุขศรี
0-7736-1990 0-7736-1990 09-8246-1306
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190			
ที่ว่าการอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
นายอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์			
นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม
0-7737-9023 0-7724-4586 08-1867-5440
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายชวลิต โรจนรัตน์
0-7737-9023 0-7724-4586 09-8246-1187
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 204 หมู่ที่ 1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ที่ว่าการอ�ำเภอดอนสัก
นายอ�ำเภอดอนสัก			
นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม
0-7737-2099 0-7737-2099 08-1867-5508
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายวีรยุทธ ขนุนนิล
0-7737-2099 0-7737-2099 09-8246-1311
ที่ตั้ง : 19 หมู่ที่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84200 		
ที่ว่าการอ�ำเภอเกาะพะงัน
นายอ�ำเภอเกาะพะงัน			
นายเกริกไกร สงธานี
0-7737-7064-5 0-7737-7064 08-1867-5534
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายวัฒนา บูรณะธนัง
0-7737-7064-5 0-7737-7064 06-3903-5087
ที่ตั้ง : ถ.ท้องศาลา - โฉลกหล�ำ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

11

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ว่าการอ�ำเภอท่าฉาง
นายอ�ำเภอท่าฉาง			
นายบรรเจิด สาริพัฒน์
0-7738-9403 0-7738-9403 08-1867-5473
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายส�ำนวน ทองศรี
0-7738-9403 0-7738-9403 06-3903-5153
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150			
ที่ว่าการอ�ำเภอไชยา
นายอ�ำเภอไชยา			
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
0-7743-1144 0-7743-1144 08-1867-5452
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง
0-7743-1144 0-7743-1144 09-8246-1209
ที่ตั้ง : ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี			
ที่ว่าการอ�ำเภอท่าชนะ
นายอ�ำเภอท่าชนะ			
นายเจริญ เปลี่ยวจิตร
0-7726-2284 0-7726-2035 08-1867-5465
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายปัญญาภรณ์ วัฒนปราโมทย์
0-7726-2284 0-7726-2035 08-1979-3181
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี		06-3903-5143
ที่ว่าการอ�ำเภอคีรีรัฐนิคม
นายอ�ำเภอคีรีรัฐนิคม			
นายธีระพล ช่วยเรียง
0-7726-5221 0-7726-5221 08-1867-5390
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
0-7726-5221 0-7726-5221 06-3903-5171
			09-3580-1740
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

12

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ว่าการอ�ำเภอเคียนซา
นายอ�ำเภอเคียนซา			
ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์
0-7738-7183 0-7738-7183 08-1867-5514
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายสันติ บุญรอด
0-7738-7183 0-7738-7183 08-7896-3401
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260			
ที่ว่าการอ�ำเภอพระแสง
นายอ�ำเภอพระแสง			
นายวิระ ทองพิจิตร
0-7736-9341 0-7736-9341 08-1867-5501
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายอนุรักษ์ ลิ้มถาวรนันท์
0-7736-9341 0-7736-9341 09-8246-1287
ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี			
ที่ว่าการอ�ำเภอพนม
นายอ�ำเภอพนม			
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ
0-7739-9026 0-7739-9135 08-1867-5427
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายวิระชัย ชุมแก้ว
0-7739-9135 0-7739-9135 08-9866-8494
ที่ตั้ง : ถ.สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250			
ที่ว่าการอ�ำเภอบ้านตาขุน
นายอ�ำเภอบ้านตาขุน			
นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
0-7739-7284 0-7739-7029 08-1867-5525
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร
0-7739-7284 0-7739-7029 08-9069-5552
			06-3903-4958
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

13

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ว่าการอ�ำเภอบ้านนาสาร
นายอ�ำเภอบ้านนาสาร			
นายถาวร พรหมฉิม
0-7734-1481 0-7734-1481 08-1867-5498
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายวรศักดิ์ เผือกภูมิ
0-7734-1481 0-7734-1481 09-8246-1239
ที่ตั้ง : 50 ถ.เทศบาล 1 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
08-9195-7474
ที่ว่าการอ�ำเภอบ้านนาเดิม
นายอ�ำเภอบ้านนาเดิม			
นายธนวรรษ รอดจิตต์
0-7735-9678 0-7735-9233 08-1867-5536
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายสุกิจ มีพริ้ง
0-7735-9233 0-7735-9233 06-3903-4961
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 			
ที่ว่าการอ�ำเภอชัยบุรี
นายอ�ำเภอชัยบุรี			
นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร
0-7736-7084-5 0-7736-7084 08-1806-0875
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายอร่าม ญาณแก้ว
0-7736-7084-5 0-7736-7084 06-3903-5030
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี			
ที่ว่าการอ�ำเภอวิภาวดี
นายอ�ำเภอวิภาวดี			
นายเอกชัย สุนทร
0-7729-2095 0-7729-2095 08-1867-5545
ปลัดอ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง			
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
0-7729-2095 0-7729-2095 09-2079-9460
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84190			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

14

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
กระทรวงมหาดไทย
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
0-7727-2558 0-7727-2558 08-4874-0607
e-mail address : surate11@suratthani.go.th สป.65456, 65156		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 3 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายสุรชัย บุณยฤทธิชัยกิจ
0-7727-2178 0-7720-6916 - 1708-1396-7666
e-mail address : suratthani@dol.go.th สป. 65454		
ที่ตั้ง : 208 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี
นายอุดม เพชรคุต
0-7738-0641 0-7738-0642 08-7988-8852
e-mail address : dpmsurat84@hotmail.com			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจ�ำนง สวัสดิ์วงศ์
0-7727-5550 0-7727-5551 08-9969-6806
e-mail address : dpmsurat@hotmail.co.th สป.65038-9		
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
นายปรีชารัตน์ แจ้งอักษร
0-7742-0420 0-7742-0420 09-8258-3437
e-mail address : diasterjantra@gmail.com			
ที่ตั้ง: หอประชุมกาญจนาภิเษก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี			
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง		
นายวันสาด ศรีสุวรรณ
0-7736-9193 0-7736-9193 09-8258-3460
e-mail address : sni_phs@disaster.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210			

15

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ		
นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์
0-7738-1262		
09-8258-3419
e-mail address : Damzakung@hotmail.com			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170			
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล
0-7727-3936 0-7727-3936 09-2223-1491
e-mail address : surate12@suratthani.go.th สป.65092
65098
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ว่าง
0-7727-2218 0-7727-2218
0-7728-3566		
e-mail address : surate13@suratthani.go.th สป.65432		
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)		
ว่าง
0-7727-2593 0-7727-2593
e-mail address : zonel10@moi.go.th สป. 65440 สป.65455 -6
ที่ตั้ง : อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ศาล
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8			
นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง
0-7735-5136 0-7735-5136
e-mail address : jor8@coj.go.th			
เลขานุการศาลยุติธรรมประจ�ำภาค 8			
นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู
0-7735-5136 0-7735-5136 08-1892-9695
ที่ตั้ง : ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

16

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายชาญไชย กุประดิษฐ์
0-7728-3984 0-7728-3984
e-mail address : srtc@coj.go.th			
ที่ตั้ง : 82 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี			
นางปัทมา ทุมมา จรรยาพูน
0-7735-5153 0-7735-5153
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางทิวากร พนาวัลย์สมบัติ
0-7720-5400-5 0-7728-2126
e-mail address : srtjc@coj.go.th			
ที่ตั้ง : ถ.ศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
สป. 65608
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา			
นายกิตติ บุญธรรม
0-7743-1110 0-7743-1100
e-mail address : cyac@coj.go.th			
ที่ตั้ง : ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110		
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย			
นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี
0-7791-3700 0-7791-3713
e-mail address : omc@coj.go.th 			
ที่ตั้ง : ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ			
นายปรีชา พันธไชย
0-7736-6777 0-7736-6740
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอ�ำนวยการประจ�ำศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นางบุษบา ธรรมบ�ำรุง
0-7728-1100 		
08-1897-2379
ต่อ 100		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
อธิบดีอัยการภาค 8			
นายสุรศักดิ์ รักญาติ
0-7728-1379 0-7728-1884 08-9202-1334
e-mail address : surat@ago.go.th			
08-1979-4718
ที่ตั้ง : 24/4-5 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีศาลสูง ภาค 8			
นายวิสูตร พ่วงใส
0-7728-1379 0-7728-1380 08-9202-1519
ต่อ 1315		
อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายวันชัย หิตะวัฒนกุล
0-7728-9235 0-7728-9235 08-1979-8611
e-mail address : surat@ago.go.th
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ราชการจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี			
นายเดชชัย จันทร์ชุม
0-7727-2426 0-7727-2426 08-4361-4619
e-mail address : surat-sum@go.th			
ที่ตั้ง : ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายสุเทพ กัณห์อุไร
0-7728-1379 0-7728-4980 08-4361-5228
e-mail address : surat_ju@ago.go.th			
ที่ตั้ง : 24/4-5 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
อัยการจังหวัดไชยา			
นายธีระวิทย์ รัตนโบรานันท์
0-7743-1022 0-7743-1022 09-2462-2464
e-mail address : chaiya@ago.go.th			
ที่ตั้ง : 348/1 ถ.มุฑาพฤกษ์ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
อัยการจังหวัดเกาะสมุย			
นายไวยกาญจน์ จามิกรณ์
0-7741-9320 0-7741-9320 09-2246-2712
e-mail address : smui@ago.go.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 16/4-6 หมู่ที่ 2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

อัยการจังหวัดเวียงสระ			
นายตุลธีร์ อุไรรัตน์
0-7736-1088		
09-2246-2422
ที่ตั้ง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี			
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอุดมศักดิ์ โหมดม่วง
0-7728-7253 0-7728-7253 08-1866-8067
e-mail address:surat_lawaid@ago.go.th			
ที่ตั้ง : ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ
0-7728-3970 0-7728-3970 09-2246-8363
e-mail address : prsurat@yahoo.co.th 0-7722-3468		
สป.65461		
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 5			
นางสุดฤทัย เลิศเกษม
0-7727-2038 0-7727-2699 09-2246-8316
e-mail address : prdsurat@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 145 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
		
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 		
นางนันทิชา วีระวานิช
0-7735-5120 0-7735-5048 09-2246-8619
0-77355-5526		
ที่ตั้ง : 60 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ�ำเภอเกาะสมุย 		
นางทัศนีย์ เรืองหิรัญ
0-7741-8552 0-7741-8555 09-246-8628
ที่ตั้ง : 113 หมู่ที่ 2 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140		
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น
0-7735-5536 0-7735-5536 08-2246-8613
e-mail address : nbtsurat@prd.go.th			
ที่ตั้ง : 60 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายศิริศักดิ์ หนูเอก
0-7720-0921 0-7720-0921 09-5802-5999
			09-8258-9438
ที่ตั้ง : 40 หมู่ที่ 10 ต.วัดประดู่ เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
กระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45			
พล.ต.วิชัย ทัศนมณเฑียร
0-7720-4491 0-7720-4491 09-4696-3595
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ค่ายวิภาวดีรังสิต ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

สัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
พ.อ. ยุทธนา เอกวิวัฒน์ธารา
0-7727-3901 0-7727-3901 08-1865-8823
e-mail address : suraty6@suratthani.go.th สป.65084		
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้บังคับการกองบิน 7 		
นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์
0-7726-8200 0-7726-8200 08-9836-8841
e-mail address : suratw4@suratthani.go.th			
ที่ตั้ง : 119 หมู่ที่ 5 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ส�ำนักงานพัฒนาภาค 4		
พันเอก พิสุทธิ์ มณฑานุช
0-7735-8282 0-7735-8282 08-1866-2271
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail address : mdu46.d5@gmail.com			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 76/2 หมู่ที่ 6 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจ�ำพื้นที่ภาคใต้		
พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์
0-7721-8200 0-7721-8200 08-9890-2085
e-mail address : aradoc4_ok@yahoo.com			
ที่ตั้ง : 233 หมู่ที่ 5 ค่ายวิภาวดีรังสิต ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25			
พ.อ. (พ) ศานติ ศกุนตนาค
0-7727-3284 0-7727-3284 08-1642-5635
e-mail address : rcgt_25_soi@hotmail.com			
ที่ตั้ง : ค่ายวิภาวดีรังสิต ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45			
พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม
0-7731-0549 0-7728-3255 08-7286-5221
ที่ตั้ง : บ้านคลองหินแท่น ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

กระทรวงการคลัง
คลังเขต 8			
นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์
0-7721-9917 0-7721-9918 08-1780-2610
e-mail address : sni@cgd.go.th			
ที่ตั้ง : 12 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100			
คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางสาวร�ำพา สุทธิธน
0-7727-2293 0-7728-5278 08-4754-9111
e-mail address : sni@cgd.go.th
สป. 65457		
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี			
นายธ�ำรงค์ ทองตัน
0-7731-2500 0-7731-5601 08-1271-3682
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail address : rtsrt@treassury.go.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 326 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

นายด่านศุลกากรบ้านดอน			
นายออน อุ่นทวีทรัพย์
0-7728-2510 0-7727-2016 08-1923-5833
e-mail address : 72140000@customs.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
นายด่านศุลกากรเกาะสมุย			
นางสาวอัจฉรา ลอตินันท์
0-7742-0400 0-7742-0400 09-0908-8459
e-mail address : 72160000@customs.go.th			
ที่ตั้ง: 27 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140		
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี			
นายสมยศ ซัง
0-7727-2225 0-7727-2390 08-9973-9932
e-mail address : suratthanee@excise.go.th			
ที่ตั้ง : 30/42 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ซอย 35 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8			
นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี
0-7728-4681 0-7728-4784 08-1835-6304
e-mail address : region@excise.go.th			
ที่ตั้ง : 30/42 ซ.35 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1			
นายสิทธิชัย วัชรพินธุ์
0-7728-1873 0-7728-4414 08-1345-8899
e-mail address : suratthani@rd.go.th สป.65184-5		
ที่ตั้ง : 100/1 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2			
0-7742-3972 ต่อ 203 0-7742-0946 08-1845-4356
นายวันชัย วีรณะ
e-mail address : suratthani2@rd.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140			
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
สรรพากรภาค 11			
นายณัชพล มีความดี
0-77286-072-3 0-7728-6074 08-1942-4196
e-mail address : region11@rd.go.th			
ที่ตั้ง : 100/1 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
กระทรวงการต่างประเทศ
หัวหน้าส�ำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
นางอรุณลักษณ์ อิ่มทรัพย์
0-7727-4940 0-7727-4941 08-5911-4108
			08-1454-1067
e-mail address: suratnut@hotmail.com
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ศาลาประชาคม ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์
0-7728-3612 0-7728-2964 09-1826-3519
e-mail address : suratthani@mots.go.th			
ที่ตั้ง : 99 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายเมธา อินทรโยธา
0-7728-3668 0-7728-3668 09-8669-9877
ที่ตั้ง : สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานสุราษฎร์ธานี
นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์
0-7728-8817-9 0-7728-2828 08-1599-1179
e-mail adress : tatsurat@tat.or.th			
ที่ตั้ง : เลขที่ 5 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ส�ำนักงานอ�ำเภอเกาะสมุย
นางนงเยาว์ จิรันดร			
08-3596-9997
e-mail address : suratthanee@excise.go.th
		08-9729-3611
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
0-7735-5080-1 0-7735-5080-1 08-1979-0947
e-mail address : suratthani@m-society.go.th สป.65552		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 15 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้อ�ำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์)		
นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์
0-7735-5540-1 0-7735-5540 08-1894-0670
ที่ตั้ง : 31 หมู่ที่ 1 ซอยพิเศษ ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางจารุณี รัตนจินดา
0-7728-9188 0-7728-9188 08-1891-1645
ที่ตั้ง : 99/530 หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายสมพร สันทัด
0-7728-0228 0-7728-0228 08-1270-0183
e-mail address : sdc28@dsdw.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
นางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร
0-7735-5022-3 0-7735-5022-3 08-1173-3278
e-mail address : tpso11@m-society.go.th 0-7735-5705		
ที่ตั้ง : 33 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100			
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายกิตติ ทวีทรัพย์
0-7735-5082 0-7735-5082 09-8670-5543
e-mail address : nikhomkhunthale@dsdw.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ
0-7735-6020-1 0-7735-6020 08-9973-6118
e-mail address : drc_suratthanichild@dcy.go.th			
ผู้อ�ำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางสุดารัตน์ ปานสวัสดิ์
0-7735-540-1 0-7735-5541 08-1894-0670
e-mail address : tp_pm@hotmail.com			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 39 หมู่ที่ 1 ซ.พิเศษ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายธนวัฒน์ ภู่พลับ
0-77355-5013 0-7735-5013 08-7277-3757
ที่ตั้ง : 3/85 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายเกษม สมัยแก้ว
0-7728-2953 0-7728-2954 08-9646-4899
e-mail address : paco_sni@opsmoac.go.th สป.65462		
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ว่าง
0-7727-3290 0-7727-2662 09-3576-4709
e-mail address : suratthani@doac.go.th			
ที่ตั้ง : ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายนันทวัฒน์ แก้วอ�ำดี
0-7728-7081 0-7728-7080 09-2249-6584
e-mail address : cpd_suratthani@cpd.go.th สป.65458 สป.65558
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 3 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายธราดล วัชราวิวัฒน์
0-7728-4808 0-7728-4808 08-1958-7555
e-mail address : suratthani@alro.go.th สป.65054		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : อาคารส่วนราชการ ชั้น 4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ว่าง
0-7724-0612 0-7731-1117
e-mail address : fpo-surstthani@dof.in.th 0-7731-1117		
ที่ตั้ง : 18/1 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ว่าง
0-7727-2900 0-7727-2900
e-mail address : pvlo_urt@dld.go.th			
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ปศุสัตว์เขต 8			
นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา
0-7728-2320 0-7727-2117 08-1276-8994
e-mail address : rg08_urt@dld.go.th			
ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 			
นายธรณิศร กลิ่นภักดี
0-7731-1597 0-7731-1641 08-1361-6450
e-mail address : zone8@oae.go.th
0-7731-1373		
ที่ตั้ง : 131 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี		
นายก้องกษิต สุวรรณวิหค
0-7738-1960 0-7738-1962 08-0692-0299
e-mail address : surat2@doa.in.th			
ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 5 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170			
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
นายสุรศักดิ์ พัฒนพงศ์
0-7727-4554 0-7727-4250 08-1894-8864
e-mail address : lcur_ur@dld.go.th			
ที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 9 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)		
นายกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
0-7725-5288 0-7725-5288 08-1896-1780
e-mail address : cfsuratthani@gmail.com ต่อ 14		
ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้ำจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี)		
นายนพดล จินดาพันธ์
0-7795-1131-2 0-7795-1132 08-5881-7534
e-mail address :ifsuratthani@tahoo.com			
ที่ตั้ง : 20 หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
นายชาญยุทธ์ กาพล
0-7727-4170-1 0-7728-8990 08-3388-6920
e-mail address : airc_urt@did.go.th			
ที่ตั้ง : 117 หมู่ที่ 9 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 		
ผู้อ�ำนวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15		
นายปุหลิน กุหลาบ
0-7733-1191 0-7733-1191 09-9414-5549
e-mail address : onfarm15_2558@hotmail.com			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10		
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์
0-7733-1189 0-7733-1186-7 08-4874-6071
e-mail address : project10.rid@gmail.com			08-1397-9950
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ว่าง
0-7729-7736 0-7729-7736
e-mail address : sndoae@doae.go.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 292/3 หมู่ที่ 5 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี		
นายสมพล ไวปัญญา
0-7728-0123 0-7728-0123 08-7885-3399
e-mail address : nsur_urt@dld.go.th			
08-1388-8781
ที่ตั้ง : 838 หมู่ที่ 8 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี		
นายพนัส แพชนะ
0-7721-1459 0-7744-1097 08-9927-6383
e-mail address : markect@doa.in.th 0-7744-1016-8 0-7721-1033
ที่ตั้ง : 105 หมู่ที่ 5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 7
นายวิรัตน์ ธรรมบ�ำรุง
0-7725-9445-6 0-7725-9447 08-1373-0926
e-mail address : oard7@doa.in.th		
0-7725-9449
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี			
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์ศรี
0-7725-9144-6 0-7725-9450 06-3080-5562
e-mail address : suratoilpalm@hotmail.com			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 126 หมู่ที่ 4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี		
นายก้องกษิต สุวรรณวิหค
0-7738-1960-1 0-7738-1962 08-0692-0299
e-mail address : surat2@dca.in.th			
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170		
ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี			
นายวีระ เพ็งทอง
0-7721-1615 0-7721-1616 08-6682-2299
e-mail address : suratt_rid@hotmail.com			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 		
นายพิเชษ ภัคพยัต
0-7728-0682-3 0-7728-0682-3 08-1766-8360

28

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail address : const115@yahoo.com			
ที่ตั้ง : 65 หมู่ที่ 3 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160		
ผู้อ�ำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี			
นายสุจิน นิลประดับแก้ว
0-7738-0785-6 0-7738-0785-6 09-2261-6340
e-mail address : sni01@ldd.go.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 12 หมู่ที่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11			
นายถวิล มั่งนุ้ย
0-7731-1110 0-7731-2732 08-1978-4874
e-mail address : r11_1@ldd.go.th
0-7731-1138		
ที่ตั้ง : 3 ถ.ธราธิบดี 7 ซอยท่าทราย ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน�้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี		
นายเจริญ โอมณี
0-7734-6092		
08-1856-9539
e-mail address : ratchaprapha@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

หัวหน้าส�ำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายสุกิจ ลุ้งใหญ่
0-7720-6247 0-7720-6248 08-1819-3809
e-mail address : surattani@frd.fund.go.th			
ที่ตั้ง : อาคารส่วนราชการ ชั้น 5 ตึกอัยการ ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หัวหน้าสถานีวิทยุประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี			
จ.อ.อุทิศ ศรีฟ้า
0-7792-2551 0-7792-2551 08-9723-6366
ที่ตั้ง : ถ.ปากน�้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายธาร นวลนึก
0-7731-1525 0-7731-2380 08-9473-5554
e-mail address : pmc07@doae.go.th 0-7731-2083		
ที่ตั้ง : 2/10 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี			
นายสน ฉิมพงษ์
0-7725-9032 0-7725-9032 09-5260-4464
e-mail address : stn_rsc@rice.mail.go.th			
ที่ตั้ง : 128 หมู่ที่ 4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำสุราษฎร์ธานี
นางสาวมณีย์ กรรณรงค์
0-7727-4232 0-7731-0898 08-1978-2215
e-mail address : srt_center@dof.mail.go.th		
ต่อ 112
ที่ตั้ง : 20/62 หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี			
นายก�ำสิทธิ์ บัวสมุย
0-7731-1799 0-7731-2869 08-9973-4195
e-mail address : cadsrn@cad.go.th
สป.65489		
ที่ตั้ง : ซอยท่าทราย ถ.ธราธิบดี 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)		
นายจ�ำนงค์ เพชรอนันต์
0-7729-7710 0-7729-7710 08-9879-3707
e-mail address : aopdh12@doae.go.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 292/3 หมู่ที่ 5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20		
นางเรวดี สุนทรนนท์
0-7731-1075 0-7731-1671 09-0980-4357
e-mail address : cpd_ccttd20@cpd.go.th			
ที่ตั้ง : 149 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19		
นายทัศนัย แสนเสนา
0-7737-9012 0-7737-9015 09-0980-4350
e-mail address : cpd_ccttd19@cpd.go.th 0-7725-5253		
08-5888-8679
ที่ตั้ง : 120 หมู่ที่ 7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้			
นายประสพ พรหมมา
0-7726-8870 0-7726-8870 09-1774-1471
e-mail address : s_royalrain@hotmail.co.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : กองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ผู้อ�ำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายสุภิชาญ ช่อเรืองศักดิ์
0-7728-3621 0-7727-3220 08-1834-1859
e-mail address : orfsufrl@rubber.mail.go.th			
ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี 0-7738-1960-1 0-7738-1962 08-1894-1022
นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 		
กระทรวงคมนาคม
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายมานพ สุทธิพงษ์
0-7728-7988 0-7728-3383 08-5660-7586
e-mail address : surat@dit.go.th			
ที่ตั้ง : 148/79 , 90 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี			
นายมงคล ภู่เจริญโภคา
0-7727-5201 0-7727-5202 08-6940-4884
e-mail address : suratthani@drr.go.th			
ที่ตั้ง : 394 หมู่ที่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)		
นายทวี สกุลเวช
0-7740-5294 0-7740-5294 081-737-1977
e-mail address : drr11@drr.go.th			
ที่ตั้ง : 104 หมู่ที่ 3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
ว่าที่ ร.ต.วรินทร ฟุ้งเฟื่อง
0-7731-1217 0-7731-1655 08-1958-0006
ที่ตั้ง : ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
ผู้อ�ำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)		
นายสุชาติ ปรีชาจารย์
0-7738-0620 0-7727-6949 08-6947-6399
e-mail address : dob1480@doh.go.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 2 ถ.สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

ผู้อ�ำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)		
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ มณีแดง
0-7736-1413 0-7736-1825 08-1880-6852
e-mail address : doh1493@doh.go.th			
ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี		
นายประเวศน์ สุภาชัย
0-7727-2587 0-7727-2587 08-6682-4818
e-mail address : suratthani@md.go.th			
ที่ตั้ง : 28 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย		
นายพิเชฐ สุดเดือน
0-7742-6157 0-7742-6157 08-9870-2429
e-mail address : samui@md.go.th			
ที่ตั้ง : อาคารท่าเทียบเรือแห่งที่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน		
นายชนะ ด�ำมี
0-7737-7783 0-7737-7783 08-9466-1745
ที่ตั้ง : ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ท้องศาลา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำที่ 6 			
นายมานพ เขม้นงาน
0-7728-9255 0-7728-9254 08-1766-7318

32

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail address : center6@cdmb.go.th			
ที่ตั้ง : 99/16 ถ.ตลาดล่าง 22 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี			
นายก�ำแหง สายวิภู
0-7744-1230 0-7744-1225 08-1907-1749
e-mail address :surat@aviation.go.th			
ที่ตั้ง : 73 หมู่ที่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล
0-7728-7156 0-7728-7156 08-1752-0969
0-7728-7573		
e-mail address : suratthanimnre@hotmail.com สป. 65097
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)		
นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
0-7728-1554 0-7728-1554 08-4751-2356
e-mail address : admin@forest11.com 0-7727-5816		
08-9724-2417
ที่ตั้ง : 4 หมู่ที่ 5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)		
นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
0-7727-2058 0-7727-3077 08-1926-8120
e-mail address : dmc4272058@hotmail.com			
ที่ตั้ง : ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี		
นายยงยุทธ พนิตอังกูร
0-7727-2789 0-7727-2584 08-9969-1624
e-mail address :reo14.org@mail.mnre.go.thสป. 65565		
ที่ตั้ง : ถ.วัดโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น			
นายประพันธ์ศักดิ์ ใจโพธิ์
0-7734-4633 0-7734-4633 08-1895-9941
e-mail address : tairomyen_ry@hotmail.com			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ล�ำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120			
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน			
นายอุเทน แสงดามุก			
09-4784-4498
e-mail address :pangraterfall_np@hotmail.com		
ที่ตั้ง : 108 หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี			
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก			
นายวิโรจน์ โรจนจินดา
0-77395-154-5 0-7739-5139 08-6491-0763
e-mail address : khaosok_npk@hotmail.co.th			
ที่ตั้ง : ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250			
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองพนม			
นายบัณฑิตย์ บุญสุข
0-7791-8559 0-7791-8559 08-7020-7905
e-mail address : klongphanom_np@hotmail.com		
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.คลองสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250		
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง			
นายผดุงศักดิ์ เสือแก้ว			
09-0878-0774
e-mail adress:kaengkrungpark@gmail.com			08-2808-3981
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180		
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง			
นายปิยะ หนูนิล
0-7728-6025 0-7728-6588 08-1993-9468
e-mail adress:np_angthong@hotmail.com0-7728-0222(เกาะ)
ที่ตั้ง : 145/1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 		
นายอภิชัย เอกวนากุล
0-7737-9151 0-7737-9214 08-1978-5929
e-mail adress : dmct-4@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 120/20 หมู่ 7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 10			
นายธีระพร วีนะสนธิ์
0-7727-2942 0-7727-2446 08-1830-0786
e-mail adress : dwr10@dwr.mail.go.th			
ที่ตั้ง : 394 หมู่ที่ 4 ถ.อ�ำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร			
นายศุภฤกษ์ ยิ้มประเสริฐ			
08-4991-6801
e-mail adress : kaothapat_wnec@hotmail.com
		
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้อ�ำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี			
นายจรัญ จันทร์ปล้อง
0-7744-1127 0-7744-1127 08-9293-3566
e-mail address :348551@metnet.tmd.go.th			
ที่ตั้ง : ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางกาญจนา กาวชู (รก)
0-7727-2580 0-7728-3044 09-0980-4270
e-mail address : surat@nso.go.th
สป. 65481 สป. 65482
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานส่วนราชการ ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

กระทรวงพลังงาน
พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายอุทัย ภูริพงศธร
0-7740-5030 0-7740-5033 08-1174-7937
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail address : suratthani@energy.mail.go.th 0-7740-5034		
ที่ตั้ง : 104 หมู่ที่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานประจ�ำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย
0-7728-5312-3 0-7728-5312-3 08-1694-4075
e-mail address : erc11_surat@hotmail.com			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : อาคาร พี.ซี ทาวเวอร์ เลขที่ 9/1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
0-7727-2503 0-7728-5150 09-2264-0814
e-mail address : sn_ops@moc.go.th			
ที่ตั้ง : 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มก�ำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า		
นายนิกร พัฒน์แก้ว
0-7727-3300 0-7727-3842 08-9973-9748
e-mail address : surat@dit.go.th			
ผอ.กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า		
นางสาววรนิศ อภิรัฐจิรวงศ์
0-7728-1328 0-7728-1328 08-9973-9780
e-mail address : suratthani@dbd.go.th			
ที่ตั้ง : 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 			
นายจรูญศักดิ์ บุสบล
0-7738-0720 0-7738-0706 08-9973-9749
e-mail address : suratthani@cbwmthai.org			
ที่ตั้ง : 30/3 หมู่ที่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นางสาววิภาวี วรรณพงษ์
0-7728-6916 0-7728-8632 06-1412-7238
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail address : depsurat@depthai.go.th 0-7728-9108		08-1628-0328
ที่ตั้ง : 27/18 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
กระทรวงยุติธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 		
นางประทุม ปิยพิสุทธิ์
0-7735-5381-2 0-7735-5380 08-5488-1967
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 83/17-20 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย		
นางจิรา เกศมี
0-7741-8035-6 0-7741-8034 06-1420-0107
ที่ตั้ง : อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ว่าง
0-7735-5371-2 0-7735-5371-2
e-mail address : suratthani@probationj.go.th			
ที่ตั้ง : อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย		
นายอธิพล มะหันตาพันธ์
0-7741-9122 0-7741-8448 08-1909-0108
e-mail address:samui@probation.go.th 0-7741-9122 0-7741-8448
ที่ตั้ง : อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา		
นางสาวจันทกร ด�ำเนินผล
0-774-3136 0-7722-8489 08-1909-0945
e-mail address:samui@probation.go.th			
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำอ�ำเภอไชยา			
นายมงคล ณ นคร
0-7743-1113 0-7743-1014 09-8261-2453
ที่ตั้ง : 358 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110		
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำอ�ำเภอเกาะสมุย			
นางยิ่งพิญโญ โมราพันธ์
0-7741-9149 0-7741-9203 08-7836-0931
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail : suratm3@suratthani.go.th			
ที่ตั้ง : 95 หมู่ที่ 5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี			
นายกาญจน์ สุนทรเดชา
0-7727-2154 0-7728-3773 09-8259-7862
e-mail address : copsura@correct.go.th สป.65570		
09-8259-7902
ที่ตั้ง : ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศาลยุติธรรมประจ�ำภาค 8			
นายธนกร ทองสุก
0-7735-5141 0-7735-5142 08-9968-5922
e-mail address : jor8@coj.go.th			
ที่ตั้ง : ถ.สุราษร์ - นาสาร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100			
หัวหน้าส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์
0-7728-5173 0-7728-8652 09-2281-2756
e-mail address : mojsurat@hotmail.co.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : อาคารส่วนราชการจังหวัด (ตึกอัยการ ชั้น 2) ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ประธานกรรมการบริหารส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย		
นายธนพัฒน์ ศิริบรรณพิทักษ์
0-7741-9199 0-7741-8544 08-1494-3540
e-mail address:samui_justicc@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 95/30 หมู่ที่ 5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8		
นายวีรวัฒน์ เต็งอ�ำนวย
0-7760-2927-9 0-7760-2926 08-1826-4550
e-mail address :oncb8 @hotmail.com			
ที่ตั้ง : 102/27 หมู่ที่ 9 นิคมพัฒนาซอย 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นางสุดารัตน์ นพรัตน์
0-7740-5147 0-7740-5476 08-9201-8626
e-mail address : sp8410@djop.moj.go.th			

38

ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร

ที่ตั้ง : 106 หมู่ที่ 3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี		
นายวงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร์
0-7740-5576 0-7740-5146 08-1994-0150
ที่ตั้ง : 106 หมู่ที่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
กระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ
0-7735-5416-7 0-7735-5417 08-5816-2774
e-mail address : suratn1@suratthani.go.th			
ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ว่าง
0-7728-2283 0-7728-8283 08-1892-0058
e-mail address : suratthani@sso.go.th สป. 65467-8		
ที่ตั้ง : ถ.ดอนนก ต.ตลาด เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ว่าง
0-7735-5414-5 0-7735-5414-5 08-1893-8529
e-mail address : suratthani@labour.mail.go.th			
ที่ตั้ง : 15 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายไพรัชต์ ศิริพันธุ์
0-7735-5422-3 0-7735-5426 08-9870-0013
e-mail address : sni@doe.go.th
สป. 65459		
ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี		
นายอิลหยัด คชสวัสดิ์
0-7721-1505 0-7721-1504 08-5483-8648
e-mail address : suratdsd1@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 433 หมู่ที่ 5 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการท�ำงาน เขต 8 		
นายธุวานนท์ ดวงจักร์
0-7735-5876 0-7735-5877 08-1829-5277
e-mail address : oshregion8@labour.mail.go.th		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์
0-7727-5464 0-7727-5465 08-9961-8755
e-mail address surat_thani@m-culture.go.thสป.65495,65195		
ที่ตั้ง: ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งไชยา			
นายกิตติ ชินเจริญธรรม
0-7743-1066 0-7743-1066 08-5154-1315
e-mail : chaiya_museum@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 155-156 หมู่ที่ 3 ถ.รักษ์นรกิจ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110		
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 		
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
0-7720-3374 0-7720-5318 08-1895-6716
e-mail address : chaiwut@secondary11.go.th			
ที่ตั้ง : 261/28 ถ.อ�ำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1		
นายชุมพล ศรีสังข์
0-7727-3298 0-7727-3071 09-3578-7087
e-mail address : surat1@surat1.go.th 0-7727-3030		
ที่ตั้ง : ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2		
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
0-7731-5010 0-7731-5421 08-1271-2315
ที่ตั้ง : 109/1 ถ.นราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3		
ว่าง
0-7736-4124 0-7736-4129
e-mail address : or.surat3@gmail.com			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190			
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี			
ผศ. ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
0-7791-3391 0-7791-3390 08-9874-2297
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
0-7735-5040 0-7735-5041 08-9658-5826
ที่ตั้ง : 31 หมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศน.)			
นายธนกร เกื้อกูล
0-7728-4998 0-7727-3112 08-1797-3036
e-mail address : info@nfe-surat.moc.go.th			
ที่ตั้ง : 261/21 หมู่ที่ 5 ถ.อ�ำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี			
นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
0-7727-2168 0-7727-2973 08-8799-8865
e-mail address : msrtc@hotmail.com			
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์			
นายภูวนาถ ทองพันธ์
0-7728-7149		
09-3575-7272
e-mail address : 			
ที่ตั้ง : ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา			
นายวิชิต วิเชียร
0-7743-5386 0-7743-1593 08-1990-4178
ที่ตั้ง : 221 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎรานี 84210			
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ			
นายสุธน ราชเดิม
0-7736-6756 0-7736-6756 09-9301-6543
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 5 ถ.นาสาร - บ้านส้อง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี			
นายสุรินทร์ นวลรอด
0-7728-8360 0-7728-7577 08-1538-8322
e-mail address:surat.ptc@thaimail.com			
ที่ตั้ง : 392 หมู่ที่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี		
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
0-7739-9079 0-7739-9264 09-2661-5111
ที่ตั้ง : 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250			
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี			
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
0-7728-2001 0-7727-2631 08-1978-8264
e-mail : svcsurat@yahoo.co.th
0-7728-4499		
ที่ตั้ง : 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา			
นายเจนจัด ภักดีไทย
0-7720-3801 0-7728-6727 08-9866-8359
e-mail address : suratpit@srp.ac.th			
ที่ตั้ง : 388 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี			
ว่าง
0-7720-3355 0-7720-3559
e-mail address : surat@st.ac.th			
ที่ตั้ง : ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2			
นายสมยศ กระจ่างแจ้ง
0-7735-5351 0-7735-5354 08-1895-3876
ที่ตั้ง : 164 หมู่ที่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี			
นายพิสิษฐ ศักดา
0-7720-3453 0-7720-3453 09-6886-5965
e-mail address : mst@mst.oc.th			
ที่ตั้ง : 223 หมู่ที่ 4 ถ.ลูกเสือ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี		
นายส�ำรวย ภักดี
0-7743-5200 0-7743-2059
ที่ตั้ง : 159 ถ.เอเซีย หมู่ที่ 6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110		
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี		
นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
0-7721-1439 0-7721-1140 08-5125-0981
e-mail address : p_kitiyapha3@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 85 หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100			
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี			
นายประชา โชติรัตน์
0-7735-5481 0-7735-5334 08-9731-7211
e-mail address : sk_srt@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 55 หมู่ที่ 9 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์
0-7721-1493 0-7721-1494 08-6533-2234
e-mail address :sr-blind@hotmail"com			
ที่ตั้ง : 224 หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84110			
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายณัฐพงศ์ บ�ำรุง
0-7722-7700 0-7722-7142 08-1958-5907
ที่ตั้ง : 73/5 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎรานี 84160		
ผู้จัดการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์			
นางนัยนา ร�ำไพ
0-7727-2334 0-7728-6115 08-1535-5767
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

43

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สกสค.)			
นายสุวิทย์ อมรชาติ			
08-7882-7229
ที่ตั้ง : 105/54 หมู่ที่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส
0-7727-2784 0-7728-1263 08-1894-9767
e-mail address : kaewjar@gmail.com สป.65465		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : เลขที่ 8 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี			
นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพดิฐ
0-7791-5600 0-77915-642 08-1898-2800
e-mail address : pavasuthipisit@hotmail.com สป. 65464		
ที่ตั้ง : 56 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย			
นายแพทย์ธีระศักดิ์ วิริยานนท์
0-7791-3200 0-7742-1230 08-9866-4897
e-mail address : samui.hospital@gmail.com			
ที่ตั้ง : 60 หมู่ที่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140		
ผู้อ�ำนวยการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11			
นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์
0-7720-0149 0-7720-0150 08-1737-0152
e-mail address : center9@telcom.moph.go.th 0-7743-7417		08-9290-7552
ที่ตั้ง : 26/10 หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี		
นางสาวเพ็ญศรี ทองเพชร
0-7724-7816 0-7727-2571 09-5039-7799
ที่ตั้ง : 56/6 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี			
นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
0-7727-7555 0-7727-7556 09-4583-8885
e-mail address : cancer@suratcancer.go.th			
ที่ตั้ง : 431 หมู่ที่ 5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100			
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี		
นางกุลธิดา ศิริวัฒน์
0-7735-5301-6 0-7735-5300 08-1885-9511
e-mail address:amsc_surat@hotmail.com			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 108 หมู่ที่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี		
นายเฉลิม บุญราศรี
0-7740-5421-2 0-7740-5420 09-1821-8145
e-mail address : vbdc113@hotmail.co.th สป.65682		
ที่ตั้ง : 77/12-13 หมูที่ 3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์			
นายจุมภฎ พรมสีดา
0-7791-6588-9 0-7724-0565 09-2935-4566
e-mail address : nanthna.t@dmh.mail.go.th			
ที่ตั้ง : 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ผู้อ�ำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			
นางสาวจุฬาพันธ์ เหมกูล
0-7724-0656 0-7724-0658 08-1098-6954
e-mail address : mental_11@hotmail.com			
ที่ตั้ง : ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายธีระ แก้วพิมล
0-7727-2590 0-7727-2590 - 506-1413-4357
e-mail address : moi_suratthani@industry.go.th สป.65493 0-7727-2270
ที่ตั้ง : 156/7 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		

45

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6			
นายพัลลพ บุญศิริ
0-7740-4600 0-7728-4638 06-1386-8241
e-mail address : surat@boi.go.th			
ที่ตั้ง : 49/21-22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10			
ว่าง
0-7720-0446 0-7720-0449
e-mail address : ipc10@dip.go.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 131 หมู่ที่ 10 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ไม่สังกัด กระทรวง ทบวง กรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย
0-7728-6079 0-7728-6192 09-8671-5540
e-mail address :sni@onab.ho.th			
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์
0-7735-5678 0-7735-5887 08-1787-4224
ที่ตั้ง : ซอยพิเศษ มอ. ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 8			
พล ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์
0-7740-5424 0-7740-5425 08-6476-1415
ที่ตั้ง : 101 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		
ผู้ก�ำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ
0-7727-3217 0-7727-3217 08-6328-3626
e-mail address : suratthanilmmigration@gmail.com		
ที่ตั้ง : อาคารส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ก�ำกับการ 6 กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ			
พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง
0-7727-2245 0-7727-3955 08-1409-4747
e-mail address : mrp6@chaiyo.com			
ที่ตั้ง : 166 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8			
พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว
0-7727-3901 0-7728-6007 08-1963-4915
e-mail address : forensic.police.c8@ gmail.com		
ที่ตั้ง : 168 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
สารวัตรสถานีต�ำรวจทางหลวง 5 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง		
0-7731-0491-2 0-7727-4156 09-5565-5454
พ.ต.ต.สมพงษ์ เอกวัฒ
e-mail address : HWPD25@hotmail.com			
ที่ตั้ง : ถ.เอเซีย หมู่ที่ 8 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี			
ผู้บังคับกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่ 416			
พ.ต.ท.จตุพงศ์ สมมัง
0-7734-6091 0-7734-6091 08-4848-0139
e-mail address : bpp416@bpp.go.th			
ที่ตั้ง : 84 หมู่ที่ 1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230		
ผู้บังคับกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 417			
พ.ต.ต.เชาวลิต ฆังคะรัตน์
0-7740-5430 0-7740-5431 08-4445-6955
e-mail address : bpp417@bpp.go.th			
ที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี			
พ.ต.อ.ศิริชัย ทรงวศิน
0-7727-3596
08-1832-4985
ที่ตั้ง : ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบ้านนาสาร			
พ.ต.อ.ฐิติรัฐ อาษากิจ
0-7734-1782
08-6686-5055
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้ง : ถ.เทศบาล 1 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเวียงสระ			
พ.ต.อ.ชัยโชค สระทองโน
0-7736-1880
08-1803-4985
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรดอนสัก			
พ.ต.อ.วิทยา วังส์ด่าน
0-7737-1443
08-1608-2005
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเกาะสมุย			
พ.ต.ท.ไพฑูรย์ กระจะจ่าง
0-7742-0506
08-7627-6670
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรพุนพิน			
พ.ต.ท.สุทธิ นิติอัครพงศ์ (รรก.ผกก.)
0-7731-1120
08-9291-5050
ที่ตั้ง : ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรไชยา			
พ.ต.อ.ช�ำนาญ แทนม้วน
0-7743-1196
08-7281-7676
ที่ตั้ง : ถ.รักษ์นรกิจ หมู่ที่ 1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์			
พ.ต.อ.จ�ำโนทย์ แก้วขาว
0-7737-9079
08-1894-4025
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรพระแสง			
พ.ต.อ.ฐิติวัชร์ สุฐิติวนิช
0-7736-9117
08-3645-5284
ที่ตั้ง : ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบ้านนาเดิม			
พ.ต.อ.สงคราม วรรณะ
0-7735-9237
008-389-9363
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเกาะพะงัน			
พ.ต.อ.สมชาย นพศรี
0-7737-7114
08-9733-9003
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรท่าชนะ			
พ.ต.อ.ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์
0-7738-1390 0-7738-1388 08-7471-4888
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรท่าฉาง			
พ.ต.อ.ศักดิ์สุราษฎร์ ตลับนาค
0-7726-0574
08-5068-8519
ที่ตั้ง : ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรชัยบุรี			
พ.ต.ท.มนต์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ
0-7736-7120
08-9279-9938
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบ้านตาขุน		 พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์
0-7739-7276
08-1537-4949
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ถ.สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม			
พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ศรีคง
0-7739-1021
08-1836-9814
ที่ตั้ง : ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรพนม			
พ.ต.อ.ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์
0-7739-9013
08-1326-4602
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเคียนซา			
พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
0-7738-7122		
08-1832-4985
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรวิภาวดี
0-7738-7122		08-1832-4985
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน
0-7729-2084
08-9724-4040
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบางมะเดื่อ			
พ.ต.อ.ชินวัตร เปรมสง่า
0-7744-3035
08-1892-4408
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรบ่อผุด			
พ.ต.ท.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์
0-7741-4567		
08-8768-4739
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรขุนทะเล			
พ.ต.อ.สมบัติ ฉ�่ำแสง
0-7721-1680		
09-5015-3951
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรท่าชี			
พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน
0-7734-8116
08-9871-1811
ที่ตั้ง : ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเสวียด			
พ.ต.อ.อาทิตย์ เกิดก่อ
0-7738-9569 0-7738-9570 08-1537-5745
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150			
สารวัตรใหญ่สถานีต�ำรวจภูธรโมถ่าย			
พ.ต.ท.บริสุทธิ์ เจริญรัตน์
0-7745-4245
08-1968-8561
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเขานิพันธ์			
พ.ต.ท พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ (รกก.ผกก.) 0-7730-1100
08-0936-4263
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
สารวัตรใหญ่สถานีต�ำรวจภูธรเกาะเต่า			
พ.ต.ท.โชคชัย สุทธิเมฆ
0-7745-6098 0-7745-6098 08-1569-4746
ที่ตั้ง : 1/7 หมู่ที่ 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84360		
หน่วยงานอิสระของรัฐ
ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร
0-7728-1713 0-7728-1713 08-1701-7807
e-mail address : suratthani@ect.go.th สป. 65491		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 13 			
ว่าง
0-7727-8902 0-7727-8901
e-mail address : sre_cc@oag.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการตรวจสอบพิเศษภาค 13			
ว่าที่ พ.ต. ธีรเวชย์ เขียวไพรี
0-7727-8906 0-7727-8901 09-2274-5588
e-mail address : sre_cc@oag.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นางสาวสายทอง ช่างสลัก
0-7727-8927 0-7727-8901 08-9590-4944
e-mail address : sre_cc@oag.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100		
ผู้จัดการศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย
นางสาวจิตติมา คุปตานนท์
0-7720-1307 0-7720-1306 08-1268-8387
e-mail address : jittimak@bot.or.th			
ที่ตั้ง : ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ป.ป.ช.ประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพล ศรัธโธ
0-7728-2171-2 0-7728-2187 08-1896-1998
e-mail address : arca08_nac@nacc.go.th			
ที่ตั้ง:148/58 ถ.กาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน คปภ. สุราษฎร์ธานี 			
นางมารศรี สิทธิพราหมณ์
0-7731-0466-9 0-7731-0466-9 08-1174-8986
e-mail address : region011@oic.or.th			
ที่ตั้ง : 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน คปภ. ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี)
นางมารศรี สิทธิพราหมณ์ (รก.)
0-7731-0466-9 0-7731-0466-9 08-1174-8986
e-mail address : region011@oic.or.th			
ที่ตั้ง : 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการเขื่อนรัชชประภา			
นายสุชีพ มีถม
0-7724-2555 0-7724-2555 08-9571-1136
e-mail address : deloke_ta@egat.co.th ต่อ 5000
ต่อ 5008
ที่ตั้ง : 53 หมู่ที่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230		
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายสุรพล บุญสินธุ์
0-7728-3939 0-7728-9038 08-1737-9643
ที่ตั้ง : ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์			
นายวิรัช ไกรศิริโสภณ			
08-1958-9407
หัวหน้าส�ำนักงานบ้านดอน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายจรัส พัทธนันทพงศ์
0-7724-2563 0-7724-2563 08-6945-5430
ต่อ 5400
ต่อ 5405
ที่ตั้ง : 45/9 หมูที่ 6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (กฟผ.) 		
นายจเร ก้าวสมบูรณ์
0-7724-2539 0-7724-2539 08-1417-0289
e-mail sddress : jarac.g@egat.co.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 211 หมู่ที่ 1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สุราษฎร์ธานี		
นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
0-7720-0821 0-7720-0821 08-1931-6552
e-mail sddress : 55510@pwa.co.th			
ที่ตั้ง : 31/15 หมู่ที่ 3 ถ.สุราษฎร์ - พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี		
นายวิชาญ นิ่งน้อย
0-7727-2683 0-7727-3483 08-1691-7896
e-mail address : 5551011@pwa.co.th 0-7727-3882		
ที่ตั้ง : 86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายวินัย สังฆวิจิตร
0-7720-0808 0-7720-0926 08-4744-6886
ที่ตั้ง : 46/3 หมู่ที่ 4 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8			
นายณัฐพงษ์ สติรักษ์
0-7722-6357 0-7722-6357 09-1772-0888
e-mail sddress : region-8@thailandpost.com			
ที่ตั้ง : 84/24 ถ.เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายวิโรจน์ ใจห้าว
0-7728-7211 0-7728-7211 08-1894-9605
ที่ตั้ง : 291/1 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี			
นายวชิรพงศ์ เพ็ชรประสิทธิ์
0-7744-1132 0-7744-1133 08-9813-6158
ที่ตั้ง : ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
หัวหน้าส�ำนักงานเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี			
นางมนันยา โพธิ์ชาสาร
0-7733-5077-8 0-7733-5078 08-4887-4076
e-mail address : surattani@nha.co.th			
ที่ตั้ง : เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)		
นายภุชงค์ มณีน้อย
0-7728-3978 0-7728-1081 08-8488-1158
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 13/3 หมู่ที่ 3 ถ.สุราษฎร์ - ปากน�้ำตาปี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินภาค 16			
นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
0-7727-2207 0-7727-2589 08-1895-0928
e-mail address : rm16@gsb.or.th			
ที่ตั้ง : 20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
ผู้อ�ำนวยการเขตธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1			
นายสุกิจจ์ โมรา			
08-1970-3165
e-mail address : loan8283@gsb.or.th			
ที่ตั้ง : เลขที่ 20 (ชั้น 3) ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สุราษฎร์ธานี		
0-7722-2440 0-7722-2440-64 08-9873-9914
นายโกสินทร์ นาคทองแก้ว
e-mail address : 2504835-boac@gmail.com			
ที่ตั้ง : 258 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสุราษฎร์ธานี
นายวัฒนา แก้วประจุ
0-7722-1627 0-7727-5792 08-5980-7927
e-mail address : suratthani@smebank.co.th			
ที่ตั้ง : 60/4-6 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสุราษฎร์ธานี
นางสุนิตรา ทองใหญ่
0-7720-0917-8 0-7720-0917-8 08-0079-0202
0-7720-0412		
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้ง : 31/10 หมู่ที่ 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้อ�ำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายสุภิชาญ ช่อเรืองศักดิ์
0-7728-3621 0-7727-3220 08-1834-1859
e-mail address : orfsur1@rubber.co.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
ผู้จัดการส�ำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้			
นายชาญณรงค์ อินทนนท์
0-7728-6070 0-7728-6071
ที่ตั้ง : 145 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
หัวหน้าส�ำนักงานท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นางดารณี จินดาพันธ์
0-7727-2545 0-7728-1545 08-7894-8651
ที่ตั้ง : 3/1 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000		
นายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี			
นายวีระ ขุนจิตด�ำหริ์
0-7731-1963 0-7731-1213 08-9592-8184
ที่ตั้ง : ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายประภาส อินทนปสาธน์
0-7728-8817-9 0-7728-2828 08-1599-1179
e-mail adress:tatsurat@tat.or.th			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : เลขที่ 5 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายเกษม แก้วอ่อน
0-7740-5444 0-7740-5444 08-1895-3868
e-mail address : mcot_102@hotmail.com			
ที่ตั้ง : 63/2 ซ.พ่อขุนทะเล หมู่ที่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
0-77222-202 0-7722-2201 08-9924-2799
สป.65438 ภายใน 102
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายก่อเกียรติ อินทรักษ์
0-7722-2206		
08-1676-9612
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายด�ำรงค์ เทือกสุบรรณ
0-7722-2205		
08-1597-8888
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายวิรัตน์ สรรภา			
08-1085-9595
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี
0-7727-2941 0-7728-5110 08-9733-8266
e-mail address : suratee@suratthani.go.th			
ที่ตั้ง : ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี		
นายประมุท สมบูรณ์ลักขณา (รองประธานสภา1)			
08-3636-6633
นายอลงกรณ์ เรืองนุ้ย			
08-6686-8893
นางสุดารัตน์ สมบูรณ์ลักขณา			
08-1889-3205
นายประสิทธิ์ ทับทิมทอง (รองประธานสภา 2)			
08-1892-7216
นางสาวมณฑิรา จ�ำปา (เลขาฯ สภา)			
08-6948-0888
ด.ต.วิมล รักบ�ำรุง			
08-1090-0391
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์		
นายธานินท์ นวลวัฒน์			
08-5619-7062
นางนงเยาว์ จ่าแก้ว			
08-1978-5797
นายปรีชา เพชรรัตน์			
08-4427-8942
นายนิโรช นวลวัฒน์
08-4306-8384
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอพุนพิน
นายสมพร วัชรภูษิต			
08-4964-6000
นายสมชาติ ประดิษฐพร (ประธานสภาฯ)
08-1676-1000
ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา ขมัน
08-1978-3884
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอบ้านนาสาร		
นายสุชาติ มณีโชติ
08-7601-1529
นายนพพร จันทบูรณ์
08-1787-1886
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอบ้านนาเดิม		
นายสันติ พุฒศรี
08-2243-9988
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอเวียงสระ		
นายวันชัย จรัส
08-1677-5545
นายกฤษพณ หวานแก้ว
08-6686-6353
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอพระแสง		
นายสุเมตตา ชัยสิทธิ์
09-3505-8107
นายนัตธพร อุไรโรจน์
08-1802-1046
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอไชยา		
นายศิริ ศักดิ์ศรี			
08-1137-9889
นายอภิจัย รจิตานนท์			
08-4445-2990
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอท่าฉาง
นายพิชัย ชมภูพล			
08-9871-5363
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอบ้านตาขุน		
นายสถาพร กล่อมเจริญ			
08-7279-7870
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอท่าชนะ
นายภูมิ เทือกสุบรรณ			
08-5334-2255
นายบุญยิ่ง ยังลี			
08-1788-1585
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอพนม		
นายอมรินทร์ ชูเพชร			
09-1039-6111
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอคีรีรัฐนิคม		
นายวัชรินทร์ วัฒนประดิษฐ์			
08-9473-6555
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอชัยบุรี		
นายปรีดี เชาวลิต			
08-9729-8934
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอเคียนซา
นายประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์			
08-7889-7755
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
นายไพศาล หวานแก้ว
09-3146-5519
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอดอนสัก
นายภคสรรค์ จันทร์หุ่น			
06-2080-2899
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอเกาะสมุย		
นายอ�ำนาจ โชติช่วง			
08-1538-7045
นายสุวพัฒน์ สมหวัง
09-4594-6464
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอเกาะพะงัน
นายพิพิธ รัตนรักษ์			
08-6369-7507
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ�ำเภอวิภาวดี		
นายมงคล สาคร			
08-7031-4802
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี			
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี			
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
0-7728-7132 0-7728-8919 08-1396-3299
ปลัดเทศบาล			
นางสุภาพร บุญจริง
0-7727-2513 0-7728-8919 08-1397-3268
e-mail address : infosuratcit@hotmail.co.th ต่อ 804		
รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี			
นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
0-7727-2513 0-7728-8919 08-1693-1528
ที่ตั้ง : 18 ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
เทศบาลนครเกาะสมุย			
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย			
นายรามเนตร ใจกว้าง
0-7742-0953 0-7742-0953 08-1737-8893
ปลัดเทศบาล			
นายวีร์วัสส์ งานส�ำเร็จ
0-77421-625 0-7742-1762-5 08-9474-2008
ที่ตั้ง : ถ.ทวีราษฎร์ภักดี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140			
เทศบาลเมืองท่าข้าม			
นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม			
นายอนุวัฒน์ รจิตานนท์
0-7731-1583 0-7731-2730- 081-891-8599
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail address : suratfg2@suratthani.go.th 0-7731-1074 0-7731-1833
ปลัดเทศบาล			
นายธงชัย วิชัยดิษฐ
0-7731-1993 0-7731-2730 09-9315-4491
e-mail address : suratfg2@suratthani.go.th			
ที่ตั้ง : 168 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
เทศบาลเมืองนาสาร			
นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร			
นายการุณ บุญกล่อม
0-7734-1019 0-7734-1491 08-1892-1343
ปลัดเทศบาล			
นางจงดี เธียรมนตรี
0-7734-1021 0-7734-1491 09-3582-6383
ที่ตั้ง : ถ.เทศบาล 2 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120			
เทศบาลเมืองดอนสัก			
นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก			
นายประกอบ จันทร์แก้ว
0-7737-1879 0-7737-2181 089-999-8801
ปลัดเทศบาล			
นายวิโรจน์ สุขสม
0-7737-1871 0-7737-2181 08-4838-2711
ที่ตั้ง : 80 หมู่ที่ 5 ถ.ดอนสัก - ขนอม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี		
เทศบาลต�ำบลวัดประดู่			
นายกเทศมนตรีต�ำบลวัดประดู่			
นายสุชาญ ทวิชสังข์
0-7720-0175 0-7720-0175 084-508-6588
ปลัดเทศบาล			
นายจารึก เพ็ชรคง
0-7720-0855 0-7720-0855 08-9873-2431
ที่ตั้ง : 150 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 			
เทศบาลต�ำบลขุนทะเล			
นายกเทศมนตรีต�ำบลขุนทะเล			
นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์
0-7721-1691 0-7721-1692 08-1606-7256
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัดเทศบาล			
นายวรรณพงษ์ ขจรศักดิ์สิริกุล
0-7721-1691 0-7721-1692 08-1677-4229
ที่ตั้ง : 25 หมู่ที่ 4 ถ.นาสาร - สุราษฎร์ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		
เทศบาลเมืองกาญจนดิษฐ์			
นายกเทศมนตรีต�ำบลกาญจนดิษฐ์			
นายพีระเดช เกิดอุดม
0-7737-935-6 0-7737-9365 08-1739-9366
ปลัดเทศบาล			
นายนพดล มีเพียร
0-7737-9366 0-7737-9365 09-3574-7979
ที่ตั้ง : 84/3 หมู่ที่ 1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลท่าทองใหม่			
นายกเทศมนตรีต�ำบลท่าทองใหม่			
นายอ�ำพนธ์ เพชรชู
0-7722-7716 0-7722-7716 08-1970-7993
ปลัดเทศบาล			
นายประสิทธิ์ รุ่งสอาด
0-7722-7716 0-7722-7716 08-1271-2614
ที่ตั้ง : 325/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี		
เทศบาลต�ำบลช้างซ้าย			
นายกเทศมนตรีต�ำบลช้างซ้าย			
นายชูชัย อุดมศรีโยธิน
0-7745-2124 0-7745-2124 08-1370-7371
ปลัดเทศบาล			
นายสมบูรณ์ ค�้ำชู
0-7745-2124 0-7745-2124 08-6267-4940
ที่ตั้ง : 1/1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
		
เทศบาลต�ำบลช้างขวา			
นายกเทศมนตรีต�ำบลช้างขวา			
นายกฤษ สกุลพันธ์
0-7737-9656-7 0-7737-9655 08-7886-1510
ปลัดเทศบาล			
นายก�ำพล เจนพิชัย
0-7737-9656-7 0-7737-9655 08-1581-8016
ที่ตั้ง : 202 หมู่ที่ 3 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160		
เทศบาลต�ำบล
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร

เทศบาลต�ำบลเกาะพะงัน
นายกเทศมนตรีต�ำบลเกาะพะงัน			
นายประทีป ทวยเจริญ
0-7737-7060 0-7737-7060 09-2248-4584
ปลัดเทศบาล			
นายช�ำนาญ จันทร์ชูกลิ่น
0-7737-7060 0-7737-7060 08-9914-3125
ที่ตั้ง : 225 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลตลาดไชยา			
นายกเทศมนตรีต�ำบลตลาดไชยา			
นาย วิโรจน์ เดชเกลี้ยง
0-7743-2066 0-7743-1144 09-8246-1209
ปลัดเทศบาล 			
นางส�ำรวย วงค์สมัน
0-7743-1150 0-7743-1150 08-3280-2911
ที่ตั้ง : 600 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลพุมเรียง			
นายกเทศมนตรีต�ำบลพุมเรียง			
นายยอดชาย พันธ์ครุฑ
0-7722-9045 0-7722-9043 08-1893-6298
ปลัดเทศบาล			
นายสิทธิชัย เกษรสิทธิ์
0-7722-9045 0-7722-9043 08-1895-7637
ที่ตั้ง : 190 หมู่ที่ 5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลท่าชนะ			
นายกเทศมนตรีต�ำบลท่าชนะ			
นายสนอง แดงบุญ
0-7738-1245 0-7738-1601 08-5654-6370
ปลัดเทศบาล			
จ.ส.อ.ศรายุทธ เทพนวล
0-7738-1599 0-7738-1601 08-9730-7667
ที่ตั้ง : 515 ถ.สุราษฎร์ - หลังสวน หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี		
เทศบาลต�ำบลท่าขนอน			
นายกเทศมนตรีต�ำบลท่าขนอน			
นายชนินทร์ เพชรศรี
0-7726-5250 0-7739-1259 08-1787-8698
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัดเทศบาล			
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะหยง
0-7726-5250 0-7726-5221 08-6471-5974
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี		

เทศบาลต�ำบลบ้านตาขุน			
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านตาขุน			
นายธีรศักดิ์ สอนมี
0-7739-7328 0-7739-7327 08-6275-0649
ปลัดเทศบาล			
นายศักดิ์ชัย วิเชียร
0-7739-7328 0-7739-7327 09-5421-0902
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลบ้านเชี่ยวหลาน			
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านเชี่ยวหลาน			
นายเชาวลิต ช่วยสงค์
0-7734-6098 0-7734-6098 08-9871-6958
ปลัดเทศบาล			
นายสนาน ศรเพ็ชร
0-7734-6098 0-7734-6098 09-0489-1909
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
		
เทศบาลต�ำบลบ้านนา			
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านนา			
นายธงชัย ว่องทรง
0-7735-9267 0-7735-9267 08-7275-4226
ปลัดเทศบาล			
นายภัชสภณ ทองมาก
0-7735-9267 0-7735-9267 08-1535-4841
ที่ตั้ง : 300/1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลเวียงสระ			
นายกเทศมนตรีต�ำบลเวียงสระ			
นายสุรินทร์ บุญประสพ
0-7736-2056 0-7736-3463 08-1737-2009
ปลัดเทศบาล			
นายภูมิธนศิษฐ์ พุทธิกุลบวร
0-7736-2056 0-7736-3463 08-1826-7539
ที่ตั้ง : 451 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี			
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
เทศบาลต�ำบลบ้านส้อง			
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านส้อง			
นายคนองศิลป์ ชิตรกุล
0-7736-6752-4 0-7736-6752 08-1797-6904
ปลัดเทศบาล			
-ว่าง 0-7736-6752-5 0-7736-6752
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190			
เทศบาลต�ำบลเขานิพันธ์			
นายกเทศมนตรีต�ำบลเขานิพันธ์			
นายพรรณเลิศ ชูช่วยสุวรรณ
0-7730-1429 0-7730-1430 08-1396-2762
ปลัดเทศบาล			
นางสาวเสาวภา รัตนพันธ์
0-7730-1429 0-7730-1429 08-0815-5117
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190			
เทศบาลต�ำบลทุ่งหลวง			
นายกเทศมนตรีต�ำบลทุ่งหลวง			
นายสมศักดิ์ นวลแก้ว
0-7736-1047 0-7725-7171 08-1370-1759
ปลัดเทศบาล			
นายดุสิต โต๊ะแอ
0-7736-1047 0-7725-7171 08-1978-8664
ที่ตั้ง : 222 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190		
เทศบาลต�ำบลเมืองเวียง			
นายกเทศมนตรีต�ำบลเมืองเวียง			
นายธานิ ระวิวงศ์
0-7736-3124 0-7736-4097 08-1979-5172
ปลัดเทศบาล			
นายสุพจน์ เดชอรุณ
0-7736-3124 0-7736-4097 08-1125-0297
ที่ตั้ง : 444 หมู่ที่ 4 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190		
เทศบาลต�ำบลบางสวรรค์			
นายกเทศมนตรีต�ำบลบางสวรรค์			
ไพโรจน์ พลพิชัย
0-7732-6254 0-7736-5200 08-6272-0509
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัดเทศบาล			
นายหัศนัย บัวเผียน
0-7732-6254 0-7736-5200 08-1978-8876
ที่ตั้ง : 33 หมู่ที่ 3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210		
เทศบาลต�ำบลย่านดินแดง			
นายกเทศมนตรีต�ำบลย่านดินแดง			
นายใจเพชร มณีนวล
0-7736-9457 0-7736-9457 08-2416-3266
ปลัดเทศบาล			
นายธงชัย คงยิ่ง
0-7736-9457 0-7736-9457 08-1979-8621
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลพนม			
นายกเทศมนตรีต�ำบลพนม			
นายปราโมทย์ ชูเพชร
0-7739-9140 0-7739-9140 08-9971-3029
ปลัดเทศบาล			
นายเชาวลิต หวังที่ชอบ
0-7739-9140 0-7739-9140 08-9973-5943
ที่ตั้ง : 89 หมู่ที่ 3 ถ.สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี		
เทศบาลต�ำบลคลองซะอุ่น			
นายกเทศมนตรีต�ำบลคลองชะอุ่น			
นายไพฑูรย์ คงเดิม
0-7739-8093 0-7739-8093 08-1737-3312
ปลัดเทศบาล			
นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก
0-7739-8093 0-7739-8093 08-1797-9961
ที่ตั้ง : ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลท่าฉาง			
นายกเทศมนตรีต�ำบลท่าฉาง			
นายณรงศักดิ์ นิลเวช
0-7738-9206 0-7738-9433 08-1537-2218
ปลัดเทศบาล			
นายสมเกียรติ ตั้งเจริญ
0-7738-9206 0-7738-9433 09-3574-2212
ที่ตั้ง : 104/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
เทศบาลต�ำบลเคียนซา			
นายกเทศมนตรีต�ำบลเคียนซา			
นายโกวิช แสงตะวันวงศ์
0-7738-7361 0-7738-7186 08-5782-9944
ปลัดเทศบาล			
ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ วัชระสวัสดิ์
0-7738-7361 0-7738-7186 08-1956-6041
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
		
เทศบาลต�ำบลบ้านใต้			
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านใต้			
นายธีรยุทธ พลายสุวรรณ
0-7723-8389 0-7723-8389 08-1892-3227
ปลัดเทศบาล			
นายปริญญา คล้ายสุวรรณ
0-7723-8389 0-7723-8389 08-9648-1093
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280			
เทศบาลต�ำบลกรูด			
นายกเทศมนตรีต�ำบลกรูด			
นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์
0-7729-7189 0-7729-7189 08-9866-5762
ปลัดเทศบาล			
นางสาวอารมย์ สุวรรณประเสริฐ
0-7729-7189 0-7729-7189 08-3396-0928
e-mail address:surathe13@suratthani.go.th			
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
		
เทศบาลต�ำบลพรุพี			
นายกเทศมนตรีต�ำบลพรุพี			
นายสมคิด ด�ำฉวาง
0-7726-7074 0-7726-7074 08-1272-1252
ปลัดเทศบาล			
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
0-7726-7074 0-7726-7074 08-3592-6217
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลเพชรพะงัน			
นายกเทศมนตรีต�ำบลเพชรพะงัน			
นายพิทยา อินทร์คง
0-7737-7527 0-7737-7527 08-6940-8893
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัดเทศบาล			
นายจตุรงค์ อินทสุวรรณ
0-7737-7527 0-7737-7527 08-1766-8446
ที่ตั้ง : 77/2 หมู่ที่ 5 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี		
เทศบาลต�ำบลเกาะเต่า			
นายกเทศมนตรีต�ำบลเกาะเต่า			
นายไชยันต์ ธุระสกุล
0-7760-1981 0-7760-1981-2 08-1894-6220
ปลัดเทศบาล			
นายอวยชัย ศรีทอง
0-7760-1981 0-7760-1981-2 08-1747-3977
ที่ตั้ง : 21/2 หมู่ที่ 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี		
เทศบาลต�ำบลบ้านเสด็จ			
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านเสด็จ			
นายศาสตร์สรรค์ จันทร์แก้ว
0-7740-3700 0-7740-3727 08-2200-3599
ปลัดเทศบาล			
จ.ส.อ.รัชตพงศ์ ภักดีอักษร
0-7740-3700 0-7740-3727 08-1978-2717
ที่ตั้ง : 140/1 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลคลองปราบ			
นายกเทศมนตรีต�ำบลคลองปราบ			
นายสุกิจจา สถิตเสถียร
0-7734-4117 0-7734-4369 08-4844-0332
ปลัดเทศบาล			
นายทวีศักดิ์ ศิลปะพรหมมาศ
0-7734-4117 0-7734-4369 08-9730-8918
ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 2 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 		
เทศบาลต�ำบลเวียง			
นายกเทศมนตรีต�ำบลเวียง			
นายสุธน บุญทอง
0-7743-1517 0-7743-1517 08-1476-8721
ปลัดเทศบาล			
นายรณชิต สถิตยานุรักษ์
0-7743-1517 0-7743-1517 08-4308-5548
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
เทศบาลต�ำบลควนศรี			
นายกเทศมนตรีต�ำบลควนศรี			
นายธีระ โพธิ์เพชร
0-7726-7049 0-7726-7049 08-7274-2814
ปลัดเทศบาล			
นายทวีศักดิ์ ชูมณี
0-7726-7049 0-7726-7049 08-1085-8195
ที่ตั้ง : 222 หมู่ที่ 2 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี			
เทศบาลต�ำบลท่าชี			
นายกเทศมนตรีต�ำบลท่าชี			
นายบัญชา หนูภักดี
0-7734-8107 0-7734-8213 08-1979-7813
ปลัดเทศบาล			
นายนพคุณ ฉาวเกียรติคุณ
0-7734-8107 0-7734-8213 08-0008-1259
e-mail address : info@thachi.go.th			
ที่ตั้ง : 9/20 หมู่ที่ 2 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120		
อบต.เขตอ�ำเภอเมือง			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมะขามเตี้ย			
นายก อบต.มะขามเตี้ย			
นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์
0-7735-5047 0-7735-0479 08-1077-7239
ปลัด อบต. 			
จ่าสิบตรีนิวัฒน์ แก้วประเสริฐ
0-7735-5047 0-7735-5047 08-1396-9799
e-mail address : office@makhamtia.go.th 0-7735-5357		
ที่ตั้ง : 186 หมู่ที่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางใบไม้			
นายก อบต.บางใบไม้			
นายจ�ำลอง เมืองราช
0-7728-4892 0-7729-2916 08-1396-9688
ปลัด อบต. 			
นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์
0-7728-4892 0-7729-2916 08-1396-9689
ที่ตั้ง : ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางไทร			
นายก อบต.บางไทร			
นายณรงค์ ช้างทรัพย์
0-7729-2477-8 0-7729-2478 08-7282-9322
ปลัด อบต.			
นายเจษฐศักดิ์ กุสุมวิจิตร
0-7729-2477-8 0-7729-2478 08-3391-8139
ที่ตั้ง : 29/1 หมู่ที่ 2 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางชนะ			
นายก อบต.บางชนะ			
นายชลิต โอทอง
0-7731-8135-6 0-7731-8136 08-1537-1788
ปลัด อบต.			
นายสมเกียรติ เสนา
0-7731-8135-6 0-7731-8136 08-4641-1259
ที่ตั้ง : ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางโพธิ์			
นายก อบต.บางโพธิ์			
นายไพศาล กระสินธุ
0-7727-4018 0-7729-2411 08-1737-2060
ปลัด อบต.			
นายรัชฎวุฒิ มณีวัต
0-7727-4018 0-7729-1411 08-1089-1140
ที่ตั้ง : 100 หมู่ที่ 1 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองน้อย			
นายก อบต.คลองน้อย			
นายสุจิน ขุนปักษี
0-7727-0050 0-7731-8036 08-1968-9830
ปลัด อบต.			
น.ส.พจมาน เวชศาสตร์
0-7731-8036-7 0-7731-8036 08-1396-5028
ที่ตั้ง : 9 หมู่ที่ 3 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองฉนาก			
นายก อบต.คลองฉนาก			
นายสุวิทย์ สุทธิราช
0-7727-0050 0-7727-0050 08-6595-8891
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต. 			
นายวสันต์ นนทผล
0-7727-0050 0-7727-0050 08-1271-2366
ที่ตั้ง : 14 หมู่ที่ 3 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
อบต.เขตอ�ำเภอพุนพิน			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไทร			
นายก อบต.หนองไทร			
นายศักดิ์ชาย ไชยช�ำนิ
0-7744-1291 0-7744-1291 08-1273-9844
ปลัด อบต.			
นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์
0-7744-1291 0-7744-1291 08-9729-8697
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าข้าม			
นายก อบต.ท่าข้าม			
นายประดิษฐ ทองจันทร์
0-7731-9747-8 0-7731-9747 08-9873-9011
ปลัด อบต.			
จ.ส.ต.ถาวร รอดระก�ำ	
0-7731-9747-8 0-7731-9747 08-8768-8105
ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมะลวน			
นายก อบต.มะลวน			
นายจักรา วรกุล
0-7796-3242 0-7796-3242 08-1894-5576
ปลัด อบต.			
นายธรา ประชุมรัตน์
0-7796-3242 0-7796-3242 08-4900-9994
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหัวเตย			
นายก อบต.หัวเตย			
นางสาวดวงภนา ดาวเลื่อน
0-7726-8468 0-7726-8468 08-1892-2165
ปลัด อบต.			
นายสุพจน์ ร�ำเพย
0-7726-8468 0-7726-8468 08-1908-3110
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพุนพิน			
นายก อบต.พุนพิน			
นายบรรจบ ผุดผ่อง
0-7728-0128 0-7728-0128 08-9474-1216
ปลัด อบต.			
นายบุญเชิญ สงอาจิน
0-7731-0872 0-7728-0128 08-1537-3811
ที่ตั้ง : 111 หมู่ที่ 1 ต.พุนพิน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าโรงช้าง			
นายก อบต.ท่าโรงช้าง			
นายชลาวุฒิ ประดิษฐพร
0-7735-7114 0-7735-7114 08-9865-6466
ปลัด อบต.			
นางสาวสุวรรณี โชติพนัง
0-7735-7115 0-7735-7114 08-9723-1285
ที่ตั้ง : 230/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลลีเล็ด			
นายก อบต.ลีเล็ด			
นายเลิศเชาว์ ยศเมฆ
0-7749-1173 0-7749-1251 08-6276-3492
ปลัด อบต.			
นายประมวล ศรีเพชรพูล
0-7749-1173 0-7749-1251 08-1958-1904
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีวิชัย			
นายก อบต.ศรีวิชัย			
นายชัยยศ กล่อมทอง
0-7749-1249 0-7749-1249 08-9589-2707
ปลัดอบต.			
นายเจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร
0-7749-1249 0-7749-1249 08-1968-7180
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าสะท้อน			
นายก อบต.ท่าสะท้อน			
นายธวัชชัย ทองต�ำลึง
0-7729-4094 0-7729-4094 08-1891-2184
ปลัด อบต.			
นายวิชาญ อินบุญณะ
0-7729-4094 0-7729-4094 09-5256-4298
ที่ตั้ง: 127/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาหัวควาย			
นายก อบต.เขาหัวควาย			
นายสุเมธ เย็นมาก
0-7731-9655 0-7731-9655 08-1597-1100
ปลัด อบต.			
นางสาวณัฎฐา ศรีแพรศรี
0-7731-9655 0-7731-9665 08-1370-9929
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางงอน			
นายก อบต.บางงอน			
นายไพโรจน์ พิกุลทอง
0-7731-9998 0-7731-9998 08-9874-6833
ปลัด อบต.			
นายกิตตินันท์ ทนทาน
0-7731-9998 0-7731-9998 08-7281-0932
ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางเดือน			
นายก อบต.บางเดือน			
นายอ�ำนาจ สังข์เทพ
0-7744-3030 0-7744-3030 08-1271-2715
ปลัด อบต. 			
นายยุทธนา เดี่ยววานิช
0-7744-3030 0-7744-3030 09-3185-8510
ที่ตั้ง : 52/1 หมู่ที่ 2 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางมะเดื่อ			
นายก อบต.บางมะเดื่อ			
นายสิทธิพงศ์ ปานดี
0-7744-3034 0-7744-3034 08-1956-1717
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
นายสุรเชษฐ์ คงด�ำ	
0-7744-3034 0-7744-3034 08-647-3356
ที่ตั้ง : 138/9 หมู่ที่ 1 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกรูด			
นายก อบต.กรูด			
นายสมพร อภิวัฒน์วราวงศ์
0-7740-1100 0-7740-1204 08-1087-1680
ปลัด อบต.			
นางสาวศุภภร รอดมณี
0-7740-1100 0-7740-1204 08-1893-7611
ที่ตั้ง : 163/2 หมูที่ 1 ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะปาน			
นายก อบต. ตะปาน			
นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์
0-7792-7495 0-7792-7495 08-1370-7541
ปลัด อบต.			
นางสาววิลาสิณี ทรรพคช
0-7792-7495 0-7792-7495 08-6477-0791
ที่ตั้ง : 9/1 หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำรอบ			
นายก อบต.น�้ำรอบ			
นายสุระศักดิ์ อินทชาติ
0-7731-8664 0-7731-8664 08-3135-3900
ปลัด อบต.			
นายทวีศักดิ์ ทองอินทร์
0-7731-8664 0-7731-8664 08-1787-1353
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ถ.หนองไทร - คีรีรัฐนิคม หมู่ที่ 6 ต.น�้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อบต.เขตอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะเคียนทอง			
นายก อบต.ตะเคียนทอง			
นายธีระวิทย์ สุทธินุ่น
0-7725-5049 0-7725-5049 08-9472-7841
ปลัด อบต.			
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์
0-7725-5049 0-7725-5049 083-637-3335
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าอุแท			
นายก อบต.ท่าอุแท			
นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง
0-7725-9393 0-7725-9396 08-9868-1837
ปลัด อบต.			
นางพิมพ์จิตต์ ไชยธวัช
0-7725-9393 0-7725-9396 09-1528-8121
ที่ตั้ง : 111 หมู่ที่ 4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งรัง			
นายก อบต.ทุ่งรัง			
นายสหัส ตรงบรรทัด
0-7727-0005 0-7727-0005 08-5794-7743
ปลัด อบต.			
นายชูศักดิ์ ช่างคิด
0-7727-0005 0-7727-0005 08-1077-1884
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 118 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84130

องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าทองใหม่			
นายก อบต.ท่าทองใหม่			
นายจิตกร สุวรรณมณี
0-7737-9769 0-7737-9769 08-1958-8309
ปลัด อบต.			
นางสาวกรอุบล ยวนจิตต์
0-7737-9769 0-7737-9769 08-1895-4802
ที่ตั้ง : 94 หมู่ที่ 3 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290

องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองสระ			
นายก อบต.คลองสระ			
นายธรรมรงค์ มณีโชติ
0-7740-8080-1 0-7740-8080 08-7382-0402
ปลัด อบต.			
นางสาวหทัยทัต มีนา
0-7740-8080-1 0-7740-8080 08-1082-4455
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลายวาส			
นายก อบต.พลายวาส			
นายชัยยะ กาญจนดิษฐ์
0-7737-9271 0-7737-9376 08-6272-1813
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
นายสุรเดช สุทธิรักษ์
0-7737-9376 0-7737-9376 08-2383-0555
ที่ตั้ง : 79 หมู่ที่ 1 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าทอง			
นายก อบต.ท่าทอง			
นายภิรมย์ สุขสม
0-7740-2168 0-7740-2186 08-1893-7441
ปลัด อบต.			
นางจรรยา สุวรรณสังข์
0-7740-2168 0-7740-2186 08-1895-0084
ที่ตั้ง : ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งกง			
นายก อบต.ทุ่งกง			
นายยุทธพงษ์ อรุณคง
0-7722-7729 0-7722-7729 08-1979-7604
ปลัด อบต.			
นางสิริกร ศรีนวล
0-7722-7729 0-7722-7729 08-1719-4243
ที่ตั้ง : 145 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ 84160			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าร่อน			
นายก อบต.ป่าร่อน			
นายชนินทร์ อุตรา
0-7737-9929 0-7737-9929 08-7418-6847
ปลัด อบต.			
นายประวิทย์ พัฑฒสุนทร
0-7737-9929 0-7737-9929 08-1607-0047
ที่ตั้ง : 240 หมู่ที่ 1 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี			
อบต.เขตอ�ำเภอบ้านนาสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำพูน			
นายก อบต.ล�ำพูน			
นายเสกศรรณ กาโห
0-7745-0376 0-7745-0376 08-8823-7626
ปลัด อบต.			
นายปรีชา เนื่องเกตุ
0-7745-0376 0-7745-0376 08-6143-2508
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 165 หมู่ที่ 6 ต.ล�ำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำพุ			
นายก อบต.น�้ำพุ			
นายสนธยา โปอินทร์
0-7734-8108 0-7734-8708 08-1607-3261
ปลัด อบต.			
นายธนภัทร ตรีทัศน์
0-7734-8108 0-7734-8108 08-1474-5764
ที่ตั้ง : 48/5 หมู่ที่ 2 ต.น�้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งเตา			
นายก อบต.ทุ่งเตา			
- ว่าง 0-7734-2551 0-7734-2551
ปลัด อบต.			
นายสุทธิชัย จันทร์พุ่ม
0-7734-2551 0-7734-2551 08-9725-4725
ที่ตั้ง : 55/6 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่งเตาใหม่			
นายก อบต.ทุ่งเตาใหม่			
นายวิรัตน์ ตรียวง
0-7727-0424 0-7727-0424 08-9723-0856
ปลัด อบต.			
นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล
0-7727-0424 0-7727-0424 08-3591-1260
ที่ตั้ง : 210/4 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลควนสุบรรณ			
นายก อบต.ควนสุบรรณ			
นายชาญชัย ฉันทสุเมธากุล
0-7726-3456 0-7726-3456 08-1607-3036
ปลัด อบต.			
นางนัชรี คงเกิด
0-7726-3456 0-7726-3456 08-5793-3122
ที่ตั้ง : 22/4 หมู่ที่ 2 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเพิ่มพูนทรัพย์			
นายก อบต.เพิ่มพูนทรัพย์			
นายสุนทร สุขเจริญ
0-7740-4223 0-7740-4223 08-6008-2502
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
พันจ่าตรี วารินทร์ รักสวัสดิ์
0-7740-4223 0-7740-4223 08-9874-0425
ที่ตั้ง : 7/4 หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120		
อบต.เขตอ�ำเภอเวียงสระ			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองฉนวน			
นายก อบต.คลองฉนวน			
นายส�ำเริง ทองศรี
0-7736-8174-110-7736-8175-1208-8451-8446
ปลัด อบต.			
นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล
0-7731-0555 0-7731-0555 08-4052-2293
ที่ตั้ง : 333 หมู่ที่ 3 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสะ จ.สุราษฎร์ธานี			
อบต.เขตอ�ำเภอดอนสัก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนสัก			
นายก อบต.ดอนสัก			
นายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง
0-7737-1856 0-7737-1857 08-1082-1934
ปลัด อบต.			
นายสุเมธ สงสุวรรณ
0-7737-1856 0-7737-1857 08-9469-7859
ที่ตั้ง : 114 หมู่ที่ 9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลชลคราม			
นายก อบต.ชลคราม			
นายสมโชค อินทร์แก้ว
0-7734-7000 0-7734-7001 08-1895-7510
ปลัด อบต.			
นายอภิชาติ แก้วชลคราม
0-7734-7000 0-7734-7001 08-5795-0001
ที่ตั้ง : 52/1 หมู่ที่ 4 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยคราม			
นายก อบต.ไชยคราม			
นางสาวนิตยา เทพแป้น
0-7793-4030 0-7793-4039 06-1176-9955
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
นางศศิธร ทับหิรัญ
0-7793-4030 0-7793-4039 08-4625-6615
ที่ตั้ง : 111/3 ถ.ดินแดง - ชลคราม ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84120		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากแพรก			
นายก อบต.ปากแพรก			
นายปราโมทย์ เพชรรัตน์
0-7725-9046 0-7725-9046 08-9873-4060
ปลัด อบต.			
นายสุทัศนะ จินวงศ์
0-7725-9046 0-7725-9046 08-9875-8374
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 364 หมู่ที่ 16 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84120

อบต.เขตอ�ำเภอท่าฉาง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าฉาง			
นายก อบต.ท่าฉาง			
นายสุโข แก้วบัวทอง
0-7733-1174 0-7733-1174 08-9473-0542
ปลัด อบต.			
นายวิฑูรย์ ชาตะกูล
0-7733-1174 0-7733-1174 08-5591-4805
ที่ตั้ง : 25/5 หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเคย			
นายก อบต.ท่าเคย			
นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส
0-7738-9393 0-7738-9393 08-6086-7979
ปลัด อบต.			
นาง ฐิติชล แนมไสย
0-7738-9939 0-7738-9939 081-970-9084
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองไทร			
นายก อบต.คลองไทร			
นายเชวงศัก ภูมิไชยา
0-7726-8119 0-7726-8119 08-1728-7286
ปลัด อบต.			
นายเธียรชัย มณีโชติ
0-7726-8119 0-7726-8119 08-1737-4635
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาถ่าน			
นายก อบต.เขาถ่าน			
นายพิทักษ์ รักเขียว
0-7726-0580 0-7726-0580 08-0889-9274
ปลัด อบต.			
นายอภิชัย วัฒนาเชื้อ
0-7726-0580 0-7726-0580 08-9474-1175
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสวียด			
นายก อบต.เสวียด			
นายพิศิษฎ์ ชมภูพล
0-7746-1180 0-7746-1180 08-1719-0285
ปลัด อบต.			
นางอุบลรัตน์ มณีนิล
0-7746-1180 0-7746-1180 08-6270-1944
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากฉลุย		
นายก อบต.ปากฉลุย			
นายเนรมิต แก้วรักษา
0-7748-3090 0-7748-3090 08-1958-7303
ปลัด อบต.			
นายปารเมศ ศรีรัตนกุล
0-7748-3090 0-7748-3090 08-0876-9648
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150			
อบต.เขตอ�ำเภอไชยา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเลม็ด			
นายก อบต.เลม็ด			
นายเกรียงศักดิ์ สินธวาชีวะ
0-7743-5060 0-7743-5060 08-1956-5686
ปลัด อบต.			
นางศรัณฉัตร สมชาติ
0-7743-5060 0-7743-5060 08-9038-5548
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถ.สันตินิมิตร ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุ่ง			
นายก อบต.ทุ่ง			
ว่าง
0-7743-5457 0-7743-5459 08-9873-6421
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย
0-7743-5459 0-7743-5459 08-9873-6421
ที่ตั้ง : 129 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าเว			
นายก อบต.ป่าเว			
นายวิทยา ใสสะอาด
0-7727-4327 0-7727-4327 08-9874-6110
ปลัด อบต.			
นายวรชัย ทาระบา
0-7727-4327 0-7727-4327 08-7267-2143
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะกรบ			
นายก อบต.ตะกรบ			
นายสมพงค์ ยังอ้น
0-7727-0273 0-7727-0273 08-7884-4099
ปลัด อบต.			
นายสายัณห์ จันทรมาศ
0-7727-0273 0-7727-0273 08-3963-2096
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลโมถ่าย			
นายก อบต.โมถ่าย			
นายดิษศร เวทยวิศิษฏ์
0-7745-4075 0-7745-4075 08-9649-2500
ปลัด อบต.โมถ่าย			
นายจตุพร รักบ�ำรุง
0-7745-4075 0-7745-4075 08-1787-3647
ที่ตั้ง : 147 หมู่ที่ 2 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากหมาก			
นายก อบต.ปากหมาก			
นายจักพงษ์ สุขมี
0-7728-0674 0-7792-3117 08-5474-3787
ปลัด อบต.			
นายสัญญา บัวแก้ว
0-7728-0674 0-7792-3117 08-7464-0486
ที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร

อบต.เขตอ�ำเภอท่าชนะ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลประสงค์			
นายก อบต.ประสงค์			
นายพลศักดิ์ กรณ์ทิพย์
0-7727-0977 0-7727-0966 08-4626-4607
ปลัด อบต.			
นางมาลินี แก้วสะอาด
0-7730-7663 0-7727-0966 09-5419-8597
ที่ตั้ง : 230 หมู่ที่ 5 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าชนะ			
นายก อบต.ท่าชนะ			
นายถาวร ไมโภคา
0-7738-1348 0-7738-1348 08-5474-9041
ปลัด อบต.			
นายพงษ์ศักดิ์ จีนชูแก้ว
0-7738-1348 0-7738-1348 08-0524-9905
ที่ตั้ง : ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองพา			
นายก อบต.คลองพา			
นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์
0-7738-1800 0-7738-1800 08-3103-3551
ปลัด อบต.			
นายวิธวัช สุวรรณชาตรี
0-7738-1800 0-7738-1800 08-1084-3640
ที่ตั้ง : 127 หมู่ที่ 3 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลวัง			
นายก อบต.วัง			
นายวิรัช ทองเพชร
0-7727-4663 0-7727-4331 08-1787-2620
ปลัด อบต.			
นายพงษ์ศักดิ์ จีนชูแก้ว
0-77-381-1348 0-7727-4331 080-524-9905
ที่ตั้ง : 26 หมู่ที่ 3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคันธุลี			
นายก อบต.คันธุลี			
นายมงคล ธรรมฤทธิ์
0-7738-1967 0-7738-1968 08-0141-2714

80

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
นายวัชรภรณ์ ชูแก้ว
0-7738-1967 0-7738-1968 08-0494-5076
ที่ตั้ง : 54 หมู่ที่ 9 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสมอทอง			
นายก อบต.สมอทอง			
นายอาทิตย์ ธรรมโสภณ
0-7726-2398 0-7738-1808 08-3634-7805
ปลัด อบต.			
จ.อ.ส�ำราญ ทองสิงห์คลี
0-7726-2398 0-7738-1808 08-9588-4803
อบต.เขตอ�ำเภอพนม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพนม			
นายก อบต.พนม			
นายณรังสรรณ์ สาคร
0-7727-7650 0-7727-7651 08-9874-4822
ปลัด อบต.			
นายดารากร ปล้องคง
0-7727-7650 0-7727-7651 08-1606-5646
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลูเถื่อน			
นายก อบต.พลูเถื่อน			
นายกิตติศักดิ์ กาณจนมุสิทธิ์
0-7793-0226 0-7793-0226 08-7898-9897
ปลัด อบต.			
นายส�ำราญ มุกน้อย
0-7793-0226 0-7793-0226 08-9724-2808
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองศก			
นายก อบต.คลองศก			
นายธีรยุทธ แต่งนวล
0-7795-3008 0-7791-8044 08-5783-5179
ปลัด อบต.			
นายโกศล ศรีสุขใส
0-7795-3008 0-7791-8044 09-8670-5755
ที่ตั้ง : ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลต้นยวน			
นายก อบต.ต้นยวน			
นายนบภา โสภา
0-7792-9234 0-7792-9221 08-4846-9743
ปลัด อบต.			
ส.อ.สมศักดิ์ บุญรักษ์
0-7792-9234 0-7792-9221 08-3152-2833
ที่ตั้ง : ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี			
อบต.เขตอ�ำเภอบ้านตาขุน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพะแสง			
นายก อบต.พะแสง			
นายถาวร วิเศษ
0-7727-4227 0-7727-0533 08-1607-2051
ปลัด อบต.			
นายเด็ด ศรีบุรินทร์
0-7727-4227 0-7727-0533 08-9299-1359
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพรุไทย			
นายก อบต.พรุไทย			
นายสุทธิศาสตร์ วัฒนชัย
0-7727-4239 0-7795-4016 08-1091-3826
ปลัด อบต.			
น.ส.ธรรน์ชนก แก้วหมุด
0-7727-4239 0-7795-4016 09-5418-5543
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาวง			
นายก อบต.เขาวง			
นายค�ำรณ อินทรโท
0-7726-1265 0-7726-1265 08-6272-6948
ปลัด อบต.			
นายกิติพงษ์ หอมประสิทธิ์
0-7726-1265 0-7726-1265 08-9866-5321
ที่ตั้ง : 144 หมู่ที่ 2 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร

อบต.เขตอ�ำเภอคีรีรัฐนิคม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าขนอน			
นายก อบต.ท่าขนอน			
นายปราโมทย์ แก้วพิชัย
0-7727-4141 0-7727-4141 09-3787-6973
ปลัด อบต.			
ว่าที่ ร.ต.กิจจา ชุมภูทอง
0-7727-4141 0-7727-4141 08-0698-9154
ที่ตั้ง : 5 หมู่ที่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกะเปา			
นายก อบต.กะเปา			
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
0-7727-4229 0-7727-4229 08-1970-1075
ปลัด อบต.			
น.ส.ชนิดาภา นิลภูศรี
0-7727-4229 0-7731-0971 08-1658-7755
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านยาง			
นายก อบต.บ้านยาง			
นายพรหมพชร นาเมือง
0-7739-1212 0-7739-1139 08-1893-1314
ปลัด อบต.			
ส.ต.ท.ยุทธไกร นุรักษ์
0-7739-1212 0-7748-1139 06-1770-1474
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลถ�้ำสิงขร			
นายก อบต.ถ�้ำสิงขร			
นายเผชิญ ชูสุวรรณ
0-7740-6195 0-7740-6195 08-9729-4977
ปลัด อบต.			
นายอภินันท์ มีแก้ว
0-7740-6195 0-7740-6195 08-7891-5322
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ต.ถ�้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลย่านยาว			
นายก อบต.ย่านยาว			
นายโกสุม ศรีนาวา
0-7739-1179 0-7739-1179 08-1747-0547
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
ว่าที่ ร.ต.เฉลิม ประจงค์
0-7739-1179 0-7739-1179 08-7280-4521
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ากระดาน			
นายก อบต.ท่ากระดาน			
- ว่าง 0-7729-4888 0-7729-4890
ปลัด อบต.			
นายพงศธร ศรีพลวัฒน์
0-7729-4888 0-7729-4890 08-6954-8549
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 133 หมู่ที่ 8 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านท�ำเนียบ			
นายก อบต.บ้านท�ำเนียบ			
นายกิตติกร ปิ่นรัตน์
0-7795-3121 0-7795-3121 08-1968-5167
ปลัด อบต.			
นายธีรนันท์ ปราบราย
0-7795-3121 0-7795-3121 08-1958-1765
ที่ตั้ง : 177 หมู่ที่ 1 ต.บ้านท�ำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำหัก			
นายก อบต.น�้ำหัก			
นายวิษณุ นวลศรี
0-7793-1437 0-7793-1437 08-9971-2323
ปลัด อบต.			
นายสมเกียรติ คงใหม่
0-7793-1437 0-7793-1437 08-1476-3046
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ต.น�้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180			
อบต.เขตอ�ำเภอเคียนซา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเคียนซา			
นายก อบต.เคียนซา			
นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
0-7738-7243 0-7738-7243 08-1978-2672
ปลัด อบต. 			
นางผุสดี พุฒทอง
0-7738-7243 0-7738-7243 08-1894-5642
ที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี			
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาตอก			
นายก อบต.เขาตอก			
นายสัญญา ไชยยศ
0-7738-7199 0-7738-7199 08-1893-5277
ปลัด อบต.			
จ.ส.อ.สุทธิชัย วงศ์รัตนะ
0-7738-7199 0-7738-7199 08-1747-4781
ที่ตั้ง : 77 หมู่ที่ 3 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลอรัญคามวารี			
นายก อบต.อรัญคามวารี			
นายบุญญฤทธิ์ พงษ์ประดิษฐ์
0-7740-7161-2 0-7740-7161 08-1978-4967
ปลัด อบต.			
นายสุวิทย์ ด้วงเพ็ชร
0-7740-7161-2 0-7740-7161 08-1895-2589
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 98 หมู่ที่ 3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260

องค์การบริหารส่วนต�ำบลพ่วงพรมคร			
นายก อบต.พ่วงพรมคร			
นายพยูน นุ่นชูคัน
0-7743-9114 0-7743-9114 08-6266-7799
ปลัด อบต.			
นายถวิล เงินสีเหม
0-7743-9114 0-7743-9114 08-9586-1360
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี			
อบต.เขตอ�ำเภอพระแสง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลอิปัน			
นายก อบต.อิปัน			
นายวิโรจน์ ใสแก้ว
0-7736-9130 0-7736-9130 08-1326-8128
ปลัด อบต.			
นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์
0-7736-9130 0-7736-9130 08-6280-3521
ที่ตั้ง : 328/8 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสินปุน			
นายก อบต.สินปุน			
นายภาคภูมิ ตินพันธ์
0-7732-6102 0-7732-6103 08-1956-9613
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
นายทศพร จารุพันธ์เศรษฐ์
0-7732-6102 0-7732-6103 08-5670-2507
ที่ตั้ง : 17 หมู่ที่ 2 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84230			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางสวรรค์			
นายก อบต. บางสวรรค์			
นายเกียรติศักดิ์ จิตรัตน์
0-7731-0588 0-7731-0588 09-0-76-2234
ปลัด อบต.			
จ่าสิบเอก ส�ำพัน สุระกา
0-7731-0588 0-7731-0588 08-9594-6462
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลไทรขึง			
นายก อบต.ไทรขึง			
นายกันต์พล เบญจพันธ์
0-7736-8569 0-7731-0716 08-5798-8688
ปลัด อบต.			
นายประยงค์ แก้วชู
0-77368-569 0-7731-0716 08-1797-9062
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสินเจริญ			
นายก อบต.สินเจริญ			
นายเสถียร อุปฐาก
0-7736-9801-2 0-7736-9801-2 08-6270-8508
ปลัด อบต.			
นายด�ำรงค์ พริ้มจรัส
0-7736-9801-2 0-7736-9801-2 08-5783-1365
ที่ตั้ง : 16/3 หมู่ที่ 4 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลไทรโสภา			
นายก อบต.ไทรโสภา			
นายอดิศักดิ์ คุ้มช�ำนาญ
0-7732-7567 0-7732-7568 08-9289-4090
ปลัด อบต.			
นายสุพจน์ บุปผา
0-7732-7567 0-7732-7568 08/-1787-6585
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสาคู			
นายก อบต.สาคู			
นายน�ำพล ฉิมเรือง
0-7792-6050 0-7792-6051 08-6277-3141
ปลัด อบต.			
นายเสนอ ตรีจุ้ย
0-7792-6050 0-7792-6051 08-9869-0349
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210			
อบต.เขตอ�ำเภอบ้านนาเดิม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านนา			
นายก อบต.บ้านนา			
นายทศพร ขวัญม่วง
0-7735-8393 0-7735-8393 08-2804-7072
ปลัด อบต.			
นายโอภาส อนุชาญ
0-7735-8393 0-7735-8393 09-1034-1322
ที่ตั้ง : 24/1 หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทรัพย์ทวี			
นายก อบต.ทรัพย์ทวี			
นายสุทธิพงศ์ รอดจิตต์
0-7735-1319 0-7735-1319 08-0521-0149
ปลัด อบต.			
นายมนตรี ทองรอด
0-7735-1319 0-7735-1319 08-626-79755
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเรือ			
นายก อบต.ท่าเรือ			
นายสุเทพ นาคสวาท
0-7735-1226 0-7735-1323 08-7271-0323
ปลัด อบต.			
นายประเสริฐ จันทบูรณ์
0-7735-1226 0-7735-1323 08-1676-7224
ที่ตั้ง : 22/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาใต้			
นายก อบต.นาใต้			
นายนิรพล ใจสมุทร
0-7735-9522 0-7735-9522 08-1797-7239
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

87

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัด อบต.			
นางอาภรณ์ ชนะภัย
0-7735-9522 0-7735-9522 08-1083-6034
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 93/1 หมู่ที่ 4 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240

อบต.เขตอ�ำเภอชัยบุรี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลชัยบุรี		
นายก อบต.ชัยบุรี			
นายเชาวลิต ทวีแก้ว
0-7736-7321 0-7736-7321 ต่อ 105 08-0038-2744
ปลัด อบต. 			
นายทวีศักดิ์ ทองพันธ์
0-7736-7321 0-7736-7321ต่อ 105 08-9973-1351
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสองแพรก			
นายก อบต.สองแพรก			
นายส�ำเริง อุณห์ไวทยะ
0-7736-7218 0-7736-7218 08-9289-6876
ปลัด อบต.			
- ว่าง 0-7736-7218 0-7736-7218
ที่ตั้ง : 13/1 หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลไทรทอง			
นายก อบต.ไทรทอง			
นายเวียงชัย ขันธ์พระแสง
0-7748-0100 0-7748-0100 08-7275-0144
ปลัด อบต.			
นายมนัส โสตทิพย์
0-7748-0100 0-7748-0100 08-1270-8240
ที่ตั้ง : 68/1 หมู่ที่ 1 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองน้อย			
นายก อบต.คลองน้อย			
นายมนชัย สุขแพ
0-7792-6241 0-7792-6241 06-1181-0432
ปลัด อบต.			
นายพิทักษ์ สุวรรณธนะ
0-7792-6241 0-7792-6241 09-0592-2893
ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี			
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ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร

อบต.เขตอ�ำเภอวิภาวดี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะกุกเหนือ			
นายก อบต.ตะกุกเหนือ			
นายเสกสรรค์ เพชรดุก
0-7729-2111 0-7729-2111 08-9866-8520
ปลัด อบต.			
นางสาวบุษยา ดวงอรุณ
0-7729-2111 0-7729-2111 08-1892-4944
ที่ตั้ง : 111 หมู่ที่ 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180		
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะกุกใต้			
นายก อบต.ตะกุกใต้			
0-7731-9019-102 0-7731-9019-108 08-7282-9853
นายสมโภช นาคครื้น
ปลัด อบต.			
นายเจษฎา พันธุกิจ
0-7731-9019 0-7731-9019-10808-6267-5111
ที่ตั้ง : 104 หมู่ที่ 7 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180		
วัด/เจ้าคณะ/เจ้าอาวาส
พระเทพพิพัฒนาภรณ์			
08-1606-0244
วัดพัฒนารา พระอารามหลวง (เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี)		
พระราชไพศาลมุนี			
08-19580208
วัดโมขธรรมาราม (เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี) (ธ)			
พระมหาณรงค์ ฐานธมโม			
08-1978-5687
วัดพระบรมธาตุไชยา (รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี)		
พระครูปริยัติคุณาวุธ			
08-1474-4225
วัดกลางใหม่ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองฯ			
พระครูสุนทรศาสนคุณ เจ้าคณะเมืองฯ (ธ)			
0-7728-1060
วัดกลางใหม่ (เจ้าคณะเมืองฯ) (ธ)			
พระครูวิบูลธรรมรักษ์			
08-1968-4872
วัดแสงประดิษฐ์ (เจ้าคณะอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์)			

89

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
พระครูสุนทรธรรมพินิจ			
วัดธรรมบูชา (เจ้าคณะอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์) (ธ)			
พระครูสุวิมลสังฆกิจ			
วัดดอนกะถิน (เจ้าคณะอ�ำเภอพุนพิน)			
พระครูสถิตวัฒนาภรณ์			
วัดท่าตลิ่งชัน (รองเจ้าคณะอ�ำเภอพุนพิน)			
พระครูกิตติวรรณวิมล			
วัดชโลตตมาราม (เจ้าคณะอ�ำเภอบ้านนาเดิม)			
พระครูปริยัติยาภิรม			
วัดไตรธรรมาราม (เจ้าคณะอ�ำเภอบ้านดอนสัก)			
พระครูสุตวราภิยุต			
วัดเกษตราราม(เจ้าคณะอ�ำเภอคีรีรัฐนิคม)			
พระครูสิริธรรมวัฒนากร			
วัดเวียงสระ (เจ้าคณะอ�ำเภอเวียงสระ)			
พระครูคีรีเขตคณารักษ์			
วัดตาขุน (เจ้าคณะอ�ำเภอบ้านตาขุน)			
พระครูโฆสิตสรคุณ			
วัดอัมพาราม (เจ้าคณะอ�ำเภอท่าฉาง)			
พระครูวรกิจโกศล			
วัดถ�้ำใหญ่ (เจ้าคณะอ�ำเภอท่าชนะ)			
พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์			
วัดเวียง (เจ้าคณะอ�ำเภอไชยา)			
พระอินทธรรมวงศ์			
วัดมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร (เจ้าคณะอ�ำเภอพนม)			
พระครูวิเวกสุตาคม			
วัดวิเวการาม (เจ้าคณะอ�ำเภอบ้านนาสาร)			
พระมหาประจวบ 			
วัดคุณาราม (เจ้าคณะอ�ำเภอเกาะสมุย)			
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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มือถือ/บ้านพัก
0-7728-1251
0-7731-1718
08-1895-7247
0-7725-2110
08-1086-4811
08-1086-4811
08-1894-4009
09-9362-1861

08-7280-3255
0-7743-1071
08-7670-6480
08-1607-0181
08-1396-1514

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
พระมหานิพนธ์			
08-9290-9092
วัดศรีธนู (เจ้าคณะอ�ำเภอเกาะพะงัน)			
พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต			
08-1271-9073
วัดสมัยสุวรรณ (เจ้าคณะอ�ำเภอพระแสง)			
พระครูโกวิทนวการ			
08-1979-1257
วัดพุนพินใต้ (เจ้าคณะอ�ำเภอเคียนซา)
สโมสร/สมาคม/องค์กรเอกชน
ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย
0-7728-8963 0-7728-9864
e-mail address : suratec.hamber@gmail.com			
ที่ตั้ง : 531/29 ถ.ชนเกษม ซอย 16 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
0-7728-9386 0-7728-9386 08-1918-5546
ที่ตั้ง : 83 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000			
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายสิทธิพร จริยพงศ์			
08-1271-2874
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายธนวัฒน์ พันธุ์โกศล
0-7722-3167 0-7722-3168 08-6998-8426
e-mail address : fti_surat1@yahoo.co.th			
ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)		
ว่าที่ ร.ต.เอนก นุรักษ์
08-1676-0991
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด			
นายรอมฏอน หะสาเม๊าะ
0-7722-5083-5 0-7722-4222 09-0986-2055
ประธานกรรมการมูลนิธิคาทอลิคสุราษฎร์ธานี			
บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
0-7727-2644 0-7727-2644 08-1959-3696
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ประธานมูลนิธิมุธิตาจิตธรรมสถาน			
นายจิราวัฒน์ หวังมุธิตากุล
0-7727-2556 0-7728-9215 08-1956-4105
ที่ตั้ง : 6/4 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี			
ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมสุราษฎร์ธานี			
นายไพโรจน์ ธนฐานสกุล			
08-1892-0718
ประธานชมรมไทเก็กสุราษฎร์ธานี			
นายบุญฤทธิ์ โพธิ์พิชญกุล
0-7728-8888 0-7727-5290 08-1797-9797
นายกสโมสรไลออนส์ศรีสุราษฎร์			
นางอังคณา จรัสวราพันธ์
0-7727-3465
08-7272-1546
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด			
นายปิยพจน์ สุเมธาอักษร
0-7728-1315-6 0-7721-0048 08-1891-4285
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายวรินทร์ โพธิ์เพชร
0-7735-5080 0-7735-5081 08-9730-2212
ที่ตั้ง : สนง.พัฒนาสังคมฯ เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		
ประธานชมรมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CNET)
พ.ต.สิโรตม์ สุวรรณนาคินทร์
0-7728-9428 0-7728-9621 08-7498-6233
			08-1815-2695
นายกสมาคมก�ำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายค�ำรณ เทือกสุบรรณ
0-7728-6923
08-7894-4890
			08-3870-1570
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายสาทร เหลืองปฏิพัทธ์
0-7727-3272 0-7720-6716 08-1891-3052
ที่ตั้ง : 1-3 ถ.วิทิทัศน์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายก่อเกียรติ อินทรักษ์			
08-1676-9612
ที่ตั้ง : สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี			
นายสมชาย สินมา
0-7729-5142
08-1597-7575
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย			
นายเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร
0-7744-8500		
08-1893-0343
นายกสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
นายปัญญา แสงสุริยัน			
08-1272-1221
มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี			
นายกิมเพีย แซ่ว้อ
0-7728-7630 0-7727-2328 08-1797-7405
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

ที่ตั้ง : 63/1 ถ.ภักดี (ข้างเทศบาล) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

รายชื่อสื่อมวลชน
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7			
นายดุสิต ลิ่มสวัสดิ์
0-7728-3814		
08-1476-1333
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 5			
นายเนาวรัตน์ ศิลปเจริญ
0-7728-5419		
08-4065-0033
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3			
นายนิวัฒน์ เชี่ยวสกุล
0-7721-6485 0-7740-5766 08-1895-6688
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นายมงคล ทาหอม
0-7728-6238 0-7728-4898 08-9729-0400
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทย PBS			
นายนพพร มะลิทิพย์			
08-9874-6679
ผู้สื่อข่าว ASTY ประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
นางสาวณัฐริกา เริ่มฤกษ์
0-7728-6238 0-7728-4898 08-3595-3207
ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์บรอดแบนด์เน็ตเวร์ค จ�ำกัด			
นายสมยศ ไชยมุติ
0-7727-5278-9		
08-1376-1147
กรรมการผู้จัดการ หจก.เซาเทิร์น ยูบีซี เคเบิ้ล 			
นายอาณัติ สิทธิชัยพร
0-7724-2399 0-7731-5283 08-9652-7800
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
หัวหน้าศูนย์เดลินิวส์ ประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คุณธรรมศักดิ์ ทองจันทร์
0-7727-2050 0-7728-2846 08-0048-0044
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ			
นางสาวโสรยา ทรัพย์สมบัติ
0-7760-3764		
08-6268-0333
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ			
นายศรชัย เห้งทับ			
08-3791-0694
ผู้สื่อข่าวมติชน, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ			
คุญชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์
0-7722-7379
08-1894-2705
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ			
นางสินินาฎ กษิติ			
08-9871-9757
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ , คมชัดลึก			
นางสาวสุวรรณี บัณฑิศักดิ์
0-7721-9829		
08-1978-9315
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ/ไทยรัฐ			
นายรณภูมิ พงศ์พิพัฒนชัย
0-7728-8277		
08-6941-1493
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย			
นายอภิชาต วรเชฐวราวัตร
08-4182-2340		
08-9872-2340
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กีฬาบันเทิง คิดออฟ/สยามกีฬา		
นายสมพร พงศ์ประเสริฐ
0-7722-2940		
08-1476-6862
ผู้สื่อข่าวภูมิภาคไอ.เอ็น.เอ็น นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 		
นางสาวภาพิตร เพชรรัตน์			
08-1464-0911
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 191			
นายอนันต์ ม่วงไตรรัตน์			
08-9469-6205
ผู้สื่อข่าวข่าวต�ำรวจและท่องเที่ยว/หนังสือพิมพ์ประชามติ		
นายพิชิต เบื่อน้อย
0-7724-4643 0-7724-4643 08-5887-3601
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแส			
นางชยุดา เลสกุล
0-7721-2422 0-7727-5364 08-9725-4577
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์อาชญากรรม			
นายสุทธิพงศ์ ถิรกุล			
08-9645-8733
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์สุราษฎร์ธานี		
นายสุพจน์ ค�ำจันทร์			
08-1787-8922
นายกสมาคมนักสื่อสารมวลชนสุราษฎร์ธานี			
นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส			
08-6086-7979
นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุราษฎร์ธานี
นายสมชาย สังข์สนธ์
0-7728-6033		
08-1978-8096
ประธานชมรมนักข่าวสุราษฎร์ธานี
นายธรรมศักดิ์ ทองจันทร์
0-7727-2050		
08-0048-0044
นายกสมาคมนักข่าวสุราษฎร์ธานี			
นายมงคล ทาหอม
0-7728-6238 0-7729-2753 08-1797-2425
นายกสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี			
นายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่			
08-4850-8899
ธนาคาร
ธ.กรุงเทพฯ จ�ำกัด สาขาชนเกษม
0-7728-1297
ธ.กรุงเทพฯ จ�ำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี
0-7728-2906
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี
0-7727-2039
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด สาขาถนนศรีวิชัย
0-7728-6002-3 0-7728-6001
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด สาขาย่อยศาลากลางจังหวัด 0-7728-9117 0-7728-9117
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสุราษฎร์ธานี
0-7727-3007-8
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี
0-7728-4093-6
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด สาขาตลาดใหม่
0-7721-3051-4
ธ.ทหารไทย จ�ำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี
0-7728-1008
ธ.ทหารไทย จ�ำกัด สาขามะขามเตี้ย
0-7728-3459
ธ.นครหลวงไทย จ�ำกัด สาขาบ้านดอน
0-7727-2006
ธ.ออมสิน สาขาสุราษฎร์ธานี
0-7727-2019
ธ.ออมสิน สาขาราษฎร์อุทิศ
0-7728-2977
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี
0-7721-0532		
ธกส. สาขาสุราษฎร์ธานี
0-7727-2548		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
โรงแรม
อ�ำเภอเมือง			
วังใต้
0-7728-3020-5 0-7728-1007
สยามธานี
0-7727-3081-5
ตาปี
0-7727-2776
ไดมอนด์พลาซ่า
0-7720-5333-51
ร้อยเกาะ
0-7720-1150-9
บรรจงบุรี
0-7726-4888
บี.เจ.
0-7721-7410-4
นิภากาเด้น
0-7740-5790-2		
เคปาร์ค แกรนด์
0-7721-3700-5		
อ�ำเภอเกาะสมุย			
ต�ำบลบ่อผุด			
คิวซิกเนเจอร์สมุยบีชรีสอร์ท
0-7742-8100 0-7742-8133
สมายเฮาส์
0-7742-5361
แซนดี้รีสอร์ท
0-7742-5353-4
ชบาสมุยรีสอร์ท
0-7723-0407-10
บ้านสมุยรีสอร์ท
0-7723-0965-9
เฉวงบุรีรีสอร์ท
0-7742-2465
เฉวงวิลล่าบีชรีสอร์ท
0-7723-1123
เฉวงรีเจนท์รีสอร์ท
0-7742-2008
โนวาสมุยรีสอร์ท
0-7723-0865
เมืองกุเรปัน
0-7723-0035
อิมเพียน่ารีสอร์ท
0-7742-2011-4
เดอะแฟร์เฮ้าส์บีชรีสอร์ท
0-7742-2255-6
เฟิร์ส บังกะโล
0-7723-0414-5
ป๊อปปี้สมุย
0-7742-2419
เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท
0-7723-0500
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
เทรควินด์
0-7723-0602-4
เรือและบ้านสมุย
0-7742-5041-52
โบ๊ทเฮาส์
0-7742-5045
บ่อพุด รีสอร์ท แอนด์ สปา
0-7724-5777
บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
0-7724-5795
อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
0-7742-8300
พีช รีสอร์ท
0-7742-5357
บานานา แฟนซี รีสอร์ท
0-7741-3483
บ้านเฉวง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
0-7723-0310
เฉวงรอแยล บีช รีสอร์ท
0-7742-2008
เมืองสมุย สปา รีสอร์ท
0-7742-9700
โนราห์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
0-7742-9400
ไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา
0-7723-1629-41
ต�ำบลอ่างทอง			
ด�ำรงทาวน์
0-7742-0359
ชายทะเล
0-7742-1079
วินโฮเต็ล
0-7742-1500-1
แกรนด์ ซีวิว
0-7742-1481
สมุย อมันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
0-7742-1721-7
ต�ำบลหน้าเมือง			
บานบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
0-7742-9600
ต�ำบลตลิ่งงาม			
เลอรอยัลเมอริเดียน
0-7742-3019
ต�ำบลมะเร็ต			
วีคเอ็นดอร์วิลล่า
0-7742-4116
ละไม รีสอร์ท
0-7742-4124
โกลเด็ลแซนด์บีช รีสอร์ท
0-7742-4312
อโลฮ่า รีสอร์ท
0-7742-4014
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
เซ็นทรัลสมุย วิลเลจ
0-7742-4020-2
สมุย บีช รีสอร์ท
0-7742-4033
ไทยอโยธยาวิลล่าล์ แอนด์ สปา
0-7742-4297
เรเนซองช์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
0-7742-9300
ต�ำบลแม่น�้ำ			
ชังกรีล่า
0-7742-5189
ปาล์มพอยด์วิลเลจ
0-7742-5095
สันติบุรีดุสิต รีสอร์ท
0-7742-5031-8
พาราไดซ์บีช รีสอร์ท
0-7724-7227-32
อ�ำเภอเกาะพะงัน			
รินบีช
0-7737-5112		
ซีวิวหาดริ้น
0-7737-5160		
หาดริ้นรีสอร์ท
0-7737-5259-60		
เฟิร์ส บังกะโล
0-7737-7225		
พงันชัย
0-7723-8108-9		
ภัตตาคาร / ร้านอาหาร
ฉ่ายฮวยโภชนา
0-7727-2969		
ซุ้มกระดังงา
0-7721-6528		
ลัคกี้
0-7727-3267		
ล�ำพู ซีฟู้ด
0-7728-5120		
ตาปี ซีฟู้ด
0-7728-2115		
วังใต้
0-7728-3020-6		
หอยใหญ่
0-7726-4155		
ป๊อปอาย
0-7721-8802		
เคียงเล
0-7725-5243		
ปานโภชนา (พุนพิน)
0-7731-2848		
หาดพุมดวง
0-7721-6009		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล

98

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
ครัวเชี่ยวหลาน
0-7724-2555		
ท่าอากาศยาน/ท่าเรือ/สถานีรถไฟ/บริษัทรถโดยสารประจ�ำทาง
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
0-7744-1230		
0-7744-1137		
ท่าอากาศยานเกาะสมุย
0-7742-5029		
บริษัทการบินไทย (อ.เมือง)
0-7728-9192		
บริษัทการบินไทย (สนามบิน)
0-7744-1136-7		
สายการบินไลอ้อนแอร์
02-529-9999		
สายการบินแอร์เอเชีย
0-7744-1196		
สายการบินนกแอร์
0-7744-1275-6		
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (เกาะสมุย)
0-7742-5011		
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
0-7731-5654		
0-7731-1963		
ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์รี่			
- ดอนสัก
0-7747-1151-3		
- เกาะสมุย
0-7741-5230-3		
ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่			
- สุราษฎร์ธานี
0-7727-5063		
- ดอนสัก
0-7747-1177		
- เกาะสมุย
0-7742-6000-2		
ท่าเรือแหลมทวด (อ�ำเภอดอนสัก)			
- เรือลมพระยา
0-7737-2147		
- เรือส่งเสริม
0-7737-1554		
บริษัทขนส่งจ�ำกัดสุราษฎร์ธานี (บขส.) 0-7720-0031		
0-7720-0032		
0-7720-0033		
กรุงสยามทัวร์
0-7727-2506		
โชครุ่งทวีทัวร์
0-7720-1223		
ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
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ต�ำแหน่ง/ชื่อ - สกุล
นครศรีราชาทัวร์
โชคอนันต์ทัวร์
รุ่งเรืองทัวร์
สมบัติทัวร์
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
บริษัท พันธ์ทิพย์

โทรศัพท์ที่ท�ำงาน
มือถือ/บ้านพัก
โทรศัพท์
โทรสาร
0-7743-7333		
0-7727-3050		
0-7743-7332		
08-6326-5620		
0-7720-0161		
0-7728-1110		
0-7720-0846		
0-7727-2906
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