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ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

 
             หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / จังหวัดราชบุรี     
 
นายสุรพล   แสวงศักดิ์     ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี                                                                 
ศาลากลางจังหวัด  ถนนอําเภอ   ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
ส านักงานฯ   โทร / โทรสาร. 0-3232-5855,  0-3233-7096 มท.  61711, 61601   
                                                                           มือถือ 08-9203-0470*/08-1831-9594 
ทีป่รึกษา      1. นายศุภโชค   กลิ่นศรีสุข       มือถือ 09-0310-3145 
                 2. นายพิพัฒน์   ศรีเพ็ชรพันธุ์    มือถือ 08-1778-8534 
เลขานุการ    1. นายกิตติศักดิ์  เล็กเซ้ง โทร. 0-3232-5855,  0-3233-7096 
   2. นายภัทร  เชวงวรกุล มือถือ 08-6995-7706  

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุร ี        นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ 
ส านักงานฯ  50 ถนนวรเดช  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร / โทรสาร 0-3232-1085, 0-3233-8300         มือถือ  08-1753-4632           

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี           นายธวัช  สุระบาล                                                                 
ส านักงานฯ   โทร / โทรสาร. 0-3233-7896     มท. 61712, 61602  มือถือ  09-8251-9202 
เลขานุการ    1. นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภา        มือถือ  08-6419-9314 
                 2. นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล           มือถือ  08-4553-2656  
   3. น.ส.สิริพัชร สายใหม                 มือถือ  08-0430-6965 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี           นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ 
ส านักงานฯ   โทร / โทรสาร. 0-3233-8996       มท. 61604          มือถือ  08-9203-1985* 

เลขานุการ   1. นายโอภาส วุฒิพิศาล   มือถือ 08-1807-3978 
                2. นายณัฐดนัย ครุฑดํา               มือถือ 08-6168-5656 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี           นายณรงค์  ไพศาลทักษิน                                                                 
ส านักงานฯ  โทร / โทรสาร. 0-3231-5315     มท. 61713, 61603    มือถือ  08-9203-3577* 
เลขานุการ   1.  
               2.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

2. 
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                     .          
หัวหน้าส านักงานจังหวัด           นายสิญจน ์  เวชไพจิตร  
ส านักงานจังหวัดราชบุร ี ศาลากลางจังหวัด  ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุร ีจังหวัดราชบุรี 70000                                               
โทร.     0-3232-7660, 0-3233-7890  มท. 61620    มือถือ 08-9203-4073* 

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร     นายสละ  รอดผล 
โทร / โทรสาร. 0-3232-2667   มท. 61629       มือถือ 08-9203-4307* 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด         นางปนัดดา  เพ็งแป้น 
โทร / โทรสาร. 0-3232-7660, 0-3233-7890  มท. 61623    มือถือ  08-9203-4305 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     น.ส.อภิรดา เพ็งแสวง 
โทร / โทรสาร. 0-3232-7660, 0-3233-7890    มท. 61624     มือถือ  08-5484-2617 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ        น.ส.ประภารัตน์  นาคผจญ    
โทร / โทรสาร.  0-3232-7660, 0-3233-7890     มท. 61621     มือถือ   08-4387-8801 
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด      น.ส.เบญจวรรณ  มีเผือก 
โทร / โทรสาร.  0-3232-7660, 0-3233-7890     มท. 61725     มือถือ    08-5484-2477 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปลัดจังหวัด  
ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี 
                                        จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร/โทรสาร.     0-3233-7661    มท. 61730                         มือถือ    08-9254-8729* 

จ่าจังหวัด      นายพลกฤต   พวงวลัยสิน 
 โทร /โทรสาร.     0-3232-8593      มท. 61731             มือถือ    08-1172-1652* 

ปูองกันจังหวัด      นายทัศนะ  ศรีเฮงไพบูลย์ 
โทร/โทรสาร.      0-3233-7678      มท. 61734            มือถือ    08-1172-1704* 
เสมียนตราจังหวัด    นางพัชราภรณ์  แสวงศักดิ์ 
โทร/โทรสาร.     03233-8614        มท  61735            มือถือ   08-1753-4632 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

นายอ าเภอเมืองราชบุรี       นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ 
ที่ว่าการอ าเภอเมืองราชบุรี  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.   0-3232-5869 , 0-3233-7015      มท. 61738     มือถือ  08-1867-4115* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายอ าเภอบ้านโปุง     นายสมยศ  พุ่มน้อย 
ที่ว่าการอ าเภอบ้านโปุง     ถนนทรงพล  ตําบลบ้านโป่ง  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  70110 
โทร.  0-3221-1240 , 0-3220-0829                  มือถือ     08-1867-4118* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายอ าเภอโพธาราม นายอํานาจ  แย้มศิริ  
ที่ว่าการอ าเภอโพธาราม  ถนนอําเภอ   ตําบลโพธาราม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   70120                                 
โทร.   0-3223-1299                                     มือถือ   08-1867-4131* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

3. 
นายอ าเภอด าเนินสะดวก นายแสงประทีป บุญน้อม 
ที่ว่าการอ าเภอด าเนินสะดวก  ถนนสุขาภิบาล 1 ตําบลดําเนินสะดวก  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 70130 
โทร.  0-3224-1204                                     มือถือ     08-1867-4157*  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายอ าเภอจอมบึง    นายธรรมนูญ แก้วคํา 
ที่ว่าการอ าเภอจอมบึง  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150 
โทร.   0-3226-2070 , 0-3226-1133                    มือถือ     08-1867-4191*  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายอ าเภอปากท่อ    นายประยงค์ จันทเต็ง 
ที่ว่าการอ าเภอปากท่อ     ถนนปากท่อ-สมุทรสงคราม  อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  70140 
โทร.  0-3228-1261, 0-3228-2183               มือถือ     08-1867-4169*  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายอ าเภอสวนผึ้ง    นายรณภพ  เวียงสิมมา 
ที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง     ตําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180 
โทร.   0-3239-5157                           มือถือ     08-1867-4195* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายอ าเภอบางแพ นายฉลวย  พ่วงพลับ 
ที่ว่าการอ าเภอบางแพ   ถนนบางแพ-ดําเนินสะดวก  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  70160 
โทร.  0-3238-1067                                     มือถือ      08-1867-4160 * 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายอ าเภอวัดเพลง นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ 
ที่ว่าการอ าเภอวัดเพลง     ถนนราชบุรี-วัดเพลง  ตําบลวัดเพลง  อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  70170 
โทร. 0-3239-9471 , 0-3239-9470               มือถือ    08-1867-4193 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายอ าเภอบ้านคา   นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ 
ที่ว่าการอ าเภอบ้านคา  ถนนชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง   อําเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี   70180 
โทร.  0-3272-1000                                   มือถือ  08-1867-4200*  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดราชบุรี     นางอารีย์  บุญหนุน 
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดราชบุรี    ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี   
                                                                   จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-2071, 0-3232-2117       มือถือ    08-1907-2054  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท้องถิ่นจังหวัด         นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์    
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุร ี   
                                                       จังหวัดราชบุร ี  70000 
โทร. 0-3232-7158   มท. 61732                มือถือ  08-9254-4714   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด           
สนง.ที่ดินจังหวัดราชบุร ี    ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร. 0-3233-7009, 0-3232-5800, 0-3233-8992 ต่อ 13   มท. 61774   มือถือ    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด             นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง   
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุร ี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี   
                                                   จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร.  0-5525-1954  0-5524-5109  มท. 20453            มือถือ  08-9204-8569 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
พัฒนาการจังหวัด             นายชัยยา ขําสะอาด   
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร.  0-3233-7103         มท. 61756                 มือถือ      08-4874-0595* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด       น.ส.กฤตยา เปรมปราโมชย์  
สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุร ี  429 อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 4 ถ.ศรีสุริยวงศ์           
                                                                 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 032-332571-2,  0-3233-2574        โทรสาร. 0-3233-2573, 0-3233-2575    
                                                             มือถือ  08-9969-6766*   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี     นายธวัช สุระบาล   
โทร / โทรสาร. 0-3233-7896     มท. 61712, 61602  มือถือ  09-8251-9202 
          หน.ส่วนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   นายสิญจน์ เวชไพจิตร 
          โทร. 0-3232-7660, 0-3233-7890   มท. 61620    มือถือ 08-9203-4073* 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี                                  
                                      70000    
โทร/โทรสาร.   0-3233-2062       มท.61835                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนยอ์ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี     นายสุรพล แสวงศักดิ์   
โทร / โทรสาร. 0-3232-5855,  0-3233-7096    มท.  61711, 61601   
                                                                           มือถือ 08-9203-0470*/08-1831-9594 
          หน.ส านักงาน.ศอ.ปส.จ.รบ     นายราตรี  บุญยง 
          โทร/โทรสาร.     0-3233-7661    มท. 61730                         มือถือ    08-9254-8729* 
ศูนยอ์ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี    ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ถนนอําเภอ  

                                              ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    
โทร/โทรสาร.   0-3232-7620       มท.61737            
 
 
 
    



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

5. 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี                                                                                                                                                . 

ผอ.รมน.จว.รบ.   นายสุรพล  แสวงศักดิ์    

กอ.รมน.จว.รบ.    อาคาร กอ.รมน.จว.รบ. ศาลากลางจังหวัด ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี 
                        จังหวัดราชบุร ี  70000 
โทร.   0-3233-7870, 0-3235-0141      มท. 61711 , 61601     มือถือ   08-9203-0470 
                       รอง ผอ.รมน.จว.รบ. (ฝุายพลเรือน)   นายธวัช สุระบาล 
                       โทร. 0-3233-7896     มท. 61712, 61602         มือถือ  09-8251-9202 
                       รอง ผอ.รมน.จว.รบ. (ฝุายพลเรือน)   นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ 
                       โทร. 0-3231-5315     มท. 61713, 61603         มือถือ  08-9203-2805*      
                       รอง ผอ.รมน.จว.รบ. (ฝุายพลเรือน)   นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ 
                       โทร.  0-3233-8996       มท. 61604             มือถือ  08-9203-1985* 
                       รอง ผอ.รมน.จว.รบ. (ฝุายทหาร)      พันเอก เอกธนา เสนานนท์ 
                       โทร.   0-3233-7870, 0-3235-0141                มือถือ   08-6567-2292 
                       เลขาธิการ กอ.รมน.จว.รบ.              นายราตรี   บุญยง 
                       โทร.   0-3233-7661    มท. 61730                   มือถือ    08-9254-8729*    
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด         นางอุไรวรรณ น้อยคํายาง 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   ศาลากลางจังหวัด  ชั้น 1   ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี    
                                             จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร.   0-3232-6087  โทรสาร.  0-3235-0041  มท. 61761  มือถือ   09-2246-8354  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี    นายชาติชาย  รําพึง   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี   138/2  ม.10  ตําบลดอนตะโก  อําเภอเมืองราชบุรี    
                                                                      จังหวัดราชบุร ี 70000 
โทร.  0-3232-0611    โทรสาร.  0-3232-0612        มือถือ 09-2246-8690 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี     นายเมธัสสิทธิ์  ลัคนทินวงศ ์
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี    292/27 หมู่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 
 โทร/โทรสาร.  0-3232-0757                                   มือถือ  08-6799-0907 
กระทรวงกลำโหม                                                                                                                                                      . 
เจ้ากรมการทหารช่าง/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง     พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ 
กรมการทหารช่าง   ค่ายภาณุรังษี  ตําบลโคกหม้อ  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร.    0-3233-7811                          มือถือ   08-9201-4043 
            รองเจา้กรมการทหารช่าง         พล.ต.ธนดล สุรารักษ์ 
            โทร.    0-3232-2705                          มือถือ   08-7151-1515 
            รองเจา้กรมการทหารช่าง         พล.ต. สมชัย   ปิยะธรรมดารา 
            โทร.    0-3233-7822                          มือถือ   08-6558-3936 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

6. 
            เสนาธิการกรมการทหารช่าง      พล.ต. วัจน์พัฒน์ เฟ่ืองฟู 
            โทร.    0-3232-7288                          มือถือ   08-1857-1219 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้้บัญชาการกองพลทหารช่าง    พล.ต. เกรียงไกร ไกรลาศ 
กองพลทหารช่าง  ค่ายบุรฉัตร ตําบลเกาะพลับพลา  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3239-1026                                มือถือ 08-1327-0874 
            รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง      พ.อ. ชัชวาล เกิดสมบูรณ์ 
            โทร.    0-3239-1021-4              มือถือ   08-1854-1680 
            รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง      พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ 
            โทร.    0-3239-1021-4              มือถือ   08-1994-1263 
            เสนาธิการกองพลทหารช่าง            พ.อ.สุรพล เอ้ียวสุวรรณ 
            โทร.    0-3239-1021-4              มือถือ   08-1802-2518 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1    พล.ต. จักรชัย โมกขะสมิต 
กองพลพัฒนาที่ 1  ค่ายศรีสุริยวงศ์  ตําบลดอนตะโก  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-7801 ต่อ 52409 , 0-3232-4930-1  มือถือ 08-1826-5015 
            รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1     พ.อ.เจษฎา  เปรมนิรันดร 
            โทร.    0-3232-7801 ต่อ 52401 , 0-3232-4930-1   มือถือ   08-1841-1717 
            รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1      พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา 
            โทร.    0-3232-7801 ต่อ 52402    มือถือ   08-1857-3462 
            เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 1             พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ 
            โทร.  0-3232-7801 ต่อ 52403      มือถือ   08-1904-9610 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี    พล.ต.ชวลิต  พงษ์พิทักษ์ 
จังหวัดทหารบกราชบุรี    ตําบลโคกหม้อ  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร.    0-3233-7587-88    โทรสาร. 0-3233-7405      มือถือ   08-1377-1954 
            รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี     พ.อ.วิริยะ ศรีบัวชุม 
            โทร.    0-3233-7588    โทรสาร. 0-3233-7405      มือถือ   08-1340-6590 
            รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี     พ.อ.เกรียงไกร  แข็งแรง 
            โทร.    0-3233-7588    โทรสาร. 0-3233-7405       
            เสนาธกิารจังหวัดทหารบกราชบุรี            พ.อ.ศิระวุธ  วะน้ําค้าง 
            โทร.    0-3233-7588    โทรสาร. 0-3233-7405       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สัสดีจังหวัด พ.อ.เอกศักดิ์ ประเสริฐสุข  
สนง.สัสดีจังหวัดราชบุรี   ศาลากลางจังหวัด  ชั้น 1   ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี   
                                     จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร / โทรสาร.   0-3233-7636       มท. 61780           มือถือ   08-1385-9915 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

7. 
ผบ.หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ พ.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ 
หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ    หมู่ 1  บ้านสวนผึ้ง  ตําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี   70180 
โทร / โทรสาร.   0-3239-5205      มือถือ   08-1858-2697 
 
กระทรวงกำรคลัง                                                                                                                                                    .  
คลังจังหวัด         นางวาสนา  บรรลุผล 
สนง.คลังจังหวัดราชบุรี    ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี    
                                 จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-3396   โทรสาร.  0-3232-1753    มท.  61757      มือถือ  08-0052-2332 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
สรรพากรพื้นที่ราชบุรี       นายสมชาย นิลยาภรณ์ 
สนง.สรรพากรพื้นที่ราชบุรี    ตําบลหลุมดิน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000        
โทร.   0-3271-9500-49    โทรสาร.   0-3271-9546      มือถือ  08-9973-4813 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี         นายทวน เตี้ยเนตร 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี   34 ถนนศรีสุริยวงศ์  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.   0-3233-7180 ต่อ 209    โทรสาร.  0-3233-7026 ต่อ 306      มือถือ   08-1738-0113 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี              นายสนธยา ขําดวง          
สนง.ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี        ถนนเสือป่า  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-7619   โทรสาร. 0-3232-7412      มือถือ  08-1852-3426 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ. สนง.คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด    นายศภากร ประทุมรัตน์ 
ส านักงาน คปภ.จ.ราชบุรี  (หน่วยงานในก ากับ กระทรวงการคลัง)  
                                45  อาคารสํานักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี   
                                จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.    0-3232-3268-9           มือถือ   08-1174-8969 
 
กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ                                                                                                                                .              
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด         นายวิรัติ แข็งขัน 
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุร ี  ถนนหลังศาลากลาง ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร / โทรสาร. 0-3232-2028               มือถือ  08-1853-6287 
 
 
 
 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

8. 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์                                                                                             .. 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด         น.ส.รัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล      
สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุร ี  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1  ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง    
                                                                       อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3233-7620, 0-3232-6821  โทรสาร. 0-3232-1981   มท. 61752  มือถือ  08-9836-8545* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี      นางอวยพร  โรจน์นิติพันธุ์ 
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี  1/60 ถนนสมบูรณ์กุล ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุร ีจังหวัดราชบุร ี  70000  
โทร. 032 - 328236 - 7    โทรสาร. 032 - 328236     มือถือ    08-1736-0489 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี     นายโกศล เรืองสว่าง 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี  106  หมู่ที่ 2  ตําบลน้ําพุ  อําเภอเมืองราชบุรี 
                                                                              จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. / โทรสาร. 0-3273-5041-2                 มือถือ   08-1378-0083* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี     นางอุษา  วงษ์งาม   
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี   22/7   ถนนเพชรเกษม  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี   
                                                     จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร.  0-3233-8532-3    โทรสาร. 0-3233-8533      มือถือ  08-1736-0297 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม     นายอุเทน ชนะกุล 
สถาบันการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม  150  หมู่ที่ 8 ตําบลเกาะพลับพลา  อําเภอเมืองราชบุร ี    
                                                                         จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร /โทรสาร.  0-3273-7337              มือถือ    08-9202-7847 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                                                    .  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายเสียง  ศักดิ์พิสิษฐ์  
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุร ี  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี    
                                              จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-3115     โทรสาร.  0-3232-3103   มท.61762   มือถือ     08-1717-5427 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสข. 2 ราชบุรี)     
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี  50/1 หมู่ 6 ตําบลเบิกไพร อําเภอบ้านโป่ง  
                                                                            จังหวัดราชบุรี 70110 
โทร.  0-3220-1568, 0-3221-1922    โทรสาร.  0-3220-1568     มือถือ     08-6345-5684 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เกษตรจังหวัด          
สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี     ถนนอุดมศิริ   ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3231-5405     โทรสาร. 0-3231-5059       มือถือ    



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

9. 
ประมงจังหวัด         นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง 
สนง.ประมงจังหวัดราชบุรี    339  ถ.ยุติธรรม  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร / โทรสาร. 0 -3233-7656                                 มือถือ  08-1171-3175 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดราชบุรี    น.ส.สุรังษี  ทัพพะรังสี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดราชบุรี    78  หมู่ที่   2  ถนนราชบุรี-สวนผึ้ง  ตําบลน้ําพ ุอําเภอเมืองราชบุรี   
                                                     จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร /โทรสาร.  0-3222-8007-8    มือถือ    08-1995-3403 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปศุสัตว์จังหวัด        นางวรรณี สันตมนัส 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุร ี  39/4   ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3233-7802    โทรสาร.  0-3231-5301 ต่อ 108    มือถือ    08-5660-9873 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี      นายสาโรช  งามขํา 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี      หมู่ 9   ตําบลหนองโพ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี  70120 
โทร/โทรสาร.  0-3238-9379     มือถือ     08-1934-6163 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง       นายนที เจนประเสริฐ 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง   128  หมู่ 10  ตําบลเขาชะงุ้ม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี 70120 
โทร/โทรสาร.  0-3222-8418  มือถือ     08-1855-7056 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก     นางช้องมาศ  อันตรเสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก    126 หมู่ 10  ตําบลเขาชะงุ้ม  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี  70120 
โทร. 0-3222-8419, 0-3222-8379  โทรสาร. 0-3222-8419  มือถือ     08-4692-0823 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าศูนย์ผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี      นายรัตน์ ฉายารัตนศิลป์ 
ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี  ถ.เพชรเกษม  ตําบลหนองโพ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   70120 
โทร. 0-3238-9694    โทรสาร.  0-3238-9695        มือถือ     -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าด่านกักสัตว์ราชบุรี       นายยอดรัก  โมราถบ 
ด่านกักสัตว์ราชบุรี   หมู่ 8   ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี    70150 
โทร/โทรสาร.  0-3226-2221       มือถือ     08-4455-4114 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สหกรณ์จังหวัด    นายสมบัติ  เมฆทรงกลด 
สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี   80  ถนนราษฎรยินดี   ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร/โทรสาร. 0-3233-7450 ,0-3233-7394     มือถือ  08-1360-4222    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

10. 
หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี    นายสุเทพ  ทองบ้านบ่อ 
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี   180/19  ถนนราษฎรยินดี  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-1856     โทรสาร.  0-3232-6007   มท.61790   มือถือ     08-9254-3673 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สนง.พัฒนาที่ดินเขต 10  นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
สนง.พัฒนาที่ดินเขต 10   ถนนราชบุรี-จอมบึง  ตําบลหินกอง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3237-3515-7      โทรสาร. 0-3237-3515-6         มือถือ  08-1907-1276 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี     นายมานิตย์      พุ่มร่มไทร  
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  196  หมู่ 11  ตําบลหินกอง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3237-3717    โทรสาร. 0-3237-3718     มือถือ  08-1943-8701 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา ชะงุ้มฯ       นายบุญช่วย ช่วยระดม 
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ  หมู่ 10  ตําบลเขาชะงุ้ม  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี  70120 
โทร/ โทรสาร.   0-3222-6744    มือถือ  08-9871-2365 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี        นายสุรพล สุขพันธ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี   133  หมู่ 10 ตําบลเขาชะงุ้ม  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   70120 
โทร/ โทรสาร.  0-3222-8377        มือถือ  08-1944-4840 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี       นายสุเทพ  ฤทธิ์แสวง 
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  106  หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม  ตําบลอ่างทอง  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร/ โทรสาร. 0-3273-2284  มือถือ  08-1934-0047 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี       
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี   99  หมู่ 7  ตําบลห้วยไผ่  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3237-0273, 0-3271-1142    โทรสาร. 0-3237-0273  มือถือ  08-2294-8822 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดราชบุรี         น.ส.เมตตา คุโณปถัมภ์ 
สนง.ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.)   41  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร / โทรสาร. 0 -3233-7755                    มือถือ     09-2542-8118 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าส านักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดราชบุรี      นายสุรยุทธ สันตจิต 
สนง.จัดรูปท่ีดินจังหวัดราชบุรี  39  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร / โทรสาร. 0 -3232-1411                         มือถือ     08-6691-7637 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

11. 
ผอ.โครงการชลประทานราชบุรี   นายจารึก วัฒนาโกศัย 
โครงการชลประทานราชบุรี   77  หมู่ 3  ถ.ท่าแจ-หนองกลางนา ต.หลุมดิน  อําเภอเมืองราชบุร ีจังหวัดราชบุร ี 70000 
โทร. 0-3232-5798    โทรสาร. 0-3232-5797      มือถือ     08-1487-1354 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย          นายวิเชียร  เจริญศรี 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย  76  หมู่ 8  ตําบลคลองตาคต  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี  70120 
โทร / โทรสาร. 0-3223-3205, 0-3223-3313                      มือถือ  08 -4874-6237 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา       นายพิรยุทธ์ เหมาะพิชัย 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา  179  หมู่ 7  ตําบลอ่างทอง  อําเภอเมืองราชบุร ีจังหวัดราชบุร ี 70000 
โทร. 0-3271-1079     โทรสาร. 0-3235-2585      มือถือ 08-1906-5255  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก      นายพงศกร อุตตนางกูร 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก  155  ตําบลดําเนินสะดวก  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุร ี   70130 
โทร. 0-3225-4525    โทรสาร. 0-3225-3031  มือถือ  08-9050-9669, 08-1912-4329 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม        นายนรินทร์ นิ่มวิญญา 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม  2/1  หมู่ 3  ตําบลสวนกล้วย   อําเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี   70110 
โทร. 0-3222-2931, 0-3220-1118    โทรสาร. 0-3222-2931 ต่อ 11    มือถือ  08-1642-7001 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จ.ราชบุรี    นายธวัชชัย  ประยูรสิน 
สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จ.ราชบุรี   8  ถนนเสือป่า ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร /โทรสาร.  0-3233-7951      มือถือ   08-4345-3311 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาราชบุรี      นายศักดา  ดวงดารา 
สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาราชบุรี  ภายในสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขต 2  หมู ่ 6  
                                                               ตําบลเบิกไพร  อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  70110 
 โทร. 0-3220-0617                                        มือถือ    08-1852-4793 
 
กระทรวงคมนำคม                                                                                                                                                     .  
ขนส่งจังหวัด      นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์     
สนง.ขนส่งจังหวัดราชบุรี   77 หมู่ 3  ถนนเพชรเกษม  ตําบลท่าราบ  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3273-7177    โทรสาร. 0-3273-7176  มือถือ 08-9203-1417 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี        นายบุญเสี่ยง  หมู่เย็น 
แขวงทางหลวงราชบุร ี  99  หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3233-7304  ต่อ 11    โทรสาร.   0-3232-6912  มือถือ  08-1927-6449 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

12. 
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี         นายพีระพล  ปั้นสังข์ 
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี   2 ถนนอุดมศิริ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3233-2371, 0-3233-2372  โทรสาร.  0-3233-2374     มือถือ   08-1622-7213 /                                  
                                                                                         08-9055-0519 /08-1858-6422 
 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                          . 
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด     นายสวง  สุดประเสริฐ 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี  52 ถนนวรเดช ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี    
                                                                      จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3233-7041    โทรสาร. 0-3232-2037 มือถือ  08-1752-0912 * 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)       นายเชิดชัย จริยะปัญญา 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)   54/10 ถนนค่ายหลวง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  70110 
โทร.  0-3221-1025, 0-3234-4896   โทรสาร.  0-3230-2227   มือถือ  08-1911-7736  
                                                                                                       08-9979-6025 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาเขาประทับช้าง    นายบรรพต มาลีหวล 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาเขาประทับช้าง   147 หมู่ 8 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 
โทร. 08-1170-7274                              มือถือ  08-1861-3187  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี  นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล 
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี  256 ถนนค่ายหลวง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  70110 
โทร. 0-3220-1395 ,032-201-318  โทรสาร. 0-3220-1395        มือถือ    08-1753-7242 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี    นายเสริมยชญ์ ชํานาญค้า 
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี    ตู้ ปณ. 57 ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร /โทรสาร.  0-3231-2103   มือถือ   08-5874-9229  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 8 ราชบุรี      นายปิยะ  พรหมสถิต      (รก.) 
สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 8 ราชบุรี   126  ถนนสมบูรณ์กุล ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-7602-3  ต่อ 117    โทรสาร.   0-3231-5044   มือถือ    08-1844-3045 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7      นายวิวัฒน์ โสเจยยะ 
สนง.ทรัพยากรน้ าภาค 7   195 หมู่ 4  ถนนราชบุรี-น้ําพุ  ตําบลห้วยไผ่  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3237-0404*, 0-3237-0405-7  โทรสาร.   0-3237-0408  มือถือ    08-9205-8288   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุร)ี    นายกุศล   โชติรัตน์ 
ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุร)ี  273  หมู่ 1 ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3273-6084     โทรสาร. 0-3273-6087                    มือถือ    08-1346-0670 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

13. 
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร                                                                                                         . 
สถิติจังหวัด             
สนง.สถิติจังหวัราชบุรี    206/3-4 ถนนรถไฟ  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร.  0-3233-7404      โทรสาร. 0-3232-2354  มือถือ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี       นายเชิดศักดิ์  ม่วงคุ้ม   
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี 106  หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลอ่างทอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร / โทรสาร. 0-3231-9681   มือถือ   08-7553-4707 , 09-2246-0080 
 
กระทรวงพลังงำน                                                                                                                                                      .     
พลังงานจังหวัดราชบุรี      นายหร่อหยา จันทรัตนา 
สนง.พลังงานจังหวัดราชบุรี  178 หมู่ 1 ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3233-4864-6    โทรสาร. 0-3233-4865-7   มือถือ  08-1174-7931   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี      นายไกร ศรจอนกุล 
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี    หมู่ 1 ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร /โทรสาร.  0-3239-1701 มือถือ    08-9125-2278  
 
กระทรวงพำณิชย์                                                                                                                                                       .  
พาณิชย์จังหวัด                 - 
สนง.พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   45  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-5867*   โทรสาร.  0-3233-7106 มือถือ 08-1995-1516*  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การค้าภายในจังหวัด       น.ส.โสมหิรัญ  คงกําเนิด 
สนง.การค้าภายในจังหวัดราชบุรี   45  ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3231-5450     โทรสาร. 0-3233-8615          มือถือ 08 -9254-8635* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด        นางสดุาวดี รัตนกุล 
สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุร ี 45 ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร / โทรสาร. 0-3232-7586   มือถือ   08-9254-8653 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าส านักงาน.สาขาชั่ง ตวง วัด  เขต 0-2  ราชบุรี             นายวัชรพงษ์  ชัยโชตกิจ 
สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด  เขต 0-2  ราชบุรี  45  ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
 โทร/  โทรสาร.  0-3232-1456   มือถือ 08 -9254-8636 
 
 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

14. 
กระทรวงยุติธรรม                                                                                                                                                     .  
ยุติธรรมจังหวัดราชบุรี          
สนง.ยุติธรรมจังหวัดราชบุรี   666/4 หมู่ที่ 5 ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     70000 
โทร. 0-3239-1406   โทรสาร. 0-3239-1407   มือถือ   08 -1909-0464 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด         
สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี  ถนนยุติธรรม ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-5981-2   โทรสาร. 0-3232-5981  มือถือ     08 -1909-0464 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัด       นายนิรันดร  พิชยพาณิชย์ 
สนง.บังคับคดีจังหวัดราชบุร ี ภายในบริเวณศาลาจังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-6011-2     โทรสาร.  0-3232-1313   มือถือ   08 -9968-1716 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด      พันจ่าตรีธานี แสงสง่า   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุร ี 5/1 หมู่ 10  ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตําบลหินกอง  
                                                                  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3237-3609-11 ต่อ 18  โทรสาร. 0-3237-3609-11 ต่อ 14 มือถือ  08 -1924-6610* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี   นางปรีดา ดีโยธา 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี  5/1 หมู่ 10  ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม  
                                                                    ตําบลหินกองอําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3237-3616*,0-3237-3373   โทรสาร. 0-3237-3612    มือถือ  08-1909-1076 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี     นายณรงค์   ยงณรงค์เดชกุล 
เรือนจ ากลางราชบุรี  94 หมู่ 6 ถนนบ้านน้ําพ-ุหนองนางแพรว ตําบลน้ําพุ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร / โทรสาร. 0-3273-5432            มือถือ 08-1 908-4691* , 08-1959- 3678 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน   นายกฤช กระแสร์ทิพย์ 
เรือนจ ากลางเขาบิน   หมู่ 6 ถนนบ้านน้ําพ-ุหนองนางแพรว ตําบลน้ําพุ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร / โทรสาร. 0-3273-5471-3  มือถือ 08 -1908-7454 
กระทรวงแรงงำน                                                                                                                                                       . 
แรงงานจังหวัด          น.ส.อัญณิการ์ นิศาภากร 
สนง.แรงงานจังหวัดราชบุรี   75/24  หมู่ 3 ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3273-3447-8    โทรสาร. 0-3273-3448 มือถือ  08-9254-5154*  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จัดหางานจังหวัด             
สนง.จัดหางานจังหวัดราชบุร ี 1/56-57 ถนนสมบูรณ์กุล ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-2261-2   โทรสาร. 0-3232-8439 มือถือ    



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

15. 
ประกันสังคมจังหวัด      นางเบญจพจน์ นิ่มสวัสดิ์ 
สนง.ประกันสังคมจังหวัดราชบุร ี  128 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-น้ําพุ ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3231-9854   โทรสาร. 0-3231-9854 ต่อ514 มือถือ   08-1829-5920  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน.ส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโปุง    นางสาววันทนีย์  เชาวลิต 
สนง.ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโปุง 22/35 หมู่ 5 ตําบลเบิกไพร อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 
โทร.  0-3222-3070    โทรสาร. 0-3222-3071  มือถือ   08-1849-5247  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด      นายนรินทร์ บุญพร้อม 
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี   ถนนเขาวัง-บ้านน้ําพุ ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี    
                                                                จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3233-7307 , 0-3232-1756  โทรสาร. 0-3233-7307    มือถือ  08-1853-2331*  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี        นายชาคริตย์ เดชา 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี  113 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ําพุ ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี    
                                                     จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3233-7607-9, 0-3233-7614, 0-3232-8560*     โทรสาร. 0-3233-7612  
                                                                                  มือถือ 09-2246-0483 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7            นายชํานาญ  จุลสุวรรณ์     
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7  138/1 หมู่ 10 ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-5964      โทรสาร.  0-3232-5965       มือถือ   08-1936-1890* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี    น.ส.สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล 
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี    1/56- 57 ถนนสมบูรณ์กุล ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี   
                                                     จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-6082-4       โทรสาร. 0-3232-6458 มือถือ   08-1942-2990 

กระทรวงวัฒนธรรม                                                                                                                                                  .  
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี             นางประนอม  คลังทอง   
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานศึกษาธิการภาค 6  ตําบลหน้าเมือง   
                                        อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-2786, 0-3232-2862  โทรสาร. 0-3232-2862    มือถือ   08-9901-1108 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี  น.ส.นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์ 
ส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี  162 ถนนไกรเพชร ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร /  โทรสาร. 0-3232-3226 ,0-3232-3227       มือถือ   08-1991-9512 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

16. 
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี   น.ส.ดวงกมล กมลานนท์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี   325/1 ถนนวรเดช  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-1513 ต่อ 11    โทรสาร. 0-3232-7235   มือถือ   08- 5056-8600 
 
กระทรวงศึกษำธิกำร                                                                                                                                                  .  
ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1       
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1   อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานศึกษาธิการภาค 6  

ถนนไกรเพชร ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3234-3765      โทรสาร. 0-3231-0583     มือถือ    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2    นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2   ภายในวัดบ้านเลือก ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม  
                                                                   จังหวัดราชบุรี 70120 
โทร. 0-3223-1614      โทรสาร.  0-3223-2969    มือถือ  08-1266-5699 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8     นายศังกร  รักชูชื่น 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   421 อาคาร 6 ชั้น 6 ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ตําบลหน้าเมือง   
                                                        อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-7443, 0-3232-1412*   โทรสาร.  0-3232-7443 กด 9       มือถือ 08-6964-0501 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานศึกษาธิการภาค  6                   นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ 
สนง.ศึกษาธิการภาค  6  ถนนไกรเพชร ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร /  โทรสาร.  0-3232-3384                  มือถือ 08-4438-6352 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี   นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ 
สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี   
    112 หมู่ 6 ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 
โทร. 0-3238-9167    โทรสาร.  0-3238-9166    มือถือ   08-1941-6385 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง   ดร.วิมล  ชาญชนบท 
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง    

    139/2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลบ้านฆ้อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 
โทร. 0-3223-2207 ต่อ 25    โทรสาร.  0-3223-2208   มือถือ   08-1378-0861 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี      นางกัญยา เคหารมย์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี   275 หมู่ 3 ตําบลพงสวาย อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-5537    โทรสาร. 0-3232-1279   มือถือ   09-2573-9292 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

17. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง               ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  
โทร.  0-3226-1790-7 ต่อ 7 , 0-3226-1809*   โทรสาร. 0-3226-1078    มือถือ 08-9062-1469 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ช่วยอธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี      - 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี   อาคารศาลาประชาคม ถนนอรรถกวี ตําบลหน้าเมือง  
                                                                อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3231-3372 ต่อ 101 -102 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี       ดร.สุรพล ดนตรีสวัสดิ์ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี     433  ถนนศรีสุริยวงศ์  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร.  0-3233-8544-5 ต่อ 101  โทรสาร. 0-3233-7477    มือถือ  08-1901-7414  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2     นายเสน่ห์  ศรีวิลัย 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2    12 หมู่ 2 ตําบลคุ้งพยอม  อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 
โทร. 0-3229-7119-20  โทรสาร.  0-3229-7121             มือถือ  08-1856-6509  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม     นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล 
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม     หมู่ 3 ตําบลบ้านฆ้อง  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 
โทร. 0-3223-1313  โทรสาร.  0-3223-2628             มือถือ   08-9743-6622 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ      นายระวิ  ดาบทอง    
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ   153  หมู่ 14  ตําบลทุ่งหลวง  อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  70140 
โทร/โทรสาร.  0-3271-1000                      มือถือ    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโปุง     นายวุฒิชัย รักชาติ     
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโปุง     หมู่ 3 ตําบลลาดบัวขาว อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 
โทร.  0-3274-3745   โทรสาร.  0-3234-4979   มือถือ  08-1814-1626,  08-4131-7522  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี      นายคมสัน  เข็มเพชร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี    63  หมู่ 7 ตําบลเขาชะงุ้ม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   70120 
โทร.  0-3274-0039  , 0-3274-0038*     โทรสาร.  0-3274-0040    มือถือ    - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี              นายณรงค์  ไทยทอง 
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี     ถนนมนตรีสุริยวงศ์  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3232-1903    โทรสาร.  0-3232-3924              มือถือ  08-1 898-1787 
 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

18. 
กระทรวงสำธำรณสุข                                                                                                                                                 .  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด      นายแพทย์พิภพ เจนสุทธิเวชกุล     
สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี 421 ถนนศรีสุริยวงศ์  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-6268-71, 0-3232-3489*   โทรสาร. 0-3232-5225   มท. 61785  
                                                                                                 มือถือ 08-1858-4193 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี     นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี    429  ถนนศรีสุริยวงศ์  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3231-0368-70 ต่อ 2220 โทรสาร. 0-3232-3311  มท. 61789   มือถือ   08-1942-9484    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี   ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล 
สนง.ปูองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี  123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี    
                                                     จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3231-0761-4   โทรสาร. 0-3233-8580   มือถือ   08-5444-9012 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 4.4 จังหวัดราชบุรี    นายอดุลย์ ทองประทุม 
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 4.4 จังหวัดราชบุรี   88 หมู่ 15 ตําบลปากแรต อําเภอบ้านโป่ง  
                                                                         จังหวัดราชบุร ี70110 
โทร  / โทรสาร.  0-3234-2874       มือถือ   08-6160-5079 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี   นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ 
สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี   ถนนยุติธรรม ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-1863 ต่อ 100 โทรสาร. 0-3233-7258 ต่อ 101 มือถือ  08-1736-0343,08-1637-3718 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2      น.ส.รัชวัลย์ บุญโฉม 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2    ถนนรถไฟ  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3220-6524  โทรสาร.  0-3220-6525    มือถือ 08-1886-8448 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี    ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21 ถนนคฑาธร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3231-4603 ต่อ 111   โทรสาร. 0-3231-4605    มือถือ   08-1944-3825 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช   ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช   99 หมู่  3  ตําบลลาดบัวขาว อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 70110 
โทร.  0-3234-4954-6 ต่อ 103  โทรสาร.  0-3234-4959   มือถือ 08 -6155-6862 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

19. 
ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี    นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์      
โรงพยาบาลราชบุรี    85/1 ถนนสมบูรณ์กุล ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร.  0-3271-9600-50 ,0-3232-1822  โทรสาร.  0-3271-9600-50 ,0-3232-1822   
                                                                         มือถือ   08-7050-6464 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลบ้านโปุง    นพ.ดุลวิทย์ ตปนียากร   
โรงพยาบาลบ้านโปุง   12 ถนนแสงชูโต  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 70110 
โทร.  0-3222-2841-6, 0-3221-1408*    โทรสาร.  0-3221-1766        มือถือ   08-1456-2917 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลโพธาราม     
โรงพยาบาลโพธาราม    29  ถนนขนานทางรถไฟ  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 
โทร.  0-3235-5300-9    โทรสาร.  0-3223-3590                    มือถือ    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลด าเนินสะดวก    นพ.ประชา ชยาภัม    
โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 146  หมู่ 4  ถนนดําเนินสะดวก-บางแพ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 
โทร.  0-3224-6016  โทรสาร.  0-3224-6020                 มือถือ   08-9465-0626 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง    พญ.ผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า   
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  5 หมู่ 8 ถนนราชบุรี-จอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150 
โทร.  0-3236-2662-4  โทรสาร.  0-3236-2665                             มือถือ   08-1842-1861 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลปากท่อ    นพ.ทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา   
โรงพยาบาลปากท่อ  201/10  หมู่ 8 ตําบลปากท่อ  อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  70140 
โทร  /โทรสาร.  0-3235-8258-9                                  มือถือ   08-1759-9039 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลบางแพ    นพ.เฉลิมพงศ์ วิเศษศรีพงษ์    
โรงพยาบาลบางแพ   124  หมู่ 8 ถนนบางแพ-ดําเนินสะดวก  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  70160 
โทร.  0-3238-1148*    โทรสาร.  0-3238-1020          มือถือ   08-5190-4882 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลวัดเพลง       นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ  
โรงพยาบาลวัดเพลง   123  หมู่ 5  ถนนราชบุรี-ปากท่อ  อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี   70170 
โทร.  0-3239-9290-1 ต่อ 127   โทรสาร.  0-3239-8067           มือถือ   08-1866-1419 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลสวนผึ้ง    นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรต ิ   
โรงพยาบาลสวนผึ้ง   152  หมู่ 5   อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี   70180 
โทร.  0-3236-4504, 0-3236-4496-8 โทรสาร.  0-3236-4503  มือถือ   08-1941-7562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

20. 
ผอ.โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน    พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ      
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน   132/2 หมู่ 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
โทร.  0-3230-5096-103 ต่อ 135    โทรสาร.  0-3239-7112         มือถือ   08-1763-2206 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.โรงพยาบาลบ้านคา                   - 
โรงพยาบาลบ้านคา    ถนนชัฎป่าหวาย-โป่งกระทิง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี70180 
โทร /โทรสาร.  0-32721017                                   มือถือ      -   
 
กระทรวงอุตสำหกรรม                                                                                                                                              .  
อุตสาหกรรมจังหวัด           นายวีระยศ  อุตรนคร 
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  3 ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3233-7301, 0-3233-7932  มท.61793-4 โทรสาร. 0-3231-5048  มือถือ  08-4961-8383 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7   นายสมศักดิ์ หวลกสิน 
สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7   73/3 ถนนเพชรเกษม  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี    
                                                                 จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-1792, 0-3232-1791*   โทรสาร.  0-3232-1793   มือถือ   08-1831-5687  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก  นายสกล พึ่งสมวงศ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก  123 หมู่ 4 ตําบลคุ้งกระถิน อําเภอเมืองราชบุรี   
                                                                  จังหวัดราชบุรี  70000    
โทร. 0-3237-7359-62    โทรสาร.  0-3237-7359  มือถือ   08-1690-7532 
 
หน่วยงำนอิสระ และหน่วยงำนไม่สังกัดกระทรวง  ทบวง   กรม                                                                   .  
 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ          . 
ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด        นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง 
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุร ี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี        
                                              จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร/โทรสาร. 0-3232-3515 ,0-3233-8531     มือถือ  08-1624-0417 
 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ     . 
ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี      ร.อ.กิตติ ปรมัตถผล 
สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   เลขที่ 2 อาคารไปรษณีย์ ชั้น 3 ถนนสมุทรศักดารักษ์  
                                                   ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี     จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3233-2590  โทรสาร. 0-3233-2593             มือถือ  08-4751-0931  
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

21. 
ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์      . 
หัวหน้าส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี (ราชบุร)ี   นายสุรศักดิ์  พลธร 
สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี (ราชบุรี)  95-97 ถนนอัมรินทร์ ตําบลหน้าเมือง  
                                                                            อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
          โทร/โทรสาร. (ส านักงานจังหวัดราชบุรี)  0-3233-7429   
          โทร/โทรสาร. (ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี) 0-3242-5388 ต่อ 12 
 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ         . 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด พล.ต.ต. กฤษณะ ทรัพย์เดช 
ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  231  ถนนอัมรินทร์  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-2351   ห้องสื่อสาร 0-3233-7195,0-3233-7062     มือถือ    08-4455-5451 
นายเวร                     ร.ต.อ.สิทธิ์ชานน โพธิ์ศรีนฤภัทร       มือถือ   08-1859-5463 
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี   พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ         มือถือ  08-1372-2499 
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี   พ.ต.อ.สุพัฒน์  เชยชิต  มือถือ  08-0554-6463 
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี   พ.ต.อ.มานูญ เชวงเกียรติ              มือถือ  09-8270-0233 
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี   พ.ต.อ.วรณัฏฐ์  ผันผ่อน  มือถือ  08-1829-1333  
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี   พ.ต.อ.ชาติชาย  นาถึง  มือถือ  08-1378-5211  
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี   พ.ต.อ.กฤษณา  เอมอ่อง            มือถือ  08-1852-2923 
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุร ี    พ.ต.อ.สุรพจน์ พิสุทธิวงส์              มือถือ  08-1684-4666 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.เมืองราชบุรี     พ.ต.อ.พงษกร  อุปพงษ์ 
สภ.เมืองราชบุรี  บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร/โทรสาร.   0-3223-1123, 0-3231-5494-6      มือถือ    08-1639-3339 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.บ้านโปุง         พ.ต.อ.ไพโรจน์  คุ้มภัย 
สภ.บ้านโปุง    95  ถนนแสงชูโต ตําบลบ้านโป่ง  อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  70110 
โทร/โทรสาร. 0-3221-1200, 0-3221-1013  มือถือ   08-1333-3344  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.กรับใหญ ่     พ.ต.อ.ไพวรรณ  สาเพ่ิมทรัพย์ 
สภ.กรับใหญ ่  หมู่ 9  ตําบลกรับใหญ่    อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  70110 
โทร/โทรสาร.   0-3229-1254-5     มือถือ   08-1378-0411 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.โพธาราม     พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี 
สภ.โพธาราม      ถนนหนองกลางแตง  ตําบลโพธาราม  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   70120 
โทร. 0-3223-1123, 0-3223-4051  มือถือ  08-7152-3553 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

22. 
ผกก.สภ.เขาดิน        พ.ต.อ.สามารถ พฤกษา 
สภ.เขาดิน   95 ตําบลนางแก้ว   อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   70120 
โทร / โทรสาร. 0-3222-6709,  0-3235-9191                     มือถือ 08-1924-5689  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.ด าเนินสะดวก  พ.ต.อ.สุชิน กิจกสิกร   
สภ.ด าเนินสะดวก  ตําบลดําเนินสะดวก  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  70130 
โทร / โทรสาร. 0-3224-1530*, 0-3224-6045         มือถือ 08-1808-5359  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.หลักห้า      พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ําวน 
สภ.หลักห้า    310  ตําบลดอนไผ่  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  70130 
โทร / โทรสาร.   0-3224-8111, 0-32360267  มือถือ   08-1526-5542 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.ปากท่อ    พ.ต.อ.พงศธร  ศรีเปลี่ยนจันทร์ 
สภ.ปากท่อ    ถนนเศรษฐบุตร  ตําบลปากท่อ  อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  70140 
โทร / โทรสาร. 0-3228-1100,  0-3228-1529        มือถือ   08-1995-9451  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    พ.ต.อ.อนินท์ ศรีสรรพางศ์ 
สภ.ทุ่งหลวง    ตําบลทุ่งหลวง  อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  70140 
โทร.  0-3237-6275 (700)         มือถือ 08-8519-9559  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.จอมบึง  พ.ต.อ.อาคเนย์ แดงด้อมยุทธ์ 
สภ.จอมบึง   ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 70150 
โทร.  0-3226-1128  มือถือ 08-1831-5998  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   พ.ต.อ.ธีระภูมิ ธุระกิจ 
สภ.ด่านทับตะโก   ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 70150 
โทร.  0-3226-5111  มือถือ 08-1315-5879  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.สวนผึ้ง   พ.ต.อ.ภัคภณ  เล็กท่าไม้ 
สภ.สวนผึ้ง   ถนนราชบุรี-ผาปก  ตําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี   70180 
โทร.  0-3239-5111  มือถือ 08-1801-7319  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.วัดเพลง       พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แก้วพลน้อย (รรท.) 
สภ.วัดเพลง       ตําบลวัดเพลง  อําเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี   70170 
โทร.   0-3239-9092*, 0-3239-9093    โทรสาร. 0-3239-9093 มือถือ 08-1902-5252  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.บางแพ       พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า 
สภ.บางแพ       ตําบลบางแพ  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   70160 
โทร.   0-3238-1087, 0-3234-9921  มือถือ 08-3356-7893  



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

23. 
ผกก.สภ.โพหัก     พ.ต.อ.ณฐกฤต มั่งคั่ง 
สภ.โพหัก     ตําบลโพหัก  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   70160 
โทร.   0-3238-7250  มือถือ 08-9205-1991  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผกก.สภ.บ้านคา    พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์  เอ้ือประเสริฐ 
สภ.บ้านคา    ถนนชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง   อําเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี   70180 
โทร.   0-3272-1004, 0-3272-1006  มือถือ 09-2264-2489  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137     พ.ต.ท.วิโรจน์ สุขเสริม 
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137     ตําบลบางแพ  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   70160 
โทร.   0-3239-5158  มือถือ 08-6391-0392  
 
ศำล                  . 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี           นายอาคม นิตยากรณ์ 
ศาลจังหวัดราชบุรี  ถนนยุติธรรม  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3231-5719-25 ต่อ 141      มือถือ    08-4360-4101 
           ผอ.ส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดราชบุรี       นางณัฐปภัสร์  ดิษฐวิบูลย ์
           โทร.  0-3231-5719-25 ต่อ 135              มือถือ    08-1270-0480 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี         นายก้อง ศิวะเก้ือ 
ศาลแขวงราชบุรี   ถนนวิชิตสงคราม  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3233-7004                 มือถือ    08-4752-7450 
           ผอ.ส านักงานประจ าศาลแขวงราชบุรี            น.ส.ดวงดาว พิกุลเงิน  
           โทร. 0-3233-7004 ต่อ 102   โทรสาร. 0-3232-6090     มือถือ    08-9569-1264  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี      น.ส.สุวรรณา นิ่มพงษ์ศักดิ์ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม  ตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี   
                                                    จังหวัดราชบุรี   70000 
โทร.  0-3237-3456   โทรสาร. 0-3237-3608                  มือถือ    - 
           ผอ.สนง.ประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี        นางอําภา คงวล 
           โทร. 0-3237-3604  โทรสาร  0-3237-3605                 มือถือ    08-94862506 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

24. 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
อธิบดีอัยการภาค 7        น.ส.เนื้อทิพย์ โกมลมาลย์ 
ส านักงานอัยการภาค 7  48/1  อาคารสํานักงานอัยการภาค 7  ชั้น 3,4 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี  
                                จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-7120                                                  มือถือ   08-9202-1206  
              รองอธิบดีอัยการภาค 7    นายวิโรจน์ อรุณโรจน์ 
              โทร. 0-3232-7120                                                 มือถือ    08-1839-3910  
              รองอธิบดีอัยการภาค 7    นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร 
              โทร. 0-3232-7120                                                 มือถือ    08-4874-3076  
              รองอธิบดีอัยการภาค 7     นายสุทิน เจริญรักษา 
              โทร. 0-3232-7120                                                 มือถือ    08-4874-3101  
              อัยการพิเศษฝุายคดีอาญา 1 ภาค 7 นายธนะชัย ปัตพงศ์  
              โทร. 0-3232-7120                                                 มือถือ    08-9548-5588  
              อัยการพิเศษฝุายคดีอาญา 2 ภาค 7 นายเฉลิมพันธ์ ประทีปถิ่นทอง  
              โทร. 0-3232-7120                                               มือถือ    08-1858-5050  
              อัยการพิเศษฝุายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีภาค 7 นายสุวิช ชูตระกูล 
              โทร. 0-3232-7120                                                     มือถือ    08-1440-8999 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อัยการจังหวัดราชบุรี      นายสมเจตน์ ศรีสุพพัตพงษ์ 
สนง.อัยการจังหวัดราชบุรี   48/1 อาคารสํานักงานอัยการภาค 7 ชั้น 3 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี  
                                   จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3232-2355                                                 มือถือ    08-9920-7295  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี       น.ส.อุไรรักษ์ เจียมอ่อน 
สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี   48/1 อาคารสํานักงานอัยการภาค 7 ชั้น 1 ตําบลหน้าเมือง   
                                                   อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร/โทรสาร. 0-3233-7808-9      มือถือ  08-9920-7389  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี   นายชนภัทร วินยวัฒน์  (รก.) 
สนง.อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี   48/1 อาคารสํานักงานอัยการภาค 7 ชั้น 3  
                                                                  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-7127 ต่อ 110    โทรสาร.   0-3232-7127-8     มือถือ    - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี     นายชนภัทร วินยวัฒน์  
สนง.อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี     

        48/1 อาคารสํานักงานอัยการภาค 7  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
 โทร/โทรสาร.  0-3232-7973-4         มือถือ   08-1830-4039  

 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

25. 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ผอ.ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี       นางอัมพร คงคา 
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 (เขาแก่นจันทน์) ตําบลดอนตะโก  
                                                 อําเภอเมืองราชบรุี   จังหวัดราชบุร ี 70000 
โทร. 0-3232-6866-7   โทรสาร.   0-3232-6866       มือถือ  -  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี     นายสุเทพ โกมลภมร 
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี   40/3 ถนนอําเภอ  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี        
                                                                    จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.   0-3232-7439-40  โทรสาร.   0-3232-7439-40  มือถือ  08-1896-1575  
           ผอ.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี     นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์   
           โทร.   0-3232-7439-40  โทรสาร.   0-3232-7439-40  มือถือ  08-9709-1692 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ผอ.ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี        น.ส.นุชนาถ ด้วงสงฆ์ 
ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี   สถานีขนส่งผู้โดยสารราชบุรีแห่งที่ 2 ชั้น 2   ถนนเขาวัง-น้ําพุ อําเภอเมืองราชบุรี                    
                                          จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3273-5677*      โทรสาร.  0-3273-5679        มือถือ  -  
 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ                                                                                                                                     . . 
 
กระทรวงมหาดไทย 
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี    นายสุรพล ดีสมสกุล 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  86 ถนนเพชรเกษม หมู่ 8 ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร/โทรสาร.  0-3233-7520, 0-32337016                 มือถือ   08-1986-6828 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม     นายไพชยนต์ โสภณพินิจ 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม  190 ถนนเลิศพาณิชย์ ตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 
โทร.0-3223-1044  โทรสาร.  0-3223-1651                 มือถือ   08-1736-8346 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโปุง   นายวิทยา สนทิศปัญญา 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโปุง  22/7  หมู่ 4 ตําบลปากแรต  อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  70110 
โทร.0-3221-1889   โทรสาร.  0-3220-0379                 มือถือ   08-1191-3084 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง     นายศิริชัย เล็กเจริญ 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง     128  หมู่ 2 ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70120 
โทร. 0-3226-1189  โทรสาร.  0-3226-1000                 มือถือ   08-1944-8092 
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26.                
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอด าเนินสะดวก     นายอนันต์ นายะสุนทรกุล 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอด าเนินสะดวก  289 ถ.สุขาภิบาล 1 หมู่ 9 ตําบลดําเนินสะดวก  อําเภอดําเนินสะดวก   
                                                     จังหวัดราชบุรี  70130 
โทร. 0-3224-5055*  โทรสาร  0-3224-1050                มือถือ   08-1941-0016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบางแพ   นายปรีชา ซ่อนกลิ่น 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอบางแพ   178/6 ม.5 ตําบลบางแพ  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   70160 
โทร. 0-3238-3334*   โทรสาร.  0-3238-3314   มือถือ   08-1880-3260 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3     นายสุรชัย เชื้อแพ่ง 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3   128  หมู่ 3 ถนนแสงชูโต  ตําบลท่าผา  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 70110 
โทร.   0-3220-0783   โทรสาร.   0-3220-0776   มือถือ   08-1921-7142 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี   นายไอยเรศ ชัยกุล 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี   88  หมู 1 ตําบลท่าราบ  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3273-7185   โทรสาร.   0-3273-7186 มือถือ   08-1981-0778 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโปุง   นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโปุง      68/13 ถ. บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
โทร.   0-3220-0783   โทรสาร.   0-3220-0776  มือถือ   08-1921-7142 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ     นายเสรี กรับไกรแก้ว 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ  239 หมู่ 8, ถนนปากท่อ-สมุทรสงคราม ตําบลปากท่อ อําเภอปากท่อ 
                                              จังหวัดราชบุร ี70140 
โทร.   0-3228-1296                         มือถือ   - 

กระทรวงการคลัง 
ผอ.ส านักงาน ธ.ก.ส จังหวัดราชบุรี     นายทรงชัย  มณีโชติ 
ส านักงาน ธ.ก.ส จังหวัดราชบุรี   241/21 ถนนราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
โทร. 0-3231-5351-2     โทรสาร. 0-3231-5351   มือถือ 08-1625-5714    
ธ.ก.ส สาขาราชบุร ี        241/21 ถนนราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
                                 โทร. 0-3232-1389, 0-3232-3397, 0-3233-7389 โทรสาร. 0-3233-7389    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี     นายสมชาย  เดชม ี
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี      95/1 ถ.อัมรินทร์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
โทร.  0-3233-7146, 0-3233-7202  โทรสาร.0-3232-1737   มือถือ 08-4075-6933 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  27. 
ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตราชบุรี     น.ส.จิรวัฒน์  อินทระ    
ธนาคารออมสิน เขตราชบุรี        209-215 ถ.วรเดช หน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3232-6320-1    โทรสาร. 0-3232-6320  ต่อ 17      มือถือ  08-994-1802            
ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี      209-215 ถ.วรเดช หน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000  
                                          โทร. 0-3233-7045, 0-3231-2788    โทรสาร 0-3233-7045 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์     น.ส.ศรีวิลาศ  กฤษณะพันธ์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาราชบุร ี  ถนนคฑาธร  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
                                                    70000    
                                                    โทร.  0-3231-5463-7     มือถือ  08-5485-4028 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการธนาคาร SME สาขาราชบุรี    นายโสภณ  กตัญญตาพงษ์ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย สาขาราชบุรี  

ถนนศรีสุริยวงศ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000  
 โทร.  0-3231-1142-3  โทรสาร.0-3231-1090   มือถือ    08-5980-7962 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาราชบุรี    น.ส.สมสุข  ตํานานทอง 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาราชบุรี     295-297 ถนนไกรเพชร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี   
                                                              จังหวัดราชบุรี 70000 
 โทร. 0-3233-2375-8         โทรสาร. 0-3233-2379   มือถือ 08-1931-4578 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ผอ.ส านักงาน กกท. จังหวัดราชบุรี       นายพัฒชิระ วรรณิสรณ ์  
สนง. กกท. จังหวัดราชบุรี  สนามกีฬากลางจังหวัด  ถนนสมบูรณ์กุล  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี    
                                  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร. 0-3232-1870    โทรสาร.  0-3232-1917                 มือถือ   08-6450-2255    
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี       น.ส.อําพรรณี  ชูสุวรรณ        
สนง.เคหะชุมชนราชบุรี    1/9 หมู่ 11 ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร.  0-3232-4517-20  โทรสาร.  032-324-517-20 ต่อ 33708  มือถือ   084-387-4082 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้จัด(ระดับ 7)องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตบ้านโปุง    นายประเสริฐ  จารุกําเนิดกุล    
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้เขตบ้านโปุง   53/2   หมู่ 4 ถนนแสงชูโต อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  70110 
โทร/โทรสาร. 0-3221-1369 , 0-3220-1565                    มือถือ  08-1986-1240  
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28. 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก     นายประจวบ แผ่พุ่มทรัพย์ 
ส านักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก  162  หมู่ 4  ตําบลโคกหม้อ อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3291-9105-8                                  มือถือ  08-1350-1111 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท.ราชบุร ี   นายสุวรรณ  ศักดากรกุล 
ส านักงานบริการลูกค้า กสท.ราชบุร ี 162  หมู่ 4  ตําบลโคกหม้อ อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร/โทรสาร. 0-3232-6668              มือถือ  08-1350-1018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โทรศัพท์จังหวัดราชบุรี        นายสุพจน์ พุกสุริยวงศ์ 
ศูนย์บริการลูกค้าสาขาราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  158/1 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี   
                                                                             จังหวัดราชบุร ี70000 
โทร. 0-3232-1644*    โทรสาร. 0-3232-3997   มือถือ  08-1736-4068 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการฝุายไปรษณีย์ เขต 7      นายองอาจ ศรีม่วง 
ส านักงานไปรษณีย์เขต 7   24/14  ถนนเพชรเกษม  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3233-7385,  0-3233-8985                 มือถือ  - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี       นายธนู  บริสุทธิ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี   2 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3233-7168, 0-3232-3257          มือถือ  08-1736-4360 
 
กระทรวงพลังงาน 
ผอ.สนง.คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 10 (ราชบุร)ี  นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา 
สนง.คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 10 (ราชบุร)ี 49/4 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตําบลหน้าเมือง   

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. 0-3232-8503-4     โทรสาร. 0-3232-8505     มือถือ  08-2249-9676 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 จังหวัดราชบุรี       นายประสิทธิ์ชัย เนียมเทศ 
ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 จังหวัดราชบุรี บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   111 ถนนเพชรเกษม หมู่  7   

                                                                      ตําบลสามเรือน อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทร.  0-3231-7371-9   โทรสาร. 03231-7385     มือถือ  08-1174-5685 
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29. 
กระทรวงคมนาคม 
นายสถานีรถไฟราชบุรี          นายไพศาล  กล่ํากล่อมจิตร์  
สถานีรถไฟราชบุรี       ถนนรถไฟ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร.   0-3233-7002 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายสถานีรถไฟโพธาราม          นายไพศาล  กล่ํากล่อมจิตร์  
สถานีรถไฟโพธาราม       ถนนขนานทางรถไฟ ตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
โทร.   0-3233-7002 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายสถานีรถไฟบ้านโปุง          นายชนะ  สุขสมัย  
สถานีรถไฟบ้านโปุง       ถนนหลังสถานีรถไฟ  ตําบลบ้านโป่ง อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 70110 
โทร.   0-3233-7002 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี          -  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี (สังกัด ทม.เมืองราชบุรี)   ตลาดศรีเมือง  ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี   
                                                                                     จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร/โทรสาร.   0-3233-8994 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี          -  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 (สังกัด อบจ.รบ.)  ถนนเขาวัง-น้ําพุ ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุร ี     
                                                                               จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร/โทรสาร.    

 
ภำคเอกชน                                                                                                                                                                 . 
ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี                       นายโกมล  ตันติวรนุกูล     
 โทร. 0-3232-2226, 0-3232-6654                มือถือ   08-1857-9123 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี               นายศุภชัย  สายบัว     
โทร/โทรสาร.  0-3232-5767                                        มือถือ 08-1880-4579     
ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี     นางธิดา  กวงเมี้ย      
โทร.  08-1995-9691    
ประธานสมาคมธนาคารจังหวัดราชบุรี                  น.ส.ณัชชาภัทร  ธัญเกียรต ิ
โทร. 0-3231-0382-9  โทรสาร.  0-3231-0391   มือถือ    08-1874-7334 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

30. 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                 . 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี    นายวันชัย   ธีระสัตยกุล 
โทร.    032-321872     มือถือ    081-8742332 , 081-9448979 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี      นายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์ 
             โทร.   032-315718     มือถือ   081-9447402 

อ าเภอเมืองราชบุรี 
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี           นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ 
โทร/โทรสาร. 0-3233-7076                                       มือถือ  08-1655-6077 
  ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี           นายภูวนารถ สุภาพเพชร 
               โทร.  0-3233-7134                                  มือถือ   08-1544-2777 
นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมือง               นายธรรมศักดิ์  ฤทธิ์แดง       
โทร. 0-3232-2882-4                                มือถือ  08-9254-1190 
นายกเทศมนตรีต าบลเขางู                     นายสมภูมิ  ไวคกุล    
โทร. 0-3239-1059      มือถือ 08-1880-0169  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยชินสีห์              นายปรีชา  เริ่มภักตร์    
โทร. 0-3230-0199       มือถือ  08-6165-5758  
นายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน                   นายยุทธนา  เจริญภักดี     
โทร. 0-3274-1757       มือถือ  08-1378-9113  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก       นายเอกชัย   สุพาณิชวรภาชน์    
โทร. 0-3231-3354 , 0-3231-37275 มือถือ  08-1833-3666 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก      นายเอกชัน  กลิ่นสุคนธ์    
โทร. 0-3231-4051                 มือถือ  08-9919-3983,08-6311-2028 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว            นายพจฐณศล  ธนิกกุล    
โทร. 0-3273-0172                  มือถือ  08-1858-3819 ,08-1303-8044 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่          นายพินิจ  ด้วงพิบูลย์    
โทร. 0-3231-8708,0-3231-8783  มือถือ  08-9918-1711 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปุา         นายเริงศักดิ์  เจริญผล     
โทร. 0-3221-6048-50    มือถือ  08-1856-9439 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งกระถิน       นายสุวัฒน์  อมรธีระกุล   
โทร. 0-3237-7339     มือถือ  08-5429-4397  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน        นายพิชิต  บํารุงทิพย์   
โทร. 0-3237-4271     มือถือ  08-1940-1376 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ ุ            นายไพฑูรย์  ปัตนา    
โทร.  0-3220-6329      มือถือ  08-1364-3675 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินกอง          นายเทียม  ทิมทอง   
โทร. 0-3239-1397     มือถือ  08-1754-5791 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน        นางอบ  เนียมรักษา    
โทร.  0-3237-8509     มือถือ   08-9918-9462 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

31. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา  นายอุดม  ไทยเจียมอารีย์   
โทร. 0-3274-1793      มือถือ 09-2254-6858  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร ่        นายวิรัช  แก้วใส    
โทร.  0-3220-7048-50    มือถือ  08-1946-1549 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ ่        นายอํานวย พระลักษณ์   
โทร. 0-3220-6533-4     มือถือ 08-1736-5117  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง       นายเรืองฤทธิ์  คุณเมฆ    
โทร. 0-3273-7311, 0-3273-7313    มือถือ  08- 1858-7779 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ         นางจินตนา  ศักดิ์สมบูรณ์    
โทร. 0-3231-6848      มือถือ   08-1943-4938  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิกุลทอง      นายทวี  เจริญผล    
โทร. 0-3237-8460                                    มือถือ  08-9260-8686  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพลับพลา   นายวีระ  งามเปราะ    
โทร. 0-3239-1260, 0-3220-6535  มือถือ  08-1836-3356 
 

อ าเภอโพธาราม 
นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม      นายสวัสดิ์ จังพานิช 
โทร.  0-3223-1266*     โทรสาร.  032-233204 มือถือ 08-1851-6406  
  ปลัดเทศบาลเมืองโพธาราม              นางพรทิพย์   วิชญากร 
             โทร  032-231267 , 032-232398  โทรสาร. 032-233204   มือถือ  085-1983108, 
                                                                                                           081-9448993 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเลือก           นายอนุสรณ์  ดาราพาณิชย์    
โทร. 0-3223-3285      มือถือ 08-1 378-9046 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองโพ              นายพีรณัฐ  มารศรี   
โทร. 0-3238-9569     มือถือ  08 -1942-1955  
นายกเทศมนตรีต าบลเจ็ดเสมียน          นายสุทธิเดช  ริมธีระกุล    
โทร. 0-3239-7616,0-3239-7032-3  มือถือ 08- 1572-7885 
นายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง            นายสมพงศ์  พรามสุภา    
โทร. 0-3235-9870      มือถือ 08-1 526-9938 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสิงห์            นางพิศสุดา  ลิ่มกําปั่นทอง    
โทร. 0-3274-4057-8              มือถือ 08-1901-3794 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฆ้อง           นายประเสริฐ  ทองสาด    
โทร. 0-3274-4241-2              มือถือ 08-1857-5350 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย         นางจิตรลดา  เนียมรักษา    
โทร. 0-3274-4301                 มือถือ 08-1608-4455 
นายกเทศมนตรีต าบลคลองตาคต        นายประทีป  มีพรบูชา    
โทร. 0-3234-8004                 มือถือ 08-1826-3910 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกวาง   นายสุชิน  อินทจักร์    
โทร. 0-3223-4758     มือถือ 08-5704-6333   



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

32. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล   นายพัฒนา พระเดโช    
โทร. 0-3223-4115-6     มือถือ 08-1949-3384  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ    นายชัยทิพย์  เกี้ยวเพ็ง    
โทร. 0-3235-1030      มือถือ  08-1705-9831 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ                    -ว่าง- 
 โทร. 0-3229-7557     มือถือ   - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย     นายปรีชา  กระต่ายทอง    
โทร. 0-3223-3663      มือถือ 08-1856-1650  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยฟูา       นายประชุม  พิมพ์โดด    
โทร. 0-3223-3535     มือถือ  08-1986-3595 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน         นายสกล เกศปัญญาพงศ์    
โทร. 0-3271-1088     มือถือ  08-7153-7525  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง    นายสงกรานต์ ทรัพย์สิน    
โทร. 0-3235-1027     มือถือ  08-1191-6335 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด         นายสําราญ  หมีป่า    
โทร. 0-3274-1279-80   มือถือ  08-6555-5724 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน            นายกิจธนศักดิ์  ขําเจริญ    
โทร. 0-3271-1073          มือถือ  08-1857-0644 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม         นายสมพงษ์ สุธาพจน์    
โทร. 0-3235-9051     มือถือ  08-9515-9644 
 

อ าเภอบ้านโปุง 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโปุง       นายสุทิน โฆษพงศา 
โทร.  0-3221-1988   โทรสาร. 0-3222-1975   มือถือ 09-1332-2550 
  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านโปุง   นายภิญโญ ผ้าเจริญ 
             โทร.  0-3221-198  โทรสาร.    0-3222-1975      มือถือ  08-6448-2890 
นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา       - 
โทร.  0-3230-2117-8    โทรสาร. 0-3230-2118   มือถือ            - 
  ปลัดเทศบาลเมืองท่าผา   นายวิชัย ศรีขจรวุฒิศักดิ์ 
            โทร.  0-3230-2117-8   โทรสาร. 0-3230-2118   มือถือ  08-1942-5068*,08-9836-2738 
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ                   น.ส. เฟ่ืองลดา  กุลธอุทัย    
โทร. 0-3229-9364      มือถือ 08-1705-6111  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก            นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์   
 โทร. 0-3229-1379     มือถือ  08-1700-8455 
นายกเทศมนตรีต าบลกรับใหญ่                  นายกู้ตระกูล  ว่องกุศลกิจ    
โทร. 0-3229-1298       มือถือ 08-2233-4456  
นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร                   ด.ต. สินชัย  สุวรรณพฤกษ์    
โทร. 0-3221-1449      มือถือ 08-1809-3159  
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

33. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย     นายเชี้ยว จิรวัฒนาพันธ์    
โทร. 0-3237-9354        มือถือ  08-6135-8035   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ     นายสมชัย  พณะงาม  
 โทร. 0-3237-2321       มือถือ 08-7165-5492  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งพยอม       นายสมบัตร  จินสิน    
โทร. 0-3221-1731      มือถือ  08-1880-8739  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขลุง         นายสมบัติ เทพรส    
โทร.  0-3233-1141-3 ,08-1880-9830 มือถือ 08-1858-7857  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง     นายธนาคม  ทวีไกรกุล     
โทร.  0-3229-9406-7       มือถือ  08-3559-0286  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุมน์     นายสมนึก  แม้นจิตต์   
โทร.  0-3230-1058       มือถือ  08-9077-7712  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ       นางกษมา  สนุทร   
โทร.  0-3228-7335       มือถือ  09-2728-3717  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง     นายบัญญวัต บุญเจริญ    
โทร. 0-3237+2623, 0-3229-7004  มือถือ  08-1378-1614 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว     นายเฉลียว  เก็งวิเชียรไชย    
โทร. 0-3230-2251     มือถือ  08-6069-8305 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ      นายสุเทพ  ภูริเอกทัต    
โทร. 0-3229-9437-9     มือถือ  08-9836-5099 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแรต       นายตี๋  ศรีทอง    
โทร. 0-3234-2972-3     มือถือ  08-1557-4307 

อ าเภอด าเนินสะดวก 

นายกเทศมนตรีต าบลด าเนินสะดวก    นางขวัญชนก  ศรีประภา   
โทร.  0-3225-4976     มือถือ 08- 7509-9882 
นายกเทศมนตรีต าบลศรีดอนไผ่        นายปัญญา  สุรสิงห์ไกรสร   
โทร.  0-3236-0992-3   มือถือ 08- 1570-6470 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านไร่            นางบุญเรือน  รัตนมุง   
โทร.  0-3220-6245*, 0-3220-6241-3 มือถือ 08-1 910-5518 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวงาม            นายโอภาส  แสงอากาศ   
โทร.  0-3227-9230     มือถือ 08-1 880-2427 
นายกเทศมนตรีต าบลประสาทสิทธิ์      นายวิทยา  กอประเสริฐสุด   
โทร.  0-3224-8043, 0-3224-8123   มือถือ 08-7007-9867 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนกรวย          นายพัลลภ  โฆสิตาภา   
โทร.  0-3274-5255-6    มือถือ 08-1353-3921, 08-1526-4800  
นายกเทศมนตรีต าบลดอนคลัง            นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม    
โทร.  0-3236-1473     มือถือ    08-9802-7890  
 



 

ภานุมาศ/ทําเนียบหัวหน้าส่วน 

34. 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนไผ่              นายโสภณ  อุดมโภชน์    
โทร. 0-3225-5882, 0-3225-5839 มือถือ  08-1938-8829  
นายกเทศมนตรีต าบลขุนพิทักษ์           นายธํารง พูลทองดีวัฒนา    
โทร.  0-3274-6103-4     มือถือ  08-1378-2052  
นายกเทศมนตรีต าบลท่านัด               นายสมยศ  อุ่นเจริญ    
โทร.  0-3234-6210      มือถือ 08-2451-9994  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาหลวง       นายกัมพล  กลัน่เนยีม    
โทร.  0-3274-5567                                มือถือ  08-0577-8826 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย       นายบญุฤทธิ์  โจสรรค์นุสนธิ์    
โทร.  0-3274-5341-2     มือถือ  08-9837-7111  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่หม่ืน          นายธวัช  พู่พวง    
โทร.  0-3273-8252-3              มือถือ  08-6626-1899  
 

อ าเภอปากท่อ 
นายกเทศมนตรีต าบลปากท่อ                   นายวิชาญ  รังสีวรรธนะ   
โทร.  0-3228-1266    มือถือ 08-9913-5335  
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง                   นายนรเศรษฐ์  เรืองพยุงศักดิ์   
โทร.  0-3222-9971      มือถือ 08-0022-4040  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากท่อ        นายสุทิน บุญงาม   
โทร.  0-3228-2209     มือถือ   08- 7369-5895  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม      นายสนั่น  มั่นหมาย  
โทร.  0-3274-7301    มือถือ  08-6369-9884   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปุาไก่            นายสันติ  สุวรรณสิงห์    
โทร. 0-3228-1954      มือถือ  08-1372-4601  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกระดาน      นายสมาน  พวงมาลัย   
โทร. 0-3273-0866    มือถือ   08-1007-1982  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างหิน          นายสุวัฒน์ ชลธารานที    
โทร.  0-3237-6100      มือถือ  08-9919-5631  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม    ด.ต.ยงยุทธ  ผลเอนก   
โทร. 0-3273-4584    มือถือ  08-1880-3002  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก           นายเสน่ห์  แคนเพ็ชร    
โทร.  0-3271-1002       มือถือ  08-6164-6467  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางโทน      นายประทุม  เทพธรรม    
โทร.  0-3228-9826      มือถือ  08-1844-7319  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะนาว       นายหสั  คําทอง    
โทร.  0-3228-2024      มือถือ  08-1306-5944  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย       นายเสนอ  องอาจ    
โทร.  0-3228-2119    มือถือ  08-9837-3399  
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35. 

อ าเภอบางแพ 
นายกเทศมนตรีต าบลบางแพ                  นายพาณิชย์  สืบภู่    
โทร.  0-3238-1255   โทรสาร. 0-3238-1363    มือถือ  08-1858-7092  
นายกเทศมนตรีต าบลโพหัก                    นายบุญปลูก  เที่ยงน่วม    
โทร/โทรสาร.  0-3238-7252               มือถือ 08-1932-8838  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว       นายสุคนธ์  ธรรมกิจวัฒน์  
โทร/โทรสาร.  0-3274-4540     มือถือ  08-1807-3769  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ        นายนริส  จอกลอย  
โทร.  0-3238-3233,0-3238-3746  มือถือ  09-0158-95 75, 09-3990-7287 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่     นายสมจิตต์ กุ้ยอ่อน    
โทร. 0-3229-5220  โทรสาร. 0-3229-5233 มือถือ 08-8155-4439 , 08-1267-6250 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา       นายสุรัตน์  หอมทิพย์    
โทร. 0-3274-7025, 0-3220-6126  มือถือ  08-9994-2218 , 08-8452-9339 

อ าเภอจอมบึง 
นายกเทศมนตรีต าบลจอมบึง                   นายสมบูรณ์  เทพสวัสดิ์   
โทร.  0-3226-1310                      มือถือ  08-1705-0474  
นายกเทศมนตรีต าบลด่านทับตะโก           นายเจษฎา  สุทธิศาสนกุล   
โทร.  0-3226-5322, 0-3226-5222  มือถือ  08-1944-3554  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว       นายจาฎุพัจน์ พรหมมินทร์  
โทร. 0-3273-9046       มือถือ  08-1857-1998     
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง     นายวินัย  เช็งสวย    
โทร.  0-3274-0291       มือถือ 08-9549-6506  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร       นายธรรมรักษ์  บุตรน้ําเพ็ชร   
โทร. 0-3273-9626       มือถือ 08-3317-8591  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก     นายประกอบ  จิวจินดา    
โทร. 0-3226-5123       มือถือ 08-6387-2777  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง       นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง   
โทร. 0-3226-1830      มือถือ  08-9836-6377  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น       นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล   

โทร. 0-3273-9424-5     มือถือ  08-1163-7432  

อ าเภอวัดเพลง 
นายกเทศมนตรีต าบลวัดเพลง                     นายธรศักดิ์ มาคะสิระ    
โทร. 0-3239-9300-1       มือถือ   08-9199-9146 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ   นายสมบัติ  ภักดีพัฒนเจริญ    
โทร.  0-3236-3150       มือถือ 08-9507-5247  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดเพลง         นายสมศักดิ์  แซ่โล้ว    
โทร.  0-3239-8030, 0-3236-3419  มือถือ  08-2241-9414  
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36. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด     นายสมชาย ภิญโญ    
โทร.  0-3274-7281-2     มือถือ  08-1856-7060  
 

อ าเภอสวนผึ้ง 
นายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง                     นายอนันต์  เฮงทองเลิศ   
 โทร.  0-3239-5242, 0-3239-5208  มือถือ    08-1995-7773, 08-4009-9954  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านชัฏปุาหวาย         นายจักราวุธ สระทองอ่อน   
โทร. 0-3236-4517      มือถือ  08-3222-7272  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง         นายสมศักดิ์  เหลืองจรุงรัตน์    
โทร. 0-3239-5498      มือถือ  08-1856-2602  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปุาหวาย       นายมานพ เลิศคลัง   
โทร. 0-3236-4422       มือถือ  08-9993-8489  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย          นายองอาจ แดงสั้น    
โทร.  0-3222-8718       มือถือ 08-1856-5147  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี       นายปญัญา  บุญเลศิ   
โทร. 0-3239-5426        มือถือ   08-9824-7017 
 

อ าเภอบ้านคา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา           นายฉัตรชัย  ธนิกกุล    
โทร. 0-3272-1008      มือถือ  08-1943-6350  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง           นายพินิจ ร่มโพรีย์   
โทร. 0-3273-1260      มือถือ  08-1857-8587  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  นายทองเจือ  อุดร    
โทร.  0-3273-1653       มือถือ 08-5239-4735  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี        นายปัญญา  บุญเลิศ   
โทร. 0-3239-5426        มือถือ   08-9824-7017 

------------------------------------------------------------- 
 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร     

โทร/โทรสาร 0-3232-2677    มท. 61830   
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