
ท�ำตรัง   ให้ดังกว่ำเดิม

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
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แผนที่จังหวัดตรัง 

อ.รัษฎา

อ.ห้วยยอด

อ.เมือง
อ.นาโยง

อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลียนอ.หาดส�าราญ

อ.กันตัง

อ.สิเกา

อ.วังวิเศษ



อ.เมืองตรัง

หอนำฬิกำตรังย่ำนกำรค้ำ



อ.กันตัง 
เกำะลิบง



อ.ย่ำนตำขำว 
สวนพฤกษศำสตร์ภำคใต้ (ทุ่งค่ำย)



อ.ปะเหลียน
เกำะสุกร

แตงโมเกำะสุกร



อ.สิเกำ
อุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหม



อ.ห้วยยอด
วังเทพทำโร



อ.วังวิเศษ
วังผำเมฆ



อ.นำโยง
พิพิธภัณฑ์ผ้ำทอนำหมื่นศรี



อ.รัษฎำ

ถ�้ำพระยำพิชัย

สงครำม



อ.หำดส�ำรำญ

หำดสวนสนร้อยปี
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เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตรัง

1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 

 ที่มั่นคงและยั่งยืน

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

 เพื่อสร้างรายได้ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

3. เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

 การศึกษาอย่างมีคุณภาพ

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ 

 ทะเลหายาก และพลงังานอย่างเหมาะสมกับชมุชน/พืน้ท่ี และ 

 มีความยั่งยืน

เป้าประสงค์รวม

1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง

3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้รบัการจดัการอย่างยัง่ยนื
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ข้อมูลทางการปกครองจังหวัดตรัง

1. จ�ำนวนพื้นที ่4,917.519 ตร.ม. 

   มีพื้นที่เป็นเกาะ จ�านวน 54 เกาะ

2. จ�ำนวนรำษฎร ณ ตุลาคม 2564 

   (ที่มา : กรมการปกครอง www.dopa.go.th)

 - ชาย 313,812 คน

 - หญิง 327,167 คน

 - รวม 639,979 คน

 - จ�านวนบ้าน 237,378 ครัวเรือน

3. กำรปกครอง

   จ�านวนอ�าเภอ 10  อ�าเภอ

   จ�านวนต�าบล 87  ต�าบล

   จ�านวนหมู่บ้าน 723  หมู่บ้าน

 - อ�าเภอเมือง  15   ต�าบล   121  หมู่บ้าน

 - อ�าเภอกันตัง  14   ต�าบล    83 หมู่บ้าน

 - อ�าเภอปะเหลียน 10   ต�าบล    86   หมู่บ้าน

 - อ�าเภอย่านตาขาว 8   ต�าบล    67   หมู่บ้าน
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 - อ�าเภอสิเกา   5    ต�าบล     40  หมู่บ้าน

 - อ�าเภอห้วยยอด     16 ต�าบล    133    หมู่บ้าน

 - อ�าเภอวังวิเศษ   5    ต�าบล     68  หมู่บ้าน

 - อ�าเภอนาโยง   6    ต�าบล     53  หมู่บ้าน

 - อ�าเภอรัษฎา   5   ต�าบล     50  หมู่บ้าน

 - อ�าเภอหาดส�าราญ    3    ต�าบล     22  หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง

จ�านวนเทศบาล   24  แห่ง

 - เทศบาลนคร  1  แห่ง

 - เทศบาลเมือง  1   แห่ง

 - เทศบาลต�าบล 22  แห่ง

องค์การบริหารส่วนต�าบล  75 แห่ง

4. รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  

    ปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 102,221 บาท ล�าดับที่ 43 

ของประเทศ ล�าดับที่ 9 ของภาคใต้ และล�าดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดตรัง (GPP)  

 ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดตรัง (GPP) 

เท่ากับ 64,463 ล้านบาท ล�าดับที่ 44 ของประเทศ ล�าดับที่ 8 

ของภาคใต้ และล�าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

         (ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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บันทึกส่วนตัว

ชื่อ.......................................................................................................

ที่อยู่....................................................................................................

.............................................................โทร........................................

ที่ท�างาน.............................................................................................

.............................................................โทร........................................

หมู่เลือด.............................................................................................

โรคประจ�าตัว......................................................................................

แพทย์ประจ�าตัว.................................................................................

บัตรประจ�าตัวประชาชน ................................   ...........................

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี ................................ ...........................

หนังสือเดินทาง ................................   ...........................

กรมธรรม์ประกันชีวิต ................................  ...........................

สมุดฝากธนาคาร ................................   ...........................

บัตรเครดิต ................................ ...........................

ทะเบียนรถยนต์ ................................   ...........................

ทะเบียนรถจักรยานยนต์ ................................  ............................

ทะเบียนอาวุธปืน ................................  ............................

หมายเลข วันหมดอายุ
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สารบัญ
หน้ำ

1. กระทรวงมหาดไทย  1

2. กระทรวงกลาโหม  8

3. กระทรวงการคลัง  9

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12

6. กระทรวงคมนาคม 15

7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16

8. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 18

9. กระทรวงพลังงาน 19

10. กระทรวงพาณิชย์ 19

11. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 19

12. กระทรวงยุติธรรม 20

13. กระทรวงแรงงาน 21

14. กระทรวงวัฒนธรรม 21

15. กระทรวงศึกษาธิการ 22

16. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 25

17. กระทรวงสาธารณสุข 25

18. กระทรวงอุตสาหกรรม                           27 

19. ส�านักนายกรัฐมนตรี     27
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ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรอืทบวง            

20. ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28                            

21. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 29

22. ส�านักงานศาลยุติธรรม 31

23. ส�านักงานอัยการสูงสุด 32

24. ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดตรัง   33

25. ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดตรัง 33

26. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 33

    แห่งชาติ ประจ�าจังหวัดตรัง

27. ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง      33

28. พระสังฆาธิการจังหวัดตรัง     34

29. คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดตรัง     35

30. คริสตจักร      35

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

31. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  35

32. เทศบาล  36

33. อบต.  38

 หน้ำ
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 หน้ำ

ภำคเอกชน

34. องค์กร/หน่วยงานเอกชน  49

35. โรงพยาบาลเอกชน 51

36. ธนาคารพาณิชย์ 51

37. หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�าคัญ  52



จังหวัดตรัง
ปี 2565

ท�ำเนียบ

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
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จังหวัดตรัง
ปี 2565

ท�ำเนียบ

หัวหน้ำส่วนรำชกำร

หมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จังหวัดตรัง

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา 0-7521-8333

สป.71911

0-7521-8011

08-9203-3968

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง

นายไพบูลย์ โอมาก 0-7521-2075

0-7521-1977

สป.71915

0-7521-8140

06-3234-4411

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง

นายภูวนัฐ สมใจ 0-7521-1977

สป.71919

    71920

0-7521-1978

08-9203-0433
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดตรัง

นายสิทธิพงษ์ บุญก�าเหนิด 0-7521-8333 08-9879-2123

นายสุวิทย์ พรหมศิริกุล สป.71912 08-0142-1571

นายมานิตย์ ท่าจีน     71913 06-2356-2946

นายสมพร เตชะพันธ์ุ     71914 08-1597-5716

นางกนกภรณ์ เทพฉิม 06-3903-3332

เลขำนุกำรรองผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดตรัง (นายไพบูลย์ โอมาก)

นายจิระพล หวานสนิท 0-7521-2075 09-4591-9494

นางพรเพ็ญ ทองศักดิ์ สป.71916 08-6741-1891

เลขำนุกำรรองผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดตรัง (นายภูวนัฐ สมใจ)

นางถาวรีย์ ปราบแทน 0-7521-1977 09-1826-9459

นายปัญจศักดิ์ มีแต้ม สป.71919 06-4180-7160
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ปลัดจังหวัดตรัง

นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา 0-7521-8227 08-9973-9817

สป.71921

เลขำนุกำรปลัดจังหวัดตรัง

นางสาวผกาภรณ์ บุญราช 0-7521-8227 09-0873-0491

นายมโนชาญ ช่วยหวัง สป.71922 08-3174-5538

หัวหน้ำส�ำนักงำนจังหวดัตรัง

นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ 0-7521-6018 08-9203-4150

สป.72321

พัฒนำกำรจังหวัดตรัง

นายสริห์ หอมนวล 0-7521-8267 08-4874-0612

เจ้ำพนักงำนทีด่นิจังหวดัตรงั

นายสชุาติ โภชนกิจ 0-7550-1079 08-9870-2249

โยธำธิกำรและผังเมือง

จังหวัดตรัง

นายประคอง ชูนวล 0-7550-1076-7 08-1897-8751

หัวหน้ำส�ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวดัตรัง

นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ 0-7521-8750 08-9969-6730

ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

นายอนันต์ ทองอุ่น 0-7521-8211 08-9973-4804
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ส�านักงานจังหวัดตรัง

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

รัฐวิสำหกิจ

ผู้จัดกำรกำรประปำ

ส่วนภูมิภำค สำขำตรัง

นายบัญญัติ จุลรอด 0-7521-8216 08-9874-3537

ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำ      

ส่วนภูมิภำคจังหวัดตรัง

นายสมมาศ พุฒิพงศกร 0-7558-1186 08-1747-0401

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำน

ยุทธศำสตร์และข้อมูล

เพื่อกำรพัฒนำจังหวัด

นางสาวณัฐรินทร์ เต็มดี 0-7521-8516 08-9203-4152

0-7521-6017

สป.71926
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล

นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร 0-7521-8516 09-4691-6924

0-7521-6017

สป.71924

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำน

อ�ำนวยกำร

นางสาวดวงกลม ศรียะพันธ์ 0-7521-8516 08-5484-2529

0-7521-6017

สป.71925

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำน

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด

นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ 0-7521-7144 08-5484-2529

สป.72329

หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน

จังหวัดตรัง

นางมนัสนันท์ สุขเรือง 0-7521-8516 08-5660-8248

สป.71927
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อ�าเภอ

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยอ�ำเภอเมืองตรัง

นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล 0-7521-8014 08-1867-1298

นำยอ�ำเภอห้วยยอด

นายส�าคัญ อรทัย 0-7527-1002 08-1867-1300

ที่ท�าการปกครองจังหวัดตรัง

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

จ่ำจังหวัดตรัง

นางสาวฉตัรอไุร พลสดุ 0-7521-8043 08-1831-6276

ป้องกันจังหวัดตรัง

นายณัฐวุฒิ สังข์สุข 0-7522-0153 08-1831-6295

เสมียนตรำจังหวัดตรัง

นางสุดา รัตนพันธ์ 0-7521-8219 08-1753-3657

เลขำนุกำรส�ำนักงำน

ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมยำเสพติด

จังหวัดตรัง

นายณัฐวุฒิ สังข์สุข - 08-1831-6295
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยอ�ำเภอกันตัง

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล 0-7525-1996 08-1867-1301

นำยอ�ำเภอย่ำนตำขำว

นายสมนึก ธูปหอม 0-7528-1444 08-1867-1316

นำยอ�ำเภอปะเหลียน

นายเอกชัย สุนทร 0-7528-9426 08-1867-1324

นำยอ�ำเภอสิเกำ

นายมานะ เทือกสุบรรณ 0-7529-1055 08-1867-1330

นำยอ�ำเภอวังวิเศษ

จ่าเอกสุวัฒน์ สัญวงศ์ 0-7529-6082 08-1867-1341

นำยอ�ำเภอนำโยง

นายไชยา ถิ่นทอง (รก.) 0-7529-9011 08-1867-1350

นำยอ�ำเภอรัษฎำ

นายมนต์ชัย หนูสาย (รก.) 0-7528-6149 06-3187-8401

นำยอ�ำเภอหำดส�ำรำญ

นายกิตติพงษ์ อ�าพันธ์ 0-7520-8781 08-1867-1381
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กระทรวงกลาโหม

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้บญัชำกำรมณฑลทหำรบกที ่43

พล.ต.ภาสกร ทวีตา 0-7549-5063 08-9874-5637

สัสดีจังหวัดตรัง

พ.อ.ทองใบ ชารีวัน 0-7521-0310 08-1964-6026

ผู้บังคับกองพันทหำรรำบที่ 4

กรมทหำรรำบที่ 15 

(ค่ำยพระยำรัษฎำนุประดิษฐ์) 

จังหวัดตรัง

พ.อ.สรรัศมิ์ นิลสลับ 0-7528-4113 06-1956-1953

หัวหน้ำสถำนีวิทยุประจ�ำ

ท้องถิ่น 17 จังหวัดตรัง

จ.ส.อ.เชษฐา ก้อนแก้ว (ท�าการแทน) 0-7550-1100 09-4972-2243

หัวหน้ำสถำนีวทิยกุระจำยเสียง

กองทพัภำคที ่4 จังหวดัตรัง

พ.อ.สรรัศมิ์ นิลสลับ 0-7528-4113 06-1956-1953

หัวหน้ำสถำนีถ่ำยทอดวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

จังหวัดตรัง

นายสมชาย ปูเงิน 0-7527-6216 08-1990-5015
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กระทรวงการคลัง

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

คลังจังหวัดตรัง

นางแก้วใจ คดีธรรม 0-7521-8022 06-5989-1804

สรรพสำมิตพื้นที่ตรัง

นางสาวธนวรรณ ผดุงเดช 0-7521-8218 09-8280-6423

สรรพำกรพื้นที่ตรัง

นายสมศักดิ์ ทองค�า 0-7521-0733 09-3617-2662

ธนำรักษ์พื้นที่ตรัง

นายมนตรี จันทร์เพ็ญ 0-7521-8666 06-5509-3278

นำยด่ำนศุลกำกรกันตัง

นายธงชัย มณีชาติ 0-7525-1003 09-5375-1936

รัฐวิสำหกิจ

ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำร

ออมสิน เขตตรัง

นายวัชรพันธ์ สมพงศ์ 0-7521-6042 08-1990-7725

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 

ผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตภูเก็ต

(ธ.กรุงไทย จ�ำกัด มหำชน) 

ส�ำนักงำนเขตตรัง

นายปรญิญ์ ป่ินทองพนัธ์ุ (ช่วยปฏิบตังิาน) 0-7522-3057 08-7075-7722
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้จัดกำรธนำคำรกรงุไทย จ�ำกัด

(มหำชน) สำขำตรัง

นางจีราวรรษ์ ราชฤทธิ์ 0-7521-8093 08-2993-4002

ผู้จัดกำรธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด

(มหำชน) สำขำทับเที่ยง

นางสาวกนกวรรณ แซ่เฮ่า 0-7521-1482 08-1469-4159

ผู้จัดกำรธนำคำรกรงุไทย จ�ำกัด

(มหำชน) สำขำตลำดเมืองตรัง

นายวสพัฒน์ ชุติประพฤทธ์ิ 0-7521-9871-2 09-1773-8476

ผู้จัดกำรธนำคำรกรุงไทย 

สำขำสิริบรรณตรัง

นางนัชณีญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 0-7521-4208 08-4075-8555

ผู้จัดกำรธนำคำรกรุงไทย 

สำขำโรบินสันตรัง

นายวีรวุฒิ ใจสมุทร 0-7521-7827 08-2993-3594

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน ธ.ก.ส. 

จังหวัดตรัง

นายชาญยุทธ กาญจนพรหม 0-7529-1688 08-5920-9388

ผู้จัดกำรธนำคำรอำคำร

สงเครำะห์ (ธอส.) สำขำตรัง

นายสนิทศักดิ์ คงเขียว 0-7522-2868 08-1928-5941

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน คปภ. 

จังหวัดตรัง

นางสาวกรรติการ์ กันตังกุล 0-7521-4013 08-5043-1971
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ท่องเที่ยวและกีฬำ

จังหวัดตรัง

นายกิจจา ไวชมภู 0-7557-0541 08-9973-9825

รองอธิกำรบดี 

มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

ประจ�ำวิทยำเขตตรัง

ผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์ 0-7529-1446 08-0145-6480

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำ

จังหวัดตรัง

นางละออศรี ทิพย์แก้ว 0-7520-4715 08-1728-8689

รัฐวิสำหกิจ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

จังหวัดตรัง

นายณรงค์ โสภารัตน์ 0-7557-0452 08-1607-6783

ผู้อ�ำนวยกำรกำรท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย 

ส�ำนักงำนตรัง

นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ 0-7521-5867 08-9729-3615
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

นายจรูญศักดิ์ สุขขุม 0-7521-5476 09-3587-4994

เกษตรจังหวัดตรัง

นายวสันต์ สุขสุวรรณ 0-7521-8382 08-1958-5464

ประมงจังหวัดตรัง

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน 0-7521-8541 08-9866-5991

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง

นายสรุจิต วชิชวุรรณ 0-7521-8377 08-1979-4224

สหกรณ์จังหวัดตรัง

นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู (รก.) 0-7521-8562 08-9647-0278

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง

นายปัญญา สุ้นกี้ 0-7557-0517 08-1477-5584

หัวหน้ำส�ำนักงำน

ตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

นางสุภารัตน์ หาญศิริสวัสดิ์ 0-7557-0518-9 06-1420-7738

หัวหน้ำด่ำนตรวจพืช

ท่ำเรือกันตัง

นายอนุกูล อ้วนเส้ง 0-7525-1317 08-1921-9144
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำร

ชลประทำนตรัง

นายธนิษฐ์ หยูทอง 0-7550-1062 08-1990-2270

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรเกษตรตรัง

นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล 0-7529-0614 08-1898-5373

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัย

และพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์

น�้ำจืดเขตตรัง

นางสุวรรณดี ขวัญเมือง 0-7527-0640 08-1978-5269

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น�้ำชำยฝั่งตรัง

นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น 0-7527-4077-8 08-1397-9782

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและ

พัฒนำอำหำรสัตว์ตรัง

นางจรณีุ ด�าช่วย (รก.) 0-7527-0387 08-7294-3049

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและ

บ�ำรุงพันธ์ุสัตว์ตรัง

นายถาวร ถมมาลี 0-7527-0907 08-1798-1579
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์วจัิยพชืสวนตรัง

นายฉัตรชัย กิตติไพศาล 06-3227-6250  08-1554-6921

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนีพฒันำทีดิ่นตรัง

นายบุญช่วย ช่วยระดม  0-7550-1059 09-2279-8040

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ขยำยพันธ์ุ

พืชที่ 2 จังหวัดตรัง

นางวรรณา พรหมบุญทอง 0-7558-2312-3 08-9298-9344

หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์ตรัง

นายทวี ด�าเม็ง - 08-9735-6930

ศูนย์หม่อนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

นางสาวบุญก์ณิสา มาคง (รก.) - 08-8687-8455

หัวหน้ำด่ำนประมงตรัง

นายภาสกร นบนอบ 0-7525-2004 08-6689-0932

รัฐวิสำหกิจ

ผู้อ�ำนวยกำรกำรยำง

แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

นายภิรม หนูรอด 0-7521-2934 09-8280-2473

หัวหน้ำส�ำนักงำน

อ.ต.ก. จังหวัดตรัง

นายกิตติ ตันวโรภาส 0-7557-0420-3 08-9471-4614
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กระทรวงคมนาคม

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ขนส่งจังหวัดตรัง

นายสัญชัย อ่อนแก้ว 0-7529-1502 09-4892-2888

ผู้อ�ำนวยกำรแขวงทำงหลวงตรัง

นายพิสิทธิ์ สุขสง 0-7558-1215 09-3141-9879

ผู้อ�ำนวยกำรแขวง

ทำงหลวงชนบทตรัง

นายโยธา ศรีโยธา (รก.) 0-7558-2318 08-1737-7674

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเจ้ำท่ำ

ภูมิภำค สำขำตรัง

นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ 0-7525-1995 08-1747-6699

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำ

และบ�ำรุงรักษำทำงน�้ำที่ 3 

ตรัง

นายจรัญ ด�าเนินผล (รก.) 0-7525-1788 08-9724-1220

ผู้อ�ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนตรัง

พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ 0-7557-2155 08-9876-4929

นำยสถำนีรถไฟตรัง

นายสุวรรณ รัตนสุคนธ์ 0-7529-0131 08-2810-3589

นำยสถำนีเดนิรถตรงั (บขส.ตรงั)

นางสาวโสณา วิสา (รก.) 0-7521-0455 08-4193-6625
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

นายวริทธิ์ คิดถูก (รก.) 0-7521-8983 08-1895-6432

หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติ

หำดเจ้ำไหม

นายณรงค์ คงเอียด 0-7582-9967 09-3180-4612

หัวหน้ำศูนย์ศึกษำธรรมชำติ

สัตว์ป่ำเขำช่อง

นายธนสาร จันทรโชติ - 08-9877-2473

หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมวนศำสตร์

ชุมชนที่ 8 (ตรัง)

นายพีระชัย สุขเกื้อ - 08-1892-3835

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนทรัพยำกร

ทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 7

นายไมตรี แสงอริยนันท์ 0-7525-2850 08-1897-0025

หัวหน้ำเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ

หมู่เกำะลิบง

นายกิตพงษ์ สงหู้ย 0-7525-1932 08-7568-6474
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

หัวหน้ำเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ

เขำน�้ำพรำย

นายจรุง ลิ้มฉุ้น - 09-3745-2370

หัวหน้ำสวนพฤกษศำสตร์     

ทุ่งค่ำย จังหวัดตรัง

นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล 0-7529-1456 08-9977-0972

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทรัพยำกร

น�้ำบำดำล เขต 6

นายมณเฑียร จงจินากูล 0-7582-5700-1 08-6778-9906

หัวหน้ำสถำนีเพำะช�ำกล้ำไม้ 

จ.ตรัง

สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง - 08-6598-5153

หัวหน้ำเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ

คลองล�ำชำน (ต.ช่อง อ.นำโยง)

นายรัตติกาล นวลแก้ว - 09-3582-7636

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนประสำนและ

บริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำภำคใต้ 

ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2

นางกศริินทร์ พลนาค (ปฏิบตัหิน้าทีแ่ทน) 0-7558-2311 08-6366-3953
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

สถิติจังหวัดตรัง

นางพิลาภ รักไทย 0-7521-8376 09-0980-4275

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนี

อุตุนิยมวิทยำตรัง

นายธีระ เซ่งง่าย 0-7557-2146 09-8282-4034

รัฐวิสำหกิจ

ผู้จัดกำรส�ำนักงำนบริกำร

ลูกค้ำ กสท ตรัง

นายณฐดล ปานด�า 0-7582-9012 08-1417-0024

โทรศัพท์จังหวัดตรัง

นายสิทธิพงศ์ อินทกาญจน์ 0-7521-1720 08-1277-7272

ผู้จัดกำรศูนย์บริกำรลูกค้ำ 

สำขำตรัง

นางเยาวดี ชูมณี 0-7521-8387 09-0520-8281

หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดตรัง

นายอนุชา บุตรครุธ 0-7521-3958 09-1772-3146

หัวหน้ำไปรษณีย์ทับเที่ยง

นายธนชัย สิริโสภณวรกุล 0-7521-8021 09-1771-9231
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กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

พำณิชย์จังหวัดตรัง

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ 0-7521-1488 08-1979-7614

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

พลังงำนจังหวัดตรัง

นายธนาศักดิ์ สระทอง

รัฐวิสำหกิจ

0-7550-1131 09-8010-2362

หัวหน้ำส�ำนักงำนล�ำภูรำ

ฝ่ำยปฏิบตักิำรภำคใต้ กำรไฟฟ้ำ 

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

นายนรินทร์ พลายด้วง 0-7528-4117 08-1676-1524

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดตรัง

นางมณี สารผล 0-7521-8366 08-1936-3604

หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัดตรัง

นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ 0-7557-1605 08-1891-1641
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กระทรวงยุติธรรม

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์คุ้มครอง

คนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง

นางสาวนวลน้อย นิยกิจ 0-7550-1043-4 08-1737-0141

หัวหน้ำส�ำนักงำนเคหะ

จังหวัดตรัง (รัฐวิสำหกิจ)

นางสาวอ�าพรรณี ชูสุวรรณ 0-7529-2592-4 08-4387-4082

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้บัญชำกำรเรือนจ�ำ จ.ตรัง

นายณรงค์ หนูคง 0-7558-2334 08-0071-4213

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

คุมประพฤติ จ.ตรัง

นายนพดล นมรักษ์ 0-7521-2948 06-1420-3552

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

บังคับคดี จ.ตรัง

นายวิเชียร เผ่าชู 0-7521-1772-3 06-3217-4826

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยำวชน จ.ตรัง

นางสาววันดี นิติโชติ 0-7557-1439 08-1975-8715

ยตุธิรรมจังหวดัตรัง

นายนพดล นมรักษ์ 0-7521-4562 06-1420-3552
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กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

นางธมลวรรณ รักษ์สังข์ (รก.) 0-7521-7585-6 08-1874-1014

หัวหน้ำหอจดหมำยเหตุ

แห่งชำติเฉลิมพระเกียรตฯิ ตรงั

นายธีราธร ชมเชย 0-7521-0896 08-7406-3556

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

แรงงำนจังหวัดตรัง

นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา 0-7521-7254-5 06-6114-0038

จัดหำงำนจังหวัดตรัง

นางตรีนุช เกยุรินทร์ 0-7521-4027-8 09-3575-5723

สวัสดิกำรและคุ้มครอง

แรงงำนจังหวัดตรัง

นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี 0-7521-8964 08-1893-8453

ประกันสังคมจังหวัดตรัง

นางสาวสุชาวดี สะอาดจิต (รก.) 0-7557-0528 08-1892-0062

ต่อ 12
08-1425-6820

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำนตรัง

นายปกรณ์ ศรีเพชร 0-7557-0545 08-5483-8589
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กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

หัวหน้ำหอสมุดแห่งชำติ

เฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

นางตรีทิพย์ บัวริน 0-7521-7210 09-3738-4269

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง

นางอรทัย เกิดภิบาล 0-7529-6900 09-3583-1773

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศกึษำประถมศกึษำตรงั เขต 1

ดร.ชุลีกร ทองด้วง 0-7557-2027 08-7553-3926

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศกึษำตรงั เขต 2

นายอุทัย กาญจนะ 0-7527-2371 08-1479-1694

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตรัง กระบี่

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 0-7521-3752 08-7633-3999

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริม

กำรศึกษำนอกระบบและกำร

ศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดตรัง

นางนภา จิโรภาส 0-7521-8440 08-1979-3907

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคตรัง

นายปรีดี เกตุทอง 0-7550-1070 08-1569-7466
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรวทิยำลัยกำรอำชพีตรงั

นายสถาพร อนุกูลพันธ์ 0-7550-1068 08-9469-0838

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัย

กำรอำชีพห้วยยอด

นายกษิดิฏฐ์ ค�าศรี 0-7527-1495 08-1569-8037

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัย

กำรอำชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน 0-7550-1897 08-9909-2480

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัย

กำรอำชีพกันตัง

นายสายัณห์ แร่ทอง 0-7520-7865 09-2135-5533

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัย

สำรพัดช่ำงตรัง

นายจรูญ ชูสังข์ 0-7557-0556-7 08-9290-6523

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตร

และเทคโนโลยีตรัง

นายเจษฎา ธนะสถิตย์ 0-7528-4152 09-3642-8998

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีน

สภำรำชนีิ จังหวดัตรงั

ดร.สุมิตร สามห้วย 0-7521-0792 06-4398-2888
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนวเิชยีรมำตุ 

จังหวดัตรงั

นางยุภา พรเศรษฐ์ 0-7557-2058 08-6741-4241

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีน

วทิยำศำสตร์จุฬำภรณ

รำชวิทยำลัย ตรัง

ดร.สุวณี อึ่งวรากร 0-7559-0364-6 06-5561-5696

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษ เขตกำรศึกษำ 4

จังหวัดตรัง

นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ 0-7550-1192 06-1951-6661

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์

เพื่อกำรศึกษำตรัง

นางสาวมนต์สุดา เกรียงไกร 0-7558-2303 08-1979-0345

หัวหน้ำค่ำยลูกเสือไทย

เฉลิมพระเกียรติฯ 

(ต.บำงดี อ.ห้วยยอด)

นายสินชัย หมวดมณี 09-3650-0780 09-3445-9351

ผู้อ�ำนวยกำร สกสค.

จังหวัดตรัง

นายสันติ แสงระวี 0-7557-0561 08-5871-5184
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กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดตรัง

นายแพทย์ชัยรัตน์ ล�าโป 0-7520-5615-22 08-1798-3496

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตตรัง

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตตรัง)

รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 0-7520-1705 08-1698-0373

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

ฝ่ำยวิทยบริกำร จังหวัดตรัง 

(มหาวิทยาลัยรามค�าแหง)

นางปฐิมาพร ล้อมลาย 0-7550-1164-5 08-1918-9929

รองอธิกำรบดี

ประจ�ำวิทยำเขตตรัง

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง)

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี 0-7520-4051-9 08-1747-8899

ผู ้อ�ำนวยกำรมหำวิทยำลัย

สวนดุสิต ศูนย์กำรศึกษำ 

ตรัง

ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ 0-7550-0888 08-1537-5526
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลศนูย์ตรัง

นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ 0-7520-1500 08-5947-7097

ต่อ 1207

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัย 

พยำบำลบรมรำชชนนีตรัง

นางประไพพิศ สิงหเสม 0-7521-1298 09-4842-9914

หัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ

น�ำโดยแมลงที่ 12.3 จังหวัดตรัง

นางจริยาภรณ์ ใบกอเด็ม 0-7557-2124 09-5282-4816

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์

กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

นางเกตุ สินเทศ 0-7550-1050 09-3575-0685

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัย

กำรสำธำรณสุขสิรนิธร จังหวดัตรงั

นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 0-7529-1564 08-1396-5897

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล

โรคผิวหนังเขตร้อนภำคใต้ 

จังหวัดตรัง

พญ.นริศรา งามขจรวิวัฒน์ 0-7527-0264 08-0873-3388
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

อุตสำหกรรมจังหวัดตรัง

นางพรทิพา อัครสุต 0-7582-9840 08-1738-0367

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส�านักนายกรัฐมนตรี

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

รอง ผอ.รมน. จังหวัด ต.ง.

พ.อ.ทวีวัฒน์ ปิ่นแก้ว 0-7559-0464 08-9288-0535

รอง ผอ.ศรชล จว.ตรัง

น.อ.เฉลิมพล โกมลฤทธิ์ 0-7582-0391 08-9064-4514

หัวหน้ำศูนย์ควบคุมควำมมั่นคง

ท่ำเรือจังหวัดตรัง

น.อ.ประจักร เจนไธสง 0-7582-0391 09-7090-2735

ประชำสัมพันธ์จังหวัดตรัง

นายธานินทร์ ทองขโชค 0-7521-1819 09-2246-8375

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำย

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

นางสาววาสนา วิโนทัย 0-7557-0534 09-2246-8648

รัฐวิสำหกิจ

นำยสถำนีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 

จังหวัดตรัง

นางสาวโรจนา บุญชูวงศ์ (รก.) 0-7527-8012 -
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ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

พระพุทธศำสนำจังหวัดตรัง

นางสาวอมร สะอาด 0-7521-2912 08-6982-3853

ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง            
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ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้บงัคบักำรต�ำรวจภูธรจังหวดัตรงั

พล.ต.ต.สันทัด วินสน 0-7557-2181 08-1892-7130

กองก�ำกับกำรสืบสวนต�ำรวจภูธร

จังหวัดตรัง

พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช 0-7521-1317 08-1766-4021

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธร

เมืองตรัง

พ.ต.อ.สานิตย์ พลเพชร 0-7521-1311 08-1271-0193

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธรกันตงั

พ.ต.อ.ภูมิ บาลทิพย์ 0-7525-1002 09-2254-2999

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธร

ปะเหลียน

พ.ต.อ.พูนศักดิ์ เซ็งแซ่ 0-7528-8477 08-1538-6008

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธร

ย่ำนตำขำว

พ.ต.อ.เชื้อชาติ เยาด�า 0-7558-4133 08-9727-4222

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธร

ห้วยยอด

พ.ต.อ.ประดิษฐ ชัยพล 0-7527-2148 08-1893-7968

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธรสิเกำ

พ.ต.อ.อิศราพงศ์ จินา 0-7529-1005 08-1084-4466

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธรวงัวเิศษ

พ.ต.อ.ประวิทย์ เขียวไสว 0-7529-6125 06-4023-5269
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธรนำโยง

พ.ต.อ.ภูมิิสิทธิ์ นาวัง 0-7529-9310 08-6958-4198

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธรรษัฎำ

พ.ต.อ.ปรดี ีนาคช่วย 0-7528-6239 08-8762-5506

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธร

หำดส�ำรำญ

พ.ต.อ.ถนอม อ่วมพรม 0-7520-8772 08-1270-6363

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธร

บ้ำนคลองเตง็

พ.ต.อ.ชาญวุฒิ รักษาพราหมณ์ 0-7527-6166 08-1979-1685

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธร

บ้ำนหนองเอื้อง

พ.ต.อ.สมศักดิ์ สังข์น้อย 0-7529-1270 08-8773-5603

ผู้ก�ำกับกำรสถำนีต�ำรวจภูธร

เขำวิเศษ

พ.ต.ท.มนตรี มีเภตรา 0-7582-9762 08-7264-5366

สวญ.สภ.โคกยำง 

พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธนพัฒณ์ศิริ 0-7529-0290 08-6278-6854

สวญ.สภ.บ้ำนในควน

พ.ต.ท.ธีรพล อาจกูล 0-7529-1674 08-9735-0774

สวญ.สภ.หนองตรุด

พ.ต.ต.ขวัญเจริญ ไกรทอง 0-7529-0807 08-9409-5913

นวท.(สบ4.) พฐ.จว.ตรัง

พ.ต.อ.ภิญโญ อุ่นแดง 0-7521-4021 08-2430-9742
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ส�านักงานศาลยุติธรรม

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้บังคับกองร้อยต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนที่ 435

พ.ต.ท.โกเมน สุวรรณชาตรี 0-7529-1492 06-2987-8959

สวญ. ตม.จังหวัดตรัง

พ.ต.ท.วัชรพล สว่างแผ้ว 0-7525-1030 08-1340-1871

ผู้ก�ำกับกำร 9 กองบังคับกำร

ต�ำรวจน�้ำ

พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม 0-7525-3208-9 08-1988-8895

สำรวัตรสถำนีต�ำรวจน�้ำ 2 

กก.9 กองบังคับกำรต�ำรวจน�้ำ

พ.ต.ท.จักรพงษ์ มนัสชัย 0-7525-1103 08-6368-3547

สำรวตัรสถำนีต�ำรวจทำงหลวง 2 กก.7

พ.ต.ท.มีเดีย ปฐมพรวิวัฒน์ 0-7550-1032-3 08-2240-1480

สว.กก.5 บก.ส.1

พ.ต.ต.วินิตย์ ไชยเวทย์ 0-7521-0065 08-5594-6926

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้พพิำกษำหัวหน้ำศำลจังหวดัตรงั

นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง 0-7521-8052 09-8280-0386

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนประจ�ำ

ศำลจังหวัดตรัง

นางวรรณา ซื่อต่อตระกูล 0-7521-8052 08-1872-4228

ต่อ 113

ผู้พพิำกษำหัวหน้ำศำลแขวงตรัง

นายประภาส บุญโยม 0-7529-0107 09-8280-0448
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ส�านักงานอัยการสูงสุด

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนประจ�ำแขวงตรงั

นางธัญญ์ภัสร์ ทวีสัตย์ 0-7529-0107 08-5660-7401

ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลเยำวชน

และครอบครัวจังหวัดตรัง

นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม 0-7557-2231 09-8280-0394

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนประจ�ำ

ศำลเยำวชนและครอบครัว

จังหวัดตรัง

นายจิรกร ทวีศัตย์ 0-7557-2231 08-9022-9469

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

อัยกำรจังหวัดตรัง

นายเพิ่มศักดิ์ บ�ารุง 0-7557-1630

ต่อ 402

08-1654-7867

อัยกำรจังหวัดคดีศำลแขวงตรัง

นายวิกรม โกมลตรี 0-7557-1630 06-1403-0898

อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและ

ครอบครัวจังหวัดตรัง

นายโกวิท จงจิต 0-7521-1481 06-2592-1081

อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำร

บังคับคดีจังหวัดตรัง

นายสุเจนทร์ สินไชย 0-7521-1237 08-1797-2643
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน 

ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวดัตรัง

นายราม วสุธนภิญโญ 0-7521-2102-3 08-6593-4878

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

ตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดตรัง

นายสุรินทร์ แนมไสย 0-7521-6161 09-5419-2529

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประจ�าจังหวัดตรัง

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดตรัง

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดตรัง

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำ

จังหวัดตรัง

นางสาวอรพิน อาชีวะสุข 0-7521-6045 08-9726-1133

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

หัวหน้ำส�ำนักงำนสภำ

เกษตรกรจังหวัดตรัง

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง 0-7557-0580 08-0700-8372

ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
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พระสังฆาธิการจังหวัดตรัง

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

เจ้ำคณะใหญ่หนใต้

พระพรหมจริยาจารย์ - 08-4296-4829

เจ้ำคณะจังหวัดตรัง

พระราชวรากร - 08-6266-2370

รองเจ้ำคณะจังหวัดตรัง

พระประสิทธิโสภณ - 08-3288-8373

เจ้ำคณะอ�ำเภอเมืองตรัง

พระมหาสุวรรณ - 08-0326-8716

เจ้ำคณะอ�ำเภอย่ำนตำขำว

พระครูอาทรกิตยานุกูล - 08-1536-0998

เจ้ำคณะอ�ำเภอนำโยง

พระมหาโอทก - 08-1676-0638

รักษำกำรเจ้ำคณะอ�ำเภอ

ปะเหลียน

พระครูฑีมเขตตาภิรักษ์ - 08-1968-7466

รักษำกำรเจ้ำคณะอ�ำเภอ

ห้วยยอด

พระครูวิริยกิจโสภิต - 08-4111-0195

รักษำกำรเจ้ำคณะอ�ำเภอกันตัง

พระครูสังวรธรรมโชติ - 08-1785-9874

รักษำกำรเจ้ำคณะอ�ำเภอวังวิเศษ

พระครูมหาเขตตารักษ์ - 08-1978-5635

รักษำกำรเจ้ำคณะอ�ำเภอสิเกำ

พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ 09-4748-9422
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ

ปลัดองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด

นายธีรศักดิ์ หนูรักษา (รก.)

0-7521-8262

ต่อ 331

0-7521-8262

ต่อ 555

09-3195-4154

06-2242-9437

คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดตรัง

คริสตจักร

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ประธำนคณะกรรมกำร

อิสลำมประจ�ำจังหวัดตรัง

นายอะหมัด  ก้อเด็ม - 08-0532-5385

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

คริสตจักร

อาจารย์พรสรวง จิตต์แจ้ง 0-7522-2311 08-2776-0802

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

เจ้ำคณะอ�ำเภอรัษฎำ

พระครูรัษฎาเขตคณารักษ์ - 08-7442-7964
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เทศบาล

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกเทศมนตรีนครตรัง

นายสญัญา ศรวีเิชยีร 0-7521-8202 08-1271-0093

นำยกเทศมนตรีเมืองกันตัง

นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี 0-7525-1251 08-1677-2222

นำยกเทศมนตรีต�ำบลห้วยยอด

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ 0-7527-1332 08-9289-9009

นำยกเทศมนตรีต�ำบลคลองเต็ง

นายทนงศกัดิ ์เย่าเฉือ้ง 0-7527-6191 06-3282-6456

นำยกเทศมนตรีต�ำบลท่ำข้ำม

นางพรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์ 0-7528-9302 08-9872-8184

นำยกเทศมนตรีต�ำบลทุ่งยำว

นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน 0-7520-8165 08-4662-2262

นำยกเทศมนตรตี�ำบลย่ำนตำขำว

นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์ 0-7528-1430 08-7703-7774

นำยกเทศมนตรีต�ำบลล�ำภูรำ

นายรักชาติ  เที่ยงธรรม 0-7528-4173 09-8736-6389

นำยกเทศมนตรีต�ำบลนำวง

นายพิทักษ์  สุวคันธ์ 0-7527-0410 08-1370-6858

นำยกเทศมนตรีต�ำบลสิเกำ

นายสุเมธ รอดรัตน์ 0-7529-1085 08-9872-8201

นำยกเทศมนตรีต�ำบลควนกุน

นายเขียว อั้นเต้ง 0-7529-3001-2 08-1676-7170
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกเทศมนตรตี�ำบลคลองปำง

นายศุภกิจ ศาสตร์สุวรรณ 0-7528-6126 06-1240-6333

นำยกเทศมนตรตี�ำบลนำโยงเหนือ

นายสิทธิ สุทธินนท์ 0-7529-9254 09-3553-9878

นำยกเทศมนตรีต�ำบลวังวิเศษ

นายชรินทร์รัฐฐ์ ครุทธิราช 0-7529-6186 08-1719-2030

นำยกเทศมนตรีต�ำบลโคกหล่อ

นายธนกฤต ภูมิมาตร 0-7527-0695 09-5652-3419

นำยกเทศมนตรีต�ำบลทุ่งกระบือ

นางรินทร์ฤดี ไวศยะ 0-7520-4705 08-9471-6796

นำยกเทศมนตรตี�ำบลนำตำล่วง

นายณัฐพงษ์ เนียมสม 0-7550-2610 08-8766-0103

นำยกเทศมนตรตี�ำบลท่ำพญำ

นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ 0-7582-9997 08-1737-3623

นำยกเทศมนตรตี�ำบลควนโพธ์ิ

นายทรงชัย สวนอินทร์ 0-7528-0992 08-2824-8700

นำยกเทศมนตรตี�ำบลห้วยนำง

นายพรชัย สุวรรณอัมพร 0-7529-4112 06-1234-1199
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อบต.

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

อ�ำเภอเมือง

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำท่ำมเหนือ 

นายเจรญิพร เยาวด�า (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7529-0860 08-7472-2897

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบ้ำนโพธิ์

นายภิรมย์ ทองผึ้ง  (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7558-2442 09-3718-0400

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกเทศมนตรตี�ำบลท่ำง้ิว

นายประสทิธ์ิ แซ่ส่อ 0-7528-4930 08-9646-3936

นำยกเทศมนตรีต�ำบลนำเมอืงเพชร

นายเสถียร แก้วงาม 0-7527-8013 09-8680-9791

นำยกเทศมนตรตี�ำบลควนธำนี

นายเสกสรรค์ ศรมณี (รก.) 0-7529-2624 09-3651-6178

นำยกเทศมนตรตี�ำบลบำงเป้ำ

นายละดม เชื้อช่วย 0-7529-2855 08-1737-7470
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลน�้ำผุด

นายสมโชค คงแป้น  (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7525-9041 08-9289-1959

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลควนปริง

นายอลงกรณ์ ไชยเสนีย์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7525-8782 08-8760-3544

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำท่ำมใต้

นางสาวณัฐชยา สกุลทพิย์แท้ (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7520-4185 08-1893-5269

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำโต๊ะหมิง

นางสาววรพินท์ บุษบา (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7527-8078 08-1979-1369

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลหนองตรุด

นายจ�านาญ เต็งรัง (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-1324 08-5886-5578

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำโยงใต้

นายธวัฒ จันเซ่ง (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0802 08-3594-0911

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบำงรัก

นายวิโรจน์ แก้วพิทยา (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-0551 08-6946-2888
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบ้ำนควน

นายอุดม ว่องไวยุทธ์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7550-1085 08-9472-9089

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำพละ

นางสาวสุวรรณี ศีรีรัตน์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0804 08-1894-2873

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำบินหลำ

นายวิชาญ นาเกลือ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0510 08-4190-9897

อ�ำเภอปะเหลียน

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบ้ำนนำ

นายสนิท เพยีรมิตร (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0299 08-0869-9279

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลปะเหลียน

นายสมคิด แคนยุกต์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0639 06-4601-6722

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลสุโสะ

นายเด่นธยา วุ่นแก้ว (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7528-9689 08-1554-0485

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลแหลมสอม

นางเพชรราตรี อนิทร์ช่วย (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7557-6444 08-8762-9492
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลท่ำข้ำม

นางกรกนก หยงสตาร(์ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-2116 08-1080-5540

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบำงด้วน

นายพศิษิฎพงศ์ ปัญญาศริพินัธ์ุ (ปฏิบติัหน้าที)่ 0-7557-6814 08-9866-2174

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลลิพัง

นายสธีุพนัธ์ วารินสะอาด (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7520-4435 08-1396-2811

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลทุ่งยำว

นางขวัญใจ ศิริกุล (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7520-8248 08-1415-8070

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเกำะสุกร

นายร่อศล ตู้ด�า (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7582-9950 09-3579-3415

อ�ำเภอกันตัง 

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลคลองชีล้อม

นางสาวธัญลกัษณ์ หลกัขนั (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7529-0868 08-7886-1703

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลกันตังใต้

นายปัญญา แดหวา (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7520-4625 08-3690-2223

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเกำะลิบง

นางสาวจิรารตัน์ แก้วพทิกัษ์ (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7529-0965 08-1298-7226
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลคลองลุ

นายอ�ามอน แสงรัตน์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0604 08-9288-7682

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลโคกยำง

นายอรุณ ศรีชาย (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-1049 08-2532-0605

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำเกลือ

นายอ�าพล จงราบ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0635 08-9289-2891

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบ่อน�้ำร้อน

นายยศดนัย หมาดเส็น (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-2000 09-2869-5115

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบำงหมำก

นางสาวเพชรลดา ชยักิล (ปฏิบติัหน้าที)่ 0-7529-0895 08-8443-8119

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบำงสัก

นางสาววิไล เกื้อมณี (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-2311 09-5410-8036
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลย่ำนซื่อ

นายวิโรจน์ ปราบรัตน์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7527-0496 06-2978-9964

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลวังวน

นางสาวมณฑ์จิตร ปิยภาณีกุล (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7527-0033 09-5257-7285

อ�ำเภอย่ำนตำขำว

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเกำะเปียะ

นางสาวลินด้า รักยิ่ง (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-5677 08-4746-5188

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลในควน

นายเจตพล ศรมณี (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-6215 09-9318-7021 

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลทุ่งค่ำย

นายอิสรพล จินาอุ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7527-0479 08-5783-4123

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำชุมเห็ด   

นายปิยะกานต์ เก้ือจันทร์ (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7529-0751 08-3520-0007

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลหนองบ่อ      

นางสาธุ ศรีไตรรัตน์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7528-5100 08-7271-0640
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

โพรงจระเข้

นางสาวดาราวรรณ พลประสทิธ์ิ(ปฏิบติัหน้าที)่ 0-7558-2869 09-3580-5436

อ�ำเภอห้วยยอด

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเขำกอบ

นายธีรเดช ไหมจุ้ย (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7550-0088 06-1219-5652

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบำงดี

นายสมัพนัธ์ เลศิประดบัพร (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7528-4453 09-5202-3593

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลหนองช้ำงแล่น

นางสาวเพยีงเพญ็ ยอสม (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7557-7234 08-9858-9443

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำวง

นางกีรภัทร เซ่งง่าย (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0274 08-4842-6123

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลล�ำภูรำ

นายอาคม ยิ้มสง (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0433 08-6273-2442

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบำงกุ้ง  

นายปราโมทย์ คงเพ็ง (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7527-0434 09-1825-8372

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลปำกแจ่ม

นายกฤษฎา สายเมธา (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-4824 09-4460-0338
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเขำปูน   

นายสุทัศน์ จ�าปา (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7527-1589 08-5419-8097

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลทุ่งต่อ

นางสาวศริิวรรณ ว่องทัง่ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0747 08-7267-0249

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลปำกคม

นางสาวณัฐสินี คงแก้ว (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0975 09-8936-6395

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเขำขำว

นายนพนันท์ บัวซิม (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7527-1632 08-1542-6609

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลวังคีรี

นายวาณิชย์ แซ่ลิ่ม (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-8016 08-1958-2042

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลในเตำ

นายรวิภัทร ซุ่นเส้น (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-8237-8 09-7234-6979

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลห้วยยอด

นางสาววนิดา สารานพกุล (ปฏิบติัหน้าที)่ 0-7528-4637 08-1543-8876

อ�ำเภอนำโยง

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำโยงเหนือ

นางสาวมัยตรีจิตร คงมา (ปฏิบัติหน้าที)่ 0-7524-2263 09-2599-5006
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำข้ำวเสีย

นายประกาศ โพชสาลี (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-3158 08-1607-5978

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลโคกสะบ้ำ

นางสาวจารุพรรณ ช่วยข�า (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7558-3105 08-1038-3846

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลช่อง

นางสาววจิิตรรตัน์ มเีสยีง (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7527-0445 08-9868-5256

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลนำหมื่นศรี

นายสุพล ศรีโยธา (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-9556 06-2242-9787

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลละมอ

นายชาตชิาย สรุะสงัวาลย์ (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7557-4100 08-1412-3473

อ�ำเภอสิเกำ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบ่อหิน

นายวัฒนชัย ชูเกิด (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-1012 08-9651-3113

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเขำไม้แก้ว

นางพัชริน เทพแก้ว (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7557-0268 08-1896-7160

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลไม้ฝำด

นางสาววรรณี ตูลเพ็ง (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7527-4040 08-9729-2365
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลกะลำเส

ว่าที ่ร.ต.อาภรณ์ อมัพนัธ์ (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7527-0711 08-8753-1554

อ�ำเภอวังวิเศษ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเขำวิเศษ

นางมานะนันท์ ศรจัีนทร์ทอง (ปฏิบตัหิน้าที)่ 0-7527-0200 08-9871-5951

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลท่ำสะบ้ำ

นายสนิท ตูลเพ็ง (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-6922 08-7419-0454

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลอ่ำวตง

นายมนตรี พลการ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-6577 09-3623-4945

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลวังมะปรำง

นางละออง ตูลเพ็ง (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7527-0358 08-6941-5281

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลวังมะปรำงเหนือ

นางสาวเวนิส ชายเกตุ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7526-2230 08-1894-6370

อ�ำเภอรัษฎำ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลหนองปรือ

นายชยพล เจริญฤทธิ์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7528-4757 09-2276-8148
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลควนเมำ

นายสมชาย แก้วเพ็ง (ปฏิบัติหน้าที่) 08-1370-2454 09-4595-5458

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลคลองปำง

นายเฉลิม สีสุข (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0252 08-1893-8716

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลเขำไพร

นางพลอยทิพย์ ไชยมณี (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0869 08-1089-4114

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลหนองบัว

นางนุชรีย์ เทพรัตน์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0948 06-4989-1435

อ�ำเภอหำดส�ำรำญ

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลหำดส�ำรำญ

นายปิยพร ทองรักษ์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7520-8771 06-2946-5565

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลตะเสะ

นายวีรชิต กูลรมย์ (ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-1244 08-2435-9844

นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลบ้ำหวี

นายบุญเลศิ ชบุูญศร ี(ปฏิบัติหน้าที่) 0-7529-0511 08-9866-6287
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องค์กร/หน่วยงานเอกชน

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดตรัง

นางละมัย เจริญโสภา 0-7550-1095 08-9203-4199

ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดตรัง

นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ 0-7529-0181 08-1693-3868

นำยกสมำคมธุรกิจ

กำรท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ดร.พิทักษ์ ชัยคช 0-7558-1555 08-4244-2333

นำยกสมำคมกำรท่องเที่ยวและ

โรงแรม จังหวัดตรัง

นายสมศักดิ์ เสือบุญทอง - 08-1396-0303

นำยกสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดตรัง

นายวินัย ทองรัตน์ 0-7557-0431 09-4581-4488

ประธำนมลูนิธิหยำดฝนจังหวดัตรงั

นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ - 08-1719-5271

ประธำนสภำอุตสำหกรรม

จังหวัดตรัง

นายประชา งามรัตนกุล 0-7521-7230 09-8750-1456

ประธำนสภำอุตสำหกรรม

ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ดร.พิทักษ์ ชัยคช - 08-4244-2333

ประธำนชมรมธนำคำรจังหวัดตรัง

นายสุพจน์ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ 0-7521-4034 08-1677-3287

นำยกสโมสรไลออนส์ศรีตรงั

นางพิมล  เรืองชู - 08-2714-3232
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ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

นำยกสโมสรไลออนส์ตรัง

นายจ�าเริญสุข จินดารักษ์ - 06-2978-9561

นำยกสโมสรโรตำรีตรัง

นายประชา งามรัตนะกุล - 09-1989-1965

นำยกสโมสรโรตำรีช่อศรีตรัง

นางชูจิตต์ เตชะนิยม - 08-1979-3403

นำยกสโมสรโรตำรีทับเที่ยง

นายหรัช ณ ระนอง - 08-1615-3777

นำยกสมำคมประมงกันตัง

นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ 0-7525-1056 09-2564-5659

นำยกสมำคมชำวสวนยำงจังหวดัตรงั

นายข�า นุชิตศิริภัทรา - 08-1979-9999

ประธำนชมรมผู้ประกอบกำร

ร้ำนอำหำรจังหวัดตรัง

นางรัศมี ขจรสิริสิน - 08-1891-7268

ประธำนชมรมผู้ประกอบกำร

ขนมเค้กจังหวัดตรัง

นายยี่เค้ง วงศ์สัมพันธ์ 0-7521-9093 08-1090-9524

ประธำนสภำทนำยควำมจังหวดัตรงั

นายสารา สุดรักษ์ - 08-1892-3901

ประธำนชมรมคนรักในหลวง 

จังหวัดตรัง

นายสุรพล วิชัยดิษฐ - 08-1787-5747

ประธำนชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดตรัง

นายบรรจง นฤพรเมธี - 08-1892-7440
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โรงพยาบาลเอกชน

ชื่อ โทรศัพท์

รพ.วัฒนแพทย์

รพ.ตรังรวมแพทย์

0-7520-5555

0-7521-8988

ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ โทรศัพท์

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) สาขาทบัเทีย่งตรงั

0-7521-8532

0-7521-0811-2

0-7521-0137-8

0-7522-3444-9

0-7521-8038

0-7521-8059

ชื่อ ที่ท�างาน ที่บ้าน/มือถือ

ประธำนกรรมกำรบริหำรบรษิทัประชำ

รฐัสำมคัคตีรัง (วสิำหกิจเพือ่สังคม) จ�ำกัด

นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ 

ประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรม

ประจ�ำจังหวดัตรัง

นายสุรพล วิชัยดิษฐ์

ประธำน  YEC

นายวศิน พิตรปรีชา

กรรมกำรบรษัิทตรังวสิำหกิจเพือ่สังคม

นายสุรชาติ เชาวน์วัฒนา

09-5441-4334

-

-

-

09-3619-1166

08-1787-5747

06-1428-9153

09-1158-2158
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ชื่อ โทรศัพท์

ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

แจ้งเหตุไฟไหม้ ดับเพลิง

สายด่วนส�านักนายกรัฐมนตรี

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์

สายด่วน อย. 

รับแจ้งรถหาย, ถูกขโมย

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง

สายด่วนต�ารวจท่องเที่ยว

ต�ารวจทางหลวง

กองปราบปราม

สายด่วนกรมทางหลวง

กรมเจ้าท่า

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน  

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

191

199

1111

1133

1556

1192

1567

1155

1193

1195

1586

1199

1669

1130

1129

1662

หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�าคัญ
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