กระทรวงมหาดไทย
ผู้วา
่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช 0-3553-5500 , 08-9203-0493
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (1)
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
0-3553-5374 , 08-9203-4008
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (2)
นายพิภพ บุญธรรม
0-3553-5373 , 08-9203-4007
รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี (ท)
พลตรีสิทธิ ปิยะสนธิ
0-3540-8754 , 08-6331-3859
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
นางดลใจ จองพานิช
0-3552-2457 , 08-1805-6889
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
0-3553-5375 , 08-9203-4384
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์
0-3553-5376 , 08-9203-4382
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวเอื้อมเดือน อุทัยกุล
0-3553-5377 , 08-9203-4386
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นายทองทศ อินทุมาร
0-3540-8200 , 08-5484-2645
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ
นายเดชะ สิทธิสท
ุ ธิ์
0-3540-8200 , 08-4387-8953
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด
นางสาวสุภนิดา สุระกุล
0-3540-8200 , 08-1561-8965
หัวหน้าฝ่ายอานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
0-3553-5375 , 08-9203-4384
เจ้าพนักงานที่ดน
ิ จังหวัดสุพรรณบุรี
นางศุภร อาสาณรงค์
0-3551-1023 , 09-1010-3234
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวีรวุฒิ ประวัติ
0-3553-5385 , 08-1371-3890
พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเสน่ห์ บุญสุข
0-3553-5427, 08-4874-0564
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวอนงค์ โตโพธิ์ไทย
0-3553-6044 , 08-1174-3771
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
นายณรงค์ กล่อมใจ
0-3554-5462-4, 08-1701-4873
หน.สนง. ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด สุพรรณบุรี
นางสมเจตน์ พรหมสุนทร
0-3553-6067-9 , 08-9969-6805
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
นายมนัส อ่่าทอง
0-3553-5379 , 08-9254-8730
จ่าจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเสกสรร ถนอมกิตติ
0-3553-5380 , 08-1833-3010
ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุพล ภูมิธานนท์
0-3540-8201 , 08-1937-4630
เสมียนตราจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพรรณทิภา ช้างขุนทด
0-3553-5432 , 08-9816-2993
นายอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
นายสฤษฏิ์ น้่าค้าง
0-3552-5882-4 , 08-1867-5339
นายอาเภอเดิมบางนางบวช
-ว่าง0-3557-8420 , 08-1867-5343

นายอาเภอบางปลาม้า
นายอนันต์ นาคนิยม
นายอาเภอศรีประจันต์
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
นายอาเภอสองพีน
่ ้อง
-ว่างนายอาเภอสามชุก
นายสมโภช โชติชูช่วง
นายอาเภออู่ทอง
-ว่างนายอาเภอดอนเจดีย์
นายอนันต์ ไชยศักดิ์
นายอาเภอด่านช้าง
นายธีรชัย ทศรฐ
นายอาเภอหนองหญ้าไซ
นายวัฒนา ยั่งยืน

0-3558-7519 , 08-1867-5351
0-3558-1001-2 , 08-1867-5352
0-3553-1913 , 08-1867-5357
0-3557-1188 , 08-1867-5362
0-3555-1001 , 08-1867-5363
0-3559-1055 , 08-1867-5367
0-3559-5080 , 08-1867-5368
0-3557-7001 , 08-1867-5374

ศาลยุติธรรม
ผู้พพ
ิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุชาติ อินประสิทธิ์
0-3553-5551-4 , 08-4360-5512
ผู้พพ
ิ ากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสมพงค์ วงค์แก้ว
0-3552-5621-2
ผู้พพ
ิ ากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี
นายสมภพ เอกทวีวัฒน์
0-3552-4024 , 08-4360-7177

สานักงานอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสมยศ โอชาพันธ์
0-3553-5266 , 08-9920-7569
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวิโรจน์ ศรีดษ
ุ ฎี
0-3553-5264 , 08-9920-7296
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี
นายไชยโย วรยศอ่าไพ
0-3553-5267 , 08-9920-7201
อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี (สคช.)
นายรักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก
0-3553-5628 ,08-6911-1343

สานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์
0-3553-5229-32 ,08-1817-0018
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์
08-1857-7488
พ.ต.อ.สุทธิ พวงพิกุล
08-1943-4300
พ.ต.อ.สุวิทย์ ชาวศรีทอง
08-6677-8869
พ.ต.อ.อนุสรณ์ วนาปกรณ์
08-1402-9743
พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพาณิช
08-9250-0092
พนักงานสอบสวนผู้เชีย
่ วชาญ กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ
0-3552-2806 , 08-1941-1266
ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ.อนันต์ ด้วงมหาสอน
0-3553-5229-32, 08-1267-7062
ผกก.การสืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี

พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ
ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.อ. สุมนตรี กรรณเลขา
ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช
พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์
ผกก.สภ.บางปลาม้า
พ.ต.อ.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา
ผกก.สภ.ศรีประจันต์
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อยู่พะเนียด
ผกก.สภ.สองพีน
่ ้อง
พ.ต.อ.สุเมธ สุนทร
ผกก.สภ.สามชุก
พ.ต.อ.เสกสรรค์ นิ่มนวล
ผกก.สภ.อู่ทอง
พ.ต.อ.สุรพจน์ พิสุทธิวงส์
ผกก.สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.อ.นิวัติ มาตะราช
ผกก.สภ.ด่านช้าง
พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ
ผกก.สภ.หนองหญ้าไซ
พ.ต.อ.สันธนัศอ์ นฤมิตรมงคล
ผกก.สภ.สระแก้ว
พ.ต.อ.อัครัช บัวจงกล
ผกก.สภ.ทุ่งคลี
พ.ต.อ.ภัคภณ เล็กท่าไม้
ผกก.สภ.ทุ่งคอก
พ.ต.อ.พศวีร์ เรืองภู่
ผกก.สภ.สระยายโสม
พ.ต.อ.ชาติชาย นาคะสุวรรณ
สวญ.สภ.บางตาเถร
พ.ต.ท.วิเชียร ยางงาม
สวญ.สภ. องค์พระ
พ.ต.ท.ธนากร สุวรรณศรี

0-35581-111 , , 08-9379-2727
0-3552-5583-4 , 08-1942-1591
0-3557-8022 , 08-1981-7299
0-3558-7372-3 ,08-9811-1444
0-3558-1111 , 08-1995-3046
0-3553-1019 , 08-5292-1919
0-3557-1090 , 08-1913-1221
0-3555-1100 , 08-1684-4666
0-3559-1009 , 08-1291-1583
0-3559-5004 , 08-1858-1599
0-3557-7089 , 09-0993-6553
0-3559-7476 , 08-5101-0472
0-35468444 , 08-1801-7319
0-3558-9502 , 08-1802-3056
0-3555-9217 , 08-7003-8847
0-3544-6912 , 09-2269-5166
0-3548-1130 , 08-9170-7722

กระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุธี จึงมีผลบุญ
0-3553-5393-5 , 08-3066-7330
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
นายมนตรี สุดจิตร์
0-3555-5251-2 , 08-1174-8985
สรรพากรพื้นที่สพ
ุ รรณบุรี
นายปัญญา แก้วมูลเนียม
0-3553-5399 , 08-1838-0244
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
0-3553-5414-5 , 08-1280-0276
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
0-3553-5089 , 09-1951-1065

กระทรวงพลังงาน

พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
-ว่าง-

0-3553-5616

สานักนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นางพรฤดี สวัสดิน
์ พรัตน์
0-3553-5423 , 09-2246-8397
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี
นางจ่านงค์ ศรันยพิพัฒน์
0-3541-2328-9 , 09-2246-8688
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสนธยา เสนเอี่ยม
0-3553-6083 , 08-5185-7575

กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล
0-3555-5210 , 08-5481-3389
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล
0-3544-1027 , 08-1755-1762

กระทรวงกลาโหม
สัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.อ.เรืองโรจน์ เสนาราง
0-3553-5416 , 08-1888-6121
ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสุพรรณบุรี
นายนิวัฒน์ ครึกครื้นจิตร
0-3555-5763 , 08-1778-6812

กระทรวงยุติธรรม
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง
0-3552-2509 , 08-7695-7007
หัวหน้าสานักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวบุญล้อม ประเสริฐสุทธิ์ 0-3552-3391 , 08-9901-1005
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
0-3552-2499 , 08-1909-0265
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล
0-3549-4725 , 08-9968-1135

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
นายชูเกียรติ ธีระประภา
0-3553-5421 , 09-0980-4220
ผอ.สถานีอุตน
ุ ย
ิ มวิทยาสุพรรณบุรี
นายสมนึก สวนดอกไม้
0-3555-5242 , 08-1304-4845
หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรอู่ทอง
นายสุพจน์ วงศ์ราช
0-3555-3002 , 08-1407-2911

กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
นายประยุธ โอสธีรกุล

0-3553-6359 , 08-9254-8743

ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
นายวิเศษ เพชรประดับ
0-3555-5281 , 08-1941-6195

หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายพนมบุตร จันทรโชติ (รกท.) 0-3553-5501 , 08-5919-5050
ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
นายพนมบุตร จันทรโชติ
0-3555-1021, 08-5919-5050
หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
นางทัศนีย์ เทพไชย
0-3553-5343 , 08-9911-7176
หัวหน้าพิพธ
ิ ภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
นางนิภา สังคนาคินทร์
0-3555-3002 , 08-9812-6605
หัวหน้าพิพธ
ิ ภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
นายสุนันท์ ไทรเทพยิ้ม
0-3553-6113-6 , 08-4769-5339
หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวิรัตน์ ค่าแข็งขวา
0-3553-5112 , 08-6339-6381
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
นายสุรชาติ นุกูลธรรม
0-3553-5247 , 08-1942-3449
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์
0-3555-5370 , 08-1943-1231

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์
0-3553-5424 , 08-9255-1313
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
นายไพสิฐ เกตุสถิตย์
0-3555-5266 , 08-1899-9177
ปฏิรป
ู ที่ดน
ิ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายเลิศพัฒน์ ใจรู้รอบ
0-3555-5258 , 08-1913-8579
ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์
0-3555-5458 , 08-9920-4955
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสันติ อัจยุตโภคิน
0-3555-5466 , 08-5660-9811
สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นายมนูญ อยู่ดี
0-3552-3870 , 08-1763-7069
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
นางสุรกัญญา ญาณลักษณ์
0-3555-5255 , 08-9254-3668
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
นายพิจิตร เวชภูติ
0-3559-1203 , 08-6321-2839
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาทีด
่ ินสุพรรณบุรี
นายวันชัย วงษา
0-3545-4081 , 08-1989-9475
ผู้อานวยการศูนย์วิจย
ั ข้าวสุพรรณบุรี
นายสุรพล จตุพร
0-3555-5340 , 08-1934-0048
ผู้อานวยการศูนย์วิจย
ั และพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
นางจารินี จันทร์ค่า
0-3555-1433 ,08-1618-0145
ผู้อานวยการศูนย์วิจย
ั และพัฒนาประมงน้าจืดสุพรรณบุรี
นายกฤษฎา ดีอินทร์
0-3544-1032 , 08-6199-9969
หน.หน่วยบริหารจัดการประมงน้าจืดเขื่อนกระเสียว
นายวีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล
0-3559-5511 , 08-9254-2543
ผอ.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
นายมงคล ถนนแก้ว
0-3543-7705 , 08-1572-0284
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
สุพรรณบุรี
นายสมคิด เฉลิมเกียรติ
0-3548-1126-7 , 08-1198-3744

ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย
0-3553-5720 , 08-1911-3403
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโพธิ์พระยา
นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์
0-3553-5869 , 08-9961-1886
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสามชุก
นายยศดนัย น้อยแก้ว
0-3546-4408 , 08-1780-8979
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง
นายธวัช ชัยประสพ
0-3555-3019 , 08-4874-6224
หัวหน้าโครงการส่งน้าและบารุงรักษากระเสียว
นายชานนท์ เสือพิทักษ์
0-3559-5120 , 08-5821-2000
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดอนเจดีย์
นายประเชิญ จีนขจร
0-3559-1200 , 08-1858-5671
ผอ.สนง.ก่อสร้าง 12 สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
นายวรพจน์ เพชรนรชาติ
0-3557-1066 , 08-1942-7643
หัวหน้านิคมสหกรณ์หว
้ ยขมิน
้
นายมาโนช สมงาม
0-3546-6062 , 08-9550-4941
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สพ
ุ รรณบุรี
นายธงชัย ปอศิริ
0-3548-1147 , 08-4793-3617
หัวหน้าสถานีวิจย
ั ทดสอบพันธ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร์ (รกท.) 0-3544-6216 , 09-0429-7709

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผอ.สนง.พัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย์จังหวัด
นายทวีป จ่าเนียร
0-3553-5386-7 , 08-9836-8191
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสุพรรณบุรี
นายกันตภณ เมฆายัน
0-3544-6202 , 08-4387-4024
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที6
่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกระเสียว
นายสมศักดิ์ อินธิวิภาต
0-3559-5575 , 08-1857-2654
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพรพิไล จันทรุยาภา
0-3552-5224-5 , 08-1736-0290

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวันชัย จันทรกูล
0-355-5498 , 08-1696-2770
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
นายสมชาย ประเสริฐศรี
0-3554-5744 , 08-439-1699
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ส่ารวจการณ์ 0-3554-5661-2 , 08-1954-2200
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2
นายแสนพล อู่วิเชียร
0-3554-5472 , 08-1905-0220
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์
0-3555-5634 , 08-6590-9870
ผอ.ททท.สานักงานสุพรรณบุรี
นายวิศรุต อินแหยม
0-3552-5863-4 , 08-9609-1158

กระทรวงคมนาคม
ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี

นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์
0-3552-3912 , 08-9203-1174
ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 10
-ว่าง0-3555-5434
ผู้อานวยการแขวงการทางสุพรรณบุรี ที่ 1
นายจตุพล เทพมังกร
0-3552-2133 , 08-1406-2340
ผู้อานวยการแขวงการทางกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ที่ 2)
นายยุทธศักดิ์ ศรีงามเมือง
0-3555-2000 , 08-1856-9944
ผอ.การเจ้าท่าภูมภ
ิ าค สาขาสุพรรณบุรี
นายสมพงษ์ เพชรนาค
0-3553-6294 , 08-1336-4775
ผู้อานวยการสานักทางหลวงชนบท ที่ 14 สุพรรณบุรี
นายอภินน
ั ท์ จิรชัยกิตติ
0-3555-0552-4 , 08-1833-8935
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี
นายนิวาศ หล่อวัฒนากูล
0-3555-5626 , 08-1453-9155

นายเผด็จ กระจ่างยุทธ์

0-3544-9237 , 08-9519-2824

กระทรวงสาธารณสุข

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง
่ แวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
นายองอาจ ชนะชาญมงคล
0-3553-5426 , 08-1752-0964
ผอ.สนง.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุม
่ น้าท่าจีนสานักงาน
ทรัพยากรน้า
นายอาณัติ นทีทอง
0-3555-5240 , 08-9205-8018
ผอ.สานักบริหารพืน
้ ที่อนุรักษ์ที่ 3
นายเชิดชัย จริยะปัญญา
0-3221-1025
หน.ศูนย์ประสานงานป่าไม้สพ
ุ รรณบุรี
นายประเสริฐ ม่วงอยู่
0-3552-5446 , 08-1995-7810

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร
0-3545-3069-76 , 08-1838-3367
ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
0-3552-1555 , 08-1986-3525
ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
0-3553-1077 , 08-1856-6721
ผอ.โรงพยาบาลอู่ทอง
พญ. สมพิศ จ่าปาเงิน
0-3555-1432 ,08-1857-0110
ผอ.โรงพยาบาลด่านช้าง
นพ.ละเอียด นาคใหม่
0-3559-5032 , 08-1375-6252
ผอ.โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
0-3557-8033 , 08-1191-8000
ผอ.โรงพยาบาลสามชุก
พญ.พัชราภรณ์ วิริยเวชกุล
0-3557-1492 , 08-1942-2210
ผอ.โรงพยาบาลดอนเจดีย์
นพ.พูนชัย อติยศพงษ์
0-3558-1749-50, 08-1942-3947
ผอ.โรงพยาบาลศรีประจันต์
นพ.สุธน ยุวศิรินน
ั ท์
0-3558-1749-50 , 08-1942-3946
ผอ.โรงพยาบาลบางปลาม้า
นพ.อนวัชช์ รักษ์วรรณวงศ์
0-3540-0578-80 , 08-1919-2555
ผอ.โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
พญ.สมพิศ จ่าปาเงิน (รกท.)
0-3557-7068 , 08-1857-0110
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสพ
ุ รรณบุรี
นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
0-3553-5252-5 , 08-1570-9743
ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี
ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง
0-3545-4050-8 , 08-1865-2036
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
นายถาวร ภูติวัฒนชัย
0-3552-2177 , 08-1867-9080
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอเดิมบางนางบวช
นายถวัลย์ อยูส
่ ุวรรณ
0-3550-8628 , 08-1981-5458
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภออู่ทอง
นายค่ารณ ครื้นน้่าใจ
08-1981-5381
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปลาม้า
นายทรงวุฒิ โอภาส
08-1378-0143
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีประจันต์
นายสุทธิพงษ์ ปรางศร
0-3558-1044 , 08-9837-5717
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอสองพี่น้อง
นายประพันธ์ ใยบุญมี
0-3553-0274 , 08-1857-1950
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอดอนเจดีย์
นายสุกิจ แจ่มแจ้ง
0-3559-1290 , 08-1736-8811
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอด่านช้าง
นายสุ่ยถิน แซ่ตน
ั
08-9836-5795

ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี
นายส่าเริง สโมทัย
0-35550715-6 , 08-4751-0547
ผอ.สานักงานอุทยานแห่งชาติพุเตย

หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอสามชุก
นายไพฑูรย์ สมตัว
0-3557-1020, 08-1944-0786
หัวหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองหญ้าไซ

กระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
น.ส.กมลวรรณ อิ่มสุวรรณ
0-3553-5079-80 , 08-9920-1782
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
นายชัยวัฒน์ ทิพย์ลมัย
0-3553-5392 , 08-1928-5204
ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
นางพิศมัย นิธิไพบูลย์
0-3553-5390 , 08-1829-5914
จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
นายชูชาติ อารยวงศ์
0-3540-8205-6
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
นายสุรพล พลอยสุข
0-3541-2394-9, 08-5483-8187

กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์
0-3555-5696 , 08-1991-8653
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
นายธงชัย อุบลแย้ม
0-3555-5025-6 , 08-9254-8656
หัวหน้าสานักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
นายรณชัย วิรุฬรักษ์
0-3555-5519 , 08-9254-8637
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0–1 สุพรรณบุรี
นางจินตนา เพ็งใย
0-3555-5352 , 08-9254-8638

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายมนูญ ศูนย์สท
ิ ธิ์

08-9836-5795

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศาลาขาว
นายมาโนช สุดสายตา
0-3559-9800 , 08-9969-2901
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนแตง
นายสุรเชฐ นาคะประเสริฐกุล
0-3554-0419 , 08-9969-2902
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนโพธิท
์ อง
นายการเวก สงสกุล
0-3559-9642 , 08-9969-2903
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระแก้ว
นางสุภพิชภ์ ศรีแดง
0-3559-7471 , 08-9969-2904
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตลิ่งชัน
นางสุทิน พลายละหาร
0-3542-3138 , 08-9969-2905
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์
นายอเนก ล้อมวงษ์
0-3545-1228 , 08-9969-2906
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิพ
์ ระยา
นางรัตนา แสงสว่างโชติ
0-3553-5908 ,08-9969-2907
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนมะสังข์
นายสุรย
ิ า ยิบพิกุล
0-3545-1479 ,08-9969-2908
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนตาล
นางฉันทิสา หอมฟุ้ง
0-3555-0287 ,08-9969-2909
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกโคเฒ่า
นางแน่งน้อย สุขเผือก
0-3545-6027 ,08-9969-2910
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่ขวาง
นางสุนาฎ มีสมหวัง
0-3549-4502 ,08-9969-2911
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพิหารแดง
นางพัชรา ชิตชิกูล
0-3554-5300 ,08-9969-2912
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทับตีเหล็ก
นางศรีวรรณ โภชฌงค์
0-3545-4088 , 08-9969-2913
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวอุด
นางเนตรนภา แก้วเมฆ
0-3543-1512 , 08-9969-2914
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนกายาน
นางอารีย์ พูลสวัสดิ์
0-3545-3045 , 08-9969-2915
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางกุ้ง
นางเมตตา ศิริพรรณภิรัตน์
0-3559-9492 , 08-9969-2916
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามคลี
นางอรวรุณ ละมูลจิตรต์
08-9969-2917
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสนามชัย
นางพรพจน์ บุญญสิทธิ์
0-3553-6014 , 08-9969-2918
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าระหัด
นายสมชาย ธีระวงศ์ภญ
ิ โญ
0-3549-4002 , 08-9969-2919
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรั้วใหญ่
นายธรรมโรจน์ บุญพรวงศ์
0-3552-5450 , 08-9969-2920
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตีนเป็ด
น.ส.นวลจันทร์ เจริญสุข
0-3545-3431 , 08-9969-2921
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่ลก
ู นก

นายบุญสม อ่่าบุญ
08-9969-2922
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปรือ
จอ.ชาลี เสมาค่า
08-9969-2923
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสังฆจายเถร
นายสุพล ขันทองดี
0-3559-9893 , 08-9969-2924
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิ์ตะวันออก
นางวาสนา จันสวัสดิ์
08-9969-2925
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนกลาง
น.ส.ชนาธิป กิจบุญ
08-9969-2926
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอู่ยา
นางขันโท นาคสมพันธ์
0-3544-1168 , 08-9969-2927
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองขาม
นายด่าเนิน ชูก้าน
0-3543-1657 , 08-9929-2897
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนขุนราม
นายสมชาย จุย
้ เจริญ
0-3541-2083 , 08-9969-2898

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอเดิมบางนางบวช
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเดิมบาง
นายสมพร เรือนทอง
08-1922-7831
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนางบวช
นางสุภัททา อินทรศักดิ์
08-1763-0168
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกช้าง
นางสายสุดใจ กรานวงษ์
08-7073-4264
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งคลี
นางพัชรี เจริญผล
08-9028-9852
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาดิน
นางวัลลีย์ ร่มจ่าปา
08-9259-8225
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเขา
นายชัยเชษฐ์ เสาวงจันทร์
08-9503-3087
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าสะแก
นายธงเทพ วงษ์ศรีสังข์
08-9915-4777
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากน้า
นางอุบล แก้วเจริญสีทอง
08-2805-9864
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อกรุ
นางศรีสมบัติ ศรีสุข
08-1303-1644
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคูเมือง
นายสมนึก พิณสุวรรณ
08-1736-0809
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัวเขา
นางประภา โพธิส
์ ุวรรณ
08-6508-7739
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวนา
นายสุรัฐ แสงรุ่งรัตน์
08-3315-4265
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยางนอน
นางพรรณี ดวงออ
08-6169-0241
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแหลมหย้า
นายสุรัตน์ กลิ่นถือศิล
08-9804-0351
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังศรีราช
นายประยุทธ กุลศิรริ ังสรรค์
08-6753-4198
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลาด

นายมงคล ดวงจันทร์
08-0022-9465
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านริ้วกรูด
นายกิตติภณ เผือกรักษ์
08-1008-3385
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าช้าง
นางภาธิตา ทิชชาพงศ์
08-1700-3542
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกระทุ่ม
นางอรศริ เจริญยิ่ง
08-1019-0166
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองแขม
นางจินตนา จิตรพีระ
08-1942-4964

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภออู่ทอง
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโข้ง
นายวันชัย สมใจเพ็ง
0-3547-0433-4 , 08-0433-3549
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านจร้าใหม่
นางนงค์ณพัชร์ มณีอินทร์
08-2246-7594
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาทอก
นางทองเผื่อ เหล็งหวาน
08-1736-2002
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพลับพลาไชย
นางละออง มะปรางหวาน
08-1736-1771
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขามเหนือ
นายสุรยุทธ ผิวอ่อนดี
08-0021-6565
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนคา
นางประเทือง สุนทรวิภาต
08-1705-9911
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโป่งพรานอินทร์
นางรจนา ประยูรย์วงษ์
08-5135-4057
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองโอ่ง
นางพรรณิภา นวกุล
08-1857-2287
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยหิน
นางวรรณี ช่านาญอักษร
08-9549-1796
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจดีย์
นายสุพรรณ ธรรมจักร
08-1705-9119
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระจัน
นางอังสนา กาละพงษ์
08-1858-9942
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองชะโด
นายพิมาน พละเลิศ
08-4314-2126
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยุ้งทลาย
นางสุวพร ธนวรรณ
0-3545-6-9643 , 08-1752-2267
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอน
นายสัจจา ธรรมวงษ์
08-1848-1916
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจรเข้สามพัน
นางธนาภรณ์ วงษา
0-3556-4028 , 08-1378-0223
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังหลุมพอง
นางสาวแฉล่ม แก้วคง
0-3546-1121 , 08-9226-1697
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระยายโสม
นายพีรศักดิ์ ตระกูลชาวท่าโขลง 08-9912-2543
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ่อปั้น
นายขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
08-1763-1331
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระพังลาน

นางอารี เอกปัจชา
0-3555-9434 , 08-3695-1232
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองข้าวงาย
นายกฤษณพงศ์ คิ้วเที่ยง
08-9549-1796 , 08-1941-2887
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนมะเกลือ
นายอ่าพล ปานเพชร
0-3543-2016 , 08-1816-6315
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอู่ทอง
นายอุดม คุณโอนด
0-3556-4393 , 08-1036-7041

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอบางปลาม้า
(ผู้ดารงตาแหน่ง ผอ. และ ผูท
้ าหน้าที่ ผอ.)
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดดาว
นางสมทรง ภักดีนารถ
08-6016-1590
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางปลาม้า
นางสมพร จึงเจริญศิลป์
08-6016-1354
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตะค่า
นางสายทอง ดวงจินดา
08-9254-2446
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแหลม
นายธเนศ มั่นคงดี
08-1378-4675
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาลี
นางนฤมล โชคเฉลิมวงศ์
08-1763-3801
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางใหญ่
นางวันทนา แจ่มจ่ารัส
08-1866-3227
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสาธงทอง
นายมนูญ ไอยรารัตน์
08-1705-8881
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกฤษณา
นางพัชรี ช่างสุพรรณ
08-1736-0877
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลราษฎร์บูรณะ
นายชัยณรงค์ ชโลธร
08-9808-6385
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามัคคีธรรม
นางสาวพวงแก้ว พรหมรส
08-4316-9995
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจระเข้ใหญ่
นางเกสสุดา นาคนิยม
08-1857-1242
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่กองดิน
นายธานี อินทขันตี
08-1856-9689
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลองครักษ์
นางงามนิตย์ ไทรด้วง
08-9228-2422
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวัดโบสถ์
นางสุขสวัสดิ์ คล้ายมาลา
08-1197-1315
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนขาด
นายเมสรินทร์ สุวรรณ
08-9550-8845
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังน้าเย็น
นางรุ่งรุจี ศรีรุ่งเรือง
08-1944-3985
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะขามล้ม
นางลักขณา โพธากุล
08-1014-0808

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอศรีประจันต์
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกร่าง
นายมนต์ชัย นาคนิยม
08-0658-8880
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังหว้า
นางวิไล นามวงศ์
08-0658-8881
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมดแดง
นางจันทร์เพ็ญ บุญเรืองรอด
08-0658-8882
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังยาง
นายธานินทร์ แนบเนียน
08-0658-8883
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปลายนา
นายวิรัช เชิดฉันท์
08-0658-8884
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังน้าซับ
นายสมชาย หอละเอียด
08-0658-8886
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางงาม
น.ส.เอื้อม ดอกตาลยงค์
08-0658-8887
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนปรู
นายบุญเชิด มีชนะ
08-0658-8889
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งขโมย
นางณัฐนันท์ โกมลวรรณธนะชัย 08-0658-9990
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองชะโด
นายวิษณุ ชูวงษ์
08-0658-9991
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลม่วงเจริญผล
นางอัปสร มณีอินทร์
08-0658-9992
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพธิน
์ ฤมิตร
นายสมชาย แซ่ตัน
08-0658-9993
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรางหางม้า
นางบุปผา แสงวันทอง
08-0658-9994
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดปลาเค้า
นายไมตรี ธนาวัฒนะ
08-0658-9995

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอสองพี่น้อง
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีสาราญ
นางดวงชีวัน จิราโรจน์
08-9254-4865
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกุม
่
นางงามตา ศรีสงวน
08-9254-4856
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ่อสุพรรณ
นายศักดิ์ชาย บุญมาก
08-9254-4872
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัววัง
นายอธิวัตร์ ป้อมพิมพ์
08-9254-4873
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบ่อ
นางพรทิพย์ กระสาย
08-9254-4870
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขื่อชนก
นายกันตภณ สินพูลผล
08-9254-4866
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไผ่โรงวัว
นายธีรพิชญ์ นาคเวช
08-9254-4867
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพลับ
น.ส.สุนิสา จันทร์แสง
08-9254-4852
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านช้าง
นายบันเทิง สนธิเณร
08-9254-4862

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านย่านซื่อ
นายบรรหาร ศรีเกิดกลัด
08-9254-4863
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเฝ้า
นายเมฆ จินดาเลิศ
08-9254-4868
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวโพธิ์
นายสุรศักดิ์ เปรมจันทร์วงศ์
08-9254-4857
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งคอก
นายอภิชาติ ธิติมาธัญญากุล
08-9254-4867
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนมะนาว
น.ส.ญาณิศา รังสรรค์ลิขิต
08-9254-4874
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเนินพระปรางค์
นายวิรัช อ้อภูมิ
08-9254-4861
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต้นตาล
น.ส.นฐนน ปิ่นทะศิริ
08-9254-4864
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเลน
นายสุจินต์ ชาวบางพรม
08-9254-4850
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางตะเคียน
นายมาโนช พูลส่าราญ
08-9254-4853
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางตาเถร
นางสมทรง กล้าหาญ
08-9254-4851
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางเกล็ด
นางสังเวียน ทับทิมดี
08-9254-4854
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนกระเบื้อง
นายส่าเริง สีแตงอ่อน
08-9254-4860
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านลองตอง
นายวีรยุทธ ศรีงาม
08-9254-4869
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางสะแก
นายชัชวาลย์ คูธนะวนิชพงษ์
08-9254-4855
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกระทู้
นายจิรายุ บุญครอง
08-9254-4871
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าไชย
น.ส.ธีรนันท์ ศรีตองอ่อน
08-9254-4858

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอดอนเจดีย์
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทะเลบก
นายชาตรี ขลังธรรมเนียม
08-9254-3490
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนกลาง
นายสายชล สุขส่าราญ
08-9254-3489
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไร่รถ
นายประทีป สุภาภา
08-9254-3485
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสาหร่าย
นางสมจิตร กิติชัยชาญ
08-9254-3482
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระกระโจม
นางคงชนก กาญจนประกิจ
08-9254-3488
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยม้าลอย
นางศรีรัตน์ พลเสน
08-9254-3483
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองทราย
นางสาวนันทิยา จ่าปาสัก
08-9254-3492

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านช่องพิกุล
นางเฉลิมศรี อู่อรุณ
08-9254-3487
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกะดวง
ว่าที่ ร.ต.ทัศนะ สุขประดิษฐ์
08-9254-3481

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอด่านช้าง
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลองค์พระ
นายอ่านาจ บุญเกิด
08-6027-6390
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพุหวาย
นางนฤมล อาภาเภสัช
08-1944-3103
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกล้วย
นายโสภณ อินรุ่ง
08-7025-8891
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทับกระดาษ
นางสุรีย์พร หิริโอ
08-5426-1203
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทับผึ้งน้อย
นางโชติกา แสงอินทร์
08-1826-6693
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยขมิน
้
นายอดิสร พรมสันต์
08-1191-1249
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองอุโลก
นายกิติศักดิ์ แก้วเรือง
08-5295-9972
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพุนาร้
้ อน
นายสุวรรณ อาภาเภสัช
08-1736-1913
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังยาว
นางสุดใจ พลเสน
08-7158-3467
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงรัง
นางสาวสุวรรณ ศรีวิเชียร
08-7164-8361
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนิคมกระเสียว
นางสุนันทา ทรัพย์สิน
08-6174-8826
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งมะกอก
นายประสิทธิ์ เมฆฉาย
08-9886-0199
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองมะค่าโมง
นางวิเชียร เพ็งสวย
08-3907-5991
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด่านช้าง
นางพรรณี หงษ์โต
08-7405-5649
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยแห้ง
นายมนูญ พรหมศร
08-0435-0590
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโป่งค่าง
นายณรงค์ ขุณพิทักษ์
08-1378-4835

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอสามชุก
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลย่านยาว
น.ส.ชลธิชา ศรีบญ
ุ เพ็ง
0-3556-1303 , 08-1858-2770
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางขวาก
นายณัฐวุฒิ อัศวไพฑูรย์
0-3543-4122 , 08-5266-1149
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังลึก
นางวันดี สุขเกษม
0-3568-1258 , 09-2261-6900
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าประชาสรรค์
นางรัตนาภร มะธุระนัตร
0-3551-0044 , 08-1942-6036
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนสันชัย
นายกีรติ รุ่งแจ้ง
0-3557-2060 , 09-8303-1509
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองผักนาก
นายรณชัย เหล็งเอีย
่ ม
0-3549-6591 , 08-6394-6747
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองสังข์ทอง
น.ส.เกษร บุญเรืองรอด
0-3551-0043 , 08-4801-2182
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสระ
นายพีรวิชญ์ ศรีสวัสดิ์
0-3556-1423, 08-4800-4739
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหัวรัง
น.ส.สิรภ
ิ ัทร เพ็ชร์วงษ์
0-3551-0045 , 09-1282-3903
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสะเดา
นางพวงเพ็ญ อุ่นสกุณี
0-3557-1163 , 08-1759-8292
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนไร่
นายวันชัย สมใจเพ็ง
0-3547-0433-4 , 08-0433-3549
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกระเสียว
นางสนอง กลิ่นมณฑา
08-7900-0668

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอหนองหญ้าไซ
(ผู้ด่ารงต่าแหน่ง ผอ. และ ผู้ท่าหน้าที่ ผอ.)
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองราชวัตร
นางชูจิตร แพ่งสภา
08-5299-9126
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองโพธิ์
นายอนุชิต ผลจุลพันธุ์
08-1856-6844
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามัคคีธรรม
นางพิมพ์ชยา ชวรัฐเลิศสกุล
08-1436-1322
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแจงงาม
นางสาวรัตนา ทวีเดช
08-1197-0979
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังน้าโจน
นางวันทนา อรุณแสงศิลป์
08-1196-6774
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองขาม
นางประภาส แจงโสภา
08-9919-5131
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองเสือเต้น
นางรัตติกาล แซ่ตน
ั
08-1943-2858
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทัพหลวง
นายพิชิตศักดิ์ จ่าปาเงิน
08-1944-0280
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโค้งบ่อแร่
นางวราวรรณ จ่าปาเงิน
08-3313-0421

กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
สุพรรณบุรี
นายวรเวชช์ อ่อนน้อม
0-3596-9620-23 , 08-9143-4749
ผอ.กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ผศ.อภิชาติ พรหมโชติ
0 3554 4301 – 3 , 08-1944-8379
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
0-3552-2101 , 08-9837-8773
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
น.ส.ฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
0-3551-1355 , 08-1982-4556
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
0-3559-5056 , 08-1948-4841
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
นายประภาส คงสบาย
0-3551-1880 , 08-7168-9119
ผอ. วิทยาลัยการอาชีพสองพีน
่ ้อง
นายนภดล สุวรรณสุนทร
0-3555-2105 , 08-1943-6741
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
นายชูเชิด มัจฉาฉ่่า
0-3556-4750 , 08-1856-2825
ผอ.สนง.เขตพืน
้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
นายเกรียงพงศ์ ภูมริ าช
0-3553-5417 , 08-6317-4041
ผอ.สนง.เขตพืน
้ ที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
0-3552-1832 , 09-0902-3003
ผอ.สนง.เขตพืน
้ ที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายวีระ ทวีสุข
0-3550-5956 , 08-6382-3227
ผอ.สนง.เขตพืน
้ ที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
นายจักพรรดิ์ จิตมณี
0-3551-5963-5 , 08-1736-9191
ผอ.วิทยาลัยช่างศิลป์
นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์
0-3555-5370 , 08-1943-1231
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
นางญาณกร จันทหาร
0-3545-4082 , 08-1299-1245
ผอ.สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
นางอรณิช วรรณนุช
0-3559-9212 , 08-9901-5637
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสัญญา รอดทรัพย์
0-3553-6170 , 08-1995-7901

โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
นายประเสริฐ สุนทรเนตร
0-3551-1125 , 08-9910-7070
ผอ.โรงเรียนสงวนหญิง
นายประชอบ หลีนุกูล
0-3552-1631 , 08-4725-3823
ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
นายสญชัย ผลวงษ์
0-3549-4715 , 08-5295-4789
ผอ.โรงเรียนสวนแตงวิทยา
นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
0-3559-9200 , 08-9919-1419
ผอ.ตลิ่งชันวิทยา
นายท่านอง ดวงแก้ว
0-3543-1571 , 08-1981-3940
ผอ.โรงเรียนบางปลาม้า “ สูงสุมารผดุงวิทย์ ”
นายวิชิต จับแก้ว
0-3558-7340 , 08-1995-7720

ผอ.หรรษาสุจิตต์วท
ิ ยา 2
นางพรลักษณ์ สุพงศ์
0-3541-6111 , 08-9258-0355
ผอ.โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
นายพิมาย โสมะภีร์
0-3543-6458 , 08-1880-1162
ผอ.โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
นายพินิจ สุทธิรัตน์
0-3558-1970 , 08-1736-2326
ผอ.โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
นายพิทยา แก้วทิพย์
0-3542-0028
ผอ.โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
นางชาดา เคหะนาค
0-3559-1771
ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
นายราชันย์ ทิพเนตร
0-3559-1012 , 08-1763-3115
ผอ.โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
นายประดิษฐ์ พลายโถ
0-3555-7115 , 08-9918-4507
ผอ.โรงเรียนอู่ทอง
นายไพศาล แจ่มถาวร
0-3555-1046 , 08-1736-2835
ผอ.โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
น.ส.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ
0-3555-1419 , 08-9805-8879
ผอ.โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
นายศรายุทธ รัตนปัญญา
0-3555-9056 , 08-9414-7115
ผอ.โรงเรียนดอนคาวิทยา
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
0-3542-1222 , 08-1941-0080
ผอ.โรงเรียนบางลี่วท
ิ ยา
นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
0-3553-1051 , 08-9919-7475
ผอ.โรงเรียนสองพีน
่ ้องวิทยา
นายอร่าม มากระจัน
0-3543-7021 , 08-1378-2267
ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
นางสาวฐิติพร หงษ์โต
0-3548-1477 , 08-1705-7294
ผอ.โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
-ว่าง0-3540-2036
ผอ.โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
นายวีรพล มณีวงษ์
0-3552-4293
ผอ.โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
นางอุษา สุดคนึง
0-3557-1244 , 08-9743-1265
ผอ.โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
0-3568-1252 , 08-1807-9948
ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
0-3557-1017 , 08-1736-2591
ผอ.โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
0-3557-8088 , 08-1853-6770
ผอ.โรงเรียนบ่อกรุวท
ิ ยา
นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า
0-3557-5191
ผอ.โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
นางอุบลวรรณ ข่าขจร
0-3546-8645 , 08-1736-1722
ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์
0-3543-3062 , 08-9703-3119
ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
นายค่ารณ รูปสูง
0-3559-5005 , 08-5290-0375
ผอ.โรงเรียนด่านช้างวิทยา
นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
0-3559-5651 , 08-9546-7294

ผอ.โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
นายตรัยพงศ์ เข็มเพชร
0-3541-1111 , 08-1167-3560

โรงเรียนในสังกัด
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4
นายไชยโรจน์ ศรีวิเชียร
0-3554-6713 , 08-9836-7589
ผอ.โรงเรียนบ้านดอนโพ
นางสาวิตรี แสงสุก
0-3553-5633 , 0-81941-1582
ผอ.โรงเรียนบ้านกิโลแปด
-ว่าง0-3553-5350
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
นายกมล ศรีมาตร
0-3559-7195 , 08-1941-0482
ผอ.โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
นายณรงค์ อินทร์สุข
0-3559-9196 , 08-1995-1836
ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
ว่าที่ร้อยตรี ปิยปราชญ์ โพธิ์ไพจิตร์ 08-1943-0891
ผอ.โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
นายชาลี ทิวาวงษ์
0-3550-0172 , 08-9775-0313
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาม
นายเกียรติพงษ์ กะล่าพัก
0-3543-1686 , 08-1984-7604
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอน
นายณรงค์ ไทยทวี
0-3559-7730 , 08-1005-6513
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปรือ
นายเอกวิทย์ บัวเอีย
่ ม
08-1857-8993
ผอ.โรงเรียนบ้านหลักเมตร
นายวรวรรธ์ อินทรเผือก
0-3544-0146 , 08-7096-6800
ผอ.โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
นายเสนาะ มีสวัสดิ์
0-3559-7463 , 08-1985-1976
ผอ.โรงเรียนวัดกุฎท
ี อง
-ว่าง0-3552-3958
ผอ.โรงเรียนวัดแก้ว
นายไพศาล โกพัฒน์ตา
0-3541-4729, 08-3315-3939
ผอ.โรงเรียนวัดเขาดิน
นายประยุทธ สร้อยสุวรรณ
0-3559-7461 , 08-1995-4134
ผอ.โรงเรียนวัดคันทด
นางเดือนวรัท ภัทรเดช
0-3544-0133 , 08-1258-4434
ผอ.โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
นายวินิตย์ คชเดช
0-3541-2111 , 08-1526-2672
ผอ.โรงเรียนวัดจาปี
นายนิคม แย้มมาก
08-1943-7373
ผอ.โรงเรียนวัดดอนกลาง
นายจ่านง ค่าด้วง
0-3556-9081 , 08-3802-2464
ผอ.โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
นายสมัค ชินบุตร
0-3555-0546 , 08-6103-9091
ผอ.โรงเรียนวัดดอนตาล
นายวิสูตร สุดมุข
0-3555-0892 , 08-9369-6362
ผอ.โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
นายประจวบ เทพวงษ์
0-3559-9945 , 08-1942-7896
ผอ.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
นายสุวัฒน์ นิลวงษ์
0-3541-3097 , 08-1986-8347
ผอ.โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
นายชูชาติ คงมีชนม์
0-3555-5067 , 08-1935-5061
ผอ.โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
นางรัตนา ล้อมวงษ์
0-3544-0136 , 08-6162-645

ผอ.โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
นางจันทนา ประสานทรัพย์
0-3544-1108 , 08-2293-0665
ผอ.โรงเรียนวัดประชุมชน
นายอนุศักดิ์ วะยาค่า
0-3542-3042 , 08-5480-4031
ผอ.โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
นายจ่าเริญ สีสม
0-3555-0591 , 08-1561-0110
ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
นายสมบัติ เสร็จกิจ
0-3549-4714 , 08-1942-2596
ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก
นางฉวีวรรณ เฟื่องทอง
08-1722-2698
ผอ.โรงเรียนวัดพระธาตุ
นางกัณยกร อัครรัตนากร
0-3559-9195 , 08-1763-7343
ผอ.โรงเรียนวัดพร้าว
นายประสิทธิ์ชัย ป้อมพิมพ์
0-3553-5902 , 08-4770-5336
ผอ.โรงเรียนวัดพันตาลึง
-ว่าง0-3541-3222
ผอ.โรงเรียนวัดพิหารแดง
นายปรีชา ฉัตรทองค่า
0-3554-5485 , 08-1995-5387
ผอ.โรงเรียนวัดโพคอย
นายมโนธรรม ธนสาร
0-3549-4177 , 08-1736-4096
ผอ.โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
นายไพรัช ศรีธนานันท์
0-3549-4210 , 08-1409-9342
ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
นายสมจิตร บรรจง
0-3545-3465 , 08-7159-2755
ผอ.โรงเรียนวัดลาดกระจับ
นายถวิล ทองสัมฤทธิ์
08-6762-9307
ผอ.โรงเรียนวัดลาดตาล
นายจ่าเริญ แก้วศรีงาม
0-3555-0600 , 08-1926-7285
ผอ.โรงเรียนวัดวรจันทร์
นายดิเรก สิงหาพันธ์
0-3553-5901 , 08-4536-2326
ผอ.โรงเรียนวัดวังกุม
่
นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
0-3553-5973 , 08-3317-1100
ผอ.โรงเรียนวัดวังพระนอน
นายอ่านวย ธีระธ่ารงชัยกุล
0-3545-3040, 08-1946-5617
ผอ.โรงเรียนวัดศีรษะเกษ
นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ
08-1195-1618
ผอ.โรงเรียนวัดสกุณปักษี
น.ส.อมรรัตน์ แสงทองดี
0-3542-3212 , 08-9238-2824
ผอ.โรงเรียนวัดสระประทุม
นายเสนอ ชาวลุ่มบัว
08-9918-1706
ผอ.โรงเรียนวัดสวนแตง
นายสุรินทร์ กอหรั่งกูล
0-3559-9194 , 08-9904-3735
ผอ.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นางธัญนันท์ อ่่าอิ่ม
0-3553-5263 , 08-7170-8982
ผอ.โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
น.ส.สุพร ค่าหอม
0-3559-9000 , 08-4413-3939
ผอ.โรงเรียนวัดสามทอง
นายนัทที เกรียงไกร
08-7162-9778
ผอ.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นางสาวอารีย์ บัญญัติ
08-1943-5717
ผอ.โรงเรียนวัดสานักตะฆ่า
นายปัญญา ธรรมวิชิต
08-9214-9760
ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณาคี
นายไพศาล ชูเชื้อ
0-3542-3250 , 08-9919-1457
ผอ.โรงเรียนวัดหนองโสน
นายพัฒนศักดิ์ โพรามาต
08-7162-3720

ผอ.โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
นายทักษิณ อารยะจารุ
0-3543-7581 , 08-1587-5659
ผอ.โรงเรียนวัดหัวไผ่
-ว่าง0-3541-4222
ผอ.โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
นายมนัส ปาละพันธุ์
0-3544-0128 , 08-1436-6965
ผอ.โรงเรียนวัดอุทุมพราราม
นายประภา น้อยสกุล
0-3541-3111 ,08-9523-5084
ผอ.โรงเรียนวัดอูย
่ า
นายอดุลย์ พลายจั่น
0-3554-5263 , 08-6561-9243
ผอ.โรงเรียนสุพรรณภูมิ
นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
0-3551-1005 , 08-3311-9988
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
นายชาญชัย ดาบสมุทร
0-3552-1326 , 08-1943-2526
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
นายอดิศักดิ์ สามงามแสน
0-3552-2828 , 08-1995-1191
ผอ.โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
นายวีรชัย รัตนเสลานนท์
0-3544-0131 , 08-9163-7373
ผอ.โรงเรียนกฤษณา
นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล 0-3545-7540 , 08-1732-3374
ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
นายสมชาย อุบลวรรณ
0-3558-7406 , 08-9896-1289
ผอ.โรงเรียนบางปลาม้า
ดร.วันทนา ปทุมเทศวิพัฒน์
0-3558-7422 , 08-7053-3988
ผอ.โรงเรียนบางแม่หม้าย
นายปรีชา ศิรส
ิ มบูรณ์เวช
0-3543-6456 , 08-6005-9394
ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
นายประสงค์ จันทร์แสงสว่าง 0-3548-6610 , 08-9500-3998
ผอ.โรงเรียนบ้านรางทอง
นางชาดา เคหะนาค
0-3545-8028 , 08-9200-2426
ผอ.โรงเรียนวัดขวาง
นายศักดิ์ชัย พิมนิสัย
0-3541-4111 , 08-1858-2501
ผอ.โรงเรียนวัดคลองโมง
นายขวัญเมือง โอชารส
0-3548-1258 , 08-9987-6710
ผอ.โรงเรียนวัดคูบว
ั
นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
0-3541-5069 , 08-6166-6165
ผอ.โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
-ว่าง0-3545-8438
ผอ.โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์
0-3545-6264, 08-9546-8504
ผอ.โรงเรียนวัดช่องลม
ดร.ชัยฤทธิ์ หนูสนั่น
0-3545-7097, 08-1299-4085
ผอ.โรงเรียนวัดชีปะขาว
-ว่าง0-3558-8004
ผอ.โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
นายสีชาติ ค่าหอมกุล (รก)
0-3544-0106 , 08-1711-4106
ผอ.โรงเรียนวัดดอนขาด
นายสุพจน์ วิเชียรศรี
0-3548-8880 , 08-1382-2338
ผอ.โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า
0-3544-7117 , 08-0655-3215
ผอ.โรงเรียนวัดดอนตาจีน
นายอ่านาจ นาคล่าภา (รก)
0-3544-0133 , 089-994-8341
ผอ.โรงเรียนวัดดารา
นายสมชาย บริบูรณ์บน
ั เทิง
ผอ.โรงเรียนวัดดาว

0-3544-0105 , 08-7091-2591

นายทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม
0-3541-5222 , 08-9929-4935
ผอ.โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
นางสุรัชนา มีโย
0-3541-6444 , 08-5065-7776
ผอ.โรงเรียนวัดตะลุ่ม
นายประวิทย์ ดวงจันทร์
0-3541-6018 , 08-3698-3255
ผอ.โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
นายสมชาย จันทร์มณี
0-3558-8580 , 08-6545-2673
ผอ.โรงเรียนวัดบางจิก
-ว่าง0-3544-0118
ผอ.โรงเรียนวัดบางเลน
นายปรีดา ทู้ไพเราะ
0-3545-8437 , 08-1856-4767
ผอ.โรงเรียนวัดบางใหญ่
นายปราโมทย์ สุวรรณเวก
0-3542-4222 , 08-1941-3634
ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหมี่
นายณรงค์ ด่ารงค์ฤทธิ์
0-3558-7408 , 08-9611-7729
ผอ.โรงเรียนวัดบึงคา
นายสถาน จงสมจิตต์
0-3544-0120 , 08-5289-9470
ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์
นายเสน่ห์ พลายยงค์
0-3541-6333 , 08-1299-1633
ผอ.โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม
นายวิวิศน์ พรทิพยพานิช
0-3558-6133 , 08-9254-8535
ผอ.โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
นายอารมณ์ นาคสุวรรณ
0-3545-8506 , 08-6040-5265
ผอ.โรงเรียนวัดไผ่เดีย
่ ว
นายมานิตย์ ดวงดิษฐ์
0-3541-5194 , 08-1290-9650
ผอ.โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
นางศนิศา บุษบงศ์
0-3544-0111 , 08-9221-1289
ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน
นายยรรยง อรรถีโภค
0-3558-6210 , 08-9836-8089
ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร์
0-3545-7272 , 08-9411-9004
ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง
นายสัญญา สาลีผลิน
0-3542-2225 ,08-9808-1423
ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
-ว่าง0-3553-5818
ผอ.โรงเรียนวัดลาดน้าขาว
นายสนอง สังข์สุวรรณ
0-3567-1222 , 08-9915-0695
ผอ.โรงเรียนวัดลานคา
น.ส.ธนากร อินทขันตี
0-3558-7414 , 08-1942-2471
ผอ.โรงเรียนวัดลาบัว
-ว่าง0-3544-0103
ผอ.โรงเรียนวัดวังน้าเย็น
นายชาติ กลางโฉม
0-3545-9280 , 08-9913-3506
ผอ.โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
นายธนาชิต แก้วชนะ
08-9230-9772
ผอ.โรงเรียนวัดศุขเกษม
-ว่าง0-3542-4444
ผอ.โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม
นายพิทยา บางสุวรรณ
0-3541-5111 , 08-1880-1071
ผอ.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (ม้า)
นายธนกฤต อาทิตย์โจ
0-3558-7546 , 08-1858-6396
ผอ.โรงเรียนวัดสาลี
นายวิชัย ใยมะเดื่อ
0-3567-1111 , 08-7801-4057

ผอ.โรงเรียนวัดสุขเกษม
นายชัยวุฒิ วงศ์พันธุ์ทา
0-3541-6322 , 08-1981-9549
ผอ.โรงเรียนวัดเสาธง
นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
0-3545-7203 , 08-6034-9081
ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงทอง
-ว่าง0-3567-1190
ผอ.โรงเรียนวัดองครักษ์
นายสมศักดิ์ จันทร์แดง
0-3542-2111 , 08-1942-9395
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
นายพิสัย บุญประกาศิต
0-3558-7420 , 08-6173-6245
ผอ.โรงเรียนบ้านคลองชะโด
-ว่าง0-3556-1344
ผอ.โรงเรียนบ้านคลองชะอม
นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์
0-3542-0333 , 08-9914-6446
ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดวังหว้า
-ว่าง0-3556-1346
ผอ.โรงเรียนบ้านรางหางม้า
นางกฤษณา ถาวรพรหม
08-6753-7293
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิก
นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์
0-3583-7291 , 08-2724-1511
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเพียน
นายทะนง พุทธจ่า
0-3558-2615 , 08-7158-0303
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสรวง
นายมนัส มงคลชาติ
0-3542-0222 , 08-8018-3549
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
นายหิรญ
ั เชิดฉันท์
0-3546-3101 , 08-7162-0064
ผอ.โรงเรียนวัดเกาะ
นายอักษร เทียนกัณฑ์เทศน์
0-3559-1770 , 08-4013-0292
ผอ.โรงเรียนวัดไก่เตีย
้
นางสาวสมพงษ์ สะราค่า
0-3558-1408 , 08-1302-2970
ผอ.โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
นายเฉลิม ผิวแดง
0-3556-1343 , 08-1111-2428
ผอ.โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
นายประยูร ชินสุวรรณ
0-3558-1755 , 08-1986-6517
ผอ.โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส
นายณรงค์ ศรีเฮงไพบูลย์
0-3542-0322 , 08-9915-5182
ผอ.โรงเรียนวัดเถรพลาย
นายบัณฑูร พลเสน
0-3558-1045 , 08-9023-6611
ผอ.โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
นายบรรจบ มาตรวิจิตร
0-3544-0707 , 08-0356-8484
ผอ.โรงเรียนวัดบรรไดทอง
นางนิลวดี กวีรัตน์ธ่ารง
08-1880-1565
ผอ.โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
นางเมตตา ยิ้มสมบูรณ์
0-3558-1477 , 08-9260-8748
ผอ.โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
นายพินิต น้อยอินทร์
0-3556-1324, 08-7166-6398
ผอ.โรงเรียนวัดปลายนา
นายเจนกิจ เจนไธสง
0-3558-1502 , 08-1194-2430
ผอ.โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
นายประสาน พุ่มเข็ม
0-3546-3527 , 08-5704-9669
ผอ.โรงเรียนวัดปู่เจ้า
นายมาโนช สังข์วรรณ
0-3556-1355 , 08-9774-0272
ผอ.โรงเรียนวัดพังม่วง
นายชุมพล มาลัยทอง
0-3546-3264 , 08-5428-6262
ผอ.โรงเรียนวัดโพธิน
์ ฤมิตร
นายสมพงษ์ เกียรติกสิกร
0-3546-3102, 08-9500-6123
ผอ.โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
นายประยูร ดอกล่าใย
0-3558-2957 , 08-7154-5473

ผอ.โรงเรียนวัดยาง
นายรักษา ศิริวณิชกุล
0-3558-1192
ผอ.โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
นางศิริพิมล เจียมจันทร์
0-3554-8469
ผอ.โรงเรียนวัดวังพลับใต้
นางศรีสุดา ขันตี
0-3544-0071
ผอ.โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
0-3543-5023
ผอ.โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
นายสมปอง สมงาม
0-3558-1516
ผอ.โรงเรียนวัดสามจุน
่
นายอ่านาจ ราชวงษ์
0-3558-2820
ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงทอง
นายนิรุตต์ เข็มเงิน
0-3558-1819
ผอ.โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
นายสุเนตร อิทธิสาร
0-3542-0111
ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
นายประยูร ดอกล่าใย
0-3558-1059

, 08-9154-1192
, 08-6520-9711
, 08-1196-6484
, 08-1705-3134
, 08-6161-7301
, 08-1966-4968
, 08-3308-4439
, 08-1941-0866
, 08-7154-5473

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในสังกัด
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผอ.โรงเรียนสุพรรณบุรป
ี ัญญานุกูล
นายสถาพร วิสามารถ
0-3545-4099 , 08-1867-8387
ผอ.โรงเรียนสหวิทย์
นางนลินี วันไชย
0-3552-2152
ผอ.โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
นางสาวอัจฉรา ไพจิตต์
0-3552-1895 , 08-8950-9599
ผอ.โรงเรียนศุภลักษณ์
นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช
0-3554-6968
ผอ.โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัย
0-3552-2152
ผอ.โรงเรียนวิทยาศึกษา
นายอินทร์ถงึ สูญโญ
0-3551-1337
ผอ.โรงเรียนคี่ตี้
นายบุญส่ง จานศึกสี
0-3545-8586
ผอ.โรงเรียนอานวยเวทย์
นายณัฐพร อินทุมาร
0-3558-1375

โรงเรียนในสังกัด
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ผอ.โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
-ว่าง0-3559-1003
ผอ.โรงเรียนบ้านนเรศ
นายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
0-3544-6223 , 08-3693-4839
ผอ.โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
นายขจิต ทองเพ็ชร์
0-3559-1244 , 08-7164-7329
ผอ.โรงเรียนวัดราษฎรบารุง
นายสันทัด เตียบฉายพันธ์
0-3559-2204 , 08-5264-4433
ผอ.โรงเรียนวัดหนองหลอด
นายสมปอง สุภาภา
0-3559-1477, 08-1905-7079
ผอ.โรงเรียนวัดธัญญวารี
-ว่าง0-3559-1899
ผอ.โรงเรียนวัดชีธาราม
นายวิทยา เพชรกุล
0-3550-7095 , 08-4944-6618

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
นายณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์
0-3545-3259 , 08-6763-7230
ผอ.โรงเรียนบ้านดงกะเชา
นายสมชาย เกสรสุคนธ์
0-3545-1010 , 08-1736-6703
ผอ.โรงเรียนวัดหนองแจง
นายสมพงษ์ สมใจเพ็ง
0-3543-6292 , 09-8395-4492
ผอ.โรงเรียนวัดสระด่าน
นายสัญญา แช่มช้อย
0-3548-3155 , 08-1736-1213
ผอ.โรงเรียนวัดบ้านกรวด
นายมงคล จินตนประเสริฐ
0-3550-7522 , 08-1942-4984
ผอ.โรงเรียนวัดท่ากุ่ม
นายสูขวิทย์ ปู้ทอง
0-3544-0020 , 08-1778-1609
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
-ว่าง0-3559-1891
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
นายสุทัด พลเสน
0-3544-0063 ,08-9918-4239
ผอ.โรงเรียนบ้านทะเลบก
นายสังเวียน มณีวงษ์
0-3543-8468 , 08-1943-2391
ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อสาราญ
ว่าที่ ร.ต.นิยม โพธิ์ทอง
03-544-0051 , 08-9717-9013
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแขม
นายประจวบ สังขวรรณ
0-3543-8500 , 08-1986-5155
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
นายสริ ดวงแก้ว
0-3543-8405 , 08-1908-3815
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย
นางอินทิรา ล้อมวงษ์
0-3543-9573 , 08-6802-2347
ผอ.โรงเรียนบ้านสระกระโจม
นายกฤษณะ พลายละหาร
0-3555-7116 , 08-6165-0745
ผอ.โรงเรียนบ้านยมเบือ
-ว่าง0-3543-8407
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
นายสงบ อัชชะสวัสดิ์
08-1931-7943
ผอ.โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
นายทนง แก้วเขียว
08-3714-1715
ผอ.โรงเรียนบ้านหัวเขา
นายธวัช กรุดมณี
0-3555-7150 , 08-1454-4479
ผอ.โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นายเทพรัตน์ นนท์ช้าง
08-1009-0016
ผอ.โรงเรียนดอนเจดียพ
์ ิทยาคม
นางจิรฐา จรวงศ์
0-3559-1241 , 08-4087-6267
ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ขาด
-ว่าง0-3553-1784
ผอ.โรงเรียนวัดรางกร่าง
นายปราโมทย์ เพชรปานกัน
0-3554-2626 , 08-9910-1453
ผอ.โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
นายสุชาติ โพธิ์พันธ์
0-3547-2052 ,0 8-5404-8900
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
นางสาวนันทวรรณ ทองดี
0-3543-7626 , 08-5701-3636
ผอ.โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
นายรัญทม สอาดเอีย
่ ม
0-3558-9135 , 08-4731-6397

ผอ.โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2
นางสาวดาวรุ่ง มั่นคงดี
0-3558-9352 , 08-1935-5147
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
นายขวัญชัย บัวงาม
0-3558-9270 , 08-1651-7042
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิก
-ว่าง0-3543-7645
ผอ.โรงเรียนวัดพรสวรรค์
นายเฉลิมพล อุปวรรณ
08-1744-9674
ผอ.โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
นางชญานิศวร์ ศุภเสรษฐ์สิริ
0-3553-1670 , 08-1857-7519
ผอ.โรงเรียนสองพีน
่ ้อง
นายทินกร หอมกุล
0-3558-4037 , 08-1294-0267
ผอ.โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
นางสาวสิริจินดา แก้วมณี
0-3544-0044 , 08-0580-3622
ผอ.โรงเรียนวัดท่าข้าม
นายนิรันดร ชนะวงศ์
0-3543-7108 , 08-6176-0573
ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
นายสราวุธ ใจยั่งยืน
0-3543-7126 , 08-9919-3387
ผอ.โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
นายจรัล ดอนหว่างไพร
0-3558-4507 , 08-9987-9643
ผอ.โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก
นางปราณี คล้ายนาค
0-3543-7111, 08-9498-7146
ผอ.โรงเรียนวัดใหม่บารุงธรรม
นายธงชัย หลิมทิพย์
0-3544-0043 , 08-1744-1493
ผอ.โรงเรียนตลาดขุนขยัน
-ว่าง0-3544-0059
ผอ.โรงเรียนวัดหัวกลับ
-ว่าง0-3540-2066
ผอ.โรงเรียนวัดทับกระดาน
นายวิทยา วงศ์กล่อม
0-3558-9509 , 08-6036-6581
ผอ.โรงเรียนวัดเวฬุวน
ั
นายณฐดล โกมลสิงห์
0-3543-7432 , 08-9830-2194
ผอ.โรงเรียนวัดหนองพันเทา
นางสาวศุภาพร ผิวงาม
0-3543-7438 , 08-1941-6678
ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัง
นายเสน่ห์ โสมนัส
0-3547-3679 , 08-1944-2571
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า
นายรัญทม สอาดเอี่ยม
0-3543-7167 , 08-4731-6397
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
นายจรูญศักดิ์ กิจจาภินันท์
0-3543-7641 , 08-1763-6023
ผอ.โรงเรียนบ้านดอนตาลึง
นายณรงค์ กังน้อย
0-3558-9506 , 08-1944-8369
ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งคอก
นายประสงค์ พวงวรินทร์
0-3558-9325 ,08-1757-6028
ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
นายวิชัย เดชาวิชิตเลิศ
0-3558-9355 , 08-1852-8873
ผอ.โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์
นายภิรมย์ ข่าดี
0-3544-0047 , 08-1290-7264
ผอ.โรงเรียนบ้านโป่ง
-ว่าง0-3543-7634

ผอ.โรงเรียนบ้านบัวขาว
นางอารี พวงวรินทร์
0-3583-8222 , 08-4354-0356
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง
0-3558-9559 , 08-1918-1057
ผอ.โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
นายถวัลย์ ศรีเหรา
0-3544-0065 , 08-5974-1198
ผอ.โรงเรียนวัดดอนมะนาว
นายสุไพรินทร์ ส้มเทศ
0-3556-6409 , 08-9444-2559
ผอ.โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
นายนิคม พุทธทัน
0-3558-9360 , 08-6033-8766
ผอ.โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
นายธงชัย ตันไชยยะ
0-3556-6199 ,08-9547-6929
ผอ.โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
นายทศพร รุง่ แสง
0-3558-4506 , 08-1552-2407
ผอ.โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวค่า
0-3544-0041 , 08-9837-8945
ผอ.โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
0-3547-2648 , 08-7160-0227
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า
-ว่าง0-3544-0046
ผอ.โรงเรียนวัดบางสาม
นางไมตรี โหมดเครือ
0-3558-4038 , 08-9086-9365
ผอ.โรงเรียนวัดสาเภาทอง
ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐ
0-3544-0045 , 08-5144-3609
ผอ.โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
นายประณีต ขวัญดี
0-3543-7620 , 08-7167-2538
ผอ.โรงเรียนบ้านประทุนทอง
นายวิทยา วังกรานต์
0-3543-7330 , 08-9546-6386
ผอ.โรงเรียนวัดท่าไชย
นายฉลวย วงษ์ขวัญเมือง
0-3541-7111 ,08-1928-9045
ผอ.โรงเรียนวัดบางบอน
นายสมยศ ทองริด
0-3547-2254 , 08-1295-5177
ผอ.โรงเรียนวัดดอนสงวน
-ว่าง0-3543-7616
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล
นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง
0-3553-1391 , 08-6810-8795
ผอ.โรงเรียนวัดท่าจัด
นายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ
0-3553-1991 , 08-6023-7333
ผอ.โรงเรียนวัดรางบัวทอง
นายชาตรี โพธิกุล
0-3583-8425 , 08-4066-5957
ผอ.โรงเรียนวัดบางสะแก
นายสมชาย บุญชอบ
0-3558-4510 , 08-6349-4189
ผอ.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
น.ส.นันทนา ใจตรง
0-3548-1124 , 08-1943-5401
ผอ.โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
นางสาวขวัญเรือน พลวงษ์
08-1302-5767
ผอ.โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1
นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก
0-3543-7655 , 08-1705-5629
ผอ.โรงเรียนวัดย่านซื่อ
นายวัฒนา ทองมี
08-4360-7409

ผอ.โรงเรียนแม่พระประจักษ์
ดร.อรวรรณ จันทร์ชะลอ
0-3553-1160
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
นายสมจิตร ศรีเชียง
0-3558-9172
ผอ.โรงเรียนอุภย
ั ภาดาวิทยาลัย
นายกฤษณ์ เสร็จกิจดี
0-3553-1042
ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
-ว่าง0-3555-1954
ผอ.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
นายชูชาติ รักอู่
0-3555-3041
ผอ.โรงเรียนวัดเขาพระ
นายไตรมิตร หงษ์ทอง
0-3555-3042
ผอ.โรงเรียนวัดหนองตาสาม
นายธีรพล ว่องกิตติพงษ์
0-3555-1955
ผอ.โรงเรียนวัดช่องลม
นายสุทิพย์ ภูฆัง
0-3556-5075
ผอ.โรงเรียนวัดโคกสาโรง
นางพัฒนีพร ทองลิ้ม
0-3556-5220
ผอ.โรงเรียนวัดคอกวัว
นายวิเชียร เหมลี
0-3556-5161
ผอ.โรงเรียนวัดคณฑี
นายมนตรี เกตุคง
0-3556-4622
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง
นายสมมาตร ทองพิลา
0-3559-9809
ผอ.โรงเรียนวัดหนองหลุม
น.ส.สุภาวดี มิสุนา
0-3542-1385
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแหน
นายธีระพร อายุวัฒน์
0-3556-5571
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหิน
นายบุญรอด นักฟ้อน
0-3543-7680
ผอ.โรงเรียนวัดโภคาราม
นายไพฑูรย์ ลอยแก้ว
0-3542-1252
ผอ.โรงเรียนวัดคีรีรต
ั นาราม
นายธวัช กรุดมณี
0-3543-7030
ผอ.โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
นายประเสริฐชัย ทรัพย์ประเสริฐ 0-3548-1010
ผอ.โรงเรียนบ้านเขากาแพง
นางจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ
0-3543-7524
ผอ.โรงเรียนวัดห้วยคูส
้ ามัคคี
นายสุเทพ ลอยแก้ว
0-3543-7227
ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์
นางอารีวัลย์ จ่าปานิล
0-3543-7509
ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
นายพิสิฐ สุนทรวิภาต
0-3549-5039
ผอ.โรงเรียนพลับพลาไชย
-ว่าง0-3543-7284
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุฎิ
-ว่าง0-3544-0154
ผอ.โรงเรียนวัดคีรเี จริญผล
นายสุนทร ศรีราค่า
0-3548-1119

, 08-1948-1262
, 08-1880-0131
, 08-1981-5485

, 08-4316-2772
, 08-1736-8744
, 08-1944-2481
, 08-1942-0726
, 08-1290-0917
,08-1518-7415
, 08-9254-2356
, 08-1294-1735
, 08-1772-4119
, 08-1880-4038
, 08-5702-6023
, 08-1943-5903
, 08-1454-4479
, 08-7603-8393
, 08-9256-2223
, 08-1942-0734
, 09-2271-7930
, 08-4456-1838

, 08-9837-2856

ผอ.โรงเรียนวัดเขาดีสลัก
นายบุญสม ทองงาม
0-3543-7218
ผอ.โรงเรียนวัดจาปา
นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน
0-3543-6175
ผอ.วัดโพธิ์เขียว
นายจ่ารัส รัตน์ทองคง
0-3543-8120
ผอ.โรงเรียนวัดกกม่วง
นายสมหมาย แก้วมณี
0-3544-6259
ผอ.โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
นางกิ่งดาว นาคเอก
0-3543-8393
ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งดินดา
นายอภิเชษฐ์ ผิวแดง
0-3548-1012
ผอ.โรงเรียนวัดสระยายโสม
นายสุรย
ิ ะ รูปหมอก
0-3555-9253
ผอ.โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร
นายบ่ารุง แผนสมบูรณ์
0-3543-6196
ผอ.โรงเรียนวัดคลองตัน
นายเศกชัย เพ็งเกร็ด
0-3555-9340
ผอ.โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
นางชุฒิณี หอมสุวรรณ
0-3555-9676
ผอ.โรงเรียนวัดบ่อคู่
น.ส.บังอร จงสมจิตต์
0-3543-7522
ผอ.โรงเรียนวัดยางยี่แส
-ว่าง0-3545-9914
ผอ.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นางศุภางค์ พิมพ์ชัย
0-3556-5144
ผอ.โรงเรียนวัดจันทราวาส
นายสมบัติ กาบแก้ว
0-3546-0553
ผอ.โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
นายอุทิศ ทองกัก
๊
0-3548-1013
ผอ.โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์
ว่าที่ ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง
0-3548-1170
ผอ.โรงเรียนบ้านดอนพุทรา
นายเกษม ศรีบุญเพ็ง
0-3543-6246
ผอ.โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
นายตรีเพชร มากระจันทร์
0-3555-2993
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
0-3556-5585
ผอ.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
นางสาวอรพรรณ ตู้จินดา
0-3546-1122
ผอ.โรงเรียนบ้านรางโพธิ์
นายประสิทธิ์ เมฆฉาย
0-3563-2090
ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สท
ิ ธาวาส
-ว่าง0-3555-9673
ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์วท
ิ ยาคาร
-ว่าง0-3556-5696
ผอ.โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
นายกฤตวรรณ เพชรด่าดี
0-3541-7415
ผอ.โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
นายทองใบ โฉมงาม
0-3541-7333

, 08-9039-7549
, 08-1299-0954
, 08-1941-9372
, 08-9898-1157
, 08-9038-4986
, 08-1736-2544
, 08-1736-1837
, 09-5154-6009
, 08-1942-8317
, 08-1778-8052
,08-1293-9051

, 08-7171-6403
, 08-1705-7506
, 08-3836-2958
, 08-1008-8654
, 08-6323-4605
, 08-9542-7939
, 08-1918-2327
, 08-1817-8127
, 08-1736-9579

, 08-1763-6528
, 08-1981-2315

ผอ.โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
นายวรวรรธน์ อินทรเผือก
ผอ.โรงเรียนบ้านหัวทานบ
-ว่างผอ.โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
นางรัชฎา พงษ์ประยูร
ผอ.โรงเรียนวัดสระพังลาน
น.ส.สุรย
ิ า ธนวรรณ
ผอ.โรงเรียนวัดดอนสุโข
นางปริศนา ปัญสิงห์
ผอ.โรงเรียนวัดนันทวัน
นายสมนึก ศรีเสน

0-3541-7222 , 08-7096-6800
0-3543-7816
0-3548-1050 , 08-1736-8542
0-3555-9252 , 08-1736-0997
0-3555-9806 ,08-1850-4472
0-3555-9678 , 08-1944-7365

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในสังกัด
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ผอ.โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา
นางดวงใจ บัวเงิน
0-3555-9789
ผอ.โรงเรียนปรีดาวิทย์
น.ส.ดวงพร รวมเมฆ
0-3555-1727
ผอ.โรงเรียนภาวนาภิมณ์พิทยา
นายจ่าเนียร มิ่งเมือง
0-3556-5166
ผอ.โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
น.ส.อัญชลี ศรีเชียง
0-3555-1407
ผอ.โรงเรียนรัตนไพศาล
นางชญานี ภัทรวารินทร์
0-3457-1421
ผอ.โรงเรียนรัตนศึกษา
นายสร้อย ฉิมทองดี
0-3555-1019
ผอ.โรงเรียนสมถวิลอนุบาล
นางสมถวิล วงศ์พันธ์
0-3555-1514

, 08-1587-9851

, 08-3776-7950
, 08-1981-2431
, 08-1942-0587
, 08-9223-7736
, 08-1736-9833

โรงเรียนในสังกัด
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ผอ.โรงเรียนบ้านพุน้าร้อน
นายพิสิฐพงศ์ ค่าสุริวร (รก.ผอ.)
ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
น.ส.นวลจันทร์ ช่านาญศิลป์ (รก.ผอ.)
ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาว
นายสมมุติ จันสิงค่า
ผอ.โรงเรียนบ้านกล้วย
นางประดับศิลป์ น้่าเพชร
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหินดา
นายประกอบ พลายมี
ผอ.โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
นายบุญรอด พลเสน
ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
นายชรัฐ ฝึกวาจา
ผอ.โรงเรียนวัดคอกช้าง
นายสมชาย ลิ้มประจันทร์
ผอ.โรงเรียนบ้านดงเสลา
นายประสบ สถาปนะ

08-1763-1031
08-1887-0315
08-9830-1444
08-5293-5118
09-9521-9271
08-9836-9924
08-1586-2667
08-6003-0709
08-2873-2001

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือ
นายวีระยุทธ วงศ์ศรีจันทร์
08-9546-6886
ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งคอม
นายสายันห์ นิยมทอง
08-7812-5068
ผอ.โรงเรียนบ้านวังน้าเขียว
นายชะอบ ชาวบ้านกร่าง (รก.ผอ.)
08-9050-0704
ผอ.โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
นางภักดิ์สณ
ิ ี เรืองฤทธิ์ธนชัย (รก.ผอ.)
09-2502-5365
ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว1
นายวัฒนา เปลี่ยนราศรี
08-1942-1683
ผอ.โรงเรียนวัดกกเต็น
นายสมัย กันยา
08-1705-5724
ผอ.โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี
นายช่านาญ นาคศิริ
08-6866-5084
ผอ.โรงเรียนบ้านทับกระดาษ
นางประภาศรี จุดมี (รก.ผอ.)
08-4391-9527
ผอ.โรงเรียนวัดกกตาด
นายประสงค์ บุญเรืองรอด
08-1198-1207
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาว
นายรังสรรค์ พิมพขันธ์
08-1495-6577
ผอ.โรงเรียนบ้านกกเชียง
นายมานิต ศรีทองสุข
08-0655-9547
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
นายคนิจ เรืองฉาย
08-1435-2822
ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
นายจินดา อ้อมทอง
08-1819-7829
ผอ.โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
นายอนุชา เงินแพทย์
08-1942-0352
ผอ.โรงเรียนวัดหนองเปาะ
น.ส.หนึ่งนุช กาฬภักดี
08-9830-8098
ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิน
่
นางวิลาวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์
08-9919-2557
ผอ.โรงเรียนบ้านรังงาม
นายสมศักดิ์ ศรีบัวบาน
08-1852-1957
ผอ.โรงเรียนวัดวังคัน
นายสีนวล ดอนไพรรักษ์
08-9836-6325
ผอ.โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
นายสวิด ดวงจันทร์
08-1986-4944
ผอ.โรงเรียนบ้านทับละคร
นายบรรเทิง นันตรี
08-9810-3806
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอุโลก
นายธงชัย ทองมาเอง
08-1942-7327
ผอ.โรงเรียนบ้านสระบัวก่า
นางอัญชลี มาพันธุ์
08-9746-0049
ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่กิโล8
นายอุดมศักดิ์ สมบัติหอม
08-7078-2895
ผอ.โรงเรียนวัดด่านช้าง
น.ส.จิราพร เอี่ยมระหงษ์
08-1942-4278
ผอ.โรงเรียนวัดดอนประดู่
นายมานพ พุ่มสาขา
08-9964-2610
ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ
นายบุญชัย อนันต์ธนสาร
08-1705-8131
ผอ.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นายสมพร ระโหฐาน
08-6161-3833
ผอ.โรงเรียนวัดบัลลังก์
นายมนัส แก้วเรือง
08-9045-6520
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโก
นางสมนึก ทัศนสุวรรณ (รก.ผอ.)
09-0447-9097

ผอ.โรงเรียนวัดลาพันบอง
นายสวงษ์ วงษ์สุวรรณ
ผอ.โรงเรียนวัดหนองทราย
นายศุภชัย สีทองสุก
ผอ.โรงเรียนวัดดอนสาโรง
นายเจริญ แก้วเรือง
ผอ.โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
นายประภาส บุญไชย
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
นางวชิรา แสนโกศิก
ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
นายวิสนุห์ เข็มเพ็ชร
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร
น.ส.สุรางค์ เข็มเพ็ชร
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
นายสังวาล มุขทอง
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาม
นายสุรย
ิ า คงประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนบ้านสระเตย
นายประสงค์ เกษสมบูรณ์
ผอ.โรงเรียนบ้านทัพหลวง
นายมณฑล ไทยานันท์
ผอ.โรงเรียนบ้านแจงงาม
นางนฤนาท นรังสิทธิ์
ผอ.โรงเรียนบ้านดงเชือก
นายอนุชิต ทัศนสุวรรณ
ผอ.โรงเรียนวัดโคกพระ
นายอดุลย์ ภูฆัง
ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว
นายวัลลภ นิลศรี
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองห้าง
นายพงษ์ศักดิ์ ธาดาสีห์
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแหน
นางประคอง รัศมีแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
นายมานพ กาฬภักดี
ผอ.โรงเรียนบ้านราษฏร์บารุง
นายสงวน พิมพ์ขันธ์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
นายบรรจบ เชีย
่ วชาญ
ผอ.โรงเรียนวัดวังหว้า
นายชนะ แสงวิภาสนภาพร
ผอ.โรงเรียนวัดวังหิน
นายสุจินต์ ทองบุญเหลือ (รก.ผอ.)
ผอ.โรงเรียนวัดบางขวาก
นายณรงค์ พานิชวงษ์
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแขม
นางสายฝน แตงโสภา
ผอ.โรงเรียนวัดวังจิก
นายเกียรติศก
ั ดิ์ ศรีสมพงษ์
ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
นายชาลี โตอ่อน
ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
นายปิยะ แสงเดือน
ผอ.โรงเรียนวัดสามชุก
นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์
ผอ.โรงเรียนวัดนางพิมพ์
นายกฤษฎา สุขสวัสดิ์

08-9551-5240
08-9232-2459
08-7151-5077
08-0580-9697
08-1942-2065
08-0654-4843
08-5700-3916
08-1758-4077
08-1009-0791
09-8882-1470
08-1941-1932
08-9508-4333
08-1758-0624
08-4076-5569
08-1858-5202
08-9919-7241
08-6811-7726
08-9511-7337
08-1658-3212
08-6766-6695
08-1942-2562
08-6168-5511
08-1495-3045
08-9038-2236
08-9110-5464
08-1991-0471
08-1736-3385
08-1880-4516
08-6543-6636

ผอ.โรงเรียนวัดบ้านทึง
นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรี
ผอ.โรงเรียนวัดคลองขอม
นายสมชาย นิ่มนุช
ผอ.โรงเรียนวัดดอนไร่
นางอภิญญา สว่างศรี
ผอ.โรงเรียนวัดหนองผักนาก
นายปริญญา มงคลคูณ
ผอ.โรงเรียนวัดหนองไผ่
น.ส.ประไพ ขวัญกุล
ผอ.โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
ผอ.โรงเรียนวัดหนองโรง
น.ส.เยาวลักษณ์ เอีย
่ มประดิษฐ์
ผอ.โรงเรียนวัดโป่งแดง
นายสมยศ ภูฆัง
ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสระ
นายผจญวุฒิ อินโต
ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
นายสุภาพ สุขเสริม
ผอ.โรงเรียนวัดลาดสิงห์
นายมโน โยธาวงศ์
ผอ.โรงเรียนวัดหนองสะเดา
นายสันติ แสงสุก
ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
นายวิจิตร เศรษฐสุข
ผอ.โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
นายธานี อ่าภาวงษ์
ผอ.โรงเรียนวัดโคกหม้อ
น.ส.รัชดา สุทธิวรวุฒิกุล
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นายบุญลอย ปานมุนี
ผอ.โรงเรียนวัดท่าช้าง
นายสุขุม เมฆฉาย (รก.ผอ.)
ผอ.โรงเรียนวัดฉวาก
นางอรุณ โพธิส
์ ุวรรณ
ผอ.โรงเรียนวัดวังกุลา
น.ส.บังอร ศรีด่า
ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมสะแก
นายธีรยุทธ์ ลิ้มรัตนปัญญา
ผอ.โรงเรียนวัดเดิมบาง
น.ส.พรทิพย์ พูลเพิ่ม
ผอ.โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์
น.ส.รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์
ผอ.โรงเรียนวัดท่าทอง
นางลัดดา เพ็งผล
ผอ.โรงเรียนวัดปากน้า
นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง
ผอ.โรงเรียนวัดสามเอก
นายจ่านงค์ เกตุสวรรณ (รก.ผอ.)
ผอ.โรงเรียนพัฒนาปากน้า
นายสวัสดิ์ อินทร์ศก
ั ดิ์
ผอ.โรงเรียนวัดเขาพระ
นายสกุณา ศรีสุข
ผอ.โรงเรียนวัดท่าเตียน
นายมนัส อ่วมวงษ์
ผอ.โรงเรียนวัดกามะเชียร
นายส่าเนา พูลเพิ่ม

08-4893-1445
08-9001-7745
08-1858-1729
08-1828-6052
08-1017-6731
08-7167-8283
08-1293-8578
08-1941-6126
08-6170-2615
08-1942-0026
08-5647-0009
08-1850-7658
08-1856-7669
08-1942-7180
08-1145-7613
08-6330-3402
08-9912-3407
08-1736-0783
08-6178-9801
08-7198-5272
08-0655-2453
08-5149-7251
08-4490-6320
08-1039-6393
08-6755-9326
08-1858-5150
08-1378-6172
08-1293-3282
08-1941-3176

ผอ.โรงเรียนวัดหัวเขา
นายสัญญา น้่าแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านลาด
นายนิรันดร ชนะวงศ์
ผอ.โรงเรียนวัดป่าสะแก
นายมนตรี สะราค่า
ผอ.โรงเรียนวัดบ่อกรุ"คุรุประชาสรรค์"
นายพนม เข็มเงิน
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
นายสุรชาติ หอมละม้าย
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหิน
นางพเยาว์ ชื่นจิต (รก.ผอ.)
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนา
นายอรรถพล ธัญญเจริญ(รก.ผอ.)
ผอ.โรงเรียนวัดน้าพุ
นายชูศักดิ์ ใจมั่น
ผอ.โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
นางสาวพยอม น้่าแก้ว
ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
นางวรรณา ใจดี
ผอ.โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
นายวันชัย ใจดี
ผอ.โรงเรียนบ้านปากดง
นางสุรางค์ ธูปบูชากร
ผอ.โรงเรียนวัดไทร
นายมานพ ทองนวล
ผอ.โรงเรียนวัดหัวนา
นายดาวโรจน์ โพธิ์รัง
ผอ.โรงเรียนวัดดอนตาล
นางทองแท้ วงศ์เสนา
ผอ.โรงเรียนวัดยางนอน
นายประเสริฐ ชัยแย้ม
ผอ.โรงเรียนวัดกุ่มโคก
นางอรอนงค์ กอยรรยง
ผอ.โรงเรียนวัดดงพิกล
ุ
นางโสภิณ ขาวจันทร์ (รก.ผอ.)
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
น.ส.สนอง บุญสุข
ผอ.โรงเรียนวัดวังสาเภาล่ม
นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
ผอ.โรงเรียนวัดคูเมือง
นางวันทนา กาญจนพาที
ผอ.โรงเรียนวัดท่ามะนาว
นายนครินทร์ จันละคล
ผอ.โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
นายสุชาติ อินทรศักดิ์
ผอ.โรงเรียนวัดกาบบัว
นายสมชาติ ศิรโิ รจน์มหาวงษ์
ผอ.โรงเรียนวัดนางบวช
นายวันชัย จุลศักดิ์
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดิน
นายอ่านวย ม่วงไทย
ผอ.โรงเรียนวัดกร่างสามยอด
นายบุญสม จิตรพีระ
ผอ.โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส
นายกิตติพงษ์ ด่ารงขาวโต
ผอ.โรงเรียนวัดหนองกรด
นายทวิช สายรวิวรรณ (รก.ผอ.)

08-1736-0749
08-6176-0573
08-1943-0902
08-1858-5647
08-1808-0363
08-9501-4905
08-6172-7762
08-9549-5771
08-1971-7747
08-2249-1698
08-3314-1550
08-1851-4121
08-1191-9723
08-9886-3288
08-7934-6293
08-1850-6765
08-1880-9654
08-6172-3503
08-1755-8216
08-5194-4513
08-1362-0317
08-9826-4399
08-1943-1615
08-6165-5776
08-1795-0404
08-1944-4334
08-1256-3554
08-0658-0739
08-3308-6481

ผอ.โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
นายธวัช มั่นปาน
ผอ.โรงเรียนอนุบาลพรประสาท
นางปัญญา สุมามาล์กุล
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเขาพระ
น.ส.ดวงรัตน์ เกตุแก้ว
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา
นางสุพรทิพย์ มณีวรรณ์
ผอ.โรงเรียนถวิลวิทยา
นายณรงค์ มุกดา
ผอ.โรงเรียนศรีรัตน์วท
ิ ยา
น.ส.ภรภัทร พรสุรัตน์
ผอ.โรงเรียนประทีปศึกษา
นายประจวบ มีมุข
ผอ.โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา
นายวินิจ เกษรา
ผอ.โรงเรียนปัญญาประเสริฐ
นางสุจิตรา ขาวเหลือง
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวชิรา
นางลักขณา ศุภกิจมงคล
ผอ.โรงเรียนอนุบาลปราณี
นางปราณี พงษ์สุพรรณ
ผอ.โรงเรียนศุภลักษณ์ดา
่ นช้าง
นายสมนึก
ผอ.โรงเรียนกวดวิชารวมดาว
พ.ต.ท.ราชศักดิ์ คงสว่าง

08-1807-4848
08-1199-8433
08-7405-3837
08-1936-9821
08-4110-1013
08-1113-0631
08-4113-7396
08-9781-5716
08-9513-8846
08-5845-7044
08-9918-2216
08-9913-4440
085-702-4543

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

0-3552-5999

อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลต่าบลท่าเสด็จ
เทศบาลต่าบลสวนแตง
เทศบาลต่าบลโพธิ์พระยา
เทศบาลต่าบลท่าระหัด
เทศบาลต่าบลบางกุ้ง
เทศบาลต่าบลห้วยวังทอง
เทศบาลต่าบลบ้านโพธิ์
องค์การบริหารส่วนต่าบลตลิ่งชัน
องค์การบริหารส่วนต่าบลสนามคลี
องค์การบริหารส่วนต่าบลศาลาขาว
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนก่ายาน
องค์การบริหารส่วนต่าบลรั้วใหญ่
องค์การบริหารส่วนต่าบลสนามชัย
องค์การบริหารส่วนต่าบลไผ่ขวาง
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนโพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนต่าบลสวนแตง
องค์การบริหารส่วนต่าบลทับตีเหล็ก
องค์การบริหารส่วนต่าบลพิหารแดง
องค์การบริหารส่วนต่าบลโคกโคเฒ่า
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนตาล
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนมะสังข์

0-3551-1021
0-3559-7303
0-3559-9193
0-3553-6142
0-3552-2208
0-3554-0444
0-3553-5715
0-3541-3478
0-3543-1578
0-3543-1556
0-3559-9635
0-3555-5130
0-3554-3774
0-3553-6013
0-3549-4600
0-3552-3079
0-3559-9646
0-3541-4411
0-3545-0555
0-3555-0720
0-3555-0693
0-3555-0634

อาเภอศรีประจันต์
เทศบาลต่าบลศรีประจันต์
เทศบาลต่าบลปลายนา
เทศบาลต่าบลวังยาง
เทศบาลต่าบลบ้านกร่าง
เทศบาลต่าบลวังน้่าซับ
เทศบาลต่าบลวังหว้า
องค์การบริหารส่วนต่าบลศรีประจันต์
องค์การบริหารส่วนต่าบลมดแดง
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางงาม
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนปรู

0-3554-8111
0-3546-3601
0-3558-1952
0-3558-2742
0-3558-2510
0-3545-5100
0-3558-1591
0-3543-5093
0-3545-5401
0-3542-0020

อาเภอสองพีน
่ ้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลต่าบลทุ่งคอก
องค์การบริหารส่วนต่าบลบ่อสุพรรณ
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางตาเถร
องค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งคอก
องค์การบริหารส่วนต่าบลศรีส่าราญ
องค์การบริหารส่วนต่าบลหัวโพธิ์
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบ่อ
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางตะเคียน
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนมะนาว
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางพลับ
องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านกุ่ม
องค์การบริหารส่วนต่าบลต้นตาล
องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านช้าง
องค์การบริหารส่วนต่าบลเนินพระปรางค์

0-3553-1012
0-3558-9247
0-3540-2279
08-5660-6588
0-3546-2880
0-3547-2058
0-3547-3094
0-3558-9616
0-3548-1341
0-3544-6910
0-3556-6191
0-3547-2490
0-3552-1292
0-3547-2681
0-3545-8225
0-3553-0251

อาเภอสามชุก
เทศบาลต่าบลสามชุก
องค์การบริหารส่วนต่าบลกระเสียว
องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านสระ
องค์การบริหารส่วนต่าบลย่านยาว
องค์การบริหารส่วนต่าบลวังลึก
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองผักนาก
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสะเดา

0-3557-1067
0-3549-6016
0-3557-2243
0-3543-4119
0-3568-1278
0-3549-6567
0-3547-1111

อาเภอหนองหญ้าไซ
เทศบาลต่าบลหนองหญ้าไซ
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองหญ้าไซ
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองโพธิ์
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองขาม
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองราชวัตร
องค์การบริหารส่วนต่าบลแจงงาม
องค์การบริหารส่วนต่าบลทัพหลวง

0-3557-7158-9
0-3557-7246
0-3546-4274
0-3559-5601
0-3548-1016
0-3548-1004
0-3543-8526

อาเภอดอนเจดีย์
เทศบาลต่าบลดอนเจดีย์
เทศบาลต่าบลสระกระโจม
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนเจดีย์
องค์การบริหารส่วนต่าบลสระกระโจม

0-3559-1240
0-3555-7124
0-3559-2372
0-3543-8361

องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสาหร่าย
องค์การบริหารส่วนต่าบลไร่รถ
องค์การบริหารส่วนต่าบลทะเลบก

0-3543-9109
0-3545-3245
0-3559-5733

อาเภอเดิมบางนางบวช
เทศบาลต่าบลเขาพระ
เทศบาลต่าบลนางบวช
เทศบาลต่าบลบ่อกรุ
เทศบาลต่าบลเขาดิน
เทศบาลต่าบลปากน้่า
เทศบาลต่าบลเดิมบาง
เทศบาลต่าบลหนองกระทุ่ม
เทศบาลต่าบลทุ่งคลี
องค์การบริหารส่วนต่าบลบ่อกรุ
องค์การบริหารส่วนต่าบลหัวนา
องค์การบริหารส่วนต่าบลป่าสะแก
องค์การบริหารส่วนต่าบลหัวเขา
องค์การบริหารส่วนต่าบลเขาพระ
องค์การบริหารส่วนต่าบลยางนอน
องค์การบริหารส่วนต่าบลโคกช้าง
องค์การบริหารส่วนต่าบลนางบวช

0-3557-8360
0-3543-3099
0-3557-5800
0-3543-3572
0-3543-0644
0-3546-8266
0-3547-0343
0-3546-8454
0-3557-5822
0-3551-8044
0-3547-1555
0-3547-0047
0-3551-5497
0-3546-9223
0-3543-8483
0-3543-3160

อาเภออู่ทอง
เทศบาลต่าบลอู่ทอง
เทศบาลต่าบลสระยายโสม
เทศบาลต่าบลขุนพัดเพ็ง
เทศบาลต่าบลท้าวอู่ทอง
เทศบาลต่าบลบ้านดอน
เทศบาลต่าบลกระจัน
เทศบาลต่าบลบ้านโข้ง
เทศบาลต่าบลเจดีย์
เทศบาลต่าบลจรเข้สามพัน
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองโอ่ง
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนคา
องค์การบริหารส่วนต่าบลพลับพลาไชย
องค์การบริหารส่วนต่าบลยุ้งทะลาย
องค์การบริหารส่วนต่าบลสระพังลาน
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนมะเกลือ

0-3555-1999
0-3555-9140
0-3543-7286
0-3555-2997
0-3543-7420
0-3546-0525
0-3553-5793
0-3546-0131
0-3556-5313
0-3556-4187
0-3542-1444
0-3549-5053
0-3555-9601
0-3555-9275
0-3543-2155

อาเภอด่านช้าง
เทศบาลต่าบลด่านช้าง
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองมะค่าโมง
องค์การบริหารส่วนต่าบลด่านช้าง
องค์การบริหารส่วนต่าบลวังคัน
องค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยขมิ้น
องค์การบริหารส่วนต่าบลนิคมกระเสียว
องค์การบริหารส่วนต่าบลองค์พระ
องค์การบริหารส่วนต่าบลวังยาว

0-3559-5424
0-3548-1428
0-3559-5640
0-3546-6242
0-3559-5689
0-3559-5688
0-3544-6253
0-3544-6263

อาเภอบางปลาม้า
เทศบาลต่าบลบางปลาม้า
เทศบาลต่าบลโคกคราม
เทศบาลต่าบลบ้านแหลม
เทศบาลต่าบลไผ่กองดิน
เทศบาลต่าบลต้นคราม
เทศบาลต่าบลตะค่า

0-3558-6408
0-3558-7310
0-3545-8565
0-3542-2489
0-3558-6011
0-3558-7520

เทศบาลต่าบลบ้านแหลมพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางปลาม้า
องค์การบริหารส่วนต่าบลองครักษ์
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางใหญ่
องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนต่าบลกฤษณา
องค์การบริหารส่วนต่าบลสาลี
องค์การบริหารส่วนต่าบลมะขามล้ม
องค์การบริหารส่วนต่าบลไผ่กองดิน
องค์การบริหารส่วนต่าบลวังน้่าเย็น
องค์การบริหารส่วนต่าบลจระเข้ใหญ่
องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดดาว

0-3540-0447
0-3545-7206
0-3542-2055
0-3543-6380
0-3545-9510
0-3545-8427
0-3558-8953
0-3541-6328
0-3544-6698
0-3545-9234
0-3545-6250
0-3541-5020

รัฐวิสาหกิจ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าคจังหวัด
นายวัชรินทร์ กบิลพัฒน์
0-3553-5234 , 08-1986-2396
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
นายชูชาติ ไม้คง
0-3552-1617-8 , 08-5170-7095
โทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวีระศักดิ์ พุทธเจตน์
0-3553-5222 , 08-1948-1986
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท.สุพรรณบุรี
นายนพพร เผือกหอม
0-3553-5360 , 08-1350-1049
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
นางวาลี ทองวิเศษสุข
0-3551-1728 , 08-1290-8968
นายสถานีเดินรถสุพรรณบุรี
นายปัญญา พงษ์ไพบูลย์
0-3552-2373 , 08-6588-2135
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสุพรรณบุรี
นายกัณตภณ เมฆายัณ
0-3544-6202-3 , 08-4387-4024

ธนาคาร
ผู้อานวยการ สนง.ธกส.จังหวัดสุพรรณบุรี
นายจิระพงศ์ เต้พันธ์
0-3550-0507-8 , 08-1887-3942
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสุพรรณบุรี
นางนิรมล วารีผล
0-3552-2512-5 , 08-5485-4047
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี
นางประกายดาว ด่ารงพันธ์
0-3552-5201-2 , 08-4075-7545
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการ
สุพรรณบุรี
นางสาวรชาดา บัวสมบูรณ์
0-3553-5060-3 , 09-1773-8087
ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตสุพรรณบุรี
นางฐานิสร์ บ่ารุงทรัพย์
0-3552-5655 , 08-9919-1588
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสุพรรณบุรี
นายไพฑูรย์ กลิน
่ หอม
0-3552-3020 , 08-1942-4380

สถานที่ท่องเที่ยว
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
0-3553-5119-21
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
0-35439208
อุทยานมังกรสวรรค์
0-3552-6211
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
0-3552-1690
สวนเฉลิมภัทรราชินี
0-3552-2721 , 0-3552-4060-4
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
0-3552-2191
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
0-3553-5116
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภาคตะวันตก
0-3553-5330
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
0-3555-1021
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก
0-3553-5112
บ้านยะมะรัชโช
0-3550-2784-8
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
0-3554-5133
วัดประตูสาร
0-3554-3598
วัดสามชุก
0-3557-1791
วัดสุวรรณภูมิ
0-3552-3603 , 0-3552-5276
รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก
0-3543-7217
ส่านักปฏิบัติธรรมประจ่าจังหวัดสุพรรณบุรี
0-3552-2005
หรือวัดไทรงามธรรมธราราม
0-3553-5530
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
0-3548-1016
ตลาดริมน้่า 100 ปีสามชุก
0-3557-2449 , 0-3550-4498
ตลาดเก้าห้อง 100 ปี
0-3558-7044
บ้านท่านเจ้าคุณ ป.ประยุติโต
0-3554-8722
หมู่บ้านอนุรก
ั ษ์ควายไทย
0-3558-2591-3
เขื่อนกระเสียว
0-3559-5120
หาดทรายห้วยกระเสียว
0-3559-5120
อุทยานแห่งชาติพุเตย
0-3559-5120 , 08-1934-2240
วนอุทยานพุม่วง
08-1943-5188
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมือง (จกลวดลาย
08-9926-2864
โบราณลาวซี่-ลาวครั่ง)
สวนกล้วยไม้แอฟฟีนิท
08-1649-8585
สวนพืชไร้ดิน
0-3556-1000

สถานที่พัก / โรงแรม
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
โรงแรมสองพันบุรี
โรงแรมพชร
โรงแรมกีฬาและสุขภาพ
โรงแรมศรีอท
ู่ องแกรนด์
โรงแรมเลิศธานี
โรงแรมคันทรีเลควิว
โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ โฮเทล
บ้านสวนรีสอร์ทจุรีปน
ั สุข
วังวารีรีสอร์ท
วิถีไทยรีสอร์ท
วาเลนไทน์

0-3552-2273-6
0-3552-2555-7
0-3552-1007
0-3555-5112-3
0-3550-1290-3
0-3552-5600
0-3550-2297-9
0-3552-6111
0-3552-6115
08-9558-4994
0-3554-5944
0-3552-1836

กิ่งโพธิ์ไทร
ศรีอู่ทองโฮเต็ลแอนด์แมนชั่น

0-3552-1216
0-3552-1668

อาเภอดอนเจดีย์
คันทรีรส
ี อร์ท

0-3559-2321

อาเภอบางปลาม้า
ชุมแสงรีสอร์ท
โฮมสเตย์ บ้านบางแม่หม้าย

08-5700-9339
0-3542-4359

อาเภอศรีประจันต์
วังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ท
บ้านเรือนไทย รีสอร์ท
ไม้งามรีสอร์ท
ไม้งามริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

0-3554-8869-71
0-3558-2891
0-3583-9955
0-3553-5747

อาเภอสามชุก
พรรณไม้สายน้่า โฮมสเตย์
บ้านพันพิศาข์ โฮมสเตย์
สุพรรณภูมิ รีสอร์ท
สามชุก รีสอร์ท
บ้านสวนรีสอร์ท

08-7764-2526
0-3550-4623
0-3550-4789
0-3554-4235
0-3554-4143

อาเภอเดิมบางนางบวช
บึงฉวาก รีสอร์ท
เรือนเรือชายน้่า @ บึงฉวาก
ท่าจีนริเวอร์โฮม
เรือนรักษ์ สมุนไพร

0-3543-0098-100
08-3908-9955
08-4765-4948
0-3551-5366

อาเภออู่ทอง
27 รีสอร์ท
จรเข้สามพันรีสอร์ท
สระปลายสวนรีสอร์ท
ทุง่ ดินด่า รีสอร์ท
บ้านดินริมน้่า รีสอร์ท

0-3552-6111
08-1857-5803
0-3555-9838
0-3559-5792
0-3555-1864

อาเภอสองพีน
่ ้อง
แอลพี โฮเต็ล

0-3554-2730

อาเภอด่านช้าง
ด่านช้างกรีนวิวรีสอร์ท
ด่านช้างแค้มปิ้งเฮาส์

0-35595-401
0-3559-5647

ร้านอาหาร
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
เรือนไทย
นพรัตน์ภัตตาคาร
ห้องอาหารพชร
ใบเงิน
ขนาบน้่า
เอมโอชเดอะสตอรี่
เรือนแพครัวสุพรรณ
ครัวนฤมล ( สาลี่เอกชัย )
สุรชัยปลาเผา
คุ้มขวัญเจ้าเอย
ระเบียงไม้
ห้องอาหารพลายแก้ว
สวนอาหารไผ่ขวาง
ล้านเปลือกไม้
ร้านเจ๊นิด (เจ้าเก่า)
ก๋วยจั๊บน้องแตน
บ้านอิงสวน
เหน่อสุพรรณคอฟฟี่
อาเภอบางปลาม้า
แม่บ๊วย
กุ่ยหมง
ริมคลองเฮ้าท์
สาลีวิว
ก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
ร้านอาหารลิ้มไฮ้จั้วะ

0-3552-1582
0-3551-1708
0-3552-1637
0-3559-9600
035-412-580
0-3543-1134
0-3552-4209
0-3541-2426
08-1942-4654 , 08-1763-6102
08-1986-5426
0-3552-5755-6
0-3552-2555-7
0-3552-3014-5
0-3554-6935
08-1856-6342
0-3552-2680
08-6999-5746
08-5385-6553

0-3558-7077,0-3558-6416
0-3558-7256
0-3544-6833
0-3552-2103
0-3558-6031
0-3558-7119

อาเภอสามชุก
ร้านอาหารกุ้งเป็น
ด่า (สี่แยกตลาดสามชุก)

0-3550-4273
0-3557-1768

อาเภอศรีประจันต์
สวนอาหารเบญจรงค์
ครัวทองประศรี
เรือนแพป้าสร้อย
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าแหลว

08-1596-8245
0-3554-8870
0-3558-1113
0-3558-1308

อาเภอเดิมบางนางบวช
ร้านเล็กเสี่ยวหงส์
0-3550-8722 , 08-6574-1407
ร้านจินดา 2
0-3551-6005
ครัวตายม
08-9548-4557
บลูเลมอน
08-1927-5487
ร้านค้าชุมชน อบต.เดิมบาง
0-3551-5431
ร้านฉวากคิดเช่นแอนด์คาราโอเกะ
08-5128-7128
เรือนรักษ์สมุนไพร
0-3551-5366

อาเภอด่านช้าง
ปลาบู่โภชนา 1
ปลาบู่โภชนา 2
ครัวด่านช้างแค้มปิ้งเฮ้าส์
คอฟฟี่ 47

0-3559-5231
0-3559-5451
0-3559-5647
0-3559-5747

อาเภออู่ทอง
เรือนบุหงา
สวนอาหาร ก ไทยเดิมพัฒนา
ครัวสวัสดี
บ้านก๋วยเตี๋ยวหมูผู้ใหญ่ลี

08-1825-1733
0-3542-1467
0-3556-4454
0-3556-5388

อาเภอดอนเจดีย์
เพ็ญจันทร์

0-3559-1386

อาเภอสองพีน
่ ้อง
ร้านอาหารบ้านดอน
สองพี่น้อง

0-3553-1888
0-3553-1317

