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นายอัครเดช วันไชยธนวงศ๑ 0-5361-1385 ตอํ 801 08-4333-3444 นางเรณ ู นะนักวัฒน๑  (รกท.) 0-5361-1385 ตอํ 805 08-1764-1419 นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย๑ 08-9262-4777 นายสุทวิัส   กิณเสน (รกท.) 08-1884-9224 นางสังวาลย๑ สายใจอูป 09-3242-7171 นายโยธิน เพียรสุขุม 08-4378-8954 วําง  - www.mhs-pao.go.th mhspao58000@gmail.com 124 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองค า อ.เมืองแมํฮอํงสอน จ.แมํฮอํงสอน 58000
โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑

ส านักงาน มือถือ ส านักงาน มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ
1. เทศบาลเมืองแมํฮอํงสอน นายปกรณ๑ จนีาค า 0-5361-2016 ตอํ0 08-1883-3697 พ.อ.อ.ณฐัวุฒิ สุวรรณรัตน๑ 0-5361-2016 ตอํ 0 06-4004-4488 นางสาวจนัทร๑เพ็ญ อินต๏ะปวง 08-6431-0759 นายบุญอยูํ เสนากุล 08-1993-3367 นางสาวจนัทร๑เพ็ญ อินต๏ะปวง 08-6431-0759 นายชาตชิาย น๎อยสกุล  06-2308-1099 นายสายชล ประเสริฐกุล 08-4609-6158 www.mmhs.go.th  maehongson.municipality@gmail.com 75 ถ.สิงหนาทบ ารุง ต.จองค า อ.เมืองแมํฮอํงสอน จ.แมํฮอํงสอน 58000

2. อบต.ผาบํอง นายอภสิิทธิ์ จนัทร๑โอพาส 0-5368-6048 09-7163-9978 นายอาทติย๑ อํุนนุช (รกท.) 0-5368-6048 ตอํ 23 08-5709-0354 นายสันต ิ ไชยวงค๑ 06-2491-4653 นายอาทติย๑ อํุนนุช 08-5709-0354 นางสาวอารีย๑  ทรัพย๑คง 08-6007-7892 นายสันต ิ  ไชยวงค๑ 06-2491-4653 นายสันต ิ  ไชยวงค๑ 06-2491-4653 www.phabong.go.th phabongsao@gmail.com 85 ม.4 ต.ผาบํอง อ.เมืองแมํฮอํงสอน จ.แมํฮอํงสอน 58000

3. อบต.ปางหมู นายพรชัย คนองศรี 0-5361-3341 08-1952-7499 นางณชิมน ฝ้ันก๎อม (รกท.) 0-5361-3341 08-6189-4897 นางจนิตนา พงศ๑ศิริ 08-4372-3439 นายประทนิ นันทานนท๑ 08-7187-6848 น.ส.อัญชลี มาลา 09-3137-6440 วําง  - วําง  - http://www.pangmu.go.th 184Pangmu@gmail.com 184 ม.3 ต.ปางหมู อ.เมืองแมํฮอํงสอน จ.แมํฮอํงสอน 58000

4. อบต.หว๎ยโป่ง นายเสถียร  ขยนัดี 0-5306-0061 ตอํ 24 09-7453-5969 นางสาวจติตภิาดา วิทยาชัชวาล 0-5306-0061 ตอํ 24 09-3130-9298 นางทศัณยี๑  มิตรประเสริฐยิง่ 08-9559-9858 นายกิตตพัินธ๑  วงค๑มัจฉา 08-1883-5965 นางสาวสุพรรณณ ี มูลแก๎ว 08-1034-4284 นายวัลคุ๑อุษา  จอมค า 08-8259-8137 วําง  - www.huaypongsa.go.th huaipong61@hotmail.com 220 ม.1 ต.หว๎ยโป่ง  อ.เมืองแมํฮอํงสอน จ.แมํฮอํงสอน 58000

5. อบต.หว๎ยปูลิง นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง 0-5204-9435, 08-3086-0589 08-8259-4047 นายเอกชัย สมจติร 0-5204-9435, 08-3086-0589 08-6435-4297 นางสาวปุนยวรีย๑ พะวงไพร 08-8756-3544 นายเมฆ กิตเิลิศ 08-1882-5854 นางสาวณฐัวรันธร พงษ๑ชัยรัชต๑ 08-3053-1404 วําง  - วําง  - https://www.huaypooling.go.th/ hplsao2540@gmail.com 81/4 ถ.ปางล๎อนิคม อ.เมืองแมํฮอํงสอน จ.แมํฮอํงสอน 58000

6. อบต.หว๎ยผา นายนิรันดร๑ จนัทร๑แค๎น 0-5369-5381, 0-5369-5394 08-6192-1635 นางนัญตพร ชายสืบสกุล 0-5369-5381, 0-5369-5394 06-3328-2961 วําง  - วําง  - นางเจยีระไน จนัทร๑น๎อย 09-3135-4658 นายวีรศักดิ ์ กล๎าหาญ 08-6194-4695 วําง  - http://huaypha.go.th huaypha98@hotmail.com 98 ม.1 ต.หว๎ยผา อ.เมืองแมํฮอํงสอน จ.แมํฮอํงสอน 58000

7. อบต.หมอกจ าแป่ นายสมศักดิ ์ ณ มาตค า 0-5306-1531 08-6190-8455 นางรัตนา  ลีลาดี 0-5306-1531 06-2276-1683 น.ส.สุมินตรา  กันทาหอม 08-3320-1332 วําง  - นางปัทมา  ไชยพรหม 09-6851-8564 นายธวัชชัย  ทมิินกุล 08-9835-3117 วําง  - www.mokjumpae.go.th mokjumpae@gmail.com หรือ mokpae@gmail.com 399 ม.1 ต.หมอกจ าแป่ อ.เมืองแมํฮอํงสอน จ.แมํฮอํงสอน 58000
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1. อบต.สบป่อง นายค านวณ นิวัฒน๑บวรชัย 0-53617-255 09-5307-5510 นายเสรี แพรํทอง 0-5361-7255 08-9632-3805 นายสมชาย  งามทุงํ 08-7886-6566 นายบรรจบ ป้อมป้อง 08-0004-2864 น.ส.รุํงนิภา ชุมภชูนะภยั 08-7174-5320 วําง  - วําง  - https://www.soppong.go.th soppong2561 @hotmail.com 306 ม.1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮอํงสอน 58150

2. อบต.ถ้ าลอด นายจาํแหม ลาภวนรักษ๑ 0-5361-7242 06-4336-2308 วําง  -  - นายสุรศักดิ์ ธรรมทวีสิน 08-4687-3469 วําง  - วําง  - วําง  - วําง  - www.thumlod.go.th thumlodsuo@gmail.com 112/3  ม.3  ต.ถ้ าลอด  อ.ปางมะผ๎า  จ.แมํฮอํงสอน 58150

3. อบต.ปางมะผ๎า นายปัญญา ส าเภาโอฬาร 08-8259-2136 08-2164-3054 นายทรายค า ค าปัญญา 08-8259-2136 08-5622-7967 วําง   - นายธนากร ไชยวุฒิ 08-6186-8718 วําง   - วําง  - วําง  - www.pangmapha.go.th pmp58150@gmail.com 118 ม.1 ต.ปางมะผ๎า อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮอํงสอน 58150

4. อบต.นาปู่ป้อม นายสุรินทร๑  พํุมค า (ปท.) 0-5361-5995 06-2564-2247 นายสุรินทร๑  พํุมค า (รกท.) 0-5361-5995 06-2564-2247 นางสาวกนกวรรณ จนัโทสุทธิ์ 08-5721-1188 นายประสาน ดว๎งทอง 08-1707-0821 นางสาวกนกวรรณ จนัโทสุทธิ์ 08-5721-1188 นางสาวกนกวรรณ จนัโทสุทธิ์ 08-5721-1188 วําง  - www.napupom.go.th Napupom74101@gmail.com 120 ม.7 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮอํงสอน 58150
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1. เทศบาลต าบลแมํสะเรียง นายมนตรี บ ารุงกิจ 0-5368-1231 ตอํ 23 08-1951-0210 นายธนาพล ศิริกุลปิยะรัตน๑ 0-5368-1231 ตอํ 21 08-1881-6026 นางปภากรณ๑ ศรีทนั 06-2156-4459 นายเอกอุดม ตาค า 09-6989-4782 นายเสาวนีย๑ ไพรฑูรย๑วิริยะภาพ 08-2384-7220 วําง - นายยทุธนา ค ามงคล 09-0616-4024 http://www.maesariang.go.th/ maesariang.co.th@gmail.com 999 ม.2 ต.แมํสะเรียง อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮอํงสอน 58110

2. เทศบาลต าบล.แมํยวม นายสงวน ศรีสวัสดิ์ 0-5368-2047 09-2971-9736 นายไททศัน๑ ธรรมเนียมตน๎ 0-5368-2047 08-3001-9348 นางนภสัวรรณ คงอุป 09-1068-8129 นายสุชาต ิ ผิวนวล 08-1297-6409 นางสารภ ี แสงสุวรรณ๑ 09-8790-8277 นายสมเกียรต ิ มะขาม (รกท.) 08-2185-7486 นางสาวชุลีกร ค าไพรสนธิ์ 09-6045-1282 http://www.maeyuam.go.th/ maeyuam123@hotmail.co.th 175/3 ม.13 ต.แมํยวม อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮอํงสอน 58110

3. เทศบาลต าบลเมืองยวมใต๎ วําทีพั่นตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน๑ 0-5368-1146 08-1992-7259 วําที ่ร.อ.นิธิวรรธน๑ โทวรรธนะ 0-5368-1146 08-9553-9449 นางสาวเจนนิสา คีรีคามสุข 08-6189-5864 นายพงศ๑นิรัตน๑ กาหลง 08-1884-0691 นางสาววรินทร แทนํขาว 08-6182-3926 วําทีร่๎อยเอกนิธิวรรน๑ โทวรรธนะ 08-9553-9449 นางสาวพรรณธิพาจนัตาล 08-2211-8584 www.yuamtai.net admin@yuamtia.net 210 ม.4 ต.แมํสะเรียง อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮอํงสอน

4. อบต.บ๎านกาศ นายอินทร  รักชาตพิงค๑พันธุ๑ 0-5368-2173 ตอํ 14 09-8748-9106 นายภเิษก  อ่ าศรี 0-5368-2173 ตอํ 15 08-1257-0935 นางอ าพรรณ  ปันล๎อม 08-3570-1206 นายวิวัฒน๑  บุญมาทอง 08-4378-8198 นางนัทธ๑ชนัน ตรียศ 08-1023-8833 นางสุรีย๑ เดยีวสกุล 09-7423-6314 นายภเิษก  อ่ าศรี 08-1257-0935 www.bankad-msn.go.th ibankad.sao@gmail.com 19/1 ม.1 ถ.แมํสะเรียง-แมํฮอํงสอน ต.บ๎านกาศ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮอํงสอน 58110

5. อบต.เสาหนิ นายอินศวร พิทกัษ๑ 0-5368-3013 09-3232-7318 นายธวัชชัย ทะนัน 0-5368-3013 08-9531-7522 นายธรรมนูญ พงษากุล 09-3137-8983 นายธวัชชัย ทะนัน (รก.ผอ.กองชําง) 08-9531-7522 นายกวินวิโรจน๑ เดชายะรินทร๑ 09-3138-2948 นายธรรมนูญ พงษากุล (รกท.) 09-3137-8983 วําง - saohinlocal.go.th saohin2018@gmail.com 53 ม.6 ต.เสาหนิ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮอํงสอน 58110 
6. อบต.แมํคง นายพิศิฎฐ๑ ปวงค าคง 0-5368-2165 08-9552-7026 นายประหยดั แสนวิชัย 0-5368-2165 09-1853-0303 นายสมุทร ปินตาแก๎ว 08-8547-2061 นายเจษฎา เสมอกิจ 08-0340-3128 นางนพรุจ สาริกานนท๑ 08-3911-6627  - นายวีรชน เชื้อสมเกียรติ 09-6659-3128 www.maekong.go.th mae_kong@hotmail.com 52/3 ม.1 ต.แมํคง อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮอํงสอน 58110
7. อบต.ป่าแป๋ นายทวีวัฒน๑ วิสิฎสิริ 0-5204-9428 08-7172-7516 วําง - - นายจ านง ขจรศักดิศ์รี 09-6869-2993 นายยทุธนา ยทุธกิจรัตนา 08-3580-1654 นางขวัญจริา ทุงํไธสง 08-8756-5464 นายธนา เครือซุย 08-1998-7191 วําง - www.papae.go.th papaemsr@gmail.com 99 ม.7 บ๎านโก๏ะไม๎หลูํ ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮอํงสอน
8. อบต.แมํเหาะ นางไพลิน แพงไธสงค๑ 0-5368-7988 08-2039-7170 น.ส.นริศรา ตุนํแก๎ว 0-5368-7988 08-9633-2132 นายอเนก ริยาน 08-1951-8737 นายนิรุต ยารวง 09-7924-8239 น.ส.นริศรา ตุนํแก๎ว 08-9633-2132 นางปณชิา  วิริยะภาพ 09-3592-4542 วําง - www.maehoa.go.th maehotambon@gmail.com 130/9 ม.4 ต.แมํเหาะ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮอํงสอน 58110
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1.เทศบาลต าบลขุนยวม  นายจ าลอง จโินเป็ง 0-5369-1466 09-3323-6634 นายภคนท รชตธนบวร 0-5369-1466 08-9700-6099 นางแสงดาว  วนาสวรรค๑ 06-5955-6297 นาอินสม แสงบุญ 08-5718-9107 นางสาวอัมพร พานิชยานนท๑ 08-6114-0625 นายสัญญา จารุจนิดา 09-3140-6487 นายอนันต๑ โกํงสายเงนิ 09-5525-4698 www.khunyuam.go.th khunyuam@khunyuam.go.th 99 ม.1 ถ.กริชสุวรรณ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมํฮอํงสอน 58140

2.อบต.แมํเงา   นายสมชาย ปั๋นมาเชื้อ (ปท.) 0-5306-4037 09-2926-9159, 06-1340-2698 นายสมชาย ปั๋นมาเชื้อ 0-5306-4037 09-2926-9159, 06-1340-2698 นางนงเยาว๑ กรองบริสุทธิ์ 08-3341-3401 นางนเรตน๑ สายปัญญา 08-4482-7299 นางสาวเรณ ู วงศ๑ค า 09-3138-3262 นายประพจน๑ โกํงสายเงนิ  (รกท.) 09-3284-6358 นางสาวฐิตริัตนน๑ ซ าศิริ (รก.) 09-5353-5336 www.maaengao.go.th  160 ม.1 ต.แมํเงา อ.ขุนยวม จ.แมํฮอํงสอน 58140

3.อบต.แมํอูคอ นายบุญสํง  เจริญเดนํสุริน 0-5361-5987 08-7184-8095 นายทรงกลด อํุนนุช (รกท.)  - 06-3960-4979 วําที ่ร.ต.หญงิฌาญาณ ี โกสุม 08-7177-1770 นายทรงกลด  อํุนนุช 06-3960-4979 นางสาวสุจติราภรณ๑ คงแก๎ว 06-3193-4071 วําที ่ร.ต.หญงิฌาญาณ ี โกสุม (รกท.) 08-7177-1770 นางทานตะวัน  นันทา (รก.) 09-1715-2235 www.maeuokor.go.th MUK764@hotmail.com 76 ม.4 ต.แมํอูคอ อ.ขุนยวม จ.แมํฮอํงสอน 58140

4.อบต.แมํยวมน๎อย นางสาวสุภาพร  สอนบาลี  (ปท.) 0-5204-9408 06-4473-3332 นายวสันต๑  สายสวัสดิ์ 0-5204-9408 09-9272-8866 นางสาวสุภาพร  สอนบาลี 06-4473-3332 นายทรงพล พูลผล 06-5439-6118 นายสุรชัย  กรน าโชค 08-6433-4197 นายบุญชํวย ใจจอมกุล (รกท.) 08-8763-7969 06-2275-7189 http://www.maeyuamnoi.go.th maeyuamnoi.n@gmail.com 51 ม.1 ต.แมํยวมน๎อย อ.ขุนยวม จ.แมํฮอํงสอน 58140

5.อบต.เมืองปอน นายสมชาย วงษ๑จนัทธนพงษ๑ 0-5368-4648 08-2889-7409 นางพจนา วัฒนมาลา  (รกท.) 0-5368-4648 09-7920-6081 นายธนวัฒน๑ อินชู  (รก.) 08-7181-8569 นายอโณทยั สมหวัง 09-7983-3398 นางกิตมิา จนัทร๑โอภาส 09-8792-7610 นายชัยวุฒิ ชินิ (รกท.) 08-7059-7821 นางไวยากรณ๑  แสงศรีจนัทร๑  (รก.) 08-6431-6424  http://muangpon.go.th/ muangpon58140@gmail.com 182 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮอํงสอน 58140

6.อบต.แมํก๊ิ นายอุดม กํอนแสงวิจติร 0-5361-5962 08-5506-3589 นางสาวณฐัปภสัร๑ ปังประเสริฐ 0-5361-5962 06-2532-4598 นายธนวรรธน๑ ใจจา 08-9953-2363 นายโอภาส จนัทร๑โอภาส 09-8792-7611 นางสาวณฐัปภสัร๑ ปังประเสริฐ 06-2532-4598 นางสาวพนาพันธ๑ วิชญพันธ๑  (รกท.) 08-5620-7426 นางสาวปรียนันท๑ ใจจติเปี่ยม (รก.) 09-5798-8330 www.maeki-khunyuam.com maeki-khunyuam@outlook.com 89 ม5 ต.แมํก๊ิ อ.ขุนยวม จ.แมํฮอํงสอน 58140

7.อบต.ขุนยวม นายสุขชีวี ชมงานดี 0-5369-1248 09-3264-9397 นางน่ิมนวล ไชยองค๑การณ๑ (รกท.) 08-1706-6200 นายจรีัตน๑ จนัทร๑โอภาส  (รกท.) 08-1673-8266 นายเฉลิมพล  คงความซ่ือ 09-5292-3548 นางน่ิมนวล ไชยองค๑การณ๑ 08-1706-6200 นายจรีัตน๑  จนัทร๑โอภาส (รกท.) 08-1673-8266 08-4501-5792 www.khunyuamlocal.go.th khunyoum113@gmail.com 113 ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมํฮ๐องสอน 58110
โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑

ส านักงาน มือถือ ส านักงาน มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ

1.อบต.แมํสวด นายเจแฮ พิมพ๑วรรณธนา 0-5361-8107 09-2707-1393, 06-4837-3183 นายธวัชชัย ใจแสน 0-5361-8107 08-4933-5286 นางเนตรดาว วงค๑พญา 06-4195-8438 นายอาทติย๑ วธนารุํงฤด ี 08-1960-4764 นางสาวพิชญา นคกุล (รกท.) 08-2513-5248 วําง - วําง - www.maesuad.go.th maesuad107@gmail.com 421 ต.แมํสวด อ.สบเมย จ.แมํฮอํงสอน 58110 

2.อบต.แมํคะตวน นายสุรศักดิ ์ ใจค า 0-5368-7153 08-1035-8011 นางจรีพัส ภทัรพีรวัจน๑ (รกท.) 0-5368-7153 08-1952-5251 นางสาวเจยีรพรรณ สืบเชื้อเชียรกุล 09-3145-5354 นายสายชล  เปพาทย๑ 08-6429-2208 นางกัญจนา แสนบุตรวงศ๑ 06-3226-4169 วําง - วําง - www.maekatoun.go.th maekatoun@gmail.com 524 ม.5 ต.แมํคะตวน อ.สบเมย จ.แมํฮอํงสอน 58110

3.อบต.สบเมย     นายมานพ เพ็ญเดอืนงาม 0-5361-8104 08-4163-9348 นางจนัทนา  วงศ๑วริณ 0-5361-8104 09-4992-8799 นายวิเชียร สุนภาวรานนท๑ 08-4488-9905 นายณฎัฐกิตติ ์ นันทสมบูรณ๑ 09-8991-4997 นางณฐัฐาพร ทายี่ 09-8856-1300 นางพิกุลทอง รักเรียน 06-3537-9244 นางศิริพร พนาพงศ๑ไพร 08-3507-2679 http://www.sobmoei.org/index.php/th/ 6580602@dla.go.th 154 ม.2 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมํฮอํงสอน 58110

4.อบต.กองก๐อย นายเฉลิม ซอนค า 0-5361-5992 06-2397-3780 นายสมสมัย ปองนาน 0-5361-5992 08-9956-9763 น.ส.จนัทร๑ทรา นภาทอง 08-5729-2396 วําง - วําง - วําง - วําง - http://www.kongkoy.go.th/ kongkoi@hotmail.co.th 312 ม.1 ต.กองก๐อย อ.สบเมย จ.แมํฮอํงสอน 58110

5.อบต.ป่าโปง นายรุํงโรจน๑ อํุนความดี 0-5361-5920 08-2185-5239 ส.อ.กายสิทธิ์ เต๐จ๏ะ 0-5361-5920 08-9956-9760 นายสัณฐิติ มีศิริ (รองปลัด รกท.)  - นายศุภกิจ นันแดง (นายชํางโยธา รกท.) 06-4987-9796 นางณฐัสุพิชชา โอดมั่งวรัตถุ 08-1026-7977 นายวชิระ จนัทะวงค๑(รกท.) 08-8400-7179 วําง - www.papong.go.th t_papong@hotmail.com 184 ม.7 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แมํฮอํงสอน 58110

6.อบต.แมํสามแลบ นายไตรรัตน วนาศิริสุข 0-5361-5975 09-8352-6473 นางณฐัวรรณ มันทะนา (รกท.) 0-5361-8975 06-5430-3303 นางอรชร มูลข า 09-7920-7138 นางณฐัวรรณ มันทะนา (รองปลัด รกท.) 06-5430-3303 น.ส.ภมีวรา บุญเจริญ (รกท.) 09-4839-9978 วําง - วําง - http://maesamlab.go.th salawinfb@gmail.com 416 ม.1 ต.แมํสามแลบ อ.สบเมย จ.แมํฮอํงสอน 58110
โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑

ส านักงาน มือถือ ส านักงาน มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ

1.เทศบาลต าบลแมํลาน๎อย นายอาคม จ าลองศักดิ์ 0-5368-9023 08-5705-9081 นางสาวยพุา ขัดสี 0-5368-9023 08-9533-1191 วําง  - วําง  - วําง  - วําง  - วําง  - https://www.maelanoi.go.th/ info@maelanoi.go.th 415 ม.1 ถ.ทางหลวงหมายเลข 108 ต.แมํลาน๎อย อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120

2.อบต.แมํลาน๎อย นายชัยรัฐ  ประสิทธิรัตนา 0-5306-2053 09-0330-0610 นายโกเมท ธนรัตน๑พิศาล 0-5306-2053 08-1765-9402 นางสาวอังคณา บุญเรือง (รกท.) 08-8756-5784 นางสาววันเพ็ญ  รัศมีไพร (รกท.) 08-1027-8001 วําง  - นางกชกร  ยอดคีรี 08-1951-5602 วําง  - www.maelanoi.org maelanoi105@hotmail.com 105 ม.10 ต.แมํลาน๎อย อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120
3.อบต.ทาํผาปุ้ม นายพิเชษฐ๑ เกตวงศ๑รอต 0-5306-2251 08-1164-8059 นายอ านาจ สวํางพร๎อม (รกท.) 0-5306-2251 08-4378-8584 นางบุษรา ยอดสุริยะ 06-4630-5391 นายวิรัช          อุดมทรัพย๑ปัญญา 09-8865-5279 นางพวงมาลัย  รักษาจติ 09-7224-5624 นางสาวฐิตกิร ผํองสกุล   08-3011-0117 วําง  - http://thaphapum.go.th/ Thaphapum19@gmail.com 139 ม.8 ต.ทาํผาปุ้ม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120
4.อบต.สันตคีิรี  นายณรงค๑เดช  สุนันต๏ะกุล  0-5361-5974  09-8748-9592 นายกิตตภิมูิ สวาสดิญ์าติ  0-5361-5974 08-2188-6976 นายสุรเชษฐ๑ เปาวัลย๑ 08-7179-4283 นายกิตตภิมูิ สวาสดิญ์าต ิ(รกท.) 08-2188-6976 นางสาวนิศารัตน๑  บุญใจ 08-7125-0752 นางสายณัห๑ เสือจนัทร๑ (รกท.) 09-1804-7795 วําง  - https://www.santikeeree.go.th santikeeree1@gmail.com 66 ม.7 ต.สันตคีิรี อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120

5.อบต.แมํนาจาง นายวาปู เตม็อรุณรุ๎ง 0-5361-5949 06-4226-5726 นายชาลี  จริะนคร 0-5361-5949 08-9233-7733 วําง  - นายเกียรตพิงษ๑ ขยนักิจ 08-8588-6648 นายชาลี  จริะนคร (รกท.) 0-5361-5949 นายเกียรตขิจร มงคลไชยสิทธิ์ (รกท.) 09-4624-0505 วําง  -  - Maenajang123.mnj@gmail.com 1 ม.7 ต.แมํนาจาง อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120

6.อบต.ขุนแมํลาน๎อย นายธีรพงษ๑ ดเีลิศวุฒิการ 0-5361-5994 09-2321-4649 วําทีร่๎อยตรีเกษม จีปุ้๊ด 0-5361-5994 09-8708-5377 วําง  - วําง  - วําง  - วําง  - วําง  - http://www.khunmaelanoi.go.th/ Khunmaelanoi.local @ gmail.com 57 ม.1 ต.ขุนแมํลาน๎อย อ,แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120
7.อบต.แมํโถ นายธีราภคั     โชคภคัทริา 0-5361-5989 08-9555-1590 นายสกล  ธิทะ 0-5361-5989 08-3325-3352 นายอดชิาต ิ  วัลมูล 08-9856-3600 นายพรชัย      ทรานุ (นวผ.รกท.) 08-6116-5211 นางคณนันท๑  ชัยวัฒนศักดิ์ 06-3686-1687 นางสาวพรทพิ      มือแป (นบท.รกท.) 08-5714-5536 วําง  - www.Maetho.go.th  maetho.go.th@Gmail.com 63/1 ม.3 ต.แมํโถ อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120   

8.อบต.แมํลาหลวง นายศรแก๎ว  ประจกัษ๑เมธี 0-5368-5455 09-8757-5773 นายอุทยั ตนัป้อม 0-5368-5455 06-2475-5389 นางสาวผํองพรรณ  อารยะบุตร 08-6183-2903 นายอุทยั ตนัป้อม  (รกท.) 06-2475-5389 นางสาวปุณยวีร๑  ช านาญ 06-3235-8989 นายสวาสดิ ์ ปัญญา 08-1028-1532 นางสาวแสงดาว  พรรณาไพร 06-3614-4856 www.maelaluang.go.th admin@maelaluang.go.th 88/1 ม.7 ถนน 108 ต.แมํลาหลวง อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120

9.อบต.หว๎ยหอ๎ม นายวุฒิไกร ชูธรรมเจริญ 08-6420-4897 08-6185-5724 นายพัฒน๑พงษ๑ ยอดวันดี 08-6420-4897 08-6929-5726 นายเฉลียว พรสินโลก 09-3152-9071 วําทีร่๎อยตรีธนัยนันท๑ ปังประเสริฐ 09-7990-4635 น.ส.พิชญา สุธาสิน 08-6318-4127 นายเฉลียว  พรสินโลก (รกท.) 09-3152-9071 นายวิษณ ุ ประชายนิดี 08-6181-2340 www.huaihom.go.th huaihom@hotmail.com 139 ม.5 ต.หว๎ยหอ๎ม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮอํงสอน 58120
โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑

ส านักงาน มือถือ ส านักงาน มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ มือถือ

1.เทศบาลต าบลปาย    นายคณสัภชูิต  แสนค า 0-5369-9196 09-3392-6465 นายวันลพ  สุขผดงุ 0-5369-9196 08-1885-4365 นางสาวมริษฏดา เล็กอ่ิง 08-6041-2464 นายสุรพันธุ๑ พงศ๑ธ ารงศักดิ์ 08-3761-8248 นางตอ๎งจติ  พงศ๑ธ ารงศักดิ์ 08-9850-6203 นางสาวมริษฏดา เล็กอ่ิง 08-6041-2464 นายกังวาล  ครองยตุิ 08-8547-4451 www.tessabanpai.org tessabanpai@gmail.com 59 ม.2 ต.เวียงใต ๎อ.ปาย จ.แมํฮอํงสอน

2.อบต.เวียงเหนือ  นายนิรันดร๑  ชัยกุล 0-5369-9543 08-9956-3309 นางสาวผาณติ  ค าหอม 0-5369-9543 08-9635-9407 นายสุริยะกาญจน๑  มาลาวัลย๑ 08-4480-1906 นายประสิทธิ์ ตาจกัร๑ 08-4045-3404 นางเนตรนภา ปิมปา 08-1491-5469 วําง  - วําง  - www.wiangnuepai.go.th wiangnue-sao@hotmail.com 117 ม.8 ต าบลเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แมํฮอํงสอน 58130

3.อบต.เวียงใต๎ นายวีระชัย  แสงทองอรําม 0-5369-9544 08-9755-1840 นางปวริศา กาวิ 0-5369-9544 09-8041-9695 วําง  - นายณฐั มายพัุน 08-6430-0762 นางดวงใจ  จนัทรัตน๑ 08-1960-2582 นางปวริศา  กาวิ 09-2041-9695 นางปวริศา กาวิ 09-2041-9695 http:wiangtai.go.th  - 134 ม.8 ต.เวียงใต ๎อ.ปาย จ.แมํฮอํงสอน 58130

4.อบต.เมืองแปง    นางนันทนา พรมพันธ๑ 0-5361-5996 098-7487449 นายวรรณศักดิ ์ แกํนทรัพย๑ 0-5361-5996 08-9901-8080 นางสาวสุมาลี มูลสุข (นทบ.ชก. รกท.) 08-0655-6711 นายวรเชษฐ๑ กิจศิลป์วัฒนา 08-3571-2327 นายคณาธิป ชัยวงค๑ 08-5614-4909 วําง  - วําง  - http://www.muangpang.go.th/ muangpang2558@hotmail.com 191 ม.1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แมํฮอํงสอน 58130

5.อบต.แมํฮี ้ นายสมบูรณ๑ พรหมรังษี 0-5369-9575 06-1514422-6 นางสาวอรทยั กาวิ 0-5369-9575 09-4282-2323 นายโสภณ ทนุยี่ 08-6206-2006 นายประพนธ๑ ตานันท๑ 09-1305-8796 นางหทยัทพิย๑ เตจ๏ะเป็ง 08-0135-2707 วําง  - วําง  - https://www.maeheepai.org/ SAOMH.pai@gmail.com 232 ม.5 ต.แมํฮี ้อ.ปาย จ.แมํฮอํงสอน 58130

6.อบต.แมํนาเตงิ นายสังวร  ทาอุด 0-5306-5180 08-8413-4259 นางวันทนา สุขเกษม 0-5306-5180 06-1968-4381 นางสุภรานันท๑ สีทอง 08-1166-6874 นายวีระพันธ๑ ยาละ (วิศวกรโยธา รกท.) 06-5567-8981 นางสาวก่ิงกานต๑ สิทธิ์ศิริพันธ๑ (รองปลัดฯ รกท.)08-9952-1655 วําง   - วําง   - www.maenatoeng.go.th maenaturngobt@gmail.com 42 ม.1 ถ.แมํนาเตงินอก-แมํเยน็ ต.แมํนาเตงิ อ.ปาย จ.แมํฮอํงสอน 58130
7.อบต.ทุงํยาว นายค ารณ  การค า 0-5306-5573 09-7979-5925 นายประพันธ๑  หวังทวยทพิย๑ 0-5306-5573 08-6923-2070 นายเมืองเริง  ค าหอม 0-5306-5573 วําง  - นายประพันธ๑ หวังทวยทพิย๑ (ปลัด รกท.) 0-5306-5573 วําง  - วําง  - http://www.govesite.com/thoongyaopai thoongyao.sao@hotmail.com 57 ม.9  ต าบลทุงํยาว อ.ปาย จ.แมํฮอํงสอน 58130
8.อบต.โป่งสา  นางจนัทร๑ฟอง ไชยสุภา 0-5307-0606 09-3151-4369 วําที ่ร.อ.รุํงโรจน๑ ชุํมเชิงรักษ๑ 0-5307-0606 08-1493-5621 วําง - วําง  - วําง - วําง  - วําง  - http://www.pongsa.go.th/ - 82 ม.1 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แมํฮอํงสอน 58130

                      ทีอ่ยูสํ านักงาน (เลขที ่หมูํที ่ถนน ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี๑)

โทรศัพท๑

แมํฮอํงสอน

หวัหน๎าส านักปลัด

ผอ.กองชําง

ผอ.กองชํางหวัหน๎าส านักปลัด

หวัหน๎าส านักปลัด

ผอ.กองชํางอปท.  …7…..  แหงํ นายกเทศมนตรี/อบต. โทรศัพท๑ ปลัดเทศบาล / อบต. โทรศัพท๑

เว็บไซต๑ส านักงานผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

ขอ๎มลูการตดิตอํสื่อสารขององค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ินในพ้ืนที่จงัหวัดแมฮํอํงสอน (ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564)
E-mail ส านักงานผอ.กองชําง                       ทีอ่ยูสํ านักงาน (เลขที ่หมูํที ่ถนน ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี๑)ผอ.กองคลัง

                      ทีอ่ยูสํ านักงาน (เลขที ่หมูํที ่ถนน ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี๑)

                      ทีอ่ยูสํ านักงาน (เลขที ่หมูํที ่ถนน ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี๑)

                      ทีอ่ยูสํ านักงาน (เลขที ่หมูํที ่ถนน ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี๑)

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

E-mail ส านักงาน

                      ทีอ่ยูสํ านักงาน (เลขที ่หมูํที ่ถนน ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี๑)

*  1. สามารถดาวน๑โหลดไฟล๑แบบข๎อมูลไดท๎าง www.maehongsonlocal.go.th  "หนังสือราชการ สถ.จ."  

   2. สามารถสํงแบบส ารวจข๎อมูลไดท๎าง maehongson0023.1@gmail.com

E-mail ส านักงานผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เว็บไซต๑ส านักงาน

ผอ.กองชําง

ผอ.กองชําง

หวัหน๎าส านักปลัด

หวัหน๎าส านักปลัด

หวัหน๎าส านักปลัด

หวัหน๎าส านักปลัด

ผอ.กองชําง

ผอ.กองชําง

ผอ.กองคลัง

ผอ.กองคลัง

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองการศึกษา

ปลัดเทศบาล / อบต. E-mail ส านักงาน

อบจ. นายก  อบจ. โทรศัพท๑ ปลัด อบจ. โทรศัพท๑ หวัหน๎าส านักปลัด

อปท.  …8…..  แหงํ นายกเทศมนตรี/ อบต.
โทรศัพท๑

ปลัดเทศบาล / อบต.
โทรศัพท๑

อปท.  …4..  แหงํ นายกเทศมนตรี/ อบต.
โทรศัพท๑

นายกเทศมนตรี/ อบต.
โทรศัพท๑

ปลัดเทศบาล / อบต.
โทรศัพท๑

เว็บไซต๑ส านักงานผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองการศึกษา

                      ทีอ่ยูสํ านักงาน (เลขที ่หมูํที ่ถนน ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี๑)

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองการศึกษาผอ.กองคลัง

  -

นายจรูญ  กระแสเงนิด ี (รก.)

นางสาวโศรดา  ค าผง  (รก.)

                      ทีอ่ยูสํ านักงาน (เลขที ่หมูํที ่ถนน ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี๑)

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

เว็บไซต๑ส านักงาน

เว็บไซต๑ส านักงาน

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

E-mail ส านักงาน

E-mail ส านักงาน

E-mail ส านักงานเว็บไซต๑ส านักงาน

อปท.  …7…..  แหงํ นายกเทศมนตรี/ อบต.
โทรศัพท๑

ปลัดเทศบาล / อบต.
โทรศัพท๑

E-mail ส านักงาน

ผอ.กองสํงเสริมการเกษตร

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

ผอ.กองคลัง เว็บไซต๑ส านักงาน

เว็บไซต๑ส านักงานผอ.กองคลัง

อปท.  …6…..  แหงํ นายกเทศมนตรี/ อบต.
โทรศัพท๑

ปลัดเทศบาล / อบต.
โทรศัพท๑

อปท.  …9…..  แหงํ

ผอ.กองคลัง

นายกเทศมนตรี/ อบต.
โทรศัพท๑

ปลัดเทศบาล / อบต.
โทรศัพท๑

อปท.  …8…..  แหงํ

http://www.mhs-pao.go.th/
mailto:mhspao58000@gmail.com
https://www.soppong.go.th/
http://www.thumlod.go.th/
mailto:thumlodsuo@gmail.com
http://pangmapha.go.th/
mailto:pmp58150@gmail.com
http://www.napupom.go.th/
mailto:Napupom74101@gmail.com
mailto:maeyuam123@hotmail.co.th
http://www.yuamtai.net/
mailto:admin@yuamtia.net
http://www.bankad-msn.go.th/
mailto:ibankad.sao@gmail.com
mailto:saohin2018@gmail.com
http://www.maekong.go.th/
mailto:mae_kong@hotmail.com
http://www.papae.go.th/
mailto:papaemsr@gmail.com
http://www.khunyuam.go.th/
mailto:khunyuam@khunyuam.go.th
http://www.maaengao.go.th/
http://www.maeuokor.go.th/
mailto:MUK764@hotmail.com
http://www.maeyuamnoi.go.th/
mailto:maeyuamnoi.n@gmail.com
mailto:muangpon58140@gmail.com
http://www.maeki-khunyuam.com/
mailto:maeki-khunyuam@outlook.com
http://www.maesuad.go.th/
mailto:maesuad107@gmail.com
http://www.maekatoun.go.th/
mailto:maekatoun@gmail.com
http://www.sobmoei.org/index.php/th/
http://www.kongkoy.go.th/
mailto:kongkoi@hotmail.co.th
http://www.papong.go.th/
mailto:t_papong@hotmail.com
http://maesamlab.go.th/
mailto:salawinfb@gmail.com
https://www.maelanoi.go.th/
mailto:info@maelanoi.go.th
http://www.maelanoi.org/
mailto:maelanoi105@hotmail.com
https://www.santikeeree.go.th/
mailto:santikeeree1@gmail.com
http://www.khunmaelanoi.go.th/
mailto:maetho.go.th@Gmail.com
http://www.maelaluang.go.th/
mailto:admin@maelaluang.go.th
http://www.huaihom.go.th/
mailto:huaihom@hotmail.com
http://www.tessabanpai.org/
mailto:tessabanpai@gmail.com
http://www.wiangnuepai.go.th/
mailto:wiangnue-sao@hotmail.com
mailto:muangpang2558@hotmail.com
mailto:SAOMH.pai@gmail.com
http://www.maenatoeng.go.th/
mailto:maenaturngobt@gmail.com
mailto:thoongyao.sao@hotmail.com
http://www.pongsa.go.th/

