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ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

จาก  ใจ  นายกเทศมนตรี

 การข้ามผ่านการทดสอบศรัทธาในเดือนรอมฎอน 

เป็นสิ่งที่น่าช่ืนชมและภาคภูมิใจยิ่งถึงภาระหน้าที่ที่มุสลิม

มีต่อเอกองค์พระผู้อภิบาล

 ในโอกาสเป็นเดือนแห่งความประเสริฐ อิจญเราะฮฺ

ศักราช 1440 ขอส่งความปรารถนาดีต ่อท่านทั้งหลาย 

ขอเอกองค์พระผู้อภิบาลประทานความจ�าเริญ และสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

สถานที่ติดตอ่
ส�ำนกังำนเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช โทร. 0-7534-2880 - 2 โทรสาร 0-7534-7405

ศูนยป์ระชำสัมพันธแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

 โทร. 0-7534-1679 โทรสาร 0-7534-1678

ผศ.เชำวนว์ัศ เสนพงศ ์ นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช
นำยไสว เขียวจันทร์ รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยวิสุทธิ์ บุญชูวงศ  ์ รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยครรชิต มนญูผล รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยสุภัค รัตนพฤกษข์จร รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำงสำวจิรำภรณ์ แก ้วปำน เลขำนกุำรนำยกเทศมนตรีฯ
นำยกัณฑอ์เนก เกตุแก ้ว เลขำนกุำรนำยกเทศมนตรีฯ

นำยทิพำกร ด ้วงฤทธิ์ ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
วำ่ที่ ร.ต.โกวิทย ์ เหมทำนนท์ ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
นำยชำคร ไอยศูรย ์ ปลัดเทศบำล
นำยวิชัยศักดิ์ ไสยเกต ุ รองปลัดเทศบำล
นำยสนทิ พรหมสุภำ รองปลัดเทศบำล
นำยสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศร ี รองปลัดเทศบำล

นางสาวบุษรา พรมจันทร์ ผอ.ส�านกัการคลัง นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน ์ ผอ.ส�านกัการชา่ง 
นายค�ามูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางสุรีวรรณ สาสนานนท ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผอ.ส�านกัการศึกษา นายมนตช์ัย  บุตรมะรัถยา ผอ.ส�านกัการประปา
นางอรนงค์ ชูล�าภู ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสิทธศักดิ์ ศักดิ์ศร ี รก.ผอ.กองการแพทย ์
นายศักดา โปจุ ้ย  หัวหน า้ส�านกัปลัดเทศบาล นางอารีรัตน์ ไอยศูรย ์ หัวหน า้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป
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ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต่อ 146
ส�านักการคลัง ต่อ 111, 112
งานผลประโยชน ์ ต่อ 113 
แผนที่ภาษี ต่อ 124 
ฝ่ายพัสดุ ต่อ 124, 123
จดทะเบียนพาณิชย์ ต่อ 117
ส�านักการศึกษา ต่อ 131, 132
ส�านักการช่าง ต่อ 125
ส�านักปลัดเทศบาล ต่อ 127, 128, 129
งานทะเบียนราษฎร ต่อ 115 และ 116
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 138
เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม ้ โทร. 075-348118 หรือ 199 
  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส�านักการประปา  ต่อ 120, 121 หรือ 
   075-356282
กองสวัสดิการสังคม (ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) ต่อ 118
สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  ต่อ 143
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ต่อ 160
กองวิชาการและแผนงาน  ต่อ 130
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (lct)  ต่อ 144
สถานีวิทยุชุมชน  ต่อ 142
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ  โทร. 075-358261
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีฯ  โทร. 075-340943-4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 155

ติดต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-2880 - 2 และ 0-7534-5540-1

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จาก  ใจ  รองนายกเทศมนตรี

ด้วยความห่วงใยครับ

 ( นายไสว  เขียวจันทร์ )
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

 เน่ืองด้วยในช่วงเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ผ่านไปส�าหรับกิจกรรม ในพิธี 
“แห่นางดานเมืองนคร” ประจ�าปี 2562 กับความยิ่งใหญ่ อลังการ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่หาชมที่ไหน
ไม่ได้ ด้วยความต้ังอกต้ังใจ บรรจงสรรสร้างจัดกิจกรรมขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ 
คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป  กระผมต้องขอขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นให้ส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
 ท้ายน้ีกระผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อนน้ี อากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง 
อาจเพ่ิมความเสี่ยงเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน�้า ทั้งน้ีเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนร่วมป้องกัน
โรคทางเดินอาหารและน�้า โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ดื่มน�้าสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค น�าสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละครั้ง 

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน

กระผม นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมน
ตรี

พบกันอีกครั้งนะครับประจ�าเดือนเมษายน 2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบำลนคร นครศรีธรรมรำช4



  

	 ส�ำนักกำรช่ำง	เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช	ได้เร่งปรับปรุงบ่อน�้ำส�ำหรับใช้ในพิธีพลีกรรมตักน�้ำ

จำกแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์	เมื่อวันเสำร์ที	่6	เมษำยน	2562	ที่ผ่ำนมำ	อย่ำงสมพระเกียรติ	เนื่องในพระรำชพิธี

บรมรำชำภิเษก	สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	รัชกำลที่	10	แห่งรำชวงศ์

จักรี	ตำมพระรำชพิธี	เพื่อควำมเป็นสวัสดิมงคลของประเทศและรำชอำณำจักร	

ภารกิจของส�านักการช่าง

ส�ำนักกำรช่ำง
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ส�ำนักกำรประปำ

สอบถำมเพิ่มเติม โทร 075-342880-2 ต่อ 120-121

 เนื่องด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ท�าให้ปริมาณน�้าดิบที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 

มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว น�้าฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ท�าให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขาดแคลนน�า้ดิบ ส�าหรับ

ใช้ในการผลิตน�า้ประปา

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส�านักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

จงึขอความร่วมมอืประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทกุท่านใช้น�า้อย่างประหยดั เตรียมรับมอืในช่วงฤดูแล้ง และเพ่ือให้เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช สามารถมีน�้าดิบในการผลิตน�้าประปา ผ่านพ้นภาวะฝนทิ้งช่วง ดังนี้

 1. ขอให้ใช้น�้าอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน�้า และส�ารองน�้าประปาไว้ใช้ ในกรณีน�้าประปาไหล

อ่อน หรือน�า้ไม่ไหล

 2. ขอให้ช่วยตรวจสอบการรั่วไหลของน�้าประปา เพ่ือลดการสูญเสียของน�้าประปาโดยไม่จ�าเป็น หากพบเห็น

ท่อแตก ท่อรั่ว ขอให้แจ้งได้โดยตรงที่ส�านักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 075-342880 ,090-3286814 

และโรงกรองน�า้ประตูชัย 075-356282 ตลอด 24 ชั่วโมง

 3. ควรดูแล และตรวจสอบ มาตรวัดน�้า เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพมิเตอร์และการรั่วไหลของน�้า

แนวทำงกำรใช้น�้ำอยำ่งประหยัดในช่วงฤดูแล้ง
ประชำสัมพันธ์

ส�ำนักกำรประปำเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 
จัดกิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรำนต์ 

(วันปีใหม่ไทย) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 
ณ ส�ำนักกำรประปำ เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

(เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบำลนคร นครศรีธรรมรำช6



  

ประชุมประชาคมท้องถิ่น กองวิชำกำรและแผนงำน

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย กองวิชาการ

และแผนงาน ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม จัดประชุม

ประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน ประจ�าปี 

พ.ศ.2564 ณ ห ้องประชุมอุทยานการเรียนรู ้ เมือง

นครศรีธรรมราช (CLP) ซึ่งการประชุมประชาคมท้องถิ่น

ในครั้ ง นี้  จั ด ขึ้ น เพื่ อ รั บฟ ั งป ัญหา  ข ้ อ เสนอแนะ 

และความต ้องการของชุมชน และน�ามาจัดท�าแผน

ชุมชน โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

รวม 63 ชุมชน เข ้าร ่วมประชุมเสนอความคิดเห็น 

ทั้ งนี้  ผศ.เชาวน ์วัศ เสนพงศ ์  นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เข้าร่วม

รับฟังข้อเสนอแนะด้วย เมื่อวันที่ 25-29 เมษายน 2562

 ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายก

เทศมนตรนีครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธเีปิดโครงการนทิรรศการหมนุเวยีน ประจ�าปี 2562 ครัง้ที ่6 “นทิรรศการ

ศิลปะ My Way” ผลงานโดย อาจารย์ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยนิทรรศการ

ดงักล่าวเปิดให้ชมระหว่างวนัที ่ 6-30 เมษายน 2562 ณ หอศลิป์ร่วมสมยัเมอืงคอน อทุยานการเรยีนรูเ้มอืงนครศรธีรรมราช 

(CLP) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

พร้อมด้วยประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ
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“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง

นางสาวบุษรา พรมจันทร์

น�าทีมพนักงานข้าราชการลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา

เนื่องในวันเทศบาล ประจ�าปี 2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562

ส�ำนกักำรคลงั

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


'

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออกส�ารวจภาคสนาม อาคาร ที่ดิน ป้าย 

เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดเก็บภาษี 

รองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2563
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กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักปลัดเทศบำล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

นายชาคร  ไอยศูรย์
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เปิดจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักปลัดเทศบาล 
ต้ังหน่วยบริการความปลอดภยัทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 
พ.ศ.2562 เพื่อลดอุบัติเหตุและป้องกันการสูญเสียร่างกาย ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยตั้งจุดบริการ
ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ หน่วยบริการฝั่งเข้าเมือง 
(ตรงข้าม บริษัทฮอนด้า ถนนอ้อมค่าย)
 พร้อมทัง้รับมอบน�า้ดืม่จากตวัแทนห้างบิก๊ซี สาขานครศรีธรรมราช 
(อ้อมค่าย) และ บริษัทอริยะมอเตอร์-ฮอนด้า นครศรีธรรมราช 
จ�านวนหนึ่ง เพ่ือไว้ให้บริการประชาชนที่เดินทางและต้องการน�้าดื่ม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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 ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช มอบหมายให้ 

นายวสิทุธิ ์บญุชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพธีิ

เปิดทีท่�าการชมุชนป้อมเพชร พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ สมาชกิสภาเทศบาล 

ณ ท่ีท�าการส�านักงานชุมชนป้อมเพชร พร้อมร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันสงกรานต์ 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

 ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล  

และประชาชน  ร่วมรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์และ

วนัผูส้งูอายแุห่งชาต ิณ สนามหน้าเมือง เมือ่วนัที ่13 เมษายน 2562

รดน�้าขอพรผู้สูงอายุ

กองสวัสดิกำรสังคม

เปิดที่ท�าการประชุมป้อมเพชร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่โรงเรียน

เทศบาลวัดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและ

ติดตามความพร้อมของห้องเรียน English For Child ในระดับชั้นอนุบาล 

1 - 3 ในช่วงซมัเมอร์ ก่อนทีจ่ะเปิดภาคเรยีน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรฯี  

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

จัดพิธีพลีกรรมจากแหล่งน�า้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง 

พร้อมประกอบพิธีพุทธาภิเษกน�า้ศักดิ์สิทธิ์

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส�ำนักกำรศึกษำ

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล และประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมจากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธ์ิ
ทั้ง 6 แหล่ง ได้แก่ บ่อน�้าวัดหน้าพระลาน บ่อน�้าวัดเสมาเมือง บ่อน�้า
วัดเสมาไชย บ่อน�้าวัดประตูขาว ห้วยเขามหาชัย ห้วยปากนาคราช 
เพื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษกน�้าศักดิ์สิทธิ์ ส�าหรับสรงน�้าพระพุทธสิหิงค์
และแจกจ่ายให้กับประชาชน เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สนามหน้าเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

ติดตามความพร้อมห้องเรียน English For Child
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 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะ

โภชนาการและภาวะโลหิตจางเพื่อมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความรู้ในการดูแล

สขุภาพตวัเองขณะต้ังครรภ์ ป้องกนัและแก้ไขภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็กและภาวะทพุโภชนาการในหญงิตัง้ครรภ์ 

ให้ผู้ปกครองเด็กในเขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราช มคีวามรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคญัของภาวะโภชนาการ 

และป้องกัน แก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่ง

ในยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

กองกำรแพทย์

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและภาวะโลหิตจาง เพื่อมหัศจรรย์1000 แรกของชีวิต

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานเทศบาล  และประชาชนร่วมท�าบุญตักบาตร เนื่องใน

วันปีใหม่ไทย และสรงน�้าพระพุทธสิหิงค์ โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครนครศรีธรรมราช นายจ�าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

ร่วมพธิถีวายราชสกัการะพระราชานสุาวรย์ีพระเจ้าศรธีรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรธีรรมาโศกราช

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแสดงแสง สี เสียง 
และสื่อผสม ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห ่นางดาน
เมืองนครศรีธรรมราช ประจ�าปี 2562 ณ สวนสาธารณะ
ศรีธรรมาโศกราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562

ท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ไทย และ สรงน�้าพระพุทธสิหิงค์

พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจ�าปี 2562 

เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดาน เมืองนครศรีธรรมราช ประจ�าปี 2562



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชด�าเนิน ต�าบลคลัง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 075-341679 โทรสาร 075-341678
รับฟังข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทาง สถานีวิทยุ FM 88.50 MHz.

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 93/22
ปท.นครศรีธรรมราช
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