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สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
FM 88.50 MHz.

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อุทกภัย 2565อุทกภัย 2565
รบัมอืรบัมอื

ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป�องกันและแก้ป�ญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

โทร.0 7534 8118

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

www.nakhoncity.org

Nakhonsithammarat City MunicipalityNakhonsithammarat City Municipality

สายด่วน โทร.199

ขอความชว่ยเหลือภัยนํ�าท่วม

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรธีรรมราช
0 7535 6014

สายด่วน

โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช
 

แจง้เหตนุํ�าประปา หน่วย BESTสาํนักการประปา 
0 7535 6282

1669

สาํนักงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดันครศรธีรรมราช

1784

สถานีตํารวจภธูรเมอืงนครศรธีรรมราช
191

การไฟฟ�าสว่นภมูภิาค
1129

มูลนธิปิระชารว่มใจ
0 7534 5599

มูลนิธใิต้เต็กเซี�ยงตึ�ง
1163

กู้ชพี กู้ภัยนครศรธีรรมราช
0 7534 4701

 

ดูระดับนํ�าผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรป�ด(CCTV) 
แบบเรียลไทม์ (Realtime) 24 ชม.

1. คลองท่าใหญ่ตัวที� 1 
2. คลองท่าใหญ่ตัวที� 2
3. คลองท่าใหญ่ตัวที� 3
4. คลองป�าเหล้า
5. คลองหน้าเมือง
6. คลองท่าวัง (สะพานราเมศวร์)
7. คลองคูพาย (ข้าง ร.พ. มหาราช)
8. คลองหน้าเมือง (รามราชท้ายนํ�า)
9. คลองเลียบทางรถไฟ (แยกหมอปาน) @nakhoncity

ผ�านผ�าน            @nakhoncity@nakhoncity



โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  

นายโสภิตพงศ ์   ช่วยสกุล    โทร. 086-743-7104
นายณัฏฐวณิชย ์ ศรีจํานอง   โทร. 083-507-7750

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี          

นางสาวธนนันท ์  เสน่หานุกุล  โทร. 061-596-9465
นายสุจินต ์        ดวงแก้ว    โทร. 085-880-3130

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ�         

นายพิเชษฐ ์      คงช่วย      โทร. 081-535-9160
นายอาคม         กิจการ      โทร. 084-294-8337

โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง     

นายจรัญ         เจดีย์รัตน ์  โทร. 081-396-3681
นางศศิธร        เทพรัตน ์    โทร. 084-052-8522

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์    

นายธาวินทร ์     หมื�นนรินทร ์ โทร. 085-806-2515
นายอรรถพล     การด ี        โทร. 089-462-0334

ศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 0 7580 9571 ต่อ 9167 , 9168

  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   ติดต่อขอรับกระสอบทราย ได้ที�ศูนย์จักรกล             

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ถ.พัฒนาการคูขวาง 27 (ซอยศูนย์จักกล) 

โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง
 ซึ�งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดเตรียม
           กระสอบและทรายไว้ให้            

    

การขอรับกระสอบทราย ศูนย์พักพิงในเขตเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง      

นายเกรียงไกร    วุฒิมานพ     โทร. 081-082-1736
นายประนอม       รักประทุม     โทร. 089-736-2930

โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 

นายไสว          โพธิ�วิเชียร      โทร. 093-575-3816
นายศรชัย        เทียมสานุจิตต ์ โทร. 091-823-4050

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  

ดร.สุชาต ิ          เอียดวงศ ์   โทร. 093-459-9146
นางสาวสุกัญญา  สุวรรณระ    โทร. 089-873-8171

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย     

นางสาวประภาศร ี คํานวณจิต   โทร. 088-651-9399
นางพรพิมล       ราชกิจกําธร  โทร. 064-036-6668

โรงเรียนนานาชาติ                 

ดร.สุชาต ิ          เอียดวงศ ์  โทร. 093-459-9146
นายวิชาญ          มากอยู ่     โทร. 087-884-6485





ฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื�อง ระดับนํ�าขึ�นสงู
การเตรยีมตัวเมื�อ

เตรยีมพรอ้ม ติดตาม เฝ�าระวงั

สังเกตระดับนํ�า
ติดตามประกาศ
แจ้งเตือนต่างๆ

เตรียมยกของ
ขึ�นที�สูง

หากมีการแจ้ง
อพยพให้รีบ
อพยพทันที

เตรียมอพยพ
สัตว์เลี�ยงไปไว้
ในที�สูง

เมื�อนํ�าท่วม

ระมัดระวังการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ�า

ดูแลบุตรหลาน
ไม่ให้ไปเล่นนํ�า
ในพื�นที�นํ�าท่วม

เลี�ยงการขับรถ
ไปในพื�นที�หรือ
เส้นทางที�นํ�าท่วม

ระวังสัตว์มีพิษ 
กัด ต่อย 

คณะผูบ้รหิาร

ดร.กณพ   เกตชุาติ
นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช

โทร.089-871-3326

สมาชกิสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช

นายอนสุรณ ์  พงษ์เกษมพรกลุ
รองนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช

โทร.081-895-8732

ดร.ภาวนิทร ์  ณ พทัลงุ
รองนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช

โทร.081-787-2613

นายฉตัรชยั   อรุณสวุรรณกร
รองนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช

โทร.081-597-7383

ดร.วงศ์วชริ  โอวรารนิท์
รองนายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช

โทร.088-752-6959

นายสรุกัษ�               
นายสมชาย             
นายขตัตยิะ           
นายสมชาย             
นางสมฤด ี                 
นายวชิาญ            

นายธวชั                    
นายกฤษดา                    
นายปรญิญา            
นายสเุมธ                   
นายอดุมศกัดิ ์                 
นายชยากร                     

นายกะแมน                   
นายจณิณ�ชยตุ                 
นายจริศกัดิ ์                    
ร�อยตร ีโยธนิ                    
นายปรชีา                     
นายทตัพงศ�                     

นายยะโกบ                      
นายสมชาย                     
นายวรีภทัร                      
นายภาคภมู ิ                   
นางอนสุรณ�                       
ร�อยโท วโิรจน�                    

เขต

เขต

เขต

เขต

ดูธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนนํ�าท่วม

โทร.094-750-9849
โทร.061-172-6556
โทร.095-326-2135
โทร.081-847-2374
โทร.081-083-4432
โทร.089-593-7049

โทร.081-919-8306
โทร.081-968-7599
โทร.066-073-1605
โทร.086-269-0562
โทร.083-376-5443
โทร.082-811-4730

โทร.081-891-5864
โทร. 084-187-4529
โทร. 089-195-4268
โทร. 089-908-1891
โทร. 081-970-7076
โทร. 086-686-9944

โทร.098-708-5815
โทร. 062-242-5824
โทร. 092-631-9191
โทร. 094-962-8797
โทร. 083-884-9474
โทร. 080-691-9522

รตันะพนัธ�              
สงัข�วเิชยีร             
อารพีร�อม           
สนุทร                     
สขุบาํเพงิ                 
ชตุธิรพงษ�    

(สท.ดนิ)           
(สท.ชาย)         
(สท.ปาล�ม)       
(สท.ทนายหวาง)         
(สท.สม)            
(สท.ชาญ)

ศรสีมานวุตัร         
เสมอภพ                       
ไชยแก�ว                    
รตันนาคนิทร�            
ศรตีลุาการ                 
ขาํคม                            

(สท.เอก็ซ�)        
(สท.เอ�)             
(สท.เบยีร�)         
(สท.โข�ง)         
(สท.ต�อ)              
(สท.ฉมิ)              

หมแิหม                 
สาราพฤษ               
สมทุรอษัฎงค�           
กลัยา                        
พฤกษไพบลูย�            
โภชนา                           

(สท.บงัแมน)          
(สท.แตน)               
(สท.โกส�า)             
(สท.อ�อด)               
(สท.โกเซีย๊ะ)           
(สท.ป�อป)                

พทิกัษ�                       
โชตชิ�วง                  
ศริพินัธ�                    
แสงแก�ว               
เดชเดโช                        
วรรณกลุ                   

(สท.บงัดาํ)            
(สท.ชาย)              
(สท.ภทัร)              
(สท.จอนนี)่            
(สท.จิม๋)                
(สท.ตุ�ย)                


