หมายเลขโทรศัพท์
ของ
จังหวัดนนทบุรี
***********************
ทีทาํ งาน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายภานุ แย้มศรี

0-2580-0711, 0-2580-8816
สือสาร สป 14011,14111

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
นางนวลจันทร์ แย้มศรี
0-2527-3878
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0713 สือสาร สป 14012,14112
นายอําพล อังคภากรณ์กุล
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0730, สือสาร สป 14013,14113
นายชลธี ยังตรง
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0730, สือสาร สป 14115
นางนิศากร วิศษิ ฎ์สรอรรถ
เลขานุการผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0711, 0-2580-8816 สือสาร สป 14001
นายธีรวัฒน์ หาญใจไทย
0-2580-0711, 0-2580-8816 สือสาร สป 14001
นายวิวฒ
ั น์ ศรีประทีป
0-2580-0730, สือสาร สป 14001
นางสาวนันท์ชพา วรารัตน์อนันต์
เลขานุการรองผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายอําพล อังคภากรณ์กลุ )
0-2580-0713, สือสาร สป 14112, 14002
นางสาวสุธาทิพย์ ฉายแก้ว
0-2580-0713, สือสาร สป 14112, 14002
นางสาวนัยน์ปพร สิปปภาส
เลขานุการรองผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง)
0-2580-0730, สือสาร สป 14003
นางสาวศิรนิ ทรทิพย์ เม้าแจ้ง
0-2580-0730, สือสาร สป 14003
นายฤกษ์ฤทธิ บุญยัง
เลขานุการรองผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางนิ ศากร วิ ศิษฎ์สรอรรถ)
0-2580-0730, สือสาร สป 14115
นายปรมินทร์ ศรีคาํ
0-2580-0730, สือสาร สป 14115
นางสาวปรียา หอมจัด

บ้านพัก / มือถือ
0-2526-1290,08-9203-0432
สือสาร สป 14110
08-9203-3983*
08-9203-0393*
0613920404
0639017086
0807257649
08-1147-7080
099-808-7251
06-3903-9997
095-391-6363
08-9462-6599
08-1850-5902
09-2849-2865

ทีทาํ งาน

บ้านพัก / มือถือ

กระทรวงมหาดไทย
ปลัดจังหวัดนนทบุรี
นายอดิเทพ กมลเวชช์
- จ่าจังหวัดนนทบุรี
นางสาวอภิสรา เกษอินท์
- เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี

0-2580-0740 สือสาร สป.14030,14130

08-1174-6592

0-2580-1659 สือสาร สป.14130

08-5661-9961

0-2580-0722 สือสาร สป 14198
- ป้ องกันจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0748 สือสาร สป 14133
นายชินนาอาชว์ รสิอคั รศักดิ
หัวหน้ าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0752 สือสาร สป 14020,14119
นางสาวพัชรอร วงศ์กาํ แหง
- ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด
0-2580-0705-6 สือสาร สป 14023,14123
นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์
- ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
0-2580-0705-6 สือสาร สป 14024,14129
นางรมณ คูวงษ์วฒ
ั นาเสรี
- ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัด
0-2580-0705-6 สือสาร สป 14022,14165
นายธณกร หอมชืน
- ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานอํานวยการ
0-2580-0705-6 สือสาร สป 14021,14121
นายศรณ์จกั ร์ชยั ชูวาพิทกั ษ์
- หัวหน้ าผูต้ รวจสอบภายในจังหวัด
0-2580-0705-6 สือสาร สป 14125
นางเยาวพา คัมภิรานนท์
โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
นายชาญวิชญ์ สิรสิ นุ ทรานนท์
0-2580-5944-5 สือสาร สป 14153
พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0704 โทรสาร ต่อ 107
นายอาทร พิมชะนก
เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดนนทบุรี
นายรุง่ โรจน์ วรรณเวช
0-2967-2284 โทรสาร 0-2525-31090
- เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
นางสาวผ่องพรรณ นาเอก
0-2595-0441ต่อ 18 โทรสาร 0-2595-0440
- เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
0-2503-3651-2 โทรสาร 0-2503-3734
นายวสันต์ สุภาภา
- เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง

08-5661-9962
08-9203-4190
085-484-2558
08-9203-4194
08-9203-4193
08-1621-4245
08-6724-3547
08-1641-3555
08-4874-0618
08-3583-8242
08-1909-2943
08-5834-4113

ทีทาํ งาน
0-2571-4116-17 โทรสาร 0-2924-2779

นายไพโรจน์ เจินสว่าง
ท้องถิ นจังหวัดนนทบุรี
นายอนันต์ ถําทอง (รักษาราชการแทน)
0-2580-8714-5 โทรสาร ต่อ 108
หัวหน้ าสํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
นายอภิวฒ
ั น์ เลาหวัฒน์
0-2591-2471 โทรสาร 0-2591-2474
อําเภอ
นายอําเภอเมืองนนทบุรี
นายไกรธวัช ทินโสน
0-2589-0765
นายอําเภอปากเกร็ด
0-2583-8326 โทรสาร 0-2583-9878
นายสมยศ วิชากร
นายอําเภอบางบัวทอง
0-2194-1101 โทรสาร 0-2194-1098
นายวิวฒ
ั น์ อินไทยวงศ์
นายอําเภอบางกรวย
นายวัชรเดช เกียรติชานน
0-2447-5123
นายอําเภอบางใหญ่
นายชุน้ ณัฐเดช กังสุกุล
0-2595-0361
นายอําเภอไทรน้ อย
0-2597-1178 โทรสาร ต่อ 10
นายวิรตั น์ เธียรพจีกุล

คณะกรรมการสมาคมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน จังหวัดนนทบุรี
นายกสมาคมกํานันผูใ้ หญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี
นายสุรสีห์ ศรีอนิ ทร์สทุ ธิ
ประธานชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อําเภอเมืองนนทบุรี
นายนิกร ทรงจิตต์
ประธานชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อําเภอปากเกร็ด
นายเกษม บุญมาหา
0-2525-8166
ประธานชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อําเภอบางบัวทอง
นายสมชาย มามีเกตุ
ประธานชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อําเภอบางกรวย
นายสมเชาว์ กนกกาญจนะ
ประธานชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อําเภอบางใหญ่
นายพิษณุ สันติเมธี
ประธานชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน อําเภอไทรน้ อย

บ้านพัก / มือถือ
08-1914-0334
08-9938-7953
08-9969-6739

08-1867-2350
08-1867-2372
08-1867-2366
08-1867-2357
08-1867-2359
08-1867-2372

08-1810-6884
08-7706-4477
08-3813-8302 09-6608-7166
08-9448-6630
08-5147-4741
08-9780-8555

นายสุรสีห์ ศรีอนิ ทร์สทุ ธิ
ผอ.ไฟฟ้ านครหลวงเขตนนทบุรี
นายชัยพงษ์ พูลขันธ์
ผอ.ไฟฟ้ านครหลวงเขตบางใหญ่
นายสุธน วิโรจน์บุรรี ตั น์
ผอ.ไฟฟ้ านครหลวงเขตบางบัวทอง
นายธวัชชัย เหมือนใจ
ผูจ้ ดั การสํานักงานประปาสาขานนทบุรี
นางสาวสมพิศ นวพรชัย
ผูจ้ ดั การสํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง
นางสาวศิรกิ ุล โตพิกุล
ผูจ้ ดั การสํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ
นายพิเชษฐ์ วงศ์พทิ กั ษ์

ทีทาํ งาน
-

บ้านพัก / มือถือ
08-1810-6884

0-2902-5201 โทรสาร 0-2902-5291

08-5166-0490

0-2832-5201, 0-2832-5291

08-1539-9192

0-2834-3201 โทรสาร 0-2834-3291

08-1621-1112

0-2589-0035-6 โทรสาร 0-2580-5964

08-1577-6517

0-2571-1742 โทรสาร 0-2571-1743

08-6080-4882

0-2449-0129, 0-2449-0088

08-6394-1545

สํานักนายกรัฐมนตรี
รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.บ.
พ.อ.วิ รตั น์ คําวิ ลยั
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนนทบุรี
นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์

0-2950-0748 โทรสาร 0-2580-0784

08-1941-6718

0-2580-0751,0-2589-7615

09-2246-8394

กระทรวงกลาโหม
เจ้ากรมพลาธิ การทหารบก
พลโท พิษณุ บุญรักษา
สัสดีจงั หวัดนนทบุรี
พันเอก ธีระพล ถาวรยุตธิ รรม
คลังจังหวัดนนทบุรี
นางสุภทั ร โรจน์บวรวิทยา
ธนารักษ์พืนทีนนทบุรี
นางสาวสุภทั รา ส่องประทีป
สรรพสามิ ตพืนทีนนทบุรี
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
สรรพากรพืนทีนนทบุรี 1
นายวิรตั น์ ปัญญาธีระ

0-2588-3383
0-2580-0741
กระทรวงการคลัง

08-1832-8524

0-2580-0707-9 สือสาร สป 14157

06-3156-6535

0-2580-0729 โทรสาร 0-2591-7876

06-3213-7150

0-2589-7682 ต่อ 11-15 โทรสาร ต่อ 22

08-7136-9000

0-2149-9879 โทรสาร 0-2149-9863

08-9967-4235

ทีทาํ งาน

บ้านพัก / มือถือ

นางสาวจิราภา เอียวสกุลรัตน์

0-2926-7333 โทรสาร 0-2926-5572

08-1648-5150

สรรพากรพืนทีสาขาเมืองนนทบุรี 1
นายมานพ มณีจนั ทร์

0-2589-8945, 0-2591-6920

09-1541-6343

0-2525-0216 โทรสาร ต่อ 15

08-1420-7858

0-2951-1573-6

08-1986-4517

0-2526-5866

08-4075-5366

0-2920-0017-8 โทรสาร ต่อ 64

08-6398-7274

0-2562-0752

08-4111-0904

สรรพากรพืนทีนนทบุรี 2

ผจก.ธนาคารออมสิ น สาขานนทบุรี
นางวรนาถ รอดเงิน
ผอ.ธนาคารออมสิ น ภาค 5
นางสุภทั รา พุทธวิรยิ ะ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี
นายสุรชัย จริยโกศล
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนนทบุรี
นายธนาวุฒ ิ พงศ์กระพันธุ์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดนนทบุรี
นายไมตรี ชนูดหอม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์
พัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จงั หวัดนนทบุรี
0-2580-0737-8 สือสาร สป.14125
นางสุจติ รา พิทยานรเศรษฐ์
ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิ ภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)
นางภิญญา จํารูญศาสน์
0-2584-5115-6
ผอ.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเฟื องฟ้ า จังหวัดนนทบุรี
0-2583-6815, 0-25824031 โทรสาร 0-2583-4000
นายสมคะเน จริตงาม
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิ การ(โรงงานปี คนพิ การสากล)
0-2583-8415 โทรสาร 0-2583-9952
นายวินยั เก่งสุวรรณ
ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิ การทางสมองและปัญญา
0-2583-8426, 0-2583-2888 โทรสาร 0-2584-6864
นางเทวี เวียงแก้ว
ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
0-2583-8343 โทรสาร 0-2583-4002
นายวิทยา บุตรเพรชรัตน์
ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์เด็กพิ การทางสมองและปัญญา(หญิ ง) ปากเกร็ด (เปลียน)
นางสาวอมรศรี รัศมิทตั
0-2583-4246
ผูป้ กครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)
0-2583-3500 โทรสาร ต่อ 200
นางสาวชุตมิ า สมประสงค์
ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

06-3272-2578
08-1173-0161
08-1445-8526
06-1402-7880
09-2278-2196
08-1174-9782
08-9816-1061
06-4930-4811

ทีทาํ งาน
0-2583-3000 โทรสาร 0-2583-4431
นางรัศมี บัวบาน
ผูป้ กครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิ การบ้านนนทภูมิ
0-2583-8396 โทรสาร 0-2583-7999 ต่อ 115
นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์
ผูป้ กครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิ การบ้านราชาวดี (หญิ ง) จังหวัดนนทบุรี
0-2583-6731 โทรสาร 0-2583-4246
นางสาวอมรศรี รัศมิทตั
ผูป้ กครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิ การบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี
0-2583-8426, 0-2583-2888 โทรสาร 0-2584-6864

บ้านพัก / มือถือ
08-1915-5284
08-1905-2680
08-9816-1061
09-2278-2196

ผูป้ กครองสถานคุ้มครองคนไร้ทีพึงนนทบุรี
0-2147-4908 โทรสาร 0-2147-4908
ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
นางลักขณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
0-2583-8350
ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
0-2584-7254-5 โทรสาร ต่อ 109
นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ
หัวหน้ าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
0-2582-1267 โทรสาร 0-2582-1266
นางราตรี แฉล้มวารี
ผอ.ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพบุคคลออทิ สติ ก จังหวัดนนทบุรี (บ้านนนทรี)
นางสาววารี ปัญจะผลินกุล
0-2583-5107 โทรสาร 0-2583-5108
หัวหน้ าสํานักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา1
นายมานะ วรรณรังษี
0-2583-9238 โทรสาร ต่อ 30505
หัวหน้ าสํานักงานเคหะชุมชน นนทบุรี2
นางสาววรรณา ภู่จนั ทร์
0-2157-5525 โทรสาร 0-2583-9238
ผูจ้ ดั การสถานธนานุเคราะห์23
0-2582-1178 โทรสาร 0-2584-4123
นายฉัฐวัวว์ อินโองการ
ผูจ้ ดั การสถานธนานุเคราะห์34
0-2580-3658
กระทรวงศึกษาธิ การ
ศึกษาธิ การจังหวัดนนทบุรี
นายนพพร พิพธิ จันทร์
0-2045-3271-2
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นายอธิชาติ สวัสดี
0-25834984 โทรสาร 0-2583-4983
ผอ.สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นายกําจัด คงหนู
0-2591-1301-5
ผอ.สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช (รักษาราชการแทน)

08-1922-9866
08-1174-9794
08-1849-5745
08-4439-4966

08-4083-3380
08-1880-5102
08-9325-6742 ,09-1789-9991

08-1848-6533
06-4301-4676
08-1899-0704

นางธรรมพร แข็งกสิการ
ผอ.สนง.เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช

ทีทาํ งาน
0-2595-0530-4 โทรสาร ต่อ 30

บ้านพัก / มือถือ
08-4180-9270

0-2149-3923 - 6 โทรสาร 0-2921-6600

06-3082-9979

อธิ การบดีมหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
0-2503-3553 โทรสาร 0-2503-2554
รศ.ดร.พานุมาศ ขัดเงางาม
อธิ การบดีมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ไพศาล บุรนิ ทร์วฒ
ั นา
0-2525-2684
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี
นายวิรตั น์ชยั ยงวณิชย์
0-2147-5244
ผอ.สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
0-2926-6810-11 โทรสาร 0-2926-6812
นางสุพรพรรณ นาคปานเอียม
ผอ.วิ ทยาลัยเทคนิ คนนทบุรี
นายเจษฏา ยิมพูลทรัพย์
0-2985-5050 ต่อ 101
ผอ.วิ ทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิ จ นนทบุรี (SBAC)
0-2589-1133 โทรสาร 0-2589-9889
ดร.ประสาน ประวัตริ งุ่ เรือง
ผอ.วิ ทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิ เษก
นายวินยั สยอวรรณ
0-2150-1203-8 โทรสาร 02-150-1202
ผอ.โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นางธราภรณ์ พรหมคช
0-2969-1402-3 โทรสาร 0-2527-8827
ผอ.โรงเรียนสตรีนนทบุรี
0-2525-1506 โทรสาร 0-2525-7131
นางชเนตตี วัจนะรัตน์
ผอ.โรงเรียนวัดเขมาภิ รตาราม
02-525-0470 โทรสาร 0-2966-5989
ดร.จรุญ จารุสาร
ผอ.โรงเรียนรัตนาธิ เบศร์
0-2527-6127-8 โทรสาร ต่อ 103
นายปิติ ยางกลาง
ผอ.โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ว่าที ร.อ.ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
0-2588-2827 โทรสาร 0-2580-6502
ผอ.โรงเรียนบดิ นทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี ) นนทบุรี
0-2447-5774 โทรสาร 0-2447-5774ต่อ100
นายนาวี ทรัพย์ห่วง
ผอ.โรงเรียนเทพศิ รินทร์นนทบุรี
นายเธียรชัย แสงชาตรี
0-2985-1995 โทรสาร 0-2985-1994
ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

08-3497-6455
04-1452-9448,09-4321-3311
08-9790-2526
08-1995-0282
08-3090-9460
08-5789-7171
06-3273-3645
08-9904-2875
08-1627-9367
08-9684-2740
06-4434-3759
06-3916-3954
08-5162-3399
09-5395-6994

นายโชคดี วิหกเหิร
ผอ.โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล
ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
นายเชาวลิต รนขาว
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นายสมชาย บ้านไร่
ผอ.โรงเรียนปากเกร็ด
นางสาววิณฐั ธพัชร์ โพธิ เพชร
ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิ ทยาลัย นนทบุรี
นายสุรวุฒ ิ ยัญญลักษณ์
ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้า นนทบุรี

ทีทาํ งาน
0-2595-1368 โทรสาร 0-2595-1240

บ้านพัก / มือถือ
08-1717-7198

0-2598-4586

06-2383-2888

0-2446-0353 โทรสาร 0-2446-0414

08-7914-3520

0-2571-7052, 0-2571-4193

09-8651-5464

0-2960-6060

08-6332-4424

0-2584-6888

08-1748-1056

0-2501-7463-4
ผอ.โรงเรียนนวมิ นทราชิ นูทิศ หอวัง นนทบุรี
นายไพฑูรย์ จารุสาร
ผอ.โรงเรียนโพธิ นิมิตวิ ทยาคม
นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผอ.โรงเรียนบางบัวทอง
นายฉัตรชัย ธรรมครบุร ี
ผอ.โรงเรียนไทรน้ อย
นายรังสิมนั ต์ ยาละ
ผอ.โรงเรียนราษฎร์นิยม
ดร.กรชนก สุตะพาหะ
ผอ.โรงเรียนราชวิ นิตนนทบุรี
นายชาคริส ภู่งาม
ผอ.โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

0-2961-8891-3 โทรสาร 0-2961-9808

08-1552-2311

0-2583-7345, 0-2584-3878

08-1987-0127

0-2571-7595

08-9461-5373

0-2597-1199 ต่อ 108

09-5802-1594

0-2985-5660-2

08-1624-0720

0-2927-7239 โทรสาร 0-2927-8290

08-9797-8232

0-2196-8403
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
นางณัฏฐิรา แพงคุณ
ผอ.ททท. สํานักงานกรุงเทพมหานคร

0-2589-5479 โทรสาร ต่อ 18
0-2276-2723

ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรี

08-1828-5479

นางสาวสุภาพรรณ มณีศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี
นางสาวธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์
เกษตรจังหวัดนนทบุรี
นายสมนึก ศรีเทียงตรง
สหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี
นายชัยวุฒ ิ มัณฑะนานนท์
ปศุสตั ว์จงั หวัดนนทบุรี
นายชูฤทธิ เสนียม์ โนมัย
ประมงจังหวัดนนทบุรี
นายสันติชยั รังสิยาภิรมย์
ผอ.โครงการชลประทานนนทบุรี
นายทรงพล สวยสม
ผอ.โครงการส่งนําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ
นายอาภากร สนิกะวาที
ผอ.สนง.ชลประทานที 11
นายพงศ์ศกั ดิ อรุณวิจติ รสกุล
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
นางสมสมร รอดกุล
ผอ.สถานี พฒ
ั นาทีดินนนทบุรี
นายพินิจ งาเนียม
หัวหน้ าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
นางสมสมร รอดกุล (รักษาการ)
ขนส่งจังหวัดนนทบุรี
นายไฟซ่อน อับดุลสมัด
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
นายเสมา เบ้าพูนทอง
ผอ.แขวงทางหลวงนนทบุรี
นายพัฒนพงศ์ ทองสุข
ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
นายสมเกียรติ โกสียไ์ กรนิรมล

ทีทาํ งาน
0-2595-1784
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บ้านพัก / มือถือ
08-9769-5445

0-2589-9732/02-589-9580

09-2274-0617

0-2591-6928

09-3147-7899

0-2580-7355

09-7252-2235

0-2595-0687 โทรสาร 0-2595-0090

08-1342-2237

0-2595-0982-3

08-9666-6176

0-2583-3337 โทรสาร 0-2583-2257

08-1921-7132

0-2571-7837 โทรสาร 0-2924-2159

08-1818-3912

0-2583-6050

08-1423-5765

0-2580-7671

08-9897-1431

0-2595-0626, 0-2595-0641

08-1255-0332

0-2580-7671
กระทรวงคมนาคม

08-9897-1431

0-2591-4078-79 โทรสาร ต่อ 504

08-1484-7385

0-2969-0610 โทรสาร ต่อ 205

08-1915-3524

0-2527-2488 โทรสาร 0-2527-2489

08-1875-1840

0-2447-1526

08-1268-5597

ทีทาํ งาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0727-8 สือสาร สป 14162
นายนพดล ฮมแสน
ผอ.ศูนย์ป่าไม้นนทบุรี
นายสมภพ อุ่นใจ
0-2561-4137
ผอ.สนง.สิ งแวดล้อมภาคที 6
0-2968-8065 โทรสาร 0-2968-8062
นางวรพล จันทร์งาน
กระทรวงดิ จิทลั เพือเศรษฐกิ จและสังคม
สถิ ติจงั หวัดนนทบุรี
นายพินิจ กัลยาณมณีกร
0-2580-0720, 0-2580-0749
ผอ.สนง.กสทช.ภาค 1
นายสัญญา กระจ่างศรี
0-2588-3594, 0-2950-5879
ผูจ้ ดั การส่วนบริการลูกค้านครหลวงที 4.1.2 TOT
นายศุภกิจ อินโต
0-2526-9990
ผูจ้ ดั การส่วนบริการลูกค้านครหลวงที 4.1.3 TOT
0-2589-8841-2 โทรสาร 0-2589-3009
นายปวุธ โอนอ้อม
หัวหน้ าทีทาํ การไปรษณี ยน์ นทบุรี
0-2591-7463, 0-2580-9637 โทรสาร 0-2580-1565
นายเอกพจน์ เข็มปัญญา
กระทรวงพลังงาน
ผูว้ ่าการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย
นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์
0-2436-4831
พลังงานจังหวัดนนทบุรี
นายณัฐกิตติ รัฐศิลป์ โภคิน
0-2589-8682
กระทรวงพาณิ ชย์
พาณิ ชย์จงั หวัดนนทบุรี
0-2591-7880 โทรสาร 0-2580-9333
นายสรรเสริญ คําจันทร์แก้ว (รักษาราชการแทน)
ผอ.กลุ่มงานกํากับดูแลและพัฒนาธุรกิ จการค้า
นางสาวขวัญเรือน อยูพ่ ะเนียด
0-2591-6927
ผอ.กลุ่มทะเบียนและอํานวยความสะดวกทางการค้า
นายสรรเสริญ คําจันทร์แก้ว
0-2591-7881

บ้านพัก / มือถือ

08-1752-0443
08-1803-4461
08-1315-9796

09-0980-4202
09-8103-1416
08-1425-5956
08-1924-9585
09-1772-0032

08-1378-9560

08-9969-2596
08-9969-1683
08-9969-2596

กระทรวงยุติธรรม
ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
นายคงศักดิ ปานสอาด

0-2589-0481 ต่อ 141 โทรสาร 0-2525-7245

08-1909-0490

ทีทาํ งาน
ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจําจังหวัดนนทบุรี
0-2526-6480 โทรสาร 0-2527-0234
นายกีฑา แก้วเทศ
ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจํากลางบางขวาง
0-2525-0483 โทรสาร 0-2525-0487-8 ต่อ 168
นายโสภณ ยิมปรีชา
ผอ.สนง.คุมประพฤติ จงั หวัดนนทบุรี
นายคงศักดิ ปานสอาด
0-2580-0733
ผอ.สนง.บังคับคดีจงั หวัดนนทบุรี
0-2526-9952 โทรสาร 0-2526-9950
นายชัยวิทย์ อรรถานนท์
ผอ.สถานพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
0-2525-0377 โทรสาร ต่อ 102
นางบุษศา ประพันธ์
กระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0726, 0-2591-7869 โทรสาร 0-2580-0726
นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล
จัดหางานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-1494 โทรสาร 0-2580-8654
สวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางเจริญพิศ เอกอุรุ
ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
นางอารมย์ พรหมสามพราน
ผอ.สํานักงานพัฒนาฝี มือแรงงานนนทบุรี
นายชัยชนะ เดชแพ
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
นายจุมพต ตระกูลนุช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นายวัฒนา โรจนวิจติ รกุล
ผอ.โรงพยาบาลพระนั งเกล้า
นายแพทย์ประสิทธิ มานะเจริญ
ผอ.สถาบันโรคทรวงอก
แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์
ผอ.โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

บ้านพัก / มือถือ
09-8259-6540
09-8259-6074
08-1909-0490
08-9956-1014
08-9968-1149

06-3218-2321

0-2580-0716-8 โทรสาร ต่อ 21

08-1834-2374

0-2950-9748 โทรสาร 0-2580-3013

06-1417-6429

0-2190-5731-3 โทรสาร 0-2190-5735
กระทรวงวัฒนธรรม

08-5483-8285

0-2580-1348 โทรสาร 0-2580-2764
กระทรวงสาธารณสุข

06-4930-2832

0-2950-3071-6 สือสาร สป 14147,14148
โทรสาร 0-2589-9121

08-1857-5827

0-2528-4567 โทรสาร 0-2527-8038

08-1736-0034

0-2547-0999 โทรสาร 0-2547-0935

08-1835-0308

นายแพทย์ศริ ศิ กั ดิ ธิตดิ ลิ กรัตน์
ผอ.สถาบันบําราศนราดูร
นายอภิชาต วชิรพันธ์
ผอ.วิ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

ทีทาํ งาน
0-2528-7800 ต่อ 57201,57801โทรสาร
0-2528-7834

บ้านพัก / มือถือ

0-2590-3402 โทรสาร 0-2590-3520

08-4119-8739

0-2525-3136 โทรสาร 0-2526-2904

08-1824-4081

ผอ.สถาบันสิ รินธรเพือการฟื นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
นายแพทย์ศดั รินทร์ วงศ์เลิศศิร ิ
0-2591-4242 โทราสาร 0-2591-4945
ผอ.สถาบันทันตกรรม
ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ภักดีธนากุล
0-2588-4005-8
ผอ.โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิ กขุ ชลประทาน)
นายแพทย์สรุ สิทธิ ตั งสกุลวัฒนา
0-2502-2345 ต่อ 1007-8
ผอ.โรงพยาบาลปากเกร็ด
นายแพทย์อนุกลู เอกกุล
0-2960-9900, 0-2960-9911
ผอ.โรงพยาบาลบางบัวทอง
นายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ
0-2571-7899 ต่อ 300
ผอ.โรงพยาบาลบางกรวย
นายแพทย์วชิ ยั รัตนภัณฑ์พาณิชย์
ผอ.โรงพยาบาลบางใหญ่
นายแพทย์ชศู กั ดิ วรงค์ชยกุล
ผอ.โรงพยาบาลไทรน้ อย
นางมาลี สิรสิ นุ ทรานนท์

08-1877-5302

08-1734-3449
08-1721-9003
08-1912-1135
08-1489-6838
08-1840-9506

0-2447-5582 - 3 , 0-2447-1999

08-1734-3543

0-2403-3350-5

08-1319-4099

0-2597-1131-2

08-1550-1133

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (สถานอนามัยเด็กกลาง)
นายแพทย์ดนัย ธีวนั ดา

0-2588-3088
กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
นายพุทธิกรณ์ วิชยั ดิษฐ
ผูพ้ ิ พากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดนนทบุรี
นางสาวศรัณญา เลิศศาสตร์วฒ
ั นา
ผอ.สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนนทบุรี
นางกรองแก้ว โมกขมรรคกุล

0-2595-0334-5 โทรสาร 0-2595-0336
หน่ วยราชการอิ สระ

08-1737-9349

0-2588-4909

08-1854-3512

0-2588-4909

08-1842-0584

ทีทาํ งาน
ผูพ้ ิ พากษาหัวหน้ าศาลแขวงนนทบุรี
นายมุนี คล้ายสังข์
0-2580-5048
ผอ.สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงนนทบุรี
คุณหญิงบังอร เขมะจารุ
0-2580-4307
ผูพ้ ิ พากษาหัวหน้ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
0-2589-1250 โทรสาร 0-2580-6702
นายพัฒนา วงษ์เมตตา
ผอ.สนง.ประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
นางวัฒนพร คชภูม ิ
0-2580-2466 โทรสาร 0-2580-4577

บ้านพัก / มือถือ
06-1398-9421
08-1480-3620
08-1822-4013
08-1754-5379

สํานักงานอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดนนทบุรี
0-2591-0535 โทรสาร 0-2591-5462
นายสัญชัย กรุงกาญจนา
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี
นางสาวนรสริน หงษ์วบิ ลู ผล
0-2580-2115-6
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
นายไพรวัลย์ จันทรสิทธิผล
02-580-2114, 0-2580-2113
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิ ทธิ และช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจงั หวัดนนทบุรี
นางธันยพร เพชรสังข์
0-2591-0535-6 ต่อ 113
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
พ.ต.อ.ไพศาล วงศ์วชั รมงคล
0-2591-2963
รองผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
พ.ต.อ.ณัฐพล ศุกระศร
0-2591-3738
พ.ต.อ.กิตติ สกุณี
0-2591-4191
พ.ต.อ.พงศ์พนั ธ์ วงษ์มณีเทศ
พ.ต.อ.นิรธุ ประสิทธิเมตต์
0-2591-3243
ผกก.อก.ภ.จว.นบ
พ.ต.อ.อัครารัฐ สุพานิชวรภาชน์
0-2591-3916
ผูก้ าํ กับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
พ.ต.อ.ศิรวิ ฒ
ั น์ โมรานนท์
ผูก้ าํ กับการ สภ.เมืองนนทบุรี
พ.ต.อ.อริยะ พันธุฟกั
ผูก้ าํ กับการ สภ.รัตนาธิ เบศร์
พ.ต.อ.กิตติศกั ดิ เทียงกมล

08-1642-1139
09-2246-2604
09-2246-2605
08-7090-8285

08-1843-6677
08-1421-9249
08-1903-2342
08-1628-8175
08-6306-8221
08-1997-1111

0-2580-1762

08-3197-5965

0-2525-0900 โทรสาร 0-2525-0490

08-1445-1665

0-2588-3727 โทรสาร 02-157-3856

06-4165-5999

ผูก้ าํ กับการ สภ.ปากเกร็ด
พ.ต.อ.เขมพัทธ์ โพธิพทิ กั ษ์
ผูก้ าํ กับการ สภ.บางบัวทอง
พ.ต.อ.อรรณพ นวมนาคะ
ผูก้ าํ กับการ สภ.บางกรวย
พ.ต.อ.แดนไทย ปลั งดี
ผูก้ าํ กับการ สภ.บางใหญ่
พ.ต.อ.สุรพจน์ รอดบํารุง
ผูก้ าํ กับการ สภ.ไทรน้ อย
พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสานนาม
ผูก้ าํ กับการ สภ.บางศรีเมือง
พ.ต.อ.วันชัย ชูจติ ร
ผูก้ าํ กับการ สภ.ปลายบาง
พ.ต.อ.วัชรินทร์ เมืองทิพย์
ผูก้ าํ กับการ สภ.บางแม่นาง
พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร
ผูก้ าํ กับการ สภ.ชัยพฤกษ์
พ.ต.อ.สถิตพร บุญยรัตพันธุ์
ตํารวจสันติ บาลนนทบุรี
ร.ต.อ.ระบิล สังคะหะ
ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนนทบุรี
พ.ต.ท.วัชพล กาญจนกันทร
สารวัตรใหญสถานี ตาํ รวจทางหลวง ๒ นนทบุรี
พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ
ผอ.สํานักตรวจเงินแผ่นดิ นจังหวัดนนทบุรี

ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนนทบุรี
นายสุโข อัศวสันติชยั

ทีทาํ งาน

บ้านพัก / มือถือ

0-2583-8812 โทรสาร 02-584-0465

08-6764-2664

0-2194-1052 โทรสาร 0-2194-1057

08-1817-3917

0-2459-4551-4 โทรสาร 0-2459-4553

08-1852-5836

02-595-0318 โทรสาร 02-595-0660

08-9901-9199

0-2597-1411-5 โทรสาร 0-2597-1413

08-1810-2710

0-2595-4557 โทรสาร 0-2595-4573

08-1812-8109

0-2497-8484 โทรสาร 0-2903-9696

08-1846-9595

0-2983-6611 โทรสาร 0-2983-6612

08-1305-1200

0-2195-2838-40 โทรสาร 0-2195-2838

08-1775-2222

0-2571-4252

08-3088-7999

0-2408-2320 โทรสาร 0-2408-2321

08-6339-5252

0-2508-2603

08-9495-4114

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น
0-2580-2318-9
สํานักงาน ป.ป.ช.
0-2528-4847-8
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

08-9218-1500

ทีทาํ งาน
นายสาโรจน์ กาลศิรศิ ลิ ป์
0-2950-3024
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจําจังหวัดนนทบุรี
ผอ.การเลือกตั งประจําจังหวัดนนทบุรี
ร้อยตํารวจเอง หญิง วฤนธร ตั งฤษณกุล
0-2591-1486 โทรสาร 0-2591-3408
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
พันตํารวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ
0-2589-8986, 0-2591-6929
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายสมพงษ์ วรกมล
0-2589-0481-5 ต่อ 981, 0-2591-6929
เทศบาล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
0-2589-0505 โทรสาร 0-2589-0516
นายสมนึก ธนเดชากุล
-ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์
0-2589-0500, 0-2589-2085
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
นายวิชยั บรรดาศักดิ
0-2960-9704-14 โทรสาร 02-9609703
-ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
นายสุทร บุญสิรชิ โู ต
0-2960-9704-14 โทรสาร 02-9609703
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย (รักษาราชการแทน)
0-2571-7673 ต่อ 1202
-ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
นายธีรสุทธิ ธีรว์ ฒ
ั นานนท์
0-2571-7672
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
นายสุรศักดิ วิชนิ โรจน์จรัล
0-2443-0610-9 โทรสาร 0-2443-0622

บ้านพัก / มือถือ
06-2953-9346

08-5725-2691

08-1408-7187
08-0230-6497

08-1815-8417
08-9919-6959
08-1314-0482
08-1856-7949
09-4879-7978
06-2563-2952
08-1813-4505

-ปลัดเทศบาล
นายไพศาล บัวแตง
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
นายณัฎฐพร แสงบัว
-ปลัดเทศบาล
นายสมยศ แย้มนิล
นายกเทศมนตรีเมืองพิ มลราช
นายขวัญชัย นามพันธ์ (รักษาการ)
-ปลัดเทศบาล

0-2443-0610-9 โทรสาร 0-2443-0622

08-1620-7619

0-2882-7067 โทรสาร 0-2449-3079

08-1833-3636

0-2882-7061-6 ต่อ 170

-

0-2592-6041

09-2227-4310

ทีทาํ งาน
0-2592-6040 โทรสาร 0-2592-6041

บ้านพัก / มือถือ
08-0959-5559

0-2449-4994

06-1995-3556

0-2449-4360 โทรสาร ต่อ 116, 119

08-0535-9959

0-2924-9480 โทรสาร 0-2595-1562

08-1643-8038

0-2924-9480 โทรสาร 0-2595-1562

08-4499-8865

0-2985-8491 ต่อ 108

08-3199-8434

0-2597-1010 โทรสาร 0-2597-1016

09-8259-2685

0-2926-1350-2 ต่อ 214

08 -1933-6599

0-2926-1350-2 ต่อ 209

08-1851-8412

นายกเทศมนตรีตาํ บลศาลากลาง
นายเฉลิมชัย โถน้อย

0-2447-7802 โทรสาร 0-2447-7806

08-1902-1577

-ปลัดเทศบาล
นายสัณห์ สิงห์สาย

0-2447-7802 โทรสาร 0-2447-7806

08-1912-2013

0-2443-7370

08-1804-9477

0-2920-0939

08-1619-0172

0-2150-2553-4 โทรสาร 0-2157-0143

09-9441-9689

0-2150-2553-4 โทรสาร 0-2157-0143

08-6036-3635

0-2501-7603-5 โทรสาร ต่อ 19

08-6511-3444

0-2501-7603-5 โทรสาร ต่อ 19

08-6387-5642

นายวิรตั ิ ปีดแก้ว
นายกเทศมนตรีตาํ บลปลายบาง
นายพงษ์ศกั ดิ อัจฉริยะประสิทธิ
-ปลัดเทศบาล
นายธัชพล อภิรติมยั
นายกเทศมนตรีตาํ บลบางม่วง
นายพรเทพ ประดับพลอย
-ปลัดเทศบาล
นายสมภพ อมรรัตน์
นายกเทศมนตรีตาํ บลบางใหญ่
นายประเสริฐ วัดผลัด
นายกเทศมนตรีตาํ บลไทรน้ อย
นายสัมฤทธิ ด้วงโสน
นายกเทศมนตรีตาํ บลไทรม้า
จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร
-ปลัดเทศบาล
นายสมศักดิ บํารุงผล

นายกเทศมนตรีตาํ บลบ้านบางม่วง
นายสุพจน์ ธูปแพ
นายกเทศมนตรีตาํ บลบางเลน
นายวรพจน์ พวงแย้ม
นายกเทศมนตรีตาํ บลเสาธงหิ น
นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์
-ปลัดเทศบาลตําบลเสาธงหิ น
นางสาวคัธลิยา รุง่ พนารัตน์
นายกเทศมนตรีตาํ บลบางพลับ
นายอดุลย์ บุญสม
-ปลัดเทศบาลตําบลบางพลับ
นายอํานาจ บุตรรักษ์

นายกเทศมนตรีตาํ บลบางสีทอง
นายวันชัย วันชาญเวช
-ปลัดเทศบาลตําบลบางสีทอง
นางสาวปภาภัค นวลมณี

ทีทาํ งาน

บ้านพัก / มือถือ

0-2446-7684-5

08-1899-0489

0-2446-7684-5 โทรสาร กด 106
องค์การบริหารส่วนตําบล

08-5955-4415

อําเภอเมืองนนทบุรี
นายก อบต.บางรักน้ อย
นายประสาร กลั นคุม้
-ปลัด อบต.
นายพีรพล เทพสุด
นายก อบต.บางกร่าง
นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
-ปลัด อบต.
นายรชต สุทธิพนั ธ์
นายก อบต.บางไผ่
นายสุวชิ ยั บุญเพ็ง
-ปลัด อบต.
นายณรงค์ฤทธิ พ่วงพร้อม
นายก อบต.เกาะเกร็ด
นายสมชาย ทัดชัง
-ปลัด อบต.
นายไพรัตน์ ขีดเขียน
นายก อบต.คลองข่อย
นายคํารณ บางจริง
-ปลัด อบต.
ส.ต.ท.เซ็นต์ กะรัตน์
นายก อบต.คลองพระอุดม
นายสนิท นวลละออ
-ปลัด อบต.
นายสุตปิ กรณ์ ถาวร
นายก อบต.ท่าอิ ฐ

0-2193-4512-3 โทรสาร ต่อ 431

08-1535-9259

0-2193-4512-3

06-1941-5444

0-2446-3434 ต่อ 101

08-1931-3357, 09-0198-6755

0-2446-3567 โทรสาร 0-2497-6069

09-0198-6759

0-2446-7542

08-6325-2030

0-2446-7542
อําเภอปากเกร็ด

08-1550-9110

0-2583-9544 โทรสาร ต่อ 18

08-1815-7059

0-2583-9544 โทรสาร ต่อ 18

08-1854-9719

0-2926-0597

08-1832-3741

0-2926-0597-8

08-0950-6332

0-2501-7875

08-5334-4181

0-2501-7875

08-1533-2832

นายปรีดา เชือผูด้ ี
-ปลัด อบต.
นางณฤภัค ทรงถินลภัส
นายก อบต.บางตะไนย์
นายธนิต สุขทอง
-ปลัด อบต.
นายพรไชย ไขสกุล
นายก อบต.อ้อมเกร็ด
นายนพดล แก้วสุพฒ
ั น์
-ปลัด อบต.
นางสาวสุนนั ทา ปรีชาหาญ
นายก อบต.บางคูรดั
ดร.พิมพ์พชั ชา หยิมการุณ
-ปลัด อบต.
นางกัญญา ไข่สง
นายก อบต.บางบัวทอง
นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ
-ปลัด อบต.
นายบรรชัย สืบสังข์
นายก อบต.บางรักพัฒนา
นางบัวทิพย์ สุขจั น
-ปลัด อบต.
ว่าที ร้อยเอก วชิระ เจริญศรี
นายก อบต.บางรักใหญ่
นายศรายุทธ พิมพ์จนั ทร์ (ปฏิบตั หิ น้าทีแทน)
-ปลัด อบต.
นายศรายุทธ พิมพ์จนั ทร์
นายก อบต.ละหาร
นายสมศักดิ อยูเ่ จริญ
-ปลัด อบต.
นายบุญมี ชืนสมศักดิ
นายก อบต.ลําโพ

ทีทาํ งาน
0-2525-8257

บ้านพัก / มือถือ
08-7808-3473

0-2525-8257

08-1556-5757

0-2501-7321-2

08-9171-7217

0-2501-7321-2

08-1431-2313

0-2190-8419

08-1432-7741

0-2190-8419
อําเภอบางบัวทอง

08-1132-9449

0-2963-4007-9 โทรสาร 02-927-0658

08-4909-9881

0-2963-4007-8

08-0806-1899

0-2157-5620 ต่อ 111

08-9926-3950

0-2157-5620

08-1257-3969

0-2925-3008

08-1733-3178

0-2925-3008

08-0089-8654

0-2926-6620-1

09-529-6658

0-2926-6620 ต่อ 20

08-9449-4688

0-2983-3531ต่อ101

08-1925-2787

0-2983-3531ต่อ105

08-9692-3955

นายสุรศักดิ จาดบุญนาค
-ปลัด อบต.
นายสมศักดิ โขงรัมย์
นายก อบต.บางขนุน
นายปิยะ อ้นบุตร
-ปลัด อบต.
นางจารุวรรณ พุม่ สงวน
นายก อบต.บางขุนกอง
นายอนุพงษ์ กันพุม่
-ปลัด อบต.
นายนิตพิ นธ์ สุภาเกตุ
นายก อบต.มหาสวัสดิ
นายประจวบ พลับใจบุญ
-ปลัด อบต.
นายอุกฤษ จันคนา
นายก อบต.บางแม่นาง
นางศศิธร นกทรัพย์
-ปลัด อบต.
นางอรุณี สิทธิเวช
นายก อบต.บางใหญ่
นายแสวง รอดยูร
-ปลัด อบต.
นายรัชการ แจ้งสว่าง
นายก อบต.บ้านใหม่
นายวสุ ผันเงิน
-ปลัด อบต.
นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ
นายก อบต.ขุนศรี
นายเข็ม พุม่ แย้ม
-ปลัด อบต.

ทีทาํ งาน
0-2194-1000

บ้านพัก / มือถือ
08-9201-4331

0-2194-1000 โทรสาร 0-2194-1002
อําเภอบางกรวย

08-8968-0786

0-2446-7535-8

08-1910-9702

0-2446-7535-8

08-1777-8536

0-2432-6091-5

08-9816-9553

0-2432-6091-4 โทรสาร 0-2432-6095

08-1984-9553

0-2447-6970-3

08-1632-5626

0-2447-6970-3 โทรสาร ต่อ 109
อําเภอบางใหญ่

08-1827-2286

0-2191-8911-12, 0-2193-0050-51

08-0449-5194

0-2191-8911-12 โทรสาร 0-2193-0050-51

08-1090-0099

0-2927-7477 โทรสาร ต่อ 104

08-1701-2586

0-2927-7477 โทรสาร ต่อ 104

08-1431-5326

0-2449-7726

08-0616-4432

0-2449-7726
อําเภอไทรน้ อย

08-1985-6880

0-2921-9058 ต่อ 11

08-9540-1688

นายสุพชิ ยั ศิรริ กั ษ์
นายก อบต.คลองขวาง
นายไพฑูลย์ ยนต์อยู่
-ปลัด อบต.
พ.อ.อ.ประเวศ วิชายง
นายก อบต.ทวีวฒ
ั นา
นายอมรเทพ โกศลเวช
-ปลัด อบต.
นายอนันต์ กลั นเกษร
นายก อบต.ไทรใหญ่
นายฉลวย ขันจํานงค์
-ปลัด อบต.
นายนรินทร์ นารีเลิศ
นายก อบต.ราษฎร์นิยม
นายสมเกียรติ บรรพบุรษุ
-ปลัด อบต.
นายณรงค์ แก้วนิล
นายก อบต.ไทรน้ อย
นายนายหยด เอียมอาจ
-ปลัด อบต.
นายไพรัตน์ วิพฒ
ั น์ครุฑ
นายก อบต.หนองเพรางาย
นายทวี ผิวผ่อง
-ปลัด อบต.
พันจ่าเอก พัฒนา เสมพูล
ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี
นายเรืองศักดิ แสงเพ็ญพราว
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
นายธนทัต ชวาลดิฐ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
นายเล็ก นารี
ประธานศูนย์วฒ
ุ ิ อาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี

ทีทาํ งาน
0-2921-9058 ต่อ 25

บ้านพัก / มือถือ
09-2274-4398

0-2190-5536-9

08-1859-8929

0-2190-5536-9

09-4949-2556

0-2923-7414-5

08-1550-9875

0-2923-7414-5

08-1946-2744

0-2581-8575

08-1846-9331

0-2581-8575

08-4089-5889

0-2922-3776

08-9022-5472

0-2922-3776

09-4482-0320

0-2923-9883 ต่อ 31

08-6900-8840

0-2923-9883 ต่อ 24

08-1290-4767

0-2927-6965

08-1171-0966

0-2927-6965
ภาคเอกชน

08-7702-5512

0-2591-7878-9

08-5558-8995

0-2580-0320-1

08-1942-9999

0-2965-2509 โทรสาร 0-2526-1719
ภาคประชาสังคม

08-9204-7897

ทีทาํ งาน
นายจําลอง มาเทียง
0-2591-8889 โทรสาร 0-2588-0480
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิ สาหกิ จเพือสังคม) จํากัด
นายกฤษณะ วจีไกรลาศ
ผลิ ตภันฑ์ชุมชนและท้องถิ นจังหวัดนนทบุรี
ประธาน OTOP อําเภอเมืองนนทบุรี
นายธนา จันทนากร
ประธาน OTOP อําเภอปากเกร็ด
นายอิทธิพงศ์ เติมจิตอารีย์
ประธาน OTOP อําเภอบางบัวทอง
นางสาวดารารัตน์ ธเนศวาณิชย์
ประธาน OTOP อําเภอบางกรวย
นายแบงก์ชาติ แก้วชมภู
ประธาน OTOP อําเภอบางใหญ่
นางสาวลดาวัลย์ สันติบุตร
ประธาน OTOP อําเภอไทรน้ อย
นางสาวศิรนันท์ บุญประสิทธิ
ริชมอนด์-โฮเต็ล
โกลเดน ดราก้อน
เดอะเล็คกาซี
นนทบุรพี าเลซ
13 เหรียญเทาว์เวอร์ โฮเต็ล (ติวานนท์)
13 เหรียญเทาว์เวอร์ (บางใหญ่)
13 เหรียญเทาว์เวอร์ (งามวงศ์วาน)
เดอะริช
พักพิงอิงทาง
ลักซอร์
โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค
บัดดี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
ศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ
ศูนย์นนท์ (บก.ตร.ภ.จว.นนทบุร)ี
ศูนย์นนทรี (สภ.เมืองนนทบุร)ี
ศูนย์ สภ.ปากเกร็ด

บ้านพัก / มือถือ
08-1441-1262
08-6980-7788

08-9764-4235

-

08-5047-8008

-

08-1935-9740

-

08-1628-7588

-

08-1841-7177

-

08-5992-5204

โรงแรม
0-2831-8888
0-2589-0130-41
0-2591-7720-9
0-2969-0160-9
0-2961-3999
0-2921-1313
0-2955-5813
0-2446-7278
0-2589-3399
0-2192-4039
0-2833-4888
0-2629-1100-10
ศูนย์รบั แจ้งเหตุ
0-2589-2497, 0-2589-2591, 1860
0-2591-9306, 191
0-2525-0900,0-2525-0831,
0-2582-0175, 0-2583-8812

ศูนย์ สภ.บางบัวทอง
ศูนย์ สภ.บางกรวย
ศูนย์ สภ.บางใหญ่
ศูนย์ สภ.ไทรน้อย
เทศบาลนครนนทบุร ี
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
เทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลตําบลบางม่วง
เทศบาลตําบลไทรน้อย
เทศบาลตําบลบางใหญ่
เทศบาลตําบลปลายบาง
เทศบาลตําบลไทรม้า
เทศบาลตําบลศาลากลาง
เทศบาลตําบลบางเลน
เทศบาลตําบลบ้านบางม่วง
เทศบาลตําบลเสาธงหิน
ศูนย์นเรนทร
โรงพยาบาลพระนั งเกล้า
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลโรคทรวงอก
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลบําราศนราดูร

ทีทาํ งาน
0-2571-0559
0-2459-4551-2
0-2595-0318, 0-2595-0598, 0-2595-0660
0-2923-8778, 0-2597-1411-2
ดับเพลิ ง
0-2589-0489, 0-2589-0506
0-2447-4293
0-2583-7788
0-2571-7679,0-2571-2777
0-2447-0101
0-2920-0787
0-2597-1409
0-2985-8491-5 ต่อ 108
0-2449-4360 ต่อ 116
0-2926-1350-5 ต่อ 109
0-2447-7806
0-2595-1664
0-2443-7370-2ต่อ124
0-2595-0252-4
โรงพยาบาล (ฉุกเฉิ น)
1669
0-2528-4567 ต่อ 2101,2000
0-2962-5731 ต่อ 612, 613
0-2580-3423 ต่อ 7121-3
0-2525-2333-5 ต่อ 1602
0-2589-0102-3 ต่อ 2137-9
0-2594-0020-65 ต่อ 1160
0-2590-3400 ต่อ 3433

บ้านพัก / มือถือ

0-2547-0999

