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082 427 9757

เครือข่าย
(ถ้ามี)
นายซอแระห์ ยูโซ๊ะ

065 401 9508

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

082 427 9757

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

082 427 9757

องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวนาง

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

082 427 9757

นายประสิทธิ์ โสเชื้อ

093 576 6595

WB05

หาดนพรัตน์ธารหมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวนาง

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

082 427 9757

นายฐิติพงษ์ สันติจรูญโรจน์

082 278 7045

กระบี่

WB04

หาดนพรัตน์ธารา
(ตรงข้ามบ้านพัก
อุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ฯ) หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวนาง

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

082 427 9757

นายฐิติพงษ์ สันติจรูญโรจน์

082 278 7045

กระบี่

WB01

บ้านเกาะพีพี (อ่าวต้น องค์การบริหารส่วน
ไทร) หมู่ที่ 7
ตาบลอ่าวนาง

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

082 427 9757

นายสมบัติ ทองเกิด

084 443 9498

กระบี่

WB17

ริมนาเกาะพีพี หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวนาง

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

082 427 9757

นายสมบัติ ทองเกิด

084 443 9498

กระบี่

WB02

อ่าวโล๊ะบาเกา เกาะพี องค์การบริหารส่วน
พี หมู่ที่ 8
ตาบลอ่าวนาง

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

082 427 9757

นายเศรษฐพงษ์ บุญสพ

092 614 4423

กระบี่

WB20

บ้านเกาะกวาง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองทะเล

นางสาววิจิตรา ศักดิ์แก้ว

-

นายสมเกียรติ เตบบุตร

088 766 0712

กระบี่

WB06

บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองทะเล

นางสาววิจิตรา ศักดิ์แก้ว

-

นายภิญโญ คาขาว

081 979 9760

กระบี่

WB07

บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วน
ตาบลไสไทย

นายฉลาด ศรีรักษา

-

นายบุญธรรม ลายแบน

089 871 3298

กระบี่

WB15

บ้านท่าเลน หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทอง

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติสงวนสิทธิ์

086 297 0224

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติสงวนสิทธิ์

086 297 0224

กระบี่

WB19

เกาะห้อง หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทอง

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติสงวนสิทธิ์

086 297 0224

นายศุภกิต หอมภักดี

096 360 9482

จังหวัด

รหัสหอฯ

กระบี่

WB18

เกาะปอดะ หมู่ที่ 2

กระบี่

WB03

หาดอ่าวนาง หมู่ที่ 2

กระบี่

WB12

อ่าวไร่เลย์ หมู่ที่ 2

กระบี่

บริเวณที่ติดตั้ง

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.
องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวนาง

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร

จ.อ.สุวิทย์ นวลสุวรรณ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวนาง

ตาบล

อาเภอ

เบอร์โทร

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด

นางณฐิภา ทาสวน

080 532 5197

เครือข่าย
(ถ้ามี)
นางณฐิภา ทาสวน

บ้านแหลมกรวด หมู่ที่ องค์การบริหารส่วน
8
ตาบลคลองขนาน

นายพรเทพ บุญส่ง

082 650 1669

นายพรเทพ บุญส่ง

082 650 1669

WB23

บ้านเกาะจา หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะศรีบอยา

สอ.วิวัฒน์ ประพันไพร

095 257 0855

นายเกรียงศักดิ์ สบทอง

085 790 2977

กระบี่

WB22

บ้านเกาะปู หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะศรีบอยา

สอ.วิวัฒน์ ประพันไพร

095 257 0855

สอ.วิวัฒน์ ประพันไพร

095 257 0855

กระบี่

WB24

บ้านหาดยาว หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วน
ตาบลตลิ่งชัน

นายทัศน์พล คลองยวน

081 728 3223

นายทัศน์พล คลองยวน

081 728 3223

กระบี่

WB10

บ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะศรีบอยา

สอ.วิวัฒน์ ประพันไพร

095 257 0855

นายหร้อเฉด ชาติไทย

086 271 4662

กระบี่

WB11

บ้านติงไหร หมู่ที่ 5

สอ.วิวัฒน์ ประพันไพร

095 257 0855

นายสมเดช เศรษฐศิษฎ์กุล

083 393 4536

กระบี่

WB09

โรงเรียนบ้านศาลาด่าน เทศบาลตาบลศาลา
หมู่ที่ 1
ด่าน

นายสันติ คงปาน

095 105 7500

นายสันติ คงปาน

095 105 7500

กระบี่

WB29

บ้านคลองดาว หมู่ที่ 3 เทศบาลตาบลศาลา
ด่าน

นายสันติ คงปาน

095 105 7500

นายนพพล ชลที

062 339 9189

กระบี่

WB27

บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะกลาง

นายวรศักดิ์ สุภาพ

084 189 0713

นายวรศักดิ์ สุภาพ

084 189 0713

กระบี่

WB30

บ้านคลองโตบ หมู่ที่ 8 เทศบาลตาบลเกาะ
ลันตาใหญ่

นายสืบสาย อุทุมพร

083 632 1655

นายไชยา รายาศาสตร์

094 592 4733

กระบี่

WB32

เกาะรอก หมู่ที่ 5

เทศบาลตาบลเกาะ
ลันตาใหญ่

นายสืบสาย อุทุมพร

083 632 1655

นายอดิศักดิ์ ถัดสีทัย

083 972 7617

กระบี่

WB31

เทศบาลตาบลเกาะลัน เทศบาลตาบลเกาะ
ตาใหญ่ หมู่ที่ 1
ลันตาใหญ่

นายสืบสาย อุทุมพร

083 632 1655

นายสืบสาย อุทุมพร

083 632 1655

กระบี่

WB28

อบต.เกาะลันตาน้อย
หมู่ที่ 1

นายประดิษฐ์ สันขวา

084 846 7869

นายประดิษฐ์ สันขวา

084 846 7869

จังหวัด

รหัสหอฯ

กระบี่

WB16

บ้านคลองประสงค์
หมู่ที่ 2

กระบี่

WB21

กระบี่

บริเวณที่ติดตั้ง

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองประสงค์

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะศรีบอยา

องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะลันตาน้อย

ตาบล

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร

เบอร์โทร
080 532 5197

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด

นายสืบสาย อุทุมพร

083 632 1655

เครือข่าย
(ถ้ามี)
นายนัฐพงษ์ ทิ้งอีส

บ้านท่ามะพร้าว หมู่ที่ 9 เทศบาลตาบลคลอง
พนพัฒนา

นายอ้าหรีด หมั่นมา

096 879 9104

นายอ้าหรีด หมั่นมา

096 879 9104

WB26

บ้านบ่อม่วง หมู่ที่ 4

เทศบาลตาบล
ทรายขาว

นายมนูญ เกกินะ

081 956 4140

นายมนูญ เกกินะ

081 956 4140

กระบี่

WB14

บ้านบากัน หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวลึกน้อย

นายอนันต์ อีดเกิด

-

นายประสาน บุตรหมัน

093 784 2344

กระบี่
กาญจนบุรี

WB13

บ้านแหลมสัก หมู่ที่ 3 เทศบาลตาบลแหลมสัก

นางสาวอังสนา พึ่งหล้า

-

นายไซย์ดี้ย์ โรมินทร์

085 896 3925

CD01
CD02

เทศบาลตาบลทองผา
ภูมิ
ทต.ทองผาภูมิ
เทศบาลตาบลเอราวัณ ทต.เอราวัณ

ทองผาภูมิ
เอราวัณ

ทองผาภูมิ
ศรีสวัสดิ์

นายสุชาติ คงเกิด
นายธงชัย แดงสุวรรณ์

062-103-3638
062-609-1965

CD03

เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

ทม.กาญจนบุรี

บ้านเหนือ

เมือง

นายอดุลย์ ภู่พวง

089-823-9971

อบต.วังด้ง
ทต.ลาดหญ้า
อบต.ช่องสะเดา
อบต.ลุ่มสุ่ม

วังด้ง
ลาดหญ้า
ช่องสะเดา
ลุ่มสุ่ม
ดินจี่
ผาเสวย

เมือง
เมือง
เมือง
ไทรโยค
คาม่วง
สมเด็จ

น.ส.ณัฐชา อินหนู
นางดาวทอง พระวิจิตต์
สอ.อาณัติ ทับทิมสี
นายดนัย ถิรเดชฐิตพัฒน์

08-5126-4456
นายณัฐพล ธรรมแท้

096-264-6791

คุณลาพัง
นายจาลอง เอื้อกิจ

083-328-7443
043-862-341

ลาชี
โกสัมพี

ฆ้องชัย
โกสัมพีนคร

086-224-0106
0828200933

-

จังหวัด

รหัสหอฯ

กระบี่

WB08

กระบี่

WB25

กระบี่

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

CD06
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

CD07
CD08
CD09
NC01
NC02

กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร

NC03
FM01

กาแพงเพชร

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.
คลองนิน (สถานีตรวจ เทศบาลตาบลเกาะ
อากาศอุตุนิยมวิทยา ลันตาใหญ่
เกาะลันตา) หมู่ที่ 6
บริเวณที่ติดตั้ง

บริเวณใกล้ถังประปา
คพต. ม.4
เทศบาลตาบลลาดหญ้า
เขื่อนท่าทุ่งนา
ที่ทาการอาเภอไทรโยค
อบต.ดินจี่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขมิ้น

อบต.ลาชี
บ้านกะเหรีย่ งน้าตก อบต.โกสัมพี
(บริเวณบ้านสวนอุดม
พร)

ตาบล

อาเภอ

เบอร์โทร

จนท.ของ อปท.

09-2468-2561
089-3782039
083-316-0099

นายโสพณ บัวอ่อน

0836246790

คุณประจักษ์
นายเชิญ เครือกิจ

นายอภิชาติ เอี่ยมสุวรรณ์

0832600853

-

เบอร์โทร
093 720 8413

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
จังหวัด

รหัสหอฯ

อปท.ที่รับผิดชอบ
ตาบล
ทน. ทม. ทต. อบต.
บ้านเลขที่ 22/1 บ้าน ทต.คลองลานพัฒนา คลองลาน
ทุ่งพุทรา ม.9
พัฒนา
บริเวณที่ติดตั้ง

กาแพงเพชร

FM05

ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี

NH01
EC04
EC05

ม.8 บ้านท่านางแมว
ชายหาดแหลมสิงห์
ศาลาประจาหมู่บ้าน
หมู่ 5

จันทบุรี

EC09

จันทบุรี

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร

คลองลาน

จ.อ.กิตติพงษ์ โพธิฤ์ ทธิ์

0956395460

แวงน้อย

นายสันติ ทวีเปล่ง
รร.เนชลอต บีช
คุณวันเพ็ญ

0951192588
039499343
0831225310

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน

คุณฐกร

0985541085

EC01

บ้านทุ่งเพล

คุณบุญส่ง

0824747424

จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

EC02
EC03
EC08

บ้านแกลง หมู่ 10
หมู่ 6 ต.คลองพลู
ปากน้าแขมหนู หมู่ 9

คุณบุญส่ง
คุณบุญส่ง
คุณบุญส่ง

0824747424
0824747424
0824747424

จันทบุรี

EC10

คุ้งวิมาน หมู่ 7

คุณบุญส่ง

0824747424

จันทบุรี

EC11

องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางกะไชย

คุณบุญส่ง

0824747424

จันทบุรี

EC12

บริเวณท่าเทียบ
เรือประมง หมู่ 1

คุณเข็ม

0860532342

ชลบุรี
ชลบุรี

EA01
EA02

วัดถ้ายายปริก บ้าน
ศาลเจ้าเก๋ง
บริเวณหาดตาแหวน

EA03
EA04

อบต.ท่านางแนว

ทต.เกาะสีชัง
เมืองพัทยา

ท่านางแนว

ท่าเทววงษ์
นาเกลือ

เกาะสีชัง
บางละมุง

นายภาคิน กุลภากาญจน์
พ.จ.อ.สุทธิเดช สุปะทัง

091 448 5445
094 569 2227

หาดจอมเทียน พัทยาใต้ ทม.หนองปรือ

หนองปรือ

บางละมุง

นายบรรจง คุ้มบุ่งค้า

092 715 4222

สานักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข

ทม.แสนสุข

แหลมแท่น

เมือง

นายกตัญํู อยู่เจริญ

086 395 6977

ทต.บางทราย

บางทราย
หาดอาษา

เมือง
สรรพยา

นายพิษณุ เพชรพลอย

095 875 9222

เครือข่าย
(ถ้ามี)
นายบวรเกียรติ คชินทร

0827632662

นายศิวกร งานยางหวาย

0872576675

นางนงนุช เย็นใจ

089-9585801

เบอร์โทร

หมายเหตุ

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท

EA05
CA02

สานักงานเทศบาล
ตาบลบางทราย
โรงเรียนวัดโพธิ์
ประสิทธิ์

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
จังหวัด

รหัสหอฯ

ชัยนาท

CA01

ตรงข้ามที่ทาการ
กองทุนหมู่บ้าน บ้าน
ใหม่หินเรียง

ชัยภูมิ

NM04

ชัยภูมิ

บริเวณที่ติดตั้ง

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.

ตาบล
วังตะเคียน

อาเภอ

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

เบอร์โทร

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่บ้านเอนก

089-2682778

อุทยานแห่งชาติน้าตก องค์การบริหารส่วน
ไทรทอง
ตาบลวังตะเฆ่

ส.ท.คเชนทร์ จาบัวขาว

090 264 1444

นายวิโรจน์ ศรีวอคา

082 863 1816

NM03

อุทยานแห่งชาติน้าตก องค์การบริหารส่วน
ตาดโตน
ตาบลนาฝาย

พ.จ.อ.นิยม แต่งเมือง

099 018 5777

นายกองหนุน เงางาม

086 256 4733

ชุมพร

EG09

บ้านฉานเรน ม.10

ตะโก

ทุ่งตะโก

คุณวิน

084-6592349

ชุมพร

EG10

บ้านปากน้าละแม ม.1

ละแม

ละแม

คุณโอ๋

085-8852472

ชุมพร
ชุมพร

EG11
EG12

บ้านพันวาล 4 ม.20
บ้านหาดทรายรี ม.8

รับร่อ
ท่าหิน

ท่าแซะ
สวี

ชุมพร
ชุมพร

EG06
EG07

อบต.ละแม
อบต.ปากทรง

ละแม
ปากทรง

ละแม
พะโต๊ะ

085-8852473
098-7409179

นายหัสธชัย หวังลดาภิรมย์
นายศุภดิตถ์ สมบุญ

085-8852473
098-7409179

นักปูองกันฯ 5
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ชุมพร

EG03

บริเวณ ธ.ก.ส. สาขา
ปะทิว(เทศบาลตาบล
สะพลีเดิม)

สะพลี

ปะทิว

089-8750340

นายยุทธศักดิ์ จันทร์สุริย์

089-8750340

จนท.ปูองกันฯ 5

ชุมพร

EG01

หน้าสนามกีฬาอนุกูล
บ้านบน ม.5

ปากน้า

เมือง

093-5747623

นายณัฐชัญ พิชิตรณชัย

093-5747623

จนท.วิเคราะห์

ชุมพร

EG02

หน้าสถานีวิทยุชุมชน
ม.3

ปากน้า

หลังสวน

089-8675739

จ่าเอกยุทธภูมิ บุญยัง

089-8675739

จนท.ปูองกันฯ

เชียงราย

FD01

วัดบ้านเกาะทราย
สามัคคี ม.7

นายอารุณ ปินตา

0899696728

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

FD02
FD03
FD04

ที่ทาการ อบต.แม่เจดีย์
บ้านโจ้โก้
บ้านท่าต้นแฟน ม.3

นายประพัฒน์ สีธิ

0613102897

เชียงราย

FD05

วัดหินแตก บ้านหินแตก

เชียงใหม่

FC04

บ้านยางหลวง

นายกฤษณะ สุภาแก้ว

089-8865662

ทต.ท่าผา

ท่าผา

หนองมะโมง

จนท.ของ อปท.

แม่แจ่ม

นายอานาจ เตชวรรณโต
นายโกสินทร์ ประกอบพร

ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่หินเรียง

639034890
077-583-250

ปลัดอาเภอท่าแซะ
ปลัดอาเภอสวี

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
อปท.ที่รับผิดชอบ
ตาบล
ทน. ทม. ทต. อบต.
อบต.แม่ตื่น
แม่ตื่น

อมก๋อย

นายสมพล มากพูน

08-2184-1232

อบต.แม่งอน

แม่งอน

ฝาง

นายอาคม สองเมือง

08-2892-6665

สุสานบ้านเด่น
ทน.เชียงใหม่
ข้างสานักงานแขวงเม็ง ทน.เชียงใหม่
ราย

วัดเกตุ
ช้างคลาน

เมือง
เมือง

นายสัญชวัตร บัญชาการ
นายณภัทร บุญทา

09-1071-4810
09-3041-9255

FC03

โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง ทน.เชียงใหม่

ช้างคลาน

เมือง

นายฤทธิชัย พัฒโนดม

09-3487-0606

ตรัง
ตรัง

WN12
WN13

บ้านทุ่งรวงทอง ม.4 ทต.ท่าข้าม
บ้านหาดทรายทอง ม.4 อบต.เกาะสุกร

ท่าข้าม
เกาะสุกร

ปะเหลียน
ปะเหลียน

075-289-302
075-207-700

ตรัง
ตรัง
ตรัง

WN14
WN15
WN16

บ้านหยงสตาร์ ม.2
บ้านบ่อหิน ม.6
หาดราชมงคล ม.3

อบต.ท่าข้าม
อบต.บ่อหิน
อบต.ไม้ฝาด

ท่าข้าม
บ่อหิน
ไม้ฝาด

ปะเหลียน
สิเกา
สิเกา

075-288-593
075-248-217
075-274-040

ตรัง

WN17

บริเวณหาดปากเมง ม.3 อบต.ไม้ฝาด

ไม้ฝาด

สิเกา

075-274-040

ตรัง

WN18

หาดเจ้าไหม ม.5

อบต.ไม้ฝาด

ไม้ฝาด

สิเกา

075-274-040

ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

WN19
WN20
WN21
WN22
WN23

บ้านแหลมไทร ม.3
บ้านแหลมปอ ม.5
บ้านทุ่งเปลว ม.3
บ้านบาตูปูเต๊ะ ม.4
โรงเรียนบ้านมด
ตะนอย ม.3

อบต.เขาไม้แก้ว
อบต.หาดสาราญ
อบต.เกาะลิบง
อบต.เกาะลิบง
อบต.เกาะลิบง

เขาไม้แก้ว
หาดสาราญ
ตะเสะ
เกาะลิบง
เกาะลิบง

สิเกา
หาดสาราญ
หาดสาราญ
กันตัง
กันตัง

075-291-104
075-208-060
075-580-612
075-580-612
075-580-612

ตรัง

WN24

ท่าเทียบเรือหาดปาก
เมง ม.4

อบต.ไม้ฝาด

ไม้ฝาด

สิเกา

075-274-040

ตรัง

WN25

บ้านโคกสะท้อน ม.1

อบต.เกาะลิบง

เกาะลิบง

กันตัง

075-580-612

ตรัง
ตรัง
ตรัง

WN05
WN09
WN07

เกาะสุกร
อบต.เกาะสุกร
เกาะเภตรา
เกาะหลาวเหลียงเหนือ

เกาะสุกร
เกาะสุกร
เกาะสุกร

ปะเหลียน
ปะเหลียน
ปะเหลียน

075-207-700

ตรัง

WN08

เกาะหลาวเหลียงใต้

เกาะสุกร

ตรัง

WN10

อบต.ไม้ฝาด

ไม้ฝาด

จังหวัด

รหัสหอฯ

เชียงใหม่

FC05

บริเวณวัดจอมแจ้ง

เชียงใหม่

FC06

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านยาง

เชียงใหม่
เชียงใหม่

FC01
FC02

เชียงใหม่

บริเวณที่ติดตั้ง

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

เบอร์โทร

อุทยาน
คุณยะโกบ

074-783-074
086-277-4877

ปะเหลียน

อุทยาน

074-783-074

สิเกา

คุณเสริฐ

084-529-1672

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
จังหวัด

รหัสหอฯ

บริเวณที่ติดตั้ง

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.

ตาบล

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

เบอร์โทร

ตรัง

WN06

โรงเรียนบ้านหลังเขา
ม. 5

เกาะลิบง

กันตัง

ตรัง
ตรัง
ตรัง

WN03
WN02
WN04

เกาะกระดาน
อบต.ไม้ฝาด
อ่าวพังกา ม.2
โรงเรียนบ้านเกาะมุกต์

เกาะลิบง
เกาะลิบง
เกาะลิบง

กันตัง
กันตัง
กันตัง

075-274-040

ตรัง

WN11

หลังป๎๊มน้ามัน บริเวณ อบต.เกาะลิบง
หาดยาวเจ้าไหม

เกาะลิบง

กันตัง

075-207-529

ตราด
ตราด

ED02
ED07

ม.7 บ้านทุ่งกระบอก
หาดบานชื่น

สะตอ
ไม้รูด

เขาสมิง
คลองใหญ่

นายวรเทพ ยาวส่ง
นายชิษณุพงศ์ ศิริลาภ

. 081-8615669
098-8477889

ตราด
ตราด
ตราด

ED03
ED01
ED06

วัดท่าน้าล่าง ม.3
บ้านไก่แบ้ ม.4
หาดลานทราย ม.2

หนองบอน
เกาะช้าง
แหลมกลัด

บ่อไร่
เกาะช้าง
เมือง

นายอานาจ อิ่มชาวนา
นายสมชาย บุญมั่น
นายธงรบ ตะบองมาส

039-545281
087-6809199
087-1341516

ตราด

ED08

อ่าวตาลคู่ ม.1

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

ED09

สานักงานเทศบาล
ตาบลน้าเชี่ยว ม.3

น้าเชี่ยว

แหลมงอบ

นางสาวปาริชาติ เวชกุล

099-6494965

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตราด

ED10

อนุสรณ์สถานยุทธนาวี
ม.1

แหลมงอบ

แหลมงอบ

นายดารง ทิณวรรณ

089-9345742

พนักงานดับเพลิง

ตาก
นครนายก
นครนายก

FE01
CG01
CG02

วัดสองแคว ม.3
เขาน้อย
ที่ทาการ อบต.ปุาขะ

ยกกระบัตร
สาริกา
ปุาขะ

สามเงา
เมือง
บ้านนา

นายจิรพงษ์ คุรุวิทย์

085 716 7044

นครนายก
นครพนม
นครพนม

CG03
NB01
NB02

บ้านกานัน
อบต.ไผ่ล้อม
อบต.ไผ่ล้อม
อบต.โนนตาล ท่าอุเทน อบต.โนนตาล

นาหินลาด
ไผ่ล้อม
ท่าอุเทน

ปากพลี
บ้านแพง
ท่าอุเทน

จ่าสิบเอกบุญยวัฒน์ ทองมูล
จ่าเอกชารี สุขบัติ

080-1824443
095-8192917

นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา

NB03
NF01

อบต.นาแก
บ้านท่ามะปราง

นาแก
หมูสี

นาแก
ปากช่อง

พ.จ.ท.ราวิน แสนเยีย
นายประเชิญ คูณหัวโทน

095-6090832
080-3543536

อบต.ยกกระบัตร

อบต.นาแก
ทต.หมูสี

นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช EJ06
นครศรีธรรมราช EJ07

เทศบาลตาบลหน้าสตน
อบต. ท่าศาลา

หน้าสตน
ท่าศาลา

หัวไทร
ท่าศาลา

นายปิยะ สินธุนาวา

นายพิเชษฐ์ ยังสุข
นายบุญชัย อโนดาต

คุณเบบ

087-623-7116

คุณชัย
คุณชัย

089-977-7295
089-977-7295

หมายเหตุ

080-0907900

087 313 7697
037-616301

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาฯ
ผช. เจ้าพนักงานปูองกันฯ
เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ
ปลัด อบต.

พ.อ.อ.ศรีศักดิ์ พึ่งทอง

081-4882024

นายก อบต.
จนง.ปูองกันฯ

นายวิเชียร พุ่มดี

087-2692084

อดีตกานันตาบลหินลาด

นายสมหมาย ประเสริฐสงค์
นายธีรศักดิ์ ชัยตะขบ

089-5447773
084-4767381

นางสาวสมหมาย หมี่จันทึก

090-1145926

จ.ส.ท.อุดม ดีแก้ว
นายศุภชัย พานทอง

081-5970912
081-6919621

จพง.พัสดุ
จพง.ปูองกันฯ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด

นครศรีธรรมราช EJ03

บ้านแขวเภา ม.2

ท้องเนียน

ขนอม

เครือข่าย
(ถ้ามี)
นายนพดล ช่วยด้วง

นครศรีธรรมราช EJ01

บ้านในเพลา ม.8

ขนอม

ขนอม

จ่าเอกธวัชชัย พัชกิจ

075-528-432

นครศรีธรรมราช EJ02
นราธิวาส EP01
นราธิวาส EP04

บ้านคอเขา หมู่ 2

ขนอม

ขนอม

คุณสกล

083-393-0222

หาดนราทัศน์
ทม.นราธิวาส
บ้านทอนนาอีม ม. 12 อบต.โคกเคียน

บางนาค
โคกเคียน

เมือง
เมือง

พ.จ.อ.อัสมาดี บือราเฮง
นายนรากร ทองส่งศรี

08-7976-8895
08-1969-1189

นายมูฮัมหมัดซอบรี นิสาแย

08-7290-3595

ไพรวัน
ในเวียง

ตากใบ
เมือง

นางสาวลลิดา คงชนม
นายเวศย์ เหล็กเพชร

08-7391-9406
054710261

นายรุสลัน บินมะดาโอะ
-

08-3275-3609
-

จังหวัด

นราธิวาส

รหัสหอฯ

EP05

บริเวณที่ติดตั้ง

อบต.ไพรวัน ( หลัง
ใหม่ )
บริเวณ ร.ร.สตรีศรี
น่าน (ติดสะพาน
พัฒนาภาคเหนือ)

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.

อบต.ไพรวัน
ทม.น่าน

ตาบล

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร

เบอร์โทร
089-6545464

น่าน

FG01

น่าน

FG02

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.พระพุทธบาท
เล็กตาบลพระพุทธบาท เชียงคาน

พระพุทธบาท เชียงกลาง

จ.อ.ชัชวาล สลีอ่อน

0819991733

-

-

น่าน

FG03

ที่สาธารณะหมู่บ้าน

ป๎ว

นายธนาการ ลาคา

0846549615

-

-

น่าน

FG04

ที่สาธารณะบ้านท่าวัง ทต.ท่าวังผา
ผา

เทศบาลท่าวัง ท่าวังผา
ผา

จ.อ.โชคชัย เบ็ญจาธิกุล

0899986628

-

-

น่าน

FG05

บริเวณหลัง อบต.ท่า
น้าว

ท่าน้าว

ภูเพียง

นายสนิง กันธิยา

0843636990

-

-

น่าน

FG06

สวนสาธารณะบ้านปุา ทต.กลางเวียง
กล้วย

กลางเวียง

เวียงสา

นายเอกชัย นันทะเสน

0846186306

-

-

น่าน

FG09

หน้าสุสานบ้านน้าลัด
ม.1

นาป๎ง

ภูเพียง

จ.อ.พัฒนา วิชัยยา

0899524143

-

-

หนองเดิ่น

บุ่งคล้า

นายพุทธิพงษ์ กันยาง
พัทธพล สุขสบาย

081-7686938
097 169 3452

มล.ภาณุวิชญ์ เจตสฤษฎิ์
พัทธพล สุขสบาย

061-8931408
097 169 3452

ทต.ป๎ว

อบต.ท่าน้าว

อบต.นาป๎ง

ป๎ว

บึงกาฬ
NT03
ประจวบคีรีขันธ์ EF11

อบต.หนองเดิ่น
อบต.หนองเดิ่น
สานักงานปูองกันและ สนง.ปภ. จังหวัด
บรรเทาสาธารณภัย ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ EF04

ศาลาเอนกประสงค์
บ้านในล็อค ม.8

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทองมงคล

นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์ 089 072 2909

นายสุรเชต สงค์เสน

094 242 2545

ประจวบคีรีขันธ์ EF05

บ้านวิง่ น้อย ม.8

องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามกระทาย

นายคณิต เปลี่ยนปราณ

ผญ.ยิ่ง

082 293 1074

062 293 8093

หมายเหตุ
นวผ.

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
จังหวัด

รหัสหอฯ

บริเวณที่ติดตั้ง

ประจวบคีรีขันธ์ EF06

บ้านฟูาประทาน

ประจวบคีรีขันธ์ EF07

ศาลาเอนกประสงค์
บ้านช่องขวาง

ประจวบคีรีขันธ์ EF08

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.
องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่

ตาบล

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

เบอร์โทร

นายประทีป กุ้งวงตาล

092 814 5822

แม่บ้านทัว

092 672 2615

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทับสะแก

นายอภิชาติ อินทรวิเศษ

096 217 0083

นส.อานนท์

062 209 7746

ศาลาเอนกประสงค์
กลางหมู่บ้าน บ้าน
หนองเปุาปี่ ม.3

องค์การบริหารส่วน
ตาบลศาลาลัย

นายไพรัชต์ นกเทศ

09-6892338-9

ผญ.ชัยพร สวัสดิผล

085 539 3941

ประจวบคีรีขันธ์ EF09

วัดวังมะเดื่อ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยทราย

นายนิพนธ์ สนธิ

063 174 2539

นายเกรียงไกร แก้วแก่นจันทร์ 098 529 1040

ประจวบคีรีขันธ์ EF10

ตรงข้าม ชลประทานที่ องค์การบริหารส่วน
14
ตาบลวังก์พง

สิบเอกยุทธพงศ์ ริยะสาร

083 659 8296

สิบเอกยุทธพงศ์ ริยะสาร

083 659 8296

ประจวบคีรีขันธ์ EF01

ชายทะเลทางลง
โรงแรมโซฟิเทล

นายชัชวฤทธิ์ เกิดสิน

095 229 7952

นายชัชวฤทธิ์ เกิดสิน

095 229 7952

ประจวบคีรีขันธ์ EF02

บ้านปากน้าปราณ ม.2 เทศบาลตาบลปากน้า
ปราณ

นายวรากร สีดอกบวบ

063 416 6179

นายวรากร สีดอกบวบ

063 416 6179

ประจวบคีรีขันธ์ EF03

บ้านดอนสาราญ หมู่ 1 องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ราพึง

นายสุพล วงศ์เรือง

08-4893444-6

นายสุพล วงศ์เรือง

084 893 4446

นายปรีชา บางหลวง

086-1371849

นายธนา ดาราวงษ์
พ.อ.อ.ธวัชชัย สนชาวไพร
คุณป๎ญญาวิช โยธาวุธ

081-4346506
082-1868484
084-8174364

เทศบาลเมืองหัวหิน

ปัตตานี

EN01

เทศบาลตาบลรูสะมิแล
ม.6

นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ

0899696746

ปัตตานี

EN04

ชายหาดวาสุกรี

นายเอกชัย จันทรัตน์

0659360549

ปลัดภูมิ
นายทิปต์ จาปาเฟื่อง

0896542263
0879082902
086-3776575
082-4549522

ปัตตานี
EN05
ปัตตานี
EN06
พระนครศรีอยุธยา CJ03

อบต.ตะโล๊ะกาโปร์
ม.2
ประปาหมู่บ้าน ม. 2

พระนครศรีอยุธยา CJ04
พะเยา
FF06
พะเยา
FF01

ทต.บางปะหัน
บ้านน้าลาว ม.7
ม.7 อบต.ร่มเย็น

อบต.น้าเต้า

น้าเต้า

บางบาล

ทต.บางปะหัน

บางปะหัน
แม่ลาว
ร่มเย็น

บางปะหัน
เชียงคา
เชียงคา

นายเชษ ฐามาส

หมายเหตุ

จพง.ปูองกันฯ
ผอ.ช่าง

พะเยา

FF04

บ้านสันติสุข ม.7

ขุนควร

ปง

คุณก้าวหน้า หาญมากไพร

087-0737164

ส.อบต.หมู่ 7

พะเยา

FF02

บ้านปางปูเลาะ

ศรีถ้อย

แม่ใจ

คุณสมสิทธิ์ แซ่จ๋าว

089-5596753

ผญ.ม.13

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.

จังหวัด

รหัสหอฯ

พะเยา

FF03

บริเวณใกล้เทศบาล
ตาบลเจริญราษฎร์

เจริญราษฏร์

แม่ใจ

พะเยา
พังงา

FF05
WF01

บ้านปางถ้า
สถานีตรวจอากาศ
คึกคัก ม.3

ผาแดงล่าง

ร่มเย็น

พังงา

WF02

พังงา
พังงา

บริเวณที่ติดตั้ง

ตาบล

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร

นายเทพมงคล พรมเทพ
จอ.ภูริวัจน์ สิรินนทพันธ์

084-486-5655
0857864646

ที่สาธารณะประโยชน์
ม.2

นายประวิทย์ หิรัญกรณ์

0950394131

WF03
WF04

บ้านปากวีป ม.2
ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 35 ม.8 บ้าน
บางสักใต้

นายอนุวัช เหมือนเสน
นายศรอนันต์ ตันสกุล

0862769126
0833882263

พังงา

WF05

หาดทับตะวัน บ้าน
ไทยใหม่ ม.7

นายศรอนันต์ ตันสกุล

0833882263

พังงา

WF06

มัสยิดนูรุดอิสลาม
บ้านในไร่ ม.7

นายศักดา จันทร์ดา

0813883237

พังงา

WF07

แหลมประการัง บ้าน
บางขยะ ม.2

นายคมศักดิ์ คมกล้า

0848515053

พังงา

WF08

ศูนย์เอนกประสงค์
บ้านทับละมุ ม.5

นายเจษฎา ทิติมุทา

0639035319

พังงา

WF09

อนุสรณ์ 5 ธันวา บ้าน
น้าเค็ม ม.2

นายศรอนันต์ ตันสกุล

0833882263

พังงา
พังงา

WF10
WF11

บ้านทุ่งนางดา ม.5
บริเวณปากซอยแหลม
บ่อนไก่

นายเนรมิตร เกิดเจริญ
นายชนะชล ชูดวง

พังงา
พังงา

WF12
WF13

บริเวณอาเภอเก่า ม.1
ร.ร.บ้านทุ่งดาบ ม.1

พังงา

WF14

พังงา

WF15

เครือข่าย
(ถ้ามี)
นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองมูล

เบอร์โทร
087-184-2322

หมายเหตุ
เจ้าพนักงานปูองกันฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

นายภาวิต จิตรสบาย

0966344739

นางสาวจารุวรรณ นวลแจ่ม

0848488792

นายประวิทย์ หิรัญกรณ์

0950394131

0831034110
0639031726

น.ส.ฐิตินันท์ สิงคบุรี
นายเฉลิม นุ้ยเล็ก

0987059095
0650149828

นายเนรมิตร เกิดเจริญ
น.ส.ปริศนา ขอสกุล

0831034110
0958266782

น.ส.ฐิตินันท์ สิงคบุรี

0987059095

อุทยานแห่งชาติ หมู่
เกาะสุรินทร์เหนือ

น.ส.ปริศนา ขอสกุล

0958266782

เกาะคอเขารีสอร์ท ม.4

นายเฉลิม นุ้ยเล็ก

0650149828

นายศักดิ์สุริยา เด่นสง่า

0936501394

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.

จังหวัด

รหัสหอฯ

พังงา

WF16

หาดนางทอง บางหลา
โอน

นายมนัส นะทะเล

0898724857

พังงา
พังงา

WF17
WF18

ร.ร.บ้านน้าเค็ม
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง ( ภา )
ยามยาก

นายศักดิ์ดา พรรณรังษี
คุณดา

0624946729
0872774185

พังงา

WF31

ท่าเทียบเรือโล๊ะจาก
หมู่ 3

พัทลุง

EK02

วัดปุาสน บ้านเขา
คราม ม.10

บ้านนา

พัทลุง

EK01

มัสยิดต้นสาหม้ง บ้าน
โคกไทร หมู่ที่ 1

พิจิตร

FT01

พิจิตร

บริเวณที่ติดตั้ง

ตาบล

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

เบอร์โทร

หมายเหตุ

นายวันชัย จิตเจริญ

0896485661

ศรีนครินทร์

นายประเสริฐ สิทธิชัย

098-0137656

อปพร. ลูกข่ายศูนย์เตือนภัย หมู่ 11

คลองเฉลิม

กงหรา

นายอาคม กิจวัง

063-0659824

เครือข่ายหอเตือนภัย

อบต. ปุามะคาบ

ปุามะคาบ

เมือง

คุณอนุวัฒน์ บาดดิษฐุ์

086-9354008

นายช่างโยธา

FT02

อบต. งืว้ ราย

งิว้ ราย

ตะพานหิน

คุณธัญญา เจียมศรีชัย

083-1611154

รองปลัด อบต.

พิษณุโลก

FH04

วัดบ้านปากรอง

อบต.ชาติตระการ

ชาติตระการ

ชาติตระการ

นายสงวน มูลติ๊ด

061-5926095

พิษณุโลก

FH05

บริเวณโรงเรียนบ้าน
วังนกแอ่น

อบต.วังนกแอ่น

วังนกแอ่น

วังทอง

ส.อ.สมชาย ป๎้นคล้าย

097-9971454

พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี

FH06
FH01
EE01

โรงเรียนวัดปลวกง่าม อบต.ชมพู
บ้านบ่อโพธิ์ ม.1
อบต.บ่อโพธิ์
บ้านหุบเฉลา ม.8
อบต.เขากระปุก

ชมพู
บ่อโพธิ์
เขากระปุก

เนินมะปราง
นครไทย
ท่ายาง

นายณัฐพงศ์ ตระกูลศักดิ์
นายสตาร์ แก้วปูองปก
นายรณกร นาคสิงห์
นายสมพล จันทร์หร่าย

085-7353662
063-8367289
0621352278
0819433010

-

-

เพชรบุรี
เพชรบุรี

EE02
EE03

บ้านหนองน้าดา ม.4
ชายหาดชะอา ( ข้าง
จุดชมวิว )

ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน
ชะอา
ชะอา

นายอนุรักษ์ เมืองเล็ก
นายไพศาล บรรลือทรัพย์

0871709839
0895344159

-

-

บางแก้ว

นายโผน เกิดสว่าง
นายกฤษณะ คมกฤษ
นายสุเมธา กึ่งสะอาด

0847367274
0915156446
0825749811

-

-

นายวรวิทย์ ปานแสงเพ็ชร

0839634040

-

-

อบต.ห้วยแม่เพรียง
ทม.ชะอา

เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี

EE04

อบต.บางแก้ว

อบต.บางแก้ว

เพชรบุรี

EE05

ข้างโรงแรมธนัฐธิชา
เลค รีสอร์ท แอนด์
สปา

อบต.หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้า
ปล้อง

บ้านแหลม
หนองหญ้า
ปล้อง

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
อปท.ที่รับผิดชอบ
ตาบล
ทน. ทม. ทต. อบต.
อบต.หนองชุมพล
หนองชุมพล

จังหวัด

รหัสหอฯ

เพชรบุรี

EE06

โรงเรียนอนุบาลแก้ว
ป๎ญญา เฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา

เพชรบูรณ์

FJ02

บ้านเหมืองแบ่ง ม.11 อบต.วังบาล

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

FJ03

วัดสันติวิหาร

FJ04

บ้านธารทิพย์ ม.12

บริเวณที่ติดตั้ง

อาเภอ

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

FJ05
FJ06

บ้านโพธิง์ าม ม.5
บ้านซับเปฺบ ม.3

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

เบอร์โทร

เขาย้อย

จ.อ.ศุภบูรณ์ บุญคล้อย

0845637131

-

-

วังบาล

หล่มเก่า

นายอนุชา หอมจันทร์

0638966539

นายประถม เชื้อบุญมี

0931494901

อบต.น้าก้อ

น้าก้อ

หล่มสัก

อบต.บุ่งน้าเต้า

ปุงน้าเต้า

หล่มสัก

จ.ส.อ.ชุติเทพ เอี่ยมสุภาษิต
นายศุภชัย โสมาสี
พ.จ.อ.กาพลศักดิ์ มาลา

0891628891
0889306034
0832720972

-

-

นางมัลลิกา กิจทวี

0826059692

-

-

เมือง

นางสาวชณพร ชมคณนันท์

0819538263

นางชนิตา นะจันต๊ะ

0898575002

วังโปุง

นายสงวน ชาเนตร
นายธีระชัย รามสินธุ์

0850539723
0835645991

นายถนอม เบิกสว่าง

0961612763

นายอนันท์ อินปลัด
จ.อ.พยนต์ อ้อยใจ

0845752528
087-914-8521

-

-

085-447-5556
083-318-5112

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

จนท.ของ อปท.

อบต.ท่าพล
อบต.ซับเปิบ

ท่าพล
ซับเปฺบ

เพชรบูรณ์
แพร่

FN01

ม.9 บ้านกิ่วนาค

ไผ่โทน

ร้องกวาง

แพร่
แพร่
แพร่

FN02
FN03
FN04

ม.10 บ้านนาพูนพัฒนา
เทศบาลตาบลเวียงต้า
สนง. อบต. ห้วยไร่

นาพูน
เวียงต้า
ห้วยไร่

วังชิ้น
ลอง
เด่นชัย

นายวิโรจน์ จันน้าท้วม
นายอดิเรก ทิคา

แพร่
ภูเก็ต
ภูเก็ต

FN05
WH01
WH02

วัดดอนแก้ว
ท่าเทียบเรือหาดราไวย์ ทต.ราไวย์
บริเวณโรงเรียนเกาะ ทต.ราไวย์
โหลน

สะเอียบ
ราไวย์
ราไวย์

สอง
เมือง
เมือง

นายอานวย สะเอียบคง
นายเอกลักษณ์ รักหาบ
นส.ยุวดี ประสงค์

081-024-4505
0993576142
0887614415

-

-

ภูเก็ต
ภูเก็ต

WH03
WH04

บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง ทต.ฉลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.รัษฎา
เทศบาลรัษฎา (แหลม
ตุ๊กแก)

ฉลอง
รัษฎา

เมือง
เมือง

นส.ศรีสุดา ทาหาญ
นายสมศักดิ์ ไกรนุกูล

0861203781
0824189652

-

-

ภูเก็ต
ภูเก็ต

WH05
WH06

หาดกะตะ
ข้าง อปพร. (หาดกะ
รน)

ทต.กะรน
ทต.กะรน

กะรน
กะรน

เมือง
เมือง

นายธีรพงษ์ การดี
นายธีรพงษ์ การดี

0814771358
0814771358

-

-

ภูเก็ต

WH07

ติดกับโรงแรมกมลา
บีช ฮานีลากูน่าภูเก็ต

อบต.กมลา

กมลา

กะทู้

นายนิกูล ทองเปลว

0862724780

-

-

หมายเหตุ

จนท.วิเคราะห์ อบต.ไผ่โทน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
พนักงานเทศบาล
นายอุดร ชุมเย็น

098-7471398
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
อปท.ที่รับผิดชอบ
ตาบล
ทน. ทม. ทต. อบต.
อบต.สาคู
สาคู

จังหวัด

รหัสหอฯ

ภูเก็ต

WH08

บริเวณโรงเรียนวัด
มงคลวราราม

ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

WH09
WH10
WH11

หาดไม้ขาว
อบต.ไม้ขาว
หาดบางเทา-เลพัง
อบต.เชิงทะเล
ทางขึ้นจุดชมวิวเขาขาด ทต.วิชิต

ภูเก็ต

WH12

สวนสาธารณะ บ้าน
สะพานหิน

ภูเก็ต
ภูเก็ต

WH13
WH14

อ่าวปอ
หาดในหาน

ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

WH15
WH16
WH17

ภูเก็ต

บริเวณที่ติดตั้ง

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

เบอร์โทร

ถลาง

พ.จ.อ.วันโช ใจสุข

0812717748

-

-

ไม้ขาว
เชิงทะเล
วิชิต

ถลาง
ถลาง
เมือง

นายมานิตย์ หัสนีย์
นายศิลปชัย สุวรรณ
นายทนงศักดิ์ คล้ายเจริญ

0837904697
0896510062
0856190422

นายสามารถ ทองย่อน
-

0878859890
-

ทน.ภูเก็ต

ตลาดใหญ่

เมือง

นายพงค์ศักดิ์ ศิริทัพ

0818953781

-

-

ทต.ปุาคลอก
ทต.ราไวย์

ปุาคลอก
ราไวย์

ถลาง
เมือง

นายศักดิ์ชาย สุภาพบุรุษ
นส.ยุวดี ประสงค์

0936645656
0887614415

นายสุทัศน์ เลพัด

0814761877

ติดกับโรงแรมกะตะธานี ทต.กะรน
ประปาเกาะราชาใหญ่ ทต.ราไวย์
โรงแรมซีวิว หาดปุา ทม.ปุาตอง
ตอง

กะรน
ราไวย์
ปุาตอง

เมือง
เมือง
กะทู้

นายธีรพงษ์ การดี
น.ส.นิตยา สมบูรณ์
นายไพฑูรย์ พลรบ

0814771358
0980142366
0810903950

-

-

WH18

ศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว หาดปุา
ตอง

ทม.ปุาตอง

ปุาตอง

กะทู้

นายไพฑูรย์ พลรบ

0810903950

-

-

ภูเก็ต

WH19

โรงแรมซันเซ็ท หาด
ปุาตอง

ทม.ปุาตอง

ปุาตอง

กะทู้

นายไพฑูรย์ พลรบ

0810903950

-

-

มหาสารคาม

NG01

ศูนย์พัฒนาเด็กประถม
วัย บ้านหินปูน

ธีรยุทธ ไชยรัตน์

043777773

ปุงขาม
หว้านใหญ่
ทม.มุกดาหาร เมืองฯ

จ.อ.ทองสัน พันพั่ว

0655136081
0973186638

นายไชยบัญชา ว่องไว
-

0812280303
-

0966872548
0820060161

-

-

0843789491

-

-

มหาสารคาม
มุกดาหาร
มุกดาหาร

NP03
NP04

แก่งกระเบา
สนามกีฬาประจา
จังหวัด

อบต.ปุงขาม
ทม.มุกดาหาร

มุกดาหาร
มุกดาหาร

NP05

วัดหนองตะแบง ม.7

ทต.ภูวง

ภูวง

หนองสูง

จ.ส.อ.วัฒนา พันธะชัย
นายวิทวัส แสนสุข

แม่ฮ่องสอน

FA01

หลังอาคารกองร้อย
อส. อ.ปาย ที่ 4

ทต.ปาย

เวียงใต้

ปาย

พ.จ.อ.พงค์วุฒิ อุปละ

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
จังหวัด

รหัสหอฯ

อปท.ที่รับผิดชอบ
ตาบล
ทน. ทม. ทต. อบต.
หน่วยบริการประชาชน อบต.ปุาโปุง
ปุาโปุง
สตช. บ้านห้วยกุ้ง
บริเวณที่ติดตั้ง

แม่ฮ่องสอน

FA02

แม่ฮ่องสอน

FA03

วัดพระธาตุจอมมอญ
บ้านพะมอลอ ม.9

อบต.บ้านกาศ

แม่ฮ่องสอน

FA04

สถานีสารวจพลังงาน
ลม บ้านหมอกจาแปุ

อบต.หมอกจาแปุ

ยะลา
ยะลา
ยะลา

ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร

สบเมย

-

-

บ้านกาศ

แม่สะเรียง

-

-

หมอกจาแปุ

เมือง

-

-

EM01
EM04
EM05

ร.ร.วัดหน้าถ้า บ้าน
หน้าถ้า ม.1
อบต.หน้าถ้า
หน้าถ้า
เมือง
อบต. ตะโล๊ะหะลอ อบต.ตะโล๊ะหะลอ
ตะโล๊ะหะลอ รามัน
อบต. ตาเนาะแมเราะ อบต. ตาเนาะแมเราะ ตาเนาะแมเราะ เบตง

นายสิทธิพร สังข์อ้น
น.ส.ฉันทริยา นะช้อย
นายภาคิน สุภาคา

09 3759 1957
08 0077 6615
09 5026 4555

นายดอเล๊าะอาลี สาแม
"
"

08 7288 0175
"
"

EM06
ND01

สวนสาธารณะ เย็น
ศิระ 3 ม.4
วัดบ้านหนองแค

อบต.ตาเซะ

"

"

WJ02
WJ01

บ้านบางเบน
บ้านทะเลนอก

ยะลา
ร้อยเอ็ด

อาเภอ

ตาเซะ
ม่วงลาด

เมือง
จังหาร

นายขัตติยะ นวลแก้ว
นางทองใบ โหระเวท

08 0957 0628
087-6438051

อบต.ม่วงกลวง
ทต.กาพวน

ม่วงกลาง
กาพวน

กะเปอร์
สุขสาราญ

นางสาวดวงฤทัย ทัดแก้ว
คุณณัฐกานต์ หาญจิตร

0850634912
899757549

WJ03
WJ04

ศูนย์บริการสุขภาพ
ตาบลกาพวน หมู่ 7
หาดประพาส

ทต.กาพวน
ทต.กาพวน

กาพวน
กาพวน

สุขสาราญ
สุขสาราญ

"
"

"
"

WJ06

บ้านท่ากลาง ม.4

ทต.กาพวน

กาพวน

สุขสาราญ

"

"

WJ07

บ้านปากคลอง ม.1

ทต.ปากน้าท่าเรือ

ปากน้า

เมือง

คุณโศภิษฐ์ ลักษณะ

620540464

WJ05
WJ08
WJ09

บริเวณโรงเรียนบ้าน
แหลมนาว
อบต.นาคา
บ้านบางมัน ม.1
อบต.นาคา
บ้านบางกล้วยนอก ม.3 อบต.นาคา

นาคา
นาคา
นาคา

สุขสาราญ
สุขสาราญ
สุขสาราญ

คุณนเรศ อินตัน
"
"

848419036
"
"

WJ10

บ้านเกาะทรายดาหน้า
นอก ม.5
อบต.หงาว

หงาว

เมือง

คุณจุรีรัตน์ ยาวส่ง

822495497

ระนอง

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่บ้านหนองแคหมู่ที่ 8
ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
จังหวัด

รหัสหอฯ

บริเวณที่ติดตั้ง

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.

ตาบล

อาเภอ

ระนอง

เบอร์โทร

จนท.ของ อปท.

อบต.เกาะพยาม
อบต.เกาะพยาม

เกาะพยาม
เกาะพยาม

เมือง
เมือง

ว่าร้อยตรีหญิงศมนกนก แจ่ม
น้อย
"

ระนอง
ระนอง
ระยอง

WJ12

บ้านเกาะพยาม ม.1
บ้านเกาะช้าง ม.2

WJ13
EB01

บ้านเกาะคณฑี ม.2
บ้านเขาสาเภาทอง

ทต.ปากน้า
ทต.บ้านเพ

ปากน้า
เพ

เมือง
เมือง

นายกิตติคุณ ยังสุข
จ่าเอกสุทัศน์ แพทยา

887611576
086-4259536

ระยอง

EB07

ทน.ระยอง

ทน.ระยอง

ท่าประดู่

เมือง

นายนิธิวัฒน์ ศรีสวัสดินาถ

062-8462292

ระยอง

EB02

บ้านกรอกยายชา

ทต.เนินพระ

เนินพระ

เมือง

นายพีรพล สุวรรณวิจิตร

087-1448863

ระยอง

EB03

ชุมชนตากวน-อ่าว
ทม.มาบตาพุด
ประดู่ เขตทม.มาบตา
พุด

ห้วยโปุง

เมือง

นายเก่ง น้อยสมนึก

061-8450333

ระยอง

EB06

ทต.สุนทรภู่ ม.1

ชากพง

แกลง

นายพหลโยธิน งามเสงีย่ ม

081-17232921

ระยอง
ระยอง

EB08
EB09

อบต.ตะพง ม.12
อบต.ตะพง
บริเวณอนุสรณ์สถาน ทต.ปากน้าประแส
เรือรบประแส ม.8

ตะพง
เมือง
ปากน้าประแส แกลง

นางอุไรลักษณ์ สางรัมย์
นายนฤพล วารีผล

064-4488284
096-7619967

ระยอง
ราชบุรี

EB10
CF01

ทต.แกลงกะเฉด ม.6
สานักสงฆ์สุทธิธรรม
รังษี

แกลง
สวนผึ้ง

เมือง
สวนผึ้ง

นายชานาญ มากสอน
นายอภิชาติ เจ้าคุณ

093-1486356
063-7239891

ราชบุรี

CF03

ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ม. อบต.ยางหัก
4 บ้านไทยประจัน

ยางหัก

ปากท่อ

นายกันต์ เลิศอาวาส

097-9288691

ราชบุรี

CF02

อบต.บ้านคา

บ้านคา

บ้านคา

นางสาวเกสร แซ่จึง

061-5914960

ลพบุรี

CC01

ที่ว่าการอาเภอเมือง
ลพบุรี

นายประสงค์ กล่าชัย

0659360603

ลพบุรี

CC02

ที่ว่าการอาเภอชัย
บาดาล

นอ.ชัยบาดาล

0818674269

ลาปาง
ลาปาง

FP01
FP02

อบต.แม่สุก
ทต.เวียงมอก

นายสรไกร จินดามณี
นายนิรุต วงศ์พันธ์

080-2423195
061-5598624

ลาพูน

FL01

บ้านทาปลาดุก หมู่ 5 เทศบาลตาบลทาปลา
ดุก

นายสมเกียรติ วงค์ใจ

089 953 4521

WJ11

ทต.สุนทรภู่

ทต.แกลงกะเฉด
อบต.บ้านสวนผึ้ง

อบต.บ้านคา

อบต.แม่สุก
ทต.เวียงมอก

แม่สุก
เวียงมอก

แจ้ห่ม
เถิน

625828545

เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

"

พระสุทธิธรรม

085-2490389

จรรรงค์ มะโนนัย

085 622 7749

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด

093 049 0708

เครือข่าย
(ถ้ามี)
นายพินณะกรณ์ ตุ้ยกาศ

095 314 0899

นายสุพจน์ ปาละก้อน
นายสมศักดิ์ คาป๎นแสน

084 488 4187
083 089 2026

นายสุชาติ กันทาจิตร
นายสุนทร ใจย๊ะเสน

082 894 6609
084 373 0599

นายวิเชียร บัวละคร

092 512 2489

นายศักดิ์สิทธิ์ อินต๊ะหล้า

-

นายยศกร สุขสอาด
นายจิรวัฒน์ จันทร์พาณิชย์

0899696771
0659360610

จ.อ.วิเชษฐ์ โพธิป์ ระดับ

0891896971

-

-

เทศบาลเมืองสกลนคร

นายวิชาญ แท่นหิน

0899696760

MA04

ที่ว่าการอาเภอสว่าง
แดนดิน

นายปฏิญญา หอมทอง

0659360614

MA05

ที่ว่าการอาเภอภูพาน

EL01

ลานดนตรีหาดชลา
ทัศน์ ( เขตเทศบาล ) ทน.สงขลา
บ้านปึก ม.10
ทต.นาทับ

บ่อยาง
นาทับ

เมือง
จะนะ

นายสถิระ โกมาศ
นายสาโรจน์ โต๊ะกะหรีม

0858979324

นายญัตติ หมาดโสะ

0973450169

0858944762

นายมูฮัมหมัด หมะจิ

0992243128

สะกอม
จะทิ้งพระ

จะนะ
สทิงพระ

นายรอสาลี กอเส็ม
นางพิมพร บุญตามช่วย

0817133371

นายดอนี โต๊ะสะเม๊าะ

0804957992

EL07

บริเวณข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านบ่อโซน
ม.7
อบต.สะกอม
หาดมหาราช
ทต.สทิงพระ

0862845669

นายกมลชัย อยู่ด้วง

0950159591

สตูล
สตูล

EL08
WK15
WK16

โรงเรียนบ้านบาโหย
ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย อบต.บาโหย
บ้านตันหยงอุมา ม.1 อบต.เกาะสาหร่าย
บ้านบากันใหญ่ ม.2 อบต.เกาะสาหร่าย

บาโหย
สะบ้าย้อย
เกาะสาหร่าย เมือง
เกาะสาหร่าย เมือง

นางสาวปริศนา อินทันแก้ว
นายประเสริฐ มงเล่ห์
นายประเสริฐ มงเล่ห์

0902216418
064-5974231
064-5974231

นางสาวรอปียะ สะมะแอ
นายอนุพงษ์ ดากระบี่
นายอุดมการณ์ จิแอ

0625785435
062-0602419
082-3481478

สตูล

WK17

บ้านสนใหม่ ม.4

อบต.แหลมสน

แหลมสน

ละงู

นายวรา หลงหา

089-7922340

นายฉาหรี สงบ

086-4469859

สตูล
สตูล

WK18
WK19

บ้านตันหยงโป
บ้านหาดทรายยาว

อบต.ตันหยงโป
อบต.ตันหยงโป

ตันหยงโป
ตันหยงโป

เมือง
เมือง

นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณะ
นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณะ

093-5748683
093-5748683

นางฝาตีม๊ะ ยูโซะยูต๊ะ
นางรอเกี๊ย พงษ์สวัสดิ์

094-5834953
087-4477492

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.
บ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 เทศบาลตาบลทาทุ่ง
หลวง

จังหวัด

รหัสหอฯ

ลาพูน

FL02

ลาพูน
ลาพูน

FL06
FL07

เทศบาลตาบลวังผาง
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเวียงแก้ว

ลาพูน

FL08

วัดพระพุทธบาทผา
หนาม หมู่ที่ 6

เลย
เลย

FJ01

บ้านปากแดง หมู่ที่ 4

ศรีสะเกษ

MB03

องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยจันทร์

สกลนคร

MA03

สกลนคร
สกลนคร
สงขลา
สงขลา
สงขลา

EL02

EL06
สงขลา
สงขลา

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร

นายจักรกฤษณ์ เดคากาศ

เทศบาลตาบลวังผาง
เทศบาลตาบลแม่ตืน
เทศบาลตาบลปุาไผ่

บริเวณที่ติดตั้ง

อบต.ห้วยจันทร์

ตาบล

ห้วยจันทร์

อาเภอ

ขุนหาญ

เบอร์โทร

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
จังหวัด

รหัสหอฯ

บริเวณที่ติดตั้ง

เครือข่าย
(ถ้ามี)

อปท.ที่รับผิดชอบ
ตาบล
ทน. ทม. ทต. อบต.
อบต.ละงู
ละงู

ละงู

นายอนุสรณ์ แก้วดา

088-7854037

-

-

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร

เบอร์โทร

สตูล

WK20

บ้านปากบาง ม.2

สตูล

WK21

โรงเรียนบ้านตันหยง
ละไน้

อบต.แหลมสน

แหลมสน

ละงู

นายวรา หลงหา

089-7922340

นายอาหมาด องศารา

061-8282571

สตูล
สตูล

WK22
WK02

บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ม.2
บ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1

อบต.ทุ่งบุหลง
อบต.ปากน้า

ทุ่งบุหลัง
ปากน้า

ทุ่งหว้า
ละงู

นายสมเกียรติ ทุ่งหว้า
นายอุทัย สง่าบุตร

081-6782411
080-5482408

นายอาพัน ยังปากน้า
นางสาวอารา หวังสบู่

062-0572591
099-3354432

สตูล

WK08

บ้านมะหงัง ม.1 ต.ทุ่ง อบต.สาคร
บุหลัง อ.ทุ่งหว้า

สาคร

ท่าแพ

นายอารักษ์ ปากบารา

081-5996321

นายณรงค์ จายอาพันธ์

086-9673766

สตูล
สตูล

WK01
WK14

บ้านปากบารา ม.2
หาดราไวย์ ม.4

ปากน้า
ขอนคลาน

ละงู
ทุ่งหว้า

นายอุทัย สง่าบุตร
นายอานนท์ ตรีโกบ

080-5482408
086-9098129

นางสมจิต ชายกุล

085-5755381

สตูล
สตูล
สตูล

WK07
WK06
WK03

บ้านมะหงัง ม.1
อบต.ทุ่งบุหลง
โรงเรียนบ้านบุโบย ม.3 อบต.แหลมสน
บ้านตันหยงกาโบย ม.2 อบต.ปูยู

ทุ่งบุหลัง
แหลมสน
ปูยู

ทุ่งหว้า
ละงู
เมือง

นายสมเกียรติ ทุ่งหว้า
นายวรา หลงหา
นายสมโชค ยูดี

081-6782411
089-7922340
087-2285497

นายพรศักดิ์ อังศุกาญจนกุล
นายสุทธิศักดิ์ เตะปูยู

063-5393025
089-8697360

สตูล

WK13

บ้านเกาะยาว ม.1

อบต.ปูยู

ปูยู

เมือง

นายสมโชค ยูดี

087-2285497

นายละ กาหมัด

085-6740172

สตูล

WK09

โรงเรียนบ้านเกาะ
สาหร่ายชัยพัฒนา

อบต.เกาะสาหร่าย

เกาะสาหร่าย เมือง

นายประเสริฐ มงเล่ห์

064-5974231

สตูล

WK10

ข้างโรงสีข้าวชุมชน
อบต.เกาะสาหร่าย
บ้านเกาะระยะโตดนุ้ย

เกาะสาหร่าย เมือง

นายประเสริฐ มงเล่ห์

064-5974231

นายดลฮอนี สุวาหลา

093-6277775

สตูล
สตูล

WK12
WK11

บ้านตันหยงกลิง ม.3
โรงเรียนบ้านเกาะบุ
โหลนดอน ม.3

อบต.เกาะสาหร่าย
อบต.ปากน้า

เกาะสาหร่าย เมือง
ปากน้า
ละงู

นายประเสริฐ มงเล่ห์
นายอุทัย สง่าบุตร

064-5974231
080-5482408

นายอาหรน หมัดตุกัง
นายเจ๊ะอาด หาญทะเล

082-7290993
094-3495330

สตูล
สตูล

WK05
WK04

เกาะหลีเปฺะ ม.7
อบต.เกาะสาหร่าย
อุทยานแห่งชาติเกาะ อบต.ปากน้า
ตารุเตา

เกาะสาหร่าย เมือง
ปากน้า
เมือง

นายประเสริฐ มงเล่ห์
นายอุทัย สง่าบุตร

064-5974231
080-5482408

นายเดชณรงค์ อยู่กลาง
นายประยูน ผลวิเชียร

088-7995655
061-7456304

สระแก้ว
สระแก้ว

ET01

โรงเรียนบ้านวังรี

อบต.เขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์

.นายเสกสรรค์ สมคุณ

0818632426

นายอนันต์ ไชยดี

0875846474

อบต.ท่าแยก
อบต.ศรีคีรีมาศ

ท่าแยก
ศรีคีรีมาศ

เมือง
คีรีมาศ

นายสารวย แม่นปืน
นายธฤษณัช เสือแฟง

0894071167
087-7676254

นายชนาวุฒิ ดัดงาม

0817826052

สุโขทัย

ET02
FB04

ปูายทางเข้าอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา
ศรีคีรีมาศ

สุโขทัย
สุโขทัย

FB05
FB07

บ้านโนนประดู่ ม.2
วัดปุาคา

อบต.ศรีคีรีมาศ
อบต.บ้านแก่ง

ศรีคีรีมาศ
บ้านแก่ง

คีรีมาศ
ศรีสัชนาลัย

นายธฤษณัช เสือแฟง
จ่าเอก สมชาติ หล้าตา

087-7676254
085-8769221

อบต.ปากน้า
อบต.ขอนคลาน

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
เครือข่าย
(ถ้ามี)

เบอร์โทร

085-4429119

นายนภดล นนท์แก้ว

082-2527006

นายภานุพัฒน์ เล้าพานิชวัฒนา 080-5510218
นายจานง สวัสดิ์วงศ์
0899696806

นายวิทยา อุดมพงษ์

087-0001121

นายคมสันต์ อาสาชะนา

0860085995

อบต.กลางดง

อปท.ที่รับผิดชอบ
ตาบล
ทน. ทม. ทต. อบต.
ทต.กลางดง
กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

นายมงคล นิคม

FB06

อบต.แม่สิน

อบต.แม่สิน

แม่สิน

ศรีสัชนาลัย

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีย์มาศ อ้าย 064-0054416
เตรียม

สุโขทัย

FB01

บริเวณ อบต.ปากแคว อบต.ปากแคว
(หลังเก่า)ริมน้ายม

ปากแคว

เมือง

พ.จ.อ.แสงชัย เสริมแสง

089-4763579

สุโขทัย

FB02

บ้านน้าตกสายรุง้ ม.4 อบต.น้าพุ

บ้านน้าพุ

คีรีมาศ

นายกุลชาติ บุญกลั่นสอน

088-0081341

สุโขทัย

FB03

ห้วยตม ต.บ้านตึก ม.7 อบต.บ้านตึก

บ้านตึก

ศรีสัชนาลัย

นายไพศาล คาราม

088-2934766

CB01

บ้านละว้าวังควาย
(บริเวณวัด)

วังยาว

ด่านช้าง

นายวีรศักดิ์ ปานกลับ

ห้วยขมิ้น

ด่านช้าง

จังหวัด

รหัสหอฯ

สุโขทัย

FB08

สุโขทัย

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

บริเวณที่ติดตั้ง

อบต.วังยาว

CB02
สุราษฎรณ์ธานี EH01

บ้านเลขที่ 32/1 บ้าน
กกตาล ม.9
อบต.ห้วยขมิ้น
หาดเฉวง ม.2

สุราษฎรณ์ธานี EH02

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

สุราษฎรณ์ธานี EH03

ท่าเทียบเรือท้องศาลา

สุราษฎรณ์ธานี EH04

ที่ทาการ อ.เกาะพะงัน
ส่วนหน้า

สุราษฎรณ์ธานี
สุราษฎรณ์ธานี
สุราษฎรณ์ธานี
สุรินทร์

EH05
EH09
EH10
MC03

บ้านแหลมโพธิ์
บริเวณบ้านกานัน
อบต.น้าหัก
เทศบาลตาบลท่าตูม

หนองคาย
หนองคาย
หนองบัวลาภู

NT04
NT05
NA01

หนองบัวลาภู

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร
087-2088355

0818959738
นายพูนชิด คาลุน

0617724420

นายสวัสดิ์ ใหม่ซ้อน

0871249635
0865958662
087-8784543

ท่าตูม

ท่าตูม

พี่น้อง ปภ.สฎ
นายสิทธิชัย สีหเสน

อบต.นางิว้
อบต.นางิว้
อบต.สังคม
อบต.สังคม
ที่ทาการ อบต.วังปลา อบต.วังปลาปูอม
ปูอม

นางิว้
สังคม
วังปลาปูอม

สังคม
สังคม
นาวัง

จ.อ.ป๎ญญา ศรีวงษ์รัตน์
จ.อ.นิกร ผุดบัวดง
ส.อ.มานะ ฉิมน้าจันทร์

0658512110
0800616801
0895813708

NA02

วัดกัณธาราม ม.4
บ้านหนองผือ

ทต.หนองแก

หนองแก

ศรีบุญเรือง

ส.อ.ศราวุธ แก่นงาม

0989842951

หนองบัวลาภู

NA03

ศาลาเอนกประสงค์
บ้านตาดไฮ ม.5

อบต.โคกม่วง

โคกม่วง

โนนสัง

นายจักรพันธ์ ศรีไชยลา

0921520988

อานาจเจริญ

NK03

โรงเรียนบ้านนาสีดา

นายธนบดี ครองยุติ

0899696811

เทศบาลตาบลท่าตูม

หมายเหตุ

บัญชีเครือข่ายของหอเตือนภัย 328 หอ ใน 62 จังหวัด
จังหวัด

รหัสหอฯ

บริเวณที่ติดตั้ง

อปท.ที่รับผิดชอบ
ทน. ทม. ทต. อบต.

ตาบล

อานาจเจริญ

NK04

วัดดอนว่าน

อานาจเจริญ

NK05

ที่ทาการ อบต.นาวัง

อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

NJ01

บ้านวังเลา ม.1

ทต. โนนทอง

โนนทอง

NJ02
NJ03

บ้านเพิ่ม ม.2
โรงเรียนบ้านนาเก็น

อบต. นาแค
อบต. หนองแวง

นาแค
หนองแวง

อาเภอ

จนท.ของ อปท.

เบอร์โทร
0858398341

นายูง

นายทศพล พลดร

0800219320

นายสุพรรณ ตะวงษา

0653284501

นายูง
น้าโสม

สิบเอกไพบูลย์ เจริญยิ่ง
นายบรรจง จุนันท์

0986560544
0860146254

นายวัฒน์ ไชยนนท์
นายก้องหล้า กันฤทธิ์

0952141781
0821116836

นางพิสมัย จันทะจิตร
นายบุญส่ง ขันทอง

0817396736
0916783781

บ้านไร่

นายสุเมธ คณฑา

0659425514

ห้วยคต

นายอนุศร ขุนณรงค์
นางสุพัต คาลือ

0848182109
0820203262

อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

FK02

อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

นายปรีชา แว่นฉิม
นายยรรยง อันทินทา

0659360650
0641807352

เทศบาลตาบลหัวดง
อาเภอลับแล

นายอภิชาติ บุญทาทิพย์

0848206964

ผู้ใหญ่บ้านผามูบ ม.7
ต.แม่พูล อ.ลับแล

นายสุชาติ ปินจันทร์

0872030264

นายขุนตาล เขจร

0639025577

นายสมนึก รินจร

0931386054

นายจาเริญ จินดามืด

0655136081

ปลัดอาเภอท่าปลา
FK01

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

บ้านผามูบ ม.7

บ้านห้วยพญา ม.5

อบต.นางพญา อ.ท่า
ปลา

ผู้ใหญ่บ้านห้วยพญา
ม.5 ต.นางพญา อ.ท่า
ปลา
CE01
CE02
NE01
NE02

บ้านสระนา ม.2
บ้านไซเบอร์ ม.1
ที่ว่าการอาเภอ
พิบูลมังสาหาร
บริเวณสนามข้าง
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนามแท่ง

อบต.บ้านไร่
อบต.ทองหลาง

บ้านไร่
ทองหลาง

อาเภอพิบูลมังสาหาร พิบูล
อบต.หนามแท่ง
หนามแท่ง

เบอร์โทร

นายพงศ์พันธ์ มูลจันทร์

อุดรธานี

อุตรดิตถ์

เครือข่าย
(ถ้ามี)

พิบูลย์มังสา
หาร
ศรีเมืองใหม่

นายสนธิชัย คาเสนาะ
นายพนมศักดิ์ คามั่น

08-8981-4091
08-2860-1465

หมายเหตุ

