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ข่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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Nakhon City Municipality
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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จาก ใจ นายกเทศมนตรี

การข้ า มผ่ า นการทดสอบศรั ท ธาในเดื อ นรอมฎอน
เป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า ชื่ น ชมและภาคภู มิ ใ จยิ่ ง ถึ ง ภาระหน้ า ที่ ที่ มุ ส ลิ ม
มีต่อเอกองค์พระผู้อภิบาล
ในโอกาสเป็นเดือนแห่งความประเสริฐ อิจญเราะฮฺ
ศั ก ราช 1440 ขอส่ ง ความปรารถนาดี ต ่ อ ท่ า นทั้ ง หลาย
ขอเอกองค์พระผู้อภิบาลประทานความจ�ำเริญ และสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

สถานที่ติดต่อ

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
นายไสว เขียวจันทร์
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์
นายครรชิต มนูญผล
นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร
นางสาวจิราภรณ์ แก้วปาน
นายกัณฑ์อเนก เกตุแก้ว

นางสาวบุษรา พรมจันทร์
นายค�ำมูล นาสมปอง
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์
นางอรนงค์ ชูล�ำภู
นายศักดา โปจุ ้ย

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

ผอ.ส�ำนักการคลัง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.ส�ำนักการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

นายทิพากร ด้วงฤทธิ์
ว่าที่ ร.ต.โกวิทย์ เหมทานนท์
นายชาคร ไอยศูรย์
นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
นายสนิท พรหมสุภา	
นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี

ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีฯ
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์
นางสุรีวรรณ สาสนานนท์
นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา
นายสิทธศักดิ์ ศักดิ์ศรี
นางอารีรัตน์ ไอยศูรย์

ผอ.ส�ำนักการช่าง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.ส�ำนักการประปา
รก.ผอ.กองการแพทย์
หัวหน้าฝ า่ ยบริหารงานทั่วไป

ส�ำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-2880 - 2 โทรสาร 0-7534-7405
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7534-1679 โทรสาร 0-7534-1678
ปีที่ 9 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือนเมษายน 2562
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จาก ใจ รองนายกเทศมนตรี

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน
ศมนตรี
กระผม นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเท
น 2562
พบกันอีกครั้งนะครับประจำ� เดือนเมษาย

เนื่องด้วยในช่วงเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ผ่านไปส�ำหรับกิจกรรม ในพิธี
“แห่นางดานเมืองนคร” ประจ�ำปี 2562 กับความยิ่งใหญ่ อลังการ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่หาชมที่ไหน
ไม่ได้ ด้วยความตั้งอกตั้งใจ บรรจงสรรสร้างจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป กระผมต้องขอขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นให้สำ� เร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
ท้ายนี้กระผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อนนี้ อากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง
อาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน�้ำ ทั้งนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมป้องกัน
โรคทางเดินอาหารและน�้ำ โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ดื่มน�ำ้ สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค น�ำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละครั้ง
ด้วยความห่วงใยครับ
( นายไสว เขียวจันทร์ )
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

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

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

4 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ส�ำนักการคลัง
งานผลประโยชน์
แผนที่ภาษี
ฝ่ายพัสดุ
จดทะเบียนพาณิชย์
ส�ำนักการศึกษา
ส�ำนักการช่าง
ส�ำนักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้
		

ต่อ 146
ต่อ 111, 112
ต่อ 113
ต่อ 124
ต่อ 124, 123
ต่อ 117
ต่อ 131, 132
ต่อ 125
ต่อ 127, 128, 129
ต่อ 115 และ 116
ต่อ 138
โทร. 075-348118 หรือ 199
ตลอด 24 ชั่วโมง

ส�ำนักการประปา		
			
กองสวัสดิการสังคม (ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
กองวิชาการและแผนงาน		
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (lct)		
สถานีวิทยุชุมชน		
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ		
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีฯ		
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่อ 120, 121 หรือ
075-356282
ต่อ 118
ต่อ 143
ต่อ 160
ต่อ 130
ต่อ 144
ต่อ 142
โทร. 075-358261
โทร. 075-340943-4
ต่อ 155

ส�ำนักการช่าง
ง
ภารกิจของส�ำนักการช่า
ส�ำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เร่งปรับปรุงบ่อน�้ำส�ำหรับใช้ในพิธีพลีกรรมตักน�้ำ
จากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา อย่างสมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์
จักรี ตามพระราชพิธี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศและราชอาณาจักร

ปีที่ 9 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือนเมษายน 2562
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ส�ำนักการประปา
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แนวทางการใช้น�้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง

เนื่องด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ท�ำให้ปริมาณน�้ำดิบที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว น�้ำฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขาดแคลนน�้ำดิบ ส�ำหรับ
ใช้ในการผลิตน�ำ้ ประปา
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส�ำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านใช้นำ�้ อย่างประหยัด เตรียมรับมือในช่วงฤดูแล้ง และเพือ่ ให้เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สามารถมีนำ�้ ดิบในการผลิตน�้ำประปา ผ่านพ้นภาวะฝนทิ้งช่วง ดังนี้
1. ขอให้ใช้น�้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน�ำ้ และส�ำรองน�้ำประปาไว้ใช้ ในกรณีนำ�้ ประปาไหล
อ่อน หรือน�้ำไม่ไหล
2. ขอให้ช่วยตรวจสอบการรั่วไหลของน�้ำประปา เพื่อลดการสูญเสียของน�้ำประปาโดยไม่จ�ำเป็น หากพบเห็น
ท่อแตก ท่อรั่ว ขอให้แจ้งได้โดยตรงที่ส�ำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 075-342880 ,090-3286814
และโรงกรองน�ำ้ ประตูชัย 075-356282 ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ควรดูแล และตรวจสอบ มาตรวัดน�้ำ เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพมิเตอร์และการรั่วไหลของน�้ำ

ส�ำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
(วันปีใหม่ไทย) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ณ ส�ำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-342880-2 ต่อ 120-121

ประชุมประชาคมท้องถิ่น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย กองวิชาการ
และแผนงาน ร่ ว มกั บ กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด ประชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชน ประจ�ำปี
พ.ศ.2564 ณ ห้ อ งประชุ ม อุ ท ยานการเรี ย นรู ้ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช (CLP) ซึ่งการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ในครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ

กองวิชาการและแผนงาน
และความต้ อ งการของชุ ม ชน และน� ำ มาจั ด ท� ำ แผน
ชุมชน โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รวม 63 ชุ ม ชน เข้ า ร่ ว มประชุ ม เสนอความคิ ด เห็ น
ทั้ ง นี้ ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เข้าร่วม
รับฟังข้อเสนอแนะด้วย เมื่อวันที่ 25-29 เมษายน 2562

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายก
เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธเี ปิดโครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจ�ำปี 2562 ครัง้ ที่ 6 “นิทรรศการ
ศิลปะ My Way” ผลงานโดย อาจารย์ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยนิทรรศการ
ดังกล่าวเปิดให้ชมระหว่างวันที่ 6-30 เมษายน 2562 ณ หอศิลป์รว่ มสมัยเมืองคอน อุทยานการเรียนรูเ้ มืองนครศรีธรรมราช
(CLP) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
พร้อมด้วยประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ปีที่ 9 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือนเมษายน 2562
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ส�ำนักการคลัง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง
นางสาวบุษรา พรมจันทร์
นำ�ทีมพนักงานข้าราชการลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เนื่องในวันเทศบาล ประจำ�ปี 2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

8 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออกสำ�รวจภาคสนาม อาคาร ที่ดิน ป้าย
เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดเก็บภาษี
รองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2563

ส�ำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
'

075-345540-1 ต่อ 111 - 113

ปีที่ 9 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือนเมษายน 2562
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

10 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ส�ำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

นายชาคร ไอยศูรย์

ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เปิดจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ฝ่ า ยป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ส� ำ นั ก ปลั ด เทศบาล
ตัง้ หน่วยบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี
พ.ศ.2562 เพื่อลดอุบัติเหตุและป้องกันการสูญเสียร่างกาย ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยตั้งจุดบริการ
ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ หน่วยบริการฝั่งเข้าเมือง
(ตรงข้าม บริษัทฮอนด้า ถนนอ้อมค่าย)
พร้อมทัง้ รับมอบน�ำ้ ดืม่ จากตัวแทนห้างบิก๊ ซี สาขานครศรีธรรมราช
(อ้อมค่าย) และ บริษัทอริยะมอเตอร์-ฮอนด้า นครศรีธรรมราช
จ�ำนวนหนึ่ง เพื่อไว้ให้บริการประชาชนที่เดินทางและต้องการน�้ำดื่ม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือนเมษายน 2562
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กองสวัสดิการสังคม
เปิดที่ท�ำการประชุมป้อมเพชร

ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้
นายวิสทุ ธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
เปิดทีท่ ำ� การชุมชนป้อมเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล
ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานชุมชนป้อมเพชร พร้อมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

รดน�ำ้ ขอพรผู้สูงอายุ

ผศ.เชาวน์วศั เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
และประชาชน ร่วมรดน�ำ้ ขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์และ
วันผูส้ งู อายุแห่งชาติ ณ สนามหน้าเมือง เมือ่ วันที่ 13 เมษายน 2562
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

12 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จัดพิธีพลีกรรมจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง
พร้อมประกอบพิธีพุทธาภิเษกน�้ำศักดิ์สิทธิ์

ส�ำนักการศึกษา

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล และประชาชน ร่ ว มพิ ธี พ ลี ก รรมจากแหล่ ง น�้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทั้ง 6 แหล่ง ได้แก่ บ่อน�้ำวัดหน้าพระลาน บ่อน�้ำวัดเสมาเมือง บ่อน�้ำ
วัดเสมาไชย บ่อน�้ำวัดประตูขาว ห้วยเขามหาชัย ห้วยปากนาคราช
เพื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษกน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ส�ำหรับสรงน�้ำพระพุทธสิหิงค์
และแจกจ่ายให้กับประชาชน เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สนามหน้าเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

ติดตามความพร้อมห้องเรียน English For Child

ผศ.เชาวน์ วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช
มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่โรงเรียน
เทศบาลวัดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและ
ติดตามความพร้อมของห้องเรียน English For Child ในระดับชั้นอนุบาล
1 - 3 ในช่วงซัมเมอร์ ก่อนทีจ่ ะเปิดภาคเรียน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
ปีที่ 9 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือนเมษายน 2562
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กองการแพทย์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและภาวะโลหิตจาง เพื่อมหัศจรรย์1000 แรกของชีวิต

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการและภาวะโลหิตจางเพื่อมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพตัวเองขณะตัง้ ครรภ์ ป้องกันและแก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและภาวะทุพโภชนาการในหญิงตัง้ ครรภ์
ให้ผปู้ กครองเด็กในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของภาวะโภชนาการ
และป้องกัน แก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่ง
ในยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

14 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

ท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ไทย และ สรงน�ำ้ พระพุทธสิหิงค์
ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมท�ำบุญตักบาตร เนื่องใน
วันปีใหม่ไทย และสรงน�้ำพระพุทธสิหิงค์ โดยมีผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด นครนครศรี ธ รรมราช นายจ� ำ เริ ญ ทิ พ ญพงศ์ ธ าดา
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562

พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจ�ำปี 2562
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน
ร่วมพิธถี วายราชสักการะพระราชานุสาวรียพ์ ระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดาน เมืองนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2562
ผศ.เชาวน์ วั ศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี น คร
นครศรี ธรรมราช เป็นประธานเปิดการแสดงแสง สี เสียง
และสื่ อ ผสม ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ แ ห่ น างดาน
เมืองนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2562 ณ สวนสาธารณะ
ศรี ธ รรมาโศกราช อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 93/22
ปท.นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลคลัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 075-341679 โทรสาร 075-341678
รับฟังข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทาง สถานีวิทยุ FM 88.50 MHz.
พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์ โทร. 075-446155 EMail : p_interprint@hotmail.com

