
1 นางกาญจนา     เมฆขุนทด 63/2  ม.1  ต. บางรักนอย  อ.เมือง จ.นนทบุรี บางรักนอย ประธานระดับหมูบาน 084-6398500 รพ.สต.บางประดู

2 นางรุงนภา        ยังนอย 19  ม.2  ต.บางรักนอย   อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางรักนอย ประธานระดับหมูบาน
084-0724911,  
02-9217508

รพ.สต.บางรักนอย3

3 นางจิตติวรรณ    วรวาส 84 /124 ม.3  ต.บางรักนอย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางรักนอย ประธานระดับหมูบาน 092-9695924 รพ.สต.บางรักนอย3

4 นางเจตสุภางค    กาญจนกุญชร 66/6 ม.4   ต.บางรักนอย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางรักนอย ประธานระดับหมูบาน 087-0152816 รพ.สต.บางรักนอย5

5 นางสาวยุพา     ศุภฤกษกมล 32 /3  ม.5  ต.บางรักนอย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี หนองบัว ประธานระดับหมูบาน, ตําบล 084-5498462 รพ.สต.บางรักนอย5

6 น.ส.สุภาพร       ประทอง 23 ม.6  ต.บางรักนอย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี บานบางประดู ประธานระดับหมูบาน 084-1022453 รพ.สต.บางประดู

7 นางพรทิพย      ฉิมแปน 57/7  ม.1  ต.ไทรมา   อ.เมือง  จ.นนทบุรี วัดแดง ประธานระดับหมูบาน 091-7245199 รพ.สต.บานวัดแดง

8 นางสาวแสงสุรีย    ตึ๋งโต 58  ม.2  ต.ไทรมา   อ.เมือง  จ.นนทบุรี คลองบางกําลัง ประธานระดับหมูบาน 094-3897377 รพ.สต.บานวัดแดง

9 นางวาสนา      จันทนดิษฐ 15 ม.3 ต.ไทรมา  อ.เมือง  จ.นนทบุรี คลองหลุมมะดัน ประธานระดับหมูบาน 089-4552621 รพ.สต.บานวัดแดง

10 นางพลับพลึง    กลิ่นกุล 9849 ม.4 ต.ไทรมา  อ.เมือง จ.นนทบุรี ไทรมาเหนือ ประธานระดับหมูบาน, ตําบล 081-7202878 รพ.สต.ไทรมา

11 นางอรวรรณ    แกวพลอย 32/1 ม.5 ต.ไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุรี ไทรมาใต ประธานระดับหมูบาน 084-9131119 รพ.สต.ไทรมา

12 นางวันวิสา      บุญยัง 42/4 ม.6 ต.ไทรมา  อ.เมือง จ.นนทบุรี บางประดู ประธานระดับหมูบาน 087-6934268 รพ.สต.ไทรมา

    ทะเบียนรายชื่อ ประธานชมรม อสม. ระดับหมูบาน  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ประจําป 2563

ลําดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู (บานเลขที่ หมู ตําบล) ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตําแหนง โทรศัพท/มือถือ หมายเหตุ



13 นางประภาศรี     อดิศักดิ์ 35/4 ม.2 ต.บางกราง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางกราง ประธานระดับหมูบาน 089-0660961 รพ.สต.บานวัดแคใน

14 นางทวีทรัพย      ขําภักดิ์ 40 ม.3 ต.บางกราง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางกราง ประธานระดับหมูบาน 092-6959131 รพ.สต.บานวัดแคใน

15 นางประเสริฐ     ทวมมา 19 ม.4 ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี บางกราง
ประธานระดับหมูบาน, ตําบล, 
อําเภอ

094-8804796 รพ.สต.บานวัดแคใน

16 นายบรรจง        จิ๋วคุย 3 ม.5 ต.บางกราง  อ.เมือง จ.นนทบุรี บางนางเกริก ประธานระดับหมูบาน 081-4452706 รพ.สต.บานวัดแคใน

17 นางชูศรี            ศรีเกตุ 3/1 ม.6 ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี บางนางเกริก ประธานระดับหมูบาน 086-0774169 รพ.สต.บานวัดแคใน

18 นางสมบัติ        อรัญญะนาค 69/1 ม.7 ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี บางกราง ประธานระดับหมูบาน 087-861-4692 รพ.สต.บานวัดแคใน

19 นางละออ          สังขเผือก 39  ม.8 ต.บางกราง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี วัดขวัญเมือง ประธานระดับหมูบาน 081-5765080 รพ.สต.บางกราง

20 นางวิมล       ประเสริฐพรศักดิ์ 1/9 ม.9 ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี บางระโหง ประธานระดับหมูบาน 087-0856909 รพ.สต.บางกราง

21 น.ส.ปราณี        นาคเอียม 19 ม.10 ต.บางกราง  อ.เมือง จ.นนทบุรี วัดประชารังสรรค ประธานระดับหมูบาน 086-0435668 รพ.สต.บางกราง

22 นางวรรณา       อรุณเสถียร 11 ม.1 ต.บางไผ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางไผ ประธานระดับหมูบาน รพ.สต.วัดโชติ

23 นางสาวสิริมา  บุณยเกียรติ 19 ม3 ต.บางไผ   อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางไผใหญ ประธานระดับหมูบาน 086-17639319 รพ.สต.วัดโชติ

24 นางประทีป       แมนอวม 157 ม.2 ต.บางไผ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางไผใหญ ประธานระดับหมูบาน, ตําบล 086-0356677 รพ.สต.บางไผ

    ทะเบียนรายชื่อ ประธานชมรม อสม. ระดับหมูบาน  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ประจําป 2563

ลําดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู (บานเลขที่ หมู ตําบล) ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตําแหนง โทรศัพท/มือถือ หมายเหตุ



25 นางกนกกาญจน  วิจิตรเตมีย 131/5 ม.4 ต.บางไผ  อ.เมือง จ.นนทบุรี บางไผนอย ประธานระดับหมูบาน 089-7840390 รพ.สต.บางไผ

26 นางเตือนใจ      ศรีแสงเงิน 120/1 ม.5 ต.บางไผ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี ทองนาปรัง ประธานระดับหมูบาน 087-7144014 รพ.สต.บางไผ

27 นางสําเนียง      งามละออ 34/1 ม.1 ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง จ.นนทบุรี บางศรีเมือง ประธานระดับหมูบาน 089-5117097 รพ.สต.บางศรีเมือง

28 นางสายสนม     กลิ่นออน 22 ม.2 ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง จ.นนทบุรี คลองออม ประธานระดับหมูบาน 02-4474443 รพ.สต.บางศรีเมือง

29 นางพรเพ็ญ       พฤษตาน  39/25    ม.3 ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี ทานน้ํานนทบุรี ประธานระดับหมูบาน 087-7110422 รพ.สต.บางศรีเมือง

30 นางอัญชสา      สุขขาว 90/4 ม.4 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี หวยจรเข ประธานระดับหมูบาน 086-01723373 รพ.สต.บางศรีเมือง

31 นางจุรัย            นงนุช  84/3ม.5 ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี บางสีทอง ประธานระดับหมูบาน 083-9278739 รพ.สต.บางศรีเมือง

    ทะเบียนรายชื่อ ประธานชมรม อสม. ระดับหมูบาน  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ประจําป 2563

ลําดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู (บานเลขที่ หมู ตําบล) ชื่อหมูบาน/ชุมชน ตําแหนง โทรศัพท/มือถือ หมายเหตุ


	สสอ.เมืองนนทบุรี ระดับหมู่บ้าน 

