บัญชีหมำยเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ลำดับ
หน่ วยงำน
1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

3 หน่วยทหารในพื้นที่

4 สื่ อสารกับศูนย์ฯ อาเภอ

5 ประชาสัมพันธ์จงั หวัด

บุคคลติดต่ อได้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด (1)
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด (2)
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ปลัดจังหวัด
ป้ องกันจังหวัด
สนง.ปภ.จ.นครพนม

โทรศัพท์
0-4251-1515
0-4251-3866
0-4251-1286
0-4251-1510
0-4251-1292
0-4251-1142
0-4251-1025
0-4251-4065
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
0-4251-2370
สน.ประปานครพนม
0-4251-1409
โทรศัพท์จงั หวัด
0-4251-1500
ท่าอากาศยาน
0-4258-4212
นายกเทศมนตรี เมืองนครพนม
0-4251-3001
นายก อบจ.นครพนม
0-4251-5321
งานป้ องกันฯ เทศบาลเมืองนครพนม
0-4251-1444
สายด่วน
199
มฑบ. 210 นพ.
0-4253-6882
ร.3 พัน 3
0-4251-1563-5
นพค. 22
0-4257-1191
ผูบ้ ญั ชาการ นรข.
0-4251-5921
ผูบ้ งั คับ นรข. เขตนครพนม
0-42515-934
ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจ.นครพนม
0-4251-1088
ผูก้ ากับการสภ.เมืองนครพนม
0-4251-1266
อาเภอเมืองนครพนม
0-4251-6091
อาเภอศรี สงคราม
0-4259-9084
อาเภอนาทม
0-4251-9188
อาเภอเรณูนคร
0-4257-9416
อาเภอท่าอุเทน
0-4258-1263
อาเภอนาหว้า
0-4259-7011
อาเภอธาตุพนม
0-4254-1062
อาเภอปลาปาก
0-4258-9131
อาเภอโพนสวรรค์
0-4259-5067
อาเภอบ้านแพง
0-4259-1377
อาเภอนาแก
0-4257-1250
อาเภอวังยาง
0-4257-7031
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครพนม
0-4251-1730
สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย 0-4251-1569
สถานี วิทยุ อ.ส.ม.ท นครพนม
0-4252-2821

โทรศัพท์ มือถือ

0-4251-1410

0-4251-3141

0-4258-7212
0-4251-6293

0-4253-6881
0-4253-6880
0-4251-1894

0-4251-1222

0-4258-9051

หมำยเหตุ

บัญชีหมำยเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ลำดับ

หน่ วยงำน

6 สื่ อสารเครื อข่าย

7 โรงพยาบาล

8 สาธารณสุขอาเภอ

9 สถานีตารวจ

บุคคลติดต่ อได้
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครพนม
นายกสโมสรไลออนส์นครพนม
นายกสโมสรโรตารี่ นครพนม
ประธาน อปพร.นครพนม
อาสาสมัคร VR กูภ้ ยั
สถานี อุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม
กองร้อย อส.
แขวงการทางนครพนม
ขนส่งจังหวัดนครพนม
หอการค้านครพนม
สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลท่าอุเทน
โรงพยาบาลบ้านแพง
โรงพยาบาลนาหว้า
โรงพยาบาลโพนสวรรค์
โรงพยาบาลธาตุพนม
โรงพยาบาลนาแก
โรงพยาบาลเรณูนคร
โรงพยาบาลปลาปาก
โรงพยาบาลนาทม
โรงพยาบาลศรี สงคราม
วิทยาลัยพยาบาล
กองอนามัยเทศบาล
สสอ.ท่าอุเทน
สสอ.บ้านแพง
สสอ.นาหว้า
สสอ.โพนสวรรค์
สสอ.ธาตุพนม
สสอ.นาแก
สสอ.เรณูนคร
สสอ.ปลาปาก
สสอ.นาทม
สสอ.ศรี สงคราม
สภ.เมืองนครพนม

สภ.บ้านกลาง

โทรศัพท์
0-4251-1410
0-4251-1039
0-4251-3831
0-4251-1382
0-4251-1122
0-4251-3002
0-4252-0846
0-4251-1123
0-4251-1087
0-4250-2007
0-4251-1480
0-4251-1422
0-4258-1013
0-4259-1668 ต่อ 102
0-4259-7021 ต่อ 101
0-4259-5064 ต่อ 303
0-4254-1735 ต่อ 112
0-4257-1235
0-4257-9235
0-4258-9103 ต่อ 104
0-4251-9179
0-4259-9230
0-4251-2192
0-4251-3472
0-4255-1105
0-4259-1226
0-4259-7096
0-4259-5052
0-4254-1219
0-4257-1218
0-4257-9228
0-4258-9075
0-4251-9184
0-4259-9150
0-4251-1266
0-4251-1232
0-4251-5680
0-4257-5445

โทรศัพท์ มือถือ

08-5743-3349

0-4251-1327
0-4259-1225

0-4251-2463

0-4258-9077

0-4258-1258

หมำยเหตุ

บัญชีหมำยเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ลำดับ

หน่ วยงำน

บุคคลติดต่ อได้
สภ.ท่าอุเทน
สภ.บ้านแพง
สภ.ศรี สงคราม

10 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
จ.นครพนม
11 สถานีควบคุมไฟป่ า จ.นพ.
12 หน่วยบินตารวจ
13 สน. ปภ.จ.นครพนม

14 โครงการควบคุมไฟป่ าอัน
เนื่องจากพระราชดาริ ใน
พื้นที่บา้ นเล็กในป่ าใหญ่

สภ.ธาตุพนม
สภ.หลักศิลา
สภ.นาแก
สภ.พระซอง
สภ.หนองบ่อ
สภ.ปลาปาก
สภ.กุตาไก้
สภ.หนองฮี
สภ.เรณูนคร
สภ.นาโดน
สภ.นาหว้า
สภ.โพนสวรรค์
สภ.นาทม
สภ.วังยาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดนครพนม
หน.หน่วยบินตารวจ จ.นครพนม
หน.สนง.ปภ.จ.นครพนม
ฝ่ ายอานวยการฯ
ฝ่ ายป้ องกันฯ
ฝ่ ายสงเคราะห์ฯ

โทรศัพท์
0-4258-1323
0-4259-1377
0-4258-8081
0-4259-9177
0-4254-1266
0-4254-1457
0-4257-1256
0-4258-3131
0-4251-4614
0-4258-9045
0-4257-9080
0-4258-5070
0-4259-7086
0-4257-9626
0-4259-7086
0-4259-5097
0-4251-9181
0-4257-7010
0-4251-1505
08-7222-7092
0-4251-1404
0-4251-4065
0-4251-1025

08-1930-7540

โทรศัพท์ มือถือ

0-4257-9449

08-4428-5399
08-1954-8917
08-3286-4986
08-7362-1783

หมำยเหตุ

