
038 620111 กดต่อ......เบอร์ภายในที่ทราบ หรือ กด 0 เพ่ือติดต่อโอเปอเรเตอร์
เลขหมาย ผู้บริหาร เลขหมาย ส านักปลัด เลขหมาย ส านักการคลัง
611120 นายกเทศมนตรี 611345 ส านักปลัดเทศบาล 308 งานจัดเก็บรายได้

101 นายกเทศมนตรี 611975 ส านักปลัดฯ - โทรสาร 309 งานจัดเก็บรายได้
102 รองนายกฯ - มานพ 201 หัวหน้าส านักปลัดฯ
103 รองนายกฯ - วิชิต        201 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
104 รองนายกฯ - ธนิต       201 หัวหน้าฝ่านอ านวยการ
105 รองนายกฯ - วารินทร์ 201 หัวหน้าฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่
106 หน้าห้องนายกฯ - มน-ปอ 202 งานธุรการ-เสาวนีย์
107 หน้าห้องรองฯ มานพ- ฐปนีย์(เอ๋) 202 งานสารบรรณ- ไวย์พจน์
108 หน้าห้องรองฯ วิชิต - โอ๋ 203 งาน กจ. - เรียม-แตง-เดือน
109 รองปลัดฯ เสาวลักษณ์    204 งาน กจ. - ต้น
110 รองปลัดฯ ฉัตรนุชัย 204 งานขนส่งผู้โดยสาร - แบต
111 ปลัดเทศบาล- สุธน 204 งานสารบรรณ - วลัยพร
112 ห้องประชุมศรีเมือง 204 งานเลขานุการ - กุลยา 
113 ห้องประชุมตากสินมหาราช 210 หัวหน้างานทะเบียนราษฎร
114 ห้องประชุมหลักเมือง 224 ห้องควบคุมระบบ CCTV
115 หน้าห้องปลัดฯ 409 ยานพาหนะ-วิชัย-สมใจ-กฤษณกร
212 ตรวจสอบภายใน- เอ็ม-สาคร 611541 งานทะเบียนราษฎร

614038 ปลัดเทศบาล 611145 งานป้องกันฯ ส านักการสาธารณสุขฯ
611974 หน้าห้องนายกฯ - โทรสาร 623819 ทะเบียน-ออนไลน์ 612305 ส านักการสาธารณสุขฯ

117 หน้าห้องรองฯ มานพ - นก 501 ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน กองช่าง 502 ผอ.ส่วน - กนก

615202 กองวิชาการ - Fax 612306 กองช่าง - Fax 503 ผอ.ส่วน - ดุสิต

601 ผอ.กองวิชาการ 401 ผอ.กองช่าง 504 งานธุรการ - หน่อย

602 402 สพโชค - ปิยะ 505 งานส่งเสริมสุขภาพ - แอ๊ว
603 ฝ่ายนิติการ - ปริศนา - จี๊ด 405 อ้อ 506
604  เกมส์ /ยอด 406 งานบริการ-เก๋ 507 หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ลักขณา
605 งานธุรการ - อินทิราณี 407 งานธุรการ - นุช 508
606 สถิติข้อมูล - แพท -หน่อย 408 งานธุรการ - ต้า - แจ๋ว 509
607 ฝ่ายงบประมาณ - ตุ๊ก- อรทัย กองการศึกษา 510 งานธุรการ -  พรทิพย์
608 งาน ปชส.  -อ้อม-แป้ง-สาม 871170 กองการศึกษา - โทรสาร
223 ห้องคอนโทรล 721 ผอ.กองการศึกษา 610124-125 กองการแพทย์

722 ศึกษานิเทศน์ - ฟ้า 610439 งานธุรการ
611080 สถานธนานุบาล 723 โจ้ - ส้ม กองสวัสดิการสังคม

724 จิ๋ว - จ่าประสาน 614058 กองสวัสดิการ - โทรสาร
861373 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 727 ฝน -น่ิม 701 ผอ.กองสวัสดิการสังคม

728 หมูแดง - ก๊ิก 702 นักพัฒนาชุมชน - ผ้ึง
940186 ศูนย์อนามัยปากน้ า 729 งานวิชาการ - ศนิชา 703 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - กร้อ

730 งานปฐมวัย - สลิตตา 704 งานธุรการ - เตย
617892 ศูนย์อนามัยเนินพระ 209 งานการเจ้าหน้าทื่ - เปิ้ล 705 งานสังคมสงเคราะห์ - หนูวัน

 871181 ต่อ 25  ห้องสมุดประชาชน ดูดสิ่งปฏิกูลทองถวิล
940108 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาฯ 612000 ศูนย์เยาวชน - ส้ม - กบ 081-2653402

089-9388196

เทศบาลนครระยอง

ระบบโทรศัพท์ - สายเรียกภายใน


