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ล ำดับ ชื่อประปำหมู่บ้ำน รหัสประปำหมู่บ้ำน ครัวเรือน (หลัง) พื้นที่ให้บริกำร แม่น้ ำ/คลอง หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั อปท.พื้นที่รับผิดชอบ รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y
1 ประปาบ้านหัวทุ่ง BHT 193 น ้าบาดาล 2 แม่พริก แม่สรวย เชยีงราย เทศบาลต้าบลแม่พริก นายด้าเกงิ บุญมา หัวหน้าส้านักปลัด 053-786368 1 554034 2170476
2 ประปาบ้านสันจ้าปา BSJ 210 น ้าบาดาล 3 แม่พริก แม่สรวย เชยีงราย เทศบาลต้าบลแม่พริก นายด้าเกงิ บุญมา หัวหน้าส้านักปลัด 053-786369 1 5543421 216597
3 ประปาบ้านชวา BCW 314 น ้าบาดาล 3 สันทรายงาม เทิง เชยีงราย เทศบาลต้าบลสันทรายงาม นายสวา่ง เรืองบุญ ก้านันต้าบลสันทรายงาม 085-7064114 1 623175 2183009
4 ประปาบ้านสันทรายงาม  SSM 325 น ้าบาดาล 2 สันทรายงาม เทิง เชยีงราย เทศบาลต้าบลสันทรายงาม นายสวา่ง เรืองบุญ ก้านันต้าบลสันทรายงาม 085-7064115 1 613325 2183895
5 ประปาบ้านสันไทรงาม BSS 191 น ้าผิวดิน 5 ดงมหาวนั เชยีงรุ้ง เชยีงราย องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหา สิบเอก เอกชยั ใจกลม รองปลัดอบต.ดงมหาวนั 086-2648911 1 605275 2215408
6 ประปาบ้านป่าตึง BPT 120 น ้าบาดาล 6 ดงมหาวนั เชยีงรุ้ง เชยีงราย องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหา สิบเอก เอกชยั ใจกลม รองปลัดอบต.ดงมหาวนั 086-2648912 1 603403 2217701
7 ประปาบ้านห้วยไคร้หลวง HKL 264 น ้าบาดาล 1 ห้วยไคร้ แม่สาย เชยีงราย เทศบาลต้าบลห้วยไคร้ นายฤทธริงค์ โพธขินัธ์ ผอ.กองชา่ง 081-8853617 1 590139 2242210
8 ประปาบ้านห้วยไคร้ใหม่ HKM 164 น ้าผิวดิน 2 ห้วยไคร้ แม่สาย เชยีงราย เทศบาลต้าบลห้วยไคร้ นายฤทธริงค์ โพธขินัธ์ ผอ.กองชา่ง 081-8853618 1 590078.1 2242115.7
9 ประปาสุสานบ้านห้วยไคร้ใหม่ SHK 140 น ้าผิวดิน 2 ห้วยไคร้ แม่สาย เชยีงราย เทศบาลต้าบลห้วยไคร้ นายฤทธริงค์ โพธขินัธ์ ผอ.กองชา่ง 081-8853619 1 589687 2242336
10 ประปาบ้านป่าตาลใหม่ PTM 72 น ้าบาดาล 10 ป่าตาล ขนุตาล เชยีงราย เทศบาลต้าบลป่าตาล นายเอนก รู้ท้านอง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 085-5234560 1 631222 2195052
11 ประปาบ้านโป่งพฒันา BPP 84 น ้าบาดาล 15 ทุ่งกอ่ เวยีงเชยีงรุ้ง เชยีงราย องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกอ่ นายวชิยั วรรณราช นายชา่งโยธาอาวโุส 087-6560318 1 611582 2213483
12 ประปาบ้านใหม่ศรีร่มเยน็ MRY 201 น ้าบาดาล 21 ห้วยซ้อ เชยีงของ เชยีงราย เทศบาลต้าบลห้วยซ้อ นายวฒันา สิทธโิสด ผอ.กองชา่ง 053-194604 1 639323 2225208
13 ประปาบ้านเวยีงค้า BWK 148 น ้าผิวดิน 22 ห้วยซ้อ เชยีงของ เชยีงราย เทศบาลต้าบลห้วยซ้อ นายวฒันา สิทธโิสด ผอ.กองชา่ง 053-194605 1 636105 2220019
14 ประปาบ้านสันสลี SSL 159 น ้าบาดาล 5 ป่าออ้ดอนชยั เมืองเชยีงราย เชยีงราย เทศบาลต้าบลป่าออ้ดอนชยั นายอภชิยั พรมมา นายชา่งโยธาชา้นาญงาน 089-2614796 1 552953 2143158
15 ประปาบ้านป่าไผ่ BPP 153 น ้าบาดาล 4 ป่าออ้ดอนชยั เมืองเชยีงราย เชยีงราย เทศบาลต้าบลป่าออ้ดอนชยั นายอภชิยั พรมมา นายชา่งโยธาชา้นาญงาน 089-2614797 1 580757 2193904
16 ประปาบ้านศรีสะอาด SSO 185 น ้าบาดาล 9 เม็งราย พญาเม็งราย เชยีงราย เทศบาลต้าบลเม็งราย นายชนะ วงค์โค้ง นายชา่งประปา 053-799004 1 625434 2200800
17 ประปาบ้านป่าซางพฒันา PST 166 น ้าบาดาล 13 เม็งราย พญาเม็งราย เชยีงราย เทศบาลต้าบลเม็งราย นายชนะ วงค์โค้ง นายชา่งประปา 053-799005 1 627921 2201416
18 ประปาบ้านค่ายเจริญ BKJ 187 น ้าบาดาล 5 เวยีงเหนือ เวยีงชยั เชยีงราย เทศบาลต้าบลเวยีงเหนือ นายพงษน์รินทร์ ค้าปา ประธานประปา 090-3259779 1 598264 2201822
19 ประปาบ้านดงหล่ายหน้า DLN 408 น ้าบาดาล 7 เวยีง เวยีงป่าเป้า เชยีงราย องค์การบริหารส่วนต้าบลเวยีง นายไพโรจน์ ยิ มเยื อน ผู้ชว่ยชา่งโยธา 084-8075379 1 550418 2140791
20 ประปาบ้านป่ายางมน PYM 274 น ้าบาดาล 2 รอบเวยีง เมือง เชยีงราย องค์การบริหารส่วนต้าบลรอบเวยีง นายศุภชยั อปุนันท์ ผอ.กองชา่ง 083-4768275 1 591733 2202226
21 ประปาหาดเชยีงราย HCR 150 น ้าบาดาล 4 รอบเวยีง เมือง เชยีงราย องค์การบริหารส่วนต้าบลรอบเวยีง นายศุภชยั อปุนันท์ ผอ.กองชา่ง 083-4768276 1 583261 2202591
22 บ้านแม่ปุ BMP02 329 น า้ผิวดิน 6 แม่ปุ แม่พริก ล้าปาง เทศบาลต้าบลแม่ปุ นางพรทิพย์  เตชะวงศ์ พนักงานจดมาตรน า้ 089 2520400 สสภ.2 516484 1940660

23 บ้านแม่ฮาว BMH02 130 น า้บาดาล 3 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล้าปาง เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล นายทวชิ  จา้ปาวนั ผอ.กองช่าง 0813873128 สสภ.2 537993 2028236

24 บ้านขอ BK02 224 น า้บาดาล 9 บ้านขอ เมืองปาน ล้าปาง อบต.บ้านขอ นางสาวมิ่งขวญั  ป้องกนั เจา้พนักงานธรุการชา้นาญงาน 082 2798577 สสภ.2 550076 2062643

25 บ้านใหม่ BM02 126 น า้ผิวดิน 6 บ้านเป้า เมือง ล้าปาง อบต.บ้านเป้า นายกติติพนัธุ ์ จนัทร์ต๊ะค้า ส.อบต. 0821905956 สสภ.2 547481 2028304

26 บ้านต้นต้อง BM02 380 น า้บาดาล 5 พชิัย เมือง ล้าปาง อบต.พชิัย นายซาราฮุดดีน  สายสลาม นายช่างโยธาชา้นาญงาน 083 0482044 สสภ.2 559905 2027686

27 บ้านมิ่งมงคล BMK02 287 น า้บาดาล 17 พชิัย เมือง ล้าปาง อบต.พชิัย นายซาราฮุดดีน  สายสลาม นายช่างโยธาชา้นาญงาน 083 0482044 สสภ.2 559904 2027682

28 บ้านป่ายะ BPY02 389 น า้บาดาล 11 บ่อแฮ้ว เมือง ล้าปาง เทศบาลต้าบลบ่อแฮ้ว นายทองสุข  หวานแหลม วศิวกรโยธาชา้นาญการ 089 8549635 สสภ.2 546848 2023411

29 บ้านค่าหลวง BKL02 200 น า้บาดาล 4 บ้านค่า เมือง ล้าปาง อบต.บ้านค่า นายอรรถนพ  จนัทร์ตาฝ้ัน ผอ.กองช่าง 089 5536899 สสภ.2 546095 2045271

30 บ้านทรายทองพฒันา BSP02 319 น า้บาดาล 10 บ้านเสด็จ เมือง ล้าปาง อบต.บ้านเสด็จ นายอาคม  ศรีใจ นายช่างโยธาอาวโุส 089 6815469 สสภ.2 564539 2037019

31 บ้านศรีดอนชัย BSCH02 239 น า้บาดาล 5 ต้นธงชัย เมือง ล้าปาง เทศบาลต้าบลต้นธงชัย นายสุรศักด์ิ  นิลเขต นายช่างโยธาชา้นางาน 086 1890506 สสภ.2 554522 2032422

32 บ้านห้วยริน BHR02 145 น า้ผิวดิน 1 เวยีงมอก เถิน ล้าปาง เทศบาลต้าบลเวยีงมอก นายธงชัย  สุนันต๊ะ เจา้หน้าที่ผลิต 065 8579565 สสภ.2 537490 1934754

33 บ้านดอกค้าใต้ BDT02 90 น า้ผิวดิน 1 แม่ตีบ งาว ล้าปาง อบต.แม่ตีบ นายสวสัด์ิ  พวงทอง ผช.ช่างโยธา 085 0344551 สสภ.2 610259 2058361

34 บ้านงิ วงาม BNG02 169 น า้ผิวดิน 4 แม่ตีบ งาว ล้าปาง อบต.แม่ตีบ นายสวสัด์ิ  พวงทอง ผช.ช่างโยธา 085 0344551 สสภ.2 607058 2052764

35 บ้านน า้หลง BNL02 80 น า้บาดาล 3 แม่ตีบ งาว ล้าปาง อบต.แม่ตีบ นายสวสัด์ิ  พวงทอง ผช.ช่างโยธา 085 0344551 สสภ.2 609100 2056780

36 บ้านโป่ง BPO02 142 น า้บาดาล 4 บ้านโป่ง งาว ล้าปาง อบต.บ้านโป่ง นายพทิักษ ์ ใจจนัทร์ ผช.ช่างโยธา 0969301917 สสภ.2 600640 2069336

37 บ้านทุ่งสุ่ม BTS02 636 น า้ผิวดิน 5 หลวงใต้ งาว ล้าปาง เทศบาลต้าบลหลวงใต้ นายภานุพงศ์  อมัพร พนักงานจา้เหมา 0654974148 สสภ.2 603656 2073141

38 บ้านดอนงาม BDNG02 168 น า้บาดาล 8 ทุ่งงาม เสริมงาม ล้าปาง อบต.ทุ่งงาม นางศรีจนัทร์  ปิงแกว้ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 088 4128954 สสภ.2 525524 1995748

39 บ้านสบป้าด BSP021 240 น า้ผิวดิน 1 สบป้าด แม่เมาะ ล้าปาง อบต.สบป้าด นายสุพฒัน์  อนิตา ประธานประปา 087 3569851 สสภ.2 581242 2017964

40 บ้านถ า้ BT02 164 น า้บาดาล 1 ทุ่งกวา๋ว เมืองปาน ล้าปาง อบต.ทุ่งกวา๋ว นายพเิชษฐ์  จริยงามวงค์ ผอ.กองสาธารณสุข 0812893683 สสภ.2 549614 2057073

41 บ้านหัวทุ่ง BHT02 198 น า้บาดาล 10 ทุ่งกวา๋ว เมืองปาน ล้าปาง อบต.ทุ่งกวา๋ว นายพเิชษฐ์  จริยงามวงค์ ผอ.กองสาธารณสุข 0812893683 สสภ.2 549716 2054895

พ้ืนทีศู่นยอ์นามัยที ่1  เชียงใหม่

แหล่งข้อมูล ส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่1-16 ส านักปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ป ีพ .ศ. 2561
ฐานข้อมูลระบบประปาหมูบ่า้นทีต่รวจสอบคุณภาพน้ าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดืม่ได ้กรมอนามัย 



ล ำดับ ชื่อประปำหมู่บ้ำน รหัส ครัวเรือน พื้นที่บริกำร แม่น้ ำ/คลอง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั อปท.ที่รับผิดชอบ ชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ สสภ. x y
1 บ้ำนวงัส้มซ่ำ 400 บำดำล 1 ท่ำโพธิ์ เมือง พษิณุโลก อบต.ท่ำโพธิ์ นำยสมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 08 6933 1908 3 0629742 1852629
2 บ้ำนตำลสุวรรณ 420 บึงถัง 4 ดอนทอง เมือง พษิณุโลก อบต.ดอนทอง นำยณงค์ วงศ์จีน 08 9638 8478 3 0640720 1865111
3 อบต.จอมทอง 800 น่ำน 5 จอมทอง เมือง พษิณุโลก อบต.จอมทอง นำยสมศักด์ิ บัวประเสริฐ 08 3952 2487 3 0629834 1868272
4 ทต.บ้ำนคลอง 800 ชลประทำน 5 บ้ำนคลอง เมือง พษิณุโลก ทต.บ้ำนคลอง นำยคเชนทร์ รอดเมือง ช่ำง 08 6119 8688 3 0631224 1861633
5 บ้ำนใหม่ตะวนัตก 104 บำดำล 11 วดัพริก เมือง พษิณุโลก อบต.วดัพริก นำยสิทธชิัย ทองรอด ผู้ใหญ่บ้ำน 09 8371 7984 3 0635047 1846470
6 อบต.บึงพระ 600 บำดำล 3 บึงพระ เมือง พษิณุโลก อบต.บึงพระ นำยเกริกศักด์ิ ชมภพูำน 09 6936 9496 3 0635165 1852163
7 บ้ำนหนองตอ 335 บำดำล 1 สมอแข เมือง พษิณุโลก อบต.สมอแข นำยพเยำว ์รวมญำติ 08 7736 3911 3 0646143 1862775
8 บ้ำนลำดบัวขำว 330 บึงลำดบัวขำว 2 สมอแข เมือง พษิณุโลก อบต.สมอแข 3 0647595 1864000
9 บ้ำนดงประโดก 200 บำดำล 3 สมอแข เมือง พษิณุโลก อบต.สมอแข 3 0642898 1862354
10 บ้ำนกรมธรรม์-ฉัตรแก้ว 300 บำดำล 8 สมอแข เมือง พษิณุโลก อบต.สมอแข 3 0642225 1861788
11 บ้ำนวงัแร่ 130 แควน้อย 3 มะขำมสูง เมือง พษิณุโลก อบต.มะขำมสูง นำยธรียุทธ พรสุวรรณ์ 09 7978 2778 3 0631443 1871896
12 บ้ำนหัววงักร่ำง 300 บำดำล 7 มะขำมสูง เมือง พษิณุโลก อบต.มะขำมสูง 3 0633557 1871864
13 บ้ำนไผ่ค่อม 130 แควน้อย 3 ปำกโทก เมือง พษิณุโลก อบต.ปำกโทก นำยวลัลภ กลัดจ ำนงค์ 0 5532 5524 3 0631325 1868303
14 บ้ำนแสงดำว 280 น่ำน 4 ปำกโทก เมือง พษิณุโลก อบต.ปำกโทก 3 0632525 1866005
15 บ้ำนแสงดำว 370 น่ำน 6 ปำกโทก เมือง พษิณุโลก อบต.ปำกโทก 3 0632525 1866005
16 อบต.บ้ำนด่ำน 1,000 น่ำน 3 บ้ำนด่ำน เมือง อุตรดิตถ์ อบต.บ้ำนด่ำน นำยณกร มณีนุท  ผอ.กองช่ำง 09 2615 9695 3 0635921 1953638
17 บ้ำนยำงโทน 500 สระน้ ำ อบต. 4 วงัดิน เมือง อุตรดิตถ์ อบต.วงัดิน นำยสุรชัย โชคบัณฑิต 08 5771 0576 3 0634557 1958857
18 บ้ำนน้ ำริดใต้ 100 บำดำล 1 น้ ำริด เมือง อุตรดิตถ์ ทต.น้ ำริด นำยอัจฉริยะ ธญัญกรรม 08 1596 0333 3 0619129 1954724
19 ทต.ท่ำเสำ 1,013 หนองช้ำงเพรียง 6 ท่ำเสำ เมือง อุตรดิตถ์ ทต.ท่ำเสำ นำยสิทธพิงษ ์ค ำไทย ผู้ดูแล 08 1283 9164 3 0617895 1952873
20 ทต.วงักะพี้ 600 บำดำล 4 วงักะพี้ เมือง อุตรดิตถ์ ทต.วงักะพี้ นำยธวชัชัย บุญธปู 0 5549 4407 ต่อ 18 3 0617812 1941137
21 อบต.ด่ำนแม่ค ำมัน 160 บำดำล 1 ด่ำนแม่ค ำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ อบต.ด่ำนแม่ค ำมัน น.ส.สุดำรัตน์ ฝำงแดง 0 5581 6222 ต่อ 13 3 0610687 1947807

พ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 2  พิษณุโลก
ฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บา้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้้าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน้้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป ี2561



ล ำดับ ชื่อประปำหมู่บ้ำน รหัสประปำหมู่บ้ำน
จ ำนวน

ครัวเรือน (หลัง)

พื้นที่ให้บริกำร 

(กม.)
แม่น้ ำ/คลอง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั

อปท.พื้นท่ี

รับผิดชอบ
รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y

1 เนินศำลำ NSW61001 350 3 เนินศำลำ โกรกพระ นครสวรรค์ คุณอ ำนำจ พิทักษ์ ผู้ดูแลระบบประปำ 081 727 9905 4 47P0603467 1715558

2 หำดเสลำ NSW61002 800 2 เขำดิน เกำ้เล้ียว นครสวรรค์ คุณสุรวฒัน์ รัตนไพบูรณ์ ผู้ดูแลระบบประปำ 086 213 8703 4 47P0612853 1751956

3 บ้ำนลำด NSW61003 150 3 บำงเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ คุณณรงค์ หัตฎจิตร ผู้ดูแลระบบประปำ 087 195 6034 4 47P0629543 1751813

4 หนองแกง่ NSW61004 300 3 นครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์ จ.ส.อ. สมเกยีรติ ฟองกล่ ำ ผู้ดูแลระบบประปำ 4 47P0620811 1730907

5 กลำงแดด NSW61005 320 4 กลำงแดด เมือง นครสวรรค์ อบต.กลำงแดด คุณทววีฒัน์ สุขเกษม ผู้ดูแลระบบประปำ 080 518 2752 4 47P0618255 1731501

6 บ้ำนใหม่ NSW61006 165 5 ตำขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ คุณสุริยำ จันทร์เดช ผู้ดูแลระบบประปำ 084 380 3143 4 47Q0594169 1773055

7  บ้ำนศำลเจ้ำ NSW61007 177 1 กลำงแดด เมือง นครสวรรค์ รต.สวอง สิทธิ ผู้ดูแลระบบประปำ 081 9624234 4 47P0618481 1730195

8 หนองโพธิ์ NSW61008 160 8 บำงประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ คุณบุญช่วย เกษก ำจร ผู้ดูแลระบบประปำ 093 268 9255 4 47P603416 603416

9 เนินกระพี้ NSW61009 73 1 เนินศำลำ โกรกพระ นครสวรรค์         นำยอ ำนำจ พิทักษ์ ผู้ดูแลระบบประปำ 081 727 9905 4 47Q0605606 1716968

10 บ้ำนใหม่ศรีอบุล KPT61001 145 8 นิคมทุ่งโพธิท์ะเล เมือง ก ำแพงเพชร คุณ สไว หมำยมี ผู้ดูแลระบบประปำ 083 213 1955 4 47Q0576464 1820028

11 ท่ำขุนรำม KPT61002 0 2 ท่ำขุนรำม เมือง ก ำแพงเพชร รต. เกษียณร บุญบก ผู้ดูแลระบบประปำ 081 707 8726 4 47Q0550590 1819823

12 เขำแกว้สวรรค์ KPT61003 730 17 นำบ่อค ำ เมือง ก ำแพงเพชร คุณชิน ต้อค ำมูล ผู้ดูแลระบบประปำ 087 842 0041 4 47Q0537918 1814451

13 มอเจริญ KPT61004 500 13 นำบ่อค ำ เมือง ก ำแพงเพชร คุณกษิดิษ อนิทรกรร ผู้ดูแลระบบประปำ 081 039 5702 4 47Q0537760 1815450

14 บำงลำด KPT61005 415 4 หนองหัวววั พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร คุณวฒุพงษ์ พลศร ผู้ดูแลระบบประปำ 096 219 9057 4 47Q0559247 1856649

15 หำดชะอมเหนือ KPT61006 60 2 ป่ำพุททรำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร คุณส ำรำญ ยิง่ค ำแหง ผู้ดูแลระบบประปำ 089 764 7525 4

16 เกำะเทโพ UTI61001 440 เกำะเทโพ เมือง อทัุยธำนี อบต.เกำะเทโพ คุณมำนิต สมบุญณำ ผู้ดูแลระบบประปำ 088 8126905 4 47P0614180 1700354

17 หนองโพ UTI61002 220 5 หนองไผ่แบน เมือง อทัุยธำนี คุณบรรเจิด อมฤตวำรี ผู้ดูแลระบบประปำ 081 888 6316 4 47P0609570 1707918

18 ส ำนักโก UTI61003 0 2 หนองหญ้ำปล้อง ทัพทัน อทัุยธำนี คุณณรงค์ พูนกระสิวทิย์ ผู้ดูแลระบบประปำ 087 840 1656 4 47P0599655 1712549

19 หนองหญ้ำปล้อง UTI61004 220 5 หนองหญ้ำปล้อง ทัพทัน อทัุยธำนี คุณวน ทองม่วง ผู้ดูแลระบบประปำ 081 972 6897 4 47P0598054 1714126

20 หินกอง UTI61005 200 5 โคกหม้อ ทัพทัน อทัุยธำนี คุณธนกฤต ทวทีับ ผู้ดูแลระบบประปำ 096 753 9696 4 47P0600825 1714293

21 คอกงัวเหียงงำม UTI61006 90 1 หนองกลำงดง ทัพทัน อทัุยธำนี คุณเกยีตติศักด์ิ แม้นพยกั ผู้ดูแลระบบประปำ 4

22 บ้ำนดงกลำง PCT61001 0 3 ดงกลำง เมือง พิจิตร คุณนเรศ หนูอุม่ ผู้ดูแลระบบประปำ 094 610 0168 4

23 บ้ำนดงป่ำค ำเหนือ PCT61002 250 4 ดงกลำง เมือง พิจิตร คุณพิเชษฐ์ โพธิแ์กว้ ผู้ดูแลระบบประปำ 080 946 3669 4 47Q0644197 1806742

24 บ้ำนท่ำตำเสือ PCT61003 0 2 วดัขวำง โพธทิะเล พิจิตร นำยสุภกจิ ครุฑทัน ผู้ดูแลระบบประปำ 090 687 2934 4 47Q0638365 1786684

25 อบต.วงัหมัน 17120WMM2 107 น้ ำผิวดิน(อำ้งเกบ็น้ ำ 2 วงัหมัน วดัสิงห์ ชัยนำท อบต.วงัหมัน นำยคมสันต์ แช่มอบุล 056-410-603 

089-860-4305
5

15.205349 99.96256

26 อบต.สุขเดือนห้ำ 17130SDH5 261 ล ำห่วยโลง 5 สุขเดือนห้ำ เนินขำม ชัยนำท อบต.สุขเดือนห้ำ นำยปรำโมทย ์ น้ ำจันทร์ 056 -947-123 5 14.976282 99.84036

27 อบต.สุขเดือนห้ำ 17130SDH13 107 สระน้ ำหนองโปร่ง 13 สุขเดือนห้ำ เนินขำม ชัยนำท อบต.สุขเดือนห้ำ นำยปรำโมทย ์ น้ ำจันทร์ 056-947-123 5 14.94816 99.937127

28 อบต.หนองแซง 17130NSS2 261 สระหลวง 2 หนองแซง หันคำ ชัยนำท อบต.หนองแซง 056-410-860 5 15.114383 99.979501

29 อบต.หนองแซง 17130NSS6 78 สระหลวง 6 หนองแซง หันคำ ชัยนำท อบต.หนองแซง 056-410-860 5 15.214653 99.929362

30 ทต.เนินขำม 17130NKK2 1,000  น้ ำผิวดิน 2 เนินขำม เนินขำม ชัยนำท ทต.เนินขำม นำยพฤหัส  บุญกระจ่ำง 0-5694-6345ต่อ

11-18,080-685523
5 14.948286 99.937202

ฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านที่ตรวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พื นที่ศูนยอ์นามัยที่ 3 นครสวรรค์

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2561



ล ำดับ ชื่อประปำหมู่บ้ำน รหัสประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน พ้ืนที่ให้บรกิำร แหล่งน้ ำ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด อปท.พ้ืนที่ รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทร สสภ. X Y
1 อบต.หัวไผ่ 112 2 หัวไผ่ เมือง สิงห์บุรี อบต.หัวไผ่ นายจีรศักด์ิ วงสวาห์ ผอ.กองช่าง 866331554 654182 1655314
2 บ้านหนองลาด 50 9 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี อบต.ไม้ดัด นายพิภัท เปี่ยมบุญ นักจัดการงานทั่วไป 815656583 636073 1650672
3 วงัขอน 100 11 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ทม. บางระจัน นายวรีวฒัน์ อนัธจรรย์ นายช่างเคร่ืองกล ช านาญงาน 839914562 635403 1651719
4 บ้านกลาง 180 3 ทองเอน อนิทร์บุรี สิงห์บุรี อบต.ทองเอน นายไพโรจน์ ชาลี ผอ.กองช่าง 624539339 647368 1661255
5 บ้านหัวดง 200 10 ท่างาม อนิทร์บุรี สิงห์บุรี อบต.ท่างาม นายบรรลือชัย ภูมี ผอ.กองช่าง 817571000 645582 1661217
6 บ้านตาลตาแกว้ 100 9 ห้วยชัน อนิทร์บุรี สิงห์บุรี อบต.ห้วยชัน 633336 1661539
7 อบต.เทวราช 81 2 เทวราช ไชโย อา่งทอง อบต.เทวราช นายสนธยา อนิโต ผอ.กองช่าง 841582209 656556 1621187
8 อบต.เทวราช 47 3 เทวราช ไชโย อา่งทอง อบต.เทวราช นายสนธยา อนิโต ผอ.กองช่าง 841582209 656567 1620400
9 บ้านท่าช้าง 40 1 ไผ่จ าศีล วเิศษชัยชาญ อา่งทอง อบต.ไผ่จ าศีล นายอารักษ์ ยิม้สมบูรณ์ ผอ.กองช่าง 818311408 646128 1611210
10 คลองเปรม 236 4 เชียงรากน้อย บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา ทต.เชียงรากน้อย นายเกยีรติศักด์ิ แฉ่งช่าง ผอ.กองช่าง 898019714 669994 1565405
11 สนง.กองการประปา 12,625 เจ้าพระยา,ป่าสัก 1 หอรัตนไชย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทน. นายฐากร ศคชประภา ผอ.กองการประปา 35241541 669697 1586832
12 หมู่บ้านกรุงศรี 250 5 วดัตูม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.วดัตูม นายอ านวย มีวงศ์สม รองนายกอบต.วดัตูม 061-5594699 665614 1590425
13 อบต.ส าเภาล่ม 5 ส าเภาล่ม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ส าเภาล่ม นายอดิศักด์ิ คชาไพร ผอ.กองช่าง 818435675 669783 1586471
14 ที่ท าการ อบต.วงัจุฬา(ม.3) 910 3 วงัจุฬา วงัน้อย พระนครศรีอยธุยา อบต.วงัจุฬา นางสาวอมรรัตน์ สราญร่ืน นายช่างโยธา 860955050 689223 1575204
15 อบต.ธนู 1,996 1 ธนู อทุัย พระนครศรีอยธุยา อบต.ธนู นายชรินทร์ ฉิมบรรเทิง นายช่างโยธาอาวโุส 837807087 673137 1587465
16 ประปาบ้านศาลาศักด์ิ PP28 124 ประปาน้ าผิวดิน 1 เริงราง เสาไห้ สระบุรี องค์การบริหาร สมควร       095-1799465 692059 Y 1610552
17 ประปาบ้านฝ่ังขวา PP29 168 ประปาน้ าผิวดิน 4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี องค์การบริหาร สมควร       095-1799465 692647  Y 1610851
18 ประปาบ้านหนองหอย PP32 ประปาน้ าผิวดิน 2 ตะกดุ เมือง สระบุรี เทศบาลต าบล  ขวญัชัย       081-9942868    X0710374   Y1607535
19 ประปาเทศบาลต าบลตะกดุ PP31 831 ประปาน้ าผิวดิน 5 ตะกดุ เมือง สระบุรี เทศบาลต าบล โก้       086-1379323     X0707629  Y 1609187
20 ประปาหมู่ 5 ตาลเด่ียว PP33 0 ประปาน้ าผิวดิน 5 ตาลเด่ียว แกง่คอย สระบุรี คณะกรรมการ สมนึก ตุ้มทอง     081-3850815     X0711476  Y 1611684
21 ประปาหมู่ 7 ตาลเด่ียว PP34 0 ประปาน้ าผิวดิน 7 ตาลเด่ียว แกง่คอย สระบุรี เทศบาลส่วน วชิาญและผู้ใหญ่ปราณี      081-851271      X 713549 Y 1613917
22 ประปาหมู่ 9 ตาลเด่ียว PP35 0 ประปาน้ าผิวดิน 9 ตาลเด่ียว แกง่คอย สระบุรี เทศบาลส่วน    องุ่น      089-4774036    X0718314 Y 1609037
23 ประปาบ้านคลองง้ิวราย PP18 95 ประปาน้ าบาดาล 2 ง้ิวราย เมือง ลพบุรี คณะกรรมการ    รีววิ      083-6869296 X 0672377 Y1627296
24 ประปาบ้านคลองสะแก PP20 72 ประปาน้ าบาดาล 4 ง้ิวราย เมือง ลพบุรี คณะกรรมการ สุวรรณ  สุขคุ้ม      091-4536569 X0671486 Y1626198

25 ประปาบ้านกุม่ PP19 172 ประปาน้ าบาดาล 7 ง้ิวราย เมือง ลพบุรี คณะกรรมการ ประดิษฐ์ ปิ่นแกว้      098-3033021 X 0671594 Y 1626837

26 ประปาบ้านหนองฟ้าลงมัน PP16 606 ประปาน้ าผิวดิน 8 โพธิเ์กา้ต้น เมือง ลพบุรี เทศบาลส่วน พิฐชญาณ์ จิรสวานนท์      087-7621191    X 0672198  Y 1636063

27 ประปาบ้านหนองเกวยีนหัก PP24 140 ประปาน้ าผิวดิน 1 พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี คณะกรรมการ ประสงค์       081-8997894    X 0670446 Y 1655823

28 ประปาบ้านท่าตะโพธิ์ PP04 0 ประปาน้ าบาดาล 2 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก เทศบาลส่วน สมควร เพชรเรือง        086-0840437  - -
29 ประปาบ้านรางไม้เต็ง PP05 200 ประปาน้ าผิวดิน 14 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก เทศบาลส่วน   วฒันศักด์ิ ดุลเมือง   089-9655042    X 0724777  Y 1587543
30 ประปาบ้านหนองใหญ่ PP09 40 ประปาบาดาล 3 ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก คณะกรรมการ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      085-4963497    X0727585 Y 1581284
31 ประปาบ้านหนองกนัเกรา PP08 0 ประปาน้ าบาดาล 5 ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก คณะกรรมการ  อบต.น้อย      081-7237370    X 0729473 Y 1580587
32 ประปาบ้านคลองผักหนาม PP13 70 ประปาน้ าบาดาล 2 ป่าขะ บ้านนา นครนายก เทศบาลส่วน เทศบาลส่วนต าบลป่าขะ 037-324049    X 0721121 Y 15780940
33 ประปาบ้านดงขี้พุก PP12 134 ประปาน้ าบาดาล 11 ป่าขะ บ้านนา นครนายก คณะกรรมการ  ผู้ใหญ่บุญสืบ สินมั่น     085-1475742 X 0721729 Y 15780940

พ้ืนทีศู่นยอ์นำมัยที ่4  สระบุรี
ฐำนขอ้มูลระบบประปำหมูบ่้ำนทีต่รวจสอบคุณภำพน้ ำจำกระบบผลติผ่ำนเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำดืม่ได ้กรมอนำมัย 

แหลง่ขอ้มูล ส ำนักงำนสิง่แวดลอ้มภำคที ่1-16 ส ำนักปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  ปี 2561



ล ำดับ ชื่อประปำหมู่บำ้น รหสัประปำหมู่บำ้น
จ ำนวน

ครัวเรือน (หลัง)

พื้นที่ให้บริกำร 

(ตร.กม.)
แม่น้ ำ/คลอง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั

อปท.พื้นที่

รับผิดชอบ
รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y

1 อบต.สระกระเทียม 73000SKT4 150 น้ ำผิมดิน 4 สวนป่ำน เมือง นครปฐม อบต.สระกระเทียม 034-300-206 สสภ.5 13.747865 99.962088

2 ทต.ท่ำเสด็จ 72230TSD4 500 น้ ำผิมดิน 4 สระแกว้ เมือง สุพรรณ ทต.ท่ำเสด็จ 035-597-303 สสภ.5 14.546503 100.008932

3 ทต.ท่ำเสด็จ 72230TSD5 800 น้ ำผิมดิน 5 สระแกว้ เมือง สุพรรณ ทต.ท่ำเสด็จ 086-766-5959 สสภ.5 14.506684 100.017929

4 ทต.ท่ำเสด็จ 72230TSD8 400 น้ ำผิมดิน 8 สระแกว้ เมือง สุพรรณ ทต.ท่ำเสด็จ 035-597-303 สสภ.5 14.575322 100.007652

5 ทต.ท่ำเสด็จ 72230TSD9 300 น้ ำผิมดิน 9 สระแกว้ เมือง สุพรรณ ทต.ท่ำเสด็จ 035-597-303 สสภ.5 14.593213 100.004889

6 ทต.บ้ำนโข้ง 72160BNK2 315 ครองหมื่นเทพ 2 บ้ำนโข้ง อูท่อง สุพรรณ ทต.บ้ำนโข้ง นำยปิยะพงษ์  หงษ์เวยีงจันทร์ 035-446-977 สสภ.5 14.581641 99.86875

7 อบต.ดอนคำ 72160DK6 150 น้ ำผิมดิน 6 ดอนคำ อูท่อง สุพรรณ อบต.ดอนคำ 063-259-4900 สสภ.5 14.472401 99.945873

8 อบต.ดอนคำ 72160DK17 1,021 น้ ำผิมดิน 17 ดอนคำ อูท่อง สุพรรณ อบต.ดอนคำ 035-495-584 สสภ.5 14.478212 99.940531

9 อบต.ดอนคำ 72160DK20 310 น้ ำผิมดิน 20 . อูท่อง สุพรรณ อบต.ดอนคำ 035-495-584 สสภ.5 14.460056 99.935625

10 อบต.ต้นตำล 72110TTT2 130 น้ ำผิมดิน 2 ต้นตำล สองพี่น้อง สุพรรณ อบต.ต้นตำล นำยประดิษฐ์  ชูช่วย 035-472-681

087-0759593
สสภ.5

14.08163 99.53398

11 อบต.บ่อสุพรรณ 72190BSP17 400 น้ ำผิมดิน 17 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณ อบต.บ่อสุพรรณ 035-402-279 สสภ.5 14.09003 99.52074

12 อบต.ศรีส ำรำญ 72110SSR6 309 คลองชลปะทำน 6 ศรีส ำรำญ สองพี่น้อง สุพรรณ อบต.ศรีส ำรำญ นำยอคัรวฒัน์  อุน่ทิพยเ์พชร เจ้ำพนักงำนปะปำช ำนำญกำร 035 472 058 สสภ.5 14.221952 99.974168

13 บ้ำนไหลน้ ำ WK 1200  - น้ ำผิวดิน 3 หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี ทต.วงักะ ส.อ.ฉัตรทอง  ไชยสุข นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน 089 511 6759 8 440751 1675777

14 ทองผำภูมิ TPP 1677  - น้ ำผิวดิน 1 ท่ำขนุน ทองผำภูมิ กำญจนบุรี ทต.ทองผำภูมิ นำยสมพงษ์  พงษ์เวยีง เจ้ำพนักงำนประปำปฏิบัติงำน 085 294 6648 8 459036 1630536

15 บ้ำนหนองบัว NB 1850  - น้ ำผิวดิน 8 หนองบัว เมือง กำญจนบุรี ทต.หนองบัว นส.สวนำ  ลีนกลุ ปลัดทต.หนองบัว 061 693 9994 8 140336 992723

16 บ้ำนท่ำคอกววั KS 2000  - น้ ำผิวดิน 8 แกง่เส้ียน เมือง กำญจนบุรี ทต.แกง่เส้ียน นำยบรรเทำ  เนืองวงษ์ รองนำยกฯ ทต.แกง่เส้ียน 081 7219473 8 140357 992957

17 บ้ำนกระเจำบ่อยำ PT 300  - น้ ำผิวดิน 3 พังตรุ พนมทวน กำญจนบุรี อบต.พังตรุ นำยศักด์ิชำย  มำสวสัด์ิ พนักงำนผลิตน้ ำประปำ 088 459 9006 8 141021 994512

18 บ้ำนดอนเฒ่ำสมสำมัคคี NK 1569  - น้ ำผิวดิน 9 หนองขำว ท่ำม่วง กำญจนบุรี ทต.หนองขำว นำยศักด์ิชำย  รอดภัย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 064 461 5035 8 568544 1554294

19 บ้ำนดงรัง PTD 1000  - น้ ำผิวดิน 16 พระแท่น ท่ำมะกำ กำญจนบุรี ทต.พระแท่น นำยฐิติพงษ์  จงไมตรีพร หัวหน้ำฝ่ำยกจิกำรประปำ 081 195 4900 8 140151 994724

20 บ้ำนหนองกำงแตง PTR 4287  - น้ ำผิวดิน 8 คลองตำคต โพธำรำม รำชบุรี ทม.โพธำรำม นำยวรำกร  ลอยรำมัญ เจ้ำพนักงำนประปำช ำนำญงำน 081 939 9022 8 592276 1513785

21 บ้ำนเขำส้ม KCM 660  - น้ ำผิวดิน 7 เขำชะงุ้ม โพธำรำม รำชบุรี อบต.เขำชะงุ้ม นำยเทิดศักด์ิ  เกดิสมจิต ผอ.กองช่ำง 089 837 5091 8 580212 1517644

22 บ้ำนไร่ BRM 300  - น้ ำผิวดิน 4 บ้ำนไร่ เมือง รำชบุรี อบต.บ้ำนไร่ นำยรังสีห์  สวยงำม ผู้ช่วยช่ำงโยธำ 061 761 2737 8 592058 1495524

23 บ้ำนดงขี้เหล็ก BRD 2466  - น้ ำผิวดิน 4 บ้ำนไร่ ด ำเนินสะดวก รำชบุรี ทต.บ้ำนไร่ นำยเรวตัร  ปัญจเมธี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 081 880 8685 8 598199 1505417

24 บ้ำนบำงนกแขวก BNK 200  - น้ ำผิวดิน 2 บำงนกแขวก บำงคนที สมุทรสงครำม ทต.บำงนกแขวก นำยอนุรักษ์  บึงอดุม พนักงำนผลิตน้ ำประปำ 086 814 9189 8 599299 1493375

25 บ้ำนคลองตำต่ัน BK 420  - น้ ำผิวดิน 1 บำงแค อมัพวำ สมุทรสงครำม อบต.บำงแค นำยมรรคมัชฌิม  เภำรัศมี ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 081 944 9067 8 599795 1483833

26 บ้ำนบ่อรวก HTC 628  - น้ ำผิวดิน 1 ห้วยท่ำช้ำง เขำยอ้ย เพชรบุรี อบต.ห้วยท่ำช้ำง นำยจุมพล  สุวรรณ นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน 086 881 2060 8 590078 1453379

27 บ้ำนหนองจิก NP 804  - น้ ำผิวดิน 1 หนองปรง เขำยอ้ย เพชรบุรี อบต.หนองปรง นำยประทีป  เณรตำกอ้ง ปลัดอบต.หนองปรง 065 051 5691 8 590729 1455153

28 ชะอ ำ CA 20000  - น้ ำผิวดิน  - ชะอ ำ ชะอ ำ เพชรบุรี ทม.ชะอ ำ นำยพนม  เทียนเครือ หัวหน้ำฝ่ำยผลิต 081 570 7568 8 605227 1413999

29 บ้ำนหนองจอก NJ 1200  - น้ ำผิวดิน 5 หนองจอก ท่ำยำง เพชรบุรี ทต.หนองจอก นำยเทียนชัย  จิตรเบิกบำน พนักงำนผลิตน้ ำประปำ 081 012 7880 8 604773 1432018

30 บ้ำนทุ่งเรือยำว BKD 1500  - น้ ำผิวดิน,น้ ำบำดำล 4 ธงชัย บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้ำนกรูด นำยณรงค์  แกว้ล้อม พนักงำนผลิตน้ ำประปำ 092 653 0890 8 560679 1254030

ฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านที่ตรวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พื นที่ศูนยอ์นามัยที่ 5 ราชบุรี

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2561



ล ำดับ ชือ่ประปำหมูบ่้ำน รหัสประปำหมูบ่้ำน
จ ำนวน

ครัวเรือน (หลัง)

พื้นที่ให้บริกำร 

(กม.)
แม่น้ ำ/คลอง หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั อปท.พื้นที่รับผิดชอบ รำยชือ่ผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y

1 วงัหวำ้ WW2 450 น้ ำผิวดิน 2 วงัหวำ้ แกลง ระยอง อบต.วงัหวำ้ นำยวลัลภ  นำสมใจ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 038-672192, 081-9968804 13 786690 1410577

2 หนองน้ ำขุน่ HNK3 270 น้ ำผิวดิน 3 วงัหวำ้ แกลง ระยอง อบต.วงัหวำ้ นำยวลัลภ  นำสมใจ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 038-672192, 081-9968804 13 784400 1413246

3 เนินยำง NY5 300 น้ ำผิวดิน 5 คลองปูน แกลง ระยอง อบต.คลองปูน นำงสำวกนัยำรัตน์ วงศ์สุบิน นักวชิำกำรสุขำภบิำลปฏบิัติกำร 038-661006 13 795161 1410780

4 ชมุนุมสูง TNS7 ไม่ทรำบ น้ ำผิวดิน 7 ทุ่งควำยกนิ แกลง ระยอง อบต.ทุ่งควำยกนิ นำยครรชติ เขม็ภเูขยีว นำยชำ่งโยธำช ำนำญงำน 038-669004 13 797098 1419762

5 มงคล MK2 1800 น้ ำผิวดิน 2 ทุ่งควำยกนิ แกลง ระยอง อบต.ทุ่งควำยกนิ นำยครรชติ เขม็ภเูขยีว นำยชำ่งโยธำช ำนำญงำน 038-669004 13 796402 1416718

6 แสลงอฐิ SA10 150 น้ ำผิวดิน 10 ประณีต เขำสมิง ตรำด อบต.ประณีต นำยยทุธนำ นววงศ์สกลุ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 039-672055,098-4825299 13 208651 1388015

7 ดินแดง DD4 40 น้ ำผิวดิน 4 ประณีต เขำสมิง ตรำด อบต.ประณีต นำยยทุธนำ นววงศ์สกลุ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 039-672055,098-4825299 13 210939 1387650

8 อเีร็ม AR7 200 น้ ำผิวดิน 7 ประณีต เขำสมิง ตรำด อบต.ประณีต นำยยทุธนำ นววงศ์สกลุ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 039-672055,098-4825299 13 212359 1392777

9 ตกณรงค์ TR6 270 น้ ำผิวดิน 6 ประณีต เขำสมิง ตรำด อบต.ประณีต นำยยทุธนำ นววงศ์สกลุ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 039-672055,098-4825299 13 211519 1381487

10 บ้ำนปรง BP3 380 น้ ำผิวดิน 3 ห้วยแร้ง เมือง ตรำด อบต.ห้วยแร้ง นำยรัฐธรรมนูญ หงษก์ลำย คนงำนทั่วไป 39-510955,084-3492260 13 229287 1367166

11 เขำทอง KT7 100 น้ ำผิวดิน 7 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี ทต.บ่อเวฬุ นำงจินตนำ ปรีจิตต์ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 039-492449,081-7926664 13 213187 1396992

12 บ่อเวฬุ BW1 400 น้ ำผิวดิน 1 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี ทต.บ่อเวฬุ นำงจินตนำ ปรีจิตต์ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 039-492449,081-7926664 13 209442 1402902

13 มำบป่ำหวำย MPH5 510 น้ ำผิวดิน 5 หนองบัว บ้ำนค่ำย ระยอง อบต.หนองบัว นำยระว ิมำกสอน ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 038-646428 13 753405 1429232

14 ทต.มำบขำ่ MK1 2500 น้ ำผิวดิน 1 นิคมพฒันำ นิคมพฒันำ ระยอง ทต.มำบขำ่ นำยณัฐกร  วเิศษศิริกลุ นำยชำ่งโยธำช ำนำญงำน 038-636511, 086-390866 13 739731 1419302

15 บุญสัมพนัธ์ BSP8 1909 น้ ำผิวดิน 8 บ้ำนนำ แกลง ระยอง ทต.บ้ำนนำ นำยเกษม ไกรลำศเจ้ำพนักงำนกำรประปำ รักษำกำร ผอ.กองประปำ038-672557,083-5219903 13 791393 1419196

16 ดอนสูง DS5 200 น้ ำผิวดิน 5 ประณีต เขำสมิง ตรำด อบต.ประณีต นำยยทุธนำ นววงศ์สกลุ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 039-672055,098-4825299 13 210658 1383318

17 บ้ำนตลุง BT2 200 น้ ำผิวดิน 2 ประณีต เขำสมิง ตรำด อบต.ประณีต นำยยทุธนำ นววงศ์สกลุ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 039-672055,098-4825299 13 213856 1385626

18 ซ้ึงบน TB4 200 น้ ำบำดำล 4 ซ้ึง ขลุง จันทบุรี ทต.ซ้ึง พ.จ.อ.ศุภโชค ชุม่เยน็ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 039-460892 13 200703 1381167

ฐานข้อมูลระบบประปาหมูบ่า้นทีต่รวจสอบคุณภาพน า้จากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน า้ประปาดืม่ได ้กรมอนามัย
ศูนยอ์นามัยที ่6  ชลบรุี

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ป ี2561



ล ำดับ ชื่อประปำหมูบ่้ำน รหัสประปำหมูบ่้ำน ครัวเรือน (หลัง) พื้นที่ให้บริกำร ประเภทประปำ แม่น้ ำ/คลอง หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด อปท.พื้นที่รับผิดชอบ รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y

1 บ้ำนผือ หมูท่ี่ 19 40400140010740010719-1001 206 ผิวดิน หนองหอย 19 เทศบำลต ำบลพระลับ เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ เทศบำลต ำบลพระลับ นำยพงษ์พันธุ์ เรืองยิม้ วิศวกรโยธำช ำนำญกำร 088-

3037869

10

2 บ้ำนหนองกอย หมูท่ี่ 3, 9 40400140011140011103-1001 500 ผิวดิน หนองกอย หนองคูวัด 3 แดงใหญ่ เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแดงใหญ่ พ่อผู้ใหญ่สงบ สอนวิเศษ ผู้ใหญ่บ้ำนหนองกอย หมู ่9 086-

2260260

10

3 บ้ำนหนองงูเหลือม หมูท่ี่ 3,4 40400140011640011603-1001 401 ผิวดิน ล ำน้ ำพอง 3 เทศบำลต ำบลหนองตูม เมืองขอนแกน่ ขอนแกน่ เทศบำลต ำบลหนองตูม 1. นำยจรีวัฒน์ จโิรภำสสกลุวรรณ นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน 081-

2616986

10

4 บ้ำนพระบุ หมู3่ 40400340030640030603-1001 400 ผิวดิน หนองพระบุ 3 พระบุ พระยนื ขอนแกน่ เทศบำลต ำบลพระบุ ว่ำที่ร้อยตรีกฤษณะ ทิมกลำงดวน นำยช่ำงโยธำ 088-

3008700

10

5 บ้ำนหนองศำลำ หมูท่ี่ 4 40400540051140051104-1001 130 บำดำล 4 หนองเสำเล้ำ ชุมแพ ขอนแกน่ เทศบำลต ำบลหนองเสำเล้ำ นำยไพวัลย ์เมฆขุนทด ผู้ใหญ่บ้ำน 087-

2279043

10 16.56939

9

102.259759

6 บ้ำนโคกสูง หมูท่ี่ 3 40400540051340051303-1001 800 ผิวดิน อำ่งเกบ็น้ ำหนองผือ 3 โคกสูงสัมพันธ์ ชุมแพ ขอนแกน่ เทศบำลต ำบลโคกสูงสัมพันธ์ นำยทรงวุฒิ  พงษ์แสงพันธ์ ผู้ดูแลประปำ 0801288496 10 16.51694

8

102.213789

7 บ้ำนโคกใหญ่ หมูท่ี่ 9,13 40400740070840070809-1001 250 ผิวดิน หนองค ำบง 9 บัวเงิน น้ ำพอง ขอนแกน่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวเงิน นำยวำรินทร์ วงษ์มุข นำยช่ำงโยธำ 080-

1857624

10 16.79853

1

103.001067

8 บ้ำนกดุพังเครือ หมูท่ี่ 6 40400740071040071006-1001 225 ผิวดิน ล ำน้ ำพอง 6 ท่ำกระเสริม น้ ำพอง ขอนแกน่ เทศบำลต ำบลท่ำกระเสริม นำยอทุิศ ป้องเขต ผู้ดูแลประปำ 083-

3620964

10

9 บ้ำนค ำบอน หมูท่ี่ 4 40400840080140080111-1001 ผิวดิน ล ำน้ ำพอง 11 โคกสูง อบุลรัตน์ ขอนแกน่ เทศบำลต ำบลโคกสูง นำยเชำวลิต อดุมจริยกลุ ผู้ใหญ่บ้ำน หมูท่ี่4 091-

8638902

10

10 บ้ำนโนนทัน -หนองไร่ หมูท่ี่ 5-11 44440344030344030305-1001 350 ผิวดิน อำ่งเกบ็น้ ำห้วยขอนสัก 5 วังยำว โกสุมพิสัย มหำสำรคำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำว นำยบุญเรือง ผู้ช่วยดูแลระบบ 10 16.20829 102.91233

11 บ้ำนหนองโน หมูท่ี่ 9 (2,8,9) 44440344030344030308-1001 600 ผิวดิน อำ่งเกบ็น้ ำห้วยขอนสัก 8 วังยำว โกสุมพิสัย มหำสำรคำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำว นำยนิวัฒน์ นำมมุงคุณ หัวหน้ำส่วนโยธำ 099 202 

1477

10 16.22893 102.91607

12 บ้ำนแพง หมูท่ี่ 11 44440344030544030511-1001 582 ผิวดิน บึงแพงน้อย 11 แพง โกสุมพิสัย มหำสำรคำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแพง นำยวรเดช ศรีสุขมัง่ นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน 086 

8601521

10 16.28066 102.97131

13 เขื่อน หมูท่ี่ 2,6 44440344031044031002-1001 462 ผิวดิน หนองเขื่อน 2 เขื่อน โกสุมพิสัย มหำสำรคำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขื่อน นำยวัชรำวุธ  ศรีทองเกดิ ผอ.กองช่ำง 081 

7687146

10 16.34091 103.08948

14 บ้ำนเขื่อน หมูท่ี่ 1 8 10 11 44440344031044031002-1002 462 ผิวดิน  หนองเขื่อน 2 เขื่อน โกสุมพิสัย มหำสำรคำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขื่อน นำยวัชรำวุธ  ศรีทองเกดิ ผอ.กองช่ำง 0817687146 10 16.34110 103.08920

15 บ้ำนโพนสวำง หมูท่ี่ 3,4 44440344031244031203-1001 200 ผิวดิน ห้วยปลำวำด 3 โพนงำม โกสุมพิสัย มหำสำรคำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม นำยสรนัย ไชยมูล ผอ.กองช่ำง 0933622520 10 16.31443 102.97100

พ้ืนทีศู่นยอ์นามัยที 7 ขอนแก่น

ฐานข้อมูลระบบประปาหมูบ่้านทีต่รวจสอบคุณภาพน้้าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน้้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ปี 2561



x y

1 บ้านหนองหลอด  500 ผิวดิน 16 .เชียงยนื เมือง อดุรธานี ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 16 097-2620192 สสภ.9

2 บ้านสามพร้าว 0 ผิวดิน 12 สามพร้าว เมือง อดุรธานี อบต.สามพร้าว ผอ.กองสาธารณสุข 089-8629116 สสภ.9

3 บ้านหนองบุ 0 ผิวดิน 3 สามพร้าว เมือง อดุรธานี อบต.สามพร้าว ผอ.กองสาธารณสุข 089-8629116 สสภ.9

4 บ้านดอนหาด 0 ผิวดิน 4 สามพร้าว เมือง อดุรธานี อบต.สามพร้าว ผอ.กองสาธารณสุข 089-8629116 สสภ.9 17.4682 102.8874

5 บ้านหนองบั่ว 200 ผิวดิน 7 สามพร้าว เมือง อดุรธานี อบต.สามพร้าว ผอ.กองสาธารณสุข 089-8629116 สสภ.9

6 บ้านหนองดอนแสน 100 ผิวดิน 8 สามพร้าว เมือง อดุรธานี ผอ.กองสาธารณสุข 089-8629116 สสภ.9

7 บ้านดงเหล่าต้อง 0 ผิวดิน 13 สามพร้าว เมือง อดุรธานี อบต.สามพร้าว ผอ.กองสาธารณสุข 089-8629116 สสภ.9

8 บ้านกดุสระ 700 ผิวดิน 1 .กดุสระ เมือง อดุรธานี ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 1 083-3375536 สสภ.9

9 บ้านสุมเส้า 342 ผิวดิน 1 สุมเส้า เพ็ญ อดุรธานี นายช่างโยธา 089-8437969 สสภ.9

10 บ้านเตาไห 431 ผิวดิน 1 เตาไห เพ็ญ อดุรธานี ผอ.กองช่าง 089-5737097 สสภ.9

11 บ้านโพนทัน 269 ผิวดิน 6 เพ็ญ เพ็ญ อดุรธานี อบต.เพ็ญ ผอ.กองช่าง 098-1013490 สสภ.9

12 บ้านโคกโฮง 340 ผิวดิน 3 โคกกลาง เพ็ญ อดุรธานี นายช่างโยธา 081-9745030 สสภ.9

13 บ้านโคกกงุ 245 ผิวดิน 3 โพธิต์าก เมือง สกลนคร รองปลัด 089-5376814 สสภ.9

14 บ้านโคกกอ่ง 420 ผิวดิน 4 โพธิต์าก เมือง สกลนคร รองปลัด 089-5376814 สสภ.9

15 บ้านสุขเกษม 250 ผิวดิน 8 โพธิต์าก เมือง สกลนคร รองปลัด 089-5376814 สสภ.9

16 บ้านนาโดน 200 ผิวดิน 11 ขามเฒ่า เมือง สกลนคร ผอ.กองช่าง 098-4491670 สสภ.9

17 บ้านดอนกระเล็น 0 ผิวดิน 8 ฮางโอง เมือง สกลนคร นายช่างโยธา 081-2626927 สสภ.9 17.227939 104.117673

18 บ้านป่าพนาวลัย ์ 0 บาดาล 5 เมืองทองท่าแร่ เมือง สกลนคร ทต.เมืองทองท่าแร่ ผอ.กองช่าง 088-3202172 สสภ.9 1910327.66 413629.26

19 บ้านอเีลิศ 0 ผิวดิน 3 ม่วงลาย เมือง สกลนคร 096-8654307 สสภ.9 17.118072 104.263773

20 บ้านท่าแร่ 1,873 ผิวดิน 1 ท่าแร่ เมือง สกลนคร ผอ.กองช่าง 089-8232834 สสภ.9

21 บ้านเชียงเครือ 0 ผิวดิน 1 เชียงเครือ เมือง สกลนคร ผอ.กองช่าง 063-7370505 สสภ.9

22 บ้านง้ิวด่อน 0 ผิวดิน 1 ง้ิวด่อน เมือง สกลนคร นายช่างโยธา 081-9833671 สสภ.9 17.102914 104.154497

23 บ้านหินโงมใต้  260 ผิวดิน 8 หินโงม เมือง สกลนคร ผอ.กองช่าง 800106973 สสภ.9

24 บ้านหนองด่าน 160 บาดาล 6 นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนา

กลาง

นายสุรเนตร  พันธุ์

กาฬสินธุ์

สมาชิกสภาเทศบาล 0872183466 17.286912 102.168794

25 บ้านหนองแวงง้ิวตาก 130 ผิวดิน 6 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลโนนสัง นายพิพัฒน์  สรีหา

นารถ

นายช่างโยธา อาวโุส 0951388910 16.881286 102.534180

26 บ้านโคกกลางสามัคคี 268 ผิวดิน 5 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลโนนสัง นายสมบัติ  ทิพย์

เนตร

ผู้ดูแลประปา 0934766800 16.851701 102.570228

27 บ้านโนนชาด 263 บาดาล 5 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนาด่าน นายกฤษฏา  ไชยบุตร ผู้ช่วยช่างประปา 0921386874 17.502341 102.325882

จ ำนวน

ครวัเรอืน

(หลัง)

พ้ืนที่

ให้บรกิำร 

(ตร.กม.)

พ้ืนที่ศูนยอ์นำมัยที่ 8 อุดรธำนี

แหล่งข้อมูล ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1-16 ส ำนักปลัดกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปี 2561

รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง สสภ.

ฐำนข้อมูลระบบประปำหมู่บ้ำนที่ตรวจสอบคุณภำพน้ ำจำกระบบผลิตผ่ำนเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำดื่มได้ กรมอนำมัย

แม่น้ ำ/คลอง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด เบอรโ์ทรล ำดับ อปท พ้ืนที่รบัผิดชอบชื่อประปำหมู่บ้ำน

พิกัด



ล ำดับ ชื่อประปำหมู่บำ้น รหสัประปำหมู่บำ้น
จ ำนวน

ครัวเรือน (หลัง)

พื้นที่ให้บริกำร 

(ตร.กม.)
แม่น้ ำ/คลอง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั

อปท.พื้นที่

รับผิดชอบ
รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y

1 บำ้นหนองกระทุ่ม 380 น้ ำผิมดิน 7 หนองกระทุ่ม เมือง นครรำชสีมำ อบต.หนองกระทุ่ม นำยสรำยทุธ ขอดือกลำง สสภ.11 186506 1661475

2 บำ้นช่องลม 307 น้ ำผิมดิน 5 หนองกระทุ่ม เมือง นครรำชสีมำ อบต.หนองกระทุ่ม นำงบุหลัน ท่อนทอง สสภ.11 186106 1661801

3 บำ้นนำตม 150 น้ ำผิมดิน 9 พุดซำ เมือง นครรำชสีมำ อบต.หนองกระทุ่ม นำยประเทือง จ้อยพุดซำ สสภ.11 184607 1662925

4
บำ้นหนองขอนP1

700 น้ ำผิมดิน 11
เมืองใหม่โคก

กรวด เมือง นครรำชสีมำ
ทต.เมืองใหม่โคกกรวด

สสภ.11
821626 1651462

5
บำ้นหนองขอนP2

700 น้ ำผิมดิน 11
เมืองใหม่โคก

กรวด เมือง นครรำชสีมำ
ทต.เมืองใหม่โคกกรวด

สสภ.11
821626 1651462

6
บำ้นหนองรังกำ

607 น้ ำผิมดิน 12
เมืองใหม่โคก

กรวด เมือง นครรำชสีมำ
ทต.เมืองใหม่โคกกรวด

นำยอำ่ยนัต์ เจียกโคกกรวด 081-9990583 สสภ.11
821261 1650457

7
บำ้นเค่ือ

1066 น้ ำผิมดิน 8
เมืองใหม่โคก

กรวด เมือง นครรำชสีมำ
ทต.เมืองใหม่โคกกรวด

นำยวเิชียร เกสำโพธ์ 088-7231945 สสภ.11
820866 1653877

8 บำ้นกุ่มพะเยำ 500 น้ ำผิมดิน 3 บงึอ้อ ขำมทะเลสอ นครรำชสีมำ อบต.บงึอ้อ นำยบรรดำร ปั้นสันเทียะ สสภ.11 814149 164260

9 บำ้นนำเส่ียว 400 น้ ำผิมดิน 1 นำเส่ียว เมือง ชัยภูมิ อบต.นำเส่ียว สสภ.11 190287 1762100

10 บำ้นซับรวงไทร 165 น้ ำผิมดิน 4 นำเส่ียว เมือง ชัยภูมิ อบต.นำเส่ียว นำยน้อย  ประชุมพิมำย 089-6063758 สสภ.11 195344 1763953

11 บ้ำนท่ำวงัหิน 130 น้ ำผิมดิน 17 เมืองแก ท่ำตูม สุรินทร์ ทต.เมืองแก นำยไกรศร  งอกงำม สสภ.11 354338 1682223

12 บ้ำนเมืองแก 174 น้ ำผิมดิน 3 เมืองแก ท่ำตูม สุรินทร์ ทต.เมืองแก นำยสมศักด์ิ  กองทอง สสภ.11 190287 1762100

13 บ้ำนคูน้อย 119 น้ ำผิมดิน 4 เมืองแก ท่ำตูม สุรินทร์ ทต.เมืองแก นำยสุริยำ  กระแสโท สสภ.11 358454 1686424

14 บ้ำนศรีษะช้ำง 346 น้ ำผิมดิน 10 พุดซำ เมือง นครรำชสีมำ อบต.พุดซำ นำยสุภกร ศรีก ำปัง 087-8767983 สสภ.11 182272 1665311

14 บ้ำนมะเด่ือ 300 น้ ำผิมดิน 1 พุดซำ เมือง นครรำชสีมำ อบต.พุดซำ สสภ.11 181248 1665056

15 บ้ำนคอกววั 450 น้ ำผิมดิน 6 หนองกระทุ่ม เมือง นครรำชสีมำ อบต.หนองกระทุ่ม นำงสุกำณดำ  เยีย่มสูงเนิน สสภ.11 185131 1660887

16 บ้ำนหนองหญ้ำงำม 860 น้ ำผิมดิน 6 หนองกระทุ่ม เมือง นครรำชสีมำ อบต.หนองกระทุ่ม นำยวสัน  แนมขุนทด สสภ.11 186084 1660082

7,354

17 บำ้นทุ่งสะแบง 235 น้ ำผิมดิน 4 ทุ่งสะแบง สูงเนิน นครรำชสีมำ อบต.มะเกลือใหม่ นำยชูเกยีรติ  หนองนำ 062-3391218 สสภ.11 794049 1636483

18 บำ้นสะแบง 146 น้ ำผิมดิน 7 ทุ่งสะแบง สูงเนิน นครรำชสีมำ อบต.มะเกลือใหม่ นำงอ ำไพ  ชำวดอนคูณ 092-7437229 สสภ.11 794034 1636484

19 บำ้นโคกสวำ่ง 176 น้ ำผิมดิน 3 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครรำชสีมำ อบต.มะเกลือใหม่ นำยคมสัน  เสำจันทึก 093-3250907 สสภ.11 792308 1639701

20 บำ้นหนองสลักได 242 น้ ำผิมดิน 4 กุดน้อย สีค้ิว นครรำชสีมำ อบต.กดุน้อย สสภ.11 791119 1654382

21 บำ้นหนองม่วง 825 น้ ำผิมดิน 3 หนองระเวยีง เมือง นครรำชสีมำ อบต.หนองระเวยีง นำยธนิสร  คิมหัน 081-6605988 สสภ.11 198805 1654220

22 บำ้นโนนตำล 161 น้ ำผิมดิน 2 บงึอ้อ ขำมทะเลสอ นครรำชสีมำ อบต.บึงออ้ นำยอ ำนำจ  ช่วยงำน 098-6694059 สสภ.11 818640 1663481

23 บำ้นโนนตำลใหญ่ 150 น้ ำผิมดิน 8 บงึอ้อ ขำมทะเลสอ นครรำชสีมำ อบต.บึงออ้ นำยวสูิตร  ชมวหิก 087-0222250 สสภ.11 819752 1664128

24 บำ้นยำงเต้ีย 304 น้ ำผิมดิน 7 หว้ยยำยจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ อบต.หว้ยยำยจิ๋ว สสภ.11 186084 1660082

25 บำ้นหนองคัน 73 น้ ำผิมดิน 15 ตำจง ละหำรทรำย บุรีรัมย์ ทต.ตำจง สสภ.11 278442 1597073

26 บำ้นดอนมัน 500 น้ ำผิมดิน 12 ตำจง ละหำรทรำย บุรีรัมย์ ทต.ตำจง นำยสมพงษ์  ปลำน้อย 089-8222559 สสภ.11 278936 1594284

27 บำ้นโนนสะอำด 130 น้ ำผิมดิน 16 โคกสะอำด ล ำปลำยมำศ บุรีรัมย์ อบต.โคกสะอำด สสภ.11 274411 1678544

28 บำ้นหนองปลิง 126 น้ ำผิมดิน 8 โคกสะอำด ล ำปลำยมำศ บุรีรัมย์ อบต.โคกสะอำด นำยธรีะ  สมมุติรัมย์ สสภ.11 277796 1678915

29 บำ้นวำ่นพัฒนำ 180 น้ ำผิมดิน 11 โคกสะอำด ล ำปลำยมำศ บุรีรัมย์ อบต.โคกสะอำด นำยทนงศักด์ิ  ที่รัก สสภ.11 276035 1677547

30 บำ้นสนวน 151 น้ ำผิมดิน 3 โคกสะอำด ล ำปลำยมำศ บุรีรัมย์ อบต.โคกสะอำด นำยเริงชัย  จันตะคุปต์ สสภ.11 275090 1672755

ฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านที่ตรวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 
พื นที่ศูนยอ์นามัยที 9 นครราชสีมา

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2561



ล ำดับ ชื่อประปำหมู่บ้ำน รหัสประปำหมู่บ้ำน
จ ำนวน

ครัวเรือน (หลัง)
พื้นที่ให้บริกำร 

(กม.)
แม่น้ ำ/คลอง หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั อปท.พื้นที่รับผิดชอบ รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y

1 ประปาบ้านค าขา่ UBNS11 216 น  าบาดาล 11 สีวชิยีร น  ายนื อบุลราชธานี เทศบาลต าบลสีวเิชยีร นายสุรพล  ธพิรมมา ผู้ดูแลระบบประปา 045-252937 12 505127 1601323
2 ประปาบ้านหนองไหล UBMN02 210 น  าบาดาล 2 หนองขอน เมือง อบุลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน นายมงคล พุ่มจันทร์ ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การประปา 045 -251605 12 473229 1696724
3 ประปาบ้านพลานบุญ UBMN13 87 น  าบาดาล 13 หนองขอน เมือง อบุลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน นายมงคล พุ่มจันทร์ ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การประปา 045 -251605 12 476692 1696783
4 ประปาบ้านหนองไฮ  UBMN09 184 น  าบาดาล 9 หนองขอน เมือง อบุลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน นายมงคล พุ่มจันทร์ ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การประปา 046 -251605 12 473814 1692177
5 ประปาบ้านโนนตุ่น SKRB07 86 น  าบาดาล 7 บัวหุ่ง ราษไีศล ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบัวหุ่ง นายเกรียงศักด์ิ  หาญห้าว เจ้าพนักงานป้องกนั ฯ 045-919418 12 402279 1695396
6 ประปาบ้านหนองกอย SKRB08 38 น  าบาดาล 8 บัวหุ่ง ราษไีศล ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบัวหุ่ง นายเกรียงศักด์ิ  หาญห้าว เจ้าพนักงานป้องกนั ฯ 045-919418 12 404629 1693160
7 ประปาบ้านห้วย SKRB03 0 น  าผิวดิน 3 บัวหุ่ง ราษไีศล ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบัวหุ่ง นายเกรียงศักด์ิ  หาญห้าว เจ้าพนักงานป้องกนั ฯ 045-919418 12 401414 1696754
8 ประปาบ้านหัวขวั SKRB01 0 น  าผิวดิน 1 บัวหุ่ง ราษไีศล ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบัวหุ่ง นายเกรียงศักด์ิ  หาญห้าว เจ้าพนักงานป้องกนั ฯ 045-919418 12 407323 1690877
9 ประปาบ้านหนองแค SKRN17 0 น  าบาดาล 17 หนองแค ราษไีศล ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค นายธนาชยั มากมูล ผู้ดูแลระบบประปา 12 406717 1699217
10 ประปาบ้านหนองแค SKRN01 0 น  าบาดาล 1 หนองแค ราษไีศล ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค นายศุภสิทธิ ์วรรณวงษ์ ผู้ดูแลระบบประปา 12 406976 1698128
11 ประปาบ้านโนนสูง SKRN09 50 น  าบาดาล 9 หนองแค ราษไีศล ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค นายศุภสิทธิ ์วรรณวงษ์ ผู้ดูแลระบบประปา 12 406976 1698128
12 ประปาบ้านโนนสังข์ SKRD08 0 น  าบาดาล 8 ด่าน ราษไีศล ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน นายธนิตศักด์ิ  จรูญทรัพยว์ฒันะ ผู้ชว่ยชา่งประปา 082-3748514 12 395273 1705889
13 ประปาบ้านคลีตุ่น SKRD05 0 น  าบาดาล 5 ด่าน ราษไีศล ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน นายธนิตศักด์ิ  จรูญทรัพยว์ฒันะ ผู้ชว่ยชา่งประปา 082-3748514 12 393235 1707110
14 ประปาวดัป่าบ้านด่าน SKRD10 0 น  าผิวดิน 10 ด่าน ราษไีศล ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน นายธนิตศักด์ิ  จรูญทรัพยว์ฒันะ ผู้ชว่ยชา่งประปา 082-3748514 12 394112 1707392
15 ประปาบ้านนาทาม MDDP08 200 น  าผิวดิน 8 ป่าไร่ ดอนดาล มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ นายมีชยั สายรัฐ ผู้ดูแลระบบประปา 12 465940 1801038
16 ประปาบ้านป่าชาด MDDP01 200 น  าผิวดิน 1 ป่าไร่ ดอนดาล มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ นายวรีะ ใจทัด ผู้ดูแลระบบประปา 12 470690 1792818
17 ประปาบ้านเหล่าหมี MDDL02 153 น  าบาดาล 2 เหล่าหมี ดอนดาล มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี นายภานุวตั ภาระริน ผู้ดูแลระบบประปา 12 479027 1806497
18 ประปาบ้านนาซิง MDDL04 30 น  าบาดาล 4 เหล่าหมี ดอนดาล มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี นายภานุวตั ภาระริน ผู้ดูแลระบบประปา 12 474938 1805718
19 ประปาบ้านนาซิง (ศูนยเ์ด็ก) MDDL041 25 น  าบาดาล 4 เหล่าหมี ดอนดาล มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี นายภานุวตั ภาระริน ผู้ดูแลระบบประปา 12 474742 1805349
20 ประปาบ้านเหล่าแขมทอง MDDL08 64 น  าบาดาล 8 เหล่าหมี ดอนดาล มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี นายภานุวตั ภาระริน ผู้ดูแลระบบประปา 12 474458 1803995
21 ประปาบ้านนายอ MDDL09 55 น  าบาดาล 9 เหล่าหมี ดอนดาล มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี นายภานุวตั ภาระริน ผู้ดูแลระบบประปา 12 480807 1810407

พ้ืนทีศู่นยอ์นามัยท ี10  อุบลราชธานี
ฐานข้อมูลระบบประปาหมูบ่า้นทีต่รวจสอบคุณภาพน้้าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน้้าประปาดืม่ได ้กรมอนามัย พ .ศ. 2553

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม



ล ำดับ ชื่อประปำหมูบ่้ำน รหัสประปำหมูบ่้ำน

จ ำนวน
ครัวเรือน 

(หลัง)

พืน้ที่
ให้บริกำร 

(กม.)

แม่น้ ำ/คลอง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
อปท.พืน้ที่
รับผิดชอบ

รำยชื่อผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y

1 บ้ำนห้วยลึก BHL 130 – บำดำล ม.12 ช้ำงขวำ กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี ทต.ช้ำงขวำ นำยสุเมธ ศรีน้อย ผช.ผู้ใหญ่บ้ำน 0888255654 14 0549769 1000105

2 บ้ำนปำกคู BPK 212 – บำดำล ม.3 กรูด กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี ทต.กรูด นำยสังวร ส ำลี ผู้ดูแลกำรผลิตระบบประปำ 0848389510 14 0554173 1007769

3 บ้ำนเชี่ยวหมวง BCM 250 – คลองยนั ม.8 บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี อบต.บ้ำนยำง นำงสำวดวงหทัย ออ่นทอง ผช.ช่ำงโยธำ 0612626722 14 0498222 1006901

4 บ้ำนกะเปำใต้ BKT 200 – คลองพุมดวง ม.5 ท่ำขนอน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี อบต.ท่ำขนอน นำยจักรกฤช สินวงศ์ คนงำนทั่วไป 0931031597 14 0493755 0995857

5 บ้ำนวังหลำย BWL 130 – บำดำล ม.5 ยำ่นยำว คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี อบต.ยำ่นยำว นำยปัญญำ กริวำที ผู้ใหญ่บ้ำน 0813264735 14 0493791 0994962

6 บ้ำนปลำยหริก BBL 550 – บำดำล ม.2 เคียนซำ เคียนซำ สุรำษฎร์ธำนี อบต.เคียนซำ นำยสมควร บุญน ำเพชร พนง.ระบบประปำ 0861201138 14 0509474 0970879

7 บ้ำนกระซุม BKC 500 – บำดำล ม.3 อรัญคำมวำรี เคียนซำ สุรำษฎร์ธำนี อบต.อรัญคำมวำรี นำยไตรเทพ เกดิกอบ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 0807884893 14 0517303 0976605

8 บ้ำนควนสำมัคคี BKS 804 – แม่น้ ำตำปี ม.1 พ่วงพรมคร เคียนซำ สุรำษฎร์ธำนี อบต.พ่วงพรมคร นำยสนิท จันทร์แกว้ ผู้ดูแลกำรผลิตระบบประปำ 0887823764 14 0524624 0961213

9 บ้ำนควนกล้ิง BKK 500 – บำดำล ม.1 บ้ำนเสด็จ เคียนซำ สุรำษฎร์ธำนี ทต.บ้ำนเสด็จ นำยสำยญัห์ ผุดผำด ประธำนดูแลระบบประปำ 0942153948 14 0539118 0974322

10 บ้ำนสวนป่ำ BSP 40 – บำดำล ม.1 ปำกแพรก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี อบต.ปำกแพรก นำยศุภกจิ ปรำชญ์จันทร์ ผช.เจ้ำพนักงำนประปำ 0806950974 14 0574601 1008535

11 บ้ำนแหลมสน BLS 181 – บำดำล ม.5 เสวียด ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี อบต.เสวียด นำยนเรศักด์ิ ชูจินดำ ช่ำงซ่อมดูแลระบบประปำ 0936073714 14 0508581 1017236

12 บ้ำนวังหนำว BWN 65 – บำดำล ม.2 ปำกฉลุย ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี อบต.ปำกฉลุย นำยสมพงศ์ ค ำพจน์ กรรมกำรระบบประปำ 0936680764 14 0509876 1027009

13 บ้ำนเชี่ยวขวำน BCK 45 – บำดำล ม.8 พะแสง บ้ำนตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี อบต.พรุไทย นำยเพทำย รอดเจริญ ประธำนดูแลระบบประปำ 0854757515 14 0488723 0987414

14 บ้ำนคลองน้ ำใส BKN 818 – คลองวัดช้ำง ม.7 บ้ำนนำ บ้ำนนำเดิม สุรำษฎร์ธำนี อบต.บ้ำนนำ นำยรินทร์ จีนด้วง นำยช่ำงโยธำ 0872716919 14 0530733 0983257

15 บ้ำนเหมืองแกะ BMK 800 – คลองฉวำง – นำสำร บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี ทม.นำสำร ว่ำที่ร.ต.สุภัทร เพชรประเสริฐ นำยช่ำงเคร่ืองกลอำวุโส 0815384306 14 0544701 0976809

16 บ้ำนวังหิน BWH 120 – บำดำล ม.6 เพิม่พูนทรัพย์ บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี อบต.เพิม่พูนทรัพย์ นำยหิรัญ พนำลี เหรัญญิกกจิกำรประปำ 0895887312 14 0534447 0962512

17 บ้ำนใหญ่ BY 136 – คลองศก ม.9 พนม พนม สุรำษฎร์ธำนี อบต.พนม นำยสหัส คเชนทร์ภักดี ผู้ดูแลกำรผลิตระบบประปำ 0872796893 14 0473529 0977731

18 บ้ำนช่องม้ำเหลียวพัฒนำ BMP 130 – บำดำล ม.3 พังกำญจน์ พนม สุรำษฎร์ธำนี ทต.พนม นำยโสภณ เจริญสุข เจ้ำพนักงำนประปำช ำนำญงำน 0817972633 14 0478806 0981359

19 บ้ำนเหนือคลอง BNK 600 – อำ่งเกบ็น้ ำบำงเคียน ม.4 สินเจริญ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี อบต.สินเจริญ นำยกติติพำ ทิพยดี์ พนง.ระบบประปำ 0857983031 14 0522687 0930435

20 บ้ำนเมรัย BMR 350 – แม่น้ ำตำปี ม.5 สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี อบต.สินปุน นำยพิชิต หนูคง พนง.ระบบประปำ 0844438001 14 0530139 0939537

21 บ้ำนสระหนองเกล้ียง BSN 120 – สระหนองเกล้ียง ม.7 เขำนิพันธ์ เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี ทต.เขำนิพันธ์ นำยสมหวัง มณีพันธ์ ภำรโรง 077301429 14 0540434 0949172

22 บ้ำนสวนพริก BSP 100 น้ ำบำดำล 1 ไสไทย เมือง กระบี่ อบต.ไสไทย นำยด ำรงค์ ชูทอง ผู้ช่วยช่ำงไฟ 061-2149928 15 486203 897365

23 บำงมัน BBM 30 น้ ำบำดำล 1 นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง อบต.นำคำ นำยอำคม รัตนพำหุ ผอ.กองช่ำง 089-5900848 15 444636 1044914

24 บ้ำนนำพรุ BNP 60 น้ ำบำดำล 2 นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง อบต.นำคำ นำยอำคม รัตนพำหุ ผอ.กองช่ำง 089-5900848 15 440584 1042977

25 บำงกล้วย BKB 85 น้ ำบำดำล 3 นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง อบต.นำคำ นำยอำคม รัตนพำหุ ผอ.กองช่ำง 089-5900848 15 437639 1038481

26 ทุ่งถั่ว BTK 50 น้ ำบำดำล 8 นำคำ สุขส ำรำญ ระนอง อบต.นำคำ นำยอำคม รัตนพำหุ ผอ.กองช่ำง 089-5900848 15 439178 1041518

27 บกปุย BYP 20 น้ ำบำดำล 1 ล ำภี ท้ำยเหมือง พังงำ อบต.ล ำภี นำยนิรุจน์ เงินสัจจำ คนงำนทั่วไป 080-8865803 15 435445 947567

28 ตีนเป็ด BTP 75 น้ ำบำดำล 2 ล ำภี ท้ำยเหมือง พังงำ อบต.ล ำภี นำยนิรุจน์ เงินสัจจำ คนงำนทั่วไป 080-8865803 15 427608 948911

29 บ้ำนห้วยทรำย BHS 80 น้ ำบำดำล 5 นำเตย ท้ำยเหมือง พังงำ อบต.นำเตย นำยสมัย ยกยอ่ง หน.ฝ่ำยแบบแผนและกอ่สร้ำง 083-6417779 15 422357 928208

30 บ้ำนเคียน BKN 2,384 ขมุน้ ำพรุตำเจ๊ะ 1 เทพกระษัตรี ถลำง ภูเกต็ ทต.เทพกระษัตรี นำยจรูญ จ ำริ เจ้ำพนักงำนกำรประปำ 086-6827041 15 428049 884391

31 บ้ำนเหรียง BRG 188 น้ ำผิวดิน (สระ) 3 เทพกระษัตรี ถลำง ภูเกต็ ทต.เทพกระษัตรี นำยจรูญ จ ำริ เจ้ำพนักงำนกำรประปำ 086-6827041 15 425783 888464

32 โคกแซะ BKC 20 น้ ำบำดำล 1 เทพกระษัตรี ถลำง ภูเกต็ อบต.เทพกระษัตรี นำยภูมิธงไชย ทองเหลือ หน.ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 083-1021062 15 428141 886557

33 บ้ำนแขนน BNN 50 น้ ำบำดำล 2 เทพกระษัตรี ถลำง ภูเกต็ อบต.เทพกระษัตรี นำยภูมิธงไชย ทองเหลือ หน.ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 083-1021062 15 428675 886818

34 บ้ำนดอน BDN 150 น้ ำบำดำล 4 เทพกระษัตรี ถลำง ภูเกต็ อบต.เทพกระษัตรี นำยภูมิธงไชย ทองเหลือ หน.ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 083-1021062 15 425379 886002

ฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านทีต่รวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พื นทีศู่นยอ์นามัยที 11  สุราษฎร์ธานี

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2561



ล ำดับ ชือ่ประปำหมูบ่้ำน รหัสประปำหมูบ่้ำน
จ ำนวน

ครัวเรือน (หลัง)
พื้นที่ให้บริกำร (กม.) แม่น้ ำ/คลอง หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั อปท.พื้นที่รับผิดชอบ รำยชือ่ผู้ติดต่อ ต ำแหน่ง เบอร์โทร สสภ. X Y

1 บ้านสวนนบทุเรียน P27 40 ผิวดิน 7 ทุ่งลาน คลองหอยโขง่ สงขลา ทต. ทุ่งลาน นายเทิดศักด์ิ โพธิท์อง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  074-242453 16 657015 765025
2 บ้านพร้าวออก P26 96 บาดาล 9 ทุ่งลาน คลองหอยโขง่ สงขลา ทต. ทุ่งลาน นายเทิดศักด์ิ โพธิท์อง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  074-242453 16 658494 760583
3 บ้านนาสีทอง P08 904 บาดาล/ผิวดิน 1 นาสีทอง รัตภมูิ สงขลา ทต. นาสีทอง นายณันทกร สุขชาญ นิติกรช านาญการรักษาการแทน ผอ.กองชา่ง 074-300891-31 16 7.107284 100.199038
4 บ้านไร่ P28 180 บาดาล 10 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา ทต. บ้านไร่ นายนเรนทร์ ผดุงทอง นายชา่งโยธาอาวโุส 074-536276 ต่อ 12 16 665958 761293
5 บ้านท่าหาด P14 117 บาดาล 2 บ้านหาร บางกล  า สงขลา ทต. บ้านหาร นายหมัดอา่หลี บิลยหีมาน พนักงานสูบน  า 089-2991684 16 7.4257 100.2734
6 บ้านเกาะไหล P12 199 บาดาล 5 บ้านหาร บางกล  า สงขลา ทต. บ้านหาร นายหมัดอา่หลี บิลยหีมาน พนักงานสูบน  า 089-2991684 16 659154 782188
7 บ้านชมุชนตลาดใต้ P34 1,273 ผิวดิน 3 ปริก สะเดา สงขลา ทต. ปริก นายรเมศ ไพบูลสมบัติ รักษาการแทน ผอ.กองชา่ง 074-298323 16 658915 742190
8 บ้านคอกชา้ง P01 100 บาดาล 6 ก าแพงเพชร รัตภมูิ สงขลา ทม. ก าแพงเพชร นายเจริญชยั แกว้รัตน์ พนักงานจ้างเหมา 074-300783-4 16 642558 787945
9 บ้านควนนา P06 90 บาดาล 7 ก าแพงเพชร รัตภมูิ สงขลา ทม. ก าแพงเพชร นายเจริญชยั แกว้รัตน์ พนักงานจ้างเหมา 074-300783-4 16 643775 784934
10 บ้านทุ่งยางกอง P02 50 บาดาล 8 ก าแพงเพชร รัตภมูิ สงขลา ทม. ก าแพงเพชร นายเจริญชยั แกว้รัตน์ พนักงานจ้างเหมา 074-300783-4 16 642353 786684
11 บ้านห้วยโอน P05 300 บาดาล 9 ก าแพงเพชร รัตภมูิ สงขลา ทม. ก าแพงเพชร นายเจริญชยั แกว้รัตน์ พนักงานจ้างเหมา 074-300783-4 16 640223 778285
12 บ้านเขารักเกยีรติ P04 150 บาดาล 12 ก าแพงเพชร รัตภมูิ สงขลา ทม. ก าแพงเพชร นายเจริญชยั แกว้รัตน์ พนักงานจ้างเหมา 074-300783-4 16 638258 782127
13 บ้านบางกล  าบน P21 80 บาดาล 1 บางกล  า บางกล  า สงขลา อบต. บางกล  า นายบุญโปรด จิตนวล ผอ.กองชา่ง  084-8564376 16 657310 783614
14 บ้านบางหยี P20 180 บาดาล 4 บางกล  า บางกล  า สงขลา อบต. บางกล  า นายบุญโปรด จิตนวล ผอ.กองชา่ง  084-8564376 16 658114 781683
15 บ้านหนองม่วง P19 150 บาดาล 7 บางกล  า บางกล  า สงขลา อบต. บางกล  า นายบุญโปรด จิตนวล ผอ.กองชา่ง  084-8564376 16 659609 786849
16 บ้านตะเคียนนอก P31 280 บาดาล 4 ปริก สะเดา สงขลา อบต. ปริก นายอรุณ จันทรัศมี หัวหน้าฝ่ายออกแบบและกอ่สร้าง 085-4758556 16 657139 740823
17 บ้านต้นเลียบ P32 50 บาดาล 6 ปริก สะเดา สงขลา อบต. ปริก นายอรุณ จันทรัศมี หัวหน้าฝ่ายออกแบบและกอ่สร้าง 085-4758556 16 657022 742104
18 บ้านควนกอ P33 40 บาดาล 8 ปริก สะเดา สงขลา อบต. ปริก นายอรุณ จันทรัศมี หัวหน้าฝ่ายออกแบบและกอ่สร้าง 085-4758556 16 652643 737965
19 บ้าน ทต. ก าแพงเพชร P07 2,297 บาดาล 6 ก าแพงเพชร รัตภมูิ สงขลา ทต. ก าแพงเพชร นางสด จิตต์ภกัดี  ผอ.กองชา่ง  086-2861214 16 638945 789082
20 บ้านหัวบ้านนอก P15 173 บาดาล 1 คลองอูต่ะเภา หาดใหญ่ สงขลา อบต. คลองอูต่ะเภา นายอนุพล โกมรัตน์ ผอ.กองชา่ง 084-9663382 16 659617 780083
21 บ้านท่าแซ P16 289 บาดาล 3 คลองอูต่ะเภา หาดใหญ่ สงขลา อบต. คลองอูต่ะเภา นายอนุพล โกมรัตน์ ผอ.กองชา่ง 084-9663382 16 659929 779189
22 บ้านหนองบัว P17 85 บาดาล 4 คลองอูต่ะเภา หาดใหญ่ สงขลา อบต. คลองอูต่ะเภา นายอนุพล โกมรัตน์ ผอ.กองชา่ง 084-9663382 16 659116 778116
23 บ้านหนองหิน P22 100 บาดาล 1 แม่ทอม บางกล  า สงขลา อบต. แม่ทอม นายมูหัมหมัดซัลดีย ์ดือราวี นายชา่งโยธา 087-3994797 16 660733 785655
24 บ้านวดัคูเต่า P23 80 บาดาล 3 แม่ทอม บางกล  า สงขลา อบต. แม่ทอม นายมูหัมหมัดซัลดีย ์ดือราวี นายชา่งโยธา 087-3994797 16 661981 785834
25 บ้านแม่ทอมออก P24 115 บาดาล 4 แม่ทอม บางกล  า สงขลา อบต. แม่ทอม นายมูหัมหมัดซัลดีย ์ดือราวี นายชา่งโยธา 087-3994797 16 662263 784106
26 บ้านนาวงันก P25 90 บาดาล 5 แม่ทอม บางกล  า สงขลา อบต. แม่ทอม นายมูหัมหมัดซัลดีย ์ดือราวี นายชา่งโยธา 087-3994797 16 602648 783391

27 บ้านหนองไม้แกน่ P11 100 บาดาล 14 ท่าชะมวง รัตภมูิ สงขลา อบต. ท่าชะมวง นายบุญเกื อ ยิ มแยม้ นายชา่งโยธาช านาญงาน 074-3006778 16 636947 784232

28 บ้านทับชา้ง P30 2,143 บาดาล 1 ทับชา้ง นาทวี สงขลา อบต. ทับชา้ง นายกนัตินันท์ จิตเลขา ผอ.กองชา่ง 090-9241464 16 6.6045120 100.6862310

29 บ้านกระทิง-บ้านเกาะงุน P29 120 บาดาล 2 ทับชา้ง นาทวี สงขลา อบต. ทับชา้ง นายกนัตินันท์ จิตเลขา ผอ.กองชา่ง 090-9241464 16 687538 730609

30 ตลาดใหม่/สายคลองพงษ์ BTM1 40 น  าบาดาล 3 บางเป้า กนัตัง ตรัง อบต.บางเป้า นายการุณ ชว่ยสุวรรณ ผอ.กองชา่ง 081-3704198 15 560858 818227

31 วดัควนธานี WKT 170 น  าบาดาล 2 ควนธานี กนัตัง ตรัง อบต.ควนธานี นายยงยทุธ ขาวเนียม เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 083-6452626 หรือ 075-29262415 561630 831841

32 สะพานไทร SPS 450 สระน  าทุ่งต าเสา 11 โคกหล่อ เมือง ตรัง ทต.โคกหล่อ นายสราวธุ จิ๊วกาย เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 087-4660201 หรือ 075-29262415 567223 828709

33 หน่วยปลายนา PNU 25 น  าผิวดิน (สระ) 1 นาโต๊ะหมิง เมือง ตรัง อบต.นาโต๊ะหมิง นายสมควร พลายเพชร พนักงานผลิตน  าประปา 098-0509485 15 559551 835555

พ้ืนทีศู่นยอ์นามัยที ่12  ยะลา
ฐานข้อมูลระบบประปาหมูบ่า้นทีต่รวจสอบคุณภาพน้้าจากระบบผลิตผ่านเกณฑ์คุณภาพน้้าประปาดืม่ได ้กรมอนามัย 

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่1-16 ส้านักปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ป ี2561



รายช่ือผู้รับผิดชอบโครงการประปา ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สสภ.
ที ่

จังหวัดที่รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร /มือถือ E-mail Line ID 

1 เชียงใหม่ เชียงราย 
ล าพูน แม่ฮ่องสอน 

นางสาวโสภา สงคราม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

085-8634546 sopapoom@gmail.com sopa_tom 

2 ล าปาง  พะเยา      
แพร่  น่าน 

นางสาวจีรภา  จ าศิล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการ 

๐๘๙ ๗๕๕๖๖๗๒ Jeerapa_05@hotmail.com ๐๘๙ ๗๕๕๖๖๗๒ 

3 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์  

นายสราวุธ สราศิริ   

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการ 

 08 7314 0053 saravutnu9462@gmail.com 0873140053 

4 นครสวรรค์ อุทัยธานี 
ก าแพงเพชร พิจิตร 

นายสรายุธ  บุญขัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

086 6738475 Yut_boonkun@hotmail.com sarayut1110 

5 ชัยนาท สุพรรณบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร 

นางสาวปนัดดา ผู้มีจรรยา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 

๐๘๖ ๖๐๔๐๓๓๗ Panadda337@hotmail.com nid0337 

6 สิงห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี  นนทบุรี 

นางอารีย์  แก้วเขียว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

085-166-9163 aree.k@mnre.go.thหรือ
aree.k1405@gmail.com 

areeka1405 

7 ลพบุรี สระบุรี 
นครนายก ปราจีนบุรี 

สระแก้ว 

นางสุรินทร  สะตะ 
 

นายมนตรี  บุญเลิศ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

080-2663453 
 

087-1209141 

sata29@gmail.com 
 
- 

080-2663453 
 
- 

mailto:aree.k@mnre.go.th
mailto:sata29@gmail.com


สสภ.
ที ่

จังหวัดที่รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร /มือถือ E-mail Line ID 

8 กาญจนบุรี ราชบุรี
สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 

นางสาวกัลยา กุลจิตติ
อารีย์ 

 
นายธีรศาสตร์ ช้างปลิว 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ 

081-0096931 
 

089-9184161 

k_kuljitti18@hotmail.com 
 
- 

081-0096931 
 
- 

9 อุดรธานี สกลนคร 
นครพนม เลย 

หนองคาย บึงกาฬ  

นางพณา  เจียรวาปี  
 

นายไพบูลย์  มานพ  
 
 
 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการ 

062-5924705 
 
 

089-7210618 
 
 

pana_aoy@hotmail.com 
 
 

- 
 

0625924705 
 
 

- 

 

10 ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 

หนองบัวล าภู 

นายมงคล ธนะนาวานุกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

ช านาญการพิเศษ 

095-1680097 mkenv_kk@yahoo.com ph17756 

11 นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

นางผุสดี ถาวรวงศ์ม่ันคง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

084-5527625 lekp2514@gmail.com - 

12 มุกดาหาร  ยโสธร    
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 

อุบลราชธานี 

นางวิลาสินี  พลศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการ 

080-2693545 rasinee@hotmail.com  Wilasinee P. 

13 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ 
 

นางลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ช านาญการพิเศษ 

062-5924842 lawan_e@hotmail.com builawan 

mailto:k_kuljitti18@hotmail.com
mailto:pana_aoy@hotmail.com
mailto:rasinee@hotmail.com


สสภ.
ที ่

จังหวัดที่รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร /มือถือ E-mail Line ID 

14 ชุมพร  สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง 

นางวลัยพร  จิ๋วสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

ช านาญการพิเศษ 

095-0379123 walaichew2011@hotmail.com maewwalai 

15 ภูเก็ต กระบี่ พังงา 
ระนอง ตรัง 

นายศุภชัย  ธีระปถัมภ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

087-0153678 navic805@gmail.com navickabhum 

16 สงขลา สตูล ปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส 

นางอาสา ชุมรักษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 

095-0393717 Chumraksa.asa@gmail.com asareo16 

 


