ทําเนียบสภาวัฒนธรรมแขวง
ที่
1

2

3

4
5

6

7

8

ชื่อ
ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบางเชือกหนัง 32 หมู่ 2 ถ.บางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
เขตตลิ่งชัน
โทร. 086 899 7075
ที่อยู่
นายประเชิญ นิ่มนวลดี
118 ถ.พรานนก - พุทธมณฑลสาย 4
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบางพรม
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
เขตตลิ่งชัน
โทร. 085 168 3155
นายเฉิน ไชยแพทย์
ที่อยู่
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบางระมาด
18/1 หมู่ 13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวง บางระมาด
เขตตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทร. 02 8655456
ที่อยู่
นายอดิศักดิ์ สร้อยเงิน
8/3 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงฉิมพลี
โทร. 081 774 1258
เขตตลิ่งชัน
ที่อยู่
นายนารถ โพธิ์สิทธิ์
2/4 หมู่ 5 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
รักษาการประธานสภาวัฒนธรรม
โทร. 089 787 9672
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน
ที่อยู่
นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงถนนเพชรบุรี 261 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
เขตราชเทวี
โทร. 087 333 6456
นางสุดา ลาวัณย์รัตนากุล
ที่อยู่
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงทุ่งพญาไท
301 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
เขตราชเทวี
กทม. 10400
โทร. 0852165445
นาวาอากาศเอกทวีศักดิ์ ปรีติเขมรัตน์
ที่อยู่
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงคลองถนน
3/513 หมู่บ้านมิตรประชา ถ.พหลโยธิน 54/1
เขตสายไหม
แยก 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. 092 794 2566

หมายเหตุ

-2ที่
9

10

11

12

13

14

15

ชื่อ
พันตรีวีระพล บุนนาค
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงสายไหม
เขตสายไหม

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่
553/276 ฟส.2 ถ.เคชะตุงคะ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 091 780 1014
นายฐกฤตธรณ์ พิพัฒน์คฌากุล
ที่อยู่
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านบาตร
เลขที่ 114 ซอยบรมบรรพต ถนนบํารุงเมือง
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
โทร. 081-8018027 โทรสาร. 02-2231757
ที่อยู่
นางจารุวรรณ สุขสาคร
เลขที่ 207 ซอยหลานหลวง 3 ถนนหลานหลวง
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงวัดโสมนัส
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. 10100
โทร. 083-0191691 โทรสาร. 02-2824137
ที่อยู่
นางพรพิมล สูญญาจารย์
เลขที่ 3/14 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองทวี
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงทวีวัฒนา
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา
10170
โทร. 089 669 6795
นายบุญลือ นุย้ เมือง
ที่อยู่
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงศาลาธรรมสพน์ เลขที่ 19/105 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลา
เขตทวีวัฒนา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 088-9852168
ที่อยู่
รองศาสตราจารย์ ยงยุทธ ทยศยิ่งยง
เลขที่ 647 ซอยนวมินทร์ 12 ถนนนวมินทร์
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงคลองจั่น
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เขตบางกะปิ
โทร. 093-949-5256 โทรสาร. 02-733-3600
ที่อยู่
นายสุพัฒน์ ศรีมงคล
เลขที่ 520 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงหนองแขม
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐
เขตหนองแขม
โทร. 081 928 2025

-3-

หมายเหตุ

ที่
16

17

18

19

ชื่อ

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่
นางคําปวน กันภัย
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงหนองค้างพลู 1/51 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 6
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
เขตหนองแขม
กทม. 10160
โทร. 085 117 2256
ที่อยู่
นายปิยะ ปิจดี
เลขที่ 201/308-309 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 4
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงตลาดบางเขน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เขตหลักสี่
โทร. 084 465 6395
ที่อยู่
เลขที่ 302/142 หมูท่ ี่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
ซอยกําแพงเพชร 6 แยก 7 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร. 081-692 0816
นางสุชานี แสงสุวรรณ
ที่อยู่
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อ เลขที่ 225/5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22
เขตบางกอกน้อย
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 081-937-7269 โทรสาร. 02-866-6961

นางสมจิตร์ เกลี้ยงกลม
ประธานสภาวัฒนธรรมแขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่

หมายเหตุ

