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www.nakhonsithammarat.go.th

รหสัโทรศัพท์  075

รหสัไปรษณีย ์ 80000

พืน้ที ่9,942.502 ตารางกโิลเมตร  หา่งจาก กทม.780 กโิลเมตร  ประชากร  1,549,352 คน  ชาย 767,284 คน

หญิง 782,068 คน  เขตการปกครอง  23  อําเภอ  130 ตําบล  1,150 หมูบ่้าน เทศบาล 54 แหง่ อบจ. 1 แหง่

อบต. 130 แหง่ อาชีพหลัก / รอง ทําไร่  ทํานา / ประมง ค้าขาย

สถานทีท่ีน่่าสนใจ

งานประจ าปีของจงัหวดั งานประเพณีแหผ้่าขึน้ธาตุ งานประเพณีสารทเดือนสิบ  ประเพณีชักพระ

       ต าแหน่ง       ชือ่ - สกุล  โทรศัพท์ส านักงาน ต าแหน่ง ชือ่ - สกุล   โทรศัพท์ส านักงาน  โทรศัพท์เคลือ่นที ่  มท.

ผู้ว่าราชการจงัหวัด ท้องถิน่จงัหวัด

รองผู้ว่าราชการจงัหวัด หวัหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป

รองผู้ว่าราชการจงัหวัด ผอ.กลุ่มงานมาตรฐาน

รองผู้ว่าราชการจงัหวัด การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่

ปลัดจงัหวัด ผอ.กลุ่มงานส่งเสริม

และพัฒนาท้องถิน่

ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย

ระเบียบและเร่ืองร้องทุกข์

ผอ.กลุ่มงานการเงิน

บัญชีและการตรวจสอบ

นายมนต์ชัย  ศิริโรจน์9. อบต.ท่าซัก

นายพิพัฒน์  ทุมรัตน์

นายเกรียงศักด์ิ  ศรีไสย 0-7531-8920

นายสุเทพ  หนูรอด

นายภษูิต  จติสมพงษ์

นายเอกรินทร์  อนิทสาร

08-1892-9840

0-7546-6263-4

09-1034-3543

นายสุวัฒน์  วชิรธนากร 0-7539-9778-9 08-6952-3345

นายนิกร  อนุวัฒนวงค์ 0-7537-9151 08-1476-2987

นางโสมพรรณ  คงประพันธ์ 0-7580-3877

08-4056-3612

08-1898-3612

5. ทต.ปากนคร นายสมศักด์ิ  อนันตพืช 0-7537-9151 09-3756-1133

4.  ทต.บางจาก

นายวิโรจน์  พรรณราย 0-7534-2880-2

0-7535-6253

0-7545-1844

ส านักงาน

08-9873-6088

มือถือ

08-9873-4008

มือถือ

นายสนัน่  ศิลารัตน์

0-7535-6144 08-9868-6483

70033

นางชะบา  ศรีวิลัย 0-7535-6144

0-7535-6375 08-669-53973

น.ส.อรอนงค์  ยอจุย้ 0-7534-3312

นายอนันต์  ทองอุน่

นายสุพจน์  จติร์เพ็ชร์

โทรศัพท์

08-1895-643808-9973-9818 0-7535-6144

70425

70033

0-7535-6553

นายณรงค์พร  ณ พัทลุง

70033

08-6695-7315

นายวิทวัส  จหูอ้ง

7003308-6683-6192

0-7535-6144

0-7531-0044 08-5488-0840 70013

704300-7535-6143

นครศรธีรรมราช

นายดนัย  เจยีมวิเศษสุข

นายขจรเกยีรติ  รักพานิชมณี

70014

0-7535-6707 08-8920-3184

0-7535-6542 08-9201-9955

นายสกล  จนัทรักษ์

นายจําเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา 0-7535-6142 08-9203-0428

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร น้ําตกกระโรม น้ําตกพรหมโลก น้ําตกกรุงชิง อทุยานแหง่ชาติหาดขนอมหมูเ่กาะทะเลใต้ ชายทะเลปากพนัง

และแหลมตะลุมพุก หาดในเพรา ถ้ําเขาวังทอง หาดหนิงาม เขาพลายดํา

นายจ าเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา

โทรศัพท์เคลือ่นที ่   มท.

08-9979-6015นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์

                      คําขวัญประจําจงัหวัด

   สัญลักษณ์ประจําจงัหวัด

เป็นรูปพระบรมธาตุเจดียม์รูีปสัตว์ ตามปีนักษัตรล้อมรอบ หมายถงึเมอืง 12 นักษัตร 

จากตํานานเมอืงนครศรีธรรมราช ในช่วงพุทธศตรวรรษที ่17-18 มทีัง้หมด 12 เมอืง

70412 70033

หวัหน้าส่วนราชการในจงัหวัด

70411 70033

เราชาวนครฯ อยูเ่มอืงพระ มัน่อยูใ่นสัจจะ ศีลธรรม 

กอรปกรรมดี มมีานะ พากเพียร ไมเ่บียดเบียน ทําอนัตรายผู้ใด

นครศรีธรรมราช ว่าง

โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ

08-1599-1155

อบจ. นายก  อบจ.

อ าเภอ ท้องถ่ินอ าเภอ
โทรศัพท์

ส านักงาน
นายอ าเภอ

ปลดั อบจ.

มือถือ ส านักงาน มือถือ
ปลดัเทศบาล / อบต.

อปท.  17  แห่ง โทรศัพท์

นายธงไชย  แกว้ขวัญ 08-1893-7623

ผู้วา่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช

มือถือ

โทรศัพท์

ส านักงาน

0-75451840 08-1867-2033

อปท.  17  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

1. อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

หวัหน้าสํานักงานจงัหวัด น.ส.วัชรี  จติต์วรจนิดา 08-9203-4058

นายสมพงศ์  มากมณี

0-7535-6253

0-7531-8920

ส านักงาน

นายโสภติ  ชูพงศ์ 0-7539-9778-9

08-1891-6994

1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ 0-7534-1199 08-1607-8118

3. ทต.ท่าแพ นายจรัญ  เจยีจริาพัทธนันท์ 0-7576-5267 08-1370-1830

08-1597-7606

8. อบต.ปากนคร นายทรงศักด์ิ  มสิุกอง 0-7580-3876

10. อบต.ท่าไร่ 0-7546-6263-4

นายสุดเจริญ  สุดสมบูรณ์13. อบต.นาทราย

08-4060-7337

11. อบต.นาเคียน

12. อบต.บางจาก

นายจรรยา  ตัดสายชล

นายภาณุวัชร  เพชรรัตน์

06-1546-3993

08-1370-1498

14. อบต.มะมว่งสองต้น 08-0144-63190-7531-0550นายปราโมทย ์ สวนประพัฒน์

0-7544-7011

0-7539-9273

0-7576-4101 08-1979-4677

นายดนัย  สิทธิชัย 0-7531-0550 08-1979-9701

08-9593-5660

0-7537-7300

0-7544-7011

0-7539-9273

0-7576-4101

08-1970-7017

08-0538-4520

08-4442-7238

08-8768-1429 นายประสิทธิ์  สุดแกว้

08-1397-9269

นางภาวดี  สุปรียสุนทร 0-7576-5267

2. ทม.ปากพูน นายเฉลิม   ศรีเมอืง 0-7577-4130-3 08-1124-1321 นายชาญชัย  อรุณ  0-7577-4130-3

09-3771-8996

0-7544-7200

0-7537-7300นายคะนึงเดช  แกว้ขวัญนายชินกร  นาคนาศักด์ิ

08-19685141

08-6283-2630

นายเกรียงศักด์ิ  ด่านคงรักษ์ จ.ส.ต.ภกัดี  ศรีเมอืง0-7544-7200

7.  ทต.ท่าง้ิว

6.  ทต.โพธิ์เสด็จ
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6. อบต.ควนหนองหงษ์ 0-7576-0244

0-7549-3111

นายจริาวุธ  กรเพชร

08-1970-2840

ส.ต.ต.ทรงวุฒิ  ทองขาว 08-6269-9155

08-6741-9062

2. ทต.ท่าประจะ 0-7538-0489 นายประจวบ  สรรพสมบูรณ์ 0-7538-048908-9035-2829นายประกอบ  คงพรหม

นายชํานาญ  เกดิบัวทอง

โทรศัพท์

ส านักงาน

0-7575-5402

มือถือ

นายจรัญ  เกือ้ภกัด์ิ

มือถือ

08-7268-1426

08-6274-7579

0-7536-3054

06-1194-4411

08-5690-8941

0-7575-6735-6 08-9588-3310

08-1894-6096

0-7551-7399

มือถือ

08-1867-2064

ส านักงาน มือถือ

08-1537-5629

09-6647-0466

นายเชาวลิต  เจริญพงศ์

นายทรงยศ  กรุณา

08-6282-3252 นายสุทธิพร  รสมาลี 0-7546-6614

08-0389-3889

0-7577-4333

ส านักงาน มือถือ
โทรศัพท์

0-7575-5150

0-7547-6298

0-7546-6231 08-8380-9435

-

นายชัยพิภทัร  รัตนบุรี

0-7575-7568

อ าเภอ นายอ าเภอ

0-7535-5949

นายสุเมธ  ผาสุก

นายวิเชษฎ ์ รัตนบุรี9.อบต.ควนกรด

นายวานิช  นาคมาศ

นายวรรณชาติ  ยอดแกว้ 0-7546-6188

5. ทต.กะปาง

0-7537-7581 08-7891-1709 นายธีระ  ด้วงสิน 0-7537-7581

นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

2. อ าเภอทุง่สง

0-7580-9614

นายทรงชัย  วงษ์วัชรดํารง

นายอ าเภอ

น.ส.ไพเราะ  เอยีดบัว

นายทศพร  จนัทรประวตัิ

15. อบต.ไชยมนตรี

17. อบต.กําแพงเซา

4. ทต.ชะมาย นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง 0-7546-6614

นายไพรัตน์  รักษ์พงศ์

นายเกษม  สังขแ์กว้

16. อบต.ท่าเรือ

อ าเภอ

อปท.  13  แห่ง

6. อบต.เขาขาว

1. ทม.ทุง่สง

นายยงยทุธ  นาทะชัย

นายสุรินทร์  สายพรหม

8. อบต.นาไมไ้ผ่

2. ทต.ทีว่ัง

7. อบต.เขาโร

ว่าง

นายชํานาญ  ลักษณะชฎา 0-7567-0259

 -

08-1893-3223

08-6479-3461

นายชาคร  ไอศรูย์

08-5388-3696

0-7580-9614

0-7567-0259

08-3644-3232

08-1188-3759

3. ทต.ถ้ําไหญ่ นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ 0-7577-3229 08-1566-4663 นายกญัจพงศ์ ศรีปรางค์ 0-7577-3229

0-7547-6298

0-7576-024408-5474-0120

ท้องถ่ินอ าเภอ

ปลดัเทศบาล / อบต.

นายกญัช์  อนิหนู

08-9195-1613 นายชลิต  ไทยทอง

3. อบต.เกาะขนัธ์

นายประยงค์  หนูบุญคง

นายประดับ  หมืน่จร

นายวิทยา  ชูประดิษฐ์

093723-5353

0-7549-3111 08-9587-3617นายอดุม  ไชยภกัดี

4. อบต.ขอนหาด 0-7542-6007

5. อบต.เขาพระทอง

0-7535-5949 08-7271-0365

นางสุภาพร  จลุเรือง

นายสุพจน์  ฤทธิชัย

0-7542-6007

08-1078-0330

นายชาตรี  โมระมตั 0-7575-5150 08-9588-8054

0-7546-6188

0-7577-4333 08-7263-0450

ส านักงาน

0-7541-1515 08-1968-3177

มือถือ

มือถือ

0-7575-7568 08-7282-5356

มือถือ

08-7279-4836

08-6940-5920

0-7542-0254

0-7536-3250

ส านักงาน

0-7536-3054

08-0520-0616

นายสมเดช  แกว้ตุ่น

โทรศัพท์

08-1867-2077

อปท.  13  แห่ง

โทรศัพท์

0-7536-3250

0-7541-1212

ส านักงาน มือถือ

0-7541-1342-3

นายนพดล  ไชยศร

08-1607-7894 นางสารภ ี โชติพันธ์

0-7575-6735-6 08-1077-6587

11. อบต.น้ําตก นายถาวร  วงษ์แกว้ 0-7580-9267

06-1994-3111

08-1956-3981

10. อบต.นาหลวงเสน

08-1737-3943

ว่าที ่ร.ต.ประพันธ์  เพ็งเจริญนายพินิตย ์ ชูบัวทอง 0-7575-5400

09-7272-4611

08-1891-5824

นายสุรศักด์ิ  ไทยเกือ้ 0-7580-9267

10. อบต.นาโพธิ์

อ าเภอ นายอ าเภอ

3. อ าเภอปากพนัง วา่ง

ส านักงาน

08-1081-1363

ส านักงาน

08-9970-3097

โทรศัพท์

ส านักงาน

10. อบต.ขนาบนาก นายณัฎภนัทร  ออ่นศรีทอง 0-7546-6034 09-0490-5039

นายเกรียงศักด์ิ  จนิดาวัฒน์ 0-7551-7670

นายเสนอ  ตรีจุย้ 0-7580-9939

นายประเสริฐ  แดงเรือง

0-7580-9939

08-2283-8965

08-1108-5964

08-2283-896511. อบต.บ้านเพิง -ว่าง-

13. อบต.ปากแพรก นายโสภา  แกว้จนี 0-7546-6013 08-9866-7973

นางอวยพรทิพย ์ ศรีเจริญ 0-7546-6314 08-4307-377312. อบต.บางศาลา

นางมลัลิกา  ศรีอนิทร์ 0-7551-83220-7551-8322  -

นายโสภณ  ส่งเสริมสกลุ 0-7546-6013

นางล้ินจี ่ ภาชนะกาญจน์ 0-7535-0792

08-4844-8690

14. อบต.แหลมตะลุมพุก นายประยทุธ  แกว้ประสิทธิ์ 0-7580-4995 08-1091-5316 นายชินโชติ  แร่ทอง 0-7580-9955 08-9874-5679

08-1124-7214

นายสมโชค  ศรีรอด 0-7580-9792 08-0384-265116. อบต.ป่าระกํา นายสุวิทย ์ เล็กพูล 0-7580-9792 08-1382-9701

15. อบต.บ้านใหม่ นายชาตรี    คงไสยะ

ท้องถ่ินอ าเภอ
โทรศัพท์

มือถือ

08-3525-1204 นายประเสร็จฐ  ช่อผูก 0-7551-8418

อปท.  12  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
ส านักงาน มือถือ

โทรศัพท์ปลดัเทศบาล / อบต.อปท.  12  แห่ง

นายเตคินทร์  เกษา 0-7551-7793 08-1537-1678

นายประเสริฐ  รัตนวิชา 0-7551-7266

ท้องถ่ินอ าเภอ
โทรศัพท์

ปลดัเทศบาล / อบต.

นางบุษบา  จติต์รัว 0-7538-1303 08-9472-7714

08-1676-4548

08-1979-0049

จ.ส.ต.มณี  บัวขาว 0-7546-6231

นางจนัทร์ฉาย  เทียมดวงแกว้ 0-7538-0839
มือถือ

5. อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก

4.ทต.บางพระ

2. ทต.เกาะทวด

08-7275-1541

0-7551-72661.  ทม.ปากพนัง

0-7537-0403

0-7535-4077 08-959-1694

-ว่าง-

นายพิเชษฐ์  กล้าสุคนธ์

3. ทต.ชะเมา นายเอกชัย  คงปาน

โทรศัพท์

09-8027-6054

อปท.  17  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
อปท.  17  แห่ง

0-7551-7670

7. อบต.ท่าพญา  

08-1597-7783

6. อบต.หลู่อง นายวิชิต  เกือ้บรรจง 0-7541-6109 09-8671-8247 นายฐิติพงค์  คงช่วย 0-7541-6109 08-1270-7268

จ.ส.ต.สุนทร  มณีฉาย

8. อบต.คลองน้อย นายจรัส  มาศทอง 0-7539-9063 08-5407-5275 นายคมกรฤช  คงชัย 0-7539-9063

นายสักรินทร์  ธรสินธุ์

08-9725-7050

09-3793-6595

08-1367-4420

0-7537-0403

08-6739-9510

0-7535-4077 08-9873-4807

12. อบต.หนองหงส์ นายเชี่ยว  คําแหง 0-7542-4080 08-7885-5212นายหตัถชัย  เมอืงจนี 0-7542-4080 08-1370-2973

09-0070-5130

นายสมโภชน์  สิทธิรัตน์ 0-7546-66450-7546-6645

09-5256-4593
ส านักงาน

นายเจริญ  ศรีภมูริาช

09-9359-6451

0-7551-8418

นายประสิทธิ์  สุดแกว้

นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ 0-7538-1300 08-1867-2098
ส านักงาน

9. อบต.คลองกระบือ นายสนชัย  สังขศรี

1.  ทต.ชะอวด นายพฤนท์  ปานจนี 0-7538-1303

17. อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก นายบุญโชค  ขําปราง

4. อ าเภอชะอวด

0-7537-0038
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8. อบต.ชะอวด

08-4844-6307

095753-76899. อบต.นางหลง

นายสมนึก  ฤทธิวงค์ 0-7535-5875

นายบุญฤทธิ์  แคล้วแกว้ 0-7538-0332 08-9874-7362

พันตํารวจเอกพิทักษ์  คลังจนัทร์

พันตํารวจโทสมศักด์ิ  จนัทร์มณี 0-7535-5873

02-1070751 08-2433-4498

08-7889-5062

นายคํานึง  จนัทร์คง 0-7538-0332 08-1978-6276

09-2463-6514

นางกชกร  จติรานนท์

นายไสว  ทองดํา

0-7535-5873 08-2316-3579

02-1070751

0-7535-58757. อบต.เคร็ง

นางมทันตา  ชุมปีย

11. อบต.วังอา่ง นายดิเรก  หนูสาย 0-7535-4186 08-5672-2554

10. อบต.บ้านตูล

นางอจัฉรา  จนัทร์มณีุ

5. อ าเภอหัวไทร นายเกรียงศักด์ิ  รักษ์ศรีทอง 0-7538-9435 08-1867-2130

12. อบต.ท่าเสมด็ นายสุพจน์  คงศรี 0-7538-1137 08-9163-5789

0-7535-5926

นายประทีป  คงตุก (โทรสาร 0-7538-9313)0-7538-9311 08-5292-3092

โทรศัพท์

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ

นายเสน่ห ์ ออ่นเกตุพล 0-7533-7737

นายเกษม  จติรานนท์

นางจนัทนา  คงเกตุ 0-7576-6522

0-7538-9311

08-1767-5210

น.ส.สมสุข  วิภษูณะภทัร์ 0-7538-9504

2.ทต.เกาะเพชร นายเดชา  แกว้เจริญ 0-7535-5926

0-7538-9504

08-1978-5230

08-1924-8235

นายณรงค์  ยิม้สุด

นายสันธนะ  เพชรชู 0-7552-2749 08-483-91404

ท้องถ่ินอ าเภอ
โทรศัพท์

08-9738-4254

นายณรงค์  มสิูกสุวรรณ์ 0-7546-6959

นายบุญณรงค์  โชคสวัสดิกร 0-7535-4224

1. ทต.หวัไทร นายเรวัตร  ด่านตันติศุภกลุ

4. อบต.ทรายขาว นายสุรินทร์  สงหนู 0-7576-6522 08-1787-8751

3.ทต.หน้าสตน นายประดับ  แกว้พลัด

08-3396-1181

5. อบต.หวัไทร นายสมบูรณ์  ขลุกเอยีด 0-7533-7737 08-1893-8903

6. อบต.แหลม นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์ 0-7546-6200 08-9562-7165

9. อบต.บางนบ นายพิสิษฐ์  แป้นเหลือ

8. อบต.เขาพังไกร นายสุชาติ  คงชุม 0-7576-7080

7. อบต.ควนชะลิก

0-7536-6060

นายสุชีพ  จนัทร์แกว้ 0-75355074

10. อบต.บ้านราม นายสมโชค  เกดิวัน 0-7535-4224

11. อบต.รามแกว้ นายมนัส  รอดเกล้ียง 0-7546-6959

08-9591-8410 นายสมพร  กาฬวัจนะ 0-7576-7080 08-1079-2803

นาย ณ รังสรรค์  อนิทร์ณรงค์ 0-7536-606008-1087-7785

08-9589-3305

08-1087-8892

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

12. อบต.ท่าซอม นายธรรมนูญ  ดีทองออ่น 0-7576-6099 08-5782-2751

ส านักงาน มือถือ

6. อ าเภอท่าศาลา นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ 0-7552-1491 08-1867-2099

0-7552-1600

1. ทต.ท่าศาลา นายพงศ์เทพ  ฟุง้ตระกลู

มือถือ
อปท.  11  แห่ง

2. อบต.ท่าศาลา

0-7552-1600น.ส.สุพรรณี  มาสวัสด์ิ

นายภญิโญ  หนูชื่น

นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
อปท.  11  แห่ง

ปลดัเทศบาล / อบต.

นายอภนิันท์  เชาวลิต 0-7533-0474 08-6706-8254

ว่าง08-9909-6859

น.ส.นิสากร  สําเร็จเฟือ้งฟู 0-7537-5341 08-3636-3774

3. อบต.ท่าขึน้ นายบุญโชค  แกว้แกม

4. อบต.กลาย นายยทุธยา  พิมเสน 0-7537-5341 08-1344-5595

08-1868-4565

09-0167-2479

6. อบต.ตล่ิงชัน นายชัยวุฒิ  แกว้อยา่งดี 0-7537-5218 08-1737-0244 นายอภรัิกษ์  ไพบูลย์ 0-7537-5218 08-9440-5496

5. อบต.โพธิ์ทอง

0-7575-0055 08-1080-9031

นายสมชาย  มทีรัพย ์           0-7552-17610-7552-1761 08-6685-7295

นายสุริยนั  ชูเมอืง 0-7575-0055 08-6942-5094

8. อบต.ไทยบุรี ด.ต.การุน  พุทธคุ้ม 0-7577-0278 08-6478-1680 นายประวิง  ใจหา้ว 0-7577-0278 08-9866-6127

7. อบต.โมคลาน นายฉตัรชัย  ศรีวิสุทธิ์

0-7575-0093 08-1970-9671

0-7535-4099 091159-7321

9. อบต.หวัตะพาน ว่าง 0-7575-0093 นางสาวอรอนงค์  หนูสุวรรณ

10. อบต.ดอนตะโก

11. อบต.สระแกว้ นายวิโรจน์  พิมเสน 0-7537-5162 08-9874-2577

0-7535-4099 08-7277-1421นายสมเกยีรติ  สุทธิพันธ์

ส านักงาน
ท้องถ่ินอ าเภอ

โทรศัพท์

08-8497-8181

08-7281-22170-7537-5162นายไชยสิทธิ์  เทพทอง

อปท.  10  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
อปท.  10  แห่ง

7. อ าเภอสชิล นายถรินาท  เอสะนาชาตัง 0-7553-6435 08-1867-2128

3.อบต.สิชล นายสุพจน์  พูลสวัสด์ิ

นายวรพนธ์  บุญเสริมสุข 0-7553-5525 08-6684-6971

ส านักงาน มือถือ
ปลดัเทศบาล / อบต.

โทรศัพท์

ส านักงาน

4. อบต.ทุง่ปรัง นายสันติ  พันธวาที 0-7577-1511 08-7465-1305 น.ส.วีณา  โต๊ะสาน 0-7577-1511

5. อบต.ฉลอง นายสุนทร  ใจหา้ว 0-7535-4137 08-9873-3268

นางอมุารินทร์  อนิทราช 0-7533-57490-7533-5749 08-9693-2333

นางสุมติรา  รักบํารุง 0-7535-4137

7. อบต.เปล่ียน นายสันติสุข  มคํีา 0-7547-0355 08-6479-9557

09-6282-9792

6. อบต.เสาเภา นายนิตินัย  เอีย่มชลวิเลิศ 0-7536-7326 09-0169-5528 นายธนภทัร  ใจแจง้

นายกติติศักด์ิ  อมรลักษณ์ 0-7547-0355 08-4203-5227

8. อบต.ส่ีขดี นายสําคัญ  ศรีสุข 0-7575-3770 08-9873-0051 นายสาริศ  เดชรักษา 0-7575-3770 08-7881-5225

10. อบต.เขาน้อย นายศุภโชค  พัดฉมิ 0-7575-3556 08-5641-1268

นางสาวิตรี  พรหมวี 0-7575-31109. อบต.เทพราช นายไชยา  ขนอม 0-7575-3110 09-0407-5329

นายสุเทพ  สมทรัพย์ 0-7575-3556 08-1970-8939

โทรศัพท์

ส.ต.ต.ไพโรจน์  องอาจ

ส านักงาน มือถือ

0-7552-2785-6

08-9195-0906

0-7576-6099

08-7888-8218

08-9589-1641

ส านักงาน

ส านักงาน มือถือ

08-1079-9556

0-7546-6200

09-1825-0870

อปท.  12  แห่ง

ส านักงาน

0-7552-2785-6

นายกาแมน  สมาด

08-1979-6007

โทรศัพท์

โทรศัพท์

มือถือ

มือถือ

มือถือ

มือถือ

08-4839-9805

0-7536-7326

08-7277-4569

09-5548-7453

08-1086-3071

08-1979-7995

มือถือ

0-7577-1582

1. ทต.สิชล นายชาญวัฒนา  อสิระวัฒนา 0-7553-5525 08-1892-5225

อ าเภอ

อปท.  12  แห่ง
ส านักงาน มือถือ

08-4690-2624

นายพงศ์เพชร  เพชรทอง

0-7537-6110  -

09-3669-5966

08-9970-0148

09-5969-7653

08-9196-4221

08-6281-4704

08-9908-5428

ว่าง

นายอ าเภอ

0-7533-0474

ท้องถ่ินอ าเภอ

ส านักงาน
ปลดัเทศบาล / อบต.

ส านักงาน

นายสุชาติ  ชํานาญแทน

นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

2.ทต.ทุง่ใส

0-75354-186

นางศศิวิมล  บุญชูดํา 0-7538-1137

นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน 0-7537-6110

นายสมศักด์ิ  หนูรุ่น 0-75355074

น.ส.รัตนาภรณ์  รามแกว้ 0-7538-8420

08-7266-4510
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4. ทต. ปากน้ําฉวาง นายบุญธรรม  รุ่งเรือง 0-7548-0280 นายสง่าชัย  หนูเนียม08-1518-8288

อปท.  10  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

0-7548-0280 09-3752-9511

ส านักงาน มือถือ

0-7538-6065 08-1867-21188. อ าเภอเชยีรใหญ่ นายมนตรา  พรมสินธุ

อ าเภอ นายอ าเภอ
ส านักงาน มือถือ ส านักงาน มือถือ

ท้องถ่ินอ าเภอ
โทรศัพท์โทรศัพท์

08-1978-2363 นายทรงเกยีรติ  คงชื่น 0-7538-6038 08-1477-6275

นายวินัย  ชูศรี

โทรศัพท์อปท.  10  แห่ง

2. ทต.การะเกด นายอภเิชษฐ์  พรัดชู 0-7535-4222 08-9726-1753

ส านักงาน มือถือ
ปลดัเทศบาล / อบต.

1.  ทต.เชียรใหญ่ นายสุกติ  ประสพสุข 0-7538-6038

นายปรเมศวร์  ชุมทอง 0-7535-4222 08-6270-1800

3. อบต.แมเ่จา้อยูห่วั นายชนวีร์  ซุ่นอนิทร์ 0-7536-2300 08-7896-1958 นายชัยวัฒน์  สิทธิศักด์ิ 0-7536-2300 08-9195-3539

08-1983-8667

5. อบต.ไสหมาก นายอนันต์  ถนอมสิน 0-7538-6218 08-1895-9162 นายจรัญ  บุญล้อม 0-7538-6218 08-107-76954

4. อบต.เขาพระบาท นางฉวีวรรณ  แกว้เขยีว         

0-7576-7463 08-1701-2159

จ.ส.อ.สมเกยีรติ  หนําคอก  (แฟ็กต่อ 16) 0-7535-43560-7535-4356 08-9291-1154

นายวิชัย  สงอาจนิ 0-7576-7463 08-7269-1326

7. อบต.ท่าขนาน นายนิรันด์  โพร่ขวาง 0-7535-0558 08-7417-9261 นายสมชาย  นุน่หยู 0-7535-0558 08-0038-3597

6. อบต.เชียรใหญ่ นายประสาสน์  ศรีเจริญ

นายสุทิน  สังขแ์กว้ 0-7547-0848 08-6272-9523

0-7538-6221 08-5245-3396

8. อบต.บ้านเนิน นายปราโมทย ์ แยม้อิม่ 0-7547-0848 08-3591-8999

08-1370-9388

0-7538-6217  

9. อบต.เสือหงึ

10. อบต.ท้องลําเจยีก นายวุฒิชัย  อรชร 0-7538-6217 08-1893-7982

จ.อ.ภริมย ์ ปัน้วงศ์นายนพภร  ศรีแค 0-7538-6221

นายสุทธิพันธ์  ฤทธิรุตม์ 0-7548-0279 08-7264-4666

0-7548-1147 08-1867-2080

นายประวิทย ์ ศรีสวัสด์ิ

ส านักงาน มือถือ

น.ส.นวลนิตย ์ เทพประดิษฐ์

ว่าที ่ร.ต.ประประยรูศักด์ิ  ลิมพาณิชย์ 0-7567-1263

นางพวงทิพย ์ หมวดเมอืง

1.  ทต.ฉวาง

08-1958-1701

ส านักงาน มือถือ

0-7548-0328 08-9971-3093

0-7548-6498 08-1968-5123

ท้องถ่ินอ าเภอ
โทรศัพท์

นายกนัตพัฒน์  ชายเขยีวบุญวงศ์ 0-7548-0279 08-1958-9396

ปลดัเทศบาล / อบต.
โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ

3.  ทต.ไมเ้รียง นายชัยศรี  มพีัฒน์ 0-7567-1263 08-1272-7788

2.  ทต.จนัดี นายชาญวิจารณ์  เกยีรติวุฒินันท์ 0-7548-6498 09-1569-5646

08-5475-5487

6. อบต.ละอาย นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 0-7536-1206 09-1040-6041 นางโสภา  ทองฉมิ 0-7536-1206 08-6278-7409

5. อบต.หว้ยปริก จ.ส.ต.นาคินทร์  จติธรรม

0-7548-0240 08-9288-2735

นายชาตรี  ชูขนัธ์ 0-7552-04340-7552-0434 08-0878-8862

นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก 0-7548-0240 08-6273-6257

8. อบต.ไมเ้รียง นายธรรมศักด์ิ  อบุล 0-7567-1167 08-1956-5860 นางสุรางค์รัตน์  ไชยชนะ 0-7567-1167 08-9972-1127

7. อบต.นาแว นายสุชาติ  คงแกว้

08-1956-4427

10. อบต.นาเขลียง นายประเสริฐ  ศรีสวัสด์ิ 0-7552-0428 08-7278-8341 นายสุรพงค์  คงสุวรรณ 0-7552-0428 08-9724-3849

9. อบต.กะเปียด นายประสาท  ถาวร

11. อบต.นากะชะ นางฉวีวรรณ  สุวรรณมณี 0-7576-2525 08-6270-2979

น.ส.วนิดา  ธรฤทธิ์ 0-7556-62160-7556-6216 08-1415-0847

12. อบต.ไสหร้า นายไพโรจน์  สดุใจ 0-7533-4236 08-2818-6507 นางนาตยา  แซ่อึง่ 0-7533-4236

0-7548-9323 06-3079-3776

นายสัมพันธ์  แซ่อึง่ 0-7576-2525 08-7383-6611

08-7623-2892

โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ
นายณรงค์เดช  ชัยวิชิต 0-7548-9306 08-9471-5112

มือถือ
อ าเภอ นายอ าเภอ

โทรศัพท์

ส านักงาน
ท้องถ่ินอ าเภอ

10. อ าเภอทุง่ใหญ่ นายกฤษณะ  ณ สงชลา

มือถือส านักงานส านักงาน มือถือ
ปลดัเทศบาล / อบต.

โทรศัพท์
0-7548-9158 08-1867-2140

อปท. 8  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
อปท.  8 แห่ง

0-7548-9111

นายสุรเชษฐ์  ทิพยว์งษ์ 0-7575-8630ด.ต.ภาชโร  เรืองสังข์

1.  ทต.ท่ายาง

0-7535-4850 08-9288-3705

08-1979-9190

นางอําพร  ชัยวิชิต

นายอรุณศักด์ิ  ชูแกว้

นายไพรัช  พยาบาล

นางสุขติา  ศรีสุวรรณ

0-7548-9323 09-8449-4495

0-7575-8224 08-1895-0454

0-7548-9111

0-7575-8630 08-7892-2927

นายนพดล  กรดเสือ

มือถือ

0-7575-8034 08-3307-5482

0-7575-8224

โทรศัพท์

0-7547-0739 08-1187-2675

ส านักงาน

0-7548-9777

08-9909-17760-7535-4850

นายชัยธิศักด์ิ  อําลอย   แฟ็กช์ ต่อ 122

4. อบต.ปริก นายปรีชา  นาบุญ

3. อบต.ท่ายาง นายสุเมธ  หลุ่ยจิว๋

2. ทต.ทุง่สัง

08-4848-5105

08-01417029

08-2273-7696

ส านักงาน มือถือ

6. อบต.กแุหระ นายสุจติ  ชํานาญกจิ

08-2287-7189

5. อบต.ทุง่ใหญ่ นายชัยณรงค์  รักษามัน่ 0-7548-9777 08-9873-5807

08-1968-7995

0-7544-9346-7

น.ส.เศรษฐิณี  เกดิกล่ินหอม

08-1956-3824

08-1676-6363

ท้องถ่ินอ าเภอ

นายภมูรัิชต์  สมมุง่

โทรศัพท์

7. อบต.บางรูป นายธินกร  เชื้อกลูชาติ

8. อบต.กรุงหยนั นายสิปประภาส  สงทิพย์ 0-7575-8034

อ าเภอ นายอ าเภอ

0-7547-0739

นายอศัวิน  จนิตวร

11. อ าเภอร่อนพิบูลย์ นายยงยทุธ  จติส ารวย

4. อบต.ร่อนพิบูลย์

มือถือ

นางจารีวัฒน์  กลุเจริญ 0-75441967

นายสมศักด์ิ  กติติอดุมพร

1.  ทต.ร่อนพิบูลย์

0-7549-7044 08-9587-5415

นายสมชาย  ชูวิเชียร

0-7544-1945                                                                                                                                  

08-9870-5812

09-3575-8609

ส านักงาน

0-75441967

08-1370-2835

0-7544-1080 08-1867-2086

ปลดัเทศบาล / อบต.
โทรศัพท์

นายมาโนช  สวัสดีนฤมล2.  ทต.หนิตก

08-4944-6254

นางธัญชนก  รักกมบล

มือถือ
อปท. 8  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

อปท.  8 แห่ง

ส านักงาน

0-7544-92910-7544-9291

0-7549-7044

3.  ทต.เขาชุมทอง นายไพโรจน์  อํานักมณี

นายวิฑูรย ์ หมอ่มปลัด นายธีระพงค์  ธานีรัตน์ 0-7544-9346-7 08-3174-7852

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ

9. อ าเภอฉวาง นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพัันธ์

อปท.  12  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
อปท.  12  แห่ง

0-7538-6420 08-1968-8323

08-1691-1487
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2. ทต.ขนุทะเล นายโสภณ  พรหมแกว้ 0-7537-4842 08-1895-2021 นายดนัย  รําพึงนิตย์ 0-7537-4842

ส านักงาน มือถือ

0-7537-2518

โทรศัพท์

09-3652-3891 นายอภนิันท์  พจนะ

นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

5. อบต.ควนพัง

8. อบต.ควนชุม นายชัยยทุธ  แกว้บุญทอง

7. อบต.เสาธง จ.ส.อ.ธรรมนูญ  มณีูเกดิ

08-3172-0458

0-7539-103912. อ าเภอลานสกา นายสําคัญ  อรทัย

มือถือ

08-1892-4914

0-7537-4832 08-4889-0478

4. อบต.แกว้แสน นายคนึง  ชูพงศ์

09-3639-9096

มือถือ

ส านักงาน มือถือ

0-7575-9256

อ าเภอ นายอ าเภอ

08-1867-2134
อปท. 6 แห่ง

ส านักงาน

6. อบต.หนิตก นายสมเกยีรติ  รักสถาน

0-7575-9284 08-5571-1189

08-1763-4896

นายนุกลู  ธานีรัตน์ 0-75759-284

นายจริะวัฒน์  เทวเดช 0-7537-3046 08-1787-2205

0-7549-7271-2 08-1082-0440 ส.ต.ท.สุวิทย ์ ช่วยบุญชู 0-7549-7271-2

0-7537-3046 09-3626-5105

08-1797-5962

08-5798-7009

0-7553-3111 08-1970-7833

0-7537-4514 08-9292-8857

มือถือ
0-7539-6066 08-1894-5300

มือถือ

นางพัชรินทร์  พุทธังกโุร

นายอรุณ  หนูเขยีว

นางสุภาภรณ์  พงศ์วัฒนวิเชียร

0-7537-4832นายวิสุทธิ์  ไหมด้วง

ส.ต.ต.หญิงมณฑาทิพย ์ ชุมทอง

นางพิไลพร  คงเกดิ

ปลดัเทศบาล / อบต.
โทรศัพท์

08-9873-7861

08-5792-6619

0-7575-9256

08-9876-8799

0-7539-1227

0-7537-4343 08-8752-1638

ส านักงาน มือถือ

08-9723-8866

นางจนัทิรา  หนูเขยีว 0-7530-0491

มือถือ ส านักงาน

โทรศัพท์

ส านักงาน

09-5036-7619

0-7553-3111

ส.ต.ต.สุรินทร์  เดชรักษา

08-9724-2264

5. อบต.ทอนหงส์  นายสันติ  ศรีเมอืง

อปท.4  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

2.  ทต.อา่วขนอม

นายเจริญ  ศิริคํา

นายไตรรงค์  ใจสบาย

3. ทต.ท้องเนียน นายอาธร  มสิุกลาย

นายไมตรี  พรหมลิขติ

1.  ทต.ขนอม

4. อบต.เขาแกว้ นายดุสิต  วิชัยพล

นางรัชนี  ใจหา้ว

นายอมร  แคล้วภยั

4. อบต.บ้านเกาะ

14. อ าเภอขนอม

นายสถติย ์ นนทโชติ    โทรสารกด 17

7. อบต.อนิคีรี นายสันต์  กิง่รัตน์

นายอ าเภอ
โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ

0-7557-0052

นายอ าเภอ
โทรศัพท์

0-7549-1425

นายประสิทธิ  เพชรรภรณ์ 0-7552-8834

นายปรารถนา  พจน์จําเนียร 0-7537-4514

อ าเภอ

1.  ทต.ทอนหงส์

6. อบต.นาเรียง

0-7552-9013

อ าเภอ นายอ าเภอ

นายกติติพันธ์  เพชรชู

นายสมเกยีรติ  ไหมดี

มือถือ

08-1271-6049

โทรศัพท์

ส านักงาน

อปท.6  แห่ง

1.  ทต.ลานสกา นายณภทัร  ศรีใส

อ าเภอ

โทรศัพท์
ท้องถ่ินอ าเภอ

โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ

0-7549-1425

ท้องถ่ินอ าเภอ
โทรศัพท์

ส านักงาน

16. อ าเภอพิปูน นายสุเทพ  แกว้ประดิษฐ์ 0-7549-9004 08-1867-2143 นายศักด์ิชัย  พรหมจนัทร์ 0-7549-9139

มือถือ

นายสุภชัย  นาคสุวรรณ์ 0-7537-2518 08-1737-1703

ส านักงาน มือถือ
08-5782-3292

ปลดัเทศบาล / อบต.

ท้องถ่ินอ าเภอ
โทรศัพท์

2.ทต.เขาพระ นายชวลิตร  สิทธิฤทธิ์ 0-7537-2211 0-7537-2211นายวสันต์  ไทรแกว้

ส านักงาน
อปท.6  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

1.  ทต.พิปูน นายธนบดี  ธนากรรฐ์

08-7891-585108-1910-4590

นายสําราญ  ลับแสง 08-0048-47813. ทต.ควนกลาง นางอไุร  ว่องสกลุ

นางแฉล้ม  ศิลปวิสุทธิ์

อปท. 6 แห่ง

0-7575-4230

ส านักงาน มือถือ

08-1737-1662

09-0871-9889

08-1958-3331

ส านักงาน

3. อบต.ลานสกา นายเจริญ  อฎิผล 0-7537-4343

3. ทต.พรหมคีรี

นายประยงค์  จลุรัตน์

อปท.7  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

0-7530-0490

6. อบต.ท่าดี

5. อบต.กําโลน

08-5794-2288

09-3641-8389

08-9973-4983

นายสมเกยีรติ  น้ํารอบ 0-7535-4819

0-7584-5052

08-9519-4824

08-4910-3533 นางชินรัตน์  กรงกรด

08-7276-2112

08-1867-2163

2.  ทต.พรหมโลก นายรณชัย  คีรีเพ็ชร 0-7539-6163

13. อ าเภอพรหมคีรี นายวิทศักด์ิ  จําเริญนุสิต 0-7539-6102
อปท. 7 แห่ง

08-1271-5351

0-7539-4003 08-9866-7007

นายมานพ  หนูสอน 0-7539-6163 08-4241-8609

0-7539-4208นายอนุชา  ธรรมชาติ

มือถือ

มือถือ
ท้องถ่ินอ าเภอ

โทรศัพท์

0-7539-4001

09-1523-9701

นายพีรยทุธ  ทองประดู่ 08-1396-2674

08-4507-1759

0-7547-0110

ส านักงาน

0-7535-4819

08-6669-7411

0-7584-5052

0-7539-4001

0-7547-0110 08-7882-8538

08-1787-2394

08-3692-1996 นายสุกจิ  สายสิงห์ 0-7557-0052

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

มือถือ

ส านักงาน

นายดํารง  อกัษรกาญจน์

ส านักงาน

อปท.4  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต. ปลดัเทศบาล / อบต.

0-7552-777808-1867-2141
อปท. 4 แห่ง

มือถือ มือถือส านักงาน

3. อบต.ทุง่สง นายวิธี  สุภาพ 0-7530-0800 08-1891-8395

นายจริโรจน์  สําแดง

2.อบต.นาบอน

15. อ าเภอนาบอน

0-7549-1539 08-6281-0057

นายยทุธศักด์ิ  พัฒนาเกษตรวงศ์ 0-7549-1158

0-7549-1172
อปท. 4 แห่ง

1.  ทต.นาบอน

ท้องถ่ินอ าเภอ

08-1867-2152

09-6519-8756

08-6620-3262

08-1894-1077

นายวัฒนา  ปัญญายทุธศักด์ิ

0-7549-1804

โทรศัพท์

โทรศัพท์

ส านักงาน

4. อบต.ควนทอง 08-4898-7003

นายเสน่ห ์ วิเชียร 0-7552-8834 09-4596-6529

โทรศัพท์

0-7549-1158 08-1970-2016

08-8768-5683นายธวัชชัย  ไชยเทพ 0-7552-84320-7552-8432

นายโจม  ทองใหญ่0-7552-8367

ปลดัเทศบาล / อบต.

นายวิรัช  สุขศิริ

08-1018-1255

นายประพันธ์  พรหมเมอืง

น.ส.วีระวรรณ  จริงบํารุง

0-7552-8367 08-2810-3342

0-7575-4230

08-9650-8621
มือถือ

นางภญิญา  จนัทรเสน

นายวิเชียร  รัตนสุภา

0-7535-4329 08-7887-8495 0-7535-4329

ปลดัเทศบาล / อบต.
ส านักงาน

0-7530-0800

0-7549-1539
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1. ทต.นาสาร นายพยงค์  สงวนถอ้ย 0-7576-3265-6 08-4846-4322 นายอธิคม  อนันตธนวิทย์ 0-7576-3265-6 08-1273-0946

08-1895-1608

มือถือ

08-7887-2232

0-7549-9133

นายรักพร  บริพันธ์ 0-7547-9820

08-6120-4100 นายวรานนท์  กรงแกว้ 08-9866-2064

นายอภวิัฒน์  รักษาวงศ์

2.อบต.นาพรุ

ส านักงาน มือถือ

นายสนอง  แกว้ประภาค

อปท.4  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
อปท. 4 แห่ง

0-7537-8303 08-6426-6878

0-7530-8109 08-1737-8043

08-1968-1204

นางวิจติร  ลุยจนัทร์ 0-753-08503 08-2285-5581

0-7537-8303นางเพ็ญจนัทร์  คงเมอืง 08-3172-7208

นายจรัส  มสีวน 0-7530-8507 08-6687-0028

มือถือ

0-7536-2571

มือถือ

ส.อ.ประจบ  เพชรฤทธิ์

08-1797-4042

ท้องถ่ินอ าเภอ

0-7537-23380-7537-2338 08-9810-1064

0-7549-9133

09-1320-6176

08-5474-0030

โทรศัพท์

ส านักงาน มือถือ
0-7548-7830 08-7897-8371นายโยธิน  จนิดาเรือง

ท้องถ่ินอ าเภอ

0-7537-1318นายประจกัษ์  พันนาสี

นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
อปท. 4 แห่ง

ปลดัเทศบาล / อบต.
ส านักงาน

โทรศัพท์

08-1893-9026

มือถือมือถือ

อ าเภอ

1.อบต.บ้านลํานาว

นายอ าเภอ
โทรศัพท์

มือถือ
0-7537-126617. อ าเภอบางขนั นายชูศักด์ิ  สบานแยม้

2. อบต.บางขนั นายสุรินทร์  ศรีสมบัติ 0-7537-1026

6. อบต.พิปูน นายทรงศักด์ิ  คเชนทร์

นายไมตรี  สุทธิ5.อบต.ยางค้อม

นายสุเทพ  ภกัดีโชติ 0-7537-1318

08-9474-6244

ส านักงาน

นายสง่า  ปรีชา 08-1477-5296 09-8670-3672

นายสัญญา  ทองอร่าม 0-7537-1026 08-928-9848

08-1077-3758

ส านักงาน

อปท.4  แห่ง

08-1867-2177

08-1188-2598

08-1737-5324

ส านักงาน

08-1958-2379

0-7576-0060

08-1898-4251

นายวินิตย ์ นิลกรรณ์ 0-7535-5631

นายวิริทธิ์พล  ดีจานเหนือ

ท้องถ่ินอ าเภอ

3. อบต.วังหนิ นายทบ  รัตนคช 08-1477-5296

0-7530-8110

นายสุพจน์  พลการ 0-7547-9820-34. อบต.บ้านนิคม

อ าเภอ นายอ าเภอ
โทรศัพท์

18. อ าเภอจฬุาภรณ์ นายไพบูลย ์ นาคทิพยพ์ิมาน

3. อบต.สามตําบล

3. อบต.สวนหลวง

นายชลธีร์  ทองพริก

4. อบต.นาหมอบุญ จา่สิบเอกสมเกยีรต์ิ  วังบุญคง

19. อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ

5. อบต.ทุง่โพธิ์

1.ทต.ทางพูน

20. อ าเภอถ  าพรรณรา

นายวิทยา  เขยีวรอด21. อ าเภอพระพรหม

อ าเภอ

0-7530-6020

0-7530-8109

นายสมยศ  รักษาวงศ์

นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

1.อบต.คลองเส นายสมพงค์  วิไล

4. อบต.เชียรเขา นายประพันธ์  นาคแกว้

3. อบต.ถ้ําพรรณรา นายโสภณ  ผสม

2. อบต.ดุสิต

0-7536-2571

0-7535-4635

ส านักงาน

0-7547-0311

นางสาวสุนียรั์ตน์  ภูข่ํา

นายอ าเภอ
โทรศัพท์

09-8670-4346

2. ทต.ดอนตรอ นายวัชร  สุขเกือ้

อ าเภอ นายอ าเภอ

อปท.3  แห่ง

0-75366409

0-757-72754

นายสุรศักด์ิ  ไชยรักษา

08-1867-2184

นายสุทธิวงศ์  สวัสดิวงศ์

นายพชร  พักตร์จนัทร์

นายสัณฑศักย ์  ทองมาก

นายสุชาติ  เกดิศิริ

นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

นายอ าเภอ

นายบุญยนื  ประทุมมาศ 

นายไพรัตน์  ทับชุม

ส านักงาน

08-1083-56481. อบต.บ้านชะอวด นายธานี  ภชูงค์ 0-7576-0060

มือถือ

อปท.4  แห่ง

2. อบต.ควนหนองคว้า นายสุภาส  แป้นชาตรี 

อ าเภอ

ส านักงาน

08-1796-1164

โทรศัพท์

มือถือ

มือถือ

โทรศัพท์

08-1867-21920-7577-2608

09-3579-3154

ส านักงาน

อปท. 4 แห่ง

นายศราวุธ  จติอารีย์

0-7535-5631

08-6794-3133

08-1737-8224

ส านักงาน

มือถือ

มือถือ

0-7530-8503

ส านักงาน

น.ส.จารุวรรณ  เรืองทอง

ปลดัเทศบาล / อบต.

0-7577-2601

ปลดัเทศบาล / อบต.
โทรศัพท์

08-9866-1912

มือถือ

0-7535-5819

โทรศัพท์

08-9730-5462

09-3576-6749

08-6279-8756

0-7535-4635

08-1086-398708-4053-3242 นางสุภาพันธ์  นาคแป้น 

0-7536-6409

นางนุชรี  สุดแกว้ 0-757-72754

โทรศัพท์
ท้องถ่ินอ าเภอ

นายโชคดี  ราชรักษ์

โทรศัพท์

อปท.5  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

ส านักงาน

อปท. 5 แห่ง

0-7535-5819

โทรศัพท์

ส านักงาน
0-7530-6300

โทรศัพท์

09-3685-8142

ส านักงาน

ส านักงาน มือถือ

08-1797-7830

มือถือ
09-5421-2208

ปลดัเทศบาล / อบต.

08-1867-21940-7537-8313

0-7546-6090

มือถือ

มือถือ

08-1370-9259

อปท. 3 แห่ง

08-8441-9199

ส านักงาน

มือถือ

ส านักงาน

0-7546-6090

นายพีรพงศ์  ชัยวรานุรักษ์

09-3580-2163

09-8697-6946

นายถาวร  จติสุข

โทรศัพท์

0-7530-6020

0-7534-8764

ท้องถ่ินอ าเภอ

โทรศัพท์

ส านักงาน

0-7547-0311

ปลดัเทศบาล / อบต.

มือถือ

08-9591-5506นายสาโรจน์  รัตนสุคนธ์

ส านักงาน

08-6278-7676

0-7576-3273 08-6478-2853

3. อบต.ช้างซ้าย นายชูศักด์ิ  เภรีฤกษ์

นางจติรา  ศรีพิบูลย์

ว่าทีร้่อยตรี อทุัย  ทาบทอง

อ าเภอ นายอ าเภอ

อปท.4  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.

4. อบต.ท้ายสําเภา

22. อ าเภอนบพิต า 08-1867-22530-7530-7189
อปท. 4 แห่ง

มือถือส านักงาน

08-2262-5626

08-1956-23510-7530-7259

โทรศัพท์

0-75845010-1

มือถือส านักงาน

นายสรศักด์ิ  คงเมอืง08-6593-7083

08-1970-5159

โทรศัพท์

มือถือส านักงาน

นายสิระเชษฐ  จงูศิริ

นางวันเพ็ญ  ชินวงศ์

ปลดัเทศบาล / อบต.

ส านักงาน
ท้องถ่ินอ าเภอ

มือถือ

0-75355107

0-75845010-1

0-7530-6017

โทรศัพท์

4. ทต.กะทูน นายวิรัตน์  ริยาพันธ์ 0-7548-3075 08-19474374 นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแกว้ 0-7548-3075
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โทรศัพท์

อปท.3  แห่ง นายกเทศมนตร/ีนายก อบต.
อปท. 3 แห่ง

ปลดัเทศบาล / อบต.
โทรศัพท์

อ าเภอ นายอ าเภอ

3. อบต.ช้างกลาง นายจารึก  รัตนบุรี 0-7575-5556 08-1085-2816

0-7548-6951 08-1867-2254

08-7887-5133

มือถือ

นายวิชิต  เทพพิชัย 0-7575-5556 08-3522-8448

นายสุนทร  เสถยีรขจรกลุ 02-402-8478 08-7281-4775

นายวิรัตน์  สันจติร 0-7536-1174

ส านักงานส านักงาน มือถือ

0-7536-1174 09-3728-03102.ทต.สวนขนั นายประสิทธิ์  แกว้แกมจนัทร์

1. ทต.หลักช้าง นายชินวรณ์  วิเชียร 02-402-8478

นายอภชิาติ  แกน่แกว้

0-7575-1100 08-7283-2531

0-7544-5730

0-7575-1100

ส านักงาน

ส.อ.กําแหง  กรงกรด

ส านักงาน

โทรศัพท์
ท้องถ่ินอ าเภอ

นายธนกร  เสนขวัญแกว้

นางพรประภา  ขานทะราชา รก.

ผจก.สถาธนานุบาล ทน.นศ.
ผจก.สถาธนานุบาลทม.ปากพนัง

ผจก.สถาธนานุบาล ทม.ทุ่งสง

น.ส.จริาภรณ์  แกว้ปาน

0-7551-7102

0-7541-1083

08-6322-3475

08-9872-5534

08-6793-0372

0-7535-6368

08-8765-0868
มือถือ

3. อบต.กรุงชิง

นายสมโชค  อนิณรงค์

น.ส.จนัทิมา  ศรีนุรัตน์

4. อบต.กะหรอ 08-1787-2407

08-1892-8533

08-9871-2850

0-7530-9408น.ส.นฤมล  มว่งหมิพานต์

นายมนัสพงค์  สุทธิเดช

1. ทต.นาเหรง นายจริน  รักสนิท

มือถือ
23. อ าเภอชา้งกลาง นายธีระพงศ์  ช่วยชู

2.อบต.นบพิตํา 08-1476-9734

08-1084-6351

0-7575-2600

0-7530-7200

0-7575-21110-7575-2111 นายสุรศักด์ิ  วงษ์อําไพวรรณ

0-7530-7200 08-7265-8315นายนคร  ปาลีพิชัย

06-2294-2896

08-9871-6847




