
ที่ อ ำเภอ หน่วยงำน ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 ขนอม เทศบาลตําบลขนอม นางพรรณสิริ  บํารุง 075-528834

2 ขนอม เทศบาลตําบลทอ้งเนยีน นายอนชุา  สวัสดิรัตน์ 075-528367

3 ขนอม เทศบาลตําบลอา่วขนอม นายไมตรี พรหมพชิติ 075-528432 ต่อ 1

4 ขนอม องค์การบริหารส่วนตําบลควนทอง นายไตรรงค์ ใจสบาย 075-754230

5 จฬุาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลควนหนองคว้า นายสุภาส แปน้ชาตรี 075-476381

6 จฬุาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์ นายสุชาติ เกดิศิริ 075-355631

7 จฬุาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลนาหมอบญุ จา่สิบเอกสมเกยีรติ วังบญุคง 075-308109

8 จฬุาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นชะอวด นายธาน ีภชูงค์ 075-760060

9 จฬุาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสามตําบล นายสุรศักด์ิ ไชยรักษา 0-7530-8503

10 ฉวาง เทศบาลตําบลจนัดี นายธนเสฎฐ์  กติติวิมลชยั 0-75480280

11 ฉวาง เทศบาลตําบลฉวาง นายอษัฎา  ณ นคร 075-364348

12 ฉวาง เทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง นายสมชาย  ล่ิมพนัธ์ 075-480279

13 ฉวาง เทศบาลตําบลไมเ้รียง นายณัฎฐพงศ์  มทีรัพย์ 075-671263

14 ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลกะเปยีด นายประสาท ถาวร 075-466216

15 ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลนากะชะ นางฉวีวรรณ สุวรรณมณี 075-762525

16 ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลนาเขลียง นายประเสริฐ ศรีสวัสด์ิ 075-520428

17 ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว นายสุชาติ คงแกว้ 075-480240

18 ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลไมเ้รียง นายธรรมศักด์ิ อบุล 075-355121 กด 11

19 ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย นายทรงวุฒิ ทองรักษ์ 075-361206

20 ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลไสหร้า นายไพโรจน ์สุดใจ 075-334236

21 ฉวาง องค์การบริหารส่วนตําบลหว้ยปริก จ.ส.ต.นาคินทร์ จติธรรม 075-520438

22 เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลดอนตรอ นายวัชร สุขเกื้อ 075-809588

23 เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลตําบลทางพนู นายชลธีร์ ทองพริก 075-772754

24 เฉลิมพระเกยีรติ องค์การบริหารส่วนตําบลเชยีรเขา นายประพนัธ์ นาคแกว้ 075-809179

25 เฉลิมพระเกยีรติ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง นายบญุยนื ประทมุมาศ 075-362571

26 ชะอวด เทศบาลตําบลชะอวด นายพฒันาวิทย ์ ต้ังเส้ง 075-381303

27 ชะอวด เทศบาลตําบลทา่ประจะ นายนติย ์ แกว้ขนุราม 075-380489

28 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขนัธ์ นายอดุม ไชยภกัดี 075-493111

29 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลขอนหาด นายประยงค์ หนบูญุคง 0-75426007

30 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระทอง นายประดับ หมื่นจร 075-845114

31 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลควนหนองหงษ์ นายเจริญ ศรีภมูริาช 075-466245

32 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลเคร็ง นายไสว ทองคํา 075-355875

33 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลชะอวด นายบญุฤทธิ์ แคล้วแกว้ 075-380332

34 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลทา่เสมด็ นายสุพจน ์คงศรี 075-809209

35 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลนางหลง พ.ต.ท.สมศักด์ิ จนัทร์มณี 075-355873-4

36 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นตูล พนัตํารวจเอกพทิกัษ ์คลังจนัทร์ 021-070751

37 ชะอวด องค์การบริหารส่วนตําบลวังอา่ง นายดิเรก หนสูาย 075-845189 ต่อ 21

ขอ้มลูนำยกองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ในจงัหวดันครศรีธรรมรำช
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38 ชา้งกลาง เทศบาลตําบลสวนขนั นายไพรินทร์  ใยนอ้ย 075-419177

39 ชา้งกลาง เทศบาลตําบลหลักชา้ง นายธรรมศักด์ิ  เกตุสุรินทร์ 075-803824

40 ชา้งกลาง องค์การบริหารส่วนตําบลชา้งกลาง นายจารึก รัตนบรีุ 075-755555-6

41 เชยีรใหญ่ เทศบาลตําบลการะเกด นายทรงวุฒิ  โสมจนัทร์ 075-386038

42 เชยีรใหญ่ เทศบาลตําบลเชยีรใหญ่ นายสุกติ ประสพสุข 0-75450552 ต่อ 105

43 เชยีรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระบาท นางสาวฉวีวรรณ แกว้เขยีว 075-809576

44 เชยีรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลเชยีรใหญ่ นายประสาสน ์ศรีเจริญ 075-767463

45 เชยีรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลทอ้งลําเจยีก นายวุฒิชยั อรชร 075 386217

46 เชยีรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ขนาน นายนรัินดร์ โพร่ขวาง 075-355977

47 เชยีรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นเนนิ นายประดิษฐ์ แยม้อิ่ม 075-466120

48 เชยีรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลแมเ่จา้อยู่หวั นายชนวีร์ ซุ่นอนิทร์ 075-771292

49 เชยีรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลเสือหงึ นายนพภาพร ศรีแค 075-809247

50 เชยีรใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลไสหมาก นายอนนัต์ ถนอมสิน 075-386218

51 ถ้ําพรรณรา องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเส นายสมพงศ์ วิไล 0-75470311

52 ถ้ําพรรณรา องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต นายสมยศ รักษาวงศ์ 0-75466090

53 ถ้ําพรรณรา องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําพรรณรา นายโสภณ ผสม 075-306020

54 ทา่ศาลา เทศบาลตําบลทา่ศาลา นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกลู 075-522785

55 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลกลาย นายยทุธยา พมิเสน 075-809112

56 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะโก นายสมเกยีรติ สุทธิพนัธ์ 075-354099

57 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลตล่ิงชนั นายชยัวุฒิ แกว้อยา่งดี 075-375218

58 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ขึ้น นายบญุโชค แกว้แกม 075-355772-3

59 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ศาลา นายอภนินัท ์เชาวลิต 075-330474

60 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลไทยบรีุ ดาบตํารวจการุณ พทุธคุ้ม 075-770278

61 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ทอง นายกาแมน สมาด 075-521761

62 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลโมคลาน นายฉตัรชยั ศรีวิสุทธ์ 075-750055

63 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลสระแกว้ นายไชยสิทธิ์ เทพทอง 0-7580-9143

64 ทา่ศาลา องค์การบริหารส่วนตําบลหวัตะพาน นางสาวอรอนงค์ หนสุูวรรณ 075-750093 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

65 ทุ่งสง เทศบาลตําบลกะปาง นายอภนินัท ์ ชนะภยั 075-495262

66 ทุ่งสง เทศบาลตําบลชะมาย นายประพฒัน ์รักษศ์รีทอง 075-466614

67 ทุ่งสง เทศบาลตําบลถ้ําใหญ่ นายอนนัต์  ด่านสกลุ 075-773229

68 ทุ่งสง เทศบาลตําบลที่วัง นายประทปี  ศรีแกว้ 0-75355629 ต่อ 101

69 ทุ่งสง เทศบาลเมอืงทุ่งสง นายทรงชยั วงษว์ัชรดํารง 0-7541-1342-3

70 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาขาว นายเกษม สังขแ์กว้ 075-355996

71 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาโร นายไพรัตน ์รักษพ์งศ์ 075-846045

72 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลควนกรด นายวิเชษฎ ์รัตนบรีุ 075-355949

73 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ นายพนิติย ์ชบูวัทอง 075-755400

74 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลนาไมไ้ผ่ นายชยัพภิทัร รัตนบรีุ 075-756735

75 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวงเสน นายสุเมธ ผาสุข 075-804117
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76 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําตก นายถาวร วงษแ์กว้ 075-809267

77 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ นายหตัถชยั เมอืงจนี 075-845192

78 ทุ่งใหญ่ เทศบาลตําบลทา่ยาง นายชยัธิศํกด์ิ อําลอย 075-489110 ต่อ106

79 ทุ่งใหญ่ เทศบาลตําบลทุ่งสัง ดาบตํารวจภาชโร เรืองสังข์ 075-758630

80 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั นายสิปปภาส สงทพิย์ 0-75809364

81 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลกแุหระ นายสุจติ ชํานาญกจิ 075-355930

82 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ยาง นายสุเมธ หลุ่ยจิ๋ว 075-489111

83 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ นายชยัณรงค์ รักษามั่น 075-489777

84 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางรูป นายธินกร เชื้อกลูชาติ 075-800440

85 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลปริก นายปรีชา นาบญุ 075-758224

86 นบพตํิา นายกเทศบาลตําบลนาเหรง นายธวัชชยั  รินรัตน์ 075-752111 ต่อ 15

87 นบพตํิา องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงชงิ นางสาวจนัทมิา ศรีนรัุตน์ 075-752600

88 นบพตํิา องค์การบริหารส่วนตําบลกะหรอ นายมนสัพงค์ สุทธิเดช 075-751103

89 นบพตํิา องค์การบริหารส่วนตําบลนบพตํิา นายสมโชค อนิณรงค์ 75307200

90 นาบอน เทศบาลตําบลนาบอน นายยทุธศักด์ิ พฒันเกษตรวงศ์ 075-491158

91 นาบอน องค์การบริหารส่วนตําบลแกว้แสน นายคนงึ ชพูงศ์ 075-491425

92 นาบอน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง นายวิธี สุภาพ 0-75300800

93 นาบอน องค์การบริหารส่วนตําบลนาบอน นายเจริญ ศิริคํา 075-491539

94 บางขนั องค์การบริหารส่วนตําบลบางขนั นายสุรินทร์ ศรีสมบติั 075-803775

95 บางขนั องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นนคิม นายสุพจน ์พลการ 075-355787

96 บางขนั องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นลํานาว นายสุเทพ ภกัดีโชติ 075-809135

97 บางขนั องค์การบริหารส่วนตําบลวังหนิ นายทบ รัตนคช 021-070855

98 ปากพนงั เทศบาลตําบลเกาะทวด นายเสวก  ส่งขาว 075-466188

99 ปากพนงั เทศบาลตําบลชะเมา นายเอกชยั คงปาน 075-845135

100 ปากพนงั เทศบาลตําบลบางพระ นายวานชิ นาคมาศ 075-517-670

101 ปากพนงั เทศบาลเมอืงปากพนงั นายขวัญชยั  รอดมณี 075-517228

102 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก นายณัฏภทัร ออ่นศรีทอง 075-809347

103 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบอื นายสนชยั สังขศรี 075-845215

104 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนอ้ย นายจรัส มาศทอง 075-399063

105 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลทา่พญา นายสมโภชน ์สิทธิรัตน์ 075-466645 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

106 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลบางศาลา นางอวยพรทพิย ์ศรีเจริญ 075-845213

107 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นเพงิ นายทวี ศรีอําภรณ์ 075-518322 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

108 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นใหม่ นายชาตรี คงไสยะ 075-466-231

109 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลปากพนงัฝ่ังตะวันตกนายสุรเชษฐ์ ทพิยว์งษ์ 075-370403 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

110 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลปากพนงัฝ่ังตะวันออกนายบญุโชค ขําปราง 075-518418

111 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก นายโสภา แกว้จนี 075-466013

112 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลปา่ระกํา นายสุวิทย ์เล็กพลู 0-75809792

113 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลหลู่อง นายวิชติ เกื้อบรรจง 075-416109
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114 ปากพนงั องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพกุ นายประยทุธ แกว้ประสิทธิ์ 075-809955

115 พรหมคีรี เทศบาลตําบลทอนหงส์ นายอมร แคล้วภยั 075-394208

116 พรหมคีรี เทศบาลตําบลพรหมคีรี นายสถติย ์นนทโชติ 0-75845052

117 พรหมคีรี เทศบาลตําบลพรหมโลก นายรังสิต  เฉลิมวรรณ 075-396163

118 พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนตําบลทอนหงส์ นางชนิรัตน ์กรงกรด 075-394001 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

119 พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนตําบลนาเรียง นายสมเกยีรติ ไหมดี 075-809114

120 พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นเกาะ นางรัชน ีใจหา้ว 075-845063

121 พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนตําบลอนิคีรี นายสันต์ กิ่งรัตน์ 075-845214 ต่อ16

122 พระพรหม เทศบาลตําบลนาสาร นายพยงค์ สงวนถอ้ย 075-763265

123 พระพรหม องค์การบริหารส่วนตําบลชา้งซ้าย นายชศัูกด์ิ เภรีฤกษ์ 075-355107

124 พระพรหม องค์การบริหารส่วนตําบลทา้ยสําเภา นางจติรา ศรีพบิลูย์ 075-845010

125 พระพรหม องค์การบริหารส่วนตําบลนาพรุ นายสนอง แกว้ประภาค 0-75378303

126 พปินู เทศบาลตําบลกะทนู นายโชโต  ริยาพนัธ์ 075-483075

127 พปินู เทศบาลตําบลเขาพระ นายพยงุ  สมทรัพย์ 075-499136

128 พปินู เทศบาลตําบลควนกลาง นางอไุร ว่องสกลุ 075-809296

129 พปินู เทศบาลตําบลพปินู นายธนบดี ธนากรรฐ์ 075-499096

130 พปินู องค์การบริหารส่วนตําบลพปินู นายทรงศักด์ิ คเชนทร์ 075-466348

131 พปินู องค์การบริหารส่วนตําบลยางค้อม นายวรานนท ์กรุงแกว้ 075-499133 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

132 เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลทา่ง้ิว นายสมจติร  พลูพพิฒัน์ 075-392150

133 เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลทา่แพ นายจรัญ เจยีจริาพทัธนนัท์ 075-765267

134 เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลบางจาก นายสุธัม  นวลคง 075-399779

135 เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลปากนคร นายปรีชา  แกว้กระจา่ง 075-379151

136 เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ นายวิฑูรย ์ หสัภาค 075-450564

137 เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ  เกตุชาติ 075-342880 ต่อ 106

138 เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลเมอืงปากพนู นายธนาวุฒิ  ถาวรพราหมณ์ 075-774130

139 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครศรีธรรมราชนางกนกพร เดชเดโช 075-356252

140 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา นางสาวไพเราะ เอยีดบวั 075-377581

141 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลไชยมนตรี นายยงยทุธ นาทะชยั 075-809614 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

142 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ซัก นายเกรียงศักด์ิ ศรีไสย 075-318920

143 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลทา่เรือ นายชํานาญ ลักษณะชฎา 0-75670259

144 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ไร่ นายพพิฒัน ์ทมุรัตน์ 0-75466263-4

145 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลนาเคียน นายจรรยา ตัดสายชล 075-355313

146 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย นายสุขเจริญ สุดสมบรูณ์ 075-764101 กด 15

147 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก นายภาณุวัชร เพชรรัตน์ 075-399273

148 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลปากนคร นายทรงศักด์ิ มสิุกอง 075 803876

149 เมอืงนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบลมะมว่งสองต้น นายปราโมทย ์สวนประพฒัน์ 075-340724 ต่อ 17

150 ร่อนพบิลูย์ เทศบาลตําบลเขาชมุทอง นายสนั่น  บญุเมอืง 075-809320

151 ร่อนพบิลูย์ เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย์ นายณรงค์  แซ่ไช้ 075-809577
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152 ร่อนพบิลูย์ เทศบาลตําบลหนิตก นายธีระชาติ  สวัสดีนฤมล 075-497044

153 ร่อนพบิลูย์ องค์การบริหารส่วนตําบลควนชมุ นายชยัยทุธ แกว้บญุทอง 075-759256

154 ร่อนพบิลูย์ องค์การบริหารส่วนตําบลควนพงั นายนกุลู ธานรัีตน์ 075-759284

155 ร่อนพบิลูย์ องค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพบิลูย์ นายวิฑูรย ์หมอ่มปลัด 075-449346-12

156 ร่อนพบิลูย์ องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง จ.ส.อ.ธรรมนญู มณีูเกดิ 075-846044

157 ร่อนพบิลูย์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนิตก นายสมเกยีรติ รักสถาน 075-497270

158 ลานสกา เทศบาลตําบลขนุทะเล นายโสภณ พรหมแกว้ 075-374842

159 ลานสกา เทศบาลตําบลลานสกา นายณภทัร ศรีใส 075-374832

160 ลานสกา องค์การบริหารส่วนตําบลกําโลน นายประยงค์ จลุรัตน์ 0-75533111

161 ลานสกา องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแกว้ นายดุสิต วิชยัพล 075-809391

162 ลานสกา องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ดี นายปรารถนา พจนจ์ําเนยีร 075-845086

163 ลานสกา องค์การบริหารส่วนตําบลลานสกา นายเจริญ อฏิฐผล 075-391160

164 สิชล เทศบาลตําบลทุ่งใส นายเจตนนัท ์ ใสยเกื้อ 075-466253 ต่อ 102

165 สิชล เทศบาลตําบลสิชล นายสุพล  พลูสวัสด์ิ 075-535525

166 สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลเขานอ้ย นายศุภโชค พดัฉมิ 075-753555-6

167 สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง นายสุนทร ใจหา้ว 075-845142

168 สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง นายสันติ พนัธวาที 075-771511

169 สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช นายไชยา ขนอม 0-75753110

170 สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลเปล่ียน นายสันติสุข มคํีา 075-845231

171 สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลสิชล นายสุพจน ์พลูสวัสด์ิ 075-846032

172 สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลส่ีขดี นายสําคัญ ศรีสุข 0-75800526

173 สิชล องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา นายนติินยั เอี่ยมชลวิเลิศ 0-75367326

174 หวัไทร เทศบาลตําบลเกาะเพชร นายเดชา  แกว้เจริญ 075-355926

175 หวัไทร เทศบาลตําบลหนา้สตน นายอรรถพล  นยิมเดชา 075-846016

176 หวัไทร เทศบาลตําบลหวัไทร นายเรวัตร ด่านตันติศุภกลุ 075-389504

177 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพงัไกร นายสุชาติ คงชมุ 075-767080

178 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลควนชะลิก นายสุชพี จนัทร์แกว้ 075 355074

179 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว นายสุรินทร์ สงหนู 075-766522 ต่อ16

180 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลทา่ซอม นายธรรมนญู ดีทองออ่น 075-766099 ต่อ11

181 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลบางนบ นายพสิิษฐ์ แปน้เหลือ 075-766060

182 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นราม นายสมโชค เกดิวัน 075-466220

183 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลรามแกว้ นายมนสั รอดเกล้ียง 075-466959 ต่อ 104

184 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลหวัไทร นายสมบรูณ์ ขลุกเอยีด 075-355963

185 หวัไทร องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม นายเสทอืน ถาวรนรัุกษ์ 075-355622


