
ที่ อ ำเภอ อปท. ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 ขนอม เทศบาลต าบลขนอม นายเสน่ห์ วเิชียร ปลัด ทต.ขนอม 075-528834

2 ขนอม เทศบาลต าบลท้องเนียน นายสุทัศนะ  จินวงศ์ ปลัด ทต.ท้องเนียน 075-528367

3 ขนอม เทศบาลต าบลอ่าวขนอม นายธวชัชัย ไชยเทพ ปลัด ทต.อ่าวขนอม 075-528432 ต่อ 1

4 ขนอม องค์การบริหารส่วนต าบลควนทอง นายวรัิช  สุขศิริ ปลัด อบต.ควนทอง 075-754230

5 จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองควา้ นางสาวจารุวรรณ เรืองทอง ปลัด อบต.ควนหนองควา้ 075-476381

6 จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ นางพไิลพร คงเกิด ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์ 075-355631

7 จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต.นาหมอบุญ 075-308109

8 จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชะอวด นายศราวธุ จิตอารีย์ ปลัด อบต.บ้านชะอวด 075-760060

9 จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามต าบล นางวจิิตร ลุยจันทร์ ปลัด อบต.สามต าบล 0-7530-8503

10 ฉวาง เทศบาลต าบลจันดี วา่ที่ร้อยตรีประยูรศักด์ิ ล่ิมพาณิชย์ ปลัด ทต.จันดี 0-75480280

11 ฉวาง เทศบาลต าบลฉวาง นายกันตพฒัน์  ชายเขียวบุญวงค์ ปลัด ทต.ฉวาง 075-364348

12 ฉวาง เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง นายสง่าชัย  หนูเนียม ปลัด ทต.ปากน้ าฉวาง 075-480279

13 ฉวาง เทศบาลต าบลไม้เรียง จ่าเอกธรีะ  ด้วงสิน ปลัด ทต.ไม้เรียง 075-671263

14 ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด นางวนิดา  ธรฤทธิ์ ปลัด อบต.กะเปียด 075-466216

15 ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลนากะชะ นายสัมพนัธ ์ แซ่อึง่ ปลัด อบต.นากะชะ 075-762525

16 ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง นายรุ่งโรจน์  สุวรรณะ ปลัด อบต.นาเขลียง 075-520428

17 ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว วา่ที่ ร.ต.ประพนัธ ์เพง็เจริญ ปลัด อบต.นาแว 075-480240

18 ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เรียง วา่ง 075-355121 กด 11

19 ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย นางโสภา  ทองฉิม ปลัด อบต.ละอาย 075-361206

20 ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า นางสุรางค์รัตน์  ไชยชนะ ปลัด อบต.ไสหร้า 075-334236

21 ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก นายชาตรื ชูขันธ์ ปลัด อบต.ห้วยปริก 075-520438

22 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลดอนตรอ นางนุชรี สุดแก้ว ปลัด ทต.ดอนตรอ 075-809588

23 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลทางพนู นายสัณฑศักย์ ทองมาก ปลัด ทต.ทางพนู 075-772754

24 เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา นายสุทิน สังข์แก้ว ปลัด อบต.เชียรเขา 075-809179

25 เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง นางกุลสตรี เสถียรขจรกุล ปลัด อบต.สวนหลวง 075-362571

26 ชะอวด เทศบาลต าบลชะอวด นางบุษบา  จิตต์รัว ปลัด ทต.ชะอวด 075-381303

27 ชะอวด เทศบาลต าบลท่าประจะ นายประจวบ สรรพสมบูรณ์ ปลัด ทต.ท่าประจะ 075-380489

28 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ นางฐิติชล แนมไสย ปลัด อบต.เกาะขันธ์ 075-493111

29 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด นางสาวสุภาพร  สายด า ปลัด อบต.ขอนหาด 0-75426007

30 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง นายสุพจน์ ฤทธชิัย ปลัด อบต.เขาพระทอง 075-845114

31 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ สิบต ารวจตรีทรงวฒิุ ทองขาว ปลัด อบต.ควนหนองหงษ์ 075-466245

32 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง นายสมนึก ฤทธริงค์ ปลัด อบต.เคร็ง 075-355875

33 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด นายค านึง จันทร์คง ปลัด อบต.ชะอวด 075-380332

34 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ศศิวมิล บุญชูด า ปลัด อบต.ท่าเสม็ด 075-809209

35 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง นางกชกร จิตรานนท์ ปลัด อบต.นางหลง 075-355873-4

36 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูล นายสุเทพ หนูรอด ปลัด อบต.บ้านตูล 021-070751

37 ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลวงัอ่าง นางอัจฉรา จันทร์มุณี ปลัด อบต.วงัอ่าง 075-845189 ต่อ 21

38 ช้างกลาง เทศบาลต าบลสวนขัน วา่ง 075-419177

39 ช้างกลาง เทศบาลต าบลหลักช้าง นายสุนทร เสถียรขจรกุล ปลัด ทต.หลักช้าง 075-803824

40 ช้างกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง นายวชิิต เทพชัย ปลัด อบต.ช้างกลาง 075-755555-6

41 เชียรใหญ่ เทศบาลต าบลการะเกด วา่ง 075-386038

42 เชียรใหญ่ เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ นายเดโช ล่ิมวจิิตรวงศ์ ปลัด ทต.เชียรใหญ่ 0-75450552 ต่อ 105

43 เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท จ่าสิบเอกสมเกียรติ หน าคอก ปลัด อบต.เขาพระบาท 075-809576

44 เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ นายวชิัย สงอาจิน ปลัด อบต.เชียรใหญ่ 075-767463

45 เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท้องล าเจียก นายประวทิย์ ศรีสวสัด์ิ ปลัด อบต.ท้องล าเจียก 075 386217

46 เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนาน นายวทิยา ชูประดิษฐ์ ปลัด อบต.ท่าขนาน 075-355977

รำยชื่อ ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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47 เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน วา่ง 075-466120

48 เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยูห่ัว นายชัยวฒัน์ สิทธศัิกด์ิ ปลัด อบต.แม่เจ้าอยูห่ัว 075-771292

49 เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง จ่าเอกภริมย์ ปั้นวงศ์ ปลัด อบต.เสือหึง 075-809247

50 เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลไสหมาก วา่ง 075-386218

51 ถ้ าพรรณรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์ ปลัด อบต.คลองเส 0-75470311

52 ถ้ าพรรณรา องค์การบริหารส่วนต าบลดุสิต นายถาวรณ์ จิตสุข ปลัด อบต.ดุสิต 0-75466090

53 ถ้ าพรรณรา องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา นายสุทธวิงศ์ สวสัดิวงศ์ ปลัด อบต.ถ้ าพรรณรา 075-306020

54 ท่าศาลา เทศบาลต าบลท่าศาลา นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัด ทต.ท่าศาลา 075-522785

55 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย นางนิสากร ปักเข็ม ปลัด อบต.กลาย 075-809112

56 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก ส.ต.ต.ไพโรจน์ องอาจ ปลัด อบต.ดอนตะโก 075-354099

57 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน นายอภรัิกษ ์ไพบูลย์ ปลัด อบต.ตล่ิงชัน 075-375218

58 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขึ้น นางสาววไิล ชลสาคร ผู้อ านวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต.ท่าขึ้น 075-355772-3

59 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา นายธนกร มะโนสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง รก.ปลัด อบต.ท่าศาลา 075-330474

60 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี นายประวงิ ใจห้าว ปลัด อบต.ไทยบุรี 075-770278

61 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิท์อง นายสมชาย มีทรัพย์ ปลัด อบต.โพธิท์อง 075-521761

62 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลโมคลาน นายสุริยัน ชูเมือง ปลัด อบต.โมคลาน 075-750055

63 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว นายไชยสิทธิ ์เทพทอง ปลัด อบต.สระแก้ว 0-7580-9143

64 ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน นางสาวอรอนงค์ หนูสุวรรณ ปลัด อบต.หัวตะพาน 075-750093

65 ทุ่งสง เทศบาลต าบลกะปาง นายชลิต ไทยทอง ปลัด ทต.กะปาง 075-495262

66 ทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย นายธนวฒัน์ เทวเดช ปลัด ทต.ชะมาย 075-466614

67 ทุ่งสง เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์ ปลัด ทต.ถ้ าใหญ่ 075-773229

68 ทุ่งสง เทศบาลต าบลที่วงั นายกัญช์ อินทนู ปลัด ทต.ที่วงั 0-75355629 ต่อ 101

69 ทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง นางเตือนจิต  จงคง รองปลัดเทศบาล รก.ปลัด ทต.ทุ่งสง 0-7541-1342-3

70 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว นายไพรัช พยาบาล ปลัด อบต.เขาขาว 075-355996

71 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาโร นายช านาญ เกิดบัวทอง ปลัด อบต.เขาโร 075-846045

72 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกรด นางสารภ ีโชติพนัธ์ ปลัด อบต.ควนกรด 075-355949

73 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ วา่ง 075-755400

74 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ นายนพดล ไชยศร ปลัด อบต.นาไม้ไผ่ 075-756735

75 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน นายชาตรี โมระมัต ปลัด อบต.นาหลวงเสน 075-804117

76 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าตก นายสุรศักด์ิ ไทยเกือ้ ปลัด อบต.น้ าตก 075-809267

77 ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ นายเชี่ยว ค าแหง ปลัด อบต.หนองหงส์ 075-845192

78 ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลท่ายาง จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา ปลัด ทต.ท่ายาง 075-489110 ต่อ106

79 ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลทุ่งสัง นายมานะ อินทศิลา รองปลัด ทต.ทุ่งสัง รก.ปลัด ทต.ทุ่งสัง 075-758630

80 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน นางสาวญาณิศา บุญช่วย ปลัด อบต.กรุงหยัน 0-75809364

81 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ นายอรุณศักด์ิ ชูแก้ว ปลัด อบต.กุแหระ 075-355930

82 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง นางมลธริา เมืองพรม รองปลัด อบต.ท่ายาง 075-489111

83 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ส.ต.อ.สมพอ้ง  เชาวภ์าษี ปลัด อบต.ทุ่งใหญ่ 075-489777

84 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป นางสาวเศรษฐิณี เกิดกล่ินหอม ปลัด อบต.บางรูป 075-800440

85 ทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลปริก นางอ าพร ชัยวชิิต ปลัด อบต.ปริก 075-758224

86 นบพติ า เทศบาลต าบลนาเหรง นางสาวนิภาภทัร  เงินถาวร ปลัด ทต.นาเหรง 075-752111 ต่อ 15

87 นบพติ า องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง นางสาวนฤมล ม่วงหิมพานต์ ปลัด อบต.กรุงชิง 075-752600

88 นบพติ า องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ สิบเอกก าแหง กรงกรด ปลัด อบต.กะหรอ 075-751103

89 นบพติ า องค์การบริหารส่วนต าบลนบพติ า นายนคร ปาลีพชิัย ปลัด อบต.นบพติ า 75307200

90 นาบอน เทศบาลต าบลนาบอน นายวเิชียร รัตนสุภา ปลัด ทต.นาบอน 075-491158

91 นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน นางแฉล้ม ศิลปวสุิทธิ์ ปลัด อบต.แก้วแสน 075-491425

92 นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง นางสาววรีะวรรณ จริงบ ารุง ปลัด อบต.ทุ่งสง 0-75300800

93 นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน นายประพนัธ ์พรหมเมือง ปลัด อบต.นาบอน 075-491539
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94 บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน นายสง่า ปรีชา ปลัด อบต.บางขัน 075-803775

95 บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม นายสัญญา ทองอร่าม ปลัด อบต.บ้านนิคม 075-355787

96 บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว นายประจักษ ์พนันาสี ปลัด อบต.บ้านล านาว 075-809135

97 บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลวงัหิน นายรักพร บริพนัธ์ ปลัด อบต.วงัหิน 021-070855

98 ปากพนัง เทศบาลต าบลเกาะทวด นายจิราวธุ กรเพชร ปลัด ทต.เกาะทวด 075-466188

99 ปากพนัง เทศบาลต าบลชะเมา นายสักรินทร์ ธรสินธุ์ ปลัด ทต.ชะเมา 075-845135

100 ปากพนัง เทศบาลต าบลบางพระ นายเกรียงศักด์ิ จินดาวฒัน์ ปลัด ทต.บางพระ 075-517-670

101 ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง นายประเสริฐ รัตนวชิา ปลัด ทม.ปากพนัง 075-517228

102 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบล บางศาลา นางล้ินจี ่ภาชนะกาญจน์ ปลัด อบต.บางศาลา 075-809347

103 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก วา่ง 075-845215

104 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ นางมัลลิกา ศรีอินทร์ ปลัด อบต.คลองกระบือ 075-399063

105 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย นายคมกริช คงชัย ปลัด อบต.คลองน้อย 075-466645

106 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพญา นายสมโภชน์ สิทธรัิตน์ ปลัด อบต.ท่าพญา 075-845213

107 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพงิ นายทว ีศรีอ าภรณ์ ปลัด อบต. บ้านเพงิ 075-518322

108 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ นายเสนอ ตรีจุย้ ปลัด อบต.บ้านใหม่ 075-466-231

109 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก นายสุรเชษฐ์ ทิพย์วงษ์ ปลัด อบต.ปากพนังฝ่ังตะวนัตก 075-370403

110 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัออก นายสุรพงค์ คงสุวรรณ ปลัด อบต.ปากพนังฝ่ังตะวนัออก 075-518418

111 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก นายโสภณ ส่งเสริมสกุล ปลัด อบต.ปากแพรก 075-466013

112 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า นายสมโชค ศรีรอด ปลัด อบต.ป่าระก า 0-75809792

113 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง นายฐิตติพงศ์ คงช่วย ปลัด อบต.หูล่อง 075-416109

114 ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพกุ นางกมลทิพย์ จงจิตร รองปลัด อบต.แหลมตะลุมพกุ 075-809955

115 พรหมคีรี เทศบาลต าบลทอนหงส์ นายอนุชา ธรรมชาติ ปลัด ทต.ทอนหงส์ 075-394208

116 พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมคีรี นายพรียุทธ  ทองประดู่ ปลัด ทต.พรหมคีรี 0-75845052

117 พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมโลก นางพรประภา กล่ันสุวรรณ์ ปลัด ทต.พรหมโลก 075-396163

118 พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ นางชินรัตน์ กรงกรด ปลัด อบต.ทอนหงส์ 075-394001

119 พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง นายสุกิจ สายสิงห์ ปลัด อบต.นาเรียง 075-809114

120 พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ นายสมเกียรติ น้ ารอบ ปลัด อบต.บ้านเกาะ 075-845063

121 พระพรหม เทศบาลต าบลนาสาร นายอธคิม อนันตธนวทิย์ ปลัด ทต.นาสาร 075-845214 ต่อ16

122 พระพรหม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย นายสรศักด์ิ คงเมือง ปลัด อบต.ช้างซ้าย 075-763265

123 พระพรหม องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายส าเภา นายปรีชา รัตนสุภา ปลัด อบต.ท้ายส าเภา 075-355107

124 พระพรหม องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ นางเพญ็จันทร์ คงเมือง ปลัด อบต.นาพรุ 075-845010

125 พปิูน เทศบาลต าบลกะทูน นายโสภณัฐ ศรีขวญัแก้ว ปลัด ทต.กะทูน 0-75378303

126 พปิูน เทศบาลต าบลเขาพระ นายวสันต์ ไทรแก้ว ปลัด ทต.เขาพระ 075-483075

127 พปิูน เทศบาลต าบลควนกลาง นายส าราญ ลับแสง ปลัด ทต.ควนกลาง 075-499136

128 พปิูน เทศบาลต าบลพปิูน นางสาวปริศนา สามารถ รองปลัด ทต.พปิูน 075-809296

129 พปิูน องค์การบริหารส่วนต าบลพปิูน นางสาวปาลิกา วงศ์วาสนา ปลัด อบต.พปิูน 075-499096

130 พปิูน องค์การบริหารส่วนต าบลยางค้อม นายวรานนท์ กรุงแก้ว ปลัด อบต. ยางค้อม 075-466348

131 เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าง้ิว นายคนึงเดช แก้วขวญั ปลัด ทต.ท่าง้ิว 075-499133

132 เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าแพ นางภาวดี สุปรียสุนทร ปลัด ทต.ท่าแพ 075-392150

133 เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลบางจาก นายสุวฒัน์ วชิรธนากร ปลัด ทต.บางจาก 075-765267

134 เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลบางจาก นายสุวฒัน์ วชิรธนากร ปลัด ทต.บางจาก 075-399779

135 เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลปากนคร นายนิกร อนุวฒันวงศ์ ปลัด ทต.ปากนคร 075-379151

136 เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จ นางอารียา ศรีจ านอง รองปลัด ทต.โพธิเ์สด็จ รก.ปลัด ทต.โพธิเ์สด็จ 075-450564

137 เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล 075-342880 ต่อ 106

138 เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพนู นายชาญชัย อรุณ ปลัด ทม.ปากพนู 075-774130

139 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา วา่ง ปลัด อบต.ก าแพงเซา 075-356252

140 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี นายยงยุทธ นาทะชัย ปลัด อบต.ไชยมนตรี 075-377581



ที่ อ ำเภอ อปท. ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

141 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก นายมนต์ชัย ศิริโรจน์ ปลัด อบต.ท่าซัก 075-809614

142 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ นายสุรินทร์ สายพรหม ปลัด อบต.ท่าเรือ 075-318920

143 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ นายวชิาญ อนุมาศ ปลัด อบต.ท่าไร่ 0-75670259

144 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน วา่ง ปลัด อบต.นาเคียน 0-75466263-4

145 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย นายจรัญ บุญล้อม ปลัด อบต.นาทราย 075-355313

146 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก นายภษูติ จิตสมพงษ์ ปลัด อบต.บางจาก 075-764101 กด 15

147 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร นางโสมพรรณ คงประพนัธ์ ปลัด อบต.ปากนคร 075-399273

148 เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลมะม่วงสองต้น นายดนัย สิทธชิัย ปลัด อบต.มะม่วงสองต้น 075 803876

149 เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัด อบจ. รก. ปลัด อบจ. 075-340724 ต่อ 17

150 ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง น.ส.จิรนันท์  อินทมุสิก ปลัด ทต.เขาชุมทอง 075-809320

151 ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลร่อนพบิูลย์ นางจารีวฒัน์  กุลเจริญ ปลัด ทต.ร่อนพบิูลย์ 075-809577

152 ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลหินตก นายสมศักด์ิ  กิตติอุดมพร ปลัด ทต.หินตก 075-497044

153 ร่อนพบิูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม นางสุขิตา ศรีสุวรรณ ปลัด อบต.ควนชุม 075-759256

154 ร่อนพบิูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลควนพงั นายอภนิันท์  พจนะ ปลัด อบต.ควนพงั 075-759284

155 ร่อนพบิูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์ นายธรีะพงศ์  ธานีรัตน์ ปลัด อบต.ร่อนพบิูลย์ 075-449346-12

156 ร่อนพบิูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง สิบต ารวจโทสุวทิย์ ช่วยบุญชู ปลัด อบต.เสาธง 075-846044

157 ร่อนพบิูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหินตก นางพชัรินทร์  พทุธงักุโร ปลัด อบต.หินตก 075-497270

158 ลานสกา เทศบาลต าบลขุนทะเล นายดนัย ร าพงึนิตย์ ปลัด ทต.ขุนทะเล 075-374842

159 ลานสกา เทศบาลต าบลลานสกา ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัด อบต.ลานสกา 075-374832

160 ลานสกา องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ส.ต.ต.หญิง มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์ ปลัด อบต.ก าโลน 0-75533111

161 ลานสกา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว นางจันทิรา  หนูเขียว ปลัด อบต.เขาแก้ว 075-809391

162 ลานสกา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี ส.ต.ต.สุรินทร์ เดชรักษา ปลัด อบต.ท่าดี 075-845086

163 ลานสกา องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา นายวนิิตย์  นิลกรรณ์ ปลัด อบต.ลานสกา 075-391160

164 สิชล เทศบาลต าบลทุ่งใส วา่ง 075-466253 ต่อ 102

165 สิชล เทศบาลต าบลสิชล นายวรพนธ ์ บุญเสริมสุข ปลัด ทต.สิชล 075-535525

166 สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย วา่ง 075-753555-6

167 สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง นางสุมิตรา รักบ ารุง ปลัด อบต.ฉลอง 075-845142

168 สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง นางสาววณีา โต๊ะสาน ปลัด อบต.ทุ่งปรัง 075-771511

169 สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช นางสาวติรี พรหมวี ปลัด อบต.เทพราช 0-75753110

170 สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลเปล่ียน นายกิตติศักด์ิ อมรลักษณ์ ปลัด อบต.เปล่ียน 075-845231

171 สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล นางอุมารินทร์ อินทราช ปลัด อบต.สิชล 075-846032

172 สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด นายสาริศ เดชรักษา ปลัด อบต.ส่ีขีด 0-75800526

173 สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา นายสุรศักด์ิ วงษอ์ าไพวรรณ ปลัด อบต.เสาเภา 0-75367326

174 หัวไทร เทศบาลต าบลเกาะเพชร นายณรงค์ ยิม้สุด ปลัด ทต.เกาะเพชร 075-355926

175 หัวไทร เทศบาลต าบลหน้าสตน นายประทีป คงตุก ปลัด ทต.หน้าสตน 075-846016

176 หัวไทร เทศบาลต าบลหัวไทร นายณรงค์  ยิม้สุด ปลัด ทต.หัวไทร 075-389504

177 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพงัไกร นายสมพร กาฬวจันะ ปลัด อบต.เขาพงัไกร 075-767080

178 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก นายสมศักด์ิ หนูรุ่น ปลัด อบต.ควนชะลิก 075 355074

179 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว นางจันทนา คงเกตุ ปลัด อบต.ทรายขาว 075-766522 ต่อ16

180 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซอม สุชาติ ช านาญแทน ปลัด อบต.ท่าซอม 075-766099 ต่อ11

181 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบางนบ นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์ ปลัด อบต.บางนบ 075-766060

182 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม นายบุญณรงค์ โชคสวสัดิกร ปลัด อบต.บ้านราม 075-466220

183 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลรามแก้ว นายณรงค์ มูสิกสุวรรณ์ ปลัด อบต.รามแก้ว 075-466959 ต่อ 104

184 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล ปลัด อบต.หัวไทร 075-355963

185 หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม นายปรเมศวร์ ชุมทอง ปลัด อบต.แหลม 075-355622


