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ชื่อ
ที่อยู่ โทร.
ที่ทำงาน โทร.
หมู่เลือด
เลขประจำตัวประชาชน
บัตรข้าราชการ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือเดินทาง
สมุดฝากธนาคาร
บัตรเครดิต
ทะเบียนรถยนต์
ทะเบียนรถจักรยานยนต์
ทะเบียนอาวุธปืน
อื่น ๆ

บันทึกส่วนตัวโทรศัพท์สำคัญ
เหตุด่วนเหตุร้าย ๑๙๑
สถานีตำรวจดับเพลิง ๓๔๘๑๑๘,๑๙๙
สถานีตำรวจภูธรเมือง                     ๓๕๖๕๐๐
แจ้งไฟฟ้าขดัขอ้ง                        ๑๑๒๙,๓๕๖๐๔๔
แจ้งซอ่มประปาเทศบาล                       ๓๕๖๒๘๒
สถานอีุตุนิยมวิทยา จ.นครศรฯี                ๓๔๘๑๐๗
ศนูยบ์รกิารขอ้มูลภาครฐัเพือ่ประชาชน            ๑๑๑๑
สอบถามหมายเลขโทรศพัท ์                      ๑๑๓๓
แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง ๑๑๗๗+๐๗๕+หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลมหาราช                       ๓๔๒๐๑๙-๒๐
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรฯี              ๓๔๕๕๐๑
สถานรีถไฟ                                       ๓๕๖๓๖๔
สถานขีนสง่จังหวัดนครศรฯี                    ๓๕๖๗๘๑
สนามบนิ                                         ๓๖๙๕๔๐
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สารบัญ

ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ๑๓
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ๑๖
สำนักงานจังหวัด ๒๕
ที่ทำการปกครองจังหวัด ๒๖
อำเภอ ๒๗
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ๓๒
ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ๔๐
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๑
ศาล ๖๐
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๖๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๖๒
สนง.คปภ.จว.นศ. ๖๓
สำนักงานอัยการ ๖๓
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๖๕
สำนักนายกรัฐมนตรี ๗๔
กระทรวงกลาโหม ๗๕
กระทรวงการลัง ๗๗
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๘
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๗๙
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๐
กระทรวงคมนาคม ๘๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๙

๑. จังหวดันครศรธีรรมราชมพีื้นที ่๙,๙๔๒.๕๐๒ ตร.ม.
    หรือประมาณ ๖,๒๑๔,๐๖๔ ไร่
๒. ประชากร ณ เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓

จำนวน ๑,๕๑๘,๙๐๑ คน (ชาย ๗๕๔,๒๐๒ คน
    หญิง ๗๖๔,๖๙๙ คน) ๔๗๐,๖๗๐ ครัวเรือน
๓. ประชากรมรีายได ้จำนวน ๗๙,๑๖๕ บาท/คน/ปี

ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั GPP ปี ๒๕๕๒
    เท่ากับ ๑๓๕,๕๐๐ ล้านบาท
๔. อาชีพหลัก การเกษตรกรรม อาชีพรองได้แก่
    การคา้สง่ คา้ปลกี งานบรกิาร
๕. การปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น

๒๓ อำเภอ ๑๖๕ ตำบล ๑,๕๕๑  หมูบ่า้น
๖.  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๔ เขต มี ส.ส. ๑๐ คน
๗. การปกครองสว่นทอ้งถิน่ แบง่เปน็ ๑ อบจ. ๓๐ เทศบาล
    และ ๑๕๔ อบต.
๘. ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๘๐  กิโลเมตร
๙. รหัสไปรษณีย์  ๘๐๐๐๐
๑๐.รหัสพื้นที่โทรศัพท์ ๐๗๕

ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี ๒๕๕๔
(รหสัพืน้ที่โทรศพัท ์๐๗๕)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายธีระ มินทราศักดิ์ 356142 356006

342803 342802
โทรสาร. 342803 สป.70410
สป. 70011

70097-98
08-9203-0428
08-1690-2017

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสมมาตร บารา 08-1957-0563
นายนิกูล  แสงช่วง 08-1541-1672
นายสุกรี  หลงยือระ 08-6291-4754
น.ส.อมรทิพย์ขวัญเกลี้ยง08-4059-8531
น.ส.เกษร  ไม้เรียง 08-7394-0264

ที่ทำงาน ที่บ้าน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๙๑
กระทรวงพลังงาน ๙๒
กระทรวงพาณิชย์ ๙๓
กระทรวงมหาดไทย ๙๓
กระทรวงยุติธรรม ๙๖
กระทรวงแรงงาน ๙๗
กระทรวงวัฒนธรรม ๙๗
กระทรวงศึกษาธิการ ๙๘
กระทรวงสาธารณสุข ๑๐๔
กระทรวงอุตสาหกรรม ๑๐๖
สภากาชาดไทย ๑๐๖
หน่วยงานภาคเอกชน ๑๐๗
โรงเรียน ๑๑๒
โรงพยาบาลเอกชน ๑๑๓
วัด ๑๑๔
ธนาคาร ๑๑๕
บริการขนส่ง ๑๑๖
โรงแรม / รีสอร์ท ๑๑๗
ร้านอาหาร ๑๑๘
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ๑๒๐
ผู้สื่อข่าว ๑๒๐
บริษัทนำเที่ยว ๑๒๒



14 15

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์310044
                  โทรสาร 310044

 สป. 70413
08-9201-2244

หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ทำงาน ที่บ้านที่ทำงาน ที่บ้าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าที่ร.ต.ฐิตวัฒน  เชาวลิต 356707     341017

โทรสาร 356707
สป.            70412

08-9203-1894
เลขานุการรองผู ้ว ่าราชการจังหวัด
นายไพรัตน์ ทับชุม 08-4062-3772
นายประดิษฐ์  ช ูเมือง 08-4312-2592

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายวันชัย ไชยวรรณ 356542 -

โทรสาร 356707
สป.            70414

08-9201-9955
เลขานุการรองผู ้ว ่าราชการจังหวัด
นางสาวธนภัทร  ดาวมณี 08-1892-2802

เลขานุการรองผู ้ว ่าราชการจังหวัด
นายไวพจน์  อ่อนละออ 08-1557-7678
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ที่ทำงาน ที่บ้าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นางสาวดาวนภา รามนัฏ    356165 -

โทรสาร 341026
สป. 70452

08-1917-3402

อุตสาหกรรมจังหวัด
นายสมพล  รัตนาภิบาล 356740   -

โทรสาร     346121
สป.     70493

    08-1625-8811

คลังจังหวัด
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล 356160   -

โทรสาร        341143
สป.     70457

    08-6476-1900

ปลัดจังหวัด
นายสชุาติ  สุวรรณกาศ    356143 356443

โทรสาร    310096 สป.70436
สป.    70431

08-9973-9818
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา 343409 ต่อ131  -

โทรสาร 346942
08-1895-7468

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
นายสมบรูณ์  โอฬารกจิเจริญ 356553 312320

โทรสาร    356531    สป.70426
สป.    70425

   08-9203-4058

ที่ทำงาน ที่บ้าน
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
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ที่ทำงาน ที่บ้าน
ปศุสัตว์จังหวัด
นางวิมลรัตน์  สุภาคม 356254  431185

โทรสาร 356065
08-5660-9873

สหกรณ์จังหวัด
นายสมศักดิ์  คำบัว 324469 ต่อ 101

โทรสาร 324470 ต่อ 109
สป. 70458

08-1275-7303
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นายอุดร  เสนากัสป์ 357312 -

โทรสาร 346691
สป.    70058

08-3388-6226
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นายวรชาติ ศรีเปารยะ 347313 -

โทรสาร 348015
08-1270-0788

ที่ทำงาน ที่บ้าน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายชุมพล   ศันสยะวิชัย 340473 -

โทรสาร 341029
สป. 70453

08-1888-9185
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นายมณเฑียร  หัสนันท์ 432012     -
                 โทรสาร 432011

สป. 70454
08-1439-8726

เกษตรจังหวัด
รก.นายภาสวตั  รัตนศรี 446164     -

โทรสาร 446015
08-6686-8973

ประมงจังหวัด
นางอารีย์  อินทรสมบัติ 356150 -

โทรสาร 356150
08-1372-1530
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     ที่ทำงาน ที่บ้าน
ประกันสังคมจังหวัด
นางประไพจิตร   อ้นจู 774646-50   -

โทรสาร 774648 ต่อ 28
สป.70550
08-1892-0057

ขนส่งจังหวัด
นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร 378591       -

โทรสาร 378590
08-1860-6095

พาณิชย์จังหวัด
นายสัญญารักษ์  สินสกุล 356069   -

312903
โทรสาร 344215

08-1979-7621
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นายวิชิต  เพชรยอด 360129 -

โทรสาร 341204
สป. 70061

08-1737-0043

     ที่ทำงาน ที่บ้าน
พัฒนาการจังหวัด
นายสุทิน  มณีพรหม 356543 344325

โทรสาร 342340
สป. 70456

08-4874-0602
แรงงานจังหวัด
นายนิกร  นำภานนท์ 345158-9 320887

โทรสาร           345158-9 ต่อ 14
สป. 70050

08-9873-7801
จัดหางานจังหวัด
นายบญุโชค มณีโชติ 347329          -

โทรสาร 347329
สป. 70459

08-1978-8480
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
นายบุญถิ่น  สืบสม 347300 -

โทรสาร 347300
สป. 70451

08-1893-8544
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ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผอ.สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ 341010        -

 โทรสาร 318370
                                  08-1875-1964
วัฒนธรรมจังหวัด
นายไพโรจน ์แก้วจุฑานิติ 358336 -

 โทรสาร 347811
 สป.    70052

   08-9973-9834
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นายโชต ิ โชติช่วง 357856          -
               โทรสาร 357800

08-6940-8509
พลังงานจังหวัด
นายอุทัย  ภูริพงศธร 432327           -
                      โทรสาร 432328
                                  08-1174-7937

ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอปากพนัง
นายสมศกัดิ์  สาระหงษ์ 517288      -

โทรสาร 518018
08-6266-6060

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทุ่งสง
นายสรุิโย  วิชัยดิษฐ 773136 773137

โทรสาร 773035
08-1893-3196

สัสดีจังหวัด
พ.อ.ประยูร  เจริญพันธุ์     356467      -

   โทรสาร        356467
08-1476-8608

สถิติจังหวัด
นายเจษฏา  สมาธิ 356452      -

โทรสาร 356452
สป. 70054

08-1737-2164
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 ที่ทำงาน     ที่บ้าน

ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัด (สาขาทุ่งสง)
นายสรุะชัย  วงศ์สวัสดิ์     770155-6 -
                โทรสาร            770157

    08-9973-3678

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
  นายวสิิทธิ์    เอารัตน์         08-1537-3442
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  น.ส.วัชรี  จิตต์วรจินดา     08-9203-4186
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายศรณัยู  เสมา     08-1397-4492
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  นายวิมล  หอมยิ่ง              08-4652-5470

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นายสุทธิ  ศิลมัย 378046    340870

โทรสาร 342621
08-9970-5639

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
รก.นายธเนศวร  คงหอม 358440-4 -

โทรสาร 358440
สป. 70084

08-9969-6737
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รก.นางสาววลัยภรณ์  ณ นคร 344774-5 -

โทรสาร 344783
สป. 70520

08-7419-3785
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (สาขาทุ่งสง)
นายศักย์    ดิษฐาน 424024-5      -

โทรสาร 424024
08-1909-0510

ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
น.ส.มรรยาท  มิตรกูล 340374-5      -
                         โทรสาร 340373

08-9979-1008

                                                     ที่ทำงาน     ที่บ้าน
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 356375 -

โทรสาร 356144
สป. 70432

08-9973-4803

สำนักงานจังหวัด
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อำเภอ

ที่ทำงาน ที่บ้าน

นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นายราชติ  สุดพุ่ม 451841-2

โทรสาร 451840
08-1691-7171

นายอำเภอทุ่งสง
นาธัชพงศ์  แผ่ความดี 411212 411046

โทรสาร 411685
08-1867-2077

นายอำเภอปากพนัง
นายวิศาล  เพชรคง        517399 517315

   โทรสาร        517399
08-1867-2130

นายอำเภอท่าศาลา
นายเสร ี   ทวีพันธุ์ 521049 521069

โทรสาร 521049
08-1867-2099

จ่าจังหวัด
นายกติติพันธ์  เพชรชู        08-1892-4071

สป.        70431
ป้องกันจังหวัด
 นายถิรนาท เอสะนาชาตงั        08-1831-7008

 สป.        70434

                                                     ที่ทำงาน     ที่บ้าน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  นางสาวพนดิา  อรุณสกลุ 08-9652-2062
สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด
  นายรัชพล  พรหมทอง 340766 -

โทรสาร 340766
สป. 70419

08-6946-5117สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  ส.อ.สุวัฒน์  ยอดหวาน        348028

โทรสาร        348028
สป.        70428

      08-4745-7394
                                                      ที่ทำการปกครองจังหวัด

เสมียนตราจังหวัด
นางปราน ี ขาวปากรอ  08-1958-2037

สป.  70433
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ที่ทำงาน ที่บ้าน
นายอำเภอสิชล
ว่าง 771584 771577

โทรสาร 771575

นายอำเภอเชียรใหญ่
นายธำรง  เขมะรัตน์ 386065 386063

386015
โทรสาร 386062

08-1867-2118
นายอำเภอพิปูน
นายไตรรตัน์  ไชยรัตน์ 499004 499005

โทรสาร 499014
08-1867-2143

นายอำเภอทุ่งใหญ่
ว่าง 489158 431016

โทรสาร 489158

        ที่ทำงาน      ที่บ้าน
นายอำเภอขนอม
นายพลากร บุญประคอง 529013 529014

โทรสาร 529013
08-1867-2141

นายอำเภอร่อนพิบูลย์
นายพงศว์เฑพ  จิรสุขประเสริฐ 441080 441090

โทรสาร 441147
08-1867-2086

นายอำเภอชะอวด
นายไพศาล  บุญล้อม 380360 381311

โทรสาร 381300
08-1867-2098

นายอำเภอฉวาง
นายสกล  จันทรักษ์              481147-481148

โทรสาร 481229
08-1867-2080
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     ที่ทำงาน ที่บ้าน
นายอำเภอบางขัน
นายสุระ สุรวัฒนากุล 371266 371322

โทรสาร 371266
08-1867-2177

นายอำเภอจุฬาภรณ์
นายอนวัตร  ศุภศรี 308110 308259

โทรสาร 308110
08-1898-4151

นายอำเภอถ้ำพรรณรา
นายธัญญพัฒน์   พัฑฒิคงพันธุ์ 306017 306018
                 โทรสาร 306017

08-1867-2184
นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายธวชัชัย  แท้เที่ยง 772609 386025
                  โทรสาร 772608

08-1867-2192
นายอำเภอพระพรหม
นายนิยม  ดวงส้ม 378313 378331
                  โทรสาร 378313

08-1867-2194

ที่ทำงาน ที่บ้าน
นายอำเภอหัวไทร
นายทนิกร  มุสิกวัตร    389435 389436

โทรสาร    389635
   08-1867-2130

นายอำเภอลานสกา
นายอภินันท์  เผือกผ่อง 391039 358245

โทรสาร 391049
08-1867-2134

นายอำเภอพรหมคีรี
นายถาวร  คงแกว้ 396102 396103

โทรสาร 396102
08-1867-2163

นายอำเภอนาบอน
นายพงศศ์ักดิ์ คารวานนท์ 491172 491173
                 โทรสาร 491172

08-1867-2152
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รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2)
นายดำรงค์  รุ่งเรือง 08-1909-9799
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (3)
นายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ 08-4187-5825
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ว่าที่ ร.ต.พีรพันธุ์  สุวรรณโอภาส 08-7892-5992

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
                 เบอร์กลาง 345540-1

342880-2

                                                         ที่ทำงาน ที่บ้าน

นายกเทศมนตรี
นายสมนกึ  เกตุชาติ     08-1693-0707
ปลัดเทศบาล
นายวิโรจน์   พรรณราย    08-9873-4008

นายอำเภอนบพิตำ
 ว่าง 307189
                 โทรสาร        307251

08-1867-2253
นายอำเภอช้างกลาง
นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ 486951 486952
                 โทรสาร        486951

08-1867-2254

สว่นราชการสว่นทอ้งถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายพิชัย บุณยเกียรติ 356253 ต่อ 309 -

โทรสาร 356444
08-1893-5000

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (1)
นายละม้าย เสนขวัญแก้ว 08-5078-0665

                                                         ที่ทำงาน ที่บ้าน
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นายกเทศมนตรีตำบลเขาชุมทอง
นายไพโรจน ์ อำนักมณี 449291 -

โทรสาร 449454
08-1370-2834

                                                         ที่ทำงาน ที่บ้าน
นายกเทศมนตรีตำบลขนอม
นายประสิทธิ์  เพชราภรณ์ 528834    -

    โทรสาร 528834

นายกเทศมนตรีตำบลจันดี
นายสัมพันธ์   เหลืองวรพันธ์ 486498 -

       โทรสาร 386738
08-1894-4528

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
นายปราโมทย ์เอกสมทราเมษฐ์ 480279 -

โทรสาร 481151
08-9254-4434

ที่ทำงาน ที่บ้าน
เทศบาลเมืองปากพนัง

             เบอร์กลาง 517313
517266
717228

นายกเทศมนตรี
นายชัยณรงค์  สวัสดีนฤนาท 08-1956-7889
ปลัดเทศบาลฯ
นายมานะ  นพสงค์ 08-1891-3097

เทศบาลเมืองทุ่งสง
เบอร์กลาง 332548

นายกเทศมนตรี
นายทรงชยั  วงษ์วัชรดำรง 08-1537-5629
ปลัดเทศบาลฯ
นายพิเชษฐ์  อุษาสมุงคล 08-7276-7788



36 37

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
นายวชิิตร  แช่มศิริวัฒน์ 489110

โทรสาร 489110
08-1677-7334

                                               ที่ทำงาน     ที่บ้าน

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน
นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์ 491158        -

           โทรสาร 491158
08-1737-1662

นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก
นายสุธรรม  ทองอุปการ 399511    -

โทรสาร 399511
08-6595-2298

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร
นายปรีชา แก้วกระจ่าง      379151

โทรสาร 379036
                               08-3650-5159

นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน
นายชัยรัตน์  ปรีชา 372568 -

โทรสาร 372518
08-9973-4981

นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด
นายปรีชา  อ่อนนวล 381303 -

โทรสาร 381303
08-4851-1634

นายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่
นายสกุิต  ประสพสขุ 386038

โทรสาร 386213
08-1978-2367

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นายพงศเ์ทพ ฟุ้งตระกูล 522785-6           -

08-9909-6859
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ
นายดำรงค ์ สุขพันธ์ 765267-8           -

โทรสาร 383297
08-5798-8371

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์
นายอมร  แคล้วภัย 394208           -

โทรสาร 394208
08-9973-4983

                                                        ที่ทำงาน     ที่บ้าน
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นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน
นายชาญศักดิ์  สุทธิช่วย 527721    -

โทรสาร 528367
08-1083-9023

นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ 363250    -

โทรสาร 363250
08-5388-3696

       ที่ทำงาน ที่บ้าน
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
นายสมชาย  อริยกุลนิมิต 389504          -

โทรสาร 388977
08-3648-3471

นายกเทศมนตรีตำบลหินตก
นายมาโนช   สวัสดีนฤมล 497044    -

โทรสาร 497044
08-1956-3824

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพรหมคีรี
นายสถติย์   นนทโชติ 338385

08-1083-5351

               ที่ทำงาน      ที่บ้าน
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก
นายรณชัย คีรีเพ็ชร 396163 -

    โทรสาร 396163
08-1271-5351

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง
นายชัยศรี  มีพัฒน์ 671263     -

    โทรสาร 671167
08-1272-7788

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์
นายณรงค ์ แซ่ใช้ 336081 -

    โทรสาร 441969
08-9866-4042

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา
นายพงษส์ิทธิ์ กลับคล้าย 374832     -

โทรสาร 27065
08-1918-6748

นายกเทศมนตรีตำบลสิชล
นายสรรเสริญ สุนทรมัฏฐ์ 535525

335710
โทรสาร 536507

08-6543-3251
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องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
นายทรงศกัดิ์ มุสิกอง      08-1891-6994

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
นายสาโรจน ์ ส่งซ้าย          08-6273-0740
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
นายนรินทร์  ยุทธชัย          08-5790-0434

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
นายจรวย  จิตต์ชื่น   08-2274-3996

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน
นายตะเลบ  ธานมาศ 08-1091-5047

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
นายจรัส  รักขนาม 08-5326-2643

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
นายสขุเจริญ  สุดสมบูรณ์ 08-5888-3200

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานชมรมนายกองคก์ารบริหารสว่นตำบล
นายธนาวธุ  ถาวรพราหมณ์   774130-3

  08-1677-7376

    ที่ทำงาน ที่บ้าน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทางพูน
นายชลธีร์  ทองพริก 477775            -

โทรสาร 477775
08-1968-3123

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระ
นายพยุง  สมทรัพย์ 372211            -

โทรสาร 372211ต่อ104
08-7275-4650

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะเพชร
นายเดชา  แก้วเจริญ 386222            -

โทรสาร 386222 ต่อ 16
08-1978-5230

                         ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
นายยงยศ  แก้วเขียว 08-1271-0650
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
นายสุรินทร์  มีชนะ 08-4842-7390

 โทรศัพท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
นายสมเอก  อินทร์ช่วย 08-7272-2254

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
นายบญุฤทธิ์  แคล้วแก้ว 08-9292-0037

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ
นายนิตย์  แก้วขุนราม 08-8290-7482

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
นายณัฐวิทย์  หนูช่วย 08-1415-0295

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
นายอั้น  รักษาชล 08-1893-0811

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
นายอรุณ  ไชยวัฒน์ 08-4313-5436

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
นายสมปอง ทองมาก 08-7886-7905

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
นายมณี จารีย์         08-1978-9521นัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
นายเชาวลติ  สุพรัตน์ 346913

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ
นายเกรยีงศักดิ์ ด่านคงรกัษ์ 08-1968-5141

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
นายชำนาญ  ลักษณะชฎา 08-1893-3223

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
นายสมจติร  พูลพิพัฒน์ 08-0694-5949

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
นายธนาวุธ  ถาวรพราหมณ์ 08-1677-7376

อำเภอชะอวด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
นายอุดม  ไชยภักดี 08-2437-8535

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
นายประเสรฐิ  ชมเชย 08-4857-1051

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
นายประดับ  หมื่นจร 08-9648-6319

 โทรศัพท์
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 โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
นายสทุธินันท์  พุ่มนุ้ย 08-1788-2848

อำเภอขนอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
นายไตรรงค ์ ใจสบาย 08-1958-3331

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
นายโชคชยั  ทองสม 08-1892-4618

อำเภอสิชล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิชล
นางสาววรรณด ี ฤทธิภักดี 08-6593-2549

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
นายสำคญั  ศรีสุข 08-9873-0051

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
นายทวโีชค  สมเกา่ 08-3393-3866

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
นายวันรัตน์  เกลี้ยงขำ 08-7283-8369

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
นายพีระพล  นาคแกว้ 08-5781-4421

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
   นายสนธยา  เดชรัตนวิไชย      08-9866-9268

 โทรศัพท์
อำเภอหัวไทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
 นายสุทัศน์   พูลเสน 08-1677-4567
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน
นายประดบั  แก้วพลับ 08-5292-3092
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
นายวิลาศ  มีฮิ่น      08-9724-9245

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
นายเสทอืน  ถาวรนุรักษ์     08-9562-7165

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
นายวิลัย  แก้วจันทร์   08-3396-1181

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร
นายวิจิตร  รังสิมันตุชาติ   08-4726-1183

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
นายสมเกียรติ  มีทองจันทร์   08-9292-7519

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม
นายนุสรณ์  อุ่นเมือง   08-7282-5247

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว
นายมนัส  รอดเกลี้ยง   08-1087-8892
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 โทรศัพท์
อำเภอร่อนพิบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
นายวิฑูรย์  หม่อมปลัด           08-1676-6363

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
นายธรรมพิทย์  รอดบัวทอง     08-1978-5189

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
นายสมเกยีรติ  รักสถาน      08-4307-9400

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
จ.ส.อ.ธรรมนูญ  มณีเกิด          08-6696-5764

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
นายนิคม  ชุมเปีย      08-6045-2526

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
นายวัชร  สุขเกื้อ   08-1958-2379

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
นายองอาจ  หนูทองแก้ว   08-1396-2898

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
นายสำราญ  พรหมดวง   08-9026-8980

 โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
               นายจิตรณรงค ์  ดำเพ็ง         08-6278-8839
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
   นายอำพร  ยอดผกา   08-9723-5070
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
   นายสันติสุข  มีคำ   08-9867-4575
อำเภอจุฬาภรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
นายชลิต  สุวรรณสิทธิ์  08-7277-7562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
นายสนทิ  คุ้มไพรันต์  08-7881-8185

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
นางกมลรัตน์ แก้วมณี      08-4440-9652

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
นายประสาร  ลุยจันทร์      08-9589-7857

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
นายสมเกยีรติ์  วังบุญคง      08-1788-7222
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 โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
นางอวยพรทิพย์  ศรีเจริญ   08-4307-3773

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
นายโสภา  แก้วจีน   08-9866-7973

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
นายทรงฤทธิ์  ฐานะวัฒนา   08-6272-7268

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
นายเฉลิม  คลอดเพ็ง   08-3634-2394

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
นายสวุิทย์  เล็กพูล   08-1382-9701

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา
นายเอกชัย  คงปาน   08-9591-6494

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
นายวานชิ นาคมาส   08-7275-1541

อำเภอทุ ่งใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
นายสเุมธ  หลุ่ยจิ้ว      08-1978-5935

 โทรศัพท์
อำเภอปากพนัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
นายจรูญ  มั่นคง   08-9645-0243

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
นายสมคดิ  พจน์จำเนียร   08-7389-8839

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
นายจะเรณ์  สินกำเนิด   08-1747-8035

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
นายอิทธิชัย  รอดมณี   08-1958-4235

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
นายอำพร  เดชบุญช่วย   08-9592-4730

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
นายสนชัย  สังขศรี   08-1081-1120

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด
นายวรรณชาต ิ ยอดแกว้   08-4446-0939

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
นายสุภาพ  ผลเกลี้ยง   08-7923-3927

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
นายเยื้อน  รอดมณี   08-1370-7309
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
นายประสงค ์ มวยดี 08-7892-9552

อำเภอบางขัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
นายสเุทพ  ภักดีโชติ 08-1893-9026

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
นายถนอม  สังขวิเชียร 08-5795-1636

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
นายชาญชยั  อุบลรัตน์ 08-1978-2190

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
นายสุพจน์  พลการ 08-1079-1836

อำเภอทุ ่งสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
นายหัตถชัย เมืองจีน 08-1370-2973

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
นายสวุิทย์  รัตนพันธ์ 08-1895-1341

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
นายไพรัตน์  รักษ์พงศ์ 08-7268-1426

 โทรศัพท์ โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก
นายวิรัตน์  เหมทานนท์   08-1326-4966

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
นายไกรศรี  สุวรรณฤทธิ์    08-1891-9417

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
นายสมหมาย  ดำเกลี้ยง   08-1187-2715

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
นายธินกร  เชื้อกูลชาติ   08-1968-7995

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
นายกุศล  คำสงฆ์   08-9289-6256

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง
นายภาชโร  เรืองสังข์   08-7892-2927

อำเภอนาบอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
นายสุธรรม  รัตนบุรี   08-6283-0951

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
นายวิชิตร  โมสิกานนท์   08-9245-5582
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 โทรศัพท์
อำเภอท่าศาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นายวิโรจน์  พิมเสน   08-9874-2577

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
นายบุญโชค  แก้วแกม   08-6378-9566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
นายยุทธนา  พิมเสน   08-1344-5595

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
นายกาแมน  สมาด   08-6685-7295

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี   08-1737-0244

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
นางอำนวย  ศรีวิสุทธิ์   08-1968-3854

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
ด.ต.การุณ  พุทธคุ้ม   08-6478-1680

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
นางมนตฤ์ดี  ศรีวิสุทธิ์   08-1978-3045

 โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
นายชัยพิภัทร  รัตนบุรี  08-9588-3310

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
นายอภินันท์  ชนะภัย  08-1397-6033

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
นายวิเชษฎ์  รัตนบุรี  08-1607-7894

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
นายสุเมธ  ผาสุก  08-4745-5577

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
นายพินิตย์  ชูบัวทอง  08-9972-1696

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
นายสมมิตร  รัตนกระจ่าง  460585

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย
นายประพัฒน์   รักษ์สีทอง    08-6282-3252

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่
นายสมัคร  กวีพันธ์    08-1893-1197
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 โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
นายดุสิต  ไทรทอง   08-7891-5928

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
นายจรูญ  ชัยชุมพล   08-6594-2217

อำเภอพิปูน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
นายศภุชัย  มัชฌิมวงศ์   08-1086-0810

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
นายสำเริง  เดโช   08-2813-3008

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกลาง
นางอุไร  ว่องสกุล   08-7895-2675

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน
นายวิรัตน์   ริยาพันธ์   08-1947-4374

อำเภอถ้ำพรรณรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
นายนิพัฒน์  ขุนทอง   08-7276-9731

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
นายไพเราะ  บุญทอง   08-7895-3537

 โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก
นายสมเกยีรติ  สุทธิพันธ์   08-7277-1421

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
นายอภินันท์  เชาวลิต   08-6706-8254

อำเภอเชียรใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด
นายสมจิตร  สุดเอียด   08-9591-8339

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
นายบำเพ็ญ  เจี๊ยะรัตน์   08-1370-4430

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
ด.ต.ไสว  รสสารภี   08-1422-2890

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
นายอนันต์  ถนอมสิน   08-1895-9162

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
นายประสาสน ์ ศรีเจริญ   08-1701-2159

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน
ดต.วีระพงค์ หนูเขียว   08-6898-2879

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
นายสลัด ส่งทวย   08-4645-3139
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 โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
นางฉวีวรรณ  สุวรรณมณี   08-6270-2979

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
นายอัมพร  กาญจนะ   08-8987-5943

อำเภอลานสกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
นายจีระพัฒน์  มัชฌิกะ   08-9973-4988

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
นายดสุิต  วิชัยพล   08-3172-0458

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
นายประยงค ์ จุลรัตน์   08-1728-0914

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
นายจิตร  สินธู   08-1979-6377

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล
นายโสภณ  พรหมแก้ว   08-1537-9199

 โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
นายสมพงศ ์ วิไล 08-1895-3734

อำเภอฉวาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
จ.ส.ต.นาคินทร์  จิตธรรม 08-7281-0090

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 08-4838-9438

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
นายสชุาติ  คงแกว้ 08-9288-2735

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
นายไกรณรงค ์ ธรฤทธิ์ 08-6961-8208

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
นายธีระศักดิ์   ศิริรัตน์ 08-9589-5114

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
นายบุญธรรม   รุ่งเรือง 08-1518-8288

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
นายทวปี ศรีชาย 08-1820-2923
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
นายชูศักดิ์  เภรีฤกษ์ 08-6593-7083

อำเภอนบพิตำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
นายพล  จันทร์ชุม 08-4443-3716

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
นายมนัสพงศ์  สุทธิเดช 08-7283-2531

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
นายคนึง  สันธานเดชา 08-9593-0864

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง
นายธวัชชัย  รินรัตน์ 08-1272-7999

 โทรศัพท ์

อำเภอช้างกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง
นายวิบูลย์  ชาญสวัสดิ์ 08-4849-5826

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
นายไพรินทร์    ใยน้อย 08-5690-6885

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
นายจำลอง  นนทสิทธิ์ 08-6278-9496

อำเภอพระพรหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
นายประสิทธิ์  สงวนโสตร 08-6945-8212

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร
นายพยงค ์ สงวนถ้อย 08-1797-2203

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
นายอุดม  ขาวหมดจด 08-1747-8684

อำเภอพรหมคีร ี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
นายสันติ  ศรีเมือง 08-1077-8370

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
นายสนัต์  กิ่งรัตน์ 08-7882-8538

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
นายวิจิตร  เทพีรัตน์ 08-2280-3429

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
นายประเสริฐ  ไหมดี 08-1077-4661

 โทรศัพท ์
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ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง
นายศกัดา  ร่ารื่น  411774 -

โทรสาร  420561
ผอ.สำนักงานประจำศาลจังหวัดทุ่งสง
น.ส.จิระวรรณ  นาคเสน  411774 -

โทรสาร  420561
 08-1892-9701

        ที่ทำงาน ที่บ้าน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายนิติทร  ศรีบุตร 399559-60 -

โทรสาร 399562
ผอ.สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
น.ส.ประภาพรรณ กาญจนสุภัค 399562
อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช
นายพัลลภ  รัตนจันทรา 325201-10 -

โทรสาร 774644
รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช
นายถาวร  เกียรติทับทิว 325213 ต่อ 211

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช
นายวิระพล  เทียนขก 357251 -

โทรสาร 347360
ผอ.สำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช
นายวินัย  พจน์จำเนียร 08-6282-5559
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง
นายสทุธิพงษ์  วัชรินทร์ 517188 -

โทรสาร 517008
ผอ.สำนักงานประจำศาลจังหวัดปากพนัง
นางนฤมล  ทองถวิล (รก.)  517188 -

โทรสาร  333807

่

หน่วยราชการอิสระ
ศาล

        ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวันชัย อินทร์แก้ว 356498 -

โทรสาร 348000
ผอ.สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
น.ส.สุธิรา  วิสารทพงศ์ 08-1295-1385
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ส่วนราชการที่ไม่สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง

อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายศริิศักดิ์  พจนสิทธิ์      356557           -

โทรสาร      356157
08-1893-9698

สนง.คณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุกิจประกันภัย
ผอ.สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด นศ.
นางพรวด ี   โต๊ะเอียด 347321-2         -

08-1174-8941

สำนักงานอัยการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 14
นครศรีธรรมราช
นายพิชิต  วรสุทธิไพบูลย์ 342900  -
                     โทรสาร 348001

08-1753-8257

        ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผอ.สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
น.ส.ปราณี นวลมี (รก.) 08-6267-2769

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายมนัส  เพ็งสุทธิ์ 432501-2  -

โทรสาร 432501-2
08-1968-0070

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พ.ต.อ.พันธ์ระวี  วีระพันธุ์ 432501-2  -

โทรสาร 432501-2
08-1441-7575

        ที่ทำงาน ที่บ้าน
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สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
พล.ต.ต.กระจ่าง  สุวรรณรัตน์ 356018  -
              โทรสาร 341054

08-1698-1799

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
พ.ต.อ.สุทัศน์  ชาญสวัสดิ์ 08-6476-1415

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
พ.ต.อ.สุวรรณ  ขุนทองจันทร์ 08-1978-3827

อัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือ
ทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายประเวศ  ศิริศักดิ์วัฒนา 356157 -

                                ที่ทำงาน     ที่บ้าน                                  ที่ทำงาน     ที่บ้าน
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช
นายกฤษดา วิบูลย์พงศ์ 356966 -

โทรสาร 356966
08-1537-2146

อัยการจังหวัดทุ่งสง
รก.นายครีี  อำนักมณี 422042 -

โทรสาร 422042
08-9920-7662

อัยการจังหวัดปากพนัง
นายสภุัท  ฤทธิชาญชัย 517091 -

โทรสาร 517273
08-1091-5806

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวรศกัดิ์  บุพพเนติ 320514 -

โทรสาร 320514
08-1477-1944

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
พ.ต.อ.เสริมศักดิ์  ผ่องโชค 08-6690-8525
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    ที่ทำงาน     ที่บ้าน
ผกก.สภ.สิชล
พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ 335503    -

โทรสาร 536474
08-1737-3030

ผกก.สภ.ขนอม
พ.ต.อ.อรุณ  แกล้ววาที 527528

โทรสาร 529086
08-1891-3833

ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.อ.ภูดิศ  นรสิงห์        341061    -

   โทรสาร 341030
08-5884-1819

ผกก.สภ.พรหมคีรี
พ.ต.อ.พินิจ  อำนวยพร 396014 -

โทรสาร 396013
08-1537-1623

                                ที่ทำงาน     ที่บ้าน
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ.
พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ  ปานแก้ว 08-1599-4481

ผกก.สภ.ลานสกา
พ.ต.อ.สุตรีธา  อ่อนสด 391038 -

โทรสาร 391025
08-9652-2300

ผกก.สภ.ท่าศาลา
พ.ต.อ.อดุลย์  ธนะชัยขันธ์ 330764 -

โทรสาร 521009
08-1968-0417

ผกก.สภ.พิปูน
พ.ต.อ.สมเกียรติ  ยุวดี    499203 -

โทรสาร 499008
08-1893-6176

ผกก.สภ.ฉวาง
พ.ต.อ.สมชาย  บุญครบ        481177    -

โทรสาร 481136
08-1535-7532
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ผกก.สภ.จุฬาภรณ์
พ.ต.อ.วันชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ 308238   -

โทรสาร 308238
08-1308-2803

ผกก.สภ.ชะอวด
พ.ต.อ.อาทิตย์ พันธุ์พิทย์แพทย์ 381299   -

โทรสาร 381389
08-1892-1791

ผกก.สภ.หัวไทร
พ.ต.อ.ภัชธนวิชญ์ ตันเสรีสกุลภัข389009

โทรสาร 389009
08-1535-6514

    ที่ทำงาน    ที่บ้าน    ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผกก.สภ.นาบอน
พ.ต.อ.เกษมสุข วิชัยธนพัฒน์ 491800   -

โทรสาร 491801
08-1737-6644

ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่
พ.ต.อ.สมพงศ์  ทิพย์อาภากุล 489167

โทรสาร 489167
08-1599-3994

ผกก.สภ.บางขัน
พ.ต.อ.อำนวย  หย่างไพบูลย์ 371241

โทรสาร 371241
ผกก.สภ.พิปูน
พ.ต.อ.สมเกียรติ  ยุวดี   499203 -

โทรสาร 499008
08-1893-6176

ผกก.สภ.ฉวาง
พ.ต.อ.สมชาย  บุญครบ       481177    -

โทรสาร 481136
08-1535-7532

ผกก.สภ.เชียรใหญ่
พ.ต.อ.พิมล  ทองตะกุก 366122 -

โทรสาร 386122
08-9973-5970ผกก.สภ.ปากพนัง

พ.ต.อ.วีระพล  มั่นเมือง 517397 -
                  โทรสาร 517277

08-7087-5555
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ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผกก.สภ.นบพิตำ
พ.ต.อ.เชิดชาย  โมสิกะ 307201 -

โทรสาร 307265
08-1895-1144

สวญ.สภ.ชะเมา
พ.ต.ท.สมยศ  สีหาบัว 366479 -

โทรสาร 366480
08-1797-4331

สวญ.สภ.เปลี่ยน
พ.ต.ท.นภดล เพ็ชรขาวเขียว 470710 -

โทรสาร 470711
08-1377-8380

สวญ.สภ.กะปาง
พ.ต.ท.วันชัย  ปะลาวัน 495155 -

โทรสาร 495155
08-9724-4040

ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผกก.สภ.ถ้ำพรรณรา
พ.ต.อ.พิรุณ  กลัดทอง 306019   -

โทรสาร 306019
08-1978-5097

ผกก.สภ.พระพรหม
พ.ต.อ.คมศักดิ์  ตันธนกุล 378562

โทรสาร 378562
08-9005-6345

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
พ.ต.อ.ชำนาญ  ชำนาญกิจ 772621   -

โทรสาร 772621
08-3181-3013

ผกก.สภ.ช้างกลาง
พ.ต.ท.สมโชค  จันทรมณี 364360 -

โทรสาร 364360
08-1893-0056



72 73

ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่   42
พ.ต.อ.สิงหนาท  สีกาแก้ว 411220  ต่อ 201

โทรสาร 411722
08-1891-9301

สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 7
พ.ต.ต.บรรพต  เดชมา 341175 -

โทรสาร 341175
08-5811-2252

สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท.ประยุทธ  สิมาธรรม 346679 -

   โทรสาร 320727
08-1540-5554

ที่ทำงาน ที่บ้าน
สวญ.สภ.ไม้เรียง
พ.ต.ท.อรัญ  มหาทรัพย์ 481300 -

08-1895-7335
สวญ.สภ.เขาพังไกร
พ.ต.ท.เถลิงศักดิ์  บุญช่วย 767077 -

08-1535-4643
สวญ.สภ.การะเกด
พ.ต.ท.ธิติ  กิจรุ่งโรจน์ 362489 -

08-4300-8086
สว.สภ.บางนบ
พ.ต.ท.คมสัน  พฤศวานชิ 354225 -

08-6475-8932
สว.สภ.เกาะทวด
พ.ต.ท.สุทธิชัย  ไชยรัตน์ 348298 -

08-5474-3113
สว.สภ.ขอนหาด
พ.ต.ท.สุพจน์  คงนาลึก 426013 -

08-1084-2772
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กระทรวงกลาโหม

                                                        ที่ทำงาน    ที่บ้าน
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อ.ทุ่งสง
น.ส.เรณุมาศ  สละชีพ 302024 -

โทรสาร 302024
08-1737-5025

นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายจร  จันดารตัน์ 378517 -

โทรสาร 378518
08-1957-9936

กองบัญชาการ ทภ. 4 383444-59
แม่ทัพภาคที่ 4
พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรชัต์ 383410 -

โทรสาร 383420
08-1370-9866

ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิรัตน์  นิ่มวิจิตร 446270 446178

โทรสาร 446168
08-1370-3714

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิศาล  ศิริประทุม 446234 ต่อ 18    -

โทรสาร 446234 ต่อ 12
08-4388-0907

สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ ศูนย์ เขต ภาค
  ที่ตั้งสำนักงานภายในจังหวัด
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ที่ทำงาน ที่บ้าน
กระทรวงการคลัง

สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
นางศิริพร  บุญเจริญ 324071-2    -

โทรสาร 325301
08-4839-6777

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
นางสาวสุภัทรา ห่อศรีสัมพันธ์ 356152 -

โทรสาร 356171
08-1737-0064

ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
นางสุวรรณา  ทรัพย์มี        310491 -

โทรสาร 347972
08-1271-3683

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
นายสมัพันธ์  จารุรัตนานนท์ 369371 -

โทรสาร 369371
08-4821-0432

นายด่านศุลกากรสิชล
นายเมธา  ภมรานนท์ 536434 -

โทรสาร 536433
08-1835-6777

ที่ทำงาน ที่บ้าน
รองแม่ทัพภาคที่ 4  (1)
พลตรี เดชา  กิ่งวงษา 08-1891-6908
รองแม่ทัพภาคที่ 4  (2)
พลตรี จำลอง คุณสงค์ 08-6299-2285
รองแม่ทัพภาคที่ 4 (3)
พลตรี สุภัช  วิชิตการ 08-1968-8794
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4
พลตรี สกล  ชื่นตระกูล 08-1874-8771
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41
พลตรี ชาญประดษิฐ์  แสงนิล 08-8003-4191
ผอ.โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
พันเอก สุทัศน์ วาณิชเสนี 08-1895-6831
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           ที่ทำงาน        ที่บ้าน

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอรรถพร  ขาวล้วน 347359 -
                โทรสาร       347359

08-6277-4244

ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่  21
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายไพรัตน์  หมันเจริญ 763294-5 -
                   โทรสาร 763295

08-1737-0142
08-1738-2151

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวเยาวณ ี เนียมเกตุ 357990 -

  โทรสาร 357990

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา
08-1891-1644

ที่ทำงาน ที่บ้าน

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
นางสาวรตัติกร  เลื่อนแก้ว 375255 -

โทรสาร 375254
08-1737-2623

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
นางวิไล  บุณยเขมนันท์ 356166 -

โทรสาร 310374
08-1271-3418

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้
นครศรีธรรมราช
นางสาวสริิมณี ตุกเตียน 376226 -

โทรสาร 376227
08-9866-4614

หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช
นางสาวพวงทพิย์  อ่อนชุม 451544    -
                     โทรสาร       451509

08-6291-9132
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    ที่ทำงาน   ที่บ้าน
ผอ.กองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายปริญญา  สัคคะนายก 416127 -

โทรสาร 416128
08-1892-3638

ผอ.โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
รก.นายยรรยง  โกศลกาญจน์ 763299 -

โทรสาร 378892
08-9874-1806

ผอ.โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทาน ที่ 15
นายบุญชัย  ศุภกิจจงเจริญ378780 -

โทรสาร 378782
08-9170-2089

ผอ.โครงการสง่น้ำและบำรงุรักษานครศรีธรรมราช
นายประเสรฐิ  มหากิจ 316051    -

โทรสาร 377891
08-4874-6261

ผู้อำนวยการโรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครศรธีรรมราช
นายครองจักร งามมีศรี 302031 -

โทรสาร 302041
08-4491-6299

ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน
นครศรีธรรมราช
นายสเุทพ  เกื้อสังข์ 346515-6 -

โทรสาร 346517
08-9729-3615

         ทีท่ำงาน          ทีบ่า้น

ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่  15
นายประสิทธิ์  ชรินานนท์ 443166    -

โทรสาร 370276
08-1818-7790

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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    ที่ทำงาน ที่บ้าน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
นางนงลักษณ์  ดำรงศิริ 378638     446157

โทรสาร 378161
08-9973-4198

ผอ.สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
นายสวุิทย์  รัตนพงศ์ 486309         -

โทรสาร 486774
08-9927-6384

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
นายศรีวิลาส  ประเสริฐ 399804  -

โทรสาร 399803
08-1370-8661

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
นายพีรพล  รัตนะ        399012 -

โทรสาร 399012
08-1934-0056

   ที่ทำงาน  ที่บ้าน
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำ
ปากพนังตอนบน (อ.ชะอวด)
นายธีรชาติ  สังคหะ 493242    -

โทรสาร 493249
08-4874-6263

ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำ
ปากพนังตอนล่าง (อ.ปากพนัง)
นายสุมิตร  พิทักษ์ธรรม 518040

โทรสาร 518043
08-4874-6260

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 772596 -

โทรสาร 775506
08-1785-8245

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่  8
นางสาววรรณา โชติโยธิน 378616 -

โทรสาร 378615
08-9873-0129
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ที่ทำงาน ที่บ้าน
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช
นายสมหมาย คล้ายบ้านใหม่ 348487 -

โทรสาร 348488
08-1747-6655

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
นายถวิล  มั่งนุ้ย 378609 -

โทรสาร 378609
08-1978-4874

ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง
นายชูชาติ  ตันอังสนากลุ 491570-2 -

โทรสาร 491339
08-1836-5141

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขต 1)
นายสมคดิ  พัฒนาไทยานนท์ 447393 -
                 โทรสาร 447274

08-1834-1743

    ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผอ.ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายสกุิจ  รัตนวินิจกุล 416180-1 -

โทรสาร 416181
08-9973-5626

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
นายกอ่เกียรติ  กูลแก้ว 536452 -

โทรสาร 536157
                                  08-1959-9844
หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง 354857 -

08-9590-7422
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
รก.นายพิมล สุขสายไทยชะนะ  770008-9

โทรสาร 770009 ต่อ 102
08-3523-2834

ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นายสุพร  คงเกตุ 348484 -

โทรสาร 348485
08-1540-6667
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ผอ.สำนักทางหลวงที่ 14
รก.นายชัยฤกษ์ เมษสุวรรณ 356030 -

  356644
 โทรสาร   346710

  08-6954-1551
ผอ.แขวงการทางนครศรีธรรมราช ที่  1
นายถนดั  บ่วงดักใจ 340565 -

โทรสาร 356699
08-1477-7716

ผอ.แขวงการทางนครศรีธรรมราช ที่ 2 (ทุ่งสง)
นายจักรี  สุทธศรี 302020 -

โทรสาร 302019
08-7217-0965

กระทรวงคมนาคม

ที่ทำงาน      ที่บ้าน

                                                              ที่ทำงาน  ที่บ้าน
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขต 2 )
นายสวุิทย์   สามประดษิฐ์ 411043 -

โทรสาร 411033
08-1801-4462

หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช
นายทรงศกัดิ์  ศรีโพธิ์เผือก 444033 -

โทรสาร 444039
08-9793-1350

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
นายวิชาญ  มุสิโก 354056 -

08-1396-1739
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        ที่ทำงาน ที่บ้าน
นายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
นายสไลเดช  แสงพยัคฆ์ 346129 -

08-4846-7637
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  5 นครศรีฯ
นายศรัญ ใจสอาด 356134  -

โทรสาร 356719
08-6330-9219

หัวหน้าศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่  7
(นครศรีธรรมราช)
นายไพศาล  ดำด้วง 369353  -

โทรสาร 369180
08-1272-6154

       ที่ทำงาน      ที่บ้าน
หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่  4
สาขานครศรีธรรมราช
นายชนะ  ดำมี 518257 -

โทรสาร 518258
08-9466-1745

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  4
(นครศรีธรรมราช)
นายวิชัย  ก๋งอุบล 302110 -

โทรสาร 302072
08-1787-2503

ผอ.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
นายนิสิต  สมบัติ 369546 -

โทรสาร 369540
08-7273-2552

ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิรัติ  จำปา 378795 -

โทรสาร 378794
08-6895-8844
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กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร

ที่ทำงาน ที่บ้าน
โทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
นายสมโภชน ์ พิทักษ์ธรรม 344011-2 -

โทรสาร 344044
08-1894-7684

ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าทศท.
สาขานครศรีธรรมราช
นายวรรณทยา  ตะกี่ 432440-9 -

08-9390-1693
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า
กสท.นครศรีธรรมราช
นายนิพนธ์  ขำเผือก 345720-1 -
               โทรสาร 345722

08-1417-0022

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
นายชาญชัย  จรเสมอ 300494 -
                                     08-1737-4460
ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 (นศ)
นายยรรยง  เลขาวิจิตร    317883

โทรสาร              317883
                                     08-1545-0979
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
นายปรีชา  วิทยพันธุ์           354967 -

โทรสาร 354967
                                     08-1257-8457
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
นายโอภาส  นวลมังสอ         08-6475-8392 -

โทรสาร 326232
                                     08-9590-1317

                                                        ที่ทำงาน ที่บ้าน
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                                                    ที่ทำงาน ที่บ้าน
กระทรวงพาณชิย์

การค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางราตร ี ดับโศก 346541 -

โทรสาร 347358
08-9973-9743

หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
นายกติติพนธ์  วุฒิพงศ์ 343050 -

โทรสาร 313266
08-9973-9774

กระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที ่ 9
(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
นายเชาวรตัน์  พรหมแพทย์ 302026 -

กระทรวงพล ังงาน

                 โทรสาร 302026
08-9660-6252

                                                        ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการโครงการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เขต 12
นายสมคดิ  นาคะพสิุทธิ์ 764191 -

โทรสาร 764191
08-4700-1813

หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช
นายโกศล  สิทธิสาร 358525 -

   โทรสาร 358525
08-1892-2585

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช
นายจรูญ  เยี่ยมเวช 348107 -

โทรสาร 348107
08-7599-6718 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 11 นครศรีธรรมราช
นายเจษฎา  ธรรมมาลี 356541 -

โทรสาร 356541
สป. 70440

08-3555-0285
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ที่ทำงาน      ที่บ้าน
ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2    (ภาคใต้)
จ.นครศรีธรรมราช
นายเกรยีงไกร  ตันตยกุล 378422 -

โทรสาร 378429
08-1725-3356

ผู้จัดการสำนักงานประปานครศรีธรรมราช
นายบุญยง  สิทธิคุณ 378607 -

โทรสาร 378608
08-1536-8201

                                                    ที่ทำงาน ที่บ้าน                                                      ที่ทำงาน ที่บ้าน
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
นายไกรวฒุิ  ช่วยสถิตย์ 302005-6 -

โทรสาร 302048
08-1690-9210

หัวหน้าศูนย์การทะเบียนภาค 8
สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ
นายสมบตัิ  คานธ์ 441664 -

โทรสาร 441408
08-9469-1578

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิรัตน์  คงเกลีย้ง 356844 -

โทรสาร 347324
08-1970-4886
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กระทรวงแรงงาน
        ที่ทำงาน ที่บ้าน

ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายคมนว์ิโมกข์  เกษมสตัย์ 399297 -

โทรสาร 399297
08-2782-2778

กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่   14
นครศรีธรรมราช
น.ส.อนงค์ หนูแป้น(รก.) 356458 -

   โทรสาร 356458
08-1857-0053

ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
น.ส.อนงค์  หนูแป้น 341075 -

โทรสาร 340419
08-1857-0053

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
นางพรทพิย์  โพธิ์ทอง 341065 -

324138
08-7267-0710

ที่ทำงาน      ที่บ้าน
กระทรวงยตุิธรรม

หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายจรรยา  แผนสมบูรณ์ 344633

โทรสาร 356139
08-1979-8857

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
นายณรงค ์ ยงณรงค์เดชกุล 378908 -

โทรสาร 378908
08-9873-4207

ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
นายสพุจน์  สุวรรณทิพย์ 764199 -

โทรสาร 764199
08-1797-3229

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายจรรยา  แผนสมบูรณ์ 399567 -

 โทรสาร 324541
08-1979-8857ผอ.สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

รก.นายศราวธุ  รักษ์ยศ        763300
          08-1090-2277
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ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2
นายไพบูลย์  พงศ์ทัศนา 411165        -

    โทรสาร 411670
08-1894-4505

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
ว่าที่ ร.ต.วัฒนา  ไกรนุกูล 362702-6    346081

โทรสาร 386049
08-1895-2736

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
นายประไพ  รัตนไพจิต 521097 -

โทรสาร 521298 ต่อ 8
08-1607-8789

ที่ทำงาน     ที่บ้าน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
รก.นายจำเริญ  รัตนบุรี 345050 -

โทรสาร 343575
08-1737-1264

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1
นายวันชัย  พงษา 356151 356154

356442
โทรสาร 343716

08-1892-5933

ที่ทำงาน ที่บ้าน
หัวหน้าหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
นางวมิล  มณีโชติ 342015 -

โทรสาร 342015
08-1978-0798

ผอ.วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์ 446154 -

โทรสาร 446156
08-1787-4148

ผอ.วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นายอำนวย  นวลอนงค์ 394355-7  394276

โทรสาร 394356
08-9874-6119

กระทรวงศึกษาธิการ
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ 377737 -

โทรสาร 392017
08-9971-7299

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ทุ่งใหญ่)
รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ 479496-7 -

โทรสาร 479490
08-1968-4824

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)
รศ.ราชศกัดิ ์ ช่วยชูวงศ์ 08-1978-6283

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ทุ่งใหญ่)
ผศ.พนม  อินทฤทธิ์ 773131-2 -

โทรสาร 773133
08-1893-8430

ที่ทำงาน  ที่บ้านที่ทำงาน  ที่บ้าน
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั จ.นครศรีฯ
นางอุไรวรรณ  อินทยารัตน์ 378507-9 -

โทรสาร 378511
08-1956-650

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล 673000 -

673840
โทรสาร 673838

08-1958-7721
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัย
รามคำแหงนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.สถาพร  สระมาลีย์ 378660 -

โทรสาร 378661
                                     08-2981-9993
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นครศรีธรรมราช
นายววิิทย์  ชูเกิด 378688 -

โทรสาร 378686
08-1979-4885
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ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ 356062 344067

โทรสาร 342268
08-1797-0685

ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นายสุรพล  โชติธรรมโม 356760 -

โทรสาร 346327
08-9871-4142

ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
(อ. ช้างกลาง)
นายวศิวะ คงแกว้ 486313 -

โทรสาร    486314
   08-1396-6460

ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช
ดร.ประเวศร์ เดี่ยววานิช 370759       -

โทรสาร 370740
08-9866-6262

ที่ทำงาน  ที่บ้าน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
พระเทพวินยาภรณ์ 340499 -

โทรสาร 348025
08-9647-0161

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นางเนาวรตัน์  รัตนพันธ์ 378612-3

    โทรสาร 378612-3 ต่อ103
08-1895-4100

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นายกติติ บรรณโศภิษฐ์ 356156 -

    โทรสาร 341070
08-1893-5658

ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
นายสุรศักดิ์  รอดสุวรรณน้อย 312162 -

    โทรสาร 313044
08-6741-2397
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         ที่ทำงาน ที่บ้าน
ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่  11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทยก์ุล 341147 -

โทรสาร 342328
สป. 70465

08-1307-8889
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 11
นายไกรวฒุิ  ก้วนหิ้น 399460-4 -

โทรสาร 399124
08-4059-9918

ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคใต้   จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายนัตถะวุฒิ  ภิรมย์ไทย 446354 -

โทรสาร 446291
08-1895-5723

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
ที่ 11.2   นครศรีธรรมราช
นายมานติ  ดำรงวุฒิ 356509 -

โทรสาร 356587
08-9288-8978

ที่ทำงาน ที่บ้าน

กระทรวงสาธารณสขุ
ผอ.โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
นพ.สมชัย  อัศวสุดสาคร 342020

โทรสาร 346946
08-1266-2353

ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
ดร.จิราพร    วัฒนศรีสิน 446390-1 -
                 โทรสาร 446059

08-1787-3580

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุพล  บุญธรรม 378915 -
                 โทรสาร 378915
                                                   08-1956-1637
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
นายบัญญัติ  ลายพยัคฆ์ 396363 ต่อ 11 -
                 โทรสาร        396364
                                  08-1978-1016
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หน่วยงานภาคเอกชนทีส่ำคัญ

ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายนิพิฐพนธ์ รุ่งนิรันดรกุล 325223 345694

โทรสาร 325224
08-1607-9909

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางวานชิ  พันธุ์พิพัฒน์ 357083 421648

โทรสาร 312040
08-1893-4413

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
นางศลุีพร   เสรีวิวัฒนา         317091 -
                 โทรสาร 317092

08-1956-4555
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
นายเอกชยั  ดารากยั 314471 -

08-7894-5906

ที่ทำงาน    ที่บ้าน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางนารรีัตน์  มินทราศกัดิ์ 320884    356006

โทรสาร 341202
หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสง
น.ส.องุ่น  วงศ์เจริญ 302051  -

โทรสาร 302119
08-4689-5611

                                                         ที่ทำงาน      ที่บ้าน
ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมนครศรีธรรมราช
นายณรงค์ จารขจรกุล 357301-3  -

โทรสาร 354304
08-9729-8577

สภากาชาดไทย

กระทรวงอตุสาหกรรม
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ที่ทำงาน     ที่บ้าน
นายกสมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช
นายฮยุฮวง  แซ่อึ่ง 317831-3 -

โทรสาร 344791
08-1272-4732

ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช
นส. บุญเจือ  แรกคำนวน 323926 -

08-6947-2654
นายกสมาคมศูนย์ประสานงานองค์การ
ภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิสิฐ  อรุณสกุล 356226    -

โทรสาร 346199
081-8912567

ที่ทำงาน ที่บ้าน
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสวสัดิ์  กฤตรัชตนันต์ 341034 -

081-7888254
ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด
นายศภุนิตย์  ผู้บังเกิดผล 356628          -

087-2658268
กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง จำกัด
นายนันทพงษ์  จันทร์ตระกูล 538222 -

โทรสาร 538111
08-1822-1088

ประธานชมรมธุรกิจโรงแรมนครศรีธรรมราช
นายวิสิฐ  อรุณสกุล 356226 -

โทรสาร 346199
                                      08-1891-2567
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.สุรพล  เรืองรอง 347359 -

08-1554-1348
ประธานชมรมร้านขายยานครศรีธรรมราช
นายกมล  วรรธนะพิศิษฐ์ 517118 -

08-1893-7150

นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช
        นางกาญจนา  เรืองช่วย   343155
                                           08-1978-8297
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นายกสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช
นย.นันทพงศ์  สำแดง 08-1968-4908
นายกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
นย.ปกครอง  ไชยสวัสดิ์ 08-1970-4152
นายกสโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย
นย.สุทธิภัทร  ทัศน์นิยม 08-1569-3715
นายกสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรีธรรมราช
นย.นิกร  เทียบศรไชย 08-1970-0654
นายกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรีธรรมราช
นย.อรรจน์  สุวรรณนุรักษ์ 08-1893-7460
นายกสโมสรโรตารีพรหมคีรี-ศรีมหาชัย
นย.ดำเรก  ศรีณพงศ์ 08-6475-6552

                                                             ที่ทำงาน ที่บ้าน
ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ
พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ 345599 -
ประธานมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง
นายวิสิฐ  อรุณสกุล 347707 -

โทรสาร 346199
08-1891-2567

นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครศรีธรรมราช
นางเสงีย่มจิต  สุขหิ้น 329290  -

08-0729-6321
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภจ์ังหวดันครศรีธรรมราช
นางรุจิรา  เพชรชู 356213  -

08-1830-6852
นายกสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช
นย.นันทพงศ์  สำแดง 08-1968-4908
นายกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช
นย.ปกครอง  ไชยสวัสดิ์ 08-1970-4152

                                                         ที่ทำงาน     ที่บ้าน
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                                                                 โทรศัพท์
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 399313-4
โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาภาคใต้ 378888
โรงเรียนนครพณิชยการ 342111
โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์ 346106
โรงเรียนศรีนครเทคโนโลยี 377544
โรงเรียนชะอวดวิทยา 381366
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรม 343134
โรงเรียนสตรีทุ่งสง 423958

โรงพยาบาลนครินทร์ 312800
โรงพยาบาลนครพัฒน์ 305999
โรงพยาบาลนครครสิเตียน 341228
โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง 420162

โรงพยาบาลเอกชน

โรงเรียน
โทรศัพท์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 356137
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 447004-5
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 342108
โรงเรียนโยธินบำรุง 341069
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการโสภณ 342885
โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 356114
โรงเรียนจรัสพิชากรอาชวีศึกษา 342262
วิทยาลยัช่างศลิป์ 396356-7
โรงเรียนนครอาชวีศึกษา 341730
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 356659
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 356167
โรงเรียนจรัสพิชากร 356081
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 356064
ณ  นคร อุทิศ
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ธนาคารกรงุไทย สาขาหวัอิฐ 343013
ธนาคารกรงุไทย สาขาศาลากลางจว. 357137-8
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขานครศรฯี 342789
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาถ.คูขวาง 317841-5
ธนาคารกสกิรไทย  สาขานครศรฯี 312085-8
ธนาคารกสกิรไทย  สาขาหวัอิฐ 315063
ธนาคารทหารไทย สาขานครศรฯี 356801
ธนาคารทหารไทย สาขาหวัอิฐ 316164-5
ธนาคารไทยพาณชิยส์าขานครศรฯี 356920
ธนาคารไทยพานชิย์ สาขาหวัอิฐ 345885
ธนาคาร U O B ปากพนัง 517324
ธนาคาร U O B สาขานครศรฯี 356860-1
ธกส. นครศรีธรรมราช 356588
ธนาคารออมสิน สาขานครศรฯี 345670
ธนาคารออมสนิ สาขาหัวอิฐ 341013
ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครศรีฯ 356119

โทรศัพท์
ธนาคารกรงุไทย สาขานครศรฯี 356550

ธนาคาร
  โทรศัพท์

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 343411
วัดบูรณาราม 341621
วัดหน้าพระธาตุ 356341
วัดมเหยงคณ์ 342431
วัดแจ้ง 356473
วัดป่าห้วยพระ 378561
วัดท่าโพธิ์ 341404
วัดประดู่พัฒนาราม 345750
วัดสวนป่าน 342640
วัดสระเรียง 344329
วัดมะนาวหวาน 486590
วัดวังตะวันตก 314357
วัดวังตะวันออก 314357

วัด
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โทรศัพท์
ทวินโลตัส 323777
แกรนด์ปาร์ค 317666-73
เมืองลิกอร์ 312555
ไทยโฮเตล็ 341509
ศิรินครอพาร์ทเม้น 321555
ทักษิณ 342790-3
นครการ์เด้นท์ 344831-5
มณเฑียร 341908-10
เกียรตินคร 08-9472-6561
สุภารอยัลบีช 528552-3
ขนอมโกเดน้ท์บีช 326688
ในเพลาเบย์รีสอร์ท 529039
หาดปิติรีสอร์ท 335300-4
เบญจธารารีสอร์ท 310168-9
ราชาคีรีรีสอร์ท 527847
หนำไพรวัลย์ 08-1968-6113
สิริธานี 325277

โรงแรม / รีสอรท์โทรศัพท์
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขานครศรีฯ 346950
ธนาคารกรงุเทพ สาขานครศรฯี 356093
ธนาคารกรงุเทพ สาขากะโรม 356485
เอส เอ็ม อี แบงค์ 357122

บ.ข.ส. 356781
นครศรีราชาทัวร์ 342134
นครศรีร่มเย็นทัวร์ 344373
สถานีรถไฟนครศรีฯ 356364
สถานีรถไฟทุ่งสง 411254

บริการขนส่ง

การบินไทย 311158
นครดีซี 312500
นครดีซี (นครอินทร์) 360197
นุชศรุตเทรเวล 340669
เมืองใต้ทัวร์นคร 342768
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 โทรศัพท์
ตังเกี๋ย แต่เตี้ยม 432119
แดรี่ฮัท 322198
ปากนครซฟีู๊ด 341585
ในสวน 310503
ครัวอันดามัน  (ถ.เฉลิมพระเกีรติ) 348472
ครัวนคร (โรบินสัน-โอเชี่ยน ) 318042
ครัวนคร (บวร) 317197
ครัวทะเล 346724
ดำกันเอง 344343
จันทร์นครสุกี้ 321962
ครัวเริ่นไม้ 320182
ริมวัง 317117
ทิพรส 356424
ดีดี 356622
ร้านเอแอนด์เอ 346690
คุ้มอีสาน 317994
วังเด็ก 356338
บ่อโพธิ์รีสอร์ท 313253
ริมเขื่อน เรือนแพ แอนด์รีสอร์ท 416118

ร้านอาหาร
ชาวเรือ 346222
โกปี้(สาขาโอเชี่ยน) 317574
โกปี้(สาขาศาลากลาง)                    340160
ร้านขนมจีนเส้นสด 345327
ร้านขนมจีนเมืองคอน 342615
ร้านขนมจีนสะพานยาว 316228
ติ๋มซำ ห้าดาว 358494
เคียงตะวัน 340922
คันทรี่โฮม 317781
ร้านมะขามทอง 318340
เจนจิตร 341722
๕ อมรวัฒนา 318519
โกตี๋หมูกะทะ 320343
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      ร้านจำหนา่ยของทีร่ะลกึ
สิบสองนักษัตริย์ 310344
ศูนย์เครื่องถมศรีนคร 310510
ร้านถมลายไทย 343934
ร้านปรีชาเครื่องถม 345350
ร้านเอกพันธ์ 342114
ร้านเครื่องถมศรีวิชัย 347874

 ผู้สื ่อข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
  นายกฤษฎ์ วีระโยธิน  08-1597-7171
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5
นายพิชญา  วรรณทอง  08-7382-7700

โทรศัพท์
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7
นายสุกรม  กลางถิ่น 08-1272-3345

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
นายนุชจรี แรกรุ่น 08-1787-5782

สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT
    นางสาวสดุา  รำพึงนิตย์ 08-9169-5253
สถานโีทรทศัน์   Thai PBS
นายณรงค ์ ธีระกุล 08-2807-0877

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายสวิะ  พันธภาค 08-1272-8436

หนังสือพิมพ์ข่าวสด
    นายสเุชษฐ์  แรกรุ่น               08-1536-2689
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายไพฑูรย์  อินทศิลา 08-1676-1299

หนังสือพิมพ์มติชน
    นางพรพิมล  ไชยนุรัตน์           08-9474-1431

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
 นายกฤษณะ  ทิวัตถ์สิริกุล  08-1891-1948
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
 นางอุไรวรรณ  ทองแก้ว  08-1271-5385
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 นายวินัย  รัตนพันธ์  08-1537-5078
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 บันทึกบริษัทนำเที่ยว
โทรศัพท์

ซี แอนด์ แลนด์ ทัวร์ 326688
ขนอมฟิชชิ่ง  แอนด์ ทัวร์ 326573
ซีซันทัวร์ 326302
ธรรมราชทัวร์ 358469
ซีเจเวิลด์ทราเวล 325196
สีนวลการท่องเที่ยว 342582
ธงชัย การท่องเที่ยวนคร 320968
นาคร  ทราเวล 08-1677-1965
น้อยทับทิมทัวร์ 345731
มาสเตอร์ทัวร์ แอนด์ แอร์ไลน์ 318468
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ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐  พฤศจกิายน  ๒๕๕๓
Website จังหวัด www.nakhonsithammarat.go.th


