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ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี 073-336559 081-9905650 นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย 073-349789 066-1569351

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอเมืองปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย 0-7334-9121 08-4700-0150 นางสาวตูแวฟาตีมะฮ์ ดอมะ 0-7335-0364 08-1830-1543

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
ทม.ปัตตานี นายนิอันนุวา สุไลมาน 073-335920 064-6767612 นางวรรณ์ลดา อร่ามศรี (รก.) 073-335918 089-5990496
ทต.รูสะมิแล นางอนงค์ คารวนันท์ 0-7346-0190 08-1897-2236 นายบันเทิง ล่องจันทร์ 0-7346-0190 08-9354-4451
อบต.บานา นายมะรอสดี เงาะ 0-7341-2912 08-4069-7119 นางปุณยนุช พงษ์สุชาติ 0-7341-2912 09-2242-2989
อบต.ตะลุโบะ นายเจะอับดุล มูรอหัต 0-7333-3482 09-7969-9092 นายอ านาจ แก้วบริสุธ์ิ 0-7333-3482 08-1897-1724
อบต.บาราเฮาะ นางรอฮีหมะ เหละดุหวี 0-7371-9830 08-6289-2987 นางพรอ าไพ ทองมณีการ 0-7371-9830 08-8782-6519
อบต.ปูยุด นายแวอับดุลเราะห์มาน  โตะอาดัม 0-7343-4440 08-9653-5686 นายลือศักด์ิ  สุหรรษา 0-7343-4440 08-4747-1312
อบต.ตันหยงลุโละ นายอีลียะห์  ลาเตะ 0-7341-3402 08-9598-2318 นายอุสมาน  เวาะมะ 0-7341-3402 08-1896-4858
อบต.ปะกาฮะรัง นายอ าเซาะ   ตาสะเมาะ 0-7371-0856 09-3361-5111 นางแวรอฮานี  แวโต (รก.) 0-7371-0856 08-4861-9977
อบต.กะมิยอ นายหมะ  เจะมะ 0-7346-1287 06-1256-3401 นางสาวซารีนี กูวิง (รก.) 0-7346-1287 08-9878-2887
อบต.บาราโหม นายประเสริฐ  สารนัย 0-7341-3115 08-9655-5955 นายมะหามะ ดาราแม 0-7341-3115 08-6498-0590
อบต.คลองมานิง นายซักรี เจะเตะ 0-7346-1379 09-3575-1243 นางสาวยามีละห์ เจะเตะ 0-7346-1379 08-6285-0249

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปัตตานี นายพิชัยยศ เล้นส้ิน 073-349286 081-7380840 นายนันท์พิพัฒน์ คงเจริญ 073-349286 081-0898565

หมำยเลขโทรศัพท์
อบจ. นำยก อบจ.

หมำยเลขโทรศัพท์
ท้องถ่ินอ ำเภอ

ปลัดเทศบำล/อบต.อปท...10... แห่ง

รำยช่ือ - เบอร์โทร นำย/ปลัด 

อ ำเภอ

นำยกเทศมนตรี/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์

หมำยเลขโทรศัพท์
สถำนธนำนุบำล ผู้จัดกำร ผู้ช่วยผู้จัดกำร

หมำยเลขโทรศัพท์

นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

หมำยเลขโทรศัพท์



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอแม่ลาน นายวิชิต  อ่อนทองอิน 0-7346-9438 08-9924-1404 นางฐายิกาพัชร์ ลิสวัสด์ิ 0-7346-9426 08-9811-2376

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อบต.แม่ลาน นายกานต์  แก้วศรีบุญ 0-7346-9444 08-6297-2783 นายนิวัฒน์  กูลณรงค์ 0-7346-9444 09-2631-1551
อบต.ป่าไร่ นายกีรติ มะหลี 08-9737-8880 08-8639-8266 นางภูยีหย๊ะ  กะจิ 08-9737-8880 08-0547-6839
อบต.ม่วงเต้ีย นายอิสมาแอ  ยุนุ 0-7333-0966 08-9978-1581 นายมนตรี จะปะกียา 0-7333-0966 08-1738-0738

อ ำเภอ ท้องถ่ินอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

อปท...3...แห่ง นำยกเทศมนตรี/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์

ปลัดเทศบำล/อบต.



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอยะรัง นายรุ่งโรจน์  สะท้าน 0-7343-9222 08-1867-2866 นางอาอีเซาะ  แวเด็ง 0-7343-9534 08-1830-1669

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
ทต.ยะรัง นายอาแซ           วาแม 0-7343-9497 08-5081-1186 นางสาวนริศรา  แดสามัญ 0-7343-9117 08-9479-8430
อบต.กระโด นายสุขเกษม      แมเราะด า     0-7371-0530 08-0716-6538 นายพีรพัฒน์  เจษฎาวุฒิกุล 0-7371-0530 08-1990-3100
อบต.กอล า นายอาหามะ       ปูแทน 0-7371-9773 08-4898-1123 นายมาหามะมากรี ดอเล๊าะ (รก.) 0-7371-9773 08-5629-7615
อบต.เขาตูม นายมูฮ ามัดรอโซ      สิเดะ 0-7341-8072 06-4989-4402 นายมูหามัดนูร  อาแว 0-7341-8072 08-1766-9013
อบต.คลองใหม่ นายกัมปนาท      นาดามัน 0-7346-8636 06-1178-2288 นายบารอกัตชา  บิลลาติปชา 0-7346-8636 09-3691-3030
อบต.ประจัน นายมะรูดิง         ยาโงะ 0-7333-0801 08-4312-8330 นางสาวนิตยา  หลีหมัน 0-7333-0801 09-8712-3878
อบต.ปิตูมุดี นายแวอับดุลฮาเล็ม     หลงแดวา 0-7348-3053 06-2238-5757 นางสาวเจ๊ะซารีมะห์ หะยีกือเตะ (รก.) 0-7348-3053 09-3580-7352
อบต.เมาะมาวี นายแวหามะนาวาวี    หะยีอาซา 0-7348-3068 09-5440-7817 นายมูหะมะ  สาแล (รก.) 0-7348-3444 08-9878-3941
อบต.ยะรัง นายซูลกีฟลี         เฮ็งปิยา 0-7343-9111 08-5640-9944 นางสาวแวรอซีดะ  แวหะยี (รก.) 0-7343-9111 08-4747-9966
อบต.ระแว้ง นายมนตรี            กาซอ 0-7371-9822 06-3045-6519 นายอัมรอม มูซอ (รก.) 0-7371-9822 08-6075-4717
อบต.วัด นายอาแด             สะเตาะ 0-7347-2250 09-8017-8363 นางสาวคัดติยะ กะโด (รก.) 0-7347-2250 09-0224-4780
อบต.สะดาวา นายสิทธิชัย          เจะอุบง 0-7346-1726 06-5335-0333 นางสารีป๊ะ  ศรีสวัสด์ิ 0-7346-1726 08-9739-9727
อบต.สะนอ นายรอสาลี          อดุลย์อภิมุข 0-7343-9275 06-1289-9564 นางสาวธัญญ์นวพัชร  จันทร์ประภา 0-7343-9275 09-4616-4655

หมำยเลขโทรศัพท์
อปท...13...แห่ง นำยกเทศมนตรี/อบต.

หมำยเลขโทรศัพท์

ปลัดเทศบำล/อบต.

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ

หมำยเลขโทรศัพท์



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอยะหร่ิง นายโอฬาร  บิลสัน 0-7349-1228 08-1867-2891 นางสาวมารีแย  เจะดราแม 0-7349-1466 08-1830-2479

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
ทต.ยะหร่ิง พ.ต.ต.ไซต์ยิดอันวา อัลอิดรุส 0-7349-1100 08-6366-0257 นายไพจิตร บุญทอง 0-7349-1100 08-1898-3630
ทต.บางปู นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ 0-7349-1315 08-1766-4707 นางจ าปา นิลวงศ์ 0-7349-1315 09-9484-9722
ทต.ตันหยง นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส 0-7348-7104 08-1738-9106 นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา 0-7348-7104 09-8965-8478
ทต.ตอหลัง นายอาแซ มาหะมะ 0-7346-6525 08-9870-5776 นายชัยวุฒิ คงมณี 0-7346-6525 09-9238-3408
อบต.จะรัง นายด าริห์ สาแล๊ะ 0-7333-0815 08-6956-0841 นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม 0-7333-0815 08-6490-7828
อบต.ตะโละ นายมูฮัมหมัด มามะ 0-7347-0242 08-7297-4644 นายเสือ พูนสุวรรณ์ 0-7347-0242 08-1766-9442
อบต.ตะโละกาโปร์ นายอิมรัน ลูมะ 0-7346-1041 09-3761-4998 นางสาวศิรดา ศรีทองไทย 0-7346-1041 09-2747-8222
อบต.ตันหยงดาลอ นายมะรอเส็ง มะสะ 0-7333-0927 09-2895-1787 นางสาวกินรี นวลเปียน 0-7333-0927 08-1896-7878
อบต.ตาแกะ นายยุวารี โดวาเห็ง 0-7346-2053 08-4860-4601 นายกริช  อุปวงษ์ 0-7346-2053 09-3640-0831
อบต.ตาลีอายร์ นายยารี เจะมะ 0-7333-0613 08-4312-8528 นางกัญญา บุญทอง 0-7333-0613 08-6490-7112
อบต.บาโลย นายสุกรี เจ๊ะและ 0-7333-0905 08-6013-1388 นายทนงศักด์ิ อภัยรัตน์ (หน.สป. รก.) 0-7333-0905 08-3398-6918
อบต.ปิยามุมัง นายมูหัมมัดลูดิน วามิง 0-7371-9815 09-8773-7397 นายคมวุฒิ นวลมุสิต 0-7371-9815 08-1959-0919
อบต.มะนังยง นายมูหมัดอัสมิง เปาะแมรีซอ 0-7348-7112 09-8018-0939 นางสมหทัย  ปลอดทองสม (รองปลัด รก.) 0-7348-7112 06-5335-9948
อบต.ยามู นายหามะกอเซ็ง เจะมะ 0-7349-1081 08-6298-1234 นายนเรศ  อินตัน (รองปลัด รก.) 0-7349-1081 08-4841-9036
อบต.ราตาปันยัง นายอิทธิพล นาวินพัฒนรัตน์ 0-7333-0825 08-0693-5295 นายชัยทัต อร่ามศรีธรรม(ผอ.ช่าง รก.) 0-7333-0825 09-2704-6590
อบต.สาบัน นายยาการียา ดอเล๊าะ 0-7346-6752 09-8816-9557 นางสุรีมาศ ปะดอลี 07-346-6752 08-1898-1023
อบต.หนองแรต นายมะรอเซะ ลันจา 0-7333-0792 09-8675-5409 นายมะซอบรี หะยีซะ 0-7333-0792 08-1990-0773
อบต.แหลมโพธ์ิ นายสมาน เจ๊ะเตะ 0-7333-0764 08-6291-7746 นางสาวนุรอาฟีฟะห์ เจ๊ะอาลี (ผอ.ศึกษา รก.) 0-7333-0764 09-8907-2320

หมำยเลขโทรศัพท์

นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ

อปท. 18 แห่ง

อ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

นำยกเทศมนตรี/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์

ปลัดเทศบำล/อบต.



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอปะนาเระ นายสุกิจ  พัฒนพงศ์ 0-7349-9015 08-1867-2895 นางหน่ึงฤทัย  ชุมคง 0-7349-9608 08-1830-2057

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
ทต. ปะนาเระ นายฮาซัน  ดอเลาะ 0-7349-9025 08-1094-8068 นางสาวนที  อัตถเจริญสุข 0-7349-9025 08-1898-0949
ทต. พ่อม่ิง นายมะก็รี  ตาเยะ 0-7371-9841 08-7291-0348 นางโชติกา  ไชยภัทรโสทร 0-7371-9841 08-9974-5119
อบต. ควน นายยุซรี  ซูสารอ 0-7348-5256 09-9407-3790 นางสาวเยาวลักษณ์  งามสวน (รก.) 0-7348-5256 09-9310-6964
อบต. คอกกระบือ นายวิชิต  อาจณรงค์ 0-7341-7612 08-4859-6455 นายสมชาย โส้ 0-7341-7612 09-3193-4333
อบต. ดอน นายสุธี  วาเย็ง 0-7346-6134 08-9975-5601 นางพรอ าไพ ทองมณีการ 0-7346-6134 08-8782-6519
อบต. ท่าน้ า นายพัยซอล กามา 0-7341-7019 08-4313-1821 นางสาวรอบีย๊ะ ยะยา (รก.) 0-7341-7019 08-4313-1821
อบต. ท่าข้าม นายเอกชัย  ท้าวพันแดง 0-7349-9311 08-6266-9042 นางสาวนิสา  สว่างรัตน์ 0-7349-9311 08-9870-7188
อบต. บ้านกลาง นายนิอามะ  แวมามะ 0-7349-9376 08-1969-1235 นายอับดุลคอเดช  กะจิ 0-7349-9376 08-1897-6084
อบต. บ้านนอก นายมูฮัมมะยูไว ดอเลาะ 0-7349-9380 09-3741-7070 ส.ต.อ.ครรชิต อนันต์ประเสริฐ 0-7349-9380 08-1234-5011
อบต. บ้านน้ าบ่อ นายสูดิน  โตะพา 0-7349-9800 06-2895-5652 นางฟารีละห์  เดหนิ (รก.) 0-7349-9800 08-1277-4323

หมำยเลขโทรศัพท์
ปลัดเทศบำล/อบต.

นำยอ ำเภอ ท้องถ่ินอ ำเภออ ำเภอ

อปท...10... แห่ง นำยกเทศมนตรี/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์

หมำยเลขโทรศัพท์หมำยเลขโทรศัพท์



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอโคกโพธ์ิ นายอับดุลการีม ยีด า 073-432254 081-8672878 นางสาวเกศกานดา งวดเน่ียว 073-431965 08-1830-2037

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
ทต.โคกโพธ์ิ นายยืน กาญจนจันทร์ 073-432006 081-2769304 นายชยพล นวลเอียด 073-432006 095-4392341
ทต.มะกรูด นายมนตรี ดอเลาะ 073-432022 093-7788811 นางสาวกณิการ์ แก้วเคียง (รก.) 073-432022 081-0954985
ทต.นาประดู่ นายชาญชัย เกียรติศักด์ิโสภณ 073-358701 093-6219988 นางปุณยนุช พงษ์สุชาติ 073-358701 062-6515655
อบต.โคกโพธ์ิ นายมะนาปี หมะและ 073-330698 087-8363703 นางนิธิรา สองเมือง (รก.) 073-330698 064-6161955
อบต.ทุ่งพลา นายสุริยา หะยีดอเลาะเถาะ 063-0819898 084-0679775 นางสาวรัตติยา จุทอง (รก.) 063-0819898 089-6488532
อบต.นาประดู่ นางรอมือละ มามุ 073-415234 089-2966177 นางสาวฟาราณัท อาเส็น 073-415234 093-5812481
อบต.ทรายขาว นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ 073-467447 086-2915579 นายยุทธพงศ์ นิคม 073-467447 089-2998129
อบต.ช้างให้ตก นายณัฐวุฒิ ยินดีจิตต์ 073-467865 080-8022959 นางสาวธนิษฐา ณ สงขลา (รก.) 073-467865 098-5861835
อบต.ปากล่อ นายมะสดี เจะเละ 073-467656 080-1376399 นายรัชพล พูลสมบัติ (รก.) 073-467656 093-6656544
อบต.ควนโนรี นายรอราลี กะจิ 073-435028 087-8996529 นางอรสา ศรีทองนวล 073-435028 094-5854488
อบต.ท่าเรือ นายมะรอดิง บาเหม 073-468229 089-2952019 นายอนุชาติ ทองเกล้ียง 073-468229 092-7481555
อบต.นาเกตุ นายกูเฮง สาอิ 073-330867 098-6757108 นางประภัสสร ขวัญกะโผะ 073-330867 086-2899147
อบต.ป่าบอน นายรุสดินทร์ มะโระ 073-330901 087-2958012 นายนิรัตน์ สังข์จีน 073-330901 081-6089291
อบต.บางโกระ นายชัยนุวัฒน์ เพชรช่วย 073-432823 098-7719591 นายสมโชค สุวรรณโณ 073-432823 080-8634488

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ

อปท...14....แห่ง นำยกเทศมนตรี/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์

ปลัดเทศบำล/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์

หมำยเลขโทรศัพท์



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอไม้แก่น นายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา 073-481015 081-8672969 นายพิศิษฐ์ ชุ่มช่ืน 0-7348-1076 08-7015-7174

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อบต. ไทรทอง นายนิบูคอรี  ปูเต๊ะ 073-481077 096-8507399 นายนิมาร์ เบ็ญนิมะ 0-7348-1077 06-2245-3399
อบต. ดอนทราย นายอารง  การือเซะ 073-330937 086-2870963 นางเต็มดวง  วงศา 0-7333-0937 08-1277-6504
อบต. ตะโละไกรทอง นายสมาน  ยูโซะ 073-48-1212 087-2892557 นายฟาอีส เบญญามีน  0-7348-1212 08-17663071

หมำยเลขโทรศัพท์
ปลัดเทศบำล/อบต.

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

อปท...3... แห่ง นำยก อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอกะพ้อ นายนูรดี  อับดุลราฮิม 073-494239 081-8672967 นายพิศลย์  หลังนุ้ย 0-734-94043 08-1830-2452

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อบต. ตะโละดือรามัน นายซอฟรี  สาและ 073-330851 080-0072134 นายธวัชชัย  บัวศรี 0-733-30851 08-7294-3322
อบต. กะรุบี นายอับดุลเลาะ  การี 073-494143 093-7317488 นางอาอีเสาะ  อาแซ (รก.) 0-7349-4143 08-6291-0324
อบต. ปล่องหอย นายยูโซะ  ซายามะ 073-309956 085-6711890 นายอัษฏางค์  เจ๊ะอาลี 0-7330-9956 06-5724-7501

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ

ปลัดเทศบำล/อบต.

หมำยเลขโทรศัพท์

อปท...3... แห่ง นำยก อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอทุ่งยางแดง นายสุริยา บุญพันธ์ 073-489015 081-8672979 นายบุคคอรี หัดหมัน 0-7348-9026 08-1830-0862

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อบต.ตะโละแมะนา นายอามาลย์ ประทุมเทศ 073-330883 081-1899148 นายศุภวัฒน์ เจ๊ะแต (รก.) 0-7333-0883 06-130-0139
อบต.ปากู นายการียา ยูโซะ 073-471528 080-7052772 นางซัยนุง ยะโกะ 0-7347-1528 08-6284-6031
อบต.น้ าด า นายสอบรี เปาะซู 073-489168 061-1754949 นางสาวรติกาญจน์ แต่งเอ่ียม 0-7348-9168 08-1326-1698
อบต.พิเทน นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ 073-330647 096-6295331 นายวศิน คัมภีร์ 0-7333-0647 06-1174-5777

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ปลัดเทศบำล/อบต.อปท...4....แห่ง นำยกเทศมนตรี/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอหนองจิก นายเมษัณฑ์  โสภากัณฑ์ 073-437032 081-8672875 นายมีชัย  นวลเพชร 0-7342-0476 08-1830-2269

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
ทต.หนองจิก นางสาวนิฮัสนา  เลาะนะ 073-437423 081-7667058 นายวัชรินทร์  จิตตกุลเสนา 073-437423 098-6715805
ทต.บ่อทอง พ.จ.อ.มาหามุ  หวังจิ 073-340245 081-5988681 นายสมศักด์ิ  ประทีป 073-340245 084-0689866
อบต.ตุยง นายสะมะแอ  หะยีตาเยะ 073-437149 081-5423990 นายเฉลิมชัย   ขุนทอง 073-437149 080-7034445
อบต.ดอนรัก นายอับดุลเราะมัน  เจะโวะ 073-319053 081-9635844 นางสาวสุพิศ  ศรีอินทร์ 073-319053 087-8992424
อบต.บางตาวา นายมะแอ  ดอเลาะ 073-710114 061-2532912 นายณกร  คงคาลิหมีน 073-710114 080-7076662
อบต.บางเขา นายมะสการิยา  เจะหลง 073-437599 093-7520666 นางอุบล  วัฒนศักด์ิภูบาล 073-437599 081-9636108
อบต.ท่าก าช า นายอรุณ  สะนิ 073-330929 089-0208244 นายอาลี  อีซอ 073-330929 062-0735776
อบต.ลิปะสะโง นายฉัตรชัย  เจะปอ 073-719751 062-2845005 นายสันติรัญ  ดาโอะ (รก.) 073-719751 063-9048355
อบต.ปุโละปุโย นายซานูซี  วงศ์ปัตน 073-330821 084-8964224 นายอารีดี  ปากบารา 073-330821 095-0397920
อบต.ดาโต๊ะ นายสะการียา  หามะ 073-468626 084-8531985 นายสวัสด์ิ  จันทร์พูล 073-468626 082-8312355
อบต.ยาบี นายอับดุลเลาะห์  เจะปอ 073-330979 081-1890077 นายจักรพงษ์  อดุลรัส 073-330979 080-5287895
อบต.เกาะเปาะ นายพงษ์ศักด์ิ  เสะอุเซ็ง 073-330891 061-1740707 นางฟาฏิมะฮ  จารู (รก.) 073-330891 063-0787364
อบต.คอลอตันหยง นายมะดารี  เจ๊ะมะ 073-468831 083-3995588 นายเชิดชัย  พรหมราชแก้ว 073-468831 081-8982090

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ปลัดเทศบำล/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์

อปท...13....แห่ง นำยกเทศมนตรี/อบต.



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
มายอ นายรอยาลี  ยะดะหะ 073-497108 081-8672926 นายวสันต์  ยอดศรี 073-497127 081-8302202

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
ทต.มายอ นายยะยูโซะ  แม็งมาแอ 073-497098 098-7408640 นายอันวา  สาและ (รก.) 073-497098 086-2814638
อบต.ปะโด นายฮาเซ็น  วาหะ 073-719826 085-7996606 นายสุรพงศ์  จันทรัตน์ 073-719826 081-0921672
อบต.ลุโบะยิไร นายประสาร  มากแสง 073-719814 061-2453134 นายมะตอเฮ   บากา 073-719814 081-2775329
อบต.ลางา นายมูหมัดอารอฟะห์  แวบือซา 073-485103 085-6720709 นางนูรมายีด๊ะ  สาและ (รก.) 073-485103 082-2910687
อบต.กระหวะ นายโสนิล  เจ๊ะนิ 073-719764 089-2995369 นางฮุซนี   ดือเร๊ะ 073-719764 089-8798629
อบต.กระเสาะ นายไพศาล  บือราเฮง 073-330811 081-8976835 นางนูไรนี  มาลายา 073-330811 095-4120254
อบต.สะก า นางวาสือเมาะ  เงาะ 073-451966 089-2958551 นางซัยนุง  ยะโกะ 073-451966 086-2846031
อบต.ถนน นายมะซาปรี  หะยีดือเร๊ะ 073-719762 082-8222744 นางสาวนัสรีญา  สาแลแว 073-719762 093-5843444
อบต.เกาะจัน นายนิเฮ็ง  นิกะจิ 073-719655 061-1767999 นายมาหามะ  ดาราแม 073-497212 086-4980590
อบต.สาคอบน นายรุสดี  ตาฮา 073-719821 081-8977899 นางสาวภัทรญา ภิญญาจิรกุล (รก.) 073-719821 096-7942293
อบต.ตรัง นายรอมือลี  วาแม็ง 073-473050 093-7356514 ว่าท่ีร.ต.บัณฑิต  รักการดี 073-473049 098-6703729

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

อปท...11....แห่ง นำยกเทศมนตรี/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์

ปลัดเทศบำล/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์



ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
อ าเภอสายบุรี นายสมมาตร  บารา 0-7341-1009 08-1867-2962 นายปกรณ์  กีลีมอ 0-7341-2174 08-1830-2285

ส ำนักงำน มือถือ ส ำนักงำน มือถือ
เทศบาลเมืองตะลุบัน นายนิติ นิเดหะ 073-411015 081-9575574 นายอนันต์  เบญดิเรก 0-7341-1015 09-3792-4422
เทศบาลต าบลเตราะบอน นายบรอเฮ็ง  ดอมะ 0-7341-6041 08-1957-9183 นายชัยยุทธ  หว่ันเซ่ง 0-7341-6041 08-1897-8095
อบต.มะนังดาล า นายอับดุลกาแม ดะกา 0-7345-2187 08-9295-8551  นายอับดุลการิม  กามะ (รก.) 0-7345-2187 08-9978-0814
อบต.ปะเสยะวอ นายอาหะมะ บูละ 0-73330684 08-4858-5887 นางมารานี  ดาโอะ (รก.) 0-73330684 08-9295-4924
อบต.กะดุนง นายบราเฮง  สะอิ 0-7371-9737 08-1368-1234 นางซามีฮะ  อูเซ็ง 0-7371-9737 08-1896-5157
อบต.บือเระ นายมาหะมะ  สารอเอง 061-178-1122 08-1990-6900 นางสาวกูยะห์  มาน๊ิ 061-178-1122 06-5382-2746
อบต.บางเก่า นายสมาน  ยูซง 0-7349-9973 09-2518-5068 นางนัสรีญา  สาแลแว 0-7349-9973 09-3584-3444
อบต.แป้น นายบือราเฮง  ยะลา 0-7341-6722 09-8418-6854 นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ์มาตุภูมิ 0-7341-6722 08-0037-7933
อบต.ตะบ้ิง นายณัฐวุฒิ  อาแวปูเตะ 0-7333-0638 08-1766-4168 นางซาลือมา  สาและ 0-7333-0638 08-1738-3236
อบต.ละหาร นายอาฮามะ  ยูโซะ 073-719877 09-3736-1755 นางสาวมุกดา  สุทธวีร์กูล (รก.) 0-7371-9877 08-5654-3509

อ ำเภอ นำยอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

ท้องถ่ินอ ำเภอ
หมำยเลขโทรศัพท์

อปท...10...แห่ง นำยกเทศมนตรี/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์

ปลัดเทศบำล/อบต.
หมำยเลขโทรศัพท์


