
d uo ooool.^n #a y' a v

fi 1 n 1 n a1 { Q{14? 9lU:',] [? 1 d

f]UUfiUej:1fl n1: U5 c{booo
g

uluno{rin1:uiur:drui'rvi'ou:rBr1fi ulunrilfllunidoru:rBrra urunrilfir.tumirfior4trndn-an
d d  O  d o  o  d  a

ulunrilffr-RJ9nu]o{9}1n LU ulunrilfflrun:n']!alnn1ua LrauuEfr8.mfYnu:wEd?uFlluaunnlua
v  a  u 4  u  u  -  i

o'rlfrl rarildo,il'lr,lipru:tB?14 fr uo oooe't.o/t doend a.:iufi d v'rnninluu tedd6't

I  J  ,  e  I  s  u  6 u  v  A

?{{il 4.ril1 a? u toil adil 9r lvr:fi v{ra{v? 9ru:'1fi ?14
! l

enr.rlif i{aofidrrfi.:6'tut-pru:tBrrat6'tonmuiurfiori?u:1tn1:/yilruvturolviru
n:onrtuudrr?a:T Udofi'?r,triT dru:rtnT : rji'rrrilxi{ yxllurarlr: iln'frAvtzat: uil1urnflTy:d'lll4rnf,oufi
uav e-mail firflurioraflocriu tfioovo'pniraurrTvr:fi'nl4'{rraipru:18?1ff rJ:vsirfl toddd Tourililuql#

! t t
v t v 4 a v q u d ^ J

An?{{flO{An{A{il?nn1Ut1.l?llVl od ilqfianluu tedd6't UU
I- '6 'ruipru:rBrrat6' :?u:?sJrio:"ravriord'pnirarrr ly: frvrf i ' { ' rufqu:rBrra

u 9 l u  Q { 1 4 ? 9 l U : 1 6 ? 1 4  t n '

il:v'friJ teddd uaiqriuuioaud'r aur:nn1?dluao:'ruavrduef,rfieirilrfiru16'vrxriutqrio'rra{ou:rBrra
ri'rriorirrrJ:vtr#ufiurf rfid vrnfinrurJ:vatriov urilt uJHeuuila{ to'l#u6'rrirrinrrui'rufrru:lB?1a
tfrvrrrTvr:d'lwi'Ivr:ar: uilrutafl oe'rlen-bdlobena nruluiufi oa frurrnil Ledd6', 141nLauri'tl4uqr?a1
d'rnrirroc6o'jrdru:rtnr:towiT ulilfi nx1ilil:ud{riov uffltdoqausiil:vnr:trl

6s riauil r ryr'oyr :1u ttns eil rf, un1: eiotil

roirarnnmrfiifio

;|r ffulinru bdd6',
2 i  q  o  s  u  6 u  u  q

t:0{ n1:a9vr1?{xJ9l [vt:fi vrila{il?9tu:10?1?{

d  u  I  |  |  v  I  I  o a  q  I  o  o

t:uu 14?14U1el?U:ltn','r:Tna?u v?14u1fiu?u.t1u:f,??{1vniv}nuu?u $asxJ1u01Ln0vn0'rtjt0
t 4 t !

(ursdmBdu rYnor)
ro rri'ir: ilnr.idwrin,J,lrir,i : r.i, ;, r -, rr

rY' ir:  t .r, lr  ; ; ' -r,1. ' ' l , , l r :r; '  t , . t
t u

o u u ' a
a''r u n {1 uo{ 14? 0 u:1 0? 1 a

t v 4

nail{''rufl olraa1:auLyrFl Ltasnl:ao?{l:
I U

Tu:Ay:ar: o e'lenbd Lobmd

E-mait:narathiwat@moi. go.th

\. s#*,
l-rS$WiIr

-
us1s)1d



1

      "ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใด ระดับไหน     

มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนส�าคัญอยู ่ในงาน       

ของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

โดยเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความ

เข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่าง          

ในหน้าทีเ่ป็นไปอย่างถูกต้องเทีย่งตรง ด้วยความระลกึ

รู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตน        

มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุข ทุกข์ ประชาชน ตลอดจน     

ความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของประเทศชาติ"

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 

เนือ่งในวนัข้าราชการพลเรอืน วนัองัคารที ่1 เมษายน 2557
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พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงเครื่องเต็มยศนายกองใหญ่เสือป่าราบหลวง รักษาพระองค์ 

ถ่ายเมื่อตอนต้นรัชกาล  พระหัตถ์ขวาทรงไม้เท้าเสือป่า 
(ฉายเมื่อ  ๑๖ กันยายน ๒๔๕๔ ที่อัฒจันทร์ พิมานปฐม)
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 เมื่ อป ี  พ.ศ.  ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลท่ี ๖ แห่งบรมราชจกัรวีงศ์ 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ โดยเรือ
พระทีน่ัง่อรรคราชวรเดช จากหัวหนิเรือ่ยลงไปทางทศิใต้ 
โดยวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ เรือพระที่นั่ง   
ลงสมอทอดหน้าปากน�้าบางนรา พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงเครื่องเต็มยศเสือป่า        
กรมราบหลวงรักษาพระองค์ เสด็จประทับเรือกรรเชียง
เข้าล�าน�้าบางนรา และเสด็จขึ้นเย่ียมเมืองบางนรา        
และราษฎร พระราชทานพระแสงราชศาตราไว้แก่      
เมอืงบางนรา เพือ่เป็นทีห่มาย ถงึพระองค์จะเสด็จอยูไ่กล
คงมพีระราชหฤทยัระฤกถงึราษฎรของพระองค์เป็นนติย์ 
อีกท้ังพระราชทานพรให้ข้าราชการ และประชาชนมี
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงทุกประการ
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 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า    
เจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่นชือ่เมอืง
บางนรา เป็นเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยนราธิวาสจะครบ ๑๐๐ ปี นับจาก
เปลี่ยนชื่อเมือง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ 

นราธิวาส หมายความว่า 
“ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน”
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“เรือพระที่นั่งและเรือกระบวนตามเสด็จลงสมอทอดที่หน้า
ปากน�้าบางนรา ห่างจากฝั่งประมาณ ๑ ไมล์”

๗  มิถุนายน 2458



9
นิยามของค�าว่า

นราธิวาส"

นราธิวาส"
ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน"

"

"
"

	 ค�ำว่ำ	 "นรำธิวำส"	 มำจำก	 นร	 (คน,	 ประชำชน,						

คนทั่วไป)	 +	 อธิ	 (ยิ่ง,	 ยิ่งใหญ่)	 +	 วำส	 (ที่อยู่,	 ที่อำศัย,	 บ้ำน)								

เม่ือรวมควำมแล้ว	 "นรำธิวำส"	 แปลตำมรูปศัพท์	 หมำยควำมว่ำ					 

"ที่อยู่อันยิ่งของคน,	 ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของคน"	 ทั้งนี้	 หำกแปล							

โดยควำม	หมำยควำมว่ำ	"ทีอ่ยูอ่ำศยัของประชำชน,	ท่ีอยูป่ระจ�ำ

ของประชำชน	หรือ	ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชำชน"
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หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑.	ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ

๒.	ระเบิดจำกข้ำงใน

๓.	แก้ปัญหำที่จุดเล็ก

๔.	ท�ำตำมล�ำดับขั้น

๕.	ภูมิสังคม

๖.	องค์รวม

๗.	ไม่ติดต�ำรำ

๘.	ประหยัด	เรียบง่ำย	

				ได้ประโยชน์สูงสุด

๙.	ท�ำให้ง่ำย	Simplicity

๑๐.	กำรมีส่วนร่วม

๑๑.	ประโยชน์ส่วนรวม

๑๒.	บริกำรรวมที่จุดเดียว	

						One	Stop	Services

๑๓.	ทรงใช้ธรรมชำติ

						ช่วยธรรมชำติ

๑๔.	ใช้อธรรมปรำบอธรรม

๑๕.	ปลูกป่ำในใจคน

๑๖.	ขำดทุนคือก�ำไร

๑๗.	กำรพึ่งพำตนเอง

๑๘.	พออยู่พอกิน

๑๙.	เศรษฐกิจพอเพียง

๒๐.	ควำมซื่อสัตย์สุจริต	

						จริงใจต่อกัน

๒๑.	ท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข

๒๒.	ควำมเพียร	

๒๓.	รู้	รัก	สำมัคคี
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         วิสัยทัศน์
         จังหวัดนราธิวาส

           “เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”

พันธกิจ (Mission)

					1	สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ภำคกำรผลิตทุกสำขำ	เพิ่มรำยได้จำก

กำรค้ำชำยแดน	ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	กำรท่องเที่ยว	และกำรกีฬำ

เ พ่ือสนับสนุนกำรท ่องเ ท่ียวและสร ้ำงควำมสัมพันธ ์กับ																	

ต่ำงประเทศ	

				2	ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยเสริมสร้ำงควำมรู้	

ควำมเข้ำใจเพือ่น�ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงมำประยกุต์

ใช้ในกำรด�ำรงชีวิต

	 	 	 3	 สร้ำงควำมเช่ือมั่นด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิต	 ทรัพย์สิน								

แก่ประชำชนและต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่
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เป้าประสงค์ (Goal)

	 	 	 1	 เป้ำประสงค์รวม	 :	 เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องยั่งยืน	

ประชำชนมคีวำมปลอดภยัในกำรด�ำเนนิชีวิต	เช่ือมัน่ในอ�ำนำจรฐั	

และมีคุณภำพชีวิตที่ดี

				2	เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

       1)	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	มูลค่ำสินค้ำและบริกำร

กำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น	

       2)	ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพและมีคุณภำพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

        3)	ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต	ทรัพย์สิน	และเชื่อมั่น

ในอ�ำนำจรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์ 

        1)	พัฒนำภำคกำรผลิต	กำรค้ำชำยแดน	ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

กำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำเพื่อเชื่อมโยงประชำคมอำเซียน			

									2)	พัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

								3)	เสริมสร้ำงสันติสุขในพื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

	 	 	 	 	 	 	 พัฒนำภำคกำรผลิต	 กำรค้ำชำยแดน	 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น								

กำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำเพื่อเชื่อมโยงประชำคมอำเซียน			

เป้าประสงค ์

										ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	มูลค่ำสินค้ำและบริกำรกำรค้ำ

ชำยแดนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

          1.1	พัฒนำด่ำนชำยแดน	โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ	

กำรลงทุน	กำรท่องเที่ยว	และบริกำร

										1.2	พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนภำคเกษตรและเพิ่มศักยภำพ

แก่เกษตรกร	 	 สถำบันเกษตรกร	 กลุ ่มผู ้ผลิตสินค้ำชุมชนและ														

ผู้ประกอบกำร	อำทิ	วิสำหกิจชุมชน	OTOP	และ	SMEs		ให้มีขีด

ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรทัง้กำรผลติ	แปรรปู	กำรรบัรอง

มำตรฐำนผลิตภณัฑ์	และเชือ่มโยงช่องทำงกำรตลำดรองรบักำรค้ำ

ชำยแดนและประชำคมอำเซียน

										1.3	ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำน

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเสริมสร้ำงกิจกรรมกีฬำเพ่ือ

เชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวกับประชำคมอำเซียน
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											1.4	เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำทักษะ	ฝีมือ

แรงงำนเพื่อเพิ่มโอกำสและขีดควำมสำมำรถกำรท�ำงำน

											1.5	ยกระดับกำรพัฒนำพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

           พัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 

เป้าประสงค ์

										ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพและมีคุณภำพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

										2.1	ส่งเสริมให้มีกำรขยำยผลและประยุกต์ใช้แนวทำงตำม

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรแิละหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ

พอเพียง

									2.2	ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำตำมเกณฑ์

มำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง	มีคุณภำพและสอดคล้องกับวิถีชุมชน

										2.3	เสริมสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของประชำชนให้มีสุขภำพที่ดี	สำมำรถพึ่งตนเองได้

         2.4	ส่งเสริมอำชีพบนพื้นฐำนขององค์รู้ด้ำนภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นให้สำมำรถสร้ำงรำยได้แก่ชุมชน	 และเสริมสร้ำงควำม								

เข้มแข็งของวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น
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            2.5	ส่งเสริม	สนับสนุนกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ

ด้ำนภัยพิบัติและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่

อย่ำงยั่งยืน

											2.6	สร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับเยำวชน	สตรี	และผู้ด้อยโอกำส	

และสนับสนนุให้สถำบนัครอบครวัเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรแก้ปัญหำ

และพัฒนำชุมชน

										2.7	พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

           เสริมสร้ำงสันติสุขในพื้นที่

เป้าประสงค ์

										ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิต	ทรัพย์สิน	และเชื่อมั่น

ในอ�ำนำจรัฐ

กลยุทธ์

										3.1	พัฒนำก�ำลังภำคประชำชน	และองค์กรภำครัฐ	(ชคต.	

ชคบ.	ชรบ.	และ	อรม.)	ให้มีศักยภำพในกำรคุ้มครอง	และ

รักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน/ชุมชนของตนเอง	 จำกสถำนกำรณ์

กำรก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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               3.2	ส่งเสริมกำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรมและสร้ำงภูมคิุม้กนั

แก่คนกลุ่มเสี่ยง	 โดยกำรสร้ำงพื้นที่ควำมปลอดภัย	 เปิดเวทีรับฟัง

ควำมคดิเหน็เพือ่แสวงหำทำงออกจำกควำมขดัแย้ง	และเปิดโอกำส

ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำพื้นที่

           3.3	พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม   

เข้มแข็งและขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

            3.4	ส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกัน	

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

           3.5	ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้ำง

ภำพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่ำงประเทศ
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ค�าขึน้ต้นและค�าลงท้ายในการกราบบงัคมทูลและด้วยวาจา
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รวมรายชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อหน่วยงาน

ในจังหวัดนราธิวาส 
ประจ�าปี 2558



22วันหยุดราชการ

พฤหัสบดี	 1-ม.ค.	 วันขึ้นปีใหม่
พุธ	 4-มี.ค.	 วันมำฆบูชำ	
จันทร์	 6-เม.ย.	 วันจักรี	
จันทร์	 13-เม.ย.	 วันสงกรำนต์
อังคำร	 14-เม.ย.	 วันสงกรำนต์
พุธ	 15-เม.ย.	 วันสงกรำนต์
ศุกร์	 1-พ.ค.	 วันแรงงำนแห่งชำติ	
อังคำร	 5-พ.ค.	 วันฉัตรมงคล	
พุธ	 13-พ.ค.	 วันพืชมงคล	
จันทร์	 1-มิ.ย.	 วันวิสำขบูชำ	
พุธ	 1-ก.ค.	 วันหยุดภำคครึ่งปี	ธนำคำร
พฤหัสบดี	 30-ก.ค.	 วันอำสำฬหบูชำ
ศุกร์	 31-ก.ค.	 วันเข้ำพรรษำ	
พุธ	 12-ส.ค.	 วันแม่แห่งชำติ
ศุกร์	 23-ต.ค.	 วันปิยมหำรำช	
เสำร์	 5-ธ.ค.	 วันพ่อแห่งชำติ
จันทร์	 7-ธ.ค.	 ชดเชย	วันพ่อแห่งชำติ		
พฤหัสบดี	 10-ธ.ค.	 วันพระรำชทำนรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดี	 31-ธ.ค.	 วันสิ้นปี
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ท�าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ 
องค์การ 				073-642678	
สป.มท.						76011,	76010	
โทรสาร 					073-642656	
มือถือ 							089-2030433	
ns2503@gmail.com

เลขานุการ ผวจ. 
นายอับดุลตอเล็บ  คูแซ  
	 073-642678	
	 76011	 	
	 073-642678	
	 084-3121730	
  
เลขานุการ ผวจ. 
นางกัลยา  วิศาล  
	 073-642678	
	 76011	 	
	 073-642678	
	 081-3288759
cindy_mail@hotmail.com

กระทรวงมหาดไทย

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสิทธิชัย ศักดา    
องค์การ		 073-642677
สป.มท.		 76013,	76017
โทรสาร  073-642677	
มือถือ  089-2032075 
Sakda2020@gmail.com

เลขานุการ รองผวจ. 
(นายสิทธิชัย ศักดา) 
นายสายัณห์  สิทธิจรรยาวิไล
	 073-642677	
	 76013	 	
	 073-642677	
	 081-3850054
value_invertor@ymail.com

เลขานุการ รอง ผวจ.
(นายสิทธิชัย ศักดา)
น.ส.เบญจมาศ ศภุชยัศรวีรกลุ
องค์การ 073-642677
สป.มท. 76013
โทรสาร 073-642677
มือถือ	 081-8045320
ben3451@gmail.com
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายจ�านัล เหมือนด�า    
องค์การ		 073-642683
สป.มท.  76014
โทรสาร		 073-642683	
มือถือ		 089-2032001
dopa_nara@hotmail.com

เลขานุการ รอง ผวจ. 
(นายจ�านัล เหมือนด�า) 
นายกฤษฎา สุขสบาย  
	 073-642683	
	 76014,75804
	 073-642683	
	 089-5957117
kritdopanara@gmail.com

เลขานุการ รอง ผวจ.
(นายจ�านัล เหมือนด�า)
นายรอญี เจ๊ะแว
 073-642683
	 76014
	 073-642683
	 087-2897725
yee062@gmail.com

กระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
    
องค์การ		 073-642676
สป.มท.  76012
โทรสาร		 073-642676	
มือถือ		 089-2032008

เลขานุการ รองผวจ. 
(                            ) 
   
	 073-642676	
	 76012	 	
	 073-642676	
 

เลขานุการ รองผวจ. 
(                             ) 

องค์การ 073-642676
สป.มท. 76012
โทรสาร 073-642676
มือถือ 

กระทรวงมหาดไทย

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       
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องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ  

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
นายอุดม ไชยสาล ี  
	 073-511124	
	 76053	
	 073-513043	
	 087-8832331	
dol_narathiwat@hotmail.com
   
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด                                          
นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ ์
	 073-515079-83	
   
	 073-515079	
	 081-8978753
jessada8732@gmail.com 

ท้องถ่ินจังหวัด                                                          
นายอิสระ ละอองสกุล  
	 073-642640	
	 76032	 	
	 073-642640	
	 089-9796010	

ปลัดจังหวัด 
นายสุรพร พร้อมมูล
 073-642634,	642 
	 76030,	76031
 073-642634,	642 
	 089-9799838	
Dopanara.cha@gmail.com	
 
   
หัวหน้าส�านักงานจังหวัด 
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ 
	 073-642636	
	 76028	
	 073-642636
	 089-2034061	
PSOMCHAI2507@hotmail.com 
   
พัฒนาการจังหวัด 
นางปราณี  รัตนประยูร  
	 073-642647	
	 76056	
	 073-642647	
	 084-8740616	
cdd9600@gmail.com  

กระทรวงมหาดไทย
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องค์การ      
สป.มท.       
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ 

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ 

นายอ�าเภอเมืองนราธิวาส 
   
	 073-511012	
   
	 073-513468
	 081-867387

นายอ�าเภอยี่งอ   
นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ 
 073-591005	
		 073-591005	
	 081-8672445	

นายอ�าเภอบาเจาะ 
พ.จ.ท.อนันต์ บุญส�าราญ 
	 073-599043	
		 073-599043	
	 081-8672448	
bacho96170@gmail.com

นายอ�าเภอรือเสาะ 
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ 
 073-571665	
		 073-571665	
	 081-8672407
ruso-narathiwat@hotmail.com 

หวัหน้าส�านกังานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด             
นายมาหะมะพีสกรี วาแม 
 073-532210-2	
	 073-532132	
	 073-532134	
	 089-9696740	
  

  
ผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด 
นายฉัตรชัย เธียรอุดมพร 
 073-532305	
	 081-5406277	
Chiench65@hotmail.com	

ผู้จัดการการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส                             
นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ ์  
	 073-532143	
	 089-8905259
sukridk@pwa.co.th

องค์การ      
โทรสาร
       
มือถือ       
dpm_narathiwat@hotmail.com

องค์การ            
มือถือ  
 

องค์การ      
มือถือ 

กระทรวงมหาดไทย

รัฐวิสาหกิจ 

หัวหน้าส่วนราชการระดับอ�าเภอกระทรวงมหาดไทย
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นายอ�าเภอระแงะ 
นายสมหวัง เรืองเพ็ง  
	 073-671001	
	 073-671001	
	 081-8672404	
rangae.nara@hotmail.com

นายอ�าเภอเจาะไอร้อง 
นายยะห์ยา ปะนาฆอ  
	 073-544064	
		 073-544064	
	 081-2759774	
choirong2@hotmail.com

นายอ�าเภอสุคิริน 
นายอรุณ ศรีใส  
	 073-656071
	 073-656071	
	 084-3955891
sukhirin_@hotmail.com
นายอ�าเภอศรีสาคร 
นายกชกร  รักษาสรณ ์  
	 073-561252	
			 073-561252	
	 081-8672523	

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ 

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ 

นายอ�าเภอสุไหงโก-ลก 
นายเจษฎา จิตรัตน ์  
	 073-611031	
	 073-611031	
	 081-8672412	

นายอ�าเภอตากใบ 
นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ  
	 073-581422
	 073-581421	
	 082-4370204	

นายอ�าเภอแว้ง 
นายปรีชา นวลน้อย  
	 073-659185	
	 073-659101	
	 081-5406508	
preecha_noul@gmail.com

นายอ�าเภอสุไหงปาดี 
นายไพโรจน์ จริตงาม  
	 073-651153	
	 073-651153	
	 081-8672433

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       
golokdo@hotmail.com

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ 

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ 

หัวหน้าส่วนราชการระดับอ�าเภอ
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นายอ�าเภอจะแนะ 
นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ ์
	 073-543502	
		 073-543676	
	 081-8672530	
dopa_chanae@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
นายนิมะ  มะกาเจ  
	 073-642637	
	 76116	 	
	 073-642637	
	 085-4842564

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 

	 073-642638	
	 76023	 	
	 073-642638	
	 081-7001673

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร 
นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน ์ 
	 073-642638	
	 76027	 	
	 073-642638	
	 081-8980709	
Atisak_m@yahoo.com

หัวหน้ากลุ่มงานอ�านวยการ 
นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย 
 073-642637	
	 76021	 	
	 073-642637	
	 082-4313232	
Watthanago@hotmail.com 

หัวหน้าศูนย์ด�ารงธรรม 
นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ 
 073-642636	
	 76028	 	
	 073-642636	
	 089-2034061	
PSOMCHAI2507@hotmail.com 

องค์การ  
สป.มท.
โทรสาร      
มือถือ       

องค์การ  
สป.มท.
โทรสาร      
มือถือ       

องค์การ  
สป.มท.
โทรสาร      
มือถือ       

องค์การ  
สป.มท.
โทรสาร      
มือถือ       

องค์การ  
สป.มท.
โทรสาร      
มือถือ       

องค์การ  
โทรสาร      
มือถือ       

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/หน่วย/

ศูนย์ฯ ส�านักงานจังหวัด 

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/หน่วย/

ศูนย์ฯ  ส�านักงานจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการระดับอ�าเภอ
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จ่าจังหวัด  
นายสังคม  เกิดก่อ  
	 073-642634	
	 76031	 	
	 073-642634	
	 085-6619963	
Dopanara.cha@gmail.com	

ป้องกันจังหวัด  
นายสันติ ชูดวง  
	 073-642631	
	 073-642635	
	 089-9251481
santi2514@hotmail.com	

เสมียนตราจังหวัด 
นางอาภรณ์ จันทร์บุญรอด
	 073-522172	
	 76035	 	
	 073-522172	
	 081-7533863	
meaw.zab@hotmail.com

องค์การ      
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ

องค์การ      
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ       

หัวหน้าศูนย์ประสานงานเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นราธิวาส 
นายเกียรติศักดิ์  มณีรัตน ์
	 1881	 	
	 76019	 	
	 073-642659	
	 081-8980709	
Atisak_m@yahoo.com	

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ช�านาญการ 
น.ส.กฤตภัทร ภาพยนต ์  
	 073-642637	
	 76025	 	
	 073-642637	
	 085-4842469	

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/หน่วย/

ศูนย์ฯ  ส�านักงานจังหวัด 

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ฯ   

ที่ท�าการปกครองจังหวัด
สนง.ศูนย์ประสานงาน
โครงการพิเศษ
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน ์   
	 073-642636
	 76028	 	 	 	
	 073-642636	 	 	
	 089-2034061
psomchai2507@hotmail.com

องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ



33

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด 
นายอับดุลตอเล็บ คูแซ  
	 073-642666	
	 073-642666	
	 084-3121730	
 
หัวหน้าศูนย์อ�านวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด 
นายชัยเจริญ มูสิกิ้ม  
	 073-642658	
	 76097	 	
	 073-642658	
	 089-5980870
dadahnara@hotmail.com	

องค์การ      
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ       

สัสดีจังหวัด 
พ.อ.พิสิษฐ พุทธรักษา  
	 073-642646	
	 76080	 	
	 073-642646	
	 092-7726171
SDNARATHIWAT@GMAIL.COM 
 
ผบ.กรม ร.3.พล.นย.                                                     
น.อ.นภดล ฐิติวัฒนะสกุล 
 073-565053	
	 073-565053	
	 081-9094808	
   
ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ.                                              
พ.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร  
	 073-653343
	 073-653343	
	 089-5994540	
mobile_unit41@hotmail.com 
 

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ฯ   

ที่ท�าการปกครองจังหวัด
กระทรวงกลาโหม



34

องค์การ      
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
       
มือถือ

รกท.คลังจังหวัด    
น.ส.กันต์ชิตา อัมพวัน  
	 073-642611	
	 76057	 	
	 073-642613	
	 083-6521115	

สรรพากรพื้นที่นราธิวาส                                                
นายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ
 073-532012
	 073-532006	
	 081-7087331	
supakit.ri@rd.go.th
 
สรรพสามิตพื้นที่
นราธิวาส 
นายทวน เตี้ยเนตร
	 073-532734
	 073-532734
	 ต่อ	1017		 	
	 081-7380113
narathiwat@excise.go.th
   

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ

ผบ.ฉก.นธ. 
(ต�าแหน่งในสนาม)                                          
พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
 073-532691
 073-532691
	 089-9187643

หวัหน้าสถานวิีทยกุระจายเสยีง 
912 สนภ.4 นทพ.                    
พันเอก วริทธิ์ เสือยาง  
	 073-511227	
	 073-511459	
	 087-7673663
radio_912@hotmail.com	
 
หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.6                                                
ร.อ.สราวุทธ์ มงคลวงค ์  
	 073-653286	
	 073-653286	
	 088-2616274	
 

กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหม
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องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ

   
  
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส 
นางสาวสมใจ  สาริกะพันธ ์
	 073-511815	
	 073-514651	
	 081-3713250	
bobodip@hotmail.com	
 
นายด่านศุลกากรตากใบ 
นายศิริชัย  คุณาบุตร  
	 073-642293	
	 073-642111	
	 081-9328871	
75190000@customs.go.th	
 
นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
นายสมชัย เศรษฐวัฒนากุล 
	 073-611368	
	 073-611369	
	 081-6238927	
75130000@customs.go.th	
 

หน.หน่วยสบืสวนปราบปราม
นราธิวาส                                 
นายทรงพล สะมะแอ  
	 073-642291	
	 073-642291	
	 081-4518236

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ(sme)  
นายอุทัย  ขันทอง  
 073-532751	
	 073-532753	
	 085-9807956 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
นายสว่าง ศรีชัย  
	 073-532162	
	 073-532162	
	 081-8453285	
narathiwat@mots.go.th	

รัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา  

กระทรวงการคลัง
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องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส 
นายชาลี  รัศมี 
	 073-532146	
	 073-532146	
	 089-6565715	
chalee.r@hotmail.com	

ผอ.การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงาน
นราธิวาส              
นายอะหมาน หมัดอะดัม 
	 073-522411	
	 073-522412	
	 085-1231109	
 

รกท.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ 
	 073-532105-6	
	 073-532105-6	
	 081-8963568	
narathiwat@m-society.go.th 

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
เด็กชายนราธิวาส 
นายกิตติพล กอบวิทยา  
	 073-532054	
	 073-532054	
	 086-4906976	
 
รกท.ผู้ปกครองนิคม
สร้างตนเองสุคิริน                                
นายสายัณห์ วาบา  
	 073-656068	
	 073-656068	
	 081-7666540	
 
ผู ้ปกครองนิคมสร้างตนเอง
ศรีสาคร 
นายพินิจ จักรสูง  
	 073-551921	
	 073-551921	
	 089-5976212	
sisakhon_@hotmail.com	

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รัฐวิสาหกิจ
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องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 

โทรสาร   
    
มือถือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนราธิวาส 
นายโมหามัสสากี มูซอ  
	 073-532670-1	
	 073-532671	
	 081-8979057	
  

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
นายสังวรณ์  ยี่รัญศิร ิ  
	 073-532745	
	 76062	 	
	 073-532744	
	 084-0691350	
paco_nwt@opsmoac.go.th 
  
รกท.เกษตรจังหวัด 
นางรัตนา ถิระโชต ิ  
	 073-532222	
-	 073-532217	
	 086-9577455
narathiwat@doae.go.th	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  
รกท.ประมงจังหวัด 
นายสมชิต กรดแก้ว  
	 073-532052	
	 073-532053	
	 081-2750412
fisheries_nara@hotmail.co.th 
  
ปศุสัตว์จังหวัด 
นายชาตรี จันทโรจวงศ ์  
	 073-511205	
	 073-511205	
	 085-6609885	
Pvlo_naw@dld.go.th	 	
 
สหกรณ์จังหวัด 
นางรอซนานี  สันหมุด 
	 073-511378
	 								ต่อ	15	
	 073-511378	
	 								ต่อ	18	
	 089-8709984	
rosnanee@cpd.go.th	 	
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องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ       

 

หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นราธิวาส 
น.ส.ณิชาพร สังฆะโต  
	 073-532125	
		 073-532126	
	 089-9791072	
sombuns@cad.go.th	 	
 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
นายปัญจ์ธน  ม่วงม ี  
	 073-532082-3	
	 073-532082-3	
	 081-9694910	
Pundhana@yahoo.com	
  
รกน.ผอ.ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ 
นางสายหยุด  เพ็ชรสุข  
	 073-631033-8	
	 073-631034	
มือถือ 081-9631272

081-9631272	 		
  
หน.ด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก                                    
นายโอภาส อินทร์สกุล  
	 073-611298	
	 073-611296	
	 081-0934080	
   
หน.ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส                                    
นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว  
	 073-646586	
-	 073-646586	
	 084-9642929	
qsna_naw@dld.go.th	 	
 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนราธิวาส 
นายโสพล ทองรักทอง  
	 073-651397	
	 073-651160	
	 089-9276393	
narapadi_55@hotmail.com	
  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ       

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน�้าจืดนราธิวาส 
นายสันติชัย รังสิยาภิรมย ์
	 073-535062	
	 073-535062	
	 083-3985511	
santichai_kai@hotmail.com 
  
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งนราธิวาส 
นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล 
	 073-538454
	 073-538455
	 089-4647888	
Cf_narathiwas@dof.in.th	
  
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นราธิวาส 
นายพิสุทธิ์ สุขเกษม  
	 073-538204	
	 073-530894	
	 086-2885650	
phisuts@dld.go.th

   

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ เขต 9 
นายธัญญา สุขย้อย 
	 073-538209-10 
	 073-538209-10 
	 081-8969960	
Trna_naw@dld.go.th	 	
 
ผอ.ส�านกังานชลประทานที ่17 
นราธิวาส 
นายอุดม ทิพย์เดโช
	 073-542311
	 073-542320
	 084-7005331
  
ผอ.โครงการชลประทาน
นราธิวาส 
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร ์ 
	 073-511485	
	 073-511618	
	 081-9018875	
Clc_treenarin@yahoo.com	
   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ
 

ผอ.โครงการก่อสร้าง
ส�านักชลประทานที่ 17
นายกฤชปภพ ชุมช่วย
 073-531060
	 073-531131
	 094-4272155
kritpraphop_1961@hotmail.com

ผอ.โครงการส่งน�้าและ
บ�ารุงรักษาลุ่มน�้าบางนรา               
นายวิฑูรย์  จั่นเพ็ชร ์  
	 073-542059	
	 073-542059	
	 0814786683	
   

ผอ.โครงการส่งน�้าและบ�ารุง
รักษาลุ่มน�้าโก-ลก                 
นายแวมามุ แวหามะ  
	 073-538040-42 
 073-538040-42 
 081-7981402 
   

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน
นราธิวาส 
นายมงคล นิตยบูรณ ์  
	 073-538207	
	 073-538208	
	 089-8762209	
nwt01@ldd.go.th	 	
 
ผอ.โครงการปฏิบัติการ
คันคูน�้าที่  17    (ปน.)                      
นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ  
	 073-709710
	 073-437279	
	 081-7383469	
  
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ นราธิวาส 
นายอดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ	
	 073-709710	
	 073-709710	
	 092-2579940
gssc_nwt@gsds.go.th

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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องค์การ      
มือถือ       

องค์การ 
มือถือ       

       

   

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการด้าน
พืชและปัจจัยการผลิต
นราธิวาส      
นายวิชิต ตรีพันธ ์  
	 073-571190	
	 073-572504	
	 089-9276391	
   

หน.ด่านตรวจสัตว์น�า้จังหวัด                                        
นายปัถฐพล ประพฤต ิ  
	 073-582157	
	 073-582157	
	 089-1677882
anabas78@hotmail.com	
  
หน.ด่านตรวจพืชท่าเรือ
ตากใบ                                      
นายโสภณ ปล้องพันธ ์  
	 073-642297	
	 073524379		
	 089-4644430	
   

หน.นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง                                              
นายมะหามัด ฮาม ิ
	 073-538105	
 084-3973589 
   
รกท.หน.นิคมสหกรณ์บาเจาะ
นายมะหามัด ฮาม ิ  
	 073-565167	
	 087-0000375	
   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ       
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องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร

มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
     
โทรสาร       
มือถือ  

   
ผอ.ส�านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท�าสวนยาง
จังหวัด 
นายปราโมท อธิกูล
	 073-565775	
	 073-565787	
	 0819355210

ผู้จัดการท่าเทียบเรือประมง
นราธิวาส                              
นายช่อ ประยูรวงศ ์  
	 073-522162	
	 073-522161	
	 081-9633049	

ขนส่งจังหวัด 
นายปรีชา วิจิตรเวชการ
	 073-532122	
	 073-532122		
	 ต่อ	103	 	
	 081-4787303

รัฐวิสาหกิจ

กระทรวงคมนาคม 

รกน.ผู้อ�านวยการ
แขวงการทางนราธิวาส 
นายสมจิต เพชรรัตน ์
	 073-511108		
	 					ต่อ	102
	 073-513569	
	 081-2779985	
jit_2499@hotmail.com	

ผอ.ท่าอากาศยานนราธิวาส 
นายอับดุลเล๊าะ หะยีสะบูดิง 
 073-565066	
	 073-565068	
	 081-9578653	
abdullah.h@aviation.go.th 

ผอ.ส�านักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดนราธิวาส                 
นายสถาพัฒน์ สุทธิศักดิ ์ 
	 073-532139	
	 073-532137	
	 083-9942000	
narathiwat@drr.go.th	

กระทรวงคมนาคม 
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องค์การ 
สป.มท.     
โทรสาร
       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ       

องค์การ  
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 

องค์การ

  

ผอ.ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขานราธิวาส 
นายสันธนะ จันทร  
	 073-532074	
	 073-532074	
	 081-2733223	
Narathiwat@md.go.th

บริษัทการบินไทย  จ�ากัด 
	 073-511161

บริษัทขนส่ง  จ�ากัด  
	 073-511845

กระทรวงคมนาคม

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

สถิติจังหวัด 
นายธนู สุวรรณโน  
	 073-642624	
	 76087	 	
	 073-642624
	 							ต่อ		18	
	 090-9804279
naratwat@nso.go.th	 	

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา
นราธิวาส                                 
นายมะณี อุทรักษ ์  
	 073-511234	
	 073-511234	
	 092-2460130	
s48583@metnet.tmd.go.th	
 

โทรศัพท์จังหวัดนราธิวาส 
(ผจก.บ.ทีโอที จ�ากัด)
นายวีรศักดิ์ สมานพันธ ์   
	 073-532181
	 073-532174	
	 081-8988658	
verasak@tot.co.th  

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
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องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ       

ผอ.ส�านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 
นายสามารถ ขุนศรีหวาน 
 073-642651 
 073-642652 
 086-3163616 
Narathiwat.orh@mnre.mail.go.th 

ผอ.ส�านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 
นายชาตรี วชิระเผด็จศึก  
	 073-512597	
	 073-512597	
	 084-7512359		
kratait50@hotmail.com
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ นธ 1 (กาหลง) 
นายสามารถ ชัยเดช
มือถือ 081-0847932	

ผจก.ศนูย์บรกิารลกูค้าจงัหวดั  
บริษัท ทีโอที จ�ากัด(มหาชน)   
นายสุธรรม พงศ์ยูส ุ  
	 073-511051	
	 073-512123	
	 089-3255009	
  
ผจก.บรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน)                 
นายประเสริฐ รูปแกะ  
	 073-709731-32
	 073-709731-32
	 081-4190024	
  
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด
นราธิวาส 
นายอุเสน สามะเด็ง  
 073-511388,093	
	 073-511093	
	 089-9784962	
USEN96000@GMAIL.COM

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม้ 
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หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ นธ 2 (รือเสาะ) 
นายวีที แมสิ
มือถือ  081-0841411	

หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ นธ 3 (ระแงะ) 
นายสรธร เพชรแก้วเพชร  
มือถือ  083-5399440	
 
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ นธ 4 (สุไหงปาดี) 
นายสิทธิพล ทองค�า
องค์การ 073-512597
มือถือ	 081-8970041

หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ นธ 6 (จะแนะ) 
นายตอปา แซะ
มือถือ  081-7485203	
 
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ นธ 7 (สุคิริน) 
นายส�าเร็จ กล้าถึง 
มือถือ 087-2876744

กรมป่าไม้ 
 
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ นธ 10 (ตากใบ) 
นายยาบีดี กุเวกามา    
มือถือ  089-2932963	
 
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 
ที่ นธ 5 (แว้ง) 
นายสมพร สุขเกื้อ  
มือถือ  086-9474592	

หน.สถานีเพาะช�ากล้าไม้
จังหวัดนราธิวาส 
นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล 
องค์การ 073-512597	
มือถือ	 089-7390029	
songserm_forest13@hotmail.com

หน.ศนูย์ศกึษาและพฒันาป่าไม้
พิกุลทอง 
นายชาตรี วชิระเผด็จศึก  
	 073-631040	
	 073-631040	
	 086-4908239

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  
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มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
มือถือ       

หน.โครงการหมูบ้่านจฬุาภรณ์
พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส       
นายบุญเสริม พรมเสนะ
	 081-5406853	
 

ผอ.ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
ที่ 6 (สาขาปัตตานี) 
นายณรงค์พล หมึกทอง  
	 073-336290-3	
		 073-348431	
	 081-5425473	
    
 
หน.อุทยานแห่งชาติบูโด-
สุไหงปาด ี                               
นายสมชาย ศิริอุมากุล  
	 073-536076	
		 085-0770929		
    
 

กรมป่าไม้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช 

หน.อุทยานแห ่งชาติอ ่ าว
มะนาว-เขาตันหยง 
นายพีรวัส ดาโอ๊ะ 
มือถือ  081-8982298	
   
หน.อุทยานแห่งชาติน�้าตกซีโป 
นายซามูดิง หะยีบือราเฮง  
มือถือ  081-9572109	
   
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลา-บาลา 
นายณรงค์ศักดิ์ พงศ์ดี 
มือถือ  087-2868351	
  
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ        
นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล 
มือถือ  084-8560943	
 
หน.สถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุ 
ป่าฮาลา-บาลา                      
นายสุเนตร การพันธ์
มือถือ  087-3901161	
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช

   

หน.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
โคกไม้เรือ                     
นายสรยุทธ ไชยเขียว 
 090-4756881,	
	 087-8250925	
KMR_DNP@yahoo.com	
   
หน.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า
นราธิวาส                                 
นายเกษม สุวรรณฎาพงศ ์
		 081-0990211	
	 087-2999779	
  
หน.สถานีควบคุมไฟป่า
จังหวัดนราธิวาส                           
นายมนูญ พลปณชัยนุรักษ์  
มือถือ  086-4756824	
  
หน.โครงการควบคุมไฟป่าฯ
ป่าพรุโต๊ะแดง                          
นายศักดา จันทร์เดิม 
มือถือ  086-2922609	

   
 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
ท�าหน้าที่ หน.ศูนย์วิจัยและ
ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร               
นายมาเณศ บุณยานันต ์   
มือถือ  081-8980881	
prptd55@gmail.com	 	
  
หน.โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้             
นายสุนทร โต๊ะด�า  
	 073-551901	
	 081-9595845	
   

   

     
มือถือ  

มือถือ  องค์การ      
มือถือ  
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช

หน.สวนรวบรวมพรรณไม้ป่า 
60 พรรษามหาราชินีภาคใต้        
นายทวีศักดิ์ วัฒนาสันติกุล 
 มือถือ  081-6980562	
   
หน.สวนพฤกษศาสตร์
ชายแดนภาคใต้                              
นายไพบูลย์ เพ็ชรแก้ว 
มือถือ  081-9690190	
  
หน.สถานทีดลองปลกูพรรณไม้
พิกุลทอง โครงการศูนย์ศึกษา
และ การพัฒนาพิกุลทอง 
จังหวัดนราธิวาส 
นายอภิชาติ รัตนวิระกุล  
	 073-631040
	 073-631040	
	 081-9595465	
apichatptn@gmail.com	
 
  
   

   
   
  
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัย
พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส 
นายอภิชาติ รัตนวิระกุล
	 073-631043	
	 073-631043	
	 081-9595465

   
หน.โครงการหมูบ้่านจฬุาภรณ์
พัฒนา 5                            
นายสิทธิโชค พุฒยืน 
มือถือ  081-7678971	
 
หน.โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชเสาวนีย์ฯ 
จ.นราธิวาส    
นายอภิชาติ รัตนวิระกุล
มือถือ  081-9595465	
   
หน.โครงการหมูบ้่านจฬุาภรณ์
พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส       
นายอนันต์ ขวัญมณี
มือถือ  081-8984152	

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  
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พลังงานจังหวัด 
นายวิวัฒ ศรีวะโร  
	 073-642623	
		 073-642623	
	 081-1747945	
narathiwat@energy.mail.go.th 

หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง
นราธิวาส 
นายสุชาติ ชูเชิด  
	 073-563008	
	 073-563008	
	 081-4782563	
suchart.ch@egat.co.th

กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์

รัฐวิสาหกิจ

พาณิชย์จังหวัด 
น.ส.ทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ
	 073-511098
	 073-512718	
	 081-9906368	
nr_ops@moc.go.th
 

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 
นายอสนี หะยียูโซะ  
	 073-514734	
	 073-514734	
	 089-9798925	
as-new@hotmail.com	

การค้าภายในจังหวัด 
นางนฤมล แก้วมุกดากุล  
	 073-514804	
		 073-514804	
	 089-9799818	
nara@dit.go.th

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ  
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ผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัด 
นายกาญจน์ สุนทรเดชา  
	 073-511131		
	 073-514599	
	 082-2928240	

ยุติธรรมจังหวัด 
นายนายนพดล นมรักษ ์  
	 073-531234-5	
		 073-531234	
	 081-9090578	
Moj_narathiwat@hotmail.co.th 
 
ผอ.ส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัด 
นายนพดล นมรักษ ์  
	 073-532611
	 073-532046	
	 081-9090578	
NARATHIWAT@Probation.go.th

 
 

องค์การ   
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ       

องค์การ      
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

     

ผอ.ส�านักงานบังคับคดีจังหวัด 
จ่าเอก พรชัย ศรีด�ารงค ์  
	 073-532739-40 
	 073-532738	
	 085-4881981	
phornchai.s@led.mail.go.th 
 
ผอ.สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนราธิวาส 
นายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ 
 073-532048-9	
		 073-532050	
	 081-9228883	
djop9610@hotmail.com	
 

กระทรวงยุติธรรม
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องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ        

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

     

องค์การ    
  
โทรสาร       
มือถือ       

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ       

     

แรงงานจังหวัด 
นางสาวอารีย์ การธิโร  
	 073-532103-4	
	 76051	 	
	 073-532104	
	 089-8700195	
rede953_kan@hotmail.co.th 
 
จัดหางานจังหวัด  
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เรียบร้อย
	 073-532096	
   
	 073-532096	
	 093-5781558
nuttaphol@doe.go.th
 
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด 
นายปรีชา เจ๊ะสา  
	 073-532101	
		 073-532101	
	 086-2954414
narathiwat@labour.mail.go.th 

กระทรวงแรงงาน 

ประกันสังคมจังหวัด 
นายมนตรี กรรทมาศ  
	 073-532334-6	
	 073-532334-6		
	 									ต่อ	116	
	 081-8970376	
TRINAKHORN@HOTMAIL.COM 
 
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัด  
นางทิวาพร กาญจนะกิติกุล 
	 073-532129	
		 073-532129	
	 085-4838602	
tivaporn.porn@gmail.com	
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กระทรวงศึกษาธิการ
  
ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
อ.สุไหงโก-ลก 
นายธวัช แซ่ฮ�่า  
	 073-611576	
		 073-619131	
	 087-9692506	
center@narathiwat2.go.th	
  
ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
อ.ระแงะ 
นายประหยัด สุขข ี  
	 073-672180	
	 073-672182	
	 081-8982935	

  
ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 
นายซอมะ ดาแม  
	 073-511984	
		 073-511985	
	 081-0943434	
Nusan.tr@gmail.com	 	

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ        

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

   
  
วัฒนธรรมจังหวัด 
นางอุษณีย์ ธุวโชต ิ  
	 073-512833	
		 073-511650	
	 089-9798900	
uthuwachot@gmail.com	
  
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
อ.เมืองนราธิวาส 
นายนิพัฒน์ มณี
	 073-5321551-4
	 073-532154	
	 01-8982935
nipat_2505@hotmail.com	

กระทรวงวัฒนธรรม
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ผอ.ส�านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส                  
นายวีรพัฒน์ แจ้งศิร ิ  
	 073-513035	
	 073-513066	
	 081-8977007	
V.jangsiri@gmail.com	 	
 
อธิการบดี  
ม.นราธิวาสราชครินทร์ 
ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย  
	 073-709030	
	 ต่อ	1111
	 073-709030	
	 ต่อ	1173
	 081-9900552	
Chongrak_palasai@hotmail.com	
  
คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์   
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
พล.อ.อ.นพอวยชัย 
เปลื้องประสิทธิ ์  
มือถือ	 086-4884388	
		 086-4884388	
	 081-3442714	

    

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
นางทิพยวรรณ นิลทยา  
	 073-511427	
	 073-512308	
	 087-2910029	
Jeabtipp@hotmail.com	
  
คณบดี คณะศิ ลปศาสตร ์ 
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
นายวันชัย แก้วหนูนวล 
องค์การ		 073-709-030
	 ต่อ	3600
โทรสาร	 073-709030
	 ต่อ	3600
มือถือ	 095-0742229
wanchai.pnu@gmail.com	
  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
นางวิภา วังศิริกุล 
องค์การ 073-709030	
	 ต่อ	3310
โทรสาร	 073-709030	
	 ต่อ	3310	
มือถือ 086-4885484
wipa2703@hotmail.com	
 

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 

โทรสาร 
      
มือถือ  

กระทรวงศึกษาธิการ             
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
นายปรีชา สะแลแม  
	 073-709030	
	 ต่อ	3200,	3201
	 073-709030	
	 ต่อ	3203
	 081-2773877
pres_pnu@hotmail.com	
  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.นราธิวาสราช
นครินทร์ 
ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ ์
มือถือ 086-4884388	
		 086-4884388	
	 086-4908802	
bipud@hotmail.com	 	
  
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
นายทวี บุญภิรมย ์  
	 073-643541	
	 073-643541	
	 086-2876905	
Taweebuonphirom@hotmail.com 

  
ผอ.สถาบนัอสิลามและอาหรบั
ศึกษา ม.นราธิวาสราช
นครินทร์ 
ผศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงษ ์  
	 073-709030	
	 ต่อ	3555
		 073-709030	
	 ต่อ	3555
	 091-8485132
cheloh_ias@hotmail.com	

  
ผอ.ส�านักงานอธิการบดี 
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
นายพิษิฏฐ์ สุรวัลลภ  
	 073-709030	
	 ต่อ	1128
		 073-709030	
	 ต่อ	1173
	 084-2149219	
Pko_12@hotmail.com	

องค์การ 

โทรสาร  
     
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ
 
โทรสาร 
      
มือถือ  

กระทรวงศึกษาธิการ

องค์การ 

โทรสาร 
      
มือถือ  
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ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส   
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
นายกมล เบญจวรรณ  
	 073-511905	
		 073-511905	
	 089-8704704	
  
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส 
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
นายจ�านงค์ จุลเอียด  
	 073-643544	
		 073-643544	
	 086-2854855	
Jamnong.jun-ial@hotmail.com 
  
ผอ.วทิยาลยัการอาชพีตากใบ   
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 
ผศ.สมภพ ผดุงพันธ ์  
	 073-582977	
	 073-582974	
	 091-4616509
p_somphop@hotmail.com

   

ผอ.สนง.ส่งเสรมิการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด 
นายณัฐพงษ์ นวลมาก  
	 073-511807	
		 073-513005	
	 081-4796134	
nfe_narathiwat@hotmail.com 
  
ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
นายไสว ชินพงษ ์  
	 073-530909	
	 073-642723	
	 089-8775445	
narathiwat@bcca.go.th	
  
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 
นายสุนิตย์ ธรรมประพัทธ ์
	 073-541765-6	
		 073-541765-6	
	 081-8968763	
naraptc2006@hotmail.com	

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

กระทรวงศึกษาธิการ
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ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
สุไหงโกลก   
นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย  
	 073-646566	
	 073-646566	
	 081-9639077	
nsermsak1@gmail.com	
  
ผอ.ศูนย ์การศึกษาพิ เศษ 
ประจ�าจังหวัด 
นายไพโรจน์  ศรีนิล  
	 073-513515	
	 073-513515	
	 081-8933599	
phairod_nara@hotmail.co.th 
  
ผอ.โรงเรียนนราธิวาส                                       
นายประภาส ขุนจันทร ์  
	 073-541771	
	 073-541773	
	 081-9591582	
   

ผอ.โรงเรียนนราสิกขาลัย                                    
นายกฤษดา ปรีชาหาญ  
	 073-511115	
		 073-511592	
	 081-6086540	
   
ผอ.โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส                               
นายวีรศักดิ์ บินสะมะแอ  
	 073-511166	
	 073-515809	
	 089-8697749	
   

กระทรวงสาธารณสุข  
   
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
นายสรรพงษ์ ฤทธิรักษา  
	 073-532061	
	 073-532061	
	 081-9909013	
sunpong13@hotmail.com	

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร      
มือถือ  

 กระทรวงศึกษาธิการ
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 กระทรวงสาธารณสุข  

ผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์ 
นายฉัตรชัย ศรีนามวงศ ์  
	 073-510462	
	 073-511060	
	 081-5690383	
surg8@hotmail.com	 	
 
ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล 
	 073-614234
	 073-614234
	 081-5975159
supachaitrglim@gmail.com 
  
กระทรวงอุตสาหกรรม  
  
อุตสาหกรรมจังหวัด 
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ 
	 073-532026	
 073-532024-031 
	 084-1928859	
moi_narathiwat@industry.go.th 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด (ฝท.)                                     
พล.ต.เจตน์พัธน์ ศรีวงศ ์ 
	 073-515753-4
	 073-513755	
	 088-5035139	

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
นางมุจรินทร์ ทองนวล  
	 073-642627	
	 76061	 	
	 073-642626	
	 087-8371747
moomaw2@gmail.com	
  
ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงแห่งประเทศไทย
จังหวัด     
นายจักรกฤช วรสูตร  
	 073-532147	
	 073-532148	
	 092-2468645
radio_narathiwat@hotmail.com

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร      
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ  
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ส�านักนายกรัฐมนตรี

ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงแห่งประเทศไทย 
สุไหงโก-ลก   
นายธานินทร์ ทองขโชค  
	 073-621866	
	 073-614007	
	 081-9906873	
   
ผู้อ�านวยการ อ.ส.ม.ท.นราธิวาส                       
นายบือราเฮง  มะ  
	 073-515614	
	 073-521034	
	 081-5403821	
   
รัฐวิสาหกิจ   
   
ผู้จัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จังหวัด      
นายสุชาติ ชูเชิด  
	 073-532159	
			 081-4782563	

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น 
                             
ผอ.สนง.คณะกรรมการก�ากับ
และส ่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัด 
นายธีระศักดิ์  แมซา                 
	 073-514229	
		 073-514229	
	 081-1748944	
   
องค์กรอิสระ  
   
ผอ.การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั
นราธิวาส 
นายส�าราญ ตันพานิช  
	 073-642746-7	
		 073-642748	
	 085-1007512	
samrantun05@hotmail.com

ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจ�าจงัหวดั
นราธิวาส
นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ
	 073-511544
	 073-511505
	 086-0116600	
   

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  
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หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง /
กรม /สร.   

ส�านักงานศาลยุติธรรม 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดั
น.ส.รวิภัทร โชคเจริญเลิศ 
	 073-532038		
		 073-532041	
	 084-3600617	
   
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
นายนายอนันต์ชัย เรืองกิจ
 073-515066	
	 76071	 	
	 073-515069	
	 084-3618018 
  ส�านักงานอัยการสูงสุด

ส�านักงานอัยการจังหวัด 
รกน.อัยการจังหวดั                                            
นายธณิต นกหน ู  
	 073-532032	
	 073-532032	
	 084-3609611
raviphat8088@gmail.com

ส�านักงานอัยการสูงสุด  
   
อัยการจังหวัด คดีเยาวชน
และครอบครัว จังหวัดนราธิวาส                     
นายวาทิต สุวรรณยิ่ง  
	 073-532034	
		 073-532034	
	 081-6466769	
  
อัยการจังหวัด ส�านักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย  และการบังคับ
คดีจังหวัดนราธิวาส  
นายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม
	 073-532530
		 073-592530
	 084-3614543

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
สป.มท.
โทรสาร       
มือถือ  
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ส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาต ิ   
   
ผอ.ส�านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัด                              
นายมานะ ลือสวัสดิ ์  
	 073-542683	
	 073-542684
	 081-5416868	
nwt@onab.go.th
   
 
พระต�าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ฯ   
   
ผอ.พระต�าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ฯ
พ.ท.วิชัย ชัยมงคล  
	 073-535000	
		 073-535001	
	 081-8988814	
thaksin_palace@hotmail.com 
   
   
 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ
   
ผบก.ภ.จว.นธ.                                           
พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน 
 073-517916
	 073-517916
	 081-7663794	
   
หน่วยปฏิบัติการพิเศษต�ารวจ
ภูธรจังหวัดนราธิวาส     
   
ผบ.ร้อย นปพ.ภ.จว.นธ.                                 
พ.ต.ต.จักรี เคล้าศร ี  
	 073512118		
	 073-512118	
	 081-7705623	
   
สถานีต�ารวจทางหลวงที่ 5 
กองก�ากับการ 7 กอง
บังคับการต�ารวจทางหลวง 
  
สว.ส.ทล.5 กก. 7 บก.ทล.                                
พ.ต.ท.พิทชญา พัฒน์บรรณกิจ 
 073-468099	
	 073-468099	
	 086-6888919

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง /กรม /สร.
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ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมือง
สุไหงโก-ลก                   
พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์ บือแนสะเตง 
	 073-611231	
	 073-611231	
	 088-7898888	
   
ต�ารวจตระเวณชายแดน  
ผู้บังคับกองร้อย ต.ช.ด 446                              
พ.ต.ต.อัสรี ต่วนเพ็ง  
	 073-584106	
	 073-584113	
	 086-2919145	
   
ผู้บังคับกองร้อย ต.ช.ด 447                                    
พ.ต.ต.ประกาศิต หนูอิม  
	 073-653045	
	 073-653045	
	 081-9570593	
  

ต�ารวจน�้า   
   
สารวัตรสถานีต�ารวจน�้า 3 
กองก�ากับการ 7 
กองบังคับการต�ารวจน�้า 
พ.ต.ต.พุทธินันท์ พุทธิรานนท ์
	 073-511052	
	 073-511232	
	 089-1443773	
    
สว.ส.น.กก.7บก.รน.(ตากใบ)                                 
พ.ต.ต.ปรเมษฐ โพยนอก           
	 073-642299	
	 073-642299	
	 089-9969697	

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร       
มือถือ  

หน่วยกู้ภัยต�ารวจทางหลวง
จังหวัดนราธิวาส
ดาบต�ารวจ วิสุทธิ์ ปานมี
	 073-511476
	 073-511476
	 087-8378036 
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องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ

องค์การ 
มือถือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   
นายก อบจ.นราธิวาส 
นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน  
	 073-517966	
		 081-5429332	
   
ปลัด อบจ.นราธิวาส  
นายนพมาศ  พูลศิร ิ  
	 073-517370
	 073-511370
	 081-8982822	
   
อ�าเภอเมืองนราธิวาส  
นายก ทม.นราธิวาส 
นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ ์
	 073-511129	
		 081-8967541	
   
ปลัด ทม.นราธิวาส 
นายบุญณรงค์ กวีพันธ ์  
	 073-511370
	 081-8982822

นายก ทต.กะลุวอเหนือ  
นำยอัสมีรี	แวเด็ง
	 073-542038	
	 081-9634014	

อ�าเภอเมืองนราธิวาส  
   
ปลัด ทต.กะลุวอเหนือ 

 073-542038	
 
   
นายก อบต.มะนังตายอ 
นายนฤสรรค์ อิสลามธรรมธาดา 
 073-536009	
		 086-4807010	
 
ปลัด อบต.มะนังตายอ 
นายแวอาลี เด่นดารา  
	 073-536009	
	 089-5610578	
   
นายก อบต.ล�าภู 
นายอ�ามร เทพก�าเนิด  
	 073-542623	
 
ปลัด อบต.ล�าภู 
นายบดินทร์  ลอแมง  
	 073-542623	
	 089-8768565	
   

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ
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องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอเมืองนราธิวาส
  

นายก อบต.กะลุวอ 
นายรอมือลี หะยีและ  
	 073-538496-8	
	 081-9594287	
   
ปลัด อบต.กะลุวอ 
นายหรูน เพ็งโอ  
	 073-538496-8		
	 089-8772951	
   
นายก อบต.บางปอ 
นายวัสสันต์ ดือเร๊ะ  
	 073-643164	
	 085642-5577	
   
ปลัด อบต.บางปอ 
นายวิชาญ เจตมหันต ์  
	 073-643164	
	 089-9799868	

นายก อบต.โคกเคียน 
นายรุสลัน อารง  
	 073-541101	
	 081-9576508	

อ�าเภอเมืองนราธิวาส  
  
ปลัด อบต.โคกเคียน 
นายวิวรรธน์ ชัยบ�ารุง  
	 073-541101	
	 081-9904622	

อ�าเภอยี่งอ   
 
นายก ทม.สุไหงโก-ลก 
นางสุชาดา พันธ์นรา  
	 073-611004	
	 081-6983001	
 
ปลัด ทม.สุไหงโก-ลก 
นายนพดล ถ�้าเจริญ  
	 073-611077
	 081-8962650	
   
นายก ทต.ปาเสมัส 
นายสกุลศักดิ์  มะดาโอะ  
	 073-646542		
	 084-7503535	

79
อ�าเภอยี่งอ   
   
นายก อบต.ยี่งอ 
นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ  
	 073-591326	
	 089-2085801
   
ปลัด อบต.ยี่งอ 
นายประเสริฐ การดา  
	 073-591326	
	 085-6409616	
  
นายก อบต.ละหาร 
นายอับดุลลาตีฟ ดารายีสาฮอ 
 073-530967
	 089-2797999

ปลัด อบต.ละหาร 
นายประพันธ์ สรวงวัฒนกิจ 
 073-530967
	 081-9576799	
   
นายก อบต.จอเบาะ 
นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน 
	 073-530924
	 086-2843580	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 
 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอระแงะ  
   
ปลัด อบต.เฉลิม 
น.ส.วรรณี แวดือเร๊ะ  
	 073-511714	
	 089-7385993	
  
นายก อบต.ตันหยงลิมอ 
นายไซเดน อาแวเต๊ะ  
	 073-670052	
	 089-5989880	
  
ปลัด อบต.ตันหยงลิมอ
นางอรสา  เงินมาก  
	 073-670052
	 089-4641356	

อ�าเภอยี่งอ   
นายก ทต.ยี่งอ 
นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา  
	 073-591082	
	 081-8972199	
   
ปลัด ทต.ยี่งอ 
นายธิติพันธุ์ บุญเพิ่ม  
	 073-591590	
	 086-2979979	

79
อ�าเภอยี่งอ   
   
นายก อบต.ยี่งอ 
นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ  
	 073-591326	
	 089-2085801
   
ปลัด อบต.ยี่งอ 
นายประเสริฐ การดา  
	 073-591326	
	 085-6409616	
  
นายก อบต.ละหาร 
นายอับดุลลาตีฟ ดารายีสาฮอ 
 073-530967
	 089-2797999

ปลัด อบต.ละหาร 
นายประพันธ์ สรวงวัฒนกิจ 
 073-530967
	 081-9576799	
   
นายก อบต.จอเบาะ 
นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน 
	 073-530924
	 086-2843580	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 
 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอระแงะ  
   
ปลัด อบต.เฉลิม 
น.ส.วรรณี แวดือเร๊ะ  
	 073-511714	
	 089-7385993	
  
นายก อบต.ตันหยงลิมอ 
นายไซเดน อาแวเต๊ะ  
	 073-670052	
	 089-5989880	
  
ปลัด อบต.ตันหยงลิมอ
นางอรสา  เงินมาก  
	 073-670052
	 089-4641356	

อ�าเภอยี่งอ   
นายก ทต.ยี่งอ 
นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา  
	 073-591082	
	 081-8972199	
   
ปลัด ทต.ยี่งอ 
นายธิติพันธุ์ บุญเพิ่ม  
	 073-591590	
	 086-2979979	
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องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอยี่งอ

ปลัด ทต.ปาเสมัส 
นางชุติมา เพ็ชร์รัตน ์  
	 073-646542		
	 081-7668671	
   
นายก อบต.ปูโยะ 
นายมูฮัมมัด สาแลแม  
	 073-530945-6	
	 087-2910238	
   
ปลัด อบต.ปูโยะ 
นายเจริญสุข ผาพันธ ์  
	 073-530945-6		
	 084-6331700	
   
นายก อบต.มูโนะ 
นายรอปา ฮีซอ  
	 073-621020	
	 087-3989688	
   
ปลัด อบต.มูโนะ 
น.ส.สุดสาย แดงด ี  
	 073-621020		
	 081-9570408	

อ�าเภอยี่งอ   
  
นายก ทต.ศรีสาคร 
นายอนันต์ หะยีมะย ี  
	 073-561062	
	 084-9646637	
   
ปลัด ทต.ศรีสาคร 
น.ส.ณัฐพร คงแสน  
	 073-561062	
	 081-5412477	
 
นายก อบต.ซากอ 
นายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล 
 073-5611969
		 089-2945002	
   
ปลัด อบต.ซากอ 
นายอับดุลราซิ ลอแม  
	 073-561199	
		 081-0971748	

80

ปลัด อบต.จอเบาะ 
นางกันยา ชัยโรจน์สัมพันธ์ 
	 073-530924	
	 087-2901112	
   
นายก อบต.ลุโบะบือซา 
นายจิรเดช ซามาเละ  
	 073-530969	
	 089-2797799

ปลัด อบต.ลุโบะบือซา 
นางสมศรี จิตเชาวนะ  
	 073-530969	
	 084-0676920	
  
นายก อบต.ลุโบะบายะ 
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ 
	 073-530711-12
	 087-2922522	
   
ปลัด อบต.ลุโบะบายะ 
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ  
	 073-515344	
	 081-8981951	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

   
  
นายก อบต.ตะปอเยาะ 
นายอาหามะ วายะ  
	 073-640030	
	 081-8969125	
 
ปลัด อบต.ตะปอเยาะ 
นายรอยาลี เบญยาอีส  
	 073-640030	
	 084-7498798	
   

อ�าเภอยี่งอ

80

ปลัด อบต.จอเบาะ 
นางกันยา ชัยโรจน์สัมพันธ์ 
	 073-530924	
	 087-2901112	
   
นายก อบต.ลุโบะบือซา 
นายจิรเดช ซามาเละ  
	 073-530969	
	 089-2797799

ปลัด อบต.ลุโบะบือซา 
นางสมศรี จิตเชาวนะ  
	 073-530969	
	 084-0676920	
  
นายก อบต.ลุโบะบายะ 
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ 
	 073-530711-12
	 087-2922522	
   
ปลัด อบต.ลุโบะบายะ 
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ  
	 073-515344	
	 081-8981951	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

   
  
นายก อบต.ตะปอเยาะ 
นายอาหามะ วายะ  
	 073-640030	
	 081-8969125	
 
ปลัด อบต.ตะปอเยาะ 
นายรอยาลี เบญยาอีส  
	 073-640030	
	 084-7498798	
   

อ�าเภอยี่งอ

79
อ�าเภอยี่งอ   
   
นายก อบต.ยี่งอ 
นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ  
	 073-591326	
	 089-2085801
   
ปลัด อบต.ยี่งอ 
นายประเสริฐ การดา  
	 073-591326	
	 085-6409616	
  
นายก อบต.ละหาร 
นายอับดุลลาตีฟ ดารายีสาฮอ 
 073-530967
	 089-2797999

ปลัด อบต.ละหาร 
นายประพันธ์ สรวงวัฒนกิจ 
 073-530967
	 081-9576799	
   
นายก อบต.จอเบาะ 
นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน 
	 073-530924
	 086-2843580	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 
 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอระแงะ  
   
ปลัด อบต.เฉลิม 
น.ส.วรรณี แวดือเร๊ะ  
	 073-511714	
	 089-7385993	
  
นายก อบต.ตันหยงลิมอ 
นายไซเดน อาแวเต๊ะ  
	 073-670052	
	 089-5989880	
  
ปลัด อบต.ตันหยงลิมอ
นางอรสา  เงินมาก  
	 073-670052
	 089-4641356	

อ�าเภอยี่งอ   
นายก ทต.ยี่งอ 
นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา  
	 073-591082	
	 081-8972199	
   
ปลัด ทต.ยี่งอ 
นายธิติพันธุ์ บุญเพิ่ม  
	 073-591590	
	 086-2979979	

80

ปลัด อบต.จอเบาะ 
นางกันยา ชัยโรจน์สัมพันธ์ 
	 073-530924	
	 087-2901112	
   
นายก อบต.ลุโบะบือซา 
นายจิรเดช ซามาเละ  
	 073-530969	
	 089-2797799

ปลัด อบต.ลุโบะบือซา 
นางสมศรี จิตเชาวนะ  
	 073-530969	
	 084-0676920	
  
นายก อบต.ลุโบะบายะ 
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ 
	 073-530711-12
	 087-2922522	
   
ปลัด อบต.ลุโบะบายะ 
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ  
	 073-515344	
	 081-8981951	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

   
  
นายก อบต.ตะปอเยาะ 
นายอาหามะ วายะ  
	 073-640030	
	 081-8969125	
 
ปลัด อบต.ตะปอเยาะ 
นายรอยาลี เบญยาอีส  
	 073-640030	
	 084-7498798	
   

อ�าเภอยี่งอ
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องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
 

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอศรีสาคร  

ปลัด อบต.กาหลง 
นายบาห์รน ดะเล็ง  
	 073-551688	
	 081-7487758	
  
นายก อบต.เชิงคีรี 
นายอับดุลหะแว เระ  
	 073-644256	
	 081-0965917
    
ปลัด อบต.เชิงคีรี
นายอาลาวี ยูโซ๊ะ
	 073-644256	
	 081-0937750
   
นาย อบต.ตะมะยูง 
นายมะรอวี สะโต  
	 073-644076	
		 085-6713779	

ปลัด อบต.ตะมะยูง 
นายวิโรจน์ รัตนาลัย  
	 073-644076		
	 089-5955056	
   

อ�าเภอศรีสาคร  
   
นายก อบต.ศรีสาคร 
นายดอเล๊าะ  ยูโซ๊ะ  
	 073-561141	
		 089-9756281	
   
ปลัด อบต.ศรีสาคร 
นายสันต์ โต๊ะนากายอ  
	 073-561141	
		 086-2959323	
  
นายก อบต.ศรีบรรพต 
นายอูเซ็ง ยะโก๊ะ  
	 073-644076
มือถือ	 080-3932903	
 
ปลัด อบต.ศรีบรรพต 
นายศุภชัย ไชยวรรณ  
	 073-644076		
	 083-1946316	
   
นายก อบต.กาหลง 
นายนพ พวงแจงงาม  
	 073-551688
	 086-2901456	
  

66

องค์การ 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

  
   
นายก ทต.บาเจาะ 
นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ  
	 073-599044		
 
ปลัด ทต.บาเจาะ 
   
	 073-599044		
   

นายก ทต.ต้นไทร 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  
	 073-563170			
	 089-3801770	
 
ปลัด ทต.ต้นไทร 
นายภักดี วรรณพฤกษ์  
	 073-563170			
	 081-7676491	
   
นายก อบต.บาเจาะ 
นายตอพา อูแล  
	 073-599267	
	 081-0929408	

   
  
ปลัด อบต.บาเจาะ 
นายอับดุลวาหะ ดุลยพินิจ  
 073-599267			
	 081-8988495	
   
นายก อบต.กาเยาะมาตี 
นายมาหามะสะกือรี แตมามุ 
 073-630875			
	 087-9696639

ปลัด อบต.กาเยาะมาตี 
นายรัสดี อาแว  
	 073-630875	
	 089-9593254
   
นายก อบต.ลุโบะสาวอ 
นายอาแว เจ๊ะแว  
	 073-599270			
	 089-6549916	
   
ปลัด อบต.ลุโบะสาวอ 
นายอับดุลมานาพ ราคุ  
	 073-599270	
	 089-8120812

อ�าเภอบาเจาะ
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องค์การ 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

  
   
นายก ทต.บาเจาะ 
นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ  
	 073-599044		
 
ปลัด ทต.บาเจาะ 
   
	 073-599044		
   

นายก ทต.ต้นไทร 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  
	 073-563170			
	 089-3801770	
 
ปลัด ทต.ต้นไทร 
นายภักดี วรรณพฤกษ ์  
	 073-563170			
	 081-7676491	
   
นายก อบต.บาเจาะ 
นายตอพา อูแล  
	 073-599267	
	 081-0929408	

   
  
ปลัด อบต.บาเจาะ 
นายอับดุลวาหะ ดุลยพินิจ  
 073-599267			
	 081-8988495	
   
นายก อบต.กาเยาะมาตี 
นายมาหามะสะกือรี แตมามุ 
 073-630875			
	 087-9696639

ปลัด อบต.กาเยาะมาตี 
นายรัสดี อาแว  
	 073-630875	
	 089-9593254
   
นายก อบต.ลุโบะสาวอ 
นายอาแว เจ๊ะแว  
	 073-599270			
	 089-6549916	
   
ปลัด อบต.ลุโบะสาวอ 
นายอับดุลมานาพ ราค ุ  
	 073-599270	
	 089-8120812

อ�าเภอรือเสาะ
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุคิริน   
   
นายก ทต.สุคิริน 
นายสมควร เกตุแก้ว  
	 073-656194-5		
	 089-2963596	
   
ปลัด ทต.สุคิริน 
นายชรัตน์ ชนะภัย  
	 073-656194-5		
	 089-2963837	
  
นายก อบต.สุคิริน 
นายเกียรติศักดิ์ ปัทมินทร์  
	 073-551666		
	 089-9751859	
  
ปลัด อบต.สุคิริน 
นายสารสิทธิ์ มารุวี  
	 073-551666			
	 081-9633598	
  
นายก อบต.มาโมง 
นายพินิจ ดือเลาะ  
	 073-551623	
	 085-6286688		
   
   

อ�าเภอบาเจาะ  
นายก อบต.บาเระใต้ 
นายสับรี มะวิง  
	 073-530963			
	 081-275815		

ปลัด อบต.บาเระใต้ 
นายทนงศักดิ์ รัญนุรักษ์  
	 073-530963		
	 086-4893861
   
นายก อบต.บาเระเหนือ 
นายสาอูเด่น มะโซะ 
องค์การ 073-630844		
	 084-8559075
   
ปลัด อบต.บาเระเหนือ 
นายส�าราญ ขวัญอ่อน  
	 073-630844		
	 084-8559075	
  
นายก อบต.ปะลุกาสาเมาะ 
นายอับดุลลอมัน สาเมาะ  
	 073-563043			
	 088-4882284	

ปลัด อบต.ปะลุกาสาเมาะ
นายจิรวัฒน์ ด�ารงกูล  
	 073-563043		
	 084-9659494	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

 อ�าเภอตากใบ 
   
นายก อบต.ศาลาใหม่ 
นายมะยูโซะ   มะยาซิง  
	 073-538353	
		 081-9592981	
   
ปลัด อบต.ศาลาใหม่ 
ส.ต.ท.แวรอย๊ะ แวอูมา  
	 073-538353	
	 081-9574080	
   
นายก อบต.ไพรวัน 
นายมูหะอะมิง มาแอ  
	 073-641040	
	 085-5802755	
   
ปลัด อบต.ไพรวัน 
นายเวช คงชูดวง  
	 073-641040	
	 081-4788220	
   

อ�าเภอรือเสาะ  
   
นายก ทต.รือเสาะ 
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม  
	 073-571433	
	 081-6097322	
 
ปลัด ทต.รือเสาะ 
นายประพฤกษ์ นิลโมทย์  
	 073-571433	
	 081-9575433	
   
นายก อบต.รือเสาะออก 
นายมุคสะโตนา เจะสนิ  
	 073-571711	
	 081-3689686	
  
ปลัด อบต.รือเสาะออก 
นายมะกาสือปี กากะ  
	 073-571569	
	 081-9691101	
  
นายก อบต.สาวอ 
นายซูมกี เด็งสุร ี  
	 073-571845	
	 081-7666310	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุคิริน   
   
นายก ทต.สุคิริน 
นายสมควร เกตุแก้ว  
	 073-656194-5		
	 089-2963596	
   
ปลัด ทต.สุคิริน 
นายชรัตน์ ชนะภัย  
	 073-656194-5		
	 089-2963837	
  
นายก อบต.สุคิริน 
นายเกียรติศักดิ์ ปัทมินทร ์  
	 073-551666		
	 089-9751859	
  
ปลัด อบต.สุคิริน 
นายสารสิทธิ์ มารุวี  
	 073-551666			
	 081-9633598	
  
นายก อบต.มาโมง 
นายพินิจ ดือเลาะ  
	 073-551623	
	 085-6286688		
   
   

อ�าเภอบาเจาะ  
นายก อบต.บาเระใต้ 
นายสับรี มะวิง  
	 073-530963			
	 081-275815		

ปลัด อบต.บาเระใต้ 
นายทนงศักดิ์ รัญนุรักษ์  
	 073-530963		
	 086-4893861
   
นายก อบต.บาเระเหนือ 
นายสาอูเด่น มะโซะ 
องค์การ 073-630844		
	 084-8559075
   
ปลัด อบต.บาเระเหนือ 
นายส�าราญ ขวัญอ่อน  
	 073-630844		
	 084-8559075	
  
นายก อบต.ปะลุกาสาเมาะ 
นายอับดุลลอมัน สาเมาะ  
	 073-563043			
	 088-4882284	

ปลัด อบต.ปะลุกาสาเมาะ
นายจิรวัฒน์ ด�ารงกูล  
	 073-563043		
	 084-9659494	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

   
 
ปลัด อบต.สาวอ 
นายอดุลย์ ยีดิง  
	 073-571845	
	 087-2900220	
   
นายก อบต.สามัคคี 
นายอาหะมะฟารี โละมะ  
	 073-571860	
	 083-3983830
   
ปลัด อบต.สามัคคี 
นางนารีรัตน์  ลาเตะ  
	 073-571860	
   
นายก อบต.บาตง 
นายนูรูแมง  หะยีเจ๊ะโวะ  
	 073-536024	
		 081-9900067	
   

ปลัด อบต.บาตง 
นายสุกรี ฮูลูสาและ  
	 073-536024	
	 084-7494789	
  
นายก อบต.ลาโละ 
นายยูโซ๊ะ ยะเอ๊ะ  
	 073-578017	
	 087-2958532
   
ปลัด อบต.ลาโละ 
นายพงษ์ศักดิ์ หมานละงู  
	 073-578017	
	 080-1405262	
   
นายก อบต.รือเสาะ 
นายสรยุทธ์ สะมะแอ  
	 073-554112	
		 081-1897997	
   
ปลัด อบต.รือเสาะ 
นายภักดี นิเต็ม  
	 073-554112	
		 086-2954915	

อ�าเภอรือเสาะ
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ    
ต่อ	102
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอรือเสาะ 
  
ปลัด อบต.มาโมง 
   
	 073-551623		
 
   
นายก อบต.ภูเขาทอง 
นายนิพนธ์ เหล็กเพชร  
	 073-709725-6
มือถือ	 087-2875174
     
ปลัด อบต.ภูเขาทอง 
นายณัฐศักดิ์ จันทโรจน์วงศ ์
	 073-551634			
	 081-0999606	
   
นายก อบต.เกียร์ 
   
	 073-656173	
    

ปลัด อบต.เกียร์ 
นายนิเวศร์ ปานดวง  
	 073-656173		
	 089-0836770	

อ�าเภอรือเสาะ  
   
นายก อบต.ร่มไทร 
นายมาคตา แวมูดอ  
	 073-551633	
	 081-0403449
   
อ�าเภอตากใบ  
   
นายก ทม.ตากใบ 
นายนูซันดารา แวดือราแม 
	 073-642330		
	 081-8974725
   
ปลัด ทม.ตากใบ 
   
	 073-642330-1		
 
   
   
   
 
นายก อบต.พร่อน 
นายกาหลง แดงสุวรรณ  
	 073-583180	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

นายก อบต.สุวารี 
นายรอฮิง จูมะ  
	 073-536012	
	 093-6744300
   
ปลัด อบต.สุวารี 
นายปอซี มะมิง  
	 073-512036	
	 081-0923162	
   
นายก อบต.โคกสะตอ 
นายดอรอแม ตาเย๊ะ  
	 073-551998	
	 081-0926735	
   
ปลัด อบต.โคกสะตอ 
นายคมสัน นวลมุสิต  
	 073-551998	
	 081-9590919	
   
นายก อบต.เรียง 
นายมะสะลี มะลี  
	 073-551926	
	 087-2936205	
   

   
  
ปลัด อบต.เรียง 
น.ส.วนิดา ยิมะตะโละ  
	 073-551926	
	 087-9897414	
  
อ�าเภอสุไหงปาดี  
   
นายก ทต.ปะลุรู 
นายเฟาซี  อุตรสินธุ์  
	 073-651714	
	 081-9593398	
   
ปลัด ทต.ปะลุรู 
นายสุรพล กระแสรัตน์  
	 073-651714	
	 089-8701357	
   
นายก อบต.ปะลุรู 
นายอับดุลการิม สาอะ  
	 073-651498	
	 081-4783331	
   
   

อ�าเภอรือเสาะ
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

นายก อบต.สุวารี 
นายรอฮิง จูมะ  
	 073-536012	
	 093-6744300
   
ปลัด อบต.สุวารี 
นายปอซี มะมิง  
	 073-512036	
	 081-0923162	
   
นายก อบต.โคกสะตอ 
นายดอรอแม ตาเย๊ะ  
	 073-551998	
	 081-0926735	
   
ปลัด อบต.โคกสะตอ 
นายคมสัน นวลมุสิต  
	 073-551998	
	 081-9590919	
   
นายก อบต.เรียง 
นายมะสะลี มะล ี  
	 073-551926	
	 087-2936205	
   

   
  
ปลัด อบต.เรียง 
น.ส.วนิดา ยิมะตะโละ  
	 073-551926	
	 087-9897414	
  
อ�าเภอสุไหงปาดี  
   
นายก ทต.ปะลุรู 
นายเฟาซี  อุตรสินธุ์  
	 073-651714	
	 081-9593398	
   
ปลัด ทต.ปะลุรู 
นายสุรพล กระแสรัตน์  
	 073-651714	
	 089-8701357	
   
นายก อบต.ปะลุรู 
นายอับดุลการิม สาอะ  
	 073-651498	
	 081-4783331	
   
   

อ�าเภอรือเสาะ
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ    ต่อ	102
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุคิริน 
  
ปลัด อบต.มาโมง 
   
	 073-551623		
 
   
นายก อบต.ภูเขาทอง 
นายนิพนธ์ เหล็กเพชร  
	 073-709725-6
มือถือ	 087-2875174
     
ปลัด อบต.ภูเขาทอง 
นายณัฐศักดิ์ จันทโรจน์วงศ์ 
	 073-551634			
	 081-0999606	
   
นายก อบต.เกียร์ 
   
	 073-656173	
    

ปลัด อบต.เกียร์ 
นายนิเวศร์ ปานดวง  
	 073-656173		
	 089-0836770	

อ�าเภอสุคิริน  
   
นายก อบต.ร่มไทร 
นายมาคตา แวมูดอ  
	 073-551633	
	 081-0403449
   
ปลัด อบต.ร่มไทร 
นายบุญเลิศ จินดาธนะนันธ์ 
 073-551633		
	 084-9650629	
  
อ�าเภอตากใบ  
   
นายก ทม.ตากใบ 
นายนูซันดารา แวดือราแม 
	 073-642330		
	 081-8974725
   
ปลัด ทม.ตากใบ 
   
	 073-642330-1		
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

ปลัด อบต.พร่อน 
ส.ต.ท.สมพงศ์  เขียวเล่ง  
	 073-583180	
	 081-2755721	
   
นายก อบต.โฆษิต 
นางปิยนุช บุตรรักษ ์  
	 073-538047	
			 081-5404619	
   
ปลัด อบต.โฆษิต 
นายอ�านวย ทองจินดา  
	 073-538047		
	 086-2898723	
   
นายก อบต.บางขุนทอง 
นายสะมาน เซ็งโต๊ะ  
	 073-538181	
	 081-3882586	
     
ปลัด อบต.บางขุนทอง 
นางอรทัย ทองคุปต ์  
	 073-538181	
	 081-3284649	

นายก อบต.นานาค 
นายสุรเดช กูโน  
	 073-538069	
	 082-4281177			
 
ปลัด อบต.นานาค 
นายสม ปิ่นพรม  
	 073-538069	
	 081-9570159	
   
นายก อบต.เกาะสะท้อน 
นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ  
	 073-545020	
		 080-5392233	
   
ปลัด อบต.เกาะสะท้อน 
จ.ส.ต.ศักดิ์นรินทร์ ศรีฉ�่า  
	 073-545020	
		 083-1851188	
 อ�าเภอตากใบ 
   
นายก อบต.ศาลาใหม่ 
นายมะยูโซะ   มะยาซิง  
	 073-538353	

อ�าเภอตากใบ
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

   
 
นายก อบต.พร่อน 
นายกาหลง แดงสุวรรณ  
	 073-583180	
	 059-8764549	
 
ปลัด อบต.พร่อน 
ส.ต.ท.สมพงศ์  เขียวเล่ง  
	 073-583180	
	 081-2755721	
   
นายก อบต.โฆษิต 
นางปิยนุช บุตรรักษ์  
	 073-538047	
			 081-5404619	
   
ปลัด อบต.โฆษิต 
นายอ�านวย ทองจินดา  
	 073-538047		
	 086-2898723	
   
นายก อบต.บางขุนทอง 
นายสะมาน เซ็งโต๊ะ  
	 073-538181	
	 081-3882586	

     
   
ปลัด อบต.บางขุนทอง 
นางอรทัย ทองคุปต์  
	 073-538181	
	 081-3284649	

นายก อบต.นานาค 
นายสุรเดช กูโน  
	 073-538069	
	 082-4281177			
 
ปลัด อบต.นานาค 
นายสม ปิ่นพรม  
	 073-538069	
	 081-9570159	
   
นายก อบต.เกาะสะท้อน 
นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ  
	 073-545020	
		 080-5392233	
   
ปลัด อบต.เกาะสะท้อน 
จ.ส.ต.ศักดิ์นรินทร์ ศรีฉ�่า  
	 073-545020	
		 083-1851188	

อ�าเภอตากใบ
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

 อ�าเภอตากใบ   

ปลัด อบต.ศาลาใหม่ 
ส.ต.ท.แวรอย๊ะ แวอูมา  
	 073-538353	
	 081-9574080	
   
นายก อบต.ไพรวัน 
นายมูหะอะมิง มาแอ  
	 073-641040	
	 085-5802755	
   
ปลัด อบต.ไพรวัน 
นายเวช คงชูดวง  
	 073-641040	
	 081-4788220	
   

อ�าเภอรือเสาะ  
   
นายก ทต.รือเสาะ 
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม  
	 073-571433	

อ�าเภอสุไหงโก-ลก
 
ปลัด ทต.รือเสาะ 
นายประพฤกษ์ นิลโมทย ์ 
	 073-571433	
	 081-9575433	
   
นายก อบต.รือเสาะออก 
นายมุคสะโตนา เจะสน ิ  
	 073-571711	
	 081-3689686	
  
ปลัด อบต.รือเสาะออก 
นายมะกาสือปี กากะ  
	 073-571569	
	 081-9691101	
  
นายก อบต.สาวอ 
นายซูมกี เด็งสุร ี  
	 073-571845	
	 081-7666310	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

 อ�าเภอตากใบ 
   
นายก อบต.ศาลาใหม่ 
นายมะยูโซะ   มะยาซิง  
	 073-538353	
		 081-9592981	
   
ปลัด อบต.ศาลาใหม่ 
ส.ต.ท.แวรอย๊ะ แวอูมา  
	 073-538353	
	 081-9574080	
   
นายก อบต.ไพรวัน 
นายมูหะอะมิง มาแอ  
	 073-641040	
	 085-5802755	
   
ปลัด อบต.ไพรวัน 
นายเวช คงชูดวง  
	 073-641040	
	 081-4788220	
   

อ�าเภอรือเสาะ  
   
นายก ทต.รือเสาะ 
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม  
	 073-571433	
	 081-6097322	
 
ปลัด ทต.รือเสาะ 
นายประพฤกษ์ นิลโมทย์  
	 073-571433	
	 081-9575433	
   
นายก อบต.รือเสาะออก 
นายมุคสะโตนา เจะสนิ  
	 073-571711	
	 081-3689686	
  
ปลัด อบต.รือเสาะออก 
นายมะกาสือปี กากะ  
	 073-571569	
	 081-9691101	
  
นายก อบต.สาวอ 
นายซูมกี เด็งสุรี  
	 073-571845	
	 081-7666310	
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องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอเมืองนราธิวาส
  

นายก อบต.กะลุวอ 
นายรอมือลี หะยีและ  
	 073-538496-8	
	 081-9594287	
   
ปลัด อบต.กะลุวอ 
นายหรูน เพ็งโอ  
	 073-538496-8		
	 089-8772951	
   
นายก อบต.บางปอ 
นายวัสสันต์ ดือเร๊ะ  
	 073-643164	
	 085642-5577	
   
ปลัด อบต.บางปอ 
นายวิชาญ เจตมหันต์  
	 073-643164	
	 089-9799868	

นายก อบต.โคกเคียน 
นายรุสลัน อารง  
	 073-541101	
	 081-9576508	

อ�าเภอเมืองนราธิวาส  
  
ปลัด อบต.โคกเคียน 
นายวิวรรธน์ ชัยบ�ารุง  
	 073-541101	
	 081-9904622	

อ�าเภอสุไหงโก-ลก  
  
นายก ทม.สุไหงโก-ลก 
นางสุชาดา พันธ์นรา  
	 073-611004	
	 081-6983001	
 
ปลัด ทม.สุไหงโก-ลก 
นายนพดล ถ�้าเจริญ  
	 073-611077
	 081-8962650	
   
นายก ทต.ปาเสมัส 
นายสกุลศักดิ์  มะดาโอะ  
	 073-646542		
	 084-7503535	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

 
ปลัด อบต.สาวอ 
นายอดุลย์ ยีดิง  
	 073-571845	
	 087-2900220	
   
นายก อบต.สามัคคี 
นายอาหะมะฟารี โละมะ  
	 073-571860	
	 083-3983830
   
ปลัด อบต.สามัคคี 
นางนารีรัตน์  ลาเตะ  
	 073-571860	
   
นายก อบต.บาตง 
นายนูรูแมง  หะยีเจ๊ะโวะ  
	 073-536024	
		 081-9900067	
   

นายก ทต.แว้ง 
นายสุกรี ฮูลูสาและ  
	 073-536024	
	 084-7494789	
  
นายก อบต.ลาโละ 
นายยูโซ๊ะ ยะเอ๊ะ  
	 073-578017	
	 087-2958532
   
ปลัด อบต.ลาโละ 
นายพงษ์ศักดิ์ หมานละง ู 
	 073-578017	
	 080-1405262	
   
นายก อบต.รือเสาะ 
นายสรยุทธ์ สะมะแอ  
	 073-554112	
		 081-1897997	
   
ปลัด อบต.รือเสาะ 
นายภักดี นิเต็ม  
	 073-554112	
		 086-2954915	

อ�าเภอสุไหงโก-ลก อ�าเภอแว้ง
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องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอสุไหงโก-ลก

ปลัด ทต.ปาเสมัส 
นางชุติมา เพ็ชร์รัตน์  
	 073-646542		
	 081-7668671	
   
นายก อบต.ปูโยะ 
นายมูฮัมมัด สาแลแม  
	 073-530945-6	
	 087-2910238	
   
ปลัด อบต.ปูโยะ 
นายเจริญสุข ผาพันธ์  
	 073-530945-6		
	 084-6331700	
   
นายก อบต.มูโนะ 
นายรอปา ฮีซอ  
	 073-621020	
	 087-3989688	
   
ปลัด อบต.มูโนะ 
น.ส.สุดสาย แดงด ี  
	 073-621020		
	 081-9570408	

อ�าเภอศรีสาคร  
   
นายก ทต.ศรีสาคร 
นายอนันต์ หะยีมะยี  
	 073-561062	
	 084-9646637	
   
ปลัด ทต.ศรีสาคร 
น.ส.ณัฐพร คงแสน  
	 073-561062	
	 081-5412477	
 
นายก อบต.ซากอ 
นายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล 
 073-5611969
		 089-2945002	
   
ปลัด อบต.ซากอ 
นายอับดุลราซิ ลอแม  
	 073-561199	
		 081-0971748	

75   
 
ปลัด อบต.ผดุงมาตร 
นางเตือนจิตต์ ไพจิตร  
	 073-589218	
	 081-9696354	
   
นายก อบต.ช้างเผือก 
นายอับดุลเลาะ สือแม  
	 073-709735
	 084-9636245	

ปลัด อบต.ช้างเผือก 
นายอดุลย์ ซือร ี  
	 073-709735	
	 087-8369775	
  
นายก ทต.แว้ง 
นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี  
	 073-659735
	 081-8975654	
  
ปลัด ทต.แว้ง 
นายเพียรชัย เสวตโสธร  
	 073-659464	
	 089-8769121	
  
นายก ทต.บูเก๊ะตา 
นายฮ�าแดร์ อามัด  
	 073-586111	
	 081-7384007	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

   
  
นายก อบต.จะแนะ 
นายมะสาอุดี บาโด  
	 073-543520	
	 082-2662434	
   
ปลัด อบต.จะแนะ 
นายอุสมาน นาคสง่า  
	 073-543520	
	 086-9680149	
  
นายก อบต.ดุซงญอ 
นายอับดุลรอซัค บาโด  
	 073-589216		
	 089-4669951
   
ปลัด อบต.ดุซงญอ 
นายประลองยุทธ เขาพระจันทร ์
	 073-589216	
	 089-4776636	
   
นายก อบต.ผดุงมาตร 
นายเจ๊ะฮาเซ็ง เจ๊ะแซ  
	 073-589218
	 089-2970555

อ�าเภอจะแนะ

อ�าเภอแว้ง
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

นายก อบต.สุวารี 
นายรอฮิง จูมะ  
	 073-536012	
	 093-6744300
   
ปลัด อบต.สุวารี 
นายปอซี มะมิง  
	 073-512036	
	 081-0923162	
   
นายก อบต.โคกสะตอ 
นายดอรอแม ตาเย๊ะ  
	 073-551998	
	 081-0926735	
   
ปลัด อบต.โคกสะตอ 
นายคมสัน นวลมุสิต  
	 073-551998	
	 081-9590919	
   
นายก อบต.เรียง 
นายมะสะลี มะล ี  
	 073-551926	
	 087-2936205	
   

   
  
ปลัด อบต.เรียง 
น.ส.วนิดา ยิมะตะโละ  
	 073-551926	
	 087-9897414	
  
อ�าเภอสุไหงปาด ี  
   
นายก ทต.ปะลุรู 
นายเฟาซี  อุตรสินธุ ์  
	 073-651714	
	 081-9593398	
   
ปลัด ทต.ปะลุรู 
นายสุรพล กระแสรัตน ์  
	 073-651714	
	 089-8701357	
   
นายก อบต.ปะลุรู 
นายอับดุลการิม สาอะ  
	 073-651498	
	 081-4783331	
   
   

อ�าเภอแว้ง
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

   
ปลัด ทต.บูเก๊ะตา 
นางจ�าปา นิลวงศ์  
	 073-58611		
	 081-4780166	
   
นายก อบต.โละจูด 
นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ  
	 073-586111
	 081-9570310	
   
ปลัด อบต.โละจูด 
นายอ�านวย เรืองสุวรรณ  
	 073-586033	
		 089-8798433	
  
นายก อบต.แม่ดง 
นายมหามัดกามารูเด็ง สะมะแอ 
	 073-659332	
	 089-9781798	
   
ปลัด อบต.แม่ดง 
นายมานิด ศรีสุวรรณ์  
	 073-659332	
	 086-2906088	
   

   
  
นายก อบต.แว้ง 
นางสาวจุฑามณี หามะ  
	 073-659393	
	 081-0941434	
 
ปลัด อบต.แว้ง 
นายสะอารี ดีมูเละ  
	 073-659393	
	 080-7015814	
   
นายก อบต.กายูคละ 
จ.ส.อ.ฮาริส มะรือสะ  
	 073-647542	
	 087-2880364	
   
ปลัด อบต.กายูคละ 
นายพิเชษฐ บุญลึก  
	 073-647542	
	 081-8976563	
   
   
  
   

อ�าเภอแว้ง 
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
โทรสาร
มือถือ

  
ปลัด อบต.ปะลุรู 
นายบันลือ รัตนสกุล  
	 073-651498	
	 089-8701357	
  
นายก อบต.กาวะ 
นายสุริยา หะยีดรอแม  
	 073-645055	
	 081-4786224	
  
ปลัด อบต.กาวะ 
นายอ�าราญ ปาต ิ  
	 073-645055	
	 081-3686753	
   
นายก อบต.สากอ 
นายอนิรุทธิ์ จารมะ  
	 073-653552	
	 086-9698804

   
   

  

ปลัด อบต.สากอ 
นายสุเทพ จันทรวิศรุต  
	 073-653552	
	 089-9799860	
   
นายก อบต.สุไหงปาดี 
นายเพียร มะโนภักดิ ์  
	 073-653055	
	 073-653109	
	 087-8151360	
   
ปลัด อบต.สุไหงปาดี 
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว  
	 073-653055	
	 081-2753351	
   
นายก อบต.โต๊ะเด็ง 
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะม ุ  
	 073-523152	
	 073-523152	
	 089-7356664	
   
   

อ�าเภอสุไหงปาดีอ�าเภอแว้ง
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอแว้ง   
   
นายก อบต.เอราวัณ 
นายอาแว เจะโวะ  
	 073-538532	
	 081-2764448	
   
ปลัด อบต.เอราวัณ 
นางนรานารี สันตินราพงศ์ 
	 073-538532	
	 087-2888432	
  
นายก อบต.ฆอเลาะ 
ร.ต.ต.มะยูโซ๊ะ มือเยาะ  
	 073-659450	
	 081-0955538	
  
ปลัด อบต.ฆอเลาะ 
นายชรินทร์ พูลเพิ่ม  
	 073-659450	
	 081-0965033	
  

อ�าเภอระแงะ  
   
นายก ทต.ตันหยงมัส 
นายสมนึก จิตมงคล  
	 073-671364	
	 081-9902819	
  
ปลัด ทต.ตันหยงมัส 
นายพิสัณห์ ขันเงิน  
	 073-671364	
	 089-9789554	
  
นายก ทต.มะรือโบตก 
นายอาห์มัด สาเมาะ  
	 073-569090	
	 081-3683345	
   
ปลัด ทต.มะรือโบตก 
นายอานัน สีระโก  
	 073-569074	
	 081-6082057	
   
นายก อบต.มะรือโบตก 
นายสูดิง  เจ๊ะโซ๊ะ
	 073-567028	
		 087-2922616
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

นายก อบต.สุวารี 
นายรอฮิง จูมะ  
	 073-536012	
	 093-6744300
   
ปลัด อบต.สุวารี 
นายปอซี มะมิง  
	 073-512036	
	 081-0923162	
   
นายก อบต.โคกสะตอ 
นายดอรอแม ตาเย๊ะ  
	 073-551998	
	 081-0926735	
   
ปลัด อบต.โคกสะตอ 
นายคมสัน นวลมุสิต  
	 073-551998	
	 081-9590919	
   
นายก อบต.เรียง 
นายมะสะลี มะลี  
	 073-551926	
	 087-2936205	
   

   
  
ปลัด อบต.เรียง 
น.ส.วนิดา ยิมะตะโละ  
	 073-551926	
	 087-9897414	
  
อ�าเภอสุไหงปาดี  
   
นายก ทต.ปะลุรู 
นายเฟาซี  อุตรสินธุ์  
	 073-651714	
	 081-9593398	
   
ปลัด ทต.ปะลุรู 
นายสุรพล กระแสรัตน์  
	 073-651714	
	 089-8701357	
   
นายก อบต.ปะลุรู 
นายอับดุลการิม สาอะ  
	 073-651498	
	 081-4783331	
   
   

อ�าเภอรือเสาะ
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุไหงปาด ี  

ปลัด อบต.โต๊ะเด็ง 
จ.ส.ต.สุรินทร์ สามานุง  
 073-523152	
	 080-5407259	
   
นายก อบต.ริโก๋ 
นายบุคอรีย์ แมทาลง  
	 073-538874	
	 073-538874	
	 086-2947128	
  
ปลัด อบต.ริโก๋ 
นายเฟาซีลี สาและ  
	 073-538874	
	 089-5954479	
   
อ�าเภอเจาะไอร้อง  
   
นายก อบต.จวบ 
นายมหามะยูฮารี ลาเต๊ะนือริง 
 073-544642	
 
   

อ�าเภอสุไหงปาด ี  
   
ปลัด อบต.จวบ 
นายมะยากี ดอแม  
	 073-544642	
	 089-9787770	
   
นายก อบต.มะรือโบออก 
นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ 
	 073-530931	
	 089-9764300	
  
ปลัด อบต.มะรือโบออก 
นางวิไล สุวรรณธน ู  
	 073-530930	
	 081-0332602	
  
นายก อบต.บูกิต 
จ.ต.ต.มนัสวี ยิ่งสุขสกุล  
	 073-645588	
	 086-2947001	
  
ปลัด อบต.บูกิต 
ส.ต.ต.หารง ดูโม๊ะ  
	 073-645588	
	 084-9682912	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
โทรสาร
มือถือ

  
ปลัด อบต.ปะลุรู 
นายบันลือ รัตนสกุล  
	 073-651498	
	 089-8701357	
  
นายก อบต.กาวะ 
นายสุริยา หะยีดรอแม  
	 073-645055	
	 081-4786224	
  
ปลัด อบต.กาวะ 
นายอ�าราญ ปาติ  
	 073-645055	
	 081-3686753	
   
นายก อบต.สากอ 
นายอนิรุทธิ์ จารมะ  
	 073-653552	
	 086-9698804

   
   

  

ปลัด อบต.สากอ 
นายสุเทพ จันทรวิศรุต  
	 073-653552	
	 089-9799860	
   
นายก อบต.สุไหงปาดี 
นายเพียร มะโนภักดิ์  
	 073-653055	
	 073-653109	
	 087-8151360	
   
ปลัด อบต.สุไหงปาดี 
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว  
	 073-653055	
	 081-2753351	
   
นายก อบต.โต๊ะเด็ง 
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ  
	 073-523152	
	 073-523152	
	 089-7356664	
   
   

อ�าเภอสุไหงปาดี



75    
 

ปลัด อบต.ผดุงมาตร 
นางเตือนจิตต์ ไพจิตร  
	 073-589218	
	 081-9696354	
   
นายก อบต.ช้างเผือก 
นายอับดุลเลาะ สือแม  
	 073-709735
	 084-9636245	

ปลัด อบต.ช้างเผือก 
นายอดุลย์ ซือร ี  
	 073-709735	
	 087-8369775	
  
นายก ทต.แว้ง 
นายวีรเทพ นราวิทย์เสร ี 
	 073-659735
	 081-8975654	
  
ปลัด ทต.แว้ง 
นายเพียรชัย เสวตโสธร  
	 073-659464	
	 089-8769121	
  
นายก ทต.บูเก๊ะตา 
นายฮ�าแดร์ อามัด  
	 073-586111	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

   
  
นายก อบต.จะแนะ 
นายมะสาอุดี บาโด  
	 073-543520	
	 082-2662434	
   
ปลัด อบต.จะแนะ 
นายอุสมาน นาคสง่า  
	 073-543520	
	 086-9680149	
  
นายก อบต.ดุซงญอ 
นายอับดุลรอซัค บาโด  
	 073-589216		
	 089-4669951
   
ปลัด อบต.ดุซงญอ 
นายประลองยุทธ เขาพระจันทร ์
	 073-589216	
	 089-4776636	
   
นายก อบต.ผดุงมาตร 
นายเจ๊ะฮาเซ็ง เจ๊ะแซ  
	 073-589218
	 089-2970555

อ�าเภอสไุหงปาดี อ�าเภอระแงะ

อ�าเภอแว้ง
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอแว้ง   
   
นายก อบต.เอราวัณ 
นายอาแว เจะโวะ  
	 073-538532	
	 081-2764448	
   
ปลัด อบต.เอราวัณ 
นางนรานารี สันตินราพงศ์ 
	 073-538532	
	 087-2888432	
  
นายก อบต.ฆอเลาะ 
ร.ต.ต.มะยูโซ๊ะ มือเยาะ  
	 073-659450	
	 081-0955538	
  
ปลัด อบต.ฆอเลาะ 
นายชรินทร์ พูลเพิ่ม  
	 073-659450	
	 081-0965033	
  

อ�าเภอระแงะ  
   
นายก ทต.ตันหยงมัส 
นายสมนึก จิตมงคล  
	 073-671364	
	 081-9902819	
  
ปลัด ทต.ตันหยงมัส 
นายพิสัณห์ ขันเงิน  
	 073-671364	
	 089-9789554	
  
นายก ทต.มะรือโบตก 
นายอาห์มัด สาเมาะ  
	 073-569090	
	 081-3683345	
   
ปลัด ทต.มะรือโบตก 
นายอานัน สีระโก  
	 073-569074	
	 081-6082057	
   
นายก อบต.มะรือโบตก 
นายสูดิง  เจ๊ะโซ๊ะ
	 073-567028	
		 087-2922616
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุไหงปาดี  

ปลัด อบต.โต๊ะเด็ง 
จ.ส.ต.สุรินทร์ สามานุง  
 073-523152	
	 080-5407259	
   
นายก อบต.ริโก๋ 
นายบุคอรีย์ แมทาลง  
	 073-538874	
	 073-538874	
	 086-2947128	
  
ปลัด อบต.ริโก๋ 
นายเฟาซีลี สาและ  
	 073-538874	
	 089-5954479	
   
อ�าเภอเจาะไอร้อง  
   
นายก อบต.จวบ 
นายมหามะยูฮารี ลาเต๊ะนือริง 
 073-544642	
 
   

อ�าเภอเจาะไอร้อง  
   
ปลัด อบต.จวบ 
นายมะยากี ดอแม  
	 073-544642	
	 089-9787770	
   
นายก อบต.มะรือโบออก 
นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ 
	 073-530931	
	 089-9764300	
  
ปลัด อบต.มะรือโบออก 
นางวิไล สุวรรณธนู  
	 073-530930	
	 081-0332602	
  
นายก อบต.บูกิต 
จ.ต.ต.มนัสวี ยิ่งสุขสกุล  
	 073-645588	
	 086-2947001	
  
ปลัด อบต.บูกิต 
ส.ต.ต.หารง ดูโม๊ะ  
	 073-645588	
	 084-9682912	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

	 081-7384007	

   
ปลัด ทต.บูเก๊ะตา 
นางจ�าปา นิลวงศ ์  
	 073-58611		
	 081-4780166	
   
นายก อบต.โละจูด 
นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ  
	 073-586111
	 081-9570310	
   
ปลัด อบต.โละจูด 
นายอ�านวย เรืองสุวรรณ  
	 073-586033	
		 089-8798433	
  
นายก อบต.แม่ดง 
นายมหามัดกามารูเด็ง สะมะแอ 
	 073-659332	
	 089-9781798	
   
ปลัด อบต.แม่ดง 
นายมานิด ศรีสุวรรณ ์  

 

073-659332	 	
086-2906088	 	
   
   
 
นายก อบต.แว้ง 
นางสาวจุฑามณี หามะ  
	 073-659393	
	 081-0941434	
 
ปลัด อบต.แว้ง 
นายสะอารี ดีมูเละ  
	 073-659393	
	 080-7015814	
   
นายก อบต.กายูคละ 
จ.ส.อ.ฮาริส มะรือสะ  
	 073-647542	
	 087-2880364	
   
ปลัด อบต.กายูคละ 
นายพิเชษฐ บุญลึก  
	 073-647542	

อ�าเภอระแงะ 
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

   

ปลัด อบต.มะรือโบตก 
นายพาริ คอลออาแซ  
	 073-567028	
	 089-2980967	
   
นายก อบต.บาโงสะโต 
นายคอยรินทร์ ดอเล๊าะ  
	 073-671554	
	 086-2944278
   
ปลัด อบต.บาโงสะโต 
นายมาหะมะ ซารีมะแซ  
	 073-671554	
	 089-8792411	
   
นายก อบต.กาลิซา 
นายสมาน สะอิ  
	 073-583509	
	 086-9623377	
  
ปลัด อบต.กาลิซา 
นายมะนัสรี หะยีหะมะ  
	 073-583509	
	 089-0533190	

 
   
นายก อบต.ตันหยงมัส 
นายพิมาน ยูโซ๊ะ  
	 073-522425	
	 081-0989640	
 
ปลัด อบต.ตันหยงมัส  
นายเปาซี เลาะแม  
	 073-671865	
	 081-0944455	
   
นายก อบต.บองอ 
นายนอร์อาลัม หะยีหมัด  
	 073-515174	
	 086-2911047	
   
ปลัด อบต.บองอ 
นายนิอาหะมะ หะยีแวสามะ 
	 073-515174	
	 080-8629996	

นายก อบต.เฉลิม 
นายอับดุลมานะ บือราเฮง 
	 073-511714	
	 089-5975303	

อ�าเภอระแงะ 
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอระแงะ

 
นายอาแว เจะโวะ  
	 073-538532	
	 081-2764448	
   
ปลัด อบต.เอราวัณ 
นางนรานารี สันตินราพงศ ์
	 073-538532	
	 087-2888432	
  
นายก อบต.ฆอเลาะ 
ร.ต.ต.มะยูโซ๊ะ มือเยาะ  
	 073-659450	
	 081-0955538	
  
ปลัด อบต.ฆอเลาะ 
นายชรินทร์ พูลเพิ่ม  
	 073-659450	
	 081-0965033	
  

อ�าเภอจะแนะ  
   
นายก ทต.ตันหยงมัส 
นายสมนึก จิตมงคล  
	 073-671364	
	 081-9902819	
  
ปลัด ทต.ตันหยงมัส 
นายพิสัณห์ ขันเงิน  
	 073-671364	
	 089-9789554	
  
นายก ทต.มะรือโบตก 
นายอาห์มัด สาเมาะ  
	 073-569090	
	 081-3683345	
   
ปลัด ทต.มะรือโบตก 
นายอานัน สีระโก  
	 073-569074	
	 081-6082057	
   
นายก อบต.มะรือโบตก 
นายสูดิง  เจ๊ะโซ๊ะ
	 073-567028	
		 087-2922616
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อ�าเภอยี่งอ   
   
นายก อบต.ยี่งอ 
นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ  
	 073-591326	
	 089-2085801
   
ปลัด อบต.ยี่งอ 
นายประเสริฐ การดา  
	 073-591326	
	 085-6409616	
  
นายก อบต.ละหาร 
นายอับดุลลาตีฟ ดารายีสาฮอ 
 073-530967
	 089-2797999

ปลัด อบต.ละหาร 
นายประพันธ์ สรวงวัฒนกิจ 
 073-530967
	 081-9576799	
   
นายก อบต.จอเบาะ 
นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน 
	 073-530924
	 086-2843580	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 
 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอระแงะ  
   
ปลัด อบต.เฉลิม 
น.ส.วรรณี แวดือเร๊ะ  
	 073-511714	
	 089-7385993	
  
นายก อบต.ตันหยงลิมอ 
นายไซเดน อาแวเต๊ะ  
	 073-670052	
	 089-5989880	
  
ปลัด อบต.ตันหยงลิมอ
นางอรสา  เงินมาก  
	 073-670052
	 089-4641356	

อ�าเภอยี่งอ   
นายก ทต.ยี่งอ 
นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา  
	 073-591082	
	 081-8972199	
   
ปลัด ทต.ยี่งอ 
นายธิติพันธุ์ บุญเพิ่ม  
	 073-591590	
	 086-2979979	

75   
 
ปลัด อบต.ผดุงมาตร 
นางเตือนจิตต์ ไพจิตร  
	 073-589218	
	 081-9696354	
   
นายก อบต.ช้างเผือก 
นายอับดุลเลาะ สือแม  
	 073-709735
	 084-9636245	

ปลัด อบต.ช้างเผือก 
นายอดุลย์ ซือร ี  
	 073-709735	
	 087-8369775	
  
นายก ทต.แว้ง 
นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี  
	 073-659735
	 081-8975654	
  
ปลัด ทต.แว้ง 
นายเพียรชัย เสวตโสธร  
	 073-659464	
	 089-8769121	
  
นายก ทต.บูเก๊ะตา 
นายฮ�าแดร์ อามัด  
	 073-586111	
	 081-7384007	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

   
  
นายก อบต.จะแนะ 
นายมะสาอุดี บาโด  
	 073-543520	
	 082-2662434	
   
ปลัด อบต.จะแนะ 
นายอุสมาน นาคสง่า  
	 073-543520	
	 086-9680149	
  
นายก อบต.ดุซงญอ 
นายอับดุลรอซัค บาโด  
	 073-589216		
	 089-4669951
   
ปลัด อบต.ดุซงญอ 
นายประลองยุทธ เขาพระจันทร ์
	 073-589216	
	 089-4776636	
   
นายก อบต.ผดุงมาตร 
นายเจ๊ะฮาเซ็ง เจ๊ะแซ  
	 073-589218
	 089-2970555

อ�าเภอจะแนะ

อ�าเภอแว้ง
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

   

ปลัด อบต.มะรือโบตก 
นายพาริ คอลออาแซ  
	 073-567028	
	 089-2980967	
   
นายก อบต.บาโงสะโต 
นายคอยรินทร์ ดอเล๊าะ  
	 073-671554	
	 086-2944278
   
ปลัด อบต.บาโงสะโต 
นายมาหะมะ ซารีมะแซ  
	 073-671554	
	 089-8792411	
   
นายก อบต.กาลิซา 
นายสมาน สะอ ิ  
	 073-583509	
	 086-9623377	
  
ปลัด อบต.กาลิซา 
นายมะนัสรี หะยีหะมะ  
	 073-583509	
	 089-0533190	

 
   
นายก อบต.ตันหยงมัส 
นายพิมาน ยูโซ๊ะ  
	 073-522425	
	 081-0989640	
 
ปลัด อบต.ตันหยงมัส  
นายเปาซี เลาะแม  
	 073-671865	
	 081-0944455	
   
นายก อบต.บองอ 
นายนอร์อาลัม หะยีหมัด  
	 073-515174	
	 086-2911047	
   
ปลัด อบต.บองอ 
นายนิอาหะมะ หะยีแวสามะ 
	 073-515174	
	 080-8629996	

นายก อบต.เฉลิม 
นายอับดุลมานะ บือราเฮง 
	 073-511714	
	 089-5975303	

อ�าเภอสุคิรินอ�าเภอจะแนะ75   
 
ปลัด อบต.ผดุงมาตร 
นางเตือนจิตต์ ไพจิตร  
	 073-589218	
	 081-9696354	
   
นายก อบต.ช้างเผือก 
นายอับดุลเลาะ สือแม  
	 073-709735
	 084-9636245	

ปลัด อบต.ช้างเผือก 
นายอดุลย์ ซือร ี  
	 073-709735	
	 087-8369775	
  
นายก ทต.แว้ง 
นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี  
	 073-659735
	 081-8975654	
  
ปลัด ทต.แว้ง 
นายเพียรชัย เสวตโสธร  
	 073-659464	
	 089-8769121	
  
นายก ทต.บูเก๊ะตา 
นายฮ�าแดร์ อามัด  
	 073-586111	
	 081-7384007	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

   
  
นายก อบต.จะแนะ 
นายมะสาอุดี บาโด  
	 073-543520	
	 082-2662434	
   
ปลัด อบต.จะแนะ 
นายอุสมาน นาคสง่า  
	 073-543520	
	 086-9680149	
  
นายก อบต.ดุซงญอ 
นายอับดุลรอซัค บาโด  
	 073-589216		
	 089-4669951
   
ปลัด อบต.ดุซงญอ 
นายประลองยุทธ เขาพระจันทร ์
	 073-589216	
	 089-4776636	
   
นายก อบต.ผดุงมาตร 
นายเจ๊ะฮาเซ็ง เจ๊ะแซ  
	 073-589218
	 089-2970555

อ�าเภอจะแนะ

อ�าเภอแว้ง
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุคิริน   
   
นายก ทต.สุคิริน 
นายสมควร เกตุแก้ว  
	 073-656194-5		
	 089-2963596	
   
ปลัด ทต.สุคิริน 
นายชรัตน์ ชนะภัย  
	 073-656194-5		
	 089-2963837	
  
นายก อบต.สุคิริน 
นายเกียรติศักดิ์ ปัทมินทร์  
	 073-551666		
	 089-9751859	
  
ปลัด อบต.สุคิริน 
นายสารสิทธิ์ มารุวี  
	 073-551666			
	 081-9633598	
  
นายก อบต.มาโมง 
นายพินิจ ดือเลาะ  
	 073-551623	
	 085-6286688		
   
   

อ�าเภอบาเจาะ  
นายก อบต.บาเระใต้ 
นายสับรี มะวิง  
	 073-530963			
	 081-275815		

ปลัด อบต.บาเระใต้ 
นายทนงศักดิ์ รัญนุรักษ์  
	 073-530963		
	 086-4893861
   
นายก อบต.บาเระเหนือ 
นายสาอูเด่น มะโซะ 
องค์การ 073-630844		
	 084-8559075
   
ปลัด อบต.บาเระเหนือ 
นายส�าราญ ขวัญอ่อน  
	 073-630844		
	 084-8559075	
  
นายก อบต.ปะลุกาสาเมาะ 
นายอับดุลลอมัน สาเมาะ  
	 073-563043			
	 088-4882284	

ปลัด อบต.ปะลุกาสาเมาะ
นายจิรวัฒน์ ด�ารงกูล  
	 073-563043		
	 084-9659494	
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อ�าเภอยี่งอ   
   
นายก อบต.ยี่งอ 
นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ  
	 073-591326	
	 089-2085801
   
ปลัด อบต.ยี่งอ 
นายประเสริฐ การดา  
	 073-591326	
	 085-6409616	
  
นายก อบต.ละหาร 
นายอับดุลลาตีฟ ดารายีสาฮอ 
 073-530967
	 089-2797999

ปลัด อบต.ละหาร 
นายประพันธ์ สรวงวัฒนกิจ 
 073-530967
	 081-9576799	
   
นายก อบต.จอเบาะ 
นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน 
	 073-530924
	 086-2843580	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 
 

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอระแงะ  
   
ปลัด อบต.เฉลิม 
น.ส.วรรณี แวดือเร๊ะ  
	 073-511714	
	 089-7385993	
  
นายก อบต.ตันหยงลิมอ 
นายไซเดน อาแวเต๊ะ  
	 073-670052	
	 089-5989880	
  
ปลัด อบต.ตันหยงลิมอ
นางอรสา  เงินมาก  
	 073-670052
	 089-4641356	

อ�าเภอยี่งอ   
นายก ทต.ยี่งอ 
นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา  
	 073-591082	
	 081-8972199	
   
ปลัด ทต.ยี่งอ 
นายธิติพันธุ์ บุญเพิ่ม  
	 073-591590	
	 086-2979979	
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ    ต่อ	102
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุคิริน 
  
ปลัด อบต.มาโมง 
   
	 073-551623		
 
   
นายก อบต.ภูเขาทอง 
นายนิพนธ์ เหล็กเพชร  
	 073-709725-6
มือถือ	 087-2875174
     
ปลัด อบต.ภูเขาทอง 
นายณัฐศักดิ์ จันทโรจน์วงศ์ 
	 073-551634			
	 081-0999606	
   
นายก อบต.เกียร์ 
   
	 073-656173	
    

ปลัด อบต.เกียร์ 
นายนิเวศร์ ปานดวง  
	 073-656173		
	 089-0836770	

อ�าเภอสุคิริน  
   
นายก อบต.ร่มไทร 
นายมาคตา แวมูดอ  
	 073-551633	
	 081-0403449
   
ปลัด อบต.ร่มไทร 
นายบุญเลิศ จินดาธนะนันธ์ 
 073-551633		
	 084-9650629	
  
อ�าเภอตากใบ  
   
นายก ทม.ตากใบ 
นายนูซันดารา แวดือราแม 
	 073-642330		
	 081-8974725
   
ปลัด ทม.ตากใบ 
   
	 073-642330-1		
 
   
   

74

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุไหงปาดี  

ปลัด อบต.โต๊ะเด็ง 
จ.ส.ต.สุรินทร์ สามานุง  
 073-523152	
	 080-5407259	
   
นายก อบต.ริโก๋ 
นายบุคอรีย์ แมทาลง  
	 073-538874	
	 073-538874	
	 086-2947128	
  
ปลัด อบต.ริโก๋ 
นายเฟาซีลี สาและ  
	 073-538874	
	 089-5954479	
   
อ�าเภอเจาะไอร้อง  
   
นายก อบต.จวบ 
นายมหามะยูฮารี ลาเต๊ะนือริง 
 073-544642	
 
   

อ�าเภอเจาะไอร้อง  
   
ปลัด อบต.จวบ 
นายมะยากี ดอแม  
	 073-544642	
	 089-9787770	
   
นายก อบต.มะรือโบออก 
นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ 
	 073-530931	
	 089-9764300	
  
ปลัด อบต.มะรือโบออก 
นางวิไล สุวรรณธนู  
	 073-530930	
	 081-0332602	
  
นายก อบต.บูกิต 
จ.ต.ต.มนัสวี ยิ่งสุขสกุล  
	 073-645588	
	 086-2947001	
  
ปลัด อบต.บูกิต 
ส.ต.ต.หารง ดูโม๊ะ  
	 073-645588	
	 084-9682912	
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ปลัด อบต.จอเบาะ 
นางกันยา ชัยโรจน์สัมพันธ ์
	 073-530924	
	 087-2901112	
   
นายก อบต.ลุโบะบือซา 
นายจิรเดช ซามาเละ  
	 073-530969	
	 089-2797799

ปลัด อบต.ลุโบะบือซา 
นางสมศรี จิตเชาวนะ  
	 073-530969	
	 084-0676920	
  
นายก อบต.ลุโบะบายะ 
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ 
	 073-530711-12
	 087-2922522	
   
ปลัด อบต.ลุโบะบายะ 
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ  
	 073-515344	
	 081-8981951	

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ 

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

   
  
นายก อบต.ตะปอเยาะ 
นายอาหามะ วายะ  
	 073-640030	
	 081-8969125	
 
ปลัด อบต.ตะปอเยาะ 
นายรอยาลี เบญยาอีส  
	 073-640030	
	 084-7498798	
   

อ�าเภอเจาะไอร้อง อ�าเภอศรีสาคร
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องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอสุไหงปาดี  

ปลัด อบต.โต๊ะเด็ง 
จ.ส.ต.สุรินทร์ สามานุง  
 073-523152	
	 080-5407259	
   
นายก อบต.ริโก๋ 
นายบุคอรีย์ แมทาลง  
	 073-538874	
	 073-538874	
	 086-2947128	
  
ปลัด อบต.ริโก๋ 
นายเฟาซีลี สาและ  
	 073-538874	
	 089-5954479	
   
อ�าเภอเจาะไอร้อง  
   
นายก อบต.จวบ 
นายมหามะยูฮารี ลาเต๊ะนือริง 
 073-544642	
 
   

อ�าเภอเจาะไอร้อง  
   
ปลัด อบต.จวบ 
นายมะยากี ดอแม  
	 073-544642	
	 089-9787770	
   
นายก อบต.มะรือโบออก 
นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ 
	 073-530931	
	 089-9764300	
  
ปลัด อบต.มะรือโบออก 
นางวิไล สุวรรณธน ู  
	 073-530930	
	 081-0332602	
  
นายก อบต.บูกิต 
จ.ต.ต.มนัสวี ยิ่งสุขสกุล  
	 073-645588	
	 086-2947001	
  
ปลัด อบต.บูกิต 
ส.ต.ต.หารง ดูโม๊ะ  
	 073-645588	
	 084-9682912	
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องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอสุไหงโก-ลก

ปลัด ทต.ปาเสมัส 
นางชุติมา เพ็ชร์รัตน์  
	 073-646542		
	 081-7668671	
   
นายก อบต.ปูโยะ 
นายมูฮัมมัด สาแลแม  
	 073-530945-6	
	 087-2910238	
   
ปลัด อบต.ปูโยะ 
นายเจริญสุข ผาพันธ์  
	 073-530945-6		
	 084-6331700	
   
นายก อบต.มูโนะ 
นายรอปา ฮีซอ  
	 073-621020	
	 087-3989688	
   
ปลัด อบต.มูโนะ 
น.ส.สุดสาย แดงดี  
	 073-621020		
	 081-9570408	

อ�าเภอศรีสาคร  
   
นายก ทต.ศรีสาคร 
นายอนันต์ หะยีมะยี  
	 073-561062	
	 084-9646637	
   
ปลัด ทต.ศรีสาคร 
น.ส.ณัฐพร คงแสน  
	 073-561062	
	 081-5412477	
 
นายก อบต.ซากอ 
นายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล 
 073-5611969
		 089-2945002	
   
ปลัด อบต.ซากอ 
นายอับดุลราซิ ลอแม  
	 073-561199	
		 081-0971748	
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องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ
มือถือ

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
มือถือ  

องค์การ 
 

องค์การ
มือถือ

องค์การ
มือถือ

อ�าเภอศรีสาคร  

ปลัด อบต.กาหลง 
นายบาห์รน ดะเล็ง  
	 073-551688	
	 081-7487758	
  
นายก อบต.เชิงคีรี 
นายอับดุลหะแว เระ  
	 073-644256	
	 081-0965917
    
ปลัด อบต.เชิงคีรี
นายอาลาวี ยูโซ๊ะ
	 073-644256	
	 081-0937750
   
นาย อบต.ตะมะยูง 
นายมะรอวี สะโต  
	 073-644076	
		 085-6713779	

ปลัด อบต.ตะมะยูง 
นายวิโรจน์ รัตนาลัย  
	 073-644076		
	 089-5955056	
   

อ�าเภอศรีสาคร  
   
นายก อบต.ศรีสาคร 
นายดอเล๊าะ  ยูโซ๊ะ  
	 073-561141	
		 089-9756281	
   
ปลัด อบต.ศรีสาคร 
นายสันต์ โต๊ะนากายอ  
	 073-561141	
		 086-2959323	
  
นายก อบต.ศรีบรรพต 
นายอูเซ็ง ยะโก๊ะ  
	 073-644076
มือถือ	 080-3932903	
 
ปลัด อบต.ศรีบรรพต 
นายศุภชัย ไชยวรรณ  
	 073-644076		
	 083-1946316	
   
นายก อบต.กาหลง 
นายนพ พวงแจงงาม  
	 073-551688
	 086-2901456	
  



82
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
จังหวัด   
   
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
จังหวัด เขต 1 
   
มือถือ   

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัด เขต 2 

มือถือ  
   
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
จังหวัด เขต 3 
  
องค์การ   

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
จังหวัด เขต 4 

มือถือ  
   
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด  
   
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด 
นายมูหามารอสดี บอตอ 
องค์กำร	 073-671347	
มือถือ  081-0964345 
   
   

องค์กรทางศาสนา/องค์กรอืน่ ๆ  
สมาคม /ชมรม ฯลฯ  
เจ้าคณะจังหวัด 
พระเทพศีลวิสุทธิ ์  
	 073-653050	
	 073-653159	
	 089-9788220	
   
ประธานคณะกรรมการอสิลาม
ประจ�าจังหวัด 
นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ  
	 073-530825-27	
	 073-530828	
	 084-7307377	
   
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ  
	 073-514712	
	 073-514712	
	 081-3684110

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นางไขแสง ศักดา
มือถือ 081-6223269

มือถือ 

มือถือ 



83

ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดฯ
นายนัยนา ฤทธิภักดี
มือถือ 081-5401220

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัด
ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดนราธิวาส
นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ
มือถือ 081-3684110

เลขานุการแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดนราธิวาส
นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย
องค์การ 073-642637
สป.มท. 76021
โทรสำร	 073-642637
มือถือ 082-4313232

ประธานหอการค้าจังหวัด 
นายศรัณย์ วังสัตตบงกช  
	 073-611767	
	 073-615169	
	 089-7350985	
nwtcc@hotmail.co.th		

   

ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด 
นายสุพัตร์ สุนันทคันธรส 
	 073-532028	
	 073-532028	
	 081-8967906	
suphat_sunan@hotmail.com 
   
นายกสมาคมธุรกิจการท่อง
เที่ยวจังหวัด                     
นายนิวัฒน์ จิรวิชญ  
	 073-611452	
	 081-8965152	
 
ประธานสมาคมผูส่้งออกผลไม้
ไทยภาคใต้ 
นายเกียรติศักดิ์ ลิ่วโรจนวงศ์ 
 073-611309	
	 081-5414656	
   
ประธานชมรมโรงแรมจังหวัด 
นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช 
	 073-613881-5	
	 081-8971848	

องค์กรทางศาสนา/องค์กรอื่น ๆ สมาคม /ชมรม ฯลฯ

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ

องค์การ 
โทรสาร
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ

องค์การ 
มือถือ
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องค์กรการกุศล/มูลนิธิ

พระยาสาย
องค์การ	 073-511686

มูลนิธิเมตตาธรรม
(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)
องค์การ	 073-511515

นรา 01
องค์การ	 073-516290

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายต่าง ๆ 
Call Center 	1881
รถพยาบาล	 			1669

การท�าหนังสือผ่านแดน

ศาลากลางจังหวัด
องค์การ	 073-642629

อ�าเภอสุไงโก-ลก
องค์การ	 073-611031

อ�าเภอตากใบ
องค์การ	 073-581421-2

ธนาคาร   
นราธิวาส/เมืองนราธิวาส 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สาขานราธิวาส   
องค์การ	 073-511004	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สาขาศาลากลางจังหวัด
องค์การ 073-532688	

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
องค์การ	 073-511360	
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
องค์การ	 073-511461	
  
ธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส 
องค์การ	 073-511068	

ธนาคารออมสิน
สาขาสุริยะประดิษฐ์
องค์การ 073-532448

บมจ. ธนาคารทหารไทย  
องค์การ	 073-511274-5
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บมจ. ธนาคารธนชาต ิ  
องค์การ	 073-511030
  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
องค์การ  073-512740	
   
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
องค์การ  073-511202	
   
ธนาคาร ธ.ก.ส.  
องค์การ  073-511230	

ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย 
นราธิวาส/อ.เมืองนราธิวาส 
องค์การ  073-512627	
   
ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย  
วิจิตรไชยบูรณ์/อ.เมือง
องค์การ  073-511117	

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
องค์การ 073-532751
	 073-532753

โรงแรม/ที่พัก  
เมืองนราธิวาส

โรงแรมอิมพีเรียล  
องค์การ  073-515041-5	
   
โรงแรมตันหยง  
องค์การ  073-511477-9	

โรงแรมแปซิฟิก  
องค์การ  073-511076	
tanyonghotel@yahoo.com 
 
อ่าวมะนาวรีสอร์ท  
องค์การ  073-513640	

 

ธนาคารนราธิวาส/เมืองนราธิวาส 
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โรงแรม/ที่พัก
ตากใบ 

โรงแรมตาบาพลาซ่า  
องค์การ  073-581233-4	

ตากใบลากูนรีสอร์ท  
องค์การ  073-581478	

โรงแรม/ที่พัก
สุไหงโก-ลก 

โรงแรมเก็นติ้ง  
องค์การ     073-613231-40	

โรงแรมแกรนด์ การ์เด้น  
องค์การ       073-613600-5	
Info@grandgadenhotek.com 
   
 
โรงแรมธารารีเจนท ์  
องค์การ  073-611401	
 

โรงแรม/ที่พัก
สุไหงโก-ลก 

โรงแรมมารีน่า  
องค์การ  073-613881-5	
 
โรงแรมเมอร์ลิน  
องค์การ  073-611003	
   
โรงแรมพลาซ่า  
องค์การ  073-61875-6	

โรงแรมเวนิส พาเลส  
องค์การ  073-611200

โรงแรมอินเตอร์ทาวเวอร ์ 
องค์การ  073-612700-3	
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มังกรทอง  
องค์การ  073-511835	

สวนอาหารริมน�้า  
องค์การ  073-511559	

สวนอาหารกาเสาะ  
องค์การ  073-521700	

ร้านอาหารดีเด่น  
องค์การ  073-512110	
   
ครัวล�าป�า  
องค์การ  073-514697	
 
ร้านเซียนหยง
องค์การ 073-512008

ร้านเปิบ
องค์การ  073-531176

ร้านเย็นตาโฟดุจดาว
มือถือ 086-7466757

ร้านข้าวหมกไก่ป้าน้อย
องค์การ 073-512939

ร้านมันตรา 
องค์การ 073-516747

ครัวโกเผ่ง  
องค์การ  073-531285	

ป้าจวง  
องค์การ  073-521725	

สวนกล้วย  
องค์การ 073-565844

อั้งม้อ  
องค์การ  073-511305	

เจ๊ะการ ์  
องค์การ  073-512020
  
ร้านอับดุลเลาะ  
องค์การ  073-513057	

ร้านอาหาร / เมืองนราธิวาส
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ร้านนาเซร ์  
องค์การ 073-514791
  
ร้านนาเซร์ซีฟู๊ด  
องค์การ  073-511103	
   
ร้านอาหาร	/	ยี่งอ 

เจ๊ะการ ์  
องค์การ 073-591072	

ร้านอาหาร 
สุไหงโก-ลก 

รสสยาม  
องค์การ  073-611360

บักมุ้ย  
องค์การ  073-611129	

ร้านข้าวมนัไก่(หน้าสถานรีถไฟ)
มือถือ 089-6889741

ร้านอาหาร / ตากใบ

ร้านขนมชั้น แม่มาลี
องค์การ 073-581511

ปลากุเลาเค็มร้านยูงทอง
องค์การ 073-581141

ร้านป้าเอ๋ง
องค์การ 073-581145

บริการจ�าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 
เมืองนราธิวาส

บริษัทการบินไทย จ�ากัด  
องค์การ 073-511161

พิมพ์ที่ หสม.พงศ์นราการพิมพ์

ร้านอาหาร/เมืองนราธวิาส
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บันทึกช่วยจ�า
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