หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ผูวาราชการจังหวัดยะลา
นายดลเดช พัฒนรัฐ
รองผูวาราชการจังหวัดยะลา
นายกูเกียรติ วงศกระพันธุ
รองผูวาราชการจังหวัดยะลา
นายราชิต สุดพุม
รองผูวาราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
เลขานุการผูวาราชการจังหวัดยะลา
นายเรืองลักษณ เรืองยังมี
นางสาวสุชาดา นาสนิท
เลขานุการรองผูวาราชการจังหวัดยะลา (1)
นายอัฐพล นนทะโคตร
เลขานุการรองผูวาราชการจังหวัดยะลา (2)
นายนิรันดร สุนทรศิริ
เลขานุการรองผูวาราชการจังหวัดยะลา (3)
นางชองมาศ สกุลประดิษฐ

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

สํานักงานผูวาราชการจังหวัดยะลา / รองผูวาราชการจังหวัดยะลา

องคการ

บานพัก

มือถือ

0-7321-2002

74988

0-7321-2002

govyala@gmail.com

0-7321-2001

08-9203-3239

0-7321-1694

74913

0-7321-1694

kongkrapun@gmail.com

0-7321-5872

08-9203-0467

0-7320-3788

74912

0-7320-3788

rachit51@hotmail.com

0-7322-2759

08-9203-3236

0-7321-2321

74916

0-7321-2321

warachet111@gmail.com

-

08-9203-3216

0-7321-2002
0-7321-2002

75201
75201

0-7321-2002
0-7321-2002

govyala@gmail.com
govyala@gmail.com

0-7321-1694

74917

0-7321-1694

0-7320-3788

74918

0-7320-3788

Mrnikky32@gmail.com

-

0-7321-2321

74916

0-7321-2321

chong_kook@hotmail.com

-

08-9976-0743
06-3903-2237
08-0380-0022

-

09-3584-8750

06-3901-1824
06-3903-2294
09-7474-2323

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
เลขาธิการ ศอ.บต.
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
รองเลขาธิการ ศอ.บต.
นายประสิทธิ์ ชูเมือง
รองเลขาธิการ ศอ.บต.
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
รองเลขาธิการ ศอ.บต.
นายไกรศร วิศิษฎวงศ
รองเลขาธิการ ศอ.บต.
นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ
ผอ.สํานักบริหารกลาง
นายศุภชัย ปญญาศิริ

0-7327-4463

0-7327-4463

0-7320-3881

0-7320-3881

08-7050-8282

0-7327-4692

0-7327-4692

08-3583-4448

0-7327-4146

0-7327-4146

08-1956-4295

0-7327-4055

0-7327-4056

06-2395-3935

0-7320-3889

0-7320-3889

-

08-9201-6699

กระทรวงมหาดไทย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดยะลา
นายนิมะ มะกาเจ
0-7321-1586
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
0-7322-0700 ตอ 74959
นายรัชพล พรหมทอง
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
0-7322-0700 ตอ 74923
นายสําเริง แกวสุวรรณ (รักษาการ)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
0-7322-0700
นางพัชรธนนันท ศรีเมือง
ตอ 74999
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร
0-7322-0700
ตอ 75224
ตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.ยล
0-7322-0700
วาง
ตอ 74927

74928

0-7321-1586

75326
0-7321-5873

74929

0-7320-3800

-

74923

-

74999

0-7321-1586
0-7321-1586
0-7322-1014

75224

0-7321-1586

-

74927

0-7321-1586

-

08-9203-4071
08-6946-5117
08-9203-4296
08-9203-4298
08-4632-1844
08-1979-8323
08-4387-8795
08-5484-2611
06-3078-1295

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หนวยงาน/ตําแหนง
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
ชื่อ - สกุล
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
ศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดยะลา
0-7322-0700 ตอ75048 75048 0-7322-0700 ตอ 75048
นายศุภวัฒน พันธุพณาสกุล
ปลัดจังหวัดยะลา
0-7321-2003
0-7321-2003
เจษฎา จิตรัตน
0-7321-2004
75330
0-7321-2004
เลขานุการปลัดจังหวัดยะลา
0-7321-2003
0-7321-2003
นายเจริญศักดิ์ ขุนแกว
0-7321-2004
75330
0-7321-2004
ypocyala@gmail.com
กลุมงานปกครอง (จาจังหวัดยะลา)
วาง
กลุมงานความมั่นคง (ปองกันจังหวัดยะลา)
นายยงยุทธ นิชลานนท (รักษาการ)

องคการ

บานพัก

-

มือถือ

08-9192-5235
08-9979-9842
06-3903-2244

0-7321-2004

75331

0-7321-2004

0-7320-3919

75334

0-7320-3919

pgyala2009@hotmail.com

-

08-6695-9048

75335

0-7321-2653

P9500yl@hotmail.com

-

08-1753-4476

-

0-7324-7589

yala_ncoc2012@hotmail.com

-

08-6107-1380

กลุมงานการเงินและบัญชี (เสมียนตราจังหวัดยะลา)
นางสาวกาญจนา อนุชิต
0-7321-2653
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา
นายยืนยง คิดถูก
0-7324-7589
ศูนยเยียวยาจังหวัดยะลา
วาง
0-7321-6105
ศูนยยะลาสันติสุข
นายเจริญศักดิ์ ขุนแกว
0-7320-3902
นายอําเภอเมืองยะลา
นายกองสกุล จันทราช
0-7321-2013
นายอําเภอเบตง
นายดํารงค ดีสกูล
0-7323-0926
นายอําเภอรามัน
นายพงษพันธ ยมมาศ
0-7329-5087
นายอําเภอบันนังสตา
นายธราวุธ ชวยเกิด
0-7328-9426

-

0-7321-6105
0-7320-3919

ypocyala@gmail.com

-

0-7321-2014

kongsakul_2508@hotmail.com

-

06-3903-2244
-

08-1867-3948

0-7323-0448

-

08-9925-1274

-

0-7329-5197

08-1867-3958

-

0-7328-9044

bannangsta_district@hotmail.com
nangta_2557@hotmail.com

-

08-4700-0146

นายอําเภอธารโต
นายอนิรุทร บัวออน

0-7329-7137
0-7329-7137

-

0-7329-7028

thanto_dopa@hotmail.com

-

08-8782-8426

นายอําเภอยะหา
นายชัยชนะ กฤตยานาถ

0-7329-1291

-

0-7329-1167

www.yahadopa.com

-

08-1867-3957

0-7325-8095

-

0-7325-8095

kabang52@hotmail.com

-

08-6293-4086

0-7323-8111

-

0-7323-8110

-

นายอําเภอกาบัง
นายมนูณ พรหมนอย (รักษาการ)
นายอําเภอกรงปนัง
นายกริช นอยผา
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
นางสาวพนิดา พันธยูโซะ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง
นายผลึก เอียดทอง
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา
นางสมประดี บุญแกว
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน
นางสาวธนิฎฐา คันธฬิกา
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา
นายกรีฑา คชโกษัย
เจาพนักงานที่ดินอําเภอธารโต
นายประเสริฐ ดําเอียด (รักษาการ)
เจาพนักงานที่ดินอําเภอกาบัง
นายประเสริฐ ดําเอียด (รักษาการ)

-

08-1867-3975
09-2246-1010
09-5365-3347

0-7321-6745

-

0-7321-2819 ตอ 102

nam.dol.go.th
yala@dol.go.th

0-7323-2018

-

0-7323-0777

yla-betong@dol.go.th

-

08-7288-9647

0-7329-1272

-

0-7329-1272

yla-yaha@dol.go.th

-

08-7395-2312

0-7329-5095

-

0-7329-5197

tanitha.k@hotmail.com

0-7322-7398

08-6295-8560

0-7328-9546

-

0-7328-9546

yla-bannangsata@dol.go.th

-

09-0593-9953

0-7329-7239

0-7329-7028

yla-thanto@dol.go.th

0-7323-9238

0-7325-8095

09-9360-7898
09-9360-7898

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
วาที่ พ.ต. สุเนตร ทองดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
นายอาแว ผูหาดา
ทองถิ่นจังหวัดยะลา
นายวิญู สิงหเสม

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
-

0-7321-7111

0-7321-3220

-

0-7321-6613

0-7322-2786

-

0-7322-2786

www.yalalocal.go.th

74992

0-7320-3562,4

dpm12yala@gmail.com

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
นายกาส เส็นโตะเย็บ
0-7320-3559
ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
นายอํานวย ศรีระแกว
0-7327-4498
ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต จังหวัดยะลา
นายไพบูลย วองวีระยุทธ
0-7326-2500
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยะลา
นายฉัตรชัย เธียรอุดมพร
0-7327-4900
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเบตง
0-7324-5431
นายราชวัตร วุฒิสิทธิ์
0-7323-1066
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคยะหา
นายอดิศักดิ์ ทิพรัตน (รักษาการ)
0-7329-1125
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคเบตง
นายวิศิษฐ ทรัพยเจริญ
0-7323-0451
ประชาสัมพันธจังหวัดยะลา

www.cdd.go.th/web/yala

0-7321-2075

องคการ

บานพัก

มือถือ

-

08-4874-0615

-

08-9204-8613

-

08-1830-2812
08-9969-6762

www.cdd.go.th/web/training_yala
0-7327-4499

amnuay5555@yahoo.com

-

08-1700-1578

-

08-1957-3983

-

0-7326-2506

-

0-7327-4883

-

0-7323-0109

-

08-9876-2531

-

0-7329-1125

-

08-1542-8468

-

0-7323-2298

0-7321-3006

สํานักนายกรัฐมนตรี

นายดนัย บาเหมสะอิ
0-7324-3505
74961
หัวหนาสถานีวิทยุ กวส.7 / วปถ. 16 ยะลา
ร.ต. กรธัช บุญโพธิ์
0-7321-2444
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา (สวท.ยล.)
นางสาวระวีวรรณ แสงโชติ
0-7320-3584
-

0-7321-3006

08-1540-6277

5552025@pwa.co.th

08-9658-6014

http://pr.prd.go.th/yala
pryala@yahoo.co.th

0-7321-2444
0-7320-3584

radioyala@hotmail.com

-

09-2246-8374

-

09-1873-9188
08-1690-0951

ผูอํานวยการสถานที่วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเบตง (สวท.เบตง)
นายสุทธิพงศ สาครินทร
0-7323-1364

-

0-7323-0909

betong_93@hotmail.com

-

09-2246-8647

นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ยะลา
นายบือรอเฮง มะ

0-7326-4535

-

0-7326-4535

fm_yala@mcot.net

-

08-1540-3821

ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา
นางสาวพิมพศิภัทดิ์ บัณฑิโต
0-7320-3585

-

0-7320-3585

nbtyala@gmail.com

-

09-2246-8635

ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
พล.ต.ท.รณศิลป ภูสาระ (รักษาราชการแทน)
0-7320-3691
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา
พล.ต.ต.กฤษฎา แกวจันดี (รักษาราชการแทน)
0-7321-2559
ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 10
พล.ต.ต. ชัยศักดิ์ เอื้อกฤษญาธิการ
0-7324-4424
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44
พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน
0-7328-8012

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
-

0-7353-5022

-

08-1667-0111

-

0-7321-2669

-

08-1879-9055

0-7324-4424

-

08-1569-9020

-

08-1378-4235

-

08-1373-4323

-

0-7328-8013

permsak146@gmail.com

ผบ.กองรอย (สบ 2) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 445
พ.ต.ท.จาริพัฒน ทองแดง
0-7323-1314
สารวัตรตรวจคนเขาเมืองจังหวัดยะลา
พ.ต.ท ธนกฤต กองคํา
0-7329-9948

-

0-7323-1314

-

0-7329-9948

yalaimmdiv6@gmail.com

-

09-2434-2899

สารวัตรตรวจคนเขาเมืองเบตง
พ.ต.ต. สุกรี ปลัดสามะ

-

0-7323-1292

betongimm@gmIl.com

-

08-6122-1200

0-7323-1292

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

สถานีตํารวจภูธร

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองยะลา
พ.ต.อ. จําลอง สุวลักษณ
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเบตง
พ.ต.อ. สุชาติ สอิด
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรยะหา
พ.ต.อ. ปพนวัฒน ขัตติยะวรานันท
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรรามัน
พ.ต.อ. ภูวนารถ แกวนอย
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบันนังสตา
พ.ต.อ. มุสตอพา มะนิ
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรธารโต
พ.ต.อ. จรัส ชิณนะพงศ
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกาบัง
พ.ต.อ. ญาณพงศ อุบลบาน
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกรงปนัง
พ.ต.อ. รักชาติ เรื่องเจริญ
สัสดีจังหวัดยะลา
พ.อ.ธวัชชัย นาคสุวรรณ

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

-

0-7321-2634

-

08-1587-5296

0-7323-4777

-

0-7323-4777

-

08-1540-0169

0-7329-1174

-

0-7329-1174

-

08-6968-0606

0-7329-5031

-

0-7329-5031

-

08-6598-0606

0-7328-9534

-

0-7328-9534

-

08-1990-3884

0-7329-7026

-

0-7329-7026

-

08–8782-3841

0-7325-8094

-

0-7325-8094

-

06-1351-9653

0-7323-8101

-

0-7323-8101

-

08-1271-4748

0-7320-3729

75382

-

08-1816-1708

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

คลังจังหวัดยะลา
นายภูมิศักดิ์ ทองใหม
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
นายนิติเทพ จงจิตต (รักษาการ)
สรรพากรพื้นที่ยะลา
นางกรรณิการ จริงจิตต
ธนารักษพื้นที่ยะลา
นางนันทพร เมืองเงิน

มือถือ

0-7321-2634

ผบ.ฉก.ยะลา
พล.ต. สมพล ปานกุล
0-7326-2802
ผูบังคับการกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๕ คายสิรินธร
พ.ท.นพพร สิงหศักดา
0-7326-2545
ผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ ยะลา
พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง
0-7320-1178
ผูบังคับการกรมทหารพรานทื่ ๔๑
พ.อ. สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง
0-7337-1060-1
รอง ผอ.รมน.จว.ยล. (ฝท.)
พ.อ.อาทร จันทรทอง
หัวหนาฝายกําลังพลฯ กอ.รมน.จว.ยล.
พ.อ.ธีรภัทร อินทรพักทัน
หัวหนากลุมงานขาว กอ.รมน.จว.ยล.
น.อ.สมพงษ ขาวนวล
หัวหนาฝายยุทธการ กอ.รมน.จว.ยล.
พ.อ.สุเทพ ศรประทุม
หัวหนากิจการมวลชน กอ.รมน.จว.ยล.
พ.อ.ปฤทธิ์ เกตุทองคํา

องคการ

บานพัก

0-7320-3579

กระทรวงกลาโหม
0-7320-3729

sdyala045@hotmail.com

-

0-7326-2802

-

08-1633-1080
08-1963-8807

-

0-7326-2545

-

08-6409-6298

-

0-7320-1116

-

09-5365-2490

-

0-7337-1060-1

-

08-1388-8444

-

0-7320-3979

-

08-1328-2248

0-7320-3979-80

0-7320-3979-80

08-1818-1435

0-7320-3979

0-7320-3979-80

08-4731-1486

0-7320-3982

0-7320-3979-80

08-6607-9883

0-7320-3979-80

0-7320-3979-80

08-8397-7392

กระทรวงการคลัง
0-7321-3752

www.cgd.go.th/yla
yla@cgd.go.th

-

0-7321-2712

yala@excise.go.th

08-0539-0432

0-7322-2006 ตอ 201

-

0-7321-2012

08-1541-2616

0-7320-3586

-

0-7324-2805

kunnika.jin@rd.go.th
www.treasury.go.th/pv_yala
rtyal@treasyry.go.th

0-7321-2010
0-7321-2712
0-7322-2985

-

-

08-4396-0880

06-1823-6149

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
นายดานศุลกากรเบตง
นายมาโนช รอดสม

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
0-7323-1194

-

ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง จังหวัดยะลา
นางบุญเรือน นามตาป
0-7327-4839
ผูปกครองนิคมสรางตนเองธารโต จังหวัดยะลา
นายอารีย หะยีสาและ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเบตง จังหวัดยะลา
นายประจบ อินทกาญจน

เกษตรและสหกรณจังหวัดยะลา
จาเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล
เกษตรจังหวัดยะลา
นายโชคดี วิรุณกาญจน
สหกรณจังหวัดยะลา
นายกิตติ พงศเลิศฤทธิ์
ประมงจังหวัดยะลา
นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก
ปศุสัตวจังหวัดยะลา
นายรอซารี เจะโซะ (รักษาการ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
นายวิวรรธน สงประเสริฐ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานยะลา
นายอนุรักษ ธีระโชติ

-

08-1699-1255

0-7324-3004

yala@m-society.go.th
www.yala@m-society.go.th

-

08-1702-9947

0-7326-1512

nikomyala@hotmail.com

0-7327-4839

0-7329-7017

-

0-7329-7170

0-7336-0853

-

0-7322-1711
0-7321-5750

09-5862-6280

nikhomthanto@hotmail.com

-

08-9979-9846

0-7336-0853

nikom-betong@hotmail.com

-

08-7287-1603

0-7327-4488

porntip251@gmail.com

-

08-1738-5181

0-7327-4091

yalashelter@hotmail.com

-

08-1897-9058

0-7327-4487

bantaksin_yala@hotmail.com

0-7322-1692
-

08-9979-9843
-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

0-7321-2006

www.moac-info.net/yala
paco_yla@opsmoac.go.th
yala@doae go.th
www.yala.doae.go.th

08-9866-4611

-

08-3107-7886

-

08-0863-6922

0-7321-3971

-

0-7320-3787

-

http://webhost.cpd.go.th/ewt/yala
0-7321-2539
cpd_yala@cpd.go.th
sheries.go.th/fpo-yala/Index_home.html
fpo-yala@dof.in.th
0-7324-2973
http://pvlo-yaa.dld.go.th/Yaa25/index.php/th
0-7320-3787
pvlo_yaa@dld.go.th
-

0-7336-1254-5

-

0-7336-1254-5

0-7336-1138

-

0-7336-1138 ตอ 25

-

0-7343-9832

0-7321-2539

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปตตานี
นายฉลอง เกียรติศักดิ์โสภณ
0-7343-9831
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
นายวิชิต ตรีพันธ
0-7327-4451
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาแพะแกะ
นายชัชวาล วิริยะสมบัติ
073-203218
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
นายเอกพงษ หนูพลับ
0-7320-1251
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา
นายนพดล จินดาพันธ
0-7329-7042
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา
นายสุชล แกวเกาะสะบา
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา
นางสาวฐิตินันท เหมือนพะวงศ (รักษาการ)

100869@customs.go.th

-

ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชาย จังหวัดยะลา
นางพรทิพย ไพชํานาญ
0-7327-4488
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัว จังหวัดยะลา
นางสาวเสาวนีย ทองธรรมชาติ
0-7327-4091
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานทักษิณ จังหวัดยะลา
นายไพบูลย ชัยเชื้อ
0-7327-4487

-

มือถือ

0-7323-0504

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยะลา
นางสุดา สุหลง
0-7321-2961
ผูอํานวยการนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต จังหวัดยะลา
นายสุนทร รอดเนียม
0-7326-1512

องคการ

บานพัก

0-7327-4454
073-203218

-

0-7320-1252

-

0-7329-7237

0-7329-7025

-

0-7329-7160

0-7336-1161

-

0-7336-1009

yala@alro.go.th
yalarid17.com
rid_anurakt@hotmail.com

yardc.go.th
yalahort@yahoo.com
lcya-yaa.dld.go.th
Icya yaa@dld.go.th
www.aopdh09.doae.go.th
aopdh09@doae.go.com
sheries.go.th/st-yala/web2
if-yala@hotmail.com
www.ldd.go.th
yala01@Idd.go.th,yala2013
yala.cad.go.th
cadyl@cad.go.th

08-9659-9485
08-1897-9043
08-7896-3482

-

08-6051-7071

-

08-0708-3388

-

08-9732-6635

-

08-3171-3227
081-8988607

-

08-1975-2588

-

08-9870-4339

-

08-1898-6404

-

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

หัวหนาดานตรวจพืชเบตง
นายธวัช โสตทิพย
0-7323-1414
หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนบางลาง ยะลา
นายนิธิวัฒน วงศวิวัฒน
0-7328-1072

ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา
นายสุรชัย บุญวรรโณ (รักษาการ)
0-7321-1698
ผูอํานวยการสํานักงานการยางแหงประเทศไทย สาขาอําเภอเบตง
นายสะมาแอ มะหะหมัด (รักษาการ)
0-7323-1004
ผูอํานวยการสํานักงานการยางแหงประเทศไทย สาขาอําเภอเมืองยะลา
นายสําเริง เจริญพร
0-7321-2473
ผูอํานวยการสํานักงานการยางแหงประเทศไทย สาขาอําเภอรามัน
นายถนอม แสนสุข
0-7325-9223
ผูอํานวยการสํานักงานการยางแหงประเทศไทย สาขาอําเภอยะหา
นายประสาท ตรีรัตน
0-7329-1538
ผูอํานวยการสํานักงานการยางแหงประเทศไทย สาขาอําเภอบันนังสตา
นายประทีป เลขาวิจิตร (ชวยปฏิบัติงาน)
0-7328-9443
ขนสงจังหวัดยะลา
นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ
0-7320-3782
หัวหนาสํานักงานขนสงจังหวัดยะลา สาขาอําเภอเบตง
สิบตํารวจตรีอาแซ เบ็ญนา
0-7323-1022
ผูอํานวยการแขวงการทางยะลา
นายมนตรี หมัดหลี
0-7321-2053

องคการ

บานพัก

มือถือ

-

0-7323-2297

-

0-7328-1072

btpgs@hotmail.com
www.sheries.go.th/
banglang21@gmail.com

-

0-7321-3474

rubber.co.th
surachai2645@hotmail.com

-

0-7323-2001

-

08-1766-2191

-

0-7321-2473

-

09-2249-0417

-

0-7329-5105

-

08-1935-5826

-

0-7329-1235

-

-

0-7328-9360

-

09-8280-2490
08-7392-6041
08-7399-2975

กระทรวงคมนาคม

-

08-7127-0624

-

09-2649-2935
08-1935-4006

-

0-7320-3782

www.yala.dlt.go.th

-

08-9823-2867

-

0-7323-2037

www.yala.dlt.go.th

-

08-0870-3832

-

0-7321-5158

mudlee@hotmail.com

0-7321-2096

08-1767-2452

ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา
นายลัทธวุฒิ สุขจุล
0-7320-3225

-

0-7320-3229

latthawuth@hotmail.com

-

08-1402-9557

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา
นายจิระพงษ คูหากาญจน
0-7321-2787

-

0-7321-2786

mnre_yala@hotmail.com

-

08-9935-5552

-

0-7320-6119

-

08-1957-7206

-

0-7321-2786

-

08-7286-9177

-

-

-

08-9879-6258

-

-

-

08-7286-9177

-

-

-

08-7286-9177

-

-

-

08-1898-5735

-

-

-

08-1093-9638

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หัวหนาอุทยานแหงชาติบางลาง
นายสรรเสริญ เทพโอสถ
0-7320-6119
ปาไมจังหวัดยะลา
นายอดุลย ดอมิ
0-7320-3717
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดยะลา
นายจเร อองสกุล
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล.1 (กาบัง)
นายอดุลย ดอมิ
0-7325-8079
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล.2 (ปะแต)
นายอดุลย ดอมิ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล.3 (ลําพะยา)
นายสุชาติ จินดาใจ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล.4 (บังนังสตา)
นายดอเลาะ มาซอ
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล.5 (รามัน)
นายปลิว ชุมแดง
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล.6 (บอน้ํารอน)
นายวัชรากร โศจิวัฒนกุล
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล. 7 (บอน้ํารอน)
นายดอเลาะ มาซอ
-

08-1748-9955
-

-

-

09-8014-9871

-

-

-

08-1093-9638

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ยล. 8 (ฮาลา - บาลา)
นายสุชาติ จินดาใจ
หัวหนาโครงการจุฬาภรณ 7 จังหวัดยะลา (กรมอุทยานฯ)
นายโกวิทย หวังทวีทรัพย
หัวหนาโครงการจุฬาภรณ 11 จังหวัดยะลา (กรมอุทยานฯ)
นายสุธรรม เมฆทองหวาน
หัวหนาโครงการอนุรักษธรรมชาติและสัตวปาสวนปานามาภิไธยภาคใตพื้นที่สวนที่ 2 จังหวัดยะลา (กรมอุทยานฯ)
นายมีศักดิ์ แกวกูล
หัวหนาโครงการจุฬาภรณ 7 (กรมปาไม)
นายนพดล ภูววิมล
หัวหนาหมูบานจุฬาภรณพัฒนา 9 จังหวัดยะลา (กรมปาไม)
นายนพดล ภูววิมล
หัวหนาสถานีเพาะชํากลาไม (รามัน) (กรมปาไม)
นายกิติพันธ รัตนพันธ
หัวหนาโครงการสงเสริมและพัฒนาพันธไมปาดิบชื้นเปนพืชเศรษฐกิจยะลา (กรมปาไม)
นายเอกภพ เพิ่มพูน
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส
นายชาตรี วชิระเผ็ดจศึก
0-7351-2597
0-7351-2597
หัวหนาศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่ 14 จังหวัดยะลา (กรมทรัพยากรน้ํา)
นายประภาส ชูเรือง
0-7320-3747
0-7320-3747
ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําปตตานี (กรมทรัพยากรน้ํา)
นายอับดุลเลาะ เปาะมะ (รักษาการ)
0-7320-3230
0-7320-3231

0-7321-2703

-

0-7321-2012

ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยายะลา
นายสุรยุทธ เอี่ยมสอาด

0-7327-4458

-

0-7327-4458

พาณิชยจังหวัดยะลา
นายนิอันนุวา สุไลมาน

0-7321-2018

-

0-7321-1706

หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-5 ยะลา
นายโกสิต จันทระ

0-7321-3016

-

0-7321-3016

ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดยะลา
นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม (ทําการแทน)
0-7322-0750-9
ดาโตะยุติธรรมประจําศาลจังหวัดยะลา
นายอับดุลลอฮ ดาโอะ
0-7321-3977
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดยะลา
0-7322-0750 ตอ 101
นายฮาเบะ ดามาอู
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
นายวรชัย ธัญญรังสี
0-7320-3516
ดาโตะยุติธรรมประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
นายมะดารี โตะและ
0-7320-3516
ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
นายอดินันต หะยีสะมะแอ
0-7320-3517
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเบตง
นายวิสูตร มานะพิทักษ
0-7323-1322

มือถือ

08-1898-5735
-

08-7287-1337

-

08-1748-3706

-

08-1990-7319
08-1445-6892
08-1445-6892

-

08-9596-1110
08-0620-0632

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สถิติจังหวัดยะลา
นายสิทธิชัย ตัณฑศิริ

องคการ

บานพัก

-

08-9466-6099

-

08-1608-3234

-

08-0137-3030

krungbatong1@hotmail.com

08-7286-7100
-

08-4758-6037

moc.yala@gmail.com

-

08-1996-0071

cbwmyala@gmail.com

-

08-9979-6030

กระทรวงพาณิชย

ศาลยุติธรรม
-

0-7321-7074-5

-

-

0-7321-2580

0-7329-1335

08-7287-5600

0-7321-7074

-

08-9926-2358

-

0-7320-3826

-

08-1802-5235

-

0-7320-3826

-

08-1831-8141

-

0-7320-3826

-

08-1897-2396

-

0-7323-5768

-

08-4751-1387

ylajc@coj.go.th

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
ผูอํานวยการสํานักประจําศาลจังหวัดเบตง
นายวรพัทธ ปานแกว

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
0-7323-1322

ยุติธรรมจังหวัดยะลา
นายบัญชา หนูประดิษฐ
0-7322-2624
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
นายคมเดช ชูวงศ
0-7336-1256
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
นายบัญชา หนูประดิษฐ
0-7336-1230
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา
นายบุญถิ่น พุทธสุภะ
0-7324-0382
ผูบัญชาการเรือนจํากลางยะลา
0-7321-2622 ตอ 12
นายมนตรี บุนนาค (รักษาราชการแทน)

-

0-7323-5768

กระทรวงยุติธรรม

มือถือ

-

09-1825-5168

-

08-1909-0581

-

0-7322-2624

-

0-7336-1257

-

089-973-3669

-

0-7336-1229

-

081-9090851

-

0-7324-0153

-

08-1909-1059

-

0-7321-1701

0-7323-1313

-

0-7323-2043

0-7321-2011

-

0-7321-2011

yala@ago.go.th
www.betong.ago.go.th

-

นายชลิต บัวเกตุ
0-7323-1363
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
โสภณ สมานเดชา
0-7322-8508

-

0-7323-4585

betong@ago.go.th

-

-

0-7322-8508

yala-ju@ago.go.th

-

08-1939-1188

0-7325-9240-1

www.yala.mol.go.th
yala@mol.mail.go.th

-

08-9870-0197

0-7327-4485-6

yala.labour.go.th
yala@labour.mail.go.th

-

08-1898-1286

0-7336-2622

kitty-2008@hotmail.com

-

08-1897-0374

ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอเบตง
นายทนงศักดิ์ บุญแกวลอม (รักษาราชการแทน)
อัยการจังหวัดยะลา
นายมนัสชัย ฉิมมี
อัยการจังหวัดเบตง

แรงงานจังหวัดยะลา
นางสุจินดา บุญแอ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดยะลา
นางอรพินทร โชติพันธุ (รักษาการ)
ประกันสังคมจังหวัดยะลา
นางกิตติพร มะนอ
จัดหางานจังหวัดยะลา
นางฐิติมา นราพงศ

yala_moj@hotmail.com

องคการ

บานพัก

montri0461@yahoo.co.th

09-8261-3305

สํานักงานอัยการสูงสุด

กระทรวงแรงงาน
0-7325-9240-1
0-7327-4485-6

09-8259-7913

-

08-4361-5086

0-7336-2616
0-7336-2614

-

0-7336-2614

www.doe.go.th/yala/

-

08-1831-8965

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 24 ยะลา
นายปรีชา แกวเกื้อ
0-7320-3222

-

0-7320-3223

preechakk@hotmail.com

-

08-5483-8593

-

08-1174-7944

พลังงานจังหวัดยะลา
นายไพโรจน แกวสวน
หัวหนากองโรงไฟฟาเขื่อนบางลาง
นายคติ ชนนีบํารุง

กระทรวงพลังงาน
0-7320-3541

75315

0-7320-3541

pirot@enevgy.mail.go.th

0-7328-1068

-

0-7328-1069

344435@egat.co.th

กระทรวงวัฒนธรรม

วัฒนธรรมจังหวัดยะลา
0-7320-3511
นางสาวลิปการ กําลังชัย
0-7321-3916
0-7321-3916
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถยะลา
0-7321-6667
นางสาวกษมาณัชญ นิติยารมย
0-7321-6667
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
นายกิจจา ไวชมภู

yala@m-culture.go.th

-

08-9979-8901

yala_archives@hotmail.com

-

08-1957-2063

yalamots@hotmail.com

-

08-1277-0240

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

0-7321-3722

-

0-7321-3722

08-1897-3935

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หนวยงาน/ตําแหนง
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
ชื่อ - สกุล
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดยะลา
นายณัฐนพงศ พรหมอราม
0-7322-2762
0-7322-2762
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตยะลา
นายจงรัก เขี้ยวแกว
0-7321-2899
0-7321-2905
ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
0-7336-2497
นายสมมาตร ประชุม
0-7336-2463
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยะลา
นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยยะลา
นายแพทยกิตติศักดิ์ อักษรวงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเบตง
นายแพทยบรรยง เหลาเจริญสุข

องคการ

บานพัก

มือถือ

-

08-9782-7506

0-7321-3593

08-6290-5533
08-9648-6342

กระทรวงสาธารณสุข

08-4860-9996
08-1598-9996

0-7321-2008 ตอ 105

-

0-7321-3767

leeharit@gmail.com

0-7321-2222

-

0-7321-2764

por.num.ing@gmail.com

073-244711-8
ตอ 128

0-7323-0930

-

0-7323-0936

okkfrank@gmail.com

-

08-1738-1544

-

0-7329-5499

-

08-1542-2929

-

0-7329-1166 ตอ 102

-

08-1478-6627

-

0-7328-9142 ตอ 101

-

08-1957-5207

-

0-7329-7077

-

08-7967-3890

-

0-7325-8114

-

09-3716-1342

-

0-7323-8039

-

08-6966-0999

-

0-7321-3234

-

08-6940-6565

-

0-7324-4613

nimastura@bcnyala.ac.th

-

0-7321-1727

auyporn_@yahoo.com

0-7321-3329

08-9732-4267

-

08-1698-7470

ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามัน
นายแพทยรอซาลี ปตยะบุตร
0-7329-5023
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
0-7329-1023 ตอ 103
นายแพทยทินกร บินหะยีอารง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบันนังสตา
นายแพทยวิกฤตนนากรณ คงแดง (รักษาการ)
0-7328-9142
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธารโต
0-7329-7041 ตอ 103
นายแพทยมัซลัน ตะแระ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกาบัง
0-7325-8090-1
นายแพทยซําซูดิน ดายะ
ตอ 120
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรงปนัง
นายแพทยรอซาลี ปตยะบุตร (รักษาการ)
0-7323-8039
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
ดร.ศุลีพร เพชรเรียง
0-7321-2863
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
0-7322-2010 ตอ 102
นางสาวนิมัศตูรา แว

www.yahahospital.com

ผูอํานวยการศูนยวัณโรคที่ 12 จังหวัดยะลา
0-7321-2332 ตอ 103
นางอวยพร เพ็ชรบริสุทธิ์
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
นายแพทยบุญแสง บุญอํานวจกิจ
0-7321-2862
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 12.1 จังหวัดยะลา
นายมอหะมะนอ บาโงปะแต (รักษาการ)
0-7321-2772

-

0-7321-3747

boonsangb@yahoo.com

-

0-7321-6632

vbdc41@hotmail.com

ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 (สาขายะลา)
นายจรัส รัชกุล
0-7336-1145

-

0-7336-1146

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
นายพิทักษ บุญคงแกว

-

0-7321-1654
0-7321-3978

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
นายธวัฒน แทนทอง
0-7320-3652

08-1540-0636

08-0702-8614
0-7325-9159

กระทรวงอุตสาหกรรม
0-7321-1962

08-1678-0325

09-2260-2320

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
0-7320-3650

yala011@hotmail.co.th

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประจําจังหวัดยะลา
นายพายัพ คชพลายุกต
0-7320-3916
0-7320-3917
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลา
0-7322-2978-9
นายนิสิต สุทธิวรลักษณ
0-7322-2978-9
กด 51

www.nacc.go.th/yala
area32_nac@nacc.go.th

องคกรอิสระ

081-3700809

yala@ect.go.th

-

08-1541-6678
08-3924-4451
09-2260-0596

-

09-5746-6333

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หนวยงาน/ตําแหนง
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
ชื่อ - สกุล
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดยะลา
นายชนมชนันท โตะเจะ
0-7321-3755
0-7321-3755
ศูนยประสานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา
พันเอกอรุณ อรุณรัตน
0-7322-0700
74963
0-7321-1586
ตอ 74963
0-7322-1014
ประธานกรรมการจริยธรรมจังหวัดยะลา
0-7322-0700
74963
0-7321-1586
นายมาโนชญ บุญญานุวัตร
ตอ 74963
0-7322-1014
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
นายมุขตาร มะทา
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
นางธัญลักษณ ชโลธรสุทธิ
นายกเทศมนตรีนครยะลา
นายพงษศักดิ์ ยิ่งชนมเจริญ
ปลัดเทศบาลนครยะลา
นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค
นายกเทศมนตรีเมืองเบตง
นายสมยศ เลิศลํายอง
ปลัดเทศบาลเมืองเบตง
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลลําใหม
นายพนัส ลิ้มสันติธรรม
นายกเทศมนตรีตําบลสะเตงนอก
นายเกษมสันต สาแม
นายกเทศมนตรีตําบลบุดี
นายดาโอะ เจะตู
นายกเทศมนตรีตําบลยะหา
นางอาริยา มามะ (รักษาการ)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองรามันห
นายนิรัตน เสมอภาพ
นายกเทศมนตรีตําบลโกตาบารู
นายรอนิง ดอเลาะหะวอ
นายกเทศมนตรีตําบลบันนังสตา
นายอาบีดิง กาจะลากี
นายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนบางลาง
นายมะยูโซะ อาลีมามะ
นายกเทศมนตรีตําบลบาลอ
นายอับดุลรอเซะ เดะแอ
นายกเทศมนตรีตําบลยุโป
นายธานินทร บือราแง
นายกเทศมนตรีตําบลปะแต
นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ
นายกเทศมนตรีตําบลทาสาป
นายมะสดี หะยีป

องคการ

บานพัก

-

มือถือ

08-1174-8964
08-1406-3748

0-7321-3654

08-1957-2526

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

0-7320-3610

-

0-7320-3621

-

08-6286-5550

0-7320-3610

-

0-7320-3621

-

08-0703-9977

0-7321-2971

-

0-7321-5675

www.yalacity.go.th

-

08-1690-1001

0-7321-2972

-

0-7321-5675

www.yalacity.go.th

-

0-7323-1064

-

0-7323-1064

Lsomyod@yahoo.com

-

08-9197-4847
08-1959-7888
08-1897-2920

0-7323-5519

-

0-7323-0902

doctor.kitti@gmail.com

-

08-1698-8529

0-7325-2659

-

0-7325-2659

-

08-1963-8636

0-7320-2200

-

0-7326-4518

-

08-9468-5027

0-7328-8095

-

0-7328-8165

-

08-9870-9116

0-7329-1171

-

0-7329-1024

ariyas_mam@hotmail.com

-

0-7329-5088

-

0-7329-5537

www.muangraman.go.th

-

08-1540-3780
08-3191-9333
08-9877-8870

0-7325-1123

-

0-7325-1123

marscomp@gmail.com

-

08-9977-6787

0-7328-9563 ตอ 110

-

0-7328-9590

www.bannangsata.go.th

-

08-9736-1601

0-7328-1012

-

0-7328-1012

office@banglangdancity.go.th

-

08-4395-7894

0-7329-9523

0-7329-9523

www.balor.go.th

09-3779-7229

0-7327-0084

0-7327-0084

abt_yupo@hotmail.com

09-3758-4106

0-7320-5055

0-7320-5063

0-7336-2485

0-7325-3487

www.satengnok.go.th

WM_deeyala@yahoo.co.th
www.thasap.go.th

08-7837-6755
08-1738-0633

nayokthasap@gmail.com

นายกเทศมนตรีตําบลธารน้ําทิพย
นายมะอูโซะ สาลัง

0-7328-7111

0-7328-7111

mausohslg@gmail.com

09-3784-4525

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
นายกเทศมนตรีตําบลคอกชาง
นายโสพล ขุนอินทร

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
0-7328-0137

-

0-7328-0026

องคการ

บานพัก

มือถือ

www.kokchangcity.go.th

08-6298-0646

keereerat-21@hotmail.com

08-1479-4006

องคการบริหารสวนตําบล
อ.เมืองยะลา
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ํา
นายคีรีรัตน ทองเชื้อ
นายกองคการบริหารสวนตําบลลิดล
นายมะซุกรีย เจะแซ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ
นายมูฮัมเหม็ด หะมะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเปาะเสง
นายมะดอเลาะ สาและ
นายกองคการบริหารสวนตําบลพรอน
นายมะรอบี ดือเระ
นายกองคการบริหารสวนตําบลยะลา
นายสมุทร มอหาหมัด
นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
นายตอเละ เจะมะสาแล
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําใหม
นายยูโซะ เจะหลง
นายกองคการบริหารสวนตําบลสะเอะ
นายอาซัน สือนิล
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา
นายทนง ไหมเหลือง

อ.เบตง

0-7325-3219

-

0-7325-3252

0-7337-6770
0-7337-0041-2
ตอ 113

-

0-7337-6770
0-7337-0041-2
ตอ 113

อําเภอธารโต

นายกองคการบริหารสวนตําบลธารโต
นายฮูเซ็น กอตา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแหร
นายอับดุลการิม ยุมอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมหวาด
นายมะยาลี ลาเตะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต
นายประทีป ทองคํา

-

08-6293-3008

-

08-9878-5952

-

09-8016-9709

www.pohseng.go.th

0-7329-9804-5

-

0-7329-9806

0-7325-2599

-

0-7326-4208

-

08-2823-5917

0-7326-5559

-

0-7326-5559

-

08-7296-8353

0-7337-2265

-

0-7337-2267

-

08-1277-5917

obt.pohseng@gmail.com

www.bannangsaleng.go.th
www.lummai.go.th

0-7325-2208

-

0-7325-2208

officelummai@gmail.com

-

08-6294-8357

0-7323-8226

-

0-7323-8226

-

-

09-8671-7706

0-7327-6227

-

0-7327-6227

-

0-7337-8272

-

0-7328-5072

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ
นายวิรัต แซตัน
0-7337-8272
นายกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง
0-7328-5111 ตอ 109
นายแวมะยูโซะ ตุสาตู
นายกองคการบริหารสวนตําบลยะรม
นางปทมา อิสเฮาะ (รักษาการ)

-

masukree2558@hotmail.com

08-9298-2500

www.iyerweng.go.th

-

08-7292-8631

-

09-3620-7772

www.yarom.go.th

0-7323-1255

-

0-7323-1255

ish.ma@hotmail.com

-

09-3583-5216

than-to@hotmail.com
www.thanto.go.th

-

08-4758-5756

-

08-9869-5269

-

08-1128-5866

0-7329-7117

-

0-7329-7117

0-7337-3445 ตอ 106

-

0-7337-3444

0-7328-0191

-

0-7328-0043

maewad_yala@hotmail.com

0-7320-6038 ตอ 16

-

0-7320-6090

www.kirikhet.go.th

0-7326-4331

-

0-7326-4331

-

08-9295-5675

0-7320-5511

-

0-7320-5645

-

08-8399-2109

0-7328-2249

-

0-7328-2249

-

08-1897-2538

09-5076-9559

อ.กาบัง

นายกองคการบริหารสวนตําบลกาบัง
นายอับดุลอาซิ ดือราแม
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาละ
นายพล หนูทอง
อ.บันนังสตา
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน
นายกามิน มุซิ

www.talingchan.go.th

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ
นายรอซะ หะมะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลถ้ําทะลุ
นายประจักร ชาติมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ
นายอับดุลกอเดร อาลีมามะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสตา
นายอับดุลวอฟอร มะแตหะ

อ.รามัน

นายกองคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ
นายอาสมี เซะบากอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ
นายอาแว ซงตายา
นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลูปง
นายมาหะมะรอพี อีแตเบ็ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ
นายมามะ มาโซ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ
นายหาแว ซามูรอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลจะกวะ
นายมาหามะสากือรี ยะกูมอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละหะลอ
นายมะโซะ มะเตะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง
นายวิษณุเมนุสา วาแมดีซา
นายกองคการบริหารสวนตําบลเนินงาม
นายสาการียา เด็งตา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโงย
นายยาการียา ซิมะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง
นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลยะตะ
นายมาหะมะ หะนิแร
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังพญา
นายซัมซูดีน ระสิหินิ

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
0-7328-3080

-

0-7328-3080

www.tanohputae.go.th

องคการ

บานพัก

มือถือ

-

08-4398-9190

0-7326-1007

-

0-7326-1007

-

06-2243-4951
08-9975-5367

0-7328-9510

-

0-7328-9190

-

08-6293-5562

0-7328-9114

-

0-7328-9091

-

08-1963-4641

0-7329-5273

-

0-7329-5551

-

08-1738-5709

0-7329-9512

-

0-7329-9514

-

08-5674-3983

0-7325-1324

-

0-7325-1325

-

08-8398-3826

0-7337-0464

-

0-7337-0465

-

08-2834-5641

0-7329-9954

-

0-7329-9954

-

08-1094-7734

0-7329-9916

-

0-7329-9916

-

08-6292-9431

0-7329-9821

-

0-7329-9821

-

08-1738-5135

0-7327-3039

-

0-7327-3039

-

08-9878-4570

0-7329-9983

-

0-7329-9984

-

08-9877-1865

-

08-7286-5997
08-2828-4901

-

08-5673-0802

jakwah@gmail.com

www.nuern-ngam.go.th

0-7325-1322

-

0-7325-1322

0-7329-9985

-

0-7329-9985

bango_95140@hotmail.com
www.buemung.go.th
buemung@hotmail.com

* 0-7320-1083

-

0-7329-9958

yala121@hotmail.com

-

08-2963-2037

0-7329-9962

-

0-7329-9958

www.wangpaya.go.th

-

08-9878-1780

-

08-1540-0494

นายกองคการบริหารสวนตําบลอาซอง
นายอับดุลเราะหมัน แวมะชัย
อ.ยะหา
นายกองคการบริหารสวนตําบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ

0-7329-9923

-

0-7329-9923

0-7329-1434

-

0-7329-1299

www.saoyh.go.th

-

08-8394-7737

นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโระ
นายอับดุลรอซิ ทาเนาะ

0-7337-6054 ตอ 17

-

0-7337-6054 ตอ 14

www.baroh.go.th

-

08-8399-5850

นายกองคการบริหารสวนตําบลละแอ
นายอิสมาแอ เจะเลาะ

0-7329-9927

-

0-7329-9927 ตอ 14

www.laae.go.th

-

08-1275-3961

0-7326-5038

-

0-7326-5038

-

08-1388-3044

0-7325-0345

-

0-7326-5596

-

08-9299-0388

นายกองคการบริหารสวนตําบลกาตอง
นายกิริยา ลาแป
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
นายมูฮํามัดมุขตา บาฮี

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี
นายพสิษฐ ศรีสุข
อ.กรงปนัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง
นายฮาซัน ลีลาตานา
นายกองคการบริหารสวนตําบลสะเอะ
นายอาซัน สือนิล
นายกองคการบริหารสวนตําบลปุโรง
นายมะมิง สะแต
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง
นายอําราน เห็นสุเด็น

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
0-7327-1105

-

0-7327-1105

0-7323-8100

-

0-7323-8286

0-7323-8200

-

0-7323-8226

0-7320-1164

-

0-7323-8973

www.pu-rong.go.th

0-7320-1045

-

0-7320-1045

www.huaikrating.go.th

ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 8
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค
0-7321-6129
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
นายนพพร มากคงแกว
0-7321-1707
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
นายพิษณุ ดิเรกกุล (รักษาการ)
0-7328-9412
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓
นายมนูญ จันทรสุข
0-7323-2443
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา
นายเกษมสุข พสุนธราธรรม
0-7320-1049

องคการ

บานพัก

มือถือ

08-6294-4782

office@krongpinang.go.th

-

08-6290-9378

-

09-8671-7706
08-7294-7293

-

08-9295-9391

-

08-1837-7003

กระทรวงศึกษาธิการ
-

0-7321-2323

-

0-7321-3519

Ld.nopporn@gmail.com

-

08-7899-0330

-

0-7328-9165

www.yala2.go.th

-

08-7959-4690

-

0-7323-1018

eduyala3@hotmail.com

-

08-9870-8725

-

0-7320-1052

special02@hotmail.com

-

08-6491-6316

info@yalaopec.go.th

-

09-3759-3883

ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
นายพิเชษฐ เจยทองศรี
0-7320-3854
0-7320-3855
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา
นายอุดร สิทธิพาที (รักษาการ)
0-7321-4920
0-7321-6755
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
นายอุดร สิทธิพาที
0-7321-2732
0-7324-7239
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยะลา
นายสมโชค ใหมชุม
0-7324-3156
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรามัน
นายทัศนพล กาญจโนภาส
0-7329-5111
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกรงปนัง
นายบุญยง ภาชโน
0-7323-8126
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยะหา
นางธนธรณ แกวเปนทอง
0-7329-1248
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเบตง
0-7323-2044
นางวาสนา อนุสรณประเสริฐ
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบันนังสตา
นายแวอูเซ็ง อาเกะ
0-7328-9461
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอธารโต
นายสมพงศ ฉิมหนู
0-7329-7123
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกาบัง
นางภิญโญ ภาชโน
0-7325-8088
-

sit.udolm@gmail.com

08-6289-3883

sit.udolm@gmail.com

08-6289-3883

0-7324-3156

-

08-1690-9502

0-7329-5111

-

08-1896-2046

0-7323-8126

-

08-1388-6894

0-7329-1248

-

08-9597-7834

0-7323-4491

-

08-9876-9721

0-7328-9461

-

08-2826-2967

0-7329-7123

-

06-1176-7997

0-7325-8088

-

08-1748-3561

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
สถานศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0-7329-9600
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ โยธาทิพย
ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา
นายสุเทพ มโนภักดี
0-7326-4025
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
นายจรูญ พรหมสุข
0-7321-6646-7
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
0-7321-3404
นายมนัสฌาน ชูเชิด
0-7321-6770
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
นายอิสมัน อิสสะมะแอ
0-7327-4806
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางยะลา
นายภาณุวัฒน บุญยะรัตน
0-7327-4505-8
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
นางวรางคณา วิจิตรพันธ
0-7322-2257
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
นางสมพร กิติสาธร
0-7321-2338
0-7324-7565
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
นายสุรินทร คงยัง
0-7323-4111
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน
นายวรยุทธ ชีวรัตน
0-7326-2048
ผูอํานวยการโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา
นายวสันต จุลพล (รักษาราชการแทน)
0-7321-2820
ผูอํานวยการโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2
นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา
0-7327-0125
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรียะลา
นางสาวเสาวนิตย ทวีสันทนีนุกูล

0-7321-2965

ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรยะลา
นายดุลลาภ ตาเละ
0-7328-8015
ผูอํานวยการโรงเรียนเบตง "วีระราษฎรประสาน"
นายวิโรจน คํานึงคุณากร
0-7323-0449
ผูอํานวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย
นายนพปฎล มุณีรัตน
0-7329-7024
ผูอํานวยการโรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ
นายซูกีพลี ตาเยะ
0-7328-4118
ผูอํานวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
นายตะวัน อักษรชื่น
0-7328-9449
ผูอํานวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม
นายพนา อรัญภาค
0-7323-9309
ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย
นางสาวสุนิษา นิติภัทร
0-7326-1527
ผูอํานวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
นายสุทธานนท ทองนุน
0-7329-1240

องคการ

บานพัก

-

0-7329-9601

-

0-7326-4017

-

0-7321-6648
0-7321-3404
0-7321-6770

-

0-7327-4803

-

0-7336-1104-5

08-9733-7946

-

0-7336-3138

08-1963-8202

-

0-7321-2338
0-7324-7565

-

0-7323-2295

-

0-7326-2040

-

sombat.y@yru.ac.th
0-7324-2177
www.stou.ac.th/Offices/rdec/yala/main/

มือถือ

yl.adoffice@stou.ac.th

-

08-6296-2100
09-3576-3133
08-1478-5660
08-1963-0284

-

08-6291-6969

-

08-9464-4446

-

08-3183-7121
08-1798-7425

0-7321-3753

www.kbyala.ac.th
k.byala@hotmail.com

-

08-4861-8912

0-7327-0127

kanaras2@hotmail.com

-

08-2821-2450

0-7321-5143

www.sy.ac.th
satreeyala@hotmail.com

-

08-7294-3105

bicec44@gmail.com

0-7323-1381

www.swyl.ac.th
sw.yala2554@hotmail.com
www.wirarat.ac.th
ws.wirarat@gmail.com

0-7329-7232

ttw.yala@gmail.com

08-5674-0833

0-7328-4118

janprapat@hotmail.co.th

08-6289-2319

0-7328-9449

nangta.bw@gmail.com

08-1095-2436

0-7323-9309

kabang_pit@hotmail.com

08-4854-8543

0-7326-1527

nickompat@gmail.com

09-2353-6173

0-7329-3238

siraya_2007@hotmail.com

09-5036-8798

0-7328-8015

08-1766-8377
08-9885-0103

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

ผูอํานวยการโรงเรียนรามันหศิริวิทย
นางสาวอุไร โตะสัน (รักษาราชการแทน)

0-7329-5144

ผูอํานวยการโรงเรียนยะลาบํารุงผดุงประชา
นางสาวจิตรลดา เพียรวุฒิกุล

0-7321-2838

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลญัณญาร
นายคอเหล็ด หะยีสาอิ
ผูอํานวยการโรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ
นายมาฮามะ สุหลง
ผูอํานวยการโรงเรียนมานะศึกษายะลา
นางสาวจินตนา รัตนศักดิ์ชัยชาญ
ผูอํานวยการโรงเรียนรัชตะวิทยา
นางสาวสายฝน เชิงเชาว
ผูอํานวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
นางสุดารัตน แซลิ่ม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
นายสมคิด สมพงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบอเสง
นายหามิ เจะเดะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนิบงพัฒนา
นางสมบูรณรัตน สุวรรณราช

องคการ

บานพัก

มือถือ

0-7329-5594

ramansiriwit@hotmail.com

08-1897-9826

-

0-7321-2838

chitlada-pink@hotmail.com

08-1598-4899

0-7320-2313

-

-

-

-

08-9595-1247

-

-

-

-

-

08-1275-9817

0-7321-2758

-

0-7321-2758

www.manasuksa.ac.th

0-7321-2251

-

0-7321-2251

0-7321-2255

-

0-7322-2015

-

08-1896-3260

0-7321-2790

-

0-7322-2312

-

08-3536-3635

08-9466-0135

0-7327-4489

08-1092-4737

0-7321-4771

ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)
นางปนฤทัย เดชดี (รักษาการ)
0-7336-1116
ผูอํานวยการโรงเรียนบานธารน้ําผึ้ง
นางสุมาลี ลิ่มทิพยศักดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีบํารุง
นางสุวลัย ลีลาภัทรพันธุ
0-7321-4507
ผูอํานวยการโรงเรียนยะลาวิทยปญญา
นายซูลฮูดา วาเด็ง
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลประณีต
นายสวาท ภูมาชีพ
0-7321-2813
ผูอํานวยการโรงเรียนรังสีอนุสรณ
ดร.ดิษฐพงษ ปรัชญาภัทร
0-7321-2988
ผูอํานวยการโรงเรียนเพ็ญศิริ
นายสะรี สือรี (รักษาการ)
0-7321-3139
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บานสะเตง)
นายไมตรี บัวจันทร (รักษาการ)
0-7321-2287
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บานมลายูบางกอก)
นางทองมัน สิทธิกัน (รักษาการ)
0-7327-4461
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ (รักษาการ)
นางนุชนภางค ลิ้มสุชาติ
0-7321-2286
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิธี)
นางสาวแวมือแย ดาราแม
0-7321-2896
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (บานตลาดเกา)
นางปนรัตน มะลิชู
0-7321-2897
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)
นายปรีชา กาจิ
0-7327-4460

0-7320-2250

np2485@hotmail.com

08-1969-3363

thairat24@hotmail.com
08-1748-9394
-

-

-

-

08-6924-7222

-

-

-

-

08-1898-4850

-

0-7321-2813

-

0-7321-2988

-

08-1621-6229

-

0-7324-3044

-

08-4068-2592

-

0-7321-2287

-

0-7327-4462

-

0-7321-2286

-

0-7321-2896

-

0-7321-2897

-

0-7327-4460

08-1898-7063

abbulmayid.latah@gmail.com

09-7293-3726
-

maiteet3@gmail.com
www.tb4yala.ac.th
waeyae.6544@hotmail.com
www.t5yala.ac.th
Mali73@hotmail.com
http://t6yala.igetweb.com/
k_preecha@hotmail.com

-

08-6490-5731

-

08-1766-6544

-

08-9734-6711

-

08-1598-0552

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

อําเภอเมือง
ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
นายรอซี เบ็ญสุหลง

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
0-7322-2825
0-7322-2826
0-7321-2412

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
นายซอฟวาน เบญสุหลง
0-7324-0508

องคการ

บานพัก

มือถือ

08-1690-3616

0-7324-0508-9

08-7287-1927

ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา
นายมาหะมะ ดือเระ

0-7321-3376

08-1189-6334

ผูอํานวยการโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
นายนิฟาริด หะยีนิมะ

0-7320-2332

08-1690-4487

ผูอํานวยการโรงเรียนตารเบียตุลวาตันมูลนิธิ
นายอารีฟ ดาตู

08-7297-4254

ผูอํานวยการโรงเรียนประทีปวิทยา
นางสาวอิบตีซาม เจะแซ

08-6299-8348

ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
นายมะสบรี ฮารี

0-7325-2319

ผูอํานวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา
นายเกษม รัศมีศาสน

0-7325-2278

0-7325-2278

08-1092-9982

ผูอํานวยการโรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
นายมะรอเซะ มะตีไม

0-7325-7241

0-7325-7241

08-1092-0098

ผูอํานวยการโรงเรียนอิสลามประสานวิทย
นางสุไรยา จินารง

0-7329-9902

08-4856-3176
08-9659-2961

ผูอํานวยการโรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา
นางซูวัยบะ
ยานยา

0-7320-2279
0-7336-2567

ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมศาสนวิทยา
นางนาซอฟะห หะยีเวาะยา

0-7328-8102

08-1963-6596

ผูอํานวยการโรงเรียนอิสลาฮียะห
นายอับดุลรอหมัน มะโซะ

08-1897-5720

08-6694-4618

ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมศาสนิสลาม
นายอาหามะ มะสามัน
ผูอํานวยการโรงเรียนมาดานีนุสรณ
นายอุสมาน มะลีลาเตะ
ผูอํานวยการโรงเรียนยะลาบํารุงผดุงประชา
นางสาวจิตรลดา เพียรวุฒิกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนศานติธรรม
นางสาวซูรีนา เจะดอเลาะ
ผูอํานวยการโรงเรียนพิกุลศาสนวิทยา
นายอับดุลเลาะ กาเจ
ผูอํานวยการโรงเรียนนิบงพิทยาคาร
นายนภดล เดะแอ
อําเภอเบตง
ผูอํานวยโรงเรียนถนอมศรีศึกษา
นางสาวดารารัตน เพงพินิจ

08-2826-0019
08-6598-5306
0-7321-2838

0-7321-2838

chitlada-pink@hotmail.com

08-1598-4899

0-7327-4411

08-1738-5087

0-7336-3558

09-2625-4448

0-7329-9744

08-1542-8469

0-7323-1212

08-1737-7567

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

องคการ

บานพัก

มือถือ

ผูอํานวยโรงเรียนธีรวิทยา
นางสาวจิตรสุดา แซอึ่ง
ผูอํานวยโรงเรียนวชิรศึกษา
นางสาววิภารัตน ยี่ตระกูล
ผูอํานวยโรงเรียนจงฝามูลนิธิ
นายเชยศักดิ์ โชติวรรณวิรัช
ผูอํานวยโรงเรียนคอยรียะหวิทยามูลนิธิ
นายรุสลัน ลูดิง
ผูอํานวยโรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
นางฟาสียะห ดาเดะ
อําเภอรามัน
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลศรีรามันห

0-7323-1162

08-1555-9792

0-7323-5415

08-6957-7919

0-7323-1421

08-1540-6326

0-7323-0896

08-1038-8696

0-7323-5867

09-3748-4864

นางสาวทัศนีย อภิชาติ
ผูอํานวยโรงเรียนศานติวิทยา
นายรอสดี แมงกาจิ
ผูอํานวยโรงเรียนศรัทธาพิทยา
นายอะหมัดซากี มาหามะ
ผูอํานวยโรงเรียนดารุลฮูดาหวิทยา
นายมูหะมัดนาเซร โซะซูบะ
ผูอํานวยโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
นายนูรดินทร ดือราแม
ผูอํานวยโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห
นายรูสดี บาเกาะ
ผูอํานวยโรงเรียนพัฒนศาสนวิทยาโกตาบารู
นายมาหะมะ คอแล
ผูอํานวยโรงเรียนโรงเรียนบํารุงศาสนวิทยา
นายมูหัมมะริดวาน เละนุ
ผูอํานวยโรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา
นางฟาอีซะ มะบูเกะ
ผูอํานวยโรงเรียนแสงธรรมวิทยา
นายอามัน เจะฮะ
ผูอํานวยโรงเรียนพัฒนาวิทยากร
นางหวันสะปเยาะ กอระ
ผูอํานวยโรงเรียนมะฮัดดะวะหอิสลามียะห
นายคอลีล ยะโกะ
ผูอํานวยโรงเรียนศรีชีวันวิทยา
นายรีกรือลี เจะแว
ผูอํานวยโรงเรียนศรัทธาวิทยานุสรณ
นายมาหามัดรอมซี มูยุ
ผูอํานวยโรงเรียนกาวหนาวิทยา
นายมาหามัดรอมซี มูยุ

09-3575-5632
08-4964-3669
08-9735-0298
0-7320-2541
0-7325-1226

08-1959-1427
0-7325-1226

08-1963-1944
08-9298-7522
08-9975-3717
08-9976-5929
08-7394-7705
08-7292-1272

0-7321-3376

08-7298-9517
08-1277-4840
08-4861-7471
08-1969-7050
08-9598-8838

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
อําเภอบันนังสตา
ผูอํานวยโรงเรียนอาลาวียะหวิทยา
สิบตรียะหายา คอเดร
ผูอํานวยโรงเรียนเจริญศาสนวิทยา
นายฮัตตา สะมะแอ
ผูอํานวยโรงเรียนแสงทิพยวิทยา
นายรุสลาม สาแม็ง
ผูอํานวยโรงเรียนผดุงศิลวิทยา
นายอิสมะแอ หะยีเจะและ
ผูอํานวยโรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
นาย มูฮําหมัด แม
ผูอํานวยโรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ
นายรอมลี มัสกอตอ
ผูอํานวยโรงเรียนดํารงวิทยา
นาย มูหะมัดอาบีดิน บาระตายะ
ผูอํานวยโรงเรียนอัลฟลลาห อัลอิสลามี
นาย หัสบุญเลาะ ดารากัย
ผูอํานวยโรงเรียนคัมภีรวิทยา
นางแวอารีซะ สามะ
ผูอํานวยโรงเรียนแสงอรุณวิทยา
นายสายใจ อาแว
ผูอํานวยโรงเรียนรัศมีศาสนอนุสรณ
นาย ยาการียา ดอเลาะ
อําเภอธารโต
ผูอํานวยโรงเรียนสุทธิศาสนวิทยา
นางซากียะห อาบู

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

0-7328-3042

มือถือ

08-4750-0716
08-2267-7011
09-8605-6702
08-5670-2366
08-6480-8741
08-1990-5976
08-7087-5975
08-7293-3006
08-1189-1811
08-5674-8842
08-8396-7230

0-7337-3424

ผูอํานวยโรงเรียนบิสตารีวิทยา
นายอับดุลเลาะ จาเอาะ
อําเภอยะหา
ผูอํานวยโรงเรียนดาราวิทย
นายไพศาล อาแซ
ผูอํานวยโรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน
นายรอยาลี วายะ
ผูอํานวยโรงเรียนสมบูรณศาสน
นางสาวนูรียะ เสาะดาตู
ผูอํานวยโรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา
นายอับดุลเราะหมาน นือเร็ง
ผูอํานวยโรงเรียนประทีปธรรมวิทยา
นายมูหามัด มูหามัด
ผูอํานวยโรงเรียนรุงอรุนพัฒนา
นายอดินันท สามะ
ผูอํานวยสตรีศาสนูปถัมภ
นายบะหยาเร็ม บินอูเซ็น
ผูอํานวยโรงเรียนศาสโนวาทวิทยา
นายดอรอซะ ดอเลาะ

องคการ

บานพัก

www.suttisart.ac.th

08-3608-5953
08-0706-9985

08-9975-1972
08-7801-6014
08-9595-1552
08-7291-1292
0-7329-1477
08-2821-3161
0-7329-1056

08-1963-4075
08-1096-9267

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
ผูอํานวยโรงเรียนมุสลิมบํารุง
นายบราเฮง ยูโซะ
ผูอํานวยโรงเรียนลุกมานูลฮากีน
นางรอซีดะห มะสง
ผูอํานวยโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
นายอาหามะ.สะอิ
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลมุสลิมยะหา
นายสมพงศ อาเซ็งมาแบ
ผูอํานวยโรงเรียนแสงสวรรควิทยา
นายดิลยามิน จินตรา
ผูอํานวยโรงเรียนศาสนอิสลามวิทยา
นายอับดุลฮาเล็มกาแบ
อําเภอกาบัง
ผูอํานวยโรงเรียนสันติศาสตรวิทยา
นายไซนูลอาบีดีน ยามู
อําเภอกรงปนัง
ผูอํานวยโรงเรียนปญญาวิทยา
นายอารีดิง สาเมาะแม
ผูอํานวยโรงเรียนอิสลามศาสนธรรมวิทยา
นายอับดุลเลาะ แม
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ
นางสาวฟาตีฮะห บาฮะคีรี
ผูอํานวยโรงเรียนศรีกรงปนัง
นายอุเซ็ง มีดามี
ผูอํานวยโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา
นายดือนัง มีสา

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

มือถือ

08-1916-1267

0-7325-0162

0-7325-0162

08-3191-4653

suksawadwitaya@gmail.com
www.suksawadwitaya.ac.th

08-2267-5504
08-1957-0791
08-1276-0825
08-2829-3035

08-7288-9293

-

-

09-8082-5094

-

IST_2010@hotmail.co.th

08-1328-3713

-

hahhimo@hotmail.com

08-2830-3174

-

08-9657-6518

dernang4567@gmail.com

08-7293-1546

sitthi.c@tot.co.th

09-1928-6866

0-7329-9856

รัฐวิสาหกิจ
โทรศัพทจังหวัดยะลา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
นายสิทธิชัย จงสุพรรณพงค
0-7327-4007

-

0-7327-4012

หัวหนาไปรษณียจังหวัดยะลา
นายนพดล หมัดชา

0-7321-2030

-

0-7321-2030

นายสถานีรถไฟยะลา
นายอามะ ลาเตะ

0-7321-2737

-

0-7321-4207
สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ จังหวัดยะลา
หนังสือพิมพชาวใต
นางสุพัตร บุญถนอม
หนังสือพิมพทักษิณไทม ยะลา
นายคชพงศ จันทรนนท
หนังสือพิมพเอเซียทูเดย ยะลา
นายสุนทร จันทรนนท
หนังสือพิมพไทยนิวส
นายอับดุลการิม รามันหสิริวงศ
หนังสือพิมพไทยรัฐ
นายธวัช สุวพิชญภูมิ

องคการ

บานพัก

-

amalateh2@gmail.com

-

08-6957-3027

0-7321-2890

0-7321-2890

-

0-7324-1196

0-7324-1196

taksintime_news@hotmail.com

0-7324-1196

0-7324-1196

asiatoday_news@hotmail.com

0-7320-3933

-

ramansiriwong.itv@gmail.com

-

08-1959-6612

0-7321-3134

0-7321-3134

th1945@hotmail.com

-

08-9879-6301

-

08-9739-5858
08-9597-5566

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

องคการ

0-7320-3592

ayub_pathan@hotmail.com

-

08-1479-9357

0-7321-2890

suapan_boon@hotmail.com

-

08-9737-4666

-

yut_4763@hotmail.com

-

08-1598-1312

หนังสือพิมพขาวสด/มติชน
นายมูฮํามัดอายุบ ปาทาน
0-7320-3592
หนังสือพิมพไทยโพสต / หนังสือพิมพชาวใต
นายสุรพันธ บุญถนอม
0-7321-2890
หนังสือพิมพสยามรัฐ
นายวีระยุทธ แสงโนรี
0-7321-4124
หนังสือพิมพเดลินิวส
นายมูกะตา หะไร
หนังสือพิมพคมชัดลึก / กรุงเทพธุรกิจ / เดอะเนชั่น
นายนครินทร ชินวรโกมล
หนังสือพิมพบางกอกโพสต
นายมะลูดิง ตีโด
หนังสือพิมพไทยนิวส
นายอะหมัด รามันหสิริวงศ
0-7320-3933
หนังสือพิมพอาชญากรรม
นายวิทยา เปาะมะ
0-7324-3552
สถานีวิทยุทองถิ่น จังหวัดยะลา
วิทยุชุมชนธนวิถีพัฒนา (FM 91.50 MHz)
นายสมพร นวมทอง
0-7324-3225
วิทยุทองถิ่นไทยวิถีไทย (FM 95.50 MHz)
นางสาวกาญจนา ศรีไสย
0-7336-3181
975 Modern Hit Peace (FM 97.5 MHz)
นายยุทธนา ปลื้มสําราญ
สถานีวิทยุทองถิ่นไทยจังหวัดยะลา city radio (FM 98 MHz)
นายสุคิน แกวกอเกื้อ
0-7322-3999
เอนจอยเรดิโอ (FM 99 MHz)
นายประชา ศิริไชย
0-7324-0599
พีเค สเตชั่น (FM 105 MHz)
นางสาวหทัยทัต ครุกานันท
0-7322-1653
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา (FM 105.75 MHz)
0-7321-4592
สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ 301 (FM 106.5 MHz)
จ.ส.อ.สุธิน สดเอี่ยม
0-7336-3587

บานพัก

มือถือ

-

tido_tv7@yahoo.co.th

-

-

madapt_it@hotmail.com

-

08-1738-5080
08-1368-0190
08-9657-7694
08-9739-0473
08-1798-1195
08-2260-8313
08-3103-3608

-

-

-

08-1543-0808

0-7321-1395

studio-741@hotmail.com

0-7336-3181

ks_nam1@hotmail.com

08-4268-6971

0-7324-3957

peace_yala@hotmail.com

09-5115-2355

0-7324-3999

d.j._sukhin@hotmail.com

0-7322-1722

jeffgoodzd@hotmail.com

0-7322-1653

htmedia105@gmail.com

-

ผูสื่อขาวโทรทัศน จังหวัดยะลา
สถานีโทรทัศนชอง 3
นายเอกรักษ ศรีรุง
0-7325-7397
สถานีโทรทัศนชอง 5 / เนชั่นทีวี / Now 26
นายนครินทร ชินวรโกมล
สถานีโทรทัศนชอง 7 / มติชน TV
นายมะลูดิง ตีโด
สถานีโทรทัศนชอง 9
นายมูกะตา หะไร
สถานีโทรทัศน / Thai PBS / ขาว 3 / TNN24 / เดลินิวส / one / PPTV / ชอง 8 / Amarin / VoiceTV

09-9142-6594

haszn_pl@hotmail.com
06-2161-2947

egarak55@hotmail.com

-

tido_tv7@yahoo.co.th

-

08-4213-4322
08-1368-0190
08-9657-7694
08-9739-0473
08-1798-1195
08-1738-5080
08-2260-8313

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
นายมาวันดี รามันหสิริวงศ

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
mawandee8313@gmail.com

องคการ
-

บานพัก

มือถือ
08-3103-3608

วัดจังหวัดยะลา
อําเภอเมืองยะลา
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
พระราชมงคลวุฒาจารย วิ.
เมืองยะลา พระอารามหลวง
พระราชปญญามุนี
วัดนิโรธสังฆาราม
ดร.พระโสภณธรรมมุนี
วัดเวฬุวัน
พระราชปญญามุนี
วัดหลักหา
พระครูพิทักษวรานุรักษ
วัดคูหาภิมุข
พระครูอดุลนิคมเขต
วัดเฉลิมนิคม
พระครูศุภกิจธํารง
วัดสิริปุณณาราม
พระไพศาลคุณากร
วัดดิตถมงคล
พระครูประโชติธรรมานุยุต
วัดยูปาราม
พระครูนันทนาภิวัฒน (ทผ.จล.ชพ.)
วัดชมพูสถิต
พระครูปญญาเขมาภิรม
วัดวาลุการาม
วัดศรีพัฒนาราม
พระธงชัย วิริโย
วัดพรุทุงคอก
พระเชย ปยธฺมโม
วัดยะลาธรรมาราม
พระโพธาภิรามมุนี
วัดสวนใหม
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (จต.ชอ.)
วัดตรีมิตร
พระครูวรญาณโกวิธ

0-7321-7209

-

-

-

-

0-7327-4265

-

-

-

-

0-7321-3410

-

-

-

08-1970-3781

0-7325-7317

-

-

-

08-1478-9027

-

-

-

-

08-2823-0752

0-7325-3105

-

-

-

08-9976-5371

0-7325-2488

-

-

-

08-9870-7093

0-7325-2533

-

-

-

0-7325-3446

-

-

-

08-8488-0734

0-7327-0026

-

-

-

08-9599-0408

0-7327-0223

-

-

-

-

-

09-3678-2903

-

-

-

08-1189-6838

-

-

-

08-7289-5264

0-7321-2292

-

-

-

08-6289-8577

0-7322-1425

-

-

-

08-7288-0846

0-7321-4724

-

-

-

08-9380-2847

0-7329-5116

-

-

-

08-1093-9442

08-4194-3230

อ.รามัน
วัดสุนทรประชาราม
พระครูพิศิษฐธรรมสุนทร
วัดวชิรปราการ

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
พระครูวิเชียรกิตติคุณ
วัดรังสิตาวาส
พระครูรังสิตธรรมคุณ (ทีปงกโร)
วัดสารพฤกษาวาส
พระครูประภาตจันทวรรณ
วัดนิโครธาวาส
พระครูสีลาจารโสภณ

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
0-7327-3151

องคการ
-

บานพัก

มือถือ
08-9659-4959

-

-

-

08-4313-1491

-

-

-

08-4963-7950

0-7320-3242

-

-

-

08-9599-4563

0-7329-1145

-

-

-

081-9571696

0-7327-1026
-

-

-

-

08-4749-5950

0-7320-5523

-

-

-

08-7297-5993

0-7326-3665

-

-

-

-

0-7328-9459

-

-

-

0-7326-1090

-

-

-

08-6965-5394

0-7326-1158

-

-

-

08-6961-6479

-

-

-

08-1897-9324

อ.ยะหา
วัดยะหาประชาราม
พระครูสถิตธีรธรรม
วัดวงกตบรรพต
พระครูบรรพตธรรมรัตน
วัดปูแหล
พระครูบวรวีรญาณ

-

อ.กาบัง
วัดบาละ
พระครูปยธรรมนิเทศน
วัดคชศิลาวนาราม
พระสมุหพุด วฑฺฒโน
อ.บันนังสตา
วัดเนรัญชราวาส
พระครูปญญาวิสารัท
วัดเจริญธรรม (กือลอง)
พระสมุหรุงโรจน ธมฺมโชโต
วัดถ้ําทะลุ
พระครูวิชิตคูหาธรรม
วัดจินดาพลาราม
พระครูวรพุทธาภิรักษ(ปลัดสมศักดิ์)
วัดเขาน้ําตก
พระใบฎีกาเติมศักดิ์ กลฺยาโณ
วัดตลิ่งชัน
พระครูอมรธรรมโชติ
วัดบานฉลองชัย
พระสุรชัย จตุตฺมโล
วัดก.ม.26 ใน
พระครูพิศาลประชาทร
วัดสุวรรณบรรพต (รัตนสุวรรณ ตาเอียด)
พระครูสุทธิธรรมานุศาสก
วัดปยะธรรมาราม
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
อ.ธารโต

08-7393-4009
08-6286-3799
0-7320-1125

08-9649-6927
08-5080-9407
089-8768147

0-7326-1061

08-4860-1877

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
วัดธารโต
พระครูปุญญาภิบาล ปุญญจิตโต
วัดเขาบันนังกระแจะ
พระครูบรรพตสิริสุตาคม
วัดตาพะเยา
พระครูทักษิณธารานุรักษ
วัดคงคานิมิต
พระครูพิทักษคงคานิมิต
วัดคอกชาง
พระมหากรกฏ
วัดศรีนคร
พระครูสมุหพิสิทธิ์ อนาลโย
วัดบอหิน
พระครูสังฆรักษพรชัย อรุโณ
วัดไทยพัฒนาราม (บานไทยพัฒนา)
พระครูสมุหพิสิทธิ์ อนาลโย

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

องคการ

บานพัก

มือถือ

0-7329-7061

-

-

-

08-1990-2905

0-7329-7070

-

-

-

08-1478-0646

-

-

-

08-72984220

-

-

-

08-1609-4353

-

-

-

0-7320-6018

-

-

-

0-7323-6578

-

-

-

0-7337-5244

0-7320-6569

08-4963-6749

อ.เบตง
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
พระสุนทรวิสุทธานุวัตร

0-7323-1204

-

-

-

วัดมาลาประชาสรรค
พระครูสันติธรรมธร

0-7328-6282

-

-

-

0-7337-8312

-

-

-

08-4861-7371

-

-

-

08-62860959

วัดจันทรธาดาประชาราม
พระครูเกษมธรรมธาดา
วัดพุทธมงคล
พระครูวิชืตพุทธิคุณ (วิชโย)
วัดบอน้ํารอน
พระปลัดสงา ฐิตธมฺโม
วัดวังใหม
พระอธิการสุธี ธีรธมฺโม

08-2822-9965

073-272099
08-7108-0711

0-7320-3025
องคกรเอกชน

นายกเหลากาชาดจังหวัดยะลา
นางนฤมล พัฒนรัฐ
0-7321-2955
ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา
นายหะยีสะมะแอ ฮารี
0-7336-2489
อิหมามมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลา
นายหะยีนิมิง นิมูดอ
สมาคมหนังสือพิมพภาคใตแหงประเทศไทย
นายอับดุลการิม รามันหสิริวงศ
0-7423-4775
สมาคมธรรมศาสตรจังหวัดยะลา
นายบุญยสิทธิ์ สุวรรณรัตน
ชุมนุมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจังหวัดยะลา
นายธารณ เจริญวิกรัยสกุล
0-7321-3717
สมาคมศิษยเกาคณะราษฎรบํารุง

75395

0-7321-2955

0-7321-2001

08-1692-2354

-

0-7336-2491

-

08-1092-9785

-

-

-

08-5081-2953
08-1959-8612
08-1543-0388

0-7320-3933

08-9876-2927
-

-

-

08-1599-3500

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
-

คุณอาภรณ อรุณวงศศานุกูล (รักษาการ)
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสตรียะลา
ดร.นพพงศ ธีระวร
สภาทนายความประจําจังหวัดยะลา
นายเอษณะ รัตนโนชา
หอการคาจังหวัดยะลา
นายกันตพงษ ลิ่มกาญจนา
0-7321-1288
สโมสรโรตารี่จังหวัดยะลา
นายยศกร เทพบุตร
0-7321-2278
ชมรมรานขายยาจังหวัดยะลา
นายเที่ยงศักดิ์ กอวิวัฒนาการ
0-7321-2825
ชมรมธนาคารจังหวัดยะลา
นายพิสัล วงศาโรจน
0-7322-3550-55
มูลนิธิชมรมลูกเสือชาวบานจังหวัดยะลา
นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
ชมรมโรงโมหินยะลา
นายอับดุลลาเตะ ยากัด
0-7320-1161
ชมรมกายบริหารและโยคะจังหวัดยะลา
นายฮอง จันทรอุย
0-7327-4343
มูลนิธิสงเคราะหคนชราจังหวัดยะลา
นายมาโนชญ บุญญานุวัตร
0-7321-3654
ชมรมศูนยสุขภาพผูสูงอายุจังหวัดยะลา
นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต
นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
พุทธสมาคมจังหวัดยะลา
นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
มูลนิธิเจาแมทับทิมจังหวัดยะลา
นายสมชาย ดิษฐพงศภักดี
0-7321-2463
มูลนิธิพระโพธิสัตรอวโลกิเตศวรจังหวัดยะลา
นายยศวัฒน ธิติกุลโชติรัตน
มูลนิธิเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว (ฉื่อเซียงตึ้ง) จังหวัดยะลา
นายจักรกฤษณ ธัญญาคุณากรสกุล
0-7321-2769
ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
นางวรางคณา วิจิตรพันธ
0-7322-2257
มูลนิธิผัดนะมาตร
นายมาโนชญ บุญญานุวัตร
0-7321-3654
มูลนิธิกวนอิมยะลา
นายฟุง สุขเสรีทรัพย
0-7321-2245
ชมรมมิตรเมืองลุงจังหวัดยะลา
นายกูเกียรติ วงศกระพันธุ
ชมรมชาวนครศรีธรรมราช

-

องคการ
-

บานพัก

มือถือ
08-1963-6781

-

08-1970-5555

-

08-7396-5487

-

09-2719-8789

-

-

-

0-7322-8764

-

-

-

08-1542-5719

-

-

-

08-1690-2422

-

0-7322-3551 ตอ 5

-

08-5485-3998

-

-

-

08-1897-6985

-

0-7320-1121

-

08-1897-4008

-

-

-

-

yalachamber@hotmail.com

info65@ghb.co.th

08-1898-2056
-

08-1957-2526
08-1897-6985

-

-

-

08-1897-6985
08-1897-6985

-

-

08-1540-4866

-

08-9466-1133

-

-

-

0-7321-2253

08-1599-9876

-

0-7336-3138

08-1963-8202

-

-

0-7321-3654

08-1957-2526

-

-

-

08-1957-2296

-

-

-

08-9203-0467

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
-

นายเจริญ ทองสุข
สมาคมศิริคุรุซิงหสภายะลา
นายลาวิน วิลาศคัมภีร
0-7321-3419
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
นายนิรัตน เสมอภาพ
ชมรมอุตสาหกรรมไมยางพารายะลา
นายฟุง สุขเสรีทรัพย
0-7336-1540
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
นายฟุง สุขเสรีทรัพย
สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดยะลา
นางสาวสือนะ ดีสะเอะ
ชมรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจังหวัดยะลา
นางสาวฮัมดียะห อาแว
ชมรมราชพฤกษสัมพันธ
นางสมจิตร พรนิรชร
ชมรมสงเสริมและพัฒนาปญญา
นายวุสนุง มัดดา
ชมรมคนพิการจังหวัดยะลา
นางสาวสือนะ ดีสะเอะ
ชมรมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดยะลา
พ.ต.ท.บุญเลิศ ทวีวิทย
-

องคการ
-

บานพัก

มือถือ
08-1897-9150

-

0-7322-2333

-

08-9195-7767

-

-

-

08-3191-9333

-

0-7336-1599

-

08-1957-2296

-

-

-

08-1957-2296

-

-

-

-

08-1144-5565

-

นายอําเภอธารโต

-

-

08-6956-1587

-

-

-

-

08-6782-3407

-

-

-

-

08-1738-2762

-

-

-

-

08-1144-5565

-

-

-

-

08-9657-7660

adtapone.pimsansri@utb.co.th

-

08-2993-5883

ธนาคาร
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขายะลา/
นายอรรถพล พิมเสนศรี
0-7321-2596-7
0-7321-3458
ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสิโรรส/สาขายอยโคลีเซี่ยม
นายแวอาแซ เลาะแม
0-7321-1750-51
0-7321-3732
ผูจัดการธนาคารอิสลาม สาขายะลา
นายนิอับดุลฮาลิม มะกาเจ
0-7324-7140
0-7324-7144
ผูจัดการธนาคารอิสลาม สาขาภูมาชีพ
นายอับดุลเราะมัน ตอฮา
0-7322-3690-3
0-7322-3694
ผูจัดการ ธกส. สาขายะลา
0-7321-2942
นางรอยฮา วาหลง
0-7321-1687
0-7321-3061
ผูจัดการ ธกส. สาขาเบตง
นางปรียารัฐ ชื่นอยู
0-7323-1173
0-7323-1369
ผูจัดการ ธกส. สาขารามัน
นายศุภโชติก แกวทอง
0-7329-5093
0-7329-5093ตอ14
ผูจัดการ ธกส. สาขาบันนังสตา
0-7328-9421 ตอ 14
นางสาวนงนภัส ถนอมรักษ
0-7328-9421
ผูจัดการ ธกส. สาขายะหา
0-7329-1146
นายสําเนา ทองคโชค (รักษาการ)
0-7329-1278
ตอ 14
ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา
นายบุญสิทธิ์ อําภา

0-7321-2390

-

0-7324-4077

08-1328-7013

abdulrohman_to@ibank.c.th

-

06-3902-1316

-

08-1809-2052
08-1767-5502

-

09-4561-6914
08-1478-5685

bunsita@gsb.or.th

-

08-1970-9802

-

08-1959-3064

-

08-6293-9294

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หนวยงาน/ตําแหนง
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
ชื่อ - สกุล
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขายะลา
นางวาสนา วิกรัยเจริญยิ่ง
0-7322-4458-9
0-7322-4460
wasana.w@smebank.co.th
ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายะลา
นายพิสัล วงศาโรจน
0-7322-3550-55
0-7322-3551 ตอ 5
info65@ghb.co.th
ผูจัดการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขายะลา
นางจุฬาภรณ หวังทวีทรัพย
0-7321-4029
0-7321-5380
saowapa_27@hotmail.com
ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขายะลา / ยอยโคลีเซี่ยม
amornratkung0211@gmail.com
นางอมรรัตน อรรถกานตวิกัย
0-7321-2594-5
0-7324-1190
ผูจัดการธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขายะลา
นางนริศรา กุลโชติรัตน
0-7321-2218
0-7321-3764
narisara.kul@uob.co.th
ผูจัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขายะลา
นายพรพจน สุรชัยสติกุล
0-7321-3756
0-7321-1688
ผูจัดการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขายะลา
นายนพดล ชูชาติพงษ
0-7321-2592
0-7321-1691
ผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายะลา
นางสาวกนกพร เลิศอนันตวงศ
0-7321-2522
0-7321-5650
ผูจัดการธนาคารกสิกรไทย สาขายะลา
นายมานิตย งานทวีเลิศสิน
0-7324-0817-20
0-7321-4190
manit.n@kasikornbank.com

องคการ

บานพัก

มือถือ

-

08-5980-7991

-

08-5485-3998

-

08-0701-2444

-

08-1969-2489

-

08-1958-0635

-

08-7397-5981

-

08-0701-5111

-

08-1915-9523

-

08-1698-2687

โรงแรม
อําเภอเมืองยะลา
โรงแรมปารควิว
โรงแรมยะลารามา
โรงแรมยะลามายเฮาส
โรงแรมศรียะลา
โรงแรมเทพวิมานโฮเต็ล
โรงแรมเมโทร
โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ
อําเภอเบตง
โรงแรมเบตงเมอรลิน
โรงแรมคงคา
โรงแรมโฟวทูนา
โรงแรมคาเธย
โรงแรมแกรนดวิว
โรงแรมเบตงซิตี้พลาซา

0-7324-4760-4
0-7321-2815
0-7322-1236-8
0-7321-2170
0-7321-2400
0-7321-2175
0-7321-5711

-

0-7324-4765
0-7321-4532
0-7321-4650
0-7321-2299
0-7321-3104
-

-

08-1990-3186
08-6747-0441

0-7323-0222
0-7323-0144
0-7323-1016
0-7323-0999
0-7324-5510-6
0-7323-0441-3

-

0-7323-1353
0-7324-5791

-

08-1963-0313
08-8829-9558

-

-

รานอาหาร
อําเภอเมืองยะลา
รานธาราซีฟูด
รานกวางเจา
รานเกษร
รานขาวหมกไกกอไผ
รานขาวหนาเปด โรงแรมเมโทร
รานตวนโภชนา

0-7321-2356
0-7322-3411
0-7321-1781
0-7322-1977
0-7321-2175
0-7324-4316

-

-

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
รานไลลา
รานฮาสานะห
รานยัสมีนซีฟูด
รานอาบูคอรี (ธงฟา) มุสลิมกรุงเทพ
รานฟองเบียร
รานรสทิพย
ราน Living room homemade café
อําเภอเบตง
รานตาเหยิน
รานไตซีฮี้
รานนิวซีฮี้
แจงเหตุดวนเหตุราย
เรียกรถพยาบาล (ฉุกเฉิน)

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail
0-7321-2434
0-7324-4395
0-7322-2300
0-7324-4199
0-7321-4179
0-7321-1723
0-7322-2457
0-7323-0461
0-7323-0459
0-7323-1344

-

โทรศัพทสําคัญ

191
1669
0-7324-4719

ศูนยปรสานงานเหตุฉุกเฉินแหงชาติ จังหวัดยะลา
1881
0-7322-0800
0-7320-3770
ดับเพลิง
0-7321-2345
0-7321-4897
ดับเพลิง (ธนวิถี)
0-7321-1082
ดับเพลิง (ตลาดเกา)
0-7321-1725
ไฟฟาขัดของ
1129
0-7327-4892
โรงพยาบาลยะลา
0-7324-4711-7
0-7322-8942-3
0-7321-6724-8
โรงพยาบาลสิโรรส
0-7324-4510-4
กูภัยเจาแมทับทิมยะลา
0-7322-4411
กูภัยมูลนิธิแมลิ้มกอเหนี่ยว
0-7322-3000
ชมรมศูนยกูชีพกูภัยตลาดเกา
0-7322-2980
สมาคมกูชีพกูภัยอําเภอเบตง
0-7323-5116
มูลนิธิฮิลาลอะหมัร (บันนังสตา)
0-7328-9334
สมาคมกูชีพกูภัยคอกชาง
08-1169-5461
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยะลา
0-7324-7589
บริษัท ขนสง จํากัด (รถทัวร)
0-7321-3300
บริษัท สายโสภา (เครื่องบิน)
0-7321-2528
บริษัท อดิลเทรเวล (เครื่องบิน)
0-7325-5060-1

0-7322-4411
0-7321-2253
0-7322-2980

องคการ
-

บานพัก

มือถือ
08-1897-2138
08-4890-7341
08-9659-7749

หนวยงาน/ตําแหนง
ชื่อ - สกุล

ทําเนียบผูบริหารสวนราชการ/หนวยงาน/อปท./เอกชน จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท
ที่ทํางาน
องคการ
สป.
โทรสาร
Website/E-Mail

องคการ

บานพัก

มือถือ

