
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุธรรม ป้ันทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี
2 นาย สมหมาย บุตรมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี
3 นาย สุชาติ รวดเร็ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี
4 นาย ไพโรจน์ กล่อมหาดยาย ผู้ใหญ่บ้าน 9 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
5 นาง เบ็ญจา เพ่ิมพูน ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
6 นาง เครือวัลย์ มากอ าไพ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
7 นาย เท่ียงธรรม ทับทุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 สวนแตง ละแม ชุมพร
8 นาย จารุ เพ็ชรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สวนแตง ละแม ชุมพร  
9 นาย ประวิทย์ ป่านอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
10 นาย ชาญยุทธ เหมาะพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากแพรก สวี ชุมพร
11 นาย ภคพล บุญพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ด่านสวี สวี ชุมพร
12 นาย ธราวุฒิ สุดใจ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
13 นาย วิชัย อรุณโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาขา หลังสวน ชุมพร
14 นาย สมยศ รองเดช ผู้ใหญ่บ้าน 10 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
15 นาย บุญฤทธ์ิ ร าภา ผู้ใหญ่บ้าน 56 บ่อหิน สิเกา ตรัง
16 นาย มนัสพงศ์ แซ่หล่อ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
17 นาย วิระ ปัญติตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
18 นาย สุชาติ แท่นดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ละมอ นาโยง ตรัง
19 นาย สมศักด์ิ ขุนอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ควนเมา รัษฎา ตรัง
20 นาย บิดอน หวังบริสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง
21 นาย ธีระ เพชรชัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาพละ เมืองตรัง ตรัง
22 นาย ปรีชา หมาดบากาศ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อน  าร้อน กันตัง ตรัง
23 นาย วิเชียร รอดกูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
24 นาย สมจิน ลอยลม ก านัน 7 ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
25 นาย นิกะรุทธ์ ประพันธ์ ก านัน 3 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
26 นาย อุเทน ชูแสง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
27 น.ส จินตนา เครือสาย ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
28 นาย จักรี ทองมณี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
29 นาง สมศรี เขียวกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
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30 นาย ละมัย พลเย่ียมแสน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
31 นาย ธนกฤต แก้วสวี ผู้ใหญ่บ้าน 3 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
32 นาย โกศล ยลธรรธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพธ์ิทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
33 นาย มูฮัมหมาด หลงจิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
34 นาย สุริยะเทพ ไกรสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ถ้าพรรณรา ถ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช
35 นาย เชาวลิต ริยาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองเส ถ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช
36 นาย เกษม แก้วโสภาค ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
37 นาง นิชนันท์ จันทร์ส าเร็จ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยส าเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
38 นาย จีระศักด์ิ ขุนอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยส าเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
39 นาย สุรเดช แวสุหลง ก านัน 6 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
40 นาย อาลี หะยีอาลี ผู้ใหญ่บ้าน 2 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
41 นาย มะลาเย็ง อาลีเย๊าะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
42 นาย มะรอนิง อาแว ผู้ใหญ่บ้าน 8 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
43 นาย อาแวเย็ง สาระห์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
44 นาย เขษม พิมพ์สอาด ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
45 นาย จ าลอง ม่วงสาด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
46 นาย ประจักษ์ เป่ียมพอดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ่อนอก เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์
47 นาย สุเทพ ชุมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองแรด ยะหร่ิง ปัตตานี
48 นาย เจ๊ะมูหามะญากี   เจ๊ะเด็ง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
49 นาย เจะเดร์ อาแว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
50 นาย แวอับดุลมานะห์  โตะอิเล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
51 นาย รอมือลี มะลี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตันหยงตาลอ ยะหร่ิง ปัตตานี
52 นาย อาหามะ ยูโซะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สาบัน ยะหร่ิง ปัตตานี
53 นาย อับดุลรอแม ซาและ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปิยามุมัง ยะหร่ิง ปัตตานี
54 นาย นิเห็ง นิมา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ลางา มายอ ปัตตานี
55 นาย พร กิ มขู่ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
56 นาย ธีระศักด์ิ ยุทธนาการ ผู้ใหญ่บ้าน 3 กะปง กะปง พังงา
57 นาย ณรงค์ แสงคง ก านัน 2 ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา
58 นาย ประกอบ ยิ มวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
59 นาย บัญชา ยาชะรัด ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
60 นาย เจริญสิงห์ ชนะสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
61 นาย พร สระศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
62 นาย โสภณ บัวทองเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
63 นาย วิวัฒน์ หนูมาก ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง



64 นาย วิชาญ ไข่คง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
65 น.ส วันเพ็ญ หอยมณี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
66 นาย สมพงศ์ บุญรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาโหมด เมืองพัทลุง พัทลุง
67 นาย อนันต์ แมเราะ ก านัน 6 ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา
68 นาย ดาโอะ โต๊ะกูแบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา
69 นาย ซามซูดิง อาลี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา
70 นาย อัยยุบ อะหมะ ก านัน 11 นาทับ จะนะ สงขลา
71 นาย อดุมเดช ขะเดหรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาทวี นาทวี สงขลา
72 นาย อรัญ จันทร์มณี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
73 นาย อนันต์ ประชุมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองทราย นาทวี สงขลา
74 นาย ทนงศักด์ิ สุขสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ประกอบ นาทวี สงขลา
75 นาย ประดิษฎ พูลแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
76 นาย ทวี ไฝทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะใหญ่ กระแสสินธ์ุ สงขลา
77 นาย ดนณา หลีจ าเริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แค จะนะ สงขลา
78 นาง จิราพร ดวงดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าบอน ระโนด สงขลา
79 นาย อับดุลวาเฮะ บารา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
80 นาย ชาญวิทย์ พันทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล
81 นาย โกศล ศรีนิล ผู้ใหญ่บ้าน 5 พระแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
82 นาย วิชาญ บุรินทร์กุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
83 นาย อุดม หนูรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84 นาย น าชัย ราชสุข ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
85 นาย สัมพันธ์ุ เพชรประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ล าพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
86 นาย เอกชัย ปลอดอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 7 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
87 นาย จีระศักด์ิ ขาวบ้านนา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
88 นาย อนุสรณ์ แซ่เล้า ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
89 นาย ธวัชชัย หีตช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
90 นาย ประวิง จันทร์สุด ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
91 นาย ประสิทธ์ิ ทองสาลี ผู้ใหญ่บ้าน 7 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
92 นาย เรืองศักด์ิ ชุยจินา ก านัน 7 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
93 นาย กตัญญู บรรทัดฐาน ผู้ใหญ่บ้าน 7 กะแตะ กาญจนดิษฐ สุราษฎร์ธานี
94 นาย ทัศนัย รัตนการันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ สุราษฎร์ธานี
95 นาย คมกฤษณ์ ขิงโส ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางโพธ์ิ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


