
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ณรงค์ศักด์ิ บุตรหลัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี
2 นาย ปฐมชัย รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบ่ี
3 นาย จรัล พุมฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี
4 นาย ปรีชา เอ่งฉ้วน ผู้ใหญ่บ้าน 3 เพหลา คลองท่อม กระบ่ี
5 นาย อับดลอารีด เล็กกุล ก านัน ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี
6 นาย วินัย ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี
7 นาย ปฏิพัทธ์ ด ารงอ๋องตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบ่ี
8 นาย สุมาลี ศรีรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาค่าย สวี ชุมพร
9 นาย สุธรรม สุขไสย ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาค่าย สวี ชุมพร
10 นาย ไชยยุทธ พรหมน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ครน สวี ชุมพร
11 นาย มนัส หนูอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 7 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
12 นาย วราศรี ถนอมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าหิน สวี ชุมพร
13 นาย มีศักด์ิ ทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาทะลุ สวี ชุมพร
14 นาย โกศล ปานสมุทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ด่านสวี สวี ชุมพร
15 นาย ธนพงษ์ สัญวงค์ ก านัน ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
16 นาย สน่ัน เพชรสน่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางหมาก กันตัง ตรัง
17 นาย พิชา เพชรสีช่วง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง
18 นาย ชัยยุทธ์ จิตรเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
19 นาย สุขสันต์ จิตรรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาไพร รัษฎา ตรัง
20 นาย การุณร์ ณ พัทลุง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง
21 นาย พรชัย โออินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง
22 นาย ฑิฆัมพร ใจห้าว ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช
23 นาย พรชัย ชะนะเพ็ชร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
24 นาย อนุรักษ์ ใจดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
25 นาย ปรีชา แก้วหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
26 นาย สมชาย ทรงเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
27 นาย ทวีศิลป์ ไกรนรา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดุสิต ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช
28 นาย สมบูรณ์ ไชยชาญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ถ  าพรรณรา ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช
29 นาย สมพิน วังบุญคง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สามต าบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
30 นาย เสนอ ประชุมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
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31 นาย จเร รัตนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช
32 นาย อ านวย จันทร์ชุม ผู้ใหญ่บ้าน 5 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช
33 นาย สัญญา ศิริวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
34 นาย ธนากร ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
35 นาย ลักษณา เพชรบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
36 นาย สมเกียรติ รอดจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 7 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
37 นาย แวยูโซะ สาแม ก านัน จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
38 นาย มะดาโอ๊ะ ดือเร๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
39 นาย ยาวอเฮะ ฮาแวมาเนาะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
40 นาย มันฮูรี เปาะอาเดะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
41 นาย อาหามะ มะโย๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
42 นาย มาหามัดซูกิพลี สาแล๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 11 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
43 นาย สุทา เทพทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
44 นาย อิสมัติ ยูโซ๊ะ ก านัน มะนังดาล า สายบุรี ปัตตานี
45 นาย เจะยาโกะ ซีบะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
46 นาย แปอิง นาเซ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
47 นาย อักรอม มะโซ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
48 นาย อิสมาแอ เบ็ญสิเดะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
49 นาย วิง มีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
50 นาย ตูแวเลาะ มะแตนิง ก านัน ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี
51 นาย นภดล พงษ์เดช ก านัน เหมาะ กะปง พังงา
52 นาย เจน สุวรรณกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ถ  า ตะก่ัวทุ่ง พังงา
53 นาย เวหน แสงอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา
54 นาย สมศักด์ิ คาวีจิตร ก านัน บ่อแสน ทับปุด พังงา
55 นาย วีระพันธ์ุ แก้วพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นบปริง เมืองพังงา พังงา
56 นาย วัชรพล วีระการ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา
57 นาย ยุทธนา อังศานาม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ต าตัว ตะก่ัวป่า พังงา
58 นาย สมมาตร แหละปานแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
59 นาย อาคม เต็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
60 นาย ธนวัฒ หัสสะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
61 นาย เกษม เกตุขาว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
62 นาย สมปอง ชูภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
63 นาย สมศักด์ิ เต็มราม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
64 นาง ปราณี ปิติ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
65 นาย ผัดลูสูไฮมี ตาเยะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
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66 นาย หามะรอมลี มะเด็ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ลิดล เมืองยะลา ยะลา
67 นาย มะเฮ สามะแก ผู้ใหญ่บ้าน 4 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
68 นาย มะตอเฮ เด็งสาแม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บาโงย รามัน ยะลา
69 นาย รอมลี ดีมาแน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยะหา ยะหา ยะลา
70 นาย รูสลัน หะมิดง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
71 นาย อิบรอเฮม ตายาลา ผู้ใหญ่บ้าน 4 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
72 นาย ช่วง กองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
73 นาย พิชัย อ่อนเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
74 นาย ประสิทธิ วิเชียรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง
75 นาย ทวี เล่งกูล ก านัน ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
76 น.ส. สารภี หมซา ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะกอม จะนะ สงขลา
77 นาย สนธยา พ้นภัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ร าแดง สิงหนคร สงขลา
78 นาย สาโรจ ทองศรีนวล ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองทราย นาทวี สงขลา
79 นาย วิจิตร แก้วสกูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งขมิ น นาหม่อม สงขลา
80 นาย อะริ ละหมาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ประกอบ นาทวี สงขลา
81 นาย สวัสด์ิ สุจริตธุระการ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส านักแต้ว สะเดา สงขลา
82 นาย อภิสิทธ์ิ พรรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
83 นาย หยัน โต๊ะประดู่ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ควนโดน ควนโดน สตูล
84 นาย จตุพล แคล้วคลาด ผู้ใหญ่บ้าน 11 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
85 นาย กรี หมีดหรน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
86 นาย ดลตะเหลบ พลนุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 6 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
87 นาย สมจิต เวชสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
88 นาย ยาโหด พ่อเหตุ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ละงู ละงู สตูล
89 นาย เผ่าพันธ์ุ สุขสุด ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
90 นาย สราวุฒิ กุลคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
91 น.ส. วิลาวรรณ จันทบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
92 นาย สุวิทย์ พัฒน์สีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
93 นาย ประสาน หลักซุม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
94 นาย ถาวร ประดิษฐศรมาก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
95 นาย กิตติพร สุขผล ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี


