
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุริยันต์ กุมารน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาเขน ปลายประยา กระบ่ี
2 นาย นรินทร์ สันม่าแอน ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบ่ี
3 นาย อาสัน เก้ือชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบ่ี
4 นาย โอภาส นบนุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 4 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
5 นาย ทินกร อ าพันมณี ผู้ใหญ่บ้าน 13 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
6 นาย สิทธิพร รัตนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
7 นาย วัชรา สุวิสุทธ์ิ ก านัน 3 นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
8 นาย สุนทร จันทรประสาท ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร  
9 นาย ศุภชัย นาคสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ละแม ละแม ชุมพร
10 น.ส. ฤทัย จันทนา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
11 นาย สมศักด์ิ เทียมราช ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
12 นาย พิทักษ์ ศักด์ิภิรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
13 นาย ผคม บุญชู ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
14 นาย วรวิทย์ แซ่อุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 6 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
15 นาย ส าราญ ช่วยธานี ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
16 นาย ประยุทธ อินทนิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
17 นาย สมคิด ช่วยทอง ก านัน 3 อ่างตง วังวิเศษ ตรัง
18 นาง ศรัทธา เพ็งพิศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ละมอ นาโยง ตรัง
19 นาย กฤษณะ บวรศุภศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองปาง รัษฎา ตรัง
20 นาย พงษ์สิทธ์ิ ชูเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
21 นาย โรช หลักเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาพละ เมืองตรัง ตรัง
22 นาย สมยศ จันทร์เมือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางสัก กันตัง ตรัง
23 นาย ประสาน มณีสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
24 นาย สุธีร์ เชิญทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
25 นาย ชาตรี พรหมด า ผู้ใหญ่บ้าน 4 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
26 นาย ศวีระ แก้วแกม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าข้ึน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
27 นาย สมเกียรติ ยุติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าข้ึน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
28 นาย บุญรักษ์ เซ่งล้ า ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าข้ึน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
29 นาย วิทยุทธ์ สิงหพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ศรอ.ภำคใต้ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ช่ือ - สกุล

รุ่นท่ี  22    ระหว่ำงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน - 4 ธันวำคม  2563



30 นาย ยุทธนา คงสืบ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
31 นาย ทวีศักด์ิ อินทร์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากพนังฝ่ังตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
32 นาย ผรัญชัย สินทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
33 นาย ฉัตรชัย เปล่ียนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
34 นาย ชัยรัตน์ แป้นสุข ผู้ใหญ่บ้าน 7 กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
35 นาย ศิริพร นาวาพัสดุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปากนคร เมืองนครฯ นครศรีธรรมราช
36 นาย จ าเริญ บุญผลึก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากนคร เมืองนครฯ นครศรีธรรมราช
37 นาย สุรชัย สมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 มะม่วงสองต้น เมืองนครฯ นครศรีธรรมราช
38 นาย สมศักด์ิ นนทเภท ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าง้ิว เมืองนครฯ นครศรีธรรมราช
39 นาย แวฮุเซน แวดอเล๊าะ ก านัน 1 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
40 นาย มะยูโซ๊ะ สาเร๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
41 นาย อับดุลตอและ   ยูนุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
42 นาย เจ๊ะยะโกะ อารงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
43 นาย มะยา มามะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
44 นาย ประวิทย์ พุ่มซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
45 นาย บุญรอด เต็มพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
46 นาย ปัญญา ศรีสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ห้วยทราย เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์
47 นาย แวโซะ แวนาแว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
48 นาย มะรุเด็ง มูน๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ม่วงเต้ีย แม่ลาน ปัตตานี
49 นาย การิยา เจ๊ะมาม๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ม่วงเต้ีย แม่ลาน ปัตตานี
50 นาย มะนาเซ ยีกาเร็ง ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
51 นาย ฮามะ เจะอามะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
52 นาย แวดาโอะ เจะเตะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
53 นาย เจะอูเซ็ง เจะสแม ก านัน 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
54 นาย แวหะมะรอปีแวดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
55 นาย อายุ สะมะแอ ก านัน 4 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
56 นาย บุญมา บริโท ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางวัน คุระบุรี พังงา
57 นาย สมทบ แสนทองเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
58 นาย มะโนศักด์ิ ทักษณาวาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
59 นาย สราวุฒิ ทิพย์ชูศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
60 นาย ประจบ ฉิมรักษ์ ก านัน 3 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
61 นาย อุดม ชูแสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
62 นาย เสถียร มุกสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
63 นาย เฉลิม ศรภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ล าสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง



64 นาย วิภาค บุญน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
65 นาย โกสินทร์ รัตนเชียร ผู้ใหญ่บ้าน 3 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
66 นาย ปรารภ เศียรอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 11 ขัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
67 นาย อาทิตย์ หะมิดุง ก านัน 13 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
68 นาย ร ามือลี เจะแวกูนิง ก านัน 1 เข่ือนบางลาง บันนังสตา ยะลา
69 นาย อาแซ นิเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
70 นาย พีระ พรมเทพ ก านัน 7 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา
71 นาย เดชฤทธ์ิ หัดสาหมัด ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าไพล เทพา สงขลา
72 นาย ศุภนันท์ สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านหาร บางกล่ า สงขลา
73 นาย สุวรรณ การะหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
74 นาย บรรเจต นะแส ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
75 นาย เขียน บุญผล ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
76 นาย ถาวร ยกถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
77 นาย เกษม ธรรมเสโณ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
78 นาย ประดิษฐ มุขดา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
79 นาย ส าราญ สว่างจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
80 นาย อ าพล จิตรบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
81 นาย แคล้ว ทองรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
82 นาย ไชยยศ ไพภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
83 นาย สายชล คงดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
84 นาย สมบูรณ์ ไกรสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
85 นาย ธนรัชต์ รักเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
86 นาย วินัย รักบ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
87 นาย ไศล บุญตรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
88 นาง ใจดี ขาวสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
89 นาย มาโนชญ์ ศักดา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่ง ไชยาง สุราษฎร์ธานี
90 นาย ประสิทธ์ิ วงโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 18 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
91 นาย มงคลรัตน์ ให้หวล ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
92 นาย ฉัตรชัย ฤทธิเพชร ก านัน - พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
93 นาย วรพจน์ ขุมวรฐายี ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
94 นาย สุธรรมทร หนูแบน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
95 นาย สมพร พลูด า ผู้ใหญ่บ้าน 13 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


