
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย วิรัตน์ เดชค ้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาพนม เขาพนม กระบ่ี
2 นาง กัตติกา อมรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดินแดง ล้าทับ กระบ่ี
3 นาย เจาะหมีน ขจัดภัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบ่ี
4 นาย ชัยวัฒน์ เสริมเกียรติวัช ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี
5 นาย วิรัตน์ ก่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 10 กระบ่ีน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี
6 นาย ศุภชัย คงนิล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี
7 นาย ปรีชา ใจเย็น ก้านัน ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี
8 นาย วิวัฒน์ ทองพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
9 นาย ไกรศร คงไข่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
10 นาย อดิศักด์ิ เขมากรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ละแม ละแม ชุมพร
11 นาย ศิริชัย จิตนุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
12 นาย สนอง เตือนวีระเดช ผู้ใหญ่บ้าน 13 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
13 นาย อุดม กิจเดช ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
14 นาย ปัญญา รักษาภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
15 นาย วินิจ ไกรเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง
16 นาย ศักดา ทุ่ยอ้น ก้านัน ตะเสะ หาดส้าราญ ตรัง
17 นาย ณรงค์ชัย ช่วยเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 3 กะลาเส สิเกา ตรัง
18 นาย สมพงศ์ ไพบูลย์ ก้านัน ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
19 นาง วิไลพร โพธิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
20 นาย กัณณพันธ์ ทิพย์ช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง
21 นาย สุพัตร สินไชย ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองปรือ รัษฎา ตรัง
22 นาย เฉลิมวุฒิ ทิพย์จักษุ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
23 นาย ณรงค์ชัย หินแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
24 นาย เจริญ อินทฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
25 นาย เกริก บุญพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
26 นาย สมศักด์ิ คงเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
27 นาย ศราวุธ พลายด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 3 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
28 น.ส. นุสรา รอดมณี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
29 น.ส. จุฑารัตน์ แซ่ใช้ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
30 นาย วีรศักด์ิ สิทธิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
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31 นาย มณี ช้านาญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
32 นาย โชคชัย เสนเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
33 นาย ศรัทธา ว่ันเส้ง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
34 น.ส. บุปผาวรรณ คงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
35 นาย ธีรวัฒน์ สุดเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
36 นาย สนาน ศรีหะรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
37 นาย อานนท์ ลอตันหยง ก้านัน กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
38 นาย ปรีชา ยอดรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
39 นาย สูรฮัน อีแต ผู้ใหญ่บ้าน 4 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
40 นาย ฮานาฟี เจ๊ะมามะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โละจูด แว้ง นราธิวาส
41 นาย นูซี หามะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
42 นาย ไฟศาล มะเกะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
43 นาย ซัมรี โต๊ะเจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
44 นาย อับดุลเลาะ ลูดิง ผู้ใหญ่บ้าน 7 แป้น สายบุรี ปัตตานี
45 นาย อ้าพล อูเส็ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
46 นาย อารง ยูนุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
47 นาย พงษินทร์ หนูทอง ก้านัน คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
48 นาย อัสซานัน โตะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
49 นาย รุสดี มามะ ก้านัน ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
50 นาย พร้อม ขวัญวิชา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
51 นาย ชัยชนะ ทองเจิม ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางเหรียง ทับปุด พังงา
52 นาย เอกชัย แก้วคงธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ก้าไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา
53 นาย อัครินทร์ อรินพ่าย ผู้ใหญ่บ้าน 13 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
54 นาย สุทธิรักษ์ ฟองละแอ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา
55 นาย อุดม สิงหาการ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นบปริง เมืองพังงา พังงา
56 นาย ธีรยุทธ เพ็ชรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา
57 นาย อุทัย กิไพโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
58 นาย สุพจน์ พิศพักตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
59 นาย สมนึก ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
60 นาย หร้อเฉด เหมรินี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ชะรัด กงหรา พัทลุง
61 นาย สงบ สังมาก ผู้ใหญ่บ้าน 8 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
62 นาย วิชัย ด้าหนู ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
63 น.ส. เพ็ญนภา เพ่ิมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
64 น.ส. จรรยา ศัยวะเดช ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
65 นาย มะยิ ดอคา ดอคา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
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66 นาย อับดุลเลาะ กูดู ผู้ใหญ่บ้าน 2 ล้าใหม่ เมืองยะลา ยะลา
67 นาย อาดือนัน ยาริแม็ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โกตาบารู รามัน ยะลา
68 นาย อับดุลรอโซ ตสูเด็ง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บือมัง รามัน ยะลา
69 นาย กอเซ็ง ยูโซ๊ะ ก้านัน สะเอะ กรงปินัง ยะลา
70 นาย ลือศักด์ิ บาโร ผู้ใหญ่บ้าน 4 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
71 นาย สมมารถ ช่วยนุกูล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
72 นาย ธวัชชัย บุรีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เช่ียวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
73 นาย ณัฐพงศ์ เรืองบ้านท่า ผู้ใหญ่บ้าน 3 ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง
74 นาย อดิศักด์ิ รัตนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
75 นาย ประทีป ประกอบบุญ ก้านัน ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
76 น.ส. สิวลี นวลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
77 นาย เชาวรินทร์ พูนเพ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 3 คูขุด สทิงพระ สงขลา
78 นาย สุริยัน ราชผล ผู้ใหญ่บ้าน 4 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
79 นาย โกศล เรืองกูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งต้าเสา หาดใหญ่ สงขลา
80 นาย วิโรจน์ หนูเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
81 นาง อรัญญา เผือกผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองแดน ระโนด สงขลา
82 นาย บาเดน เงดฉูนุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 3 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
83 นาย ดนเลาะ ปังหลีเส็น ผู้ใหญ่บ้าน 7 ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล
84 นาย สะอาหรี สาดีน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
85 นาย ประเสริฐ เปรมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
86 นาย วินัย นุ้ยไฉน ก้านัน ปากน ้า ละงู สตูล
87 น.ส. เรียม พลับใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
88 นาย หัสบลเลาะ สันมาแอ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ละงู ละงู สตูล
89 นาย ธนวร นาคสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
90 นาย ไชยะ ลักษณะปิยะ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
91 นาย สมเกียรติ วิจาราณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
92 นาย ธีระพงษ์ เพชรสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
93 นาย สายชล สังข์ดวง ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
94 นาย ศุภชัย เอ่ียมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 20 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
95 นาย ชัยฤกษ์ บัวสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี


