
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุนันท์ พรมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 1 คีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี
2 นาย ปราณีรัตน์ อุ้ยกานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี
3 นาย วิฑูรย์ นวลบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี
4 นาย ชุมพล เอ้ียงมี ผู้ใหญ่บ้าน 6 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
5 นาย พินิช ข าเขต ผู้ใหญ่บ้าน 8 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร  
6 นาย ณัฐพงศ์ ผิวนิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขุนกระทิง เมืองฯ ชุมพร
7 น.ส. นงลักษ์ ชุ่มช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ขุนกระทิง เมืองฯ ชุมพร
8 นาย ทวี ตะโกท่า ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังไผ่ เมืองฯ ชุมพร
9 นาย วรรณ์รัช ห้ินเต้ียน ก านัน 1 นาขา หลังสวน ชุมพร
10 นาย บุญจริง ชูเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หาดยาย หลังสวน ชุมพร
11 นาย สมพงษ์ ขาวสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
12 นาง อาภรณ์ พรมคะณะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
13 นาย อัศม์เดช ทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 19 ละแม ละแม ชุมพร
14 นาย สามารถ ชอบชูผล ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองตรุด เมืองฯ ตรัง
15 นาย โชติพัฒน์ หวังบริสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังวน กันตัง ตรัง
16 นาย สมศักด์ิ สังข์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาวง ห้วยยอด ตรัง
17 น.ส. สุทิพย์ ชัยศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
18 นาย สมจิต นวลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
19 นาย จ าลอง พลประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
20 น.ส. จรรยา ด้วนรู้ท่ี ผู้ใหญ่บ้าน 13 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
21 นาย เมธี จงไข่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง
22 นาย วิระพันธ์ มหานิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองปรือ รัษฎา ตรัง
23 นาย ธีรชัย ศรีบางรัก ผู้ใหญ่บ้าน 11 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง
24 นาย ประชุม กาญจนถ่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
25 นาย กิตติชัย ใจสบาย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
26 นาย พัชรวัฒน์ เข็มขาว ก านัน 2 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
27 นาย พูลศิลป์ พูลสวัสด์ิ ก านัน 5 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
28 นาย ชัยยา กลางบน ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
29 นาย ยงยุทธ์ิ คงเอียด ผู้ใหญ่บ้าน 10 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

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

ศรอ.สุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ช่ือ - สกุล

รุ่นท่ี 30 ระหว่ำงวันท่ี 1 - 12 มีนำคม 2564



30 นาย เฉลิมพร ท่ีท านัก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
31 นาย วัชรพงษ์ เครือสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
32 นาง รัชนี ราชรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
33 นาย อภิชาต แซ่พ่ัว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
34 นาย อาณุ ชูวิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าไร่ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
35 นาย วิษณุ รักใจ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่ีวัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
36 นาย สหพัฒน์ สุขอนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
37 นาย นิยม ยีสมัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
38 นาย พรชัย สิทธิสงวน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
39 นาย ธีรพงษ์ โอปลอด ผู้ใหญ่บ้าน 8 นางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
40 นาย สุรเชษฐ์ จันทร์นวล ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
41 นาย มะรอยาลี เจ๊ะอาบู ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดุซงยอ จะแนะ นราธิวาส
42 นาง รอกิเย๊าะ เป๊อะจิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
43 นาย วีรยุทธ เจะปอ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กะลุวอ เมืองฯ นราธิวาส
44 นาย แวหะมะ ดาโอ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางปอ เมืองฯ นราธิวาส
45 นาย รัศมินทร์ นิติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
46 นาย ปราโมทย์ สิงห์คาร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
47 นาย มะรอนิง ดีแม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
48 นาย บือราณ บือซา ผู้ใหญ่บ้าน 3 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
49 น.ส. รอฮานา กอและ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัด ยะรัง ปัตตานี
50 นาย ซาการียา ดอนิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี
51 นาย สมพล รอดประไพ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
52 น.ส. เจียร ชะดารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
53 นาย มะยะมัง ตุหยง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
54 น.ส. ตอแฮเราะ กีไร ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
55 นาย ซูซัมมีล วายะโยะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
56 นาย สมเดช ก่อเซ็ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกเคียน ตะก่ัวป่า พังงา
57 นาย วิศิษฎ์ ศิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 กระโสม ตะก่ัวป่า พังงา
58 นาย อภิชาต ดิษฐาอภิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
59 นาง ลัคนา ภักดีวานิช ผู้ใหญ่บ้าน 5 ต านาน เมืองฯ พัทลุง
60 นาย อ านาจ เพชรสง ผู้ใหญ่บ้าน 7 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
61 นาย พิเชษฐ์ จันทร์ใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ต านาน เมืองฯ พัทลุง
62 นาย ชินนุ อ่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
63 นาย ทวีศักด์ิ บุญวิสูตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ร่มเมือง เมืองฯ พัทลุง



64 นาย นิพนธ์ ขาวเผือก ผู้ใหญ่บ้าน 4 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
65 นาย สวาท จันทมาส ผู้ใหญ่บ้าน 2 ร่มเมือง เมืองฯ พัทลุง
66 นาง โสภา ทองเกล้ียง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
67 นาย สมพงษ์ เพ็ญบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตาเชะ เมืองฯ ยะลา
68 นาย ภมรินทร์ อมรสรเดช ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
69 นาย มะสุกรี มะแตเหะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
70 นาย สมุท แก้วเกาะสะบ้า ผู้ใหญ่บ้าน 8 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
71 นาย สตาปอ บ่อเตย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากบาง เทพา สงขลา
72 นาย มะเส๊ะ สีบู ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าม่วง เทพา สงขลา
73 นาย สมนึก วงศ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางกล่ า บางกล่ า สงขลา
74 นาย ชนะณัฐ ประทุมวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 7 จะท้ิงพระ สทิงพระ สงขลา
75 นาย พงศกร แก้วยะรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
76 นาย วุฒิพงษ์ บุญจริง ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
77 นาย วรพงศ์ สุริแสง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขารูปช้าง เมืองฯ สงขลา
78 นาย ไพศาล พันธ์ุจู ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขารูปช้าง เมืองฯ สงขลา
79 นาย สิรวิชญ์ สุวรรณโณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
80 นาย กมล นบนอบ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พลูเถ่ือน พนม สุราษฎร์ธานี
81 นาย สลัด ศรีอาวุธ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
82 นาย วิโรจน์ เอียดเวียงสระ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
83 นาย มนตรี ขานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84 นาย ประเสริฐ ถ่ินเทพา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
85 นาย พันทิพย์ พลพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
86 นาย ธงชัย เมืองสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สินเจรญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
87 นาย สุภาพ พรหมมาตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
88 นาย บุญเลิศ วิชัยดิษฐ ผู้ใหญ่บ้าน 7 มะขามเต้ีย เมืองฯ สุราษฎร์ธานี
89 นาย วีระ ล่ าสวย ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
90 นาย ไชยา วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน 13 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
91 นาย สุนทร คงช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 15 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
92 นาย สายชล ทองดอนหับ ผู้ใหญ่บ้าน 2 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
93 นาย จักรพันธ์ สิรวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
94 นาย ช านาญ แจ้งเศรษฐ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
95 นาย วิชาญ สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


