
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมาน หล างา ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบ่ี
2 นาย ประสิทธ์ิ สมแก้ว ก านัน ทุ่งไทรทอง ล าทับ กระบ่ี
3 นาย ชนานพงษ์ จันทร์ส่งแสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งไทรทอง ล าทับ กระบ่ี
4 นาย ไพรัช บุญฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หน้าเขา เขาพนม กระบ่ี
5 นาย ธวัช เพชรลูก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี
6 นาย ส าราญ ระเด่น ก านัน เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี
7 นาย ศักชาย แก้วคล  า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี
8 นาย สุชล เอ่ียมไกรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทรัพย์อนัน ท่าแซะ ชุมพร
9 นาย อดิศักด์ิ สุทธิกุล ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
10 นาย วิชัย มุสิกสาร ผู้ใหญ่บ้าน 18 นาพญา หลังสวน ชุมพร
11 นาย วิทยา ไชยยศ ผู้ใหญ่บ้าน 15 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
12 นาง ราตรี อินน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากน  า เมืองชุมพร ชุมพร
13 นาย สมศักด์ิ ชุมพล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปากน  า เมืองชุมพร ชุมพร
14 นาย ยุทธนา เนียมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาย อานนท์ เชื อช่วย ก านัน บางเป้า กันตัง ตรัง
16 นาย พีรพัฒน์ ทองแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
17 นาย สุธีศักด์ิ เรืองนะ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
18 นาย วิวัฒน์ ฮ่างเต็ก ผู้ใหญ่บ้าน 5 กะลาเส สิเกา ตรัง
19 นาย อาคม บุญโยดม ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
20 นาย ภูวนัย ชูฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
21 นาย อาวุธ หมวดใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
22 นาง พัชรี เมธารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
23 นาย พงษ์ศักด์ิ จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
24 นาย บุญเลิศ ณะฉ่ า ก านัน ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
25 นาย ไสว หนูด้วง ก านัน นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
26 นาย ภัทรกร เกตุสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
27 นาย สุรพล ธรรมคง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
28 นาย จรัญ ไชยเดช ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
29 นาง ชใบพร เรืองจรัส ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
30 น.ส. ทัศนีย์ ยีสมัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
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31 น.ส. ปุณศิกาญจน์ หอมละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
32 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ เขียวจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
33 นาย พงษ์ศักด์ิ ภักดีชน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ถ  าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
34 นาย สานิตย์ เต็งรัง ผู้ใหญ่บ้าน 5 กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
35 นาย ช านิ ช านาญกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
36 นาย ชัยอนันต์ ณ ถลาง ผู้ใหญ่บ้าน 8 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
37 นาย อับดุลฮาลิม ลามะทา ก านัน บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
38 นาย มะหะมัด ตาเฮ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บองอ ระแงะ นราธิวาส
39 นาย มูฮ าหมัดซอบรี ยูโซะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
40 นาย เพรียว จันทร์แดง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
41 นาย รอหะ มะมิง ผู้ใหญ่บ้าน 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
42 นาย มะรอวี ดอฆอ ผู้ใหญ่บ้าน 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
43 นาย มาหะมะ บินอาแวดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
44 นาย อดิเรก หัดมัด ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี
45 นาย ซัมซูดิง เจ๊ะกอมะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านน  าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
46 นาย รุสลัน ตาเยะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พ่อม่ิง ปะนาเระ ปัตตานี
47 นาย ฮุสนันท์ ยูนุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
48 นาย หามะ วิชา ก านัน เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
49 นาง ผ่องศรี รัตนค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
50 นาง อุไร ไชยณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
51 นาย จ าลอง ช่วยบ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ถ  าทองหลาง ทับปุด พังงา
52 นาย วินัย ราวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
53 นาย สมชาย ตวนคูพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา
54 นาย สมเกียรติ สฤษดิสุข ก านัน ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา
55 นาย มาโนชญ์ ฐิระพันธ์ ก านัน นบปริง เมืองพังงา พังงา
56 นาย สาคร โชติรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกเคียน ตะก่ัวป่า พังงา
57 นาย ยุทธชัย แก้วเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
58 นาย อ าไพย สังข์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 13 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
59 นาย สุชาติ ปล้องไหม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ล าป า เมืองพัทลุง พัทลุง
60 น.ส. อจีรวดี แก้วเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
61 นาย องอาจ แก้วประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
62 นาย จิระ ขุนราม ผู้ใหญ่บ้าน 1 หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
63 นาง ดวงสมร โยกทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง
64 นาย ฉ่าฝีอี เพ็งโอ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
65 นาย ยุสไซณี สาแม ผู้ใหญ่บ้าน 4 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
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66 นาย สะอารี โตะแมเราะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
67 นาย ยะโกะ อาแด ผู้ใหญ่บ้าน 4 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
68 นาย มังโซ หาสีแมง ผู้ใหญ่บ้าน 6 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
69 นาย มามุ กาเจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
70 นาย บุญฤทธ์ิ แม่นอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
71 นาย ดีรือมัน สุหลง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
72 นาง นพรัตน์ กองอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางริ น เมืองระนอง ระนอง
73 นาย สมโชค เสียมไหม ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาคา สุขส าราญ ระนอง
74 นาย จรูญ ฉลาด ผู้ใหญ่บ้าน 4 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
75 นาย วรรณณรงค์ ยกทอง ก านัน ชิงโค สิงหนคร สงขลา
76 นาย ปรัชญศักด์ิ วิสุทธิกุลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส านักขาม สะเดา สงขลา
77 นาย ยะกล บู่สะเม๊าะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สะกอม จะนะ สงขลา
78 นาย พิสุทธ์ิ บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
79 นาย ณัฐวุฒิ สังข์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
80 นาย พัฒน์เดช ปานแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
81 นาย มูฮ ามัด กาเดร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
82 นาง ปิยะลักษณ์ มีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
83 นาย โหด สาบหอม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล
84 นาย เจ๊ะเป็น สันหลัง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
85 น.ส. ปัทมา เอียดดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ละงู ละงู สตูล
86 นาย เฉลา รุนลอย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
87 นาง ล าดวน เจ๊ะสา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล
88 นาย รอสาก หลีนุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ละงู ละงู สตูล
89 นาย ไพรัช ต้อยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
90 นาย ไพทูล ชูนาวา ผู้ใหญ่บ้าน 8 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
91 นาย วิโรจน์ ทองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 6 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
92 นาย สมเดช สุวรรณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
93 นาย เชาวลิตร ไชนาคิน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
94 นาย สมพล แปะหลง ผู้ใหญ่บ้าน 16 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
95 นาย วัชรินทร์ วัฒนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 9 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี


