
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย บุญโชค ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 3 ล าทับ ล าทับ กระบ่ี
2 นาย อาดูร ภู่ร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 9 ล าทับ ล าทับ กระบ่ี
3 นาย เจริญ เกษีสม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดินแดง ล าทับ กระบ่ี
4 นาง ลัดดาวัลย์ ดวงภุมเมศร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
5 นาย สัญญา เรืองธ ารงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร  
6 นาย จ านง พุ่มไม้ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านนา เมืองฯ ชุมพร
7 นาย ธานินทร์ ศรีนวล ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านนา เมืองฯ ชุมพร
8 นาย อติ พุทธิปิลันธน์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
9 นาย เชวลิต ยังสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
10 นาย กิตพงศ์ ใหมบุญหุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 5 แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
11 นาย ณรงค์ ช้างชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หาดยาย หลังสวน ชุมพร
12 นาย สุชาติ แสงอรุณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ละแม ละแม ชุมพร
13 นาย ดุสิต พรหมเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 14 ละแม ละแม ชุมพร
14 นาย โชคอนันต์ ปลอดทุกข์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองตรุด เมืองฯ ตรัง
15 นาง จิระวรรณ จิตรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 กันตังใต้ กันตัง ตรัง
16 นาย ศิริ จรเสมอ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าง้ิว ห้วยยอด ตรัง
17 นาย หาญชัย ทองฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
18 นาย ธรรมรัศม์ิ คงหวาน ก านัน 7 บ่อหิน สิเกา ตรัง
19 นาย ประจักษ์ คงหนู ผู้ใหญ่บ้าน 2 ในควน ย่านตาขาว ตรัง
20 นาย สมบูรณ์ แซ่งเฉ้ียง ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
21 นาย ธีรวัฒน์ ทองหนัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 นายโยงเหนือ นาโยง ตรัง
22 นาย สมบัติ ทองสอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองปรือ รัษฎา ตรัง
23 นาย ยุรนันท์ ชูช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาท่ามเหนือ เมืองฯ ตรัง
24 นาย สมเจษฐ พรหมเอียด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
25 นาย สน่ัน แก้วชน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
26 นาย สุขสรรค์ จิตรส ารวย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
27 นาย พิเชษฐ์ จันทร์ประอบ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
28 นาย สรรชัย เฉกรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
29 นาย สถาพร รัตนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
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รุ่นท่ี  35  ระหว่ำงวันท่ี 15 - 26 มีนำคม 2564



30 นาย สามารถ บุญกรองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
31 นาย วิเชียร จันทร์ส่องแสง ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
32 นาง วิลาวัลย์ ยกย่อง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
33 นาย สมยศ เสนกัลป์ ก านัน 3 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
34 นาย จักรพงศ์ อินทศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
35 นาย ชัยรัตน์ ขาวล้วน ผู้ใหญ่บ้าน 1 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
36 นาย จอมเดช ริยาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
37 นาย นที ผุดผาด ผู้ใหญ่บ้าน 6 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
38 นาย ภูวิท อินทร์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
39 นาย บุญฝาก เพชรดวง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
40 นาย สุริยะเทพ ไกรสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ถ้ าพรรณรา ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช
41 นาย แวยูโซ๊ะ สาแม ก านัน 4 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
42 นาย ซัมรี โต๊ะเจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปาเสมัส สุไหงโกลก นราธิวาส
43 นาย สอบรี มะรีเป็น ก านัน 5 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
44 นาย สมพร บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 10 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
45 นาย อับดุลฮาลิม ลามะทา ก านัน 3 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
46 นาย สมใจ ชัยสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
47 นาย มะ นิสนิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปุยุด เมืองฯ ปัตตานี
48 น.ส. ซากีเราะ มีตัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 กะมิยอ เมืองฯ ปัตตานี
49 นาย อาริ มีสาและ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
50 นาย อีสาเหาะ ยูโซะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 มะนังดาล า สายบุรี ปัตตานี
51 นาย สวัสดิรักษ์ โรจนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
52 นาย ภราดร ศรีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี
53 นาย นิลี นิเฮ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บาราเฮาะ เมืองฯ ปัตตานี
54 นาย แวอับดุลกาเดร์ อับดุลฮานุง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บาราเฮาะ เมืองฯ ปัตตานี
55 นาย มะอีสอ มาซอ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
56 นาย สุชาติ ไกรเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา
57 นาย สันติ ต้ันสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางม่วง ตะก่ัวป่า พังงา
58 นาย ถาวร คงนิล ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาท่อม เมืองฯ พัทลุง
59 น.ส. พุทธชาด เยาว์ด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
60 น.ส. อารียา เพ็งช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาเจียก เมืองฯ พัทลุง
61 นาย ภานุวัฒน์ จันทร์ดอน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าแค เมืองฯ พัทลุง
62 นาย อนงค์ ยอดยางแดง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
63 นาย เชาวลิต นวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่ามะเด่ือ บางแก้ว พัทลุง



64 นาง จ าลอง อินนุรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
65 นาย พันธ์ุธัช หละเทียม ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
66 นาย อติคม มากทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
67 นาย อาหามัด แมฮะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ธารโต ธารโต ยะลา
68 นาย อิสมาแอ ยะโก๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บาละ กาบัง ยะลา
69 นาย มูฮัมมัด เลาะยะผา ผู้ใหญ่บ้าน 7 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
70 นาย ชอบ บางพงษ์ ก านัน ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
71 นาย วิชาญ ไชยทอง ก านัน ทุ่งหวัง เมืองฯ สงขลา
72 นาย ชุพรัตน์ ศรีไชย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งหวัง เมืองฯ สงขลา
73 นาย วีรยุทธ หมีนหีม ผู้ใหญ่บ้าน 4 สะกอม เทพา สงขลา
74 นาย สมศักด์ิ บุญพรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
75 นาย อาทิตย์ แก้วบริสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะใหญ่ กระแสสินธ์ุ สงขลา
76 นาย เอกชัย หลีมะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าม่วง เทพา สงขลา
77 นาย จรรยา แสงอ าไพ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท านบ สิงหนคร สงขลา
78 นาย จ าลอง แสงสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกาะแต้ว เมืองฯ สงขลา
79 นาย สันติ จิตโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ร าแดง สิงหนคร สงขลา
80 นาย เกรียงศักด์ิ ชิตจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
81 นาย สมชาย แก้วสาธร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
82 นาย โกมล ผ่อนผัน ผู้ใหญ่บ้าน 13 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
83 นาย วรรณกร ชูศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84 นาย สัญชัย รุ่งรัตนกุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
85 นาย กรรณรงค์ เนียมมีศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
86 นาย สุนทร ไกรสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
87 นาย วิทยา ถาพร ก านัน 4 เขาพัว บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
88 นาย ธรภัทร์ บานช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
89 นาง ชุติมา แก้วผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
90 นาย ภานุวัฒน์ รอดภัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
91 นาย เธียรพงศ์ สุดสงวน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
92 นาย ปกิจ เพชรเรียง ผู้ใหญ่บ้าน 4 วัดประดู่ เมืองฯ สุราษฎร์ธานี
93 นาย นภดล พิศนุพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
94 นาย รัจรินทร์ พัฒน์อินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
95 นาย สุวิทย์ ชูช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


