
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ประกิจ กูลดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย หร้อเฉด ชาติไทย ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี
3 นาย ส าราญ ระเด่น ก านัน 0 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี
4 นาย ประชัน สาราช ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาพนม เขาพนม กระบ่ี
5 นาย ส่อแหล๊ะ เสวก ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี
6 นาย ร่อหมาน เสดร่าหมาน ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบ่ี
7 นาย ประเสริฐ สันทัด ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบ่ี
8 นาย โกสิทธ์ิ พูลสวน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปากน  า เมืองชุมพร ชุมพร
9 นาย ธนวรรธน์ ดีรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
10 น.ส. สุดใจ เยาวนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาขา หลังสวน ชุมพร
11 นาย สิทธิชัย สุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านคาน หลังสวน ชุมพร
12 นาย สมศักด์ิ จิตจร ผู้ใหญ่บ้าน 1 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
13 นาย สายชล อินทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
14 นาย สุรสิทธ์ิ เปรมชัยปราการ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
15 นาย สัมฤทธ์ิ สุริวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาไพร รัษฎา ตรัง
16 นาย ปิยะพงษ์ ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้าหวี หาดส าราญ ตรัง
17 นาย สวัสด์ิ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 7 น  าผุด เมืองตรัง ตรัง
18 นาย อนุพงษ์ อั นจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางเป้า กันตัง ตรัง
19 น.ส. โศรญา วินสน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง
20 นาย จรัญ ชูอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
21 นาย สุนทร ชูเสียงแจ้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
22 นาย วิรัตน์ แก้วกาญจน์ ก านัน 0 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
23 นาย สุธา ดิษฐรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท้องล าเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
24 นาย วุฒิชัย จินา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
25 นาย ชาตรี อุดมรัตนา ก านัน 0 กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
26 นาย สุทิน เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
27 นาย ไกรสร ไพนุพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช
28 นาย ประสิทธ์ โภชนา ผู้ใหญ่บ้าน 8 กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช
29 นาย ประภาส วันเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช
30 นาย ช านาญ กาญจนนุกูล ก านัน 0 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย วินัย ตลึงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
32 นาย อาวุธ จงเกื อ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
33 นาย สันติ บุญคุ้มรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปากพนังฝ่ังตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
34 นาย ธเนศ ไหมพูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากพนังฝ่ังตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
35 นาย สุพจน์ ชูขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
36 นาย สุนนท์ สัมผล ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
37 นาย สมบัติ กาญจนามัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
38 นาย ธีระนิตย์ จิตติศักด์ิ ก านัน 0 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
39 นาย บ ารุง ชูเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
40 นาย วันมาหมูด วาเด็ง ก านัน 0 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
41 นาย มาโซร์ ตาเห ผู้ใหญ่บ้าน 7 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
42 นาย นูเซ็ง เจ๊ะเตะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส
43 นาย มามะสุกรี โต๊ะลูโบ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
44 นาย ฮาเซ็ง แซบากา ผู้ใหญ่บ้าน 1 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
45 นาย มะสักรี ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดุชงญอ จะแนะ นราธิวาส
46 นาย อาแวดาโอ๊ะ บีรู ผู้ใหญ่บ้าน 7 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
47 นาย อาเห๊ะด์ มะโรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
48 นาย รียะ สาแล๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บือเระ สายบุรี ปัตตานี
49 นาย ยาลี ลาเต๊ะ ก านัน 0 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
50 นาย อาลี สาแมสารี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
51 นาย จิมณีอาบ๊ะ ปะดอมะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
52 นาย เจะมะแอ เจะมะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
53 นาย ซาการียา ดาโอะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี
54 นาย สวัสด์ิ เผดิมผล ผู้ใหญ่บ้าน 1 สองแพรก เมืองพังงา พังงา
55 นาย ปรีชา อุดม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ถ  า ตะก่ัวทุ่ง พังงา
56 นาย สุเทพ ทับไทย ผู้ใหญ่บ้าน 7 ถ  า ตะก่ัวทุ่ง พังงา
57 นาย สุชาติ เอ่ียวสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
58 นาย ชาลี เทพณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกเจริญ ทับปุด พังงา
59 นาย สมานศักด์ิ คาหาปะนะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มะรุ่ย ทับปุด พังงา
60 นาย สมหมาย บุญสูง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางไทร ตะก่ัวป่า พังงา
61 น.ส. เสาวรัตน์ บุญด า ผู้ใหญ่บ้าน 11 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
62 นาย ฉลอง ชูค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
63 นาย ประดิษฐ์ ด้วงสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
64 นาย สมเพียร คงเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 14 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
65 นาย อนุวัติ สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 นาย ประวิช จันทร์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน 3 กงหรา กงหรา พัทลุง
67 นาง หนูเพ็ญ กาลกัญจะ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
68 นาย มะรอพี บือตง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยะลา เมืองยะลา ยะลา
69 นาย จ าเริญ ขาวสุด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ล าพะยา เมืองยะลา ยะลา
70 นาย อับดุลอาชิ มูดิง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เนินงาม รามัน ยะลา
71 นาย สือมัน ยีมานี ผู้ใหญ่บ้าน 5 เนินงาม รามัน ยะลา
72 นาย แวซูดิน แวหะยี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ธารโต ธารโต ยะลา
73 นาย มะเปาซี เบญอับดุลเลาะฮ์ ปูเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่หวาด ธารโต ยะลา
74 นาย นรเทพ แซ่จัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
75 นาย นิมิต เพชร์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาทับ จะนะ สงขลา
76 นาย สงวน เหล่าสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
77 นาย ไพบูลย์ สุวรรณบัณฑิต ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
78 น.ส. พวงทิพย์ แดงช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
79 นาย ประยูร รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
80 นาย ประสิทธ์ิ จันเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
81 นาย ธันโย สมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 ควนโส ควนเนียง สงขลา
82 นาย สมศักด์ิ โต๊ะดิน ก านัน 0 ปูยู เมืองสตูล สตูล
83 นาย รอมศรี อาด า ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกตรี เมืองสตูล สตูล
84 นาย ศักดา หาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
85 นาย มะหะหมาดซุกรี หวังผล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านควน เมืองสตูล สตูล
86 นาย ประพันธ์ หนูปลอด ผู้ใหญ่บ้าน 4 น  าผุด ละงู สตูล
87 นาย สุชาติ สวยดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาขาว ละงู สตูล
88 นาย กริยา แดงหลัง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาขาว ละงู สตูล
89 นาย จรินทร์ เพชรประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
90 นาย เอกราช กัญหาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 19 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
91 นาย สาธิต สมุทรเก่า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
92 นาย สัมฤทธ์ิ สายใจบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 น  าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
93 นาย ณรงชัย ชุมเชื อ ผู้ใหญ่บ้าน 8 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
94 นาย ช านาญ สุขสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
95 นาย วัชรา แก้วเชื อ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
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โทรศัพท์มือถือ
0801486183
0862714662
0861206525
0878825409
0894758485
0936023141
0805310799
0635499932
0815665290
0928789598
0815463248
0629740500
0899093694
0890996390
0622030735
0846261696
0824204691
0848446983
0628581149
0854708870
0835503632
0612236943
0897279960
0612218709
0898688622
0872673281
0860118636
0822725534
0899702927
0862730435
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โทรศัพท์มือถือ
0945935101
0861208118
0819568186
0836335570
0878844909
0808919236
0810833438
0612218799
0806986159
0810931086
0986158115
0958630009
0899744225
0649897421
0890376260
0986957051
0942569022
0872880052
0899769179
0837358568
0813288580
0811372119
0862899845
0856190844
0862710461
0878987122
0818946505
0653761652
0822862033
0937248784
0869639162
0971183167
0980949429
0964865939
0892931854
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โทรศัพท์มือถือ
0653793182
0919871657
0813889487
0812757581
0819578274
0812776322
0980279609
0862914840
0829259262
0897367211
0892961010
0869698093
0810978496
0849679894
0862933291
0807168226
0813886337
0892953482
0824334688
0950321718
0937799277
0842531256
0991726073
0872806187
0831983010
0843083032
0819685126
0816992620
0936954772
0888203205


