
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ฐานิส เอ่งฉ้วน ก านัน 2 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย จรูญศักด์ิ ด าดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบ่ี
3 นาย บัญชา มาศโอสถ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบ่ี
4 นาย ฉัตรชัย โลพิศ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สะพลี ปะทิว ชุมพร
5 นาย ไวโอลิน แจกซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 11 สะพลี ปะทิว ชุมพร  
6 นาย สินสวัสด์ิ ชนม์ทวี ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาทุ่ง เมืองฯ ชุมพร
7 นาย ปรีชา เสนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ถ้าสิงห์ เมืองฯ ชุมพร
8 นาง จงดี คงกระเรียน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
9 นาย ยงยุทธ ทวิชศรี ก านัน 5 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
10 นาย ถาวร ศรีล่า ผู้ใหญ่บ้าน 8 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
11 นาย พรเทพ อรุณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
12 นาย ณรงค์ เพชรกรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาขา หลังสวน ชุมพร
13 นาย สุคนธ์ นวลพจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางน  าจืด หลังสวน ชุมพร
14 นาย สัญญา ไกรเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านควน เมืองฯ ตรัง
15 นาย วิชัย เกตุทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางสัก กันตัง ตรัง
16 นาย ทวีศักด์ิ ฉุ้นย่อง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
17 นาย ค าพล กังแฮ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
18 นาย สมศักด์ิ จันทร์เศษ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
19 นาง ปรีดา ด าด้วงโรม ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
20 นาย ชิต สุขเสน ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
21 นาย อนุภาพ เรือนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ช่อง นาโยง ตรัง
22 นาย สุวัฒน์ นาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8  หนองปรือ รัษฎา ตรัง
23 นาย สุนทร พ่ันเทีย ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองช้างเล่น ห้วยยอด ตรัง
24 นาย ยุทธนา เพชรชู ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
25 นาย ธวัช ฉิมมุสิก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
26 น.ส. ปนัสวี เกื อกูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
27 นาง สุธิดา สุดรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไชยมนตรี เมืองฯ นครศรีธรรมราช
28 นาย สุริยา สุวะโจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
29 นาย เดชฤทธ์ิ เย็นสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

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

ศรอ.สุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ช่ือ - สกุล

รุ่นท่ี  40  ระหว่ำงวันท่ี 29 มีนำคม - 9 เมษำยน 2564



30 นาย นิวาส สมเก่า ผู้ใหญ่บ้าน 7 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
31 นาย วัชระ สังขณี ผู้ใหญ่บ้าน 12 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
32 นาย ประยูร ธรรมศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
33 นาย ไพโรจน์ จงไกรจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
34 นาย ภิญโญ น่ิมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
35 น.ส. ศิริกาญจน์ ข าเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
36 นาย ชัยยันต์ เอียดเสน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านใหม่ ปางพนัง นครศรีธรรมราช
37 นาย อภิชัย นาคเป้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านใหม่ ปางพนัง นครศรีธรรมราช
38 นาย วิชาญ แผ้วพันธ์ชู ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางศาลา ปางพนัง นครศรีธรรมราช
39 นาย สายัณห์ นาควานิช ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
40 น.ส. เบญจพร สายวารี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
41 นาย สมบัติ สุขทอง ก านัน 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
42 นาย อาดือนัน สือนิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
43 นาย ดือเสาะ ตะมูเซะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
44 นาย ยุสรี ยูนุห์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
45 นาย อาบีดี บาโด ผู้ใหญ่บ้าน 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
46 นาย ไพโรจน์ พูลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยทราย เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์
47 นาง นารือเมาะ หะยีสาเมาะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
48 นาย ซานูซี มะสะนิง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าก าช า หนองจิก ปัตตานี
49 นาย หะมะ เจะมอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปุโยะปุโย หนองจิก ปัตตานี
50 นาง วรพร ทองบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
51 นาง วลัยภรณ์ สมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
52 นาย กีฟลี สาเหาะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
53 นาย สะรี มะแซ ผู้ใหญ่บ้าน 1 น ้ำด้ำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
54 นาย สมาน ปาเก ผู้ใหญ่บ้าน 2 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
55 นาย มะลาเซ็ง มาหามะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
56 นาย จารุวัฒน์ พรหมพงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
57 นาย สมเกียรติ ชูสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางไทร ตะก่ัวป่า พังงา
58 นาย ด าริห์ ไชยเซ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
59 นาย ปกครอง สังเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 3 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
60 นาย วิศิษฐ์ หนูเสน ก านัน คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
61 นาย สมนึก เพ็งนุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
62 นาย พิศ เกตุหนู ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
63 นาย ก่อเด็ม แนะนวน ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง



64 นาย วิทยา สุขรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หานโพธ์ิ เขาขัยสน พัทลุง
65 นาย สุนทร คงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกม่วง เขาขัยสน พัทลุง
66 นาย ประกอบ นักการรอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
67 นาย กูและ ยามิรูเด็ง ก านัน ยะลา เมืองฯ ยะลา
68 นาย อับดุลรอแม ไดนาดะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าธง รามัน ยะลา
69 น.ส. แอเสาะ บากา ผู้ใหญ่บ้าน 6 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
70 นาย พิชัย ทัศวา ก านัน ท่าม่วง เทพา สงขลา
71 นาย เดชอุดม ขุนทอง ก านัน พิจิตร นาหม่อม สงขลา
72 นาย สน่ัน โส๊ะสันสะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
73 นาย สุธรรม บุญส่ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
74 นาย วิสิทธ์ิ ยอดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 พะวง เมืองฯ สงขลา
75 นาย ธนเดช พิรุณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าม่วง เทพา สงขลา
76 นาย นภดล อาญาพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สะกอม เทพา สงขลา
77 นาย ภาณุเดช เจริญเร๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พะวง เมืองฯ สงขลา
78 น.ส. ฉัตรทิพา แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
79 นาย จงรักษ์ จันทรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ฉาง นาทวี สงขลา
80 นาย สุพัฒน์ ทองด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 12 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
81 นาย อนันต์ ทับแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 พลูเถ่ือน พนม สุราษฎร์ธานี
82 นาย ฉัตรชัย ช่ืนชม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
83 นาย โสทร สังข์มูณี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84 นาย โสภณ สุขกาย ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
85 นาย มาโนชญ์ ช่วยนาค ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
86 นาย วินัย ช านาญอักษร ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
87 นาย สราวุฒิ ทองเพชร ก านัน 4 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
88 นาย ส าราญ อินสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
89 นาย บรรจบ หล่อวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
90 นาย นคร วีระสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
91 นาย พรศักด์ิ มากช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
92 นาย วสันต์ สมสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองน้อย เมืองฯ สุราษฎร์ธานี
93 นาย วิรัช ด าสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 4 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
94 นาย อภิเชษฐ ชุมสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
95 นาย วีรวุฒิ ปลอดภิญโญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


