
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ
1 นาย วัฒนา ชนะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปกาสัย เหนือคลอง
2 นาย วิภัส บุตรเล่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปกาสัย เหนือคลอง
3 นาย กิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปกาสัย เหนือคลอง
4 นาย ธัญญา ไชยบุตร ก านัน ปกาสัย เหนือคลอง
5 นาย เอกลักษณ์ อุดมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาพนม เขาพนม
6 นาย อรรณพ เกบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองทะเล เมืองกระบ่ี
7 นาย ประพันธ์ แสงไชยศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาต่อ ปลายพระยา
8 นาย ยุทธนา วัฒน่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 11 นากระตาม ท่าแซะ
9 นาย ประสิทธ์ิ สมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คุริง ท่าแซะ
10 นาย เอกระไพ จุนเดิม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทะเลทรัพย์ ปะทิว
11 นาง พรนอ สุโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขาไชยราช ปะทิว
12 นาย สุทธิรักษ์ คล้ายอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 10 สวนแตง ละแม
13 นาย มงคล สมคะแน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งคาวัด ละแม
14 นาย เกียรติศักด์ิ แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปังหวาน พะโต๊ะ
15 นาย สุทิน ชูแสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว
16 นาย ประทีป ทองบัว ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ
17 นาย วรพล ชัยเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาข้าวเสีย นาโยง
18 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 ควนเมา รัษฎา
19 นาย วิวา เก้าเอ้ียน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หาดส าราญ หาดส าราญ
20 นาย ประจบ ทองตาล่วง ก านัน นาตาล่วง เมืองตรัง
21 นาย อนุชิต หาบหมาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อน้ าร้อน กันตัง
22 นาง ธัญพร เพชรรัตน์ ก านัน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
23 นาง ชุติมา ทุมมาศ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
24 น.ส. รัฐชกร ชูสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
25 นาย ทวีศักด์ิ ร าพึงนิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ช้างซ้าย พระพรหม
26 นาย สมชาย ทิพย์มุนี ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาเรียง พรหมคีรี
27 นาย วิเชียร อินทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เปล่ียน สิชล
28 นาย สมศักด์ิ จันทร์หยู ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส่ีขีด สิชล
29 นาย มีชัย ด าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 สิชล สิชล
30 นาง ปิยะนุช แก้วหนูนา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าซอม หัวไทร
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31 นาย สมคิด เพชรด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านราม หัวไทร
32 น.ส. เยาวดี โต๊ะเอียด ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะเพชร หัวไทร
33 นาย นนทภักตร์ ศรีอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ละอาย ฉวาง
34 น.ส. ศศิณัฐ แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน 15 ละอาย ฉวาง
35 นาย นพพร ชาญพล ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาแว ฉวาง
36 นาง สายพิณ สรรพกิจไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 10 ชะอวด ชะอวด
37 นาย ประจวบ แป้นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังอ่าง ชะอวด
38 นาย อภิชิต นาคสัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาพระทอง ชะอวด
39 นาย วัฒนา โรจน์ณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านตูล ชะอวด
40 นาย มาหามัด อัดนันเจะอีซอ ก านัน กะลุวอ เมืองนราธิวาส
41 นาย มะบีดี ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กาเยาะมาตี บาเจาะ
42 นาย อุชมาน โสภาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกสะตอ รือเสาะ
43 นาย ธีระสรรค์ เจะเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สาวอ รือเสาะ
44 นาย อับดุลเล๊าะ มูซอ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สุคิริน สุคิริน
45 นาย มนัสพงษ์ ดอเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ผดุงมาตร จะแนะ
46 นาย มะไซดี แวสะนิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บูกิต เจาะไอร้อง
47 นาย มะซอเรย์ สุหลง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไทรทอง ไม้แก่น
48 นาย อีลียะห์ ลาเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไม้แก่น ไม้แก่น
49 นาย บาซอรี ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น
50 นาย อ าพัน ป้อมสกุล ก านัน แม่ลาน แม่ลาน
51 นาย ประทร เขียวด า ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ลาน แม่ลาน
52 นาย จิรวัฒน์ พิมเสนศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่ลาน แม่ลาน
53 นาย พันไชย กุลณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ลาน แม่ลาน
54 นาย มาโนชญ์ ฐิระพันธ์ ก านัน นบปริง เมืองพังงา
55 นาย สมควร จันทร์แดง ก านัน บางวัน คุระบุรี
56 นาย วีระศักด์ิ สินสัจธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่นางขาว คุระบุรี
57 นาย ปรมินทร์ รักวิทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กระโสม ตะก่ัวทุ่ง
58 นาย อภิรักษ์ วาหะรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองเคียน ตะก่ัวทุ่ง
59 นาย วิชาญ สุขพัฒนศรีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อแสน ทับปุด
60 นาย สุขคิด กล้าการ ผู้ใหญ่บ้าน 5 มะรุ่ย ทับปุด
61 นาย สมจิตร์ น้อยด า ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ขรี ตะโหมด
62 นาง อาจิน ยังด า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ฝาละมี ปากพะยูน
63 นาง จินตนา ด้วนข า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่ามะเด่ือ บางแก้ว
64 นาย นัตพงศ์ รักน่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะเต่า ป่าพะยอม
65 นาย ประทีป ปาลนิล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ร่มเมือง เมืองพัทลุง
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66 นาย วินัย รอดเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาโหนด เมืองพัทลุง
67 นาย พงษ์ศักด์ิ พันนายัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โตนดด้วน ควนขนุน
68 นาย ยะผา สาและ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลิดล เมืองยะลา
69 นาย วสันต์ เจ๊ะแต ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลิดล เมืองยะลา
70 นาย อับดุลอาชิ บุยะลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บือมัง รามัน
71 นาย อับดุลเลาะ อูเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บือมัง รามัน
72 นาย โกศล จันทร์นิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านแหร ธารโต
73 นาย วินูญ ทองชุมนุม ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่หวาด ธารโต
74 นาย มะสอลา เจะแล ผู้ใหญ่บ้าน 8 อัยเยอร์เวง เบตง
75 นาย อภินันท์ สาแล๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปลักหนู นาทวี
76 นาย วีระชาต กัลยาศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางกล่ า บางกล่ า
77 นาย เทพอมร แสงอรุณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากแตระ ระโนด
78 นาย ไมตรี แก้วนิล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
79 นาย ประเสริฐ ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เปียน สะบ้าย้อย
80 นาย พินันต์ สุวรรณคะโต ผู้ใหญ่บ้าน 3 ฉาง นาทวี
81 นาย อภิชัย ชูสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ระโนด ระโนด
82 นาย มูฮ ามัดเตาเกตุ มรรคาเขต ผู้ใหญ่บ้าน 5 ควนสตอ ควนโดน
83 นาย อาหมาด ดาหมาด ก านัน ย่านซ่ือ ควนโดน
84 นาย สะกะริย า มูเก็ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ควนกาหลง ควนกาหลง
85 นาย สมหมาย ทองช่วย ก านัน อุใดเจริญ ควนกาหลง
86 นาย อภิชัย สุวรรณรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า
87 นาย กิบหลี ส ามะเน๊ียะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าแพ ท่าแพ
88 นาย สมเดช อาดตันตรา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าแพ ท่าแพ
89 นาง ญาดา หีตทิม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางโพธ์ิ เมืองสุราษฎร์ธานี
90 นาย วิชิต ส าลีเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
91 นาย จตุพร นุ่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากแพรก ดอนสัก
92 นาง จ าเนียร สองพ่ีน้อง ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองศก พนม
93 นาย วินัย ชัยทัน ก านัน ไทรทอง ชัยบุรี
94 นาย วัชรินทร์ เป็ดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 สินเจริญ พระแสง
95 นาย กิตติศักด์ิ นาคกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม


