
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย จิตรวิชัย หนูเริก ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาพละ เมืองฯ ตรัง
2 นาย สมคิด เสียงเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กันตังใต้ กันตัง ตรัง
3 นาง ระพีพรรณ พรหมฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
4 นาย สุริยา นวลแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง
5 นาย เกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ่อหิน สิเกา ตรัง
6 นาย วิรัช นันทโภคากร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
7 นาย วิรัช อ่อนรู้ท่ี ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
8 นาย พงศกร ไกรศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองปาง รัษฎา ตรัง
9 นาย สุพจน์ อินณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช
10 นาย สุพร ช่วยสร้าง ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช
11 นาย สุรชัย โชคสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช
12 นาง ตาน้อย ช้างนิล ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช
13 นาย ศุภชัย ย่ิงบุรุษ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
14 นาง มยุรี ชุมศรีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
15 นาย อัครวุฒิ คุณารักษ์ ก านัน 0 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
16 นาย พิสณห์ สายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
17 นาย มาโนช ทองประดับ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าข้ึน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
18 นาย วิโรจน์ สมเกสร ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
19 นาย เชาวลิตร โอรัญรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
20 นาย ประยูร หนูเสือ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
21 นาย สุรีย์ เต่งภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
22 นาย สายันต์ ม่ันคง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
23 นาย สังข์เวียน ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
24 นาย ศุภชัย สมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
25 นาย นิพนธ์ ทองฉิม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
26 นาย ปิยสิทธ์ิ เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
27 นาย พรภิชัย ขลุดสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ถ้ าพรรณรา ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช
28 นาย วารี กล่อมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช
29 นาย ธรรมนูญ รัศมี ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช
30 นาย จรัญ ยอดบางไทร ผู้ใหญ่บ้าน 2 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย โสภณ สุดฝ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
32 นาย เสน่ห์ ชูราษฎร์ ก านัน 0 เกาะคอเขา ตะก่ัวป่า พังงา
33 นาง ทิพย์สุคนธ์ ล่ิมพานิช ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกาะคอเขา ตะก่ัวป่า พังงา
34 นาย สุริยา หมาดด า ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา
35 นาย มนตรี ภูมิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หล่อยูง ตะก่ัวป่า พังงา
36 นาย โชคชัย เสริมกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองเคียน ตะก่ัวป่า พังงา
37 นาย ศุภชัย ทอดท้ิง ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองเคียน ตะก่ัวป่า พังงา
38 นาย จิรายุทธ์ ศักด์ิแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 นบปริง เมืองฯ พังงา
39 นาย วิทยา หอมรสกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองเคียน ตะก่ัวป่า พังงา
40 นาย ผจญภัย บุญปาน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
41 นาย นุรักษ์ ทองสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 น้ าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
42 นาย อภินันท์ ศรีทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองฉนาก เมืองฯ สุราษฎร์ธานี
43 นาย ปัญญา ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
44 นาย ทศพร มณีน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
45 นาย อดุล ทองอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
46 นาย ธีราวุฒิ เวทยา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
47 นาย สน่ัน ยศเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 2 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
48 นาย วิเชษฐ์ เหมือนใจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
49 นาย สุธรรม พัฒเสน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
50 นาย โสภณ จิตรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
51 นาย มนตรี เก้ือหนุน ผู้ใหญ่บ้าน 1 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี


