
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ชาตรี สุดศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี
2 นาย นิพนธ์ พยายาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี
3 นาย นุการ สุกกระ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี
4 นาย เนาวรัตน์ กระบ่ีน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2 กระบ่ีน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี
5 นาย วิทยา คงปาน ผู้ใหญ่บ้าน 6 คีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี
6 นาย วิทยา ทองด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบ่ี
7 นาย วีรศักด์ิ จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี
8 นาย สมพงษ์ ผกามาศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี
9 นาย ไชยยุทธ พรหมน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ครน สวี ชุมพร
10 นาย ทองพูน พิผ่านนอก ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาสัก สวี ชุมพร
11 นาย ธวัชชัย บุญเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาพญา หลังสวน ชุมพร
12 นาย นิติคม พรหมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
13 นาย บุญโชค อนันต์แดง ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
14 นาย พันธ์ศักด์ิ จ าเดิม ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาขา หลังสวน ชุมพร
15 นาย วิรัตน์ กฤษ์สมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
16 นาย สมโพชน์ มีสุขสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาพญา หลังสวน ชุมพร
17 นาย สิทธิชัย เสือทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
18 นาย สุกิจ ฐินะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
19 นาย สุเทพ รวดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
20 นาย อภิสิทธ์ิ ซ่ัวเซ่งอ้ิว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ครน สวี ชุมพร
21 นาย ไชยา กิตติเวชวรกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
22 นาย ประสิทธ์ิ แดงหย้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
23 นาย ประเสริฐ ชนะนาค ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อน้ าร้อน กันตัง ตรัง
24 นาย ปรีชา เชียตุด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ช่อง นาโยง ตรัง
25 นาย วิเชียร อายุสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 ควนเมา รัษฎา ตรัง
26 นาย สิปปตนน์ คีรีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
27 นาย เสรีย์ ศรีน่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
28 นาย อรรถพล ติงหงะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตะเสะ หาดส าราญ ตรัง
29 นาย จรูญ แก้วผอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
30 นาย จ านงค์ นาคสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากพนังฝ่ังตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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31 นาย ญาณเวทย์ แก้วรอด ผู้ใหญ่บ้าน 5 ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
32 นาย ด า อิสโร ผู้ใหญ่บ้าน 12 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
33 นาย ถาวร แก่นอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
34 นาย ทักศิลป์ ขุนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
35 นาย ธนพล จิตตารมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
36 นาย นพรัตน์ สิงหพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
37 นาง เนาวศรี สินรา ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
38 นาย บรรจง เสนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
39 นาย สนธิชัย นาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
40 นาย พิชัย ยกชม ก านัน 4 บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
41 นาย ไพฑูรย์ สุวรรณก าเนิด ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
42 นาย ภักดี พลสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปากพนังฝ่ังตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
43 นาย ยุทธนา ผิวนวล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
44 นาง วิจิตร หัตถิยา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
45 นาย สิทธิชัย ไตรรัตน์ ก านัน 1 ปากพนังฝ่ังตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
46 นาย สุนันต์ ชุมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
47 น.ส. สุนีย์ ทองเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
48 นาย เสน่ห์ บรรลือศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
49 นาย โสภณ ยืนยัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
50 นาย อภิเชษฐ์ จินดาวัฒนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
51 นาย อมรัตน์ จุติประภาค ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
52 นาย ฉัตรชัย ระวังงาน ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางวัน คุระบุรี พังงา
53 นาย เทวินทร์ ลู่ต่าม ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหล กะปง พังงา
54 นาย วิชัย หมาดแล้ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกเจริญ ทับปุด พังงา
55 นาย สมทรง พุทธรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางเตย เมืองพังงา พังงา
56 นาย สมภพ พิกุลทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา
57 ว่าท่ีร.ต. สาธิต ต้ังม่ัน ก านัน - คลองเคียน ตะก่ัวทุ่ง พังงา
58 นาย สายันต์ คู่ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา
59 นาง หทัยรัตน์ คงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางวัน คุระบุรี พังงา
60 ส.อ. กิตตินันท์ รักปาน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
61 นาย ชัยฤทธ์ิ จันทร์สังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ล าป า เมืองพัทลุง พัทลุง
62 นาย ประเทือง ขวัญอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
63 นาย มนูญ เห็นดีน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
64 นาย วิชัย นุ้ยผอม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง



65 นาย สมใจ ดิษฐสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
66 นาย สมเพียร คงเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 14 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
67 นาย เอกธวัช ด าจวนลม ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
68 น.ส. ขวัญตา วิชสโร ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
69 นาย จรัญ หนูรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
70 นาย จรูญ คงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทับช้าง นาทวี สงขลา
71 นาย มนตรี สุขสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
72 นาย มะนะศักด์ิ พูลเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
73 นาย วรพล ผุดผ่อง ก านัน - บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
74 นาย สมศักด์ิ ทิพย์สุเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
75 นาย สุพัฒน์ รักขาว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
76 นาย กิตติคุณ มาลัยสน่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ละงู ละงู สตูล
77 นาย เกตุชาติ เกศา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ละงู ละงู สตูล
78 นาย ดลลาห์ ยาบา ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ าผุด ละงู สตูล
79 นาย นนทนันท์ ม่าเหร็ม ผู้ใหญ่บ้าน 18 ละงู ละงู สตูล
80 นาย นิรันดร์ ชุมคง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปากน้ า ละงู สตูล
81 นาย ประทวน ชูรอด ผู้ใหญ่บ้าน 7 น้ าผุด ละงู สตูล
82 นาย ปรามวล แสงวิมาน ผู้ใหญ่บ้าน 11 น้ าผุด ละงู สตูล
83 นาย อิมหมัด ยาบา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ละงู ละงู สตูล
84 นาย โคสิทธ์ิ ประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
85 นาย จารุวัฒน์ เมืองพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
86 นาย ชัยฤทธ์ิ วิโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
87 นาย ประจักษ์ นาคเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 25 ประงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
88 นาย ปราการ รัตโน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
89 นาย พรเทพ ชัยยศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
90 นาย พลสินธ์ุ แสงสุวรรณ ก านัน 10 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
91 นาย ภิญโญ ผุดเผือก ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
92 นาย ภูวนาท แก้วออด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอกสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
93 นาย วัชเร จันทร์ปาน ผู้ใหญ่บ้าน 2 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
94 นาย สุรเชษฐ์ ทองสองสี ผู้ใหญ่บ้าน 3 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
95 นาย อภิชาติ กรตเร่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี


