
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์มือถือ
1 นาย จเรย์ กลับคง ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี 0810919529
2 นาย ประชา รักษาจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบ่ี 0635599356
3 นาย ปรีชา สาโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบ่ี 0848395396
4 นาย ยงยุทธ์ิ สุทธิเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 11 พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี 0878816921
5 นาย ยู้หมาด สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 0873830790
6 นาย สมมาตย์ บุตรเติบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 0862755708
7 นาย สุคนธ์ ทุมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 0810873934
8 นาย สุชาติ รวดเร็ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี 0987151229
9 นาย การันต์ จันทร์แสง ก านัน - สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0810881367
10 นาย ชัยวัฒน์ พันธ์พฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0986758142
11 นาย เชาวลิตร ชุมละออง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 0936018176
12 น.ส. ณุชชนา สมตน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0867808423
13 นาย เดชา ค าลี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 0872833361
14 นาย ประยูร สุปันตี ผู้ใหญ่บ้าน 1 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0937156646
15 นาย ประวิทย์ ป่านอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 0638684690
16 นาย ภีมเดช เพชรโสม ก านัน - ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 0862771030
17 นาย สมชาย เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0892880862
18 นาย สุริยัน รวยร่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 0615566627
19 นาย อนุพงษ์ ศักด์ิซุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 3 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0857846962
20 นาย อิทธิชัย นาคอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 1 แหลมทราย หลังสวน ชุมพร 0986907311
21 นาย เกียรติศักด์ิ ชูเอน ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง 0878920455
22 นาย นิยม ปานมีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองลุ กันตัง ตรัง 0945987321
23 นาย พงษ์พันธ์ ทองสลับ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 0806478606
24 นาย วิวา เก้าเอ้ียน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง 0842901647
25 นาย วีระยุทธ ด าช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 0895885716
26 นาย สกล แป้นไทย ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 0899729002
27 นาย สมพร ทิพย์กล่อม ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 0872715726
28 นาย เอกสิทธ์ิ ปราบปราม ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองปาง รัษฎา ตรัง 0872684201
29 นาย เกรียงศักด์ิ เพชรรุตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0848445878
30 นาย เกรียงศักด์ิ สุกใส ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 0869452653
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31 นาย ชลิต ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0874678477
32 นาย สุวิทย์ จิตติศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0987292377
33 นาย ณรงค์ชัย พันธ์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 0918344767
34 นาย นภดล ศิริค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 0817918125
35 นาย นิพัทธ์ แก้วรจนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0895926063
36 นาย พรสวัสด์ิ รัตนพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 0884428073
37 นาย มาโนช เนาวสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านควนมุด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0878850266
38 น.ส. ราตรี เพ็ชรฆาต ผู้ใหญ่บ้าน 1 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 0822752516
39 นาย วิชาญ หนูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0937102144
40 นาย วิสุทธ์ิ ทองรักขาว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0641348651
41 นาย สมเกียรติ ทลิกรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0626573041
42 นาย สมิง พิพัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 0899727733
43 นาย สันติ นิยมเดชา ผู้ใหญ่บ้าน 3 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 0840537749
44 นาย สาโรจน์ ทองมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0814159950
45 นาย สุบัญชา มีเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 14 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0897252430
46 นาย สุวิทย์ พรหมเพศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช 0898734131
47 นาย แสงรัตน์ อนุรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0862661902
48 นาย อดิศักด์ิ ชุมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 เกาะชันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 06126222396
49 นาย อนาวิล อินอักษร ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0818625928
50 นาย อภินันท์ แสนเสนา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0628729537
51 นาย เอกชัย เศียรเก้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 0830965842
52 นาย ธนสิทธ์ิ ชลกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 10 กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา 0862752755
53 นาย นิพนธ์ เขตนคร ผู้ใหญ่บ้าน 8 กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา 0916504399
54 นาย ประจิม อินทรคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา 0862675618
55 นาย ประยงค์ ทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 มะรุ่ย ทับปุด พังงา -
56 นาย ประหยัด ว่องปลูกศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0819700949
57 นาย ยุทธนา ต้ังทรัพย์ไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา 0831732445
58 นาย ศาศวัฒน์ โบบทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อแสน ทับปุด พังงา -
59 นาย สมาน ชลเขตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หล่อยูง ตะก่ัวทุ่ง พังงา 0892918005
60 นาย เจือ นุ่มเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0828047905
61 นาย ปฏิวัติ มนตรี ก านัน - นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 0957598550
62 นาย ยอดชาย ยาชะรัด ผู้ใหญ่บ้าน 9 ชะรัด กงหรา พัทลุง 0862863599
63 นาย วิโรจน์ หม่ืนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 0831068962
64 นาย สมใจ แสงใส ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล าสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง 0807112165



65 นาย อนุพงษ์ มณ๊สว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0831938679
66 นาย อนุรักษ์ เส้งเอียด ก านัน - ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 0812779944
67 นาง อรเนตร เรืองรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 0817986712
68 นาย ธรรมนูญ เอียดจงดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 วัดสน ระโนด สงขลา 0824333434
69 นาย ประพันธ์ หนูเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านนา จะนะ สงขลา 0873917294
70 นาย ปราโมทย์ ช่วยชูวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองแดน ระโนด สงขลา 0901713349
71 นาย พีรยุทธ ยีหล๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0945936161
72 นาย วินัจชัย โภชนะการ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทับช้าง นาทวี สงขลา 0937261336
73 นาย สุชาติ ชุ่มช่ืน ก านัน - วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 0611977619
74 นาย อดล แหละหลี ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาหมอศรี นาทวี สงขลา 0898690601
75 นาย อดุล ทองสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 9 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 0813886192
76 นาย เดชณรงค์ อยู่กลาง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล 0887995655
77 นาย ทะนงศักด์ิ หล้าดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล 0818969516
78 นาย นาแซร์ เดนหมาน ก านัน - ต ามะลัง เมืองสตูล สตูล 0866954547
79 นาย บูบากา พงหลง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0887507906
80 นาย มานพ นพรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0917516290
81 นาย ศรชัย สินจรูญศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0836553855
82 นาย อดุลย์ สัสมาน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0869673730
83 นาย อ านาจ ตรีโกบ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 0856630209
84 นาย เกรียงศักด์ิ คล้ายโสม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0805240501
85 นาย ขวภณ แสงบ้านยาง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0861200904
86 นาย จักรินทร์ ฤทธี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0952589587
87 นาย จีระ ธรรมฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0865159761
88 นาย ชัยนิมิต ชมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะพงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0816776596
89 นาย ณรงค์ชัย ชุมเช้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 8 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0816992620
90 น.ส. ณิศานาถ เย็นมาก ก านัน 2 เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0844404411
91 นาย ธานี จินดา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0637303424
92 นาย ปราโมทย์ ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0808861550
93 นาย ปิยวุฒิ ประดิษฐ์พร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0962422365
94 นาย วุฒิชัย ไทยอ ามาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0950241461
95 นาย ส าราญ ทองสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0856191274


