
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ริต สิทธิมนต์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบ่ี
2 นาย วาสนา แป้นค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี
3 นาย วินิต แสวงสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดินอุดม ล าทับ กระบ่ี
4 นาย ภัทราวุช จีนหนู ผู้ใหญ่บ้าน 1 พรุเตียว เขาพนม กระบ่ี
5 นาย สมบัติ บุตรอีด ผู้ใหญ่บ้าน 2 อ่าวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี
6 นาย ย่าหน่าย คลองร้ัว ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี
7 นาย จตุพร วันช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี
8 นาย ประวิท วงษ์สกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
9 นาย ค านึง ทองแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
10 นาย วีรพงษ์ พรหมเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
11 นาย ประโยชน์ ทิพย์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
12 นาย วีระวัฒน์ ปราดเปร่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
13 นาย อริยณัฐ ไหมเช้ือจีน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
14 นาย บรรจง ศรีสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
15 นาย ทินกร ขาวเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาพละ เมืองตรัง ตรัง
16 นาย กรกวรรษ ปัญญาโชติกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางหมาก กันตัง ตรัง
17 นาย ศุภชัย สุทธิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางดี ห้วยยอด ตรัง
18 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภัทรภรณ์ เบ็ญระเหม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
19 นาย สมบูรณ์ ตรงบาตัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อหิน สิเกา ตรัง
20 นาย บุญช่วย ทองโอ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
21 นาย นิยม คงชูศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
22 นาย สมเกียรติ สมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
23 นาย วิรัตน์ อรชร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
24 นาย สมญา กาญจนสดุง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
25 นาย สุนทร จันทองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
26 นาย วุฒิไกร ไหมดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
27 นาย ศุภราช แสนวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
28 นาย เห้ือง สุตระ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
29 นาย ธวัช ศรีอุฬาร์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
30 นาย ชัชชัย ชูชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช

บัญชีรำยช่ือ
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม หลักสูตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นท่ี 7/2563

ระหว่ำงวันท่ี  21 ตุลำคม - 1 พฤศจิกำยน 2562
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้และศึกษำอบรมภำคใต้ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี

ช่ือ - สกุล



2

ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย ปรีชา ศรีราชพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
32 นาย สมศักด์ิ พุฒิวณิชย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
33 นาง กชพรรณ ต้ังธัญวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
34 นาย ชาติ ไชยวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
35 นาย ชัยเชษฐ สวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
36 นาย สัมพันธ์ พูลเสน ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
37 นาย แวสุไรดี เตะ ก านัน ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
38 นาย มามะซือรี ยาโก๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
39 นาย นูรซี มูซอ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
40 นาย ยูไนดี อาลี ผู้ใหญ่บ้าน 1 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
41 นาย อับดุลเล๊าะ มูซอ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
42 นาย ซักรี มามะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
43 นาย วชิระ ทุเรศพล ผู้ใหญ่บ้าน 12 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
44 นาย อาหามะ มาน๊ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี
45 นาย อีสมะแอ สาฮะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี
46 นาย อับดุลเลาะ สะมะแอ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กระโด ยะรัง ปัตตานี
47 นาย อับดุลรอมัน หะยีมะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
48 นาย มะรอปี สะแต ผู้ใหญ่บ้าน 4 บาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี
49 นาย ซูปียัน โซะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี
50 นาย แวนาหะ มาเละ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยามู ยะหร่ิง ปัตตานี
51 นาย ศุภกิจ ไหมละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน 1 กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา
52 นาย ก้อเดช ช่อแตง ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองเคียน ตะก่ัวทุ่ง พังงา
53 นาง ณีรนุช จินดาพล ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
54 นาย สมปอง ผ่ัวเค่ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหมาะ กะปง พังงา
55 นาย ชาตรี สงวนสิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
56 นาย อัมพันธ์ อาษาราษฏร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พรุใน เกาะยาว พังงา
57 นาย ชวน เพ็ชศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
58 นาย สมพงศ์ เกตุด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
59 นาย เกียรติศักด์ิ ชูทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
60 นาย อิสมาแอล ข าละออง ผู้ใหญ่บ้าน 11 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
61 นาย ถาวร ใหม่อ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
62 นาย บรรจง พรหมนวล ผู้ใหญ่บ้าน 13 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง
63 นาง ปรีดา คงเกล้ียง ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
64 นาย โกสินทร์ ทับชุม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
65 นาย ทักษิณ บือราแง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
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66 นาย บัสรี มะโซะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บุดี เมืองยะลา ยะลา
67 นาย มาหามะสะ สาโยะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปะแต ยะหา ยะลา
68 นาย สาและ นากอหม๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กาตอง ยะหา ยะลา
69 นาย อัมรอน ลูดิง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยะรม เบตง ยะลา
70 นาย มามุ มะแซ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา
71 นาย พันตการณ์ สะอะเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
72 นาย จ าเนียร สาลี ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางหิน กะเปอร์ ระนอง
73 นาย ศิริศักด์ิ อัตตะภิญโญ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ล าเลียง กระบุรี ระนอง
74 นาย นิรุติ เล่ียงล้ า ผู้ใหญ่บ้าน 6 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
75 นาย นิคม สีนุ้ย ก านัน คลองเปียะ จะนะ สงขลา
76 นาย อุเส็น ขุนเศษเก้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
77 นาย ยุดี หมัดเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
78 น.ส. ประทีป พิทักษ์ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
79 นาย ร่อซีดี ละหมิด ผู้ใหญ่บ้าน 5 คู จะนะ สงขลา
80 นาย วิโรจน์ หนิหมัด ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาทับ จะนะ สงขลา
81 น.ส. นงลักษณ์ ผลชะนะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
82 นาย อรุณ หมัดสา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
83 นาย เดชา แซะอาหลี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ควนโดน ควนโดน สตูล
84 นาย วราพงศ์ ท่อนทอง ก านัน ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
85 นาย สมัน เตาวะโต ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
86 นาย ภิเชฐ อุทัยรังษี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
87 นาย วิจิตร ทุ่งหว้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
88 นาย อับดุลหามต ย่ีมะเหร็บ ก านัน ละงู ละงู สตูล
89 นาย สนธยา พรหมดนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
90 นาย ศรายุทธ์ พยุงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
91 นาย ธิรวัฒน์ อินทวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
92 นาย เวนิตร์ ช่วยสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
93 นาย อ านาจ เจริญพร ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
94 นาย สุธรรม ทองพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
95 นาย วิชิต อินทร์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี


