
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมเจน คงประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี
2 นาย ปรีดา แต่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 สินปูน เขาพนม กระบ่ี
3 นาย อ าพล ชูค  า ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาพนม เขาพนม กระบ่ี
4 นาย สุทธิพงษ์ ทองคง ผู้ใหญ่บ้าน 5 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
5 น.ส. ธนวดี ขยัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร  
6 น.ส. จุรีรัตน์ ศรีแมน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ละแม ละแม ชุมพร
7 นาง ศรีตนาภรณ์ สมช่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ละแม ละแม ชุมพร
8 นาย อรุณ ประทับกอง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
9 นาย มณี ชุมวรฐายี ผู้ใหญ่บ้าน 1 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
10 นาย สุนันท์ สงคงคา ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
11 นาย จรุง เพ็งจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
12 นาย สุกิจ ฐินะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
13 นาย ณัฎฐาขัย ด านิล ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางน  าจืด หลังสวน ชุมพร
14 1นาย สนิท หนกหลัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
15 นาย วิรุฬห์ วาราช ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
16 นาย เพ่ิมศักด์ิ รักย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ในควน ย่านตาขาว ตรัง
17 นาย จงรักษ์ แสงหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
18 นาย ศุภกิจ เรือนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ซ่อง นาโยง ตรัง
19 นาย สมเกียรติ ง่วนสน ผู้ใหญ่บ้าน 13 ควนเมา รัษฎา ตรัง
20 นาย วีรพงษ์ สองเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองชีล้อม กันตัง ตรัง
21 นาย ธวัชชัย งามเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
22 นาย ปลอบ จันสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองชีล้อม กันตัง ตรัง
23 นาย วิรัช ทองรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
24 นาย สุชาติ สงรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
25 นาย วุฒิชัย สุขขนาน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
26 นาย สุทัศน์ หนูพริก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
27 นาย วุฒินันต์ มอบนรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
28 นาย สมชาย พิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
29 นาย ไพโรจน์ พนังแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
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30 นาย เอกชัย จันทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
31 นาย สมศักด์ิ จันทร์จ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 7 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
32 นาย วินัย แก้วบุญทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
33 นาย พิชอบ ช่วยพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช
34 นาย วีรพงษ์ อิ ววังโส ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช
35 นาง อารอบ ทิพย์สวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
36 นาย ปติศักด์ิ ขุนทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
37 นาย ธีรพงษ์ โอปลอด ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
38 นาย อนุวัตร เพ่งบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
39 นาย อาดือเร๊ะ ดาโอ๊ะ ก านัน 8 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
40 นาย นูรซีลัน อับดัลรอแม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
41 นาง ด่วนคอลีเยาะ   กุพะมา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
42 นาง ฟาตีเมาะ เจ๊ะแว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
43 นาย เจ๊ะอัสรี สะนิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
44 นาย ชยวัฒน์ วิชัยวัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
45 นาย วิชัย บุตรจง ผู้ใหญ่บ้าน 2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
46 ประจวบคีรีขันธ์
47 นาง รอมือละ เฮงปิยา ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
48 นาย การิยา มะดีเยาะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
49 นาย สมเกียรติ สังข์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
50 นาย ธรรมนูญ ขวัญเชื อ ผู้ใหญ่บ้าน 6 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
51 นาย สะมาแอ อานู ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
52 นาย บัญญัติ ช่วยธรรมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
53 นาย มะรง ปียา ผู้ใหญ่บ้าน 1 สาคอบน มายอ ปัตตานี
54 นาย ดิเรก หล าหลัง ผู้ใหญ่บ้าน ทุ่งพลา โคกโพธ์ิ ปัตตานี
55 นาง ฮาลิม๊ะ ยามุยีมะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี
56 นาย สมโชค ช่วยสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตากแดด เมืองพังงา พังงา
57 นาย เรวุฒิ บุญกานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่ากอ เมืองพังงา พังงา
58 นาย ชัยวัฒน์ เส็นบัตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
59 นาย อาคม สุขบัว ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
60 นาย กรธัช เส้งซิว ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง
61 นา วินัย รักจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
62 นาย อ้าหมัด สวยโอ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
63 นาย สมจิตร คงผอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง



64 นาย ธวัชชัย ชูจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
65 นาย ชาญยุทธ ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 14 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
66 นาย สมทรง นุ่นสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
67 นาย อิสมาแอ เซะบากอ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
68 นาย รอพา ซีโละ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โกตาบารู รามัน ยะลา
69 นาย มาหะมัดอัสรีแลมะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บาลอ รามัน ยะลา
70 นาย กอเส็ม เต็นเซ็น ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าซิง จะนะ สงขลา
71 นาย วีระ พัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 เกาะใหญ่ กระแสสินธ์ุ สงขลา
72 นาย สามารถ อักษรเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
73 นาย เรวัตร ณะกาโร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
74 นาย สุชาติ คงสี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่าม่วง เทพา สงขลา
75 นาย วิโรจน์ คงมณี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
76 นาย กมล ชูโตชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
77 นาง สุนันทา แก้ววรรณโณ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
78 นาย อุดมเดช ชะเดหรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาทวี นาทวี สงขลา
79 นาย รอหะ สายหมัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
80 นาย วิรัตน์ รักษาโบ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
81 นาย เกริก นุ้ยน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
82 นาย พิสนธ์ิ ติณชาติอารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
83 นาย ประพันธ์ ทองศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84 นาย ธวัชชัย รักสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
85 นาย สงบ สาเรศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
86 นาย วิรัตน์ เพ็งสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
87 นาย ชลธี ศรีรอดภัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 พลูเถ่ือน พนม สุราษฎร์ธานี
88 นาย วิทยา อัมพปานิต ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
89 นาย อนุวัฒน์ พัฒนะอานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
90 นาย สุภาพ รองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
91 นาย พิศาล อินทรก าเนิด ก านัน - กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
92 นาย จเร เจริญผล ก านัน - บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
93 นาย กรรณรงค์ เนียมมีศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
94 นาง เสาวภา วราชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
95 นาง สายทิพย์ ศรีสุข 5 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


