
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ณฐกร เรือทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย นิพนธ์ ฤทธิขาบ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี
3 นาย ป้วน ก่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี
4 นาย พิเชษฐ ไร่ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี
5 นาย รณชัย สองเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี
6 นาย ล าเยน เกนบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี
7 นาย อับดลอารีด เล็กกุล ก านัน 3 ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี
8 นาย อิมร้อเหม หวังสป ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยน  าขาว คลองท่อม กระบ่ี
9 นาย กิตติพงษ์ เสมาทัศน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปังหวาน ปะทิว ชุมพร
10 นาย จารึก โกสินทร์ ก านัน - บางสน ปะทิว ชุมพร
11 นาย จิตณรงค์ ดับโศก ผู้ใหญ่บ้าน 10 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
12 นาย ทินกร แสงปาน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
13 นาย ธรรมนูญ ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้าน 20 ละแม ละแม ชุมพร
14 นาง ปรีดา สถิตย์สร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
15 นาย พิชัย ชุมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 สวนแดง ละแม ชุมพร
16 นาย ภิญโญ เพชรคง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
17 นาย ยุทธนา นฤสาร ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางสน ปะทิว ชุมพร
18 นาย สุพล สวัสดี ก านัน - หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
19 นาง อรุณรัตน์ ผูกประยูร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
20 นาย อัศม์เดช ทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 19 ละแม ละแม ชุมพร
21 นาย เคียง หนูนุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
22 นาย ทวีศักด์ิ ทอนหยี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง
23 นาย ประดิษฐ์ สีดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองลุ กันตัง ตรัง
24 นาย ประนม บุญโยดม ผู้ใหญ่บ้าน 11 แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
25 นาย พัฒนา ชัยเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
26 นาย มานิต บัวแดง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
27 นาย สุทธิ พิบูลย์ ก านัน - เขาไพร รัษฎา ตรัง
28 นาย อนันต์ สิทธิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
29 นาย กัษมา เขตนคร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่างิ ว เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
30 นาง กานดา กิจผดุง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
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31 นาย จรัญ บุญวิก ก านัน - ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
32 นาย เฉลิมเกียรติ ข าทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช
33 นาย ชนะวรรณ ศรีมุกข์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
34 นาย ชุติพงศ์ ชอบท ากิจ ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
35 นาย ทวี วงศ์แดง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าชัก เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
36 นาง ทิพวรรณ หลวงนา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
37 นาง นิศมา จ าปีพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
38 น.ส. บังอร ก าปา ผู้ใหญ่บ้าน 15 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
39 นาย ประเสริฐ ชนะฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช
40 นาย ปัญญา รัตนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
41 นาย พงศ์ภัค พูลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
42 น.ส. พิมพ์ปวีร์ เขียวจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
43 นาย เลิศชาย เกิดเมืองเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
44 นาย วีรพงศ์ วงศ์พิพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
45 น.ส. ศิรินันท์ เยาวนาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6  ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
46 นาย สมชาย รุ่งเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
47 นาย สมพงค์ สมทอง ก านัน - มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
48 นาย สายัณห์ มณีพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
49 นาย ส าเริง หนูเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
50 นาย สุรเชษฐ์ แก้วอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 8 กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
51 นาย เอกชัย หลุ่ยจ๋ิว ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
52 นาย ชาญยุทธ์ บูรณ์กาญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา
53 นาย ธนัง ทองพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา
54 นาย ธีรยุทธ์ เมืองภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
55 นาย บุญช่วย คงนาม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา
56 นาย มานะ สงวนพันธ์ ก านัน - ทับปุด ทับปุด พังงา
57 นาย มาโนช สืบพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา
58 นาย สวัสด์ิ เผดิมผล ผู้ใหญ่บ้าน 1 สองแพรก เมืองพังงา พังงา
59 นาย ส าเริง เพ็ชรทัพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ต าตัว ตะก่ัวป่า พังงา
60 นาย กิตติกร นวลจันทร์ ก านัน - บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
61 นาย บุญเลิศ ทองมาก ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
62 นาย ประพล ไชยงาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
63 นาง พัสวี ประทุมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
64 นาย มานพ เพชรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่ามะเด่ือ บางแก้ว พัทลุง



65 นาย ราเชษฐ์ ด าเม็ง ก านัน - ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
66 นาย สมจิตร คงผอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
67 นาย อิศราวุธ แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
68 นาย เดชา ชุ้นสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
69 นาง พัชนี ราชพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
70 นาย มะนาเช ปาเนาะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปลักหนู นาทวี สงขลา
71 นาย มะนีซัม เลาะสุหลง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
72 นาย มาลีกี ทวีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา
73 นาย วิเชษฐ์ นวลเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 17 นาทวี นาทวี สงขลา
74 นาย วิดรจน์ ชายบุญแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
75 นาย สมหมาย จันทร์ฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 กระดังงา สทิงพระ สงขลา
76 นาย โกมล กุลวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
77 นาย ประสิทธ์ิ นิลเวช ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
78 นาย ประสิทธิ แก้วควนสูง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
79 นาย ประสิทธ์ิชัย ศรีทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
80 นาย ปราโมท พุทธศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
81 นาย มณเฑียร ยัวอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
82 นาย มโน ร่วมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
83 นาย ศุภมิตร คุ้มเอียด ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84 นาย สุชาติ ถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
85 นาย สุรเซษฐ พืชผล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
86 นาย สุรินทร์ ศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
87 นาย อภิศักด์ิ สุขเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 6 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
88 นาย สมใจ เกลี ยงคง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ควนขัน เมืองสตูล สตูล
89 นาย เดชณรงค์ อยู่กลาง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
90 นาย ทะนงศักด์ิ หล้าดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
91 นาย มูอัมหมาดดาสัน    อุสนุน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล
92 นาย การียา เดชสมัธ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกตรี เมืองสตูล สตูล
93 นาย มัสดาปา วัฒนะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
94 นาย อิสมาแอน หาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 13 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
95 นาย วิสูตร ประกอบ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล


