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ที่ อําเภอ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1 เมือง นศ. อบจ. นครศรีฯ นายพิชัย บุญยเกียรติ นายก

2 เมือง นศ. อบจ. นครศรีฯ นายสน่ัน ศิลารัตน ปลัด

3 เมือง นศ. อบจ. นครศรีฯ นายมนตรี รักษศรีทอง ประธานสภา

4 ทุงสง ทม. ทุงสง นายพิเชษฐ  อุษาสุมงคล ปลัด

5 ทุงสง ทม. ทุงสง นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก ประธานสภา

6 ปากพนัง ทม. ปากพนัง นายพิเชษฐ  กลาสุคนธ นายก

7 เมือง นศ. ทม. ปากพูน นายเฉลิม  ศรีเมือง นายก

8 เฉลิมพระเกียรติ ทต. ดอนตรอ นายวัชร  สุดเกื้อ นายก

บัญชีรายชื่อผูเขาอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร อปท.จว.นศ.

และบัญชีรายชื่อผูเขาอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประธานสภา และปลัด อปท.จว.นศ.

อปท.

9 เฉลิมพระเกียรติ ทต. ดอนตรอ นางนุชรี สุดแกว ปลัด

10 เฉลิมพระเกียรติ ทต. ดอนตรอ นางพรพิศ รัตนบุษย ประธานสภา

11 เฉลิมพระเกียรติ ทต. ทางพูน นายชลธีร  ทองพริก นายก

12 เชียรใหญ ทต. เชียรใหญ นายวิรัตน  แดงบรรจง รองนายก

13 เชียรใหญ ทต. การะเกด นายอภิเชฐ  พรัดชู นายก

14 เชียรใหญ ทต. การะเกด นายปรเมศวร  ชุมทอง ปลัด

15 เชียรใหญ ทต. การะเกด นายพิชิต  ชูแกว ประธานสภา

16 เมือง นศ. ทต. โพธ์ิเสด็จ นายเกรียงศักดิ์  ดานคงรักษ นายก 

17 เมือง นศ. ทต. โพธ์ิเสด็จ จ.ส.ต.ภักดี  ศรีเมือง ปลัด

18 เมือง นศ. ทต. โพธ์ิเสด็จ ดาบตํารวจสมหมาย ผดุงสัตย ประธานสภา

19 เมือง นศ. ทต. ทาแพ นายจรัญ  เจียจิราพัทธนันท นายก

20 เมือง นศ. ทต. ทางิ้ว นายชินกร  นาคาศักดิ์ นายก

21 เมือง นศ ทต ทางิ้ว นายคนึงเดช แกวขวัญ ปลัด
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ที่ อําเภอ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุอปท.

22 เมือง นศ. ทต. ทางิ้ว นายนิคม ครุฑธามาศ ประธานสภา

23 เมือง นศ. ทต. บางจาก นายโสภิต  ชูพงศ นายก

24 เมือง นศ. ทต. บางจาก นายสุวัฒน  วชิรธนากร ปลัด

25 เมือง นศ. ทต. บางจาก นายสุริยะ  รัตนวัย ประธานสภา

26 เมือง นศ. ทต. ปากนคร นายนิกร อนุวัฒนวงค ปลัด

27 เมือง นศ. ทต. ปากนคร นายสุริยันต ยิ่งบุรุษ ประธานสภา

28 ขนอม ทต. ขนอม นายประสิทธิ์ เพชราภรณ นายก

29 ขนอม ทต. ทองเนียน นายอาธร  มุสิกลาย นายก

30 ขนอม ทต. ทองเนียน นายโจม  ทองใหญ ปลัด

31 ขนอม ทต. ทองเนียน นายสรวิชญ  อินทสุวรรณ ประธานสภา

 ไ ี ิ ิ32 ขนอม ทต. อาวขนอม นายไมตรี  พรหมพิชิต นายก

33 ขนอม ทต. อาวขนอม นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด

34 ขนอม ทต. อาวขนอม นายราเชนท ขนอม ประธานสภา

35 ฉวาง ทต. ไมเรียง นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์ นายก

36 ฉวาง ทต. ไมเรียง วาที่ ร.ต.ประยูรศักดิ์  ลิมพาณิชย ปลัด

37 ฉวาง ทต. ไมเรียง นายนิพนธ วิเศษศักดิ์ ประธานสภา

38
ฉวาง

ทต.
ฉวาง นายสุทธิพันธ ฤทธิรุตม

นายก

39 ฉวาง ทต. ฉวาง นายกันตพัฒน  ชายเขียวบุญวงศ ปลัด

40 ฉวาง ทต. ฉวาง นายกมลวิช สัมฤทธิ์ ประธานสภา

41 ฉวาง ทต. ปากนํ้าฉวาง นายบุญธรรม รุงเรือง นายก

42 ฉวาง ทต. ปากนํ้าฉวาง นายสงาชัย หนูเนียม ปลัด

43 ฉวาง ทต. ปากนํ้าฉวาง นายวิวัฒน สุคนธจร ประธานสภา

44 ชะอวด ทต. ชะอวด นายพฤนท ปานจีน นายก
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45 ชะอวด ทต. ทาประจะ นายประกอบ คงพรหม นายก

46 ชางกลาง ทต. หลักชาง นายชินวรณ  วิเชียร นายก

47 ชางกลาง ทต. หลักชาง นายสุนทร  เสถียรขจรกุล ปลัด

48 ชางกลาง ทต. สวนขัน นายไพรินทร  ใยนอย นายก

49 ทาศาลา ทต. ทาศาลา นายพงษเทพ ฟุงตระกูล นายก

50 ทุงใหญ ทต. ทายาง นายวิจิตร  แชมศิริวัฒน นายก

51 ทุงใหญ ทต. ทุงสัง ดาบตํารวจภาชโร เรืองสังข นายก

52 ทุงสง ทต. กะปาง นายทรงยศ กรุณา นายก

53 ทุงสง ทต. ชะมาย นายประพัฒน รักษศรีทอง นายก

54 ทุงสง ทต. ถ้ําใหญ นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ นายก

 ี่ ั ิ  ิ55 ทุงสง ทต. ทีวัง นายนิพนธ ประพฤติชอบ นายก

56 ทุงสง ทต. ท่ีวัง นายกัญช  อินหนู ปลัด

57 ทุงสง ทต. ท่ีวัง นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภา

58 นบพิตํา ทต. นาเหรง นายจริน  รักสนิท นายก

59 นบพิตํา ทต. นาเหรง นายนรังสรรค  อินทรณรงค ปลัด

60 นาบอน ทต. นาบอน นายยุทธศักด์ิ พัฒนาเกษตรวงศ นายก

61 นาบอน ทต. นาบอน นายวิเชียร รัตนสุภา ปลัด

62 นาบอน ทต. นาบอน นายสมพร พงศภันทารักษ ประธานสภา

63 ปากพนัง ทต. เกาะทวด นายวรรณชาติ  ยอดแกว นายก

64 ปากพนัง ทต. ชะเมา นายเอกชัย  คงปาน นายก

65 ปากพนัง ทต. ชะเมา นายสักรินทร  ธรสินธุ ปลัด

66 พรหมคีรี ทต. ทอนหงส นายอมร  แคลวภัย นายก

67 พรหมคีรี ทต. ทอนหงส นายอนุชา  ธรรมชาติ ปลัด
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ที่ อําเภอ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุอปท.

68 พรหมคีรี ทต. ทอนหงส นายสมิง รักขพันธ ประธานสภา

69 พรหมคีรี ทต. พรหมโลก นายรณชัย  คีรีเพ็ชร นายก

70 พรหมคีรี ทต. พรหมคีรี นายสถิตย  นททโชติ นายก

71 พรหมคีรี ทต. พรหมคีรี นายพีรยุทธ  ทองประดู ปลัด

72 พระพรหม ทต. นาสาร นายพยงค สงวนถอย นายก

73 พระพรหม ทต. นาสาร นายอธิคม  อนันตธนวิทย ปลัด

74 พระพรหม ทต. นาสาร นายจรินทร์ คุ้มกุมาร ประธานสภา

75 พิปูน ทต. เขาพระ นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์ นายก

76 พิปูน ทต. พิปูน นายธนบดี  ธนากรรฐ นายก

77 พิปูน ทต. กะทูน นายวิรัตน  ริยาพันธ นายก

ิ โ ั ี ั  ั78 พิปูน ทต. กะทูน นายโสภณัฐ  ศรีขวัญแกว ปลัด

79 พิปูน ทต. ควนกลาง นางอุไร  วองสกุล นายก

80 รอนพิบูลย ทต. เขาชุมทอง นายไพโรจน  อํานักมณี นายก

81 รอนพิบูลย ทต. เขาชุมทอง นายสมชาย  ชูวิเชียร ปลัด

82 รอนพิบูลย ทต. เขาชุมทอง นายอุดม ธานีรัตน ประธานสภา

83 รอนพิบูลย ทต. รอนพิบูลย นายวรภพ เพชรอนันต รองประธานสภา

84 รอนพิบูลย ทต. รอนพิบูลย นายเอกชัย ศรีพิทักษ ประธานสภา

85 รอนพิบูลย ทต. หินตก นายมาโนช  สวัสดีนฤมล นายก

86 ลานสกา ทต. ขุนทะเล นายโสภณ  พรหมแกว นายก

87 ลานสกา ทต. ขุนทะเล นายดนัย  รําพึงนิตย ปลัด

88 ลานสกา ทต. ขุนทะเล นายเกษม พรหมแกว ประธานสภา

89 ลานสกา ทต. ลานสกา นายณภัทร  ศรีใส นายก

90 สิชล ทต. ทุงใส นายอุดร  เรืองทอง นายก
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ที่ อําเภอ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุอปท.

91 สิชล ทต. ทุงใส นายชัยรัตน ถาวราภรณ ประธานสภา

92 สิชล ทต. สิชล นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา นายก

93 สิชล ทต. สิชล นายวรพนธ  บุญเสริมสุข ปลัด

94 หัวไทร ทต. เกาะเพชร นายเดชา  แกวเจริญ นายก

95 หัวไทร ทต. เกาะเพชร นายณรงค  ไชยคง ปลัด

96 หัวไทร ทต. เกาะเพชร นายสมพงษ เพ็ชรแกว ประธานสภา

97 หัวไทร ทต. หนาสตน นายประดับ แกวพลับ นายก

98 หัวไทร ทต. หนาสตน นายประทีป  คงตุก ปลัด

99 หัวไทร ทต. หนาสตน นายสัมฤทธิ์  แกวเนียม ประธานสภา

100 หัวไทร ทต. หัวไทร นายเรวัตร ดานตันติศุภกุล นายก

ั ไ ั ไ ิ ั  ั101 หัวไทร ทต. หัวไทร นางสาวสมสุข  วิภูษณะภัทร ปลัด

102 หัวไทร ทต. หัวไทร นายเฉลียว เต็มเปยม ประธานสภา

103 เฉลิมพระเกียรติ อบต. เชียรเขา นายประพันธ  นาคแกว นายก

104 เฉลิมพระเกียรติ อบต. สวนหลวง นายบุญยืน  ประทุมมาศ นายก

105 เฉลิมพระเกียรติ อบต. สวนหลวง นางสุภาพันธ    นาคแปน ปลัด

106 เฉลิมพระเกียรติ อบต. สวนหลวง นายวิสูตร บุศราทิศ ประธานสภา

107 เชียรใหญ อบต. เขาพระบาท นางฉวีวรรณ  แกวเขียว นายก

108 เชียรใหญ อบต. เสือหึง นายดุสิต  ไทรทอง นายก

109 เชียรใหญ อบต. แมเจาอยูหัว นายชนวีร  ซุนอินทร นายก

110 เชียรใหญ อบต. ไสหมาก นายอนันต  ถนอมสิน นายก

111 เชียรใหญ อบต. ไสหมาก นายสมโชค  ศรีรอด ปลัด

112 เชียรใหญ อบต. ไสหมาก นายประโชติ  สุริยผล ประธานสภา

113 เชียรใหญ อบต. ทองลําเจียก นายจรูญ  ชัยชุมพล นายก
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114 เชียรใหญ อบต. ทาขนาน นายนิรันด โพรขวาง นายก

115 เชียรใหญ อบต. บานเนิน นายสลัด  สงทวย นายก

116 เมือง นศ. อบต. ไชยมนตรี นายเชาวลิต  สุพรัตน นายก

117 เมือง นศ. อบต. กําแพงเซา น.ส.ไพเราะ  เอียดบัว นายก

118 เมือง นศ. อบต. กําแพงเซา จาเอกธีระ  ดวงสิน ปลัด

119 เมือง นศ. อบต. กําแพงเซา นายสวัสดิ์ แสนเสนา ประธานสภา

120 เมือง นศ. อบต. ทาเรือ นายชํานาญ ลักษณะชฎา นายก

121 เมือง นศ. อบต. ทาเรือ นายสุรินทร  สายพรหม ปลัด

122 เมือง นศ. อบต. ทาเรือ นายสมศักดิ์  อาชาฤทธ์ิ ประธานสภา

123 เมือง นศ. อบต. ทาไร นายพิพัฒน  ทุมรัตน นายก

ื  ั ี ั ิ์ ีไ124 เมือง นศ. อบต. ทาซัก นายเกรียงศักดิ ศรีไสย นายก

125 เมือง นศ. อบต. นาเคียน นายจรรยา ตัดสายชล นายก

126 เมือง นศ. อบต. นาเคียน นายวัชระ  กลิ่นหอม ปลัด

127 เมือง นศ. อบต. นาเคียน นายเกษม จิตรถาวร ประธานสภา

128 เมือง นศ. อบต. นาทราย นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ นายก

129 เมือง นศ. อบต. บางจาก นายภาณุวัชร  เพชรรัตน นายก

130 เมือง นศ. อบต. ปากนคร นายทรงศักดิ์  มุสิกอง นายก

131 เมือง นศ. อบต. ปากนคร นางโสมพรรณ  คงประพันธ ปลัด

132 เมือง นศ. อบต. ปากนคร นายสุรเชษฐ  มุสิกอง ประธานสภา

133 เมือง นศ. อบต. มะมวงสองตน นายมณี  จารีย นายก

134 เมือง นศ. อบต. มะมวงสองตน นายดนัย  สิทธิชัย ปลัด

135 ขนอม อบต. ควนทอง นายไตรรงค  ใจสบาย นายก

136 ขนอม อบต. ควนทอง นายสันติชัย  ศรีฟา ประธานสภา
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137 จุฬาภรณ อบต. ควนหนองควา นายประสาร ลุยจันทร นายก

138 จุฬาภรณ อบต. ทุงโพธิ์ นายสุชาติ เกิดศิริ นายก

139 จุฬาภรณ อบต. นาหมอบุญ จ.ส.อ.สมเกียรติ  วังบุญคง นายก

140 จุฬาภรณ อบต. บานชะอวด นางกมลรัตน แกวมณี นายก

141 จุฬาภรณ อบต. สามตําบล นายสุรศักดิ์  ไชยรักษา นายก

142 ฉวาง อบต. ไมเรียง นายธรรมศักดิ์  อุบล นายก

143 ฉวาง อบต. ไสหรา นายไพโรจน สุดใจ นายก

144 ฉวาง อบต. ไสหรา นางนาตยา  แซอ่ึง ปลัด

145 ฉวาง อบต. กะเปยด นายธีระศักดิ์  ศิริรัตน นายก

146 ฉวาง อบต. กะเปยด นางมัลลิกา  ศรีอินทร ปลัด

147 ฉวาง อบต. นาเขลียง นายสมโภชน  สิทธิรัตน ปลัด

148 ฉวาง อบต นาแว นายสชาติ คงแกว นายก148 ฉวาง อบต. นาแว นายสุชาต  คงแกว นายก

149 ฉวาง อบต. นากะชะ นางฉวีวรรณ  สุวรรณมณี นายก

150 ฉวาง อบต. นากะชะ นายสัมพันธ  แซอ่ึง ปลัด

151 ฉวาง อบต. ละอาย นายทรงวุฒิ  ทองรักษ นายก

152 ฉวาง อบต. ละอาย นางโสภา ทองฉิม ปลัด

153 ฉวาง อบต. ละอาย นายจําเปยน พรหมสุข ประธานสภา

154 ฉวาง อบต. หวยปริก จ.ส.ต.นาคินทร  จิตธรรม นายก

155 ฉวาง อบต. หวยปริก นายชาตรี    ชูขันธ ปลัด

156 ฉวาง อบต. หวยปริก นายดนุพร คงสา ประธานสภา

157 ชะอวด อบต. เกาะขันธ นายอุดม ไชยภักดี นายก

158 ชะอวด อบต. เขาพระทอง นายประดับ หมื่นจร นายก

159 ชะอวด อบต. เขาพระทอง นายสุพจน  ฤทธิชัย ปลัด

160 ชะอวด อบต. เขาพระทอง นายสุชาติ แกวใสพร ประธานสภา

161 ชะอวด อบต. เคร็ง นายไสว  ทองดํา นายก

162 ชะอวด อบต. ขอนหาด นายประยงค  หนูบุญคง นายก

163 ชะอวด อบต ควนหนองหงษ นายเจริญ ศรีภมิราช นายก
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164 ชะอวด อบต. ชะอวด นายบุญฤทธิ์  แคลวแกว นายก

165 ชะอวด อบต. ชะอวด นายคํานึง  จันทรคง ปลัด

166 ชะอวด อบต. ชะอวด นายวิเชียร สงเสน ประธานสภา

167 ชะอวด อบต. ทาเสม็ด นายสมปอง ทองมอก นายก

168 ชะอวด อบต. ทาเสม็ด นางศศิวิมล  บุญชูดํา ปลัด

169 ชะอวด อบต. นางหลง พ.ต.ท.สมศักดิ์ จันทรมณี นายก

170 ชะอวด อบต. บานตูล พ.ต.อ.พิทักษ คลังจันทร นายก

171 ชะอวด อบต. บานตูล นางดวงพร ชุมเปย ปลัด

172 ชะอวด อบต. บานตูล นายชม แสงวิเชียร ประธานสภา

173 ชะอวด อบต. วังอาง นายดิเรก หนูสาย นายก

174 ชางกลาง อบต. ชางกลาง นายจารึก  รัตนบุรี นายก

175 ถ้ําพรรณรา อบต. คลองเส นายสมพงศ  วิไล นายก

176 ถ้ําพรรณรา อบต ดสิต นายสมยศ รักษาวงศ นายก176 ถาพรรณรา อบต. ดุสต นายสมยศ  รกษาวงศ นายก

177 ถ้ําพรรณรา อบต. ดุสิต นายสงา  ปรีชา ปลัด

178 ถ้ําพรรณรา อบต. ดุสิต นายศักดา วิเศษโชค ประธานสภา

179 ถ้ําพรรณรา อบต. ถ้ําพรรณรา นายโสภณ  ผสม นายก

180 ทาศาลา อบต. โพธิ์ทอง นายกาแมน  สมาด นายก

181 ทาศาลา อบต. โพธิ์ทอง นายสมชาย มีทรัพย ปลัด

182 ทาศาลา อบต. โพธิ์ทอง นายอับดุลเราะหมาน โตะเปย ประธานสภา

183 ทาศาลา อบต. โมคลาน นางนาตยา  อุดมรัตน รองนายก

184 ทาศาลา อบต. โมคลาน นายสุเทพ  หนูรอด ปลัด

185 ทาศาลา อบต. โมคลาน นายวิพจน หลังโส ประธานสภา

186 ทาศาลา อบต. ไทยบุรี ดาบตํารวจการุณ  พุทธคุม นายก

187 ทาศาลา อบต. กลาย นายยุทธยา พิมเสน นายก

188 ทาศาลา อบต. กลาย น.ส.นิสากร สําเร็จเฟองฟู ปลัด

189 ทาศาลา อบต. กลาย นายสัญติญา เลื่อนลอย ประธานสภา

190 ทาศาลา อบต. ทาขึ้น นายบุญโช  แกวแกม นายก

191 ทาศาลา อบต ทาขึ้น น ส สพรรณี มาสวัสดิ์ ปลัด
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192 ทาศาลา อบต. ทาขึ้น นายบุญโชค ไชยรัตน ประธานสภา

193 ทาศาลา อบต. ทาศาลา นายอภินันท  เชาวลิต นายก

194 ทาศาลา อบต. ทาศาลา นายภิญโญ     หนูชื่น ปลัด

195 ทาศาลา อบต. ทาศาลา นายณัฐธัญ ขาวขํา ประธานสภา

196 ทาศาลา อบต. สระแกว นายวิโรจน  พิมเสน นายก

197 ทาศาลา อบต. สระแกว นายไชยสิทธิ์  เทพทอง ปลัด

198 ทาศาลา อบต. หัวตะพาน นางมนตฤดี  ศรีวิสุทธิ์ นายก

199 ทาศาลา อบต. หัวตะพาน น.ส.อรอนงค  หนูสุวรรณ ปลัด

200 ทุงใหญ อบต. กรุงหยัน นายสิปปภาส  สงทิพย นายก

201 ทุงใหญ อบต. กรุงหยัน นายภูมิรัชต  สมมุง ปลัด

202 ทุงใหญ อบต. กรุงหยัน นายบรรเลง สุขสม ประธานสภา

203 ทุงใหญ อบต. กุแหระ นายสุจิต  ชํานาญกิจ นายก

204 ทงใหญ อบต ทายาง นายสเมธ หลยจิ๋ว นายก204 ทุงใหญ อบต. ทายาง นายสุเมธ  หลุยจว นายก

205 ทุงใหญ อบต. ทุงใหญ นายชัยณรงค รักษามั่น นายก

206 ทุงใหญ อบต. บางรูป นายธินกร เชื้อกูลชาติ นายก

207 ทุงใหญ อบต. บางรูป น.ส.เศรษฐิณี  เกิดกลิ่นหอม ปลัด

208 ทุงใหญ อบต. บางรูป นายสมโชค กามูณี ประธานสภา

209 ทุงใหญ อบต. ปริก นายปรีชา  นาบุญ นายก

210 ทุงใหญ อบต. ปริก นางอําพร  ชัยวิชิต ปลัด

211 ทุงใหญ อบต. ปริก นายจรัญ  บุญเมือง ประธานสภา

212 ทุงสง อบต. เขาโร นายไพรัตน  รักษพงศ นายก

213 ทุงสง อบต. เขาขาว นายเกษม  สังขแกว นายก

214 ทุงสง อบต. เขาขาว นายจรัญ เกื้อภักดิ์ ปลัด

215 ทุงสง อบต. เขาขาว นายดํารงค  อุนศร ประธานสภา

216 ทุงสง อบต. ควนกรด นายวิเชษฎ รัตนบุรี นายก

217 ทุงสง อบต. ควนกรด นายสมชาย เพชรมาตศรี ประธานสภา

218 ทุงสง อบต. นาโพธิ์ นายพินิตย  ชูบัวทอง นายก

219 ทงสง อบต นาโพธิ์ วาท่ีรอยตรีประพันธ เพ็งเจริญ ปลัด
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220 ทุงสง อบต. นาโพธิ์ นายไพรัช  หอมหวน ประธานสภา

221 ทุงสง อบต. นาไมไผ นายชัยพิภัทร  รัตนบุรี นายก

222 ทุงสง อบต. นาไมไผ นายนพดล ไชยศร ปลัด

223 ทุงสง อบต. นาไมไผ นายสบาย รัตนบุรี ประธานสภา

224 ทุงสง อบต. นาหลวงเสน นายสุเมธ  ผาสุก นายก

225 ทุงสง อบต. นํ้าตก นายสมมิตร  รัตนกระจาง นายก

226 ทุงสง อบต. หนองหงส นายเชี่ยว  คําแหง ปลัด

227 ทุงสง อบต. หนองหงส นายสุเทพ แกวจิตงาม ประธานสภา

228 นบพิตํา อบต. กรุงชิง น.ส.จันทิมา  ศรีนุรัตน นายก

229 นบพิตํา อบต. กรุงชิง น.ส.นฤมล  มวงหิมพานต ปลัด

230 นบพิตํา อบต. กรุงชิง นายสมโชค เชาวลิต ประธานสภา

231 นบพิตํา อบต. กะหรอ นายมนัสพงค สุทธิเดช นายก

ิ ํ ิ ํ ั232 นบพิตํา อบต. กะหรอ สิบเอกกําแหง  กรงกรด ปลัด

233 นบพิตํา อบต. กะหรอ นายสานนท หีดเสน ประธานสภา

234 นบพิตํา อบต. นบพิตํา นายสมโชค  อินณรงค นายก

235 นบพิตํา อบต. นบพิตํา นายนคร  ปาลีพิชัย ปลัด

236 นบพิตํา อบต. นบพิตํา นายพงศปณต เชาวลิต ประธานสภา

237 นาบอน อบต. แกวแสน นายคนึง ชูพงศ นายก

238 นาบอน อบต. ทุงสง นายณรงคชัย  ปรีชา รองนายก

239 นาบอน อบต. นาบอน นายเจริญ  ศิริคํา นายก

240 บางขัน อบต. บางขัน นายสุรินทร  ศรีสมบัติ นายก

241 บางขัน อบต. บานนิคม นายสุพจน  พลการ นายก

242 บางขัน อบต. บานลํานาว นายสุเทพ  ภักดีโชติ นายก

243 บางขัน อบต. บานลํานาว นายประจักษ  พันนาสี ปลัด

244 บางขัน อบต. บานลํานาว นายสมคิด บุญชู ประธานสภา

245 บางขัน อบต. วังหิน นายทบ  รัตนคช นายก

246 ปากพนัง อบต แหลมตะลมพก นายทรงฤทธิ์ ฐานะวัฒนา นายก
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247 ปากพนัง อบต. แหลมตะลุมพุก นายชินโชติ แรทอง ปลัด

248 ปากพนัง อบต. ขนาบนาก นายณัฎภัทร  ออนศรีทอง นายก

249 ปากพนัง อบต. ขนาบนาก นางสาววนิดา   ธรฤทธิ์ ปลัด

250 ปากพนัง อบต. ขนาบนาก นายวิกิจ ชูสุข ประธานสภา

251 ปากพนัง อบต. คลองกระบือ นายวิชาญ  อนุมาศ ปลัด

252 ปากพนัง อบต. คลองกระบือ นายยุคล วงศสวัสดิ์ ประธานสภา

253 ปากพนัง อบต. คลองนอย นายจรัส  มาศทอง นายก

254 ปากพนัง อบต. คลองนอย นายคมกริช  คงชัย ปลัด

255 ปากพนัง อบต. คลองนอย นายไพรัตน  ฉังทับ ประธานสภา

256 ปากพนัง อบต. ทาพญา นายอิทธิชัย  รอดมณี นายก

257 ปากพนัง อบต. บางพระ นายวานิช นาคมาศ นายก

258 ปากพนัง อบต. บางศาลา นางอวยพรทิพย  ศรีเจริญ นายก

259 ปากพนัง อบต. บางศาลา นางลิ้นจี่ ภาชนะกาญจน ปลัด

260 ปากพนัง อบต. บานเพิง นายสําราญ  อุนใหม นายก

261 ปากพนัง อบต. บานใหม นายชาตรี คงไสยะ นายก

262 ปากพนัง อบต. บานใหม จ.ส.ต.มณี บัวขาว ปลัด

263 ปากพนัง อบต. ปากแพรก นายโสภา  แกวจีน นายก

264 ปากพนัง อบต. ปากพนังฝงตะวันตก นายประเสริฐ  แดงเรือง นายก

265 ปากพนัง อบต. ปากพนังฝงตะวันตก จ.ส.ต.สุนทร  มณีฉาย ปลัด

266 ปากพนัง อบต. ปากพนังฝงตะวันตก นายวิไชยันต จันทรทอง ประธานสภา

267 ปากพนัง อบต. ปากพนังฝงตะวันออก นายบุญโชค ขําปราง นายก

268 ปากพนัง อบต. ปาระกํา นายสุวิทย  เล็กพูล นายก

269 ปากพนัง อบต. ปาระกํา นายจรัญ บุญลอม ปลัด

270 ปากพนัง อบต. หูลอง นายวิชิต  เกื้อบรรจง นายก

271 ปากพนัง อบต. หูลอง นายฐิตติพงศ  คงชวย ปลัด

272 ปากพนัง อบต. หูลอง นายถาวร กลั้งเนียม ประธานสภา
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273 พรหมคีรี อบต. ทอนหงส นายสันติ  ศรีเมือง นายก

274 พรหมคีรี อบต. ทอนหงส นางชินรัตน  กรงกรด ปลัด

275 พรหมคีรี อบต. ทอนหงส นายเจริญ พิศพรรณ ประธานสภา

276 พรหมคีรี อบต. นาเรียง นายประเสริฐ  ไหมดี นายก

277 พรหมคีรี อบต. บานเกาะ นายวิจิตร เทพีรัตน นายก

278 พรหมคีรี อบต. อินคีรี นายสันต  กิ่งรัตน นายก

279 พระพรหม อบต. ชางซาย นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ นายก

280 พระพรหม อบต. ทายสําเภา นางจิตรา  ศรีพิบูลย นายก

281 พระพรหม อบต. ทายสําเภา นายสิระเชษฐ  จูงศิริ ปลัด

282 พระพรหม อบต. ทายสําเภา นางอภิสิทธิ์  แสงวงศ ประธานสภา

283 พระพรหม อบต. นาพรุ นายวิเชียร  พลชัย รองนายก

284 พระพรหม อบต. นาพรุ นางเพ็ญจันทร คงเมือง ปลัด

285 พระพรหม อบต. นาพรุ นายเดชา โคจีจุล ประธานสภา

286 พิปูน อบต. พิปูน นายสําเริง เดโช นายก

287 พิปูน อบต. ยางคอม นายไมตรี  สุทธิ นายก

288 รอนพิบูลย อบต. เสาธง นายจิระวัฒน  เทวเดช ปลัด

289 รอนพิบูลย อบต. เสาธง นายครองศักดิ์ พูลแกว ประธานสภา

290 รอนพิบูลย อบต. ควนชุม นายชัยยุทธ  แกวบุญทอง นายก

291 รอนพิบูลย อบต. ควนชุม นางพัชรินทร   พุทธังกุโร ปลัด

292 รอนพิบูลย อบต. ควนชุม นายวรเชษฐ แสงสูร ประธานสภา

293 รอนพิบูลย อบต. ควนพัง นายนุกูล  ธานีรัตน นายก

294 รอนพิบูลย อบต. ควนพัง นายอภินันท   พจนะ ปลัด

295 รอนพิบูลย อบต. ควนพัง นายจรัญ เกื้อนุย ประธานสภา

296 รอนพิบูลย อบต. หินตก นายสมเกียรติ รักสถาน นายก

297 รอนพิบูลย อบต. หินตก นายสมศักดิ์  เสนคง ประธานสภา

298 ลานสกา อบต. เขาแกว นายดุสิต  วิชัยพล นายก
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299 ลานสกา อบต. เขาแกว นางจันทิรา หนูเขียว ปลัด

300 ลานสกา อบต. เขาแกว นายทนง บุญธรรม ประธานสภา

301 ลานสกา อบต. กําโลน นายประยงค  จุลรัตน นายก

302 ลานสกา อบต. กําโลน ส.ต.ต.หญิงมณฑาทิพย  เมฆาวรรณ ปลัด

303 ลานสกา อบต. กําโลน นายอํานาจ ปยจันทร ประธานสภา

304 ลานสกา อบต. ทาดี นายปรารถนา  พจนจําเนียร นายก

305 ลานสกา อบต. ทาดี ส.ต.ต.สุรินทร  เดชรักษา ปลัด

306 ลานสกา อบต. ทาดี นายประไพ ชูชวย ประธานสภา

307 ลานสกา อบต. ลานสกา นายเจริญ  อิฏฐพล นายก

308 ลานสกา อบต. ลานสกา นางพิไลพร  คงเกิด ปลัด

309 ลานสกา อบต. ลานสกา นายบุญธรรม อาสนสมโภชน ประธานสภา

310 สิชล อบต. เทพราช นายไชยา ชนอม นายก

311 สิชล อบต. เปล่ียน นายสันติสุข มีคํา นายก

312 สิชล อบต. เปล่ียน นายกิตติศักดิ์  อมรลักษณ ปลัด

313 สิชล อบต. เปล่ียน นายวิชิต อินทรทอง ประธานสภา

314 สิชล อบต. เสาเภา นายนิตินัย  เอ่ียมชลวิเลศ นายก

315 สิชล อบต. ฉลอง นายสุนทร  ใจหาว นายก

316 สิชล อบต. ทุงปรัง นายสันติ พันธวาที นายก

317 สิชล อบต. สิชล นายสุพจน พูลสวัสดิ์ นายก

318 สิชล อบต. ส่ีขีด นายสําคัญ ศรีสุข นายก

319 หัวไทร อบต. เขาพังไกร นายสุชาติ คงชุม นายก

320 หัวไทร อบต. เขาพังไกร นายสมพร กาฬวัจนะ ปลัด

321 หัวไทร อบต. เขาพังไกร นางพัชรินทร  ทองสุข ประธานสภา

322 หัวไทร อบต. แหลม นายเสทือน ถาวรนุรักษ นายก

323 หัวไทร อบต. ควนชะลิก นายสุชีพ จันทรแกว นายก

324 หัวไทร อบต. ควนชะลิก นายสมศักดิ์  หนูรุน ปลัด

325 หัวไทร อบต ควนชะลิก นายประกิจ มากแกว ประธานสภา
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326 หัวไทร อบต. ทรายขาว นายสุรินทร  สงหนู นายก

327 หัวไทร อบต. ทาซอม นายธรรมนูญ ดีทองออน นายก

328 หัวไทร อบต. ทาซอม นายสุชาติ  ชํานาญแทน ปลัด

329 หัวไทร อบต. บางนบ นายสมเกียรติ มีทองจันทร นายก

330 หัวไทร อบต. บางนบ นางสาวชุลีกร  คงศรีทอง ปลัด

331 หัวไทร อบต. บานราม นายนุสรณ  อุนเมือง นายก

332 หัวไทร อบต. รามแกว นายมนัส  รอดเกล้ียง นายก

333 หัวไทร อบต. หัวไทร นายสมบูรณ  ขลุกเอียด นายก

334 หัวไทร อบต. หัวไทร นายเสนห  ออนเกตุพล ปลัด

335 หัวไทร อบต. หัวไทร นายพิทยา สุทธิสมพร ประธานสภา
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