












คณะกรรมการชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสตูล 
วันเสารท่ี 1 ตุลาคม 2559 

ณ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 
 

ลําดับ ข่ือ-นามสกุล สาขาวิชา ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได อาชีพ เบอรโทรศัพท E-mail 
1 น.ส.ฝาตีมะ อาดํา  

ประธาน 
วิทยาการจัดการ 
 

17 ม.3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล พนักงานขาย 085-8807719 
 

fatimah2530burhana2551  
@gmail.com 

2 นายนิกมัต มะสมัน  
ประชาสัมพันธ 

วิทยาการจัดการ 188 ม.6 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล  084-3006464 
 

 

3 น.ส.จิตรวรรณ พิมลพร  
รองประธาน 

วิทยาการจัดการ 12 ถ.วิเศษมยุรา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล  091-4627483  

4 น.ส.วรัญญา ขุนรายา  
รองประธาน 

วิทยาการจัดการ 82 ม.8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล  086-9645456 
 

 

5 น.ส.ดาหวัน เตาวโต 
เหรัญญิก 

นิติศาสตร 
 

136 ม.14  ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล  098-0605957 
 

Dawan_mydear 
@hotmail.co.th 

6 น.ส.รัตนา บุญศิริ 
เลขานุการ 

วิทยาการจัดการ 938 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พนักงานบัญชี  080-5390010  

7 น.ส.จินตนา ไชยวร 
กรรมการ  

วิทยาการจัดการ 107 ม.6 ต.ควนโพธิ ์อ.เมือง จ.สตูล พนักงานบัญชี  061-1598006 jintana7489@gmail.com 
 

8 น.ส.ปาวินา หมูดเด็น 
คณะกรรมการ  

ศึกษาศาสตร  64/3 ม.6 ต.ทาแพ อ.ทาแพ จ.สตูล  080-7129498  

9 น.ส.นัสรียา ปงหลีเส็น 
กรรมการ  

ศึกษาศาสตร  112 ม.12 ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง จ.สตูล  095-0431994  
 

10 
 

น.ส.อัจฉรา หมัดอะดั้ม 
กรรมการ  

วิทยาการจัดการ  204 ม.5 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล  099-3193832  

 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสตูล 

วันเสารท่ี 1 ตุลาคม 2559 
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 

 
ลําดับ ข่ือ-นามสกุล สาขาวิชา ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได อาชีพ เบอรโทรศัพท E-mail 
11 นายสมานวิทย เพาะผล 

กรรมการ  
นิติศาสตร 
 

81 ม.6 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  093-5895368 
 

 

12 นางสาวดารีนา ยาหวัง 
กรรมการ 

ศึกษาศาสตร  281 ซ.ฉลุงใต2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ครู 083-6577413  
 

13 น.ส.สําเสี๊ยะ สุวามีน 
ท่ีปรึกษา 

มนุษยนิเวศศาสตร 
 

154 ม.1 ต.เจะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล  081-2775347 
 

 
 

14 น.ส.ลัดดา อาดํา  
ท่ีปรึกษา  

เกษตรและสหกรณ 
 

290 ม.12 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง  082-4701895 
 

 

15 นายอนันต มารามาศ  
ท่ีปรึกษา  

รัฐศาสตร 232 ม.1 ต.ทาแพ อ.ทาแพ จ.สตูล  080-5402797 
 

 
 

 



ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ตําแหนง ที่อยู โทรศัพท

1 นายปยะศักดิ์  บุญเกื้อ 3920600620319 เกษรศาสตร ที่ปรึกษา 22 ม.7 ต.เขาปูน  อ.หวยยอด จ.ตรัง 089-2991063

2 นางพรประดับ  รอดแลว 5490017885 เกษรศาสตรและสหกรณ ที่ปรึกษา 370 ม.6 ต.ทาขาม  อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 081-0864696

3 นางสาวผกาวลี  กาญจนพรหม 5520025643 ศึกษาศาสตร ที่ปรึกษา 145 ม.1 ต.ปาแกบอหิน อ.ทุงหวา จ.สตูล 095-3191141

4 นายเอกกร  มีสุข 5780017538 รัฐศาสตร ประธานกรรมการ 18/67 ถ.เพลินพิทักษ ซ.4 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 084-0602345

5 นางสาวประภัสสร  ราษฎร 5315014679 นิเทศศาสตร รองประธาน 172/1 ม.4 ต.ปากคม อ.หวยยอด จ.ตรัง 085-6006370

6 นางสาววรรณทนีย  จงรักวิทย 5630166576 วิทยาการจัดการ รองประธาน 72/3 ม.3 ต.บางเปา อ.กันตัง จ.ตรัง 086-2350146

7 นางสาวณัฐธินี  บุญสนอง 5730028692 วิทยาการจัดการ เลขานุการ 76 ม.3 ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 088-0623739

8 นางสาวธาราวดี  พงศวชิรอักษร 5630166568 วิทยาการจัดการ เหริญญิก 57/2 ม.4 ต.บางเปา อ.กันตัง จ.ตรัง 090-0684085

9 นางสาวน้ําทิพย  สุภา 5750031204 วิทยาศาสตรสุขภาพ นายทะเบียน 89/1 ม.5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 062-5394945

10 นางสาวเรณู  เอียดชะตา 5410050578 ศิลปศาสตร ประชาสัมพันธ 55 ม.6 ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 093-5827661

11 นางสาวนภาพัน  นิลละออ 5530178200 วิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ 55 ม.4 ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง 081-6065293

12 นางสาวรัฐภรณ  ขันแกว 5720006368 ศึกษาศาสตร ประชาสัมพันธ 37/2 ม.2 ต.ทุงตอ อ.หวยยอด จ.ตรัง 080-5433082

13 นางจุรีย  สวางรัตน 5470005049 มนุษยนิเวศศาสตร กรรมการ 15/4 ม.2 ต.ทาพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 086-3739860

14 นางสาวสิรินาฏ  ไตรรงครัตน 5830013735 วิทยาการจัดการ กรรมการ 53/1 ถ.ควนขนุน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 093-5826415

15 นางสาวศิริวรรณ  จันทรทัย 5920004932 ศึกษาศาสตร กรรมการ 189/42 ถ.ทากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 099-4040318

รายชื่อคณะกรรมการชมรมนักศึกษา  มสธ. จังหวัดตรัง  ประจําป 2559-2561



รายช่ือกรรมการชมรม มสธ.จังหวัดนราธิวาส ป2559-2561 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ตําแหนง ที่อยูที่ติดตอได เบอรโทรศัพท 
1 นางรุจิรา รัตนถาวร 5990011248 เกษตรศาสตรและ

สหกรณ 
ที่ปรึกษาชมรม 2/5 ม.4 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 081-9579029 

2 นางกฤษณา แสงทอง 5930066401 วิทยาการจัดการ ประธานชมรม 61/1 ม.4 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส 96130 098-0622810 
3 นายรุสลัน ยะเอ 5930047393 วิทยาการจัดการ รองประธาน ชมรม 97/1 ม.7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 061-2180788 
4 น.ส.อารยา มะมิง 5810035211 ศิลปศาสตร เลขานุการ 564 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหง-โกลก อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส 

96120 
087-3951056 

5 นายฮาซนั บือเฮ็ง 5980007891 รัฐศาสตร เหรัญญิก 29/1 ม.4 ต.กะลูวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 093-6737438 
6 น.ส.ตวนฟาติมา กูมูดอ 5940019077 นิติศาสตร ประชาสัมพนัธ สนง.ที่ดินจังหวัดนราธิวาส ถ.พิชิตบาํรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.

นราธิวาส 96000 
095-0783886 

7 น.ส.วรรนิษา นามเสนา 5980007792 รัฐศาสตร นายทะเบียน 207/2 ม.4 ต.แมดง อ.แวง จ.นราธิวาส 96160 061-2300762 
8 นางวนัทนา รักษายศ 5920001525 ศึกษาศาสตร กรรมการ 52/1 ม.5 ต.แวง อ.แวง จ.นราธิวาส 96160 084-9664299 
9 ส.ต.ต.ธนัท ศรีเอียด 5940001794 นิติศาสตร กรรมการ 27/6 ม.1 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

96130 
089-8768256 

10 น.ส.นูรุลอิฮซาน เจะแล 5920001467 ศึกษาศาสตร กรรมการ 145 ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 095-7576651 
11 น.ส.สูฟยะห ตาบา 5930003875 วิทยาการจัดการ กรรมการ 113 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 093-5749285 
12 น.ส.นาอีมะ ตนัหยงตะมงุ 5830110978 วิทยาการจัดการ กรรมการ 20/1 ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 084-8513176 

 



คณะกรรมการชมรมนักศึกษา  มสธ.  จังหวัดสงขลา ป 2561 - 2563 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ตําแหนง เบอรติดตอ ท่ีอยู 
1 นางสุภาพรรณ    สุนันตะ รัฐศาสตร ท่ีปรึกษา 081-2779202 232  ซ.18 ถ.สุทธิสมมิทธ์ิ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
2 นายวีระพงษ    ฉัตรากาญจน นิติศาสตร ท่ีปรึกษา 091-9795165 27  ซ.ริมคลองขวาง ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 
3 นายเกรียงศักดิ์    สุทํามา วิทยาการจัดการ ท่ีปรกึษา 082-8261877 145/20  ถ.ประชาธิปตย 1  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

44 นางสาววิไลวรรณ     แกวปาน วิทยาการจัดการ ท่ีปรึกษา 084-6320829 99/2  ม.2  ต.คลองหอยโขง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 90230 
5 นายตรรีวัฒน    พรหมมณ ี วิทยาศาสตรและเทคโนฯ  ท่ีปรึกษา 083-6337993 41  ม.1  บานเนินเขา ซ.7  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
6 นายสุวรรณ    แซหย ี วิทยาการจัดการ ท่ีปรึกษา 093-7385958 2/8  ซ.หลบมุม ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
7 นางหวานใจ    วีรจินดาพงษ นิติศาสตร ประธาน 081-5999822 313  ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
8 นายวิชัย    วงศจันทราสกุล เกษตรและสหกรณฯ รองประธาน 081-8982955 121/97  ถ.ทุงรี-โคกวัด ม.6  ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
9 นางสาวสรอยริกิตต    ฆังคะมณ ี รัฐศาสตร รองประธาน 094-1424699 87  ถ.เพชรเกษม ซ.3  ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

10 นางอรวรรณ     ทองเต็ม ศึกษาศาสตร รองประธาน 084-8627943 60  ม.11  ต.คลองเปยะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
11 นางสาวอามีรา    ลาเตะ รัฐศาสตร เหรัญญิก 095-0781323 NarniaShopHatyai 64  ถ.จันทรนิเวศน 2  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
12 นายอติวิชญ     ศรีรักษ วิทยาการจัดการ ผูชวยเหรญัญิก 095-0315873 903  ม.2  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
13 นางสาวจันทรทา    จันทรมาลา วิทยาศาสตรสุขภาพ เลขานุการ 094-5934295 4  ซ.ธรรมโชติอุทิศ 1  ถ.กาญจนวนิช 17  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
14 นางสาวสุวดี    ปนดิสอน เกษตรศาสตร ผูชวยเลขานุการ 098-9145269 31  ถ.ปาดังเบซาร ซ.3  ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 
15 นางสาวพัชริทรนุช   สุรินทรบาง วิทยาการจัดการ ประชาสมัพันธ 089-5992163 70  ถ.เออุทิศ ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90250 
16 นายณัฐพล    จิระโร วิทยาการจัดการ ประชาสมัพันธ 093-6098007 25/206  โครงการเอ้ืออาทรคลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
17 นายวัลลภ    ทิพแสง วิทยาการจัดการ ประชาสมัพันธ 093-6120030 25/206  โครงการเอ้ืออาทรคลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
18 นางสาวสุภคัวี    คงศรี วิทยาการจัดการ ประชาสมัพันธ 083-7552451 356  ม.2  ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 

 

 

 

 



คณะกรรมการชมรมนักศึกษา  มสธ.  จังหวัดสงขลา ป 2561 - 2563 

ท่ี ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ตําแหนง เบอรติดตอ ท่ีอยู 
19 นางสาวภันทิลา    คงชู ศิลปศาสตร ฝายทะเบียน 085-1250249 2/32  ม.3  ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
20 นางสาวศศิประภา    หมัดโสะ ศิลปศาสตร ฝายทะเบียน 088-7736842 89/1  ม.7  ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 
21 นางสาวรจนา    รักษาธรรม นิติศาสตร ฝายทะเบียน 088-1620957 66  ม.5  ต.เกาะสะบา อ.เทพา จ.สงขลา  90150 
22 นางสาวผดุงขวัญ    มิ่งโมล ี ศึกษาศาสตร ฝายทะเบียน 090-7151219 11  ม.4  ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา 90210 
23 นางสาวสวรส    ธรรมสถิตถาวร วิทยาการจัดการ ฝายทะเบียน 095-0899372 15/17 ถ.วงศวานิช อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

24 นางสาววิมล    หมินเตะ ศิลปศาสตร ฝายปฏคิม 098-7940564 42/2  ม.7  ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 
25 นางสาวซีตีมาเรียม    หัดคง ศิลปศาสตร ฝายปฏคิม 084-8908253 114  ม.1  ต.ทาหมอไทร อ.จะนะ จงขลา 90130 
26 นางสาวอัจฉรา    ขุนชุม ศึกษาศาสตร ฝายปฏคิม 081-6096536 124  ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
27 นางสาวซอบารียะ    วาฮบั วิทยาการจัดการ ฝายปฏคิม 088-4883616 26  จุติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
28 นางสาวโรฮานา   ยีหวัง ศึกษาศาสตร ฝายปฏคิม 087-8281190 14  ม.1  ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 
29 นางสาวกนกวรรณ    หมัดอาด้ํา นิติศาสตร ฝายปฏคิม 094-8071192 31/4  ม.1  ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 81170 
30 นายปยะพงษ    อุดมผล วิทยาการจัดการ ฝายกิจกรรม 083-3854344 1  ซ.8  ไทยรัตนอพารทเมน หอง 217  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
31 นายประทีป    ดําแปน เกษตรและสหกรณฯ ฝายกิจกรรม 084-3979253 79  ม.5  ต.คลองหอยโขง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 90230 
32 นายนรินทรโชติ ช่ืนสกุลวรฤทธ์ิ รัฐศาสตร ฝายกิจกรรม 086-9555592 187 ถ.โชคสมาน 5  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
33 นายกรวิชญ    วาสิกศิร ิ วิทยาการจัดการ ฝายกิจกรรม 091-8499256 12  ถ.โชติวิทยกุล 2  ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
34 นางสาวอรชุดา    ออนจร ศึกษาศาสตร กรรมการ 093-7674631 44  รร.สุขเกษมวิทยา ถ.ผลอุทิศ ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 
35 นางสาวไฟโรส    แวดอเลาะ ศิลปศาสตร กรรมการ 083-6559528 23/3  ม.4  ต.ปรักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 
36 นางสาวกอยพิมล  แกวทรายขาว เกษตรและสหกรณฯ กรรมการ 061-2452519 76/50  ม.5  (คลองหวะ) ถ.พลพิชัย ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
37 พลฯ อยุทธ์ิศักดิ์    หมัดตะหมีน นิติศาสตร กรรมการ 088-7838716 92  กองพลาธิการฐานทัพเรือพังงา ภาคท่ี 3  อ.ทายเหมือง จ.พังงา 82210 
38 นางสาวจริยา    มหะหมัด ศึกษาศาสตร กรรมการ 095-0310259 77  ม.3  ต.ทาโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 
39 นางสาวฮายาตี    เจะยูนุ ศึกษาศาสตร กรรมการ 085-6724852 207/5  ม.7  ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 90110 
40 นางสาวบุตสบา แกวสุวรรณ ศึกษาศาสตร กรรมการ 0850776590 64 ถ.โปะหมอพัฒน 2 ต.บานพร ุอ.หาดใหญ จ.สงขลา90250 
41 นางสาวนันทนา ศรีใหม นิติศาสตร กรรมการ 0980142044 94/4 ม.14 บานกันใหญ ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 

 

 



 
 

รายชื่อกรรมการชมรม มสธ.จงัหวัดพัทลุง ป 2560 
 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ที่อยูที ่
สามารถติดตอได 

อาชีพ โทรศัพท 

1 นางสิริรินทร  บัวศรี    
ประธาน 

เกษตรศาสตรและสหกรณฯ 133 ม.6 ต.นาทอม  อ.เมือง  จ.
พัทลุง  93000    

ทําสวน 0808632177 

2 นายชลัมพล  คงเทพ 
รองประธาน 

รัฐศาสตร 131 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง 93110 

ทหาร 087-2917038 

3. นางชยพัทธ  คําวิชัย 
เหรัญญิก 

เศรษฐศาสตร 43 ม.1 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.
พัทลุง 93180 

รับจาง 092-8839323 

4. นางณิชชา  ขุนพล 
เลขานุการ 

เกษตรศาสตรและสหกรณฯ 37 ถ.บานพ ีต.คูหาสวรรค อ.
เมือง จ.พัทลุง 93000 

- - 

5 นางสาวอนงนาฎ  พานิช 
กรรมการ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ 118 ม.7 ต.ลําปา อ.เมือง  จ.
พัทลุง 93000 

ครู 086-3560383 

6. นายพลิศ แกลวทนงค 
กรรมการ 

ศิลปศาสตร 107/1 ม.5 ต.แหลมโตนด อ.
ควนขนุน  จ.พัทลุง 93110 

ทําสวน 093-7859879 

7. นายพลาธิป  แกลวทนงค 
กรรมการ 

ศิลปศาสตร 107/1 ม.5 ต.แหลมโตนด อ.
ควนขนุน  จ.พัทลุง 93110 

ทําสวน 098-0391707 

8. น.ส.ธัญญรัตน  คงเทพ 
กรรมการ 

ศิลปศาสตร 131 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง 93110 

- 098-0326251 

9. นายรณชัย แซล่ิว 
นายทะเบยีน 

เกษตรศาสตรและสหกรณฯ 133 ม.6 ต.นาทอม  อ.เมือง  จ.
พัทลุง  93000    

ชางซอมรถ 0808632177 

10. น.ส.พรพรรณ  รักษจํารูญ 
กรรมการ 

วิทยาการจัดการ 65/3 ม.8 ต.นาทอม อ.เมือง  
จ.พัทลุง 93000 

พนักงานบริษัท 088-7913130 

11. นายเจริญ  แกวมณี 
กรรมการ 

รัฐศาสตร 100 ม.7 ต.หารเทา อ.ปาก
พะยูน จ.พัทลุง 93120 

ผูใหญบาน - 

12. นายสาธิต  เสนห 
กรรมการ 

วิทยาการจัดการ 208 ม.6 ต.เกาะเตา อ.ปา
พะยอม จ.พทัลุง  

- 084-9692344 

13. นายธนพล  สุทธิกุล 
กรรมการ 

รัฐศาสตร 88 ม.3 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต 
จ.พัทลุง 93190 

- 061-6212852 

14. น.ส.สรัลพร  ปราบไพรินทร 
ประชาสัมพันธ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ 112/2 ม.7 ต.ควนมะพราว อ.
เมือง จ.พัทลุง 

- - 

15. นางสาวเพ็ญศิริ  สุวรรณรัตน 
กรรมการ 
 

วิทยา 
ศาสตรสุขภาพ 

220 ม.7 ต.พนมวังก อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง  93110 

ผูชวยพยาบาล 080-7562982 

16. นายปฏิวัติ มนตรี 
ที่ปรึกษา 

รัฐศาสตร 118/2 ม.9 ต.นาปะขอ อ.บาง
แกว จ.พัทลุง 93140 

ผูใหญบาน  

17. นางสาวรชตญา เล่ือนจันทร 
ที่ปรึกษา 

รัฐศาสตร 163 ม.5 ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน 
จ.พัทลุง 93130 

- 086-0854734 

18. นายอนุชา เฉลาชยั 
ที่ปรึกษา 

รัฐศาสตร 199 ม.8 ต.นาทอม อ.เมือง จ.
พัทลุง 93000  

กํานัน 0813288784 
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