
รายช่ือแกนน าระดับต าบล 
 

อ าเภอเมือง 

 

ที่ ช่ือ – สกลุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นายศิลป์เรืองศกัด์ิ  สุกใส 4/2  ม.5  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง 5800700047305  087 – 2741447 ท.โคกหล่อ  
2. นายสราวุฒิ  จิตรแหง 35  ม.1  ต.บา้นควน  อ.เมือง  จ.ตรัง 39201002422657 094 – 5922944 บา้นควน  
3. นายสวสัด์ิ  ชูกล  ่า 25/3  ม.4   ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง 3920100689198 090 – 0289643 นาตาล่วง  
4. นางดรุณี   ดว้งหว้ย 61/1  ม.7  ต.น ้ าผดุ  อ.เมือง  จ.ตรัง 3920600690217 085 – 0681895 น ้าผดุ  
5. นายคนึงนิจ   วงัหิน 69/2  ม.2  ต.นาท่ามใต ้ อ.  จ.ตรัง 3920100975832 087 – 3870717 นาท่ามใต ้  
6. นายณรงค ์  รักราว ี 85  ม.3  ต.ควนปริง  อ.เมือง  จ.ตรัง 3920100484804 062 – 9739202 ควนปริง  
7. นางอรุณี  คงแกว้ 35  ม.3  ต.นาพละ  อ.เมือง  จ.ตรัง 3920100577535 086 – 9492008 นาพละ  
8. น.ส.งามตา  ชยัชนะ    หนองตรุด  
9. นายประศาสน์  รอดภยั    บางรัก  

 

 

 

 

 



 

อ าเภอนาโยง  

ท่ี ช่ือ – สกลุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต าบล หมายเหตุ 
1. น.ส.ศรินรัตน์  ภูสิทธิรัชพงศ ์ 63 ม.8 ต.8 ต.นาขา้วเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 3920100296544 098-9956926 นาขา้วเสีย  
2. นางบุญทิพย ์  เกตุทอง 34/5 ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 3920100325854 082 – 2851945 ช่อง  
3. นายสมปอง  บุญรอด 62 ม.10 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 5200100042197 090 – 2017442 ละมอ  
4. นางนิตยา   จกัรราช 71/2 ม.7 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 3920100074878 084 – 3087371 นาโยงเหนือ  
5. นายไพโรจน์  เพชรขาว 34/3 ม.4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 3920101012205 081 – 4166254 นาหมื่นศรี  
6. นายสมประกอบ  อั้นซา้ย    โคกสะบา้  

 

อ าเภอย่านตาขาว 

ที่ ช่ือ – สกลุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นางธญัจิรา  ชูบาล 132  ม.4  ต.หนองบ่อ อ.ยา่นตาขาว  จ.ตรัง 5909999006135 086 – 1356087 หนองบ่อ  
2. น.ส.ญาณีกร  รอดเพชร 17  ม.5 ต.เกาะเป๊ียะ  อ.ยา่นตาขาว  จ.ตรัง 3920300167128 087 – 2822968 เกาะเป๊ียะ  
3. นายไพโรจน์  ตั้งใจมัน่ 176/1  ถ.ตรัง-ปะเหลียน  อ.ยา่นตาขาว  จ.ตรัง 5101400010632 095 – 6649663 ท.ยา่นตาขาว  
4. นางมาลี   ยอดศรี 27  ม.4 ต.โพรงจระเข ้ อ.ยา่นตาขาว  จ.ตรัง 3920300176518 092 – 9790080 โพรงจระเข ้  
5.  น.ส. สุภาวดี  เพชรหนู 7   ม.1  ต.นาชุมเห็ด  อ.ยา่นตาขาว  จ.ตรัง 3929900098834 089 – 9088279 นาชุมเห็ด  
6. นายเทิดศกัด์ิ  พลประสิทธ์ิ 94/3  ม.2 ต.ทุ่งค่าย  อ.ยา่นตาขาว  จ.ตรัง 3770300168347 806 - 2824795  ทุ่งค่าย  
7. นางมณี  ชูแสง 44 ม.2 ต.ทุ่งกระเบือ อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 3920300080995 081 – 0890900 ทุ่งกระเบือ  



8.     เทศบาลควนโพธ์ิ  
9.     ในควน  

 

 

 

อ าเภอหาดส าราญ 

ที่ ช่ือ – สกลุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นายแสวง   ขุนอาจ 25/2  ม.4 ต.ตะเส๊ะ  อ.หาดส าราญ  จ.ตรัง 3100200405989 089 - 5946744 ตะเส๊ะ  
2. นายไพโรจน์  ใจบุญ 135 ม.8 ต.หาดส าราญ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 3920400082213 099 – 6967632 หาดส าราญ  
3. นายธีรยทุธ์ิ  ศรีรัตนะ 97/3 ม.3  ต. บา้หวี  อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 3920400011014 094 - 0070289 บา้หวี  

 

 

 

 

 

 



 

อ าเภอปะเหลียน 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ที่อยู่ ประเลขบัตรชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นางศิริลกัษณ์  หยงัหลงั 241/8 ม.5 ต.ท่าขา้ม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 3760200079580  ท่าขา้ม  
2. นางพิมพงศ ์ ฤทธิสุนทร 170 ม.2 ต.ลิพงั อ.ปะเหลียน จ. ตรัง 3920400266861  ลิพงั  
3. นางสาวลดัดา  หะเทศ 3/3 ม.1 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 3920400286196 091 – 8455635 แหลมสอม  
4. นางนารี   มนัตุย้ 257/1 ม.1 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 3920400504371 065 -0463113 ปะเหลียน  
5. นายสุเวทย ์ เกตุแกว้ 12/2 ม.4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 3920400070355 083 – 1942562 เกาะสุกร  
6. นางศริธร  บุญโยดม 150/5  ม.1  ท่าขา้ม  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 3920400409492  เทศบาลท่าขา้ม  
7. นางกญัญาพชัร ทองพิทกัษ ์ 19 ม.3 ต.บางดว้น อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 3920100082048  บางดว้น  
8. นางพรทิพย ์ แซ่โคว้ 6/36 ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 3920600950774 091-5326154 เทศบาลเมืองทุ่งยาว  
9 นางสุธิรัตน์  ณ พทัลุง 105/4 ม.2  ต.บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 3920400346067 086 – 2675884 บา้นนา  
10 นายประเสริฐ ์ ช่วยเกตุ 25 /3 ม.1 ต.ท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 3920400211200  ท่าพญา  

 

 

 

 

 



 

อ าเภอสิเกา 

ท่ี ช่ือ – สกุล ท่ีอยู ่ เลขบตัรประชาชน เบอร์โทรศพัท ์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นางวิไลวรรณ  ทองสง 203/2 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 3920500018398 087 – 4197455 บ่อหิน  
2. นางกรวิวรรณ์  ทรัพยสิ์น 97 ม.6 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 3920500133120 081 – 2723628 กะลาเส  
3. นางพนัธดี   อุย้ก้ิม 40/1 ม.1 ต.เขาไมแ้กว้ อ.สิเกา จ.ตรัง 3920500140134 094 – 8059970 เขาไมแ้กว้  
4. นายประพนัธ ์ ซุน้สั้น 86 ม.2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 3920500080140 082 – 4197184 นาเมืองเพชร  
5. นางละมยั  สุวรรณรัตน ์ 48 ม.3 ต.ไมฝ้าด อ.สิเกา จ.ตรัง 3920500045387  ไมฝ้าด  

 

 

อ าเภอวงัวเิศษ 

ที่ ช่ือ – สกลุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นายบุญรอด  ราชเดิม 172 ม.8 ต.เขาวิเศษ อ.วงัวิเศษ จ.ตรัง 3920700250812 087 -  2748804 เขาวิเศษ  
2. นายวยัพจน์  สิทธิชยั 75 ม.1 ต.ท่าสะบา้ อ.วงัวิเศษ จ.ตรัง 3920700132305 061 – 3392964 ท่าสะบา้  
3. นายชาญ   เจือกโวน้ 49 ม.8 ต.วงัมะปราง อ.วงัวิเศษ จ. ตรัง 3929900357694 092 – 0765489 วงัมะปราง  
4. นายฟ้ืน  แสงหิรัญ 23 ม.15 ต.อ่าวตง อ.วงัวิเศษ จ.ตรัง  3920700052174 085 – 6551890 อ่าวตง  
5. นายอนุสนธ์ิ  ฉิมมี 283 ม.1 ต.วงัมะปรางเหนือ อ.วงัวิเศษ จ.ตรัง 3920700138575 086 – 9483025 ท.วงัวิเศษ  

6. นางอรอนงค ์สุวรรณสมบูรณ์ 74/1 ม.1 ต.วงัมะปรางเหนือ อ.วงัวิเศษ จ.ตรัง   วงัมะปรางเหนือ  



 

อ าเภอกันตงั 

ท่ี ช่ือ – สกุล ท่ีอยู ่ เลขบตัรประชาชน เบอร์โทรศพัท ์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นางศศิธร  เกลือกล่ิน 204 ม.5 ต.บางเป้า อ.กนัตงั จ.ตรัง 3920200286842 081 – 5954936 บางเป้า  
2. นางศิริวรรณ  นวลจนัทร์ 138 ม.3 ต.บ่อน ้ าร้อน อ.กนัตงั จ.ตรัง 3920200043397 082 – 2894473 บ่อน ้ าร้อน  
3. น.ส.ดุสิตา   คลา้ยเงิน  147/2 ม.5 ต.บางหมาก อ.กนัตงั จ.ตรัง 3920200301922 086 – 9405406 บางหมาก  
4. นางจ าเนียร  เรืองเดช 80/1 ม.1 ต.โคกยาง อ.กนัตงั จ.ตรัง 3920200027812 098 – 0289818 โคกยาง  
5. น.ส.รมิดา  สารสิทธ์ิ 63 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กนัตงั จ.ตรัง 3920200480436 099 – 4793392 เกาะลิบง  
6. นายประสิทธ์ิ  หนูวงษ ์ 52/17 ม.6 ต.บางสกั อ.กนัตงั จ.ตรัง 3920100540062 087 – 2808702 บางสกั  
7. นายสมนึก   ทองปรุง 52  ม.5  ต.คลองลุ  อ.กนัตงั  จ.ตรัง 3920200424960 083 - 5903387 คลองลุ  
8. นางเยน็จิตร  แซ่เซ่ียว   37/1   ม.5  ต.กนัตงัใต ้ อ.กนัตงั  จ.ตรัง 3920200133078 089 - 5908991 กนัตงัใต ้  
9. นายอสันาวี   หวอตะเห 46/1  ม.3 ต.นาเกลือ  อ.กนัตงั  จ.ตรัง 3920200084026  086 – 2763224 นาเกลือ  
10. นางเพลินพิศ  พุทธรักษ ์  271/37 ถ.ตรังคภูมิ อ.กนัตงั  จ.ตรัง 3920200296171 081 - 7471352 ท. กนัตงั  
11. นางสุชฏาภรณ์ วรรณแสงทอง  12/3  ม.2  ต.วงัวน  อ.กนัตงั  จ.ตรัง 39200100656711 082 – 2765496 วงัวน  
12. นางฉ้ิน   ชิรงค ์ 181/2 ม.4 ต.คลองชีลอ้ม อ.กนัตงั จ.ตรัง 3920200342246 095 – 4302516 คลองชีลอ้ม  
13. นางอุรา   ค  าวิเศษณ์ 68 ม.4 ต.ควนธานี อ.กนัตงั จ.ตรัง 4929800002060 089 - 4690565 ควนธานี  
14. นางอุไร  แป้นช่วย 28 ม.2 ต.ยา่นซ่ือ อ.กนัตงั จ.ตรัง 3920200010359 093 - 2202462 ยา่นซ่ือ  

 

 



 

อ าเภอรัษฏา 

ที่ ช่ือ – สกลุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นางฉววีรรณ  เซ่ียงเช่ียว 152 ม.1 ต.ควนเมา อ.รัษฏา จ.ตรัง 3920600351960 084 – 0610898 ควนเมา  
2. นายประสิทธิ  จิตรา  106 ม.10 ต.หนองปรือ อ.รัษฏา  จ.ตรัง 39220600337461 089 – 9728954 หนองปรือ  
3. นายบุญเช่ือง  เพียรดี 140 ม.1 ต.หนองบวั อ.รัษฏา จ.ตรัง 3841600269718 095 – 4298427 หนองบวั  
4. นายสนิท  อ  าลอย    เขาไพร  
5. นายประสิทธ์ิ  แท่นสุวรรณ    คลองปาง  
6. นายถวิล  กุลชรินทร์    เทศบาลเมืองคลองปาง  

 

 

 

 

 

 

 



อ าเภอห้วยยอด 

ที่ ช่ือ – สกลุ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต าบล หมายเหตุ 
1. นางวิมลศรี  รัตนพ์นัธ ์ 114 ม.4 ต..ในเตา อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง 5920690000068 088 – 8231126 ในเตา  
2. นายชยัพิสิทธิ   ชุมพล 107  ม.8  ต.บางกุง้  อ. หว้ยยอด  จ.ตรัง 3920600895200 087 – 8915292 บางกุง้  
4. นางนยันา  ทองประดบั 27 ม.7 ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 392070005978 084 – 6904927 บางดี  
5. นายประเด็น  พงษม์าก 198 ม.1 ต.นาวง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 3920600265346 092 – 0687059 นาวง  
6. นางเพชรา  เทพชู 52  ม.3  ต.ล  าภูรา  อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง 3920600741458 095 – 4185081 ล าภูรา  
7. นางเสาวคน  บรรจงช่วย 85/1  ม.3  ต.ท่าง้ิว  อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง 3920600850907 084 – 8464051 ท.ต.ท่าง้ิว  
8. นางเพง็ศรี  แสงเนตร 15/1 ม.4  ต.เขากอบ อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง 3920600365774 061 – 2145932 เขากอบ  
9. นายวชัระ  ปลอดใจกวา้ง 117/2 ม.5 ต.เขาขาว อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 3920600132893 096 -0606957 เขาขาว  
9. นายประดิษฐ ์  แกว้คราม 6  ม.4  ต.ปากแจ่ม  อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง 3920700050147 093 – 7805657 ปากแจ่ม  
10. น.ส.อมัพนัธ ์ ร่างมณี 307  ม.8  ต.หว้ยนาง อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง 3920600568934 082 – 2798503 หว้ยนาง  
11. นางสมร    พลสุต 25/1 ม.2 ต.หนองชา้งแล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 3920600393956 089 – 5947430 หนองชา้งแล่น  
12. นายมนตรี  จ  าปา 61/1 ม.2 ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 3920600424819 082 – 4215431 หว้ยยอด  
13 นายบุญมาก  ถ่ินชาญ 217 ม.7 ต.ปากคม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 3920600824442 088 – 4408008 ปากคม  
14 นส วินิจตา  มิตตะกา 70/1 ม.2 ต.เขาปูน  อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 1920600029760 087 – 3813646 เขาปูน  
15 นางอุไรวรรณ  สุขเกษม 44 ม.4 ต.ทุ่งตอ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 3920600831295 084 – 9371539 ทุ่งต่อ  
16. นางจิราภรณ์  ช่วยศรี 20/1 ม.1 ต.วงัคีรี อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง 3920600254107 089 - 5930718  วงัคีรี  
17. น.ส.ดรรชนี  แตม้เฒ่า 1/1 ม.3 ต.ล  าภูรา อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 3920100275989 094 - 4783231 ท.ล าภูรา  
18. นางสมศรี  ทองดียิง่ 43 ม.9 ต.นาวง อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง 3920600660016 084 - 8505766 ท. นาวง  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


