ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๗

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๑๒๙ ซ. ๓๓ ถ.อภัยบริรักษ์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๒๘๒๗ ๙๖๕๑

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๒,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๔,๐๐๐

๑

หนุ่มเพชรสยามศิลป์

นายสุรพงศ์ เปี่ยมช่วย
ชื่อผู้ประสาน
นางสุนี สังข์สาป
โทร. ๐๘ ๔๙๖๓ ๔๑๗๖

๒

ไหมทิพย์ รุ่งตะวัน

เด็กหญิงไหวทิพย์ มาไสว
ชื่อผู้ประสาน
นางพรทิพย์ ถึงมาก

๓๐

๓๗๔/๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.ปันแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๔๘๖๑ ๓๑๙๗

ในพื้นที่
๑๘,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๓,๐๐๐

๓

นิภา ดาราศิลป์

นายชัยพัฒน์ สุทธิคณะ
ชื่อผู้ประสาน
นางนิภา กาญจโสภาค

๑๓

บ้านสวน หมู่ที่ ๖ ต.มะกอกเหนือ
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๕๐
โทร. ๐๘ ๖๒๘๗ ๐๒๐๑

ในพื้นที่
๑๘,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๒
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๗

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๓๒ ถ.เทพทิพพาอุทิศ
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๘๖๙ ๗๖๖๘

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๔,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๘,๐๐๐

๔

ประมวลศิลป์

นายประมวล ขุนกาฬา

๕

ถวิล สายพิน จาปาทอง

นายบุญช่วย จาปาทอง
ชื่อผู้ประสาน
นางถวิล จาปาทอง
โทร. ๐๘ ๖๙๖๓ ๑๔๘๗

๓๐

๗๓๒/๑ ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลาปา
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๖๙๖๓ ๑๔๘๗

ในพื้นที่
๑๘,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๓,๐๐๐

๖

นุกูลน้อย เสียงเสน่ห์

นายนุกูล บุญจันทร์

๓๕

๑๗๒ หมู่ที่ ๒ ต.หานโพธิ์
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๙ ๙๘๑๔ ๖๓๙๙

ในพื้นที่
๑๘,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๓
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๕

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๕๙ หมู่ที่ ๖ ต.เขาเจียก
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๕๙๑๗ ๓๘๘๗

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๓๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๔๐,๐๐๐

๗

สมจิตรศิลป์ ศ.พินพันธ์

นางสมจิตร กล้าคง
ชื่อผู้ประสาน
นายสมนึก กล้าคง

๘

นัฐน้อย ดาราศิลป์

นายนัฐวุฒิ ดาคงชู
ชื่อผู้ประสาน
นายอนุชา ไชยพล
โทร. ๐๘ ๗๓๙๙ ๘๘๒๗

๑๒

๒๓๔ หมู่ที่ ๗ ต.ศรีบรรพต
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ๙๓๑๙๐
โทร. ๐๘ ๘๓๙๖ ๑๙๑๗

ในพื้นที่
๒๖,๐๐๐
นอกพื้นที่
๔๒,๐๐๐

๙

ฉลองน้อย ดาวรุ่ง

นางฉลอง สุขรุ่ง
ชื่อผู้ประสาน
นายกิตติยุทธ สุขราม
โทร.๐๙ ๑๙๔๐ ๑๗๗๕

๓๐

๑๐/๑ หมู่ที่ ๓ ต.ปันแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๗๙๖๙ ๕๙๙๘

ในพื้นที่
๒๘,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐ ถึง
๔๐,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๔
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๕

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๓๓ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าแค
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๖๒๙๐ ๔๘๙๙

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

๑๐ พรทิพย์ ดาวรุ่ง

นางสาวพรทิพย์ เสาวภักดิ์
ชื่อผู้ประสาน
นายสายัณห์ เสาวภักดิ์
โทร. ๐๘ ๗๒๘๙ ๙๔๒๔

๑๑ ปราณี เฉลิมศิลป์

นางปราณี เฉลิมศิลป์
ชื่อผู้ประสาน
นางศรีพรรณ บัวแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๖๓๓ ๒๓๔๘

๒๐

๓๐๔ หมู่ที่ ๕ ต.เกาะเต่า
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๓๑๗๐ ๗๑๗๖

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๕,๐๐๐

๑๒ เศียรสุบิน เจริญศิลป์

นายธวัชชัย สังฆะหะ
ชื่อผู้ประสาน
นางหนูเล็ก สังฆะหะ
โทร. ๐๘ ๒๔๓๑ ๒๓๓๙

๒๓

๑๘๘ หมู่ที่ ๖ ต.นาขยาด
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๒๓๔๑ ๒๓๓๙

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๕,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๕
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

๑๓ ศรีเพชร อมรศิลป์

นายยุคลธร สวัสดี

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๐

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์

๑๔ สมรักษ์ ชวนชม

นายจตุรณ ไชยรุต

๒๕

๗๙ หมู่ที่ ๑ ต.นาท่อม
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๒๘๒๑ ๙๑๔๐

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๒,๐๐๐

๑๕ มนฐิรา แสงทิพย์

นางมณฑิรา วังร่ม

๒๒

๑๑๙ หมู่ที่ ๙ ต.ท่าแค
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๔๗๘ ๘๔๖๘

ในพื้นที่
๑๗,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๒,๐๐๐

๘๕ หมู่ที่ ๕ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๕๐
โทร. ๐๘ ๒๘๒๐ ๕๒๕๐

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๘,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๖
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๕

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์

๑๖ น้องหนึ่ง ศ.สมจิตรศิลป์

นายณัฐพงศ์ เกื้อเส้ง

๕๙ หมู่ที่ ๗ ต.เขาเจียก
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๔๘๙๐ ๓๑๖๔

๑๗ พร้อมน้อย ชวนชม

นางพร้อม อนุวัฒน์วงศ์

๒๕

๔๓๐/๑ หมู่ที่ ๑ ต.มะกอกเหนือ
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๕๐
โทร. ๐๘ ๙๕๙๕ ๙๕๖๖

๑๘ สมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง

นางจินดา ชนะบาล
ชื่อผู้ประสาน
นางนิภา กาญจโสภาค

๒๐

๑๒๕ หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแค
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๙ ๗๒๘๗ ๐๗๙๒

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๔,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๖,๐๐๐
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๗
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๐

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๑๔๙ หมู่ที่ ๑ ต.นาท่อม
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๕๖๗๑ ๔๒๘๔

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

๑๙ ภิญโญ สองหิ้ง

นายภิญโญ แก้วแจ้ง
ชื่อผู้ประสาน
นายนิพนธ์ จันทร์ทอง
โทร. ๐๘ ๓๑๘๕ ๓๓๕๙

๒๐ หนูเอียง เสียงทอง

นางเอียง ชูเก็น

๒๕

๒๖๑/๑ หมู่ที่ ๓ ต.พญาขัน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๐๙๒ ๑๙๔๘

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

๒๑ โชกุน ประเสริฐศิลป์

เด็กชายชาคริต สัจจะบุตร
ชื่อผู้ประสาน
นางหนูเศียร สัจจะบุตร

๒๕

๑๙๔ หมู่ที่ ๘ ต.ทะเลน้อย
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๕๐
โทร. ๐๘ ๑๗๖๗ ๐๖๕๗

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๗,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๘
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๐

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์

๒๒ สุวิทย์ หอมกลิ่น
สงวนศิลป์

นายสุวิทย์ ศรีสมบูรณ์

๒๓ ป๊อกน้อย ดาวรุ่ง

นายรัฐธรรมนูญ จันทร์ศรี

๒๕

๑๐๘/๑ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านพร้าว
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๙ ๓๖๑๙ ๕๓๗๓

ในพื้นที่
๓๐,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๕,๐๐๐

๒๔ เฉลิมชัย มลวิเชียร

นายกิตติพงษ์ สุขรุ่ง

๑๕

๘๐ หมู่ที่ ๙ ต.ปันแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๐๐
โทร. ๐๙ ๘๐๕๖ ๘๐๓๐

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

๒๕ หมู่ที่ ๘ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๙ ๑๘๔๗ ๖๔๙๖

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๓,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๘,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๙
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๕

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๑๗๐ หมู่ที่ ๕ ต.ควนมะพร้าว
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๐๗๙ ๗๒๖๘

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๗,๐๐๐

๒๕ แซม เสียงทอง

นายวิชา สุขศรีสะอาด

๒๖ ห้วน นาศิลป์ทะเลน้อย

นายห้วน คงดา
ชื่อผู้ประสาน
นางสาวพิมพ์พร คงดา

๒๘

๙๙ หมู่ที่ ๔ ต.ทะเลน้อย
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๕๐
โทร. ๐๘ ๘๔๗๙ ๙๗๑๓

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

๒๗ น้อม โบราณศิลป์

นายน้อม คงเกลี้ยง
ชื่อผู้ประสาน
นางหนูอาบ คงเกลี้ยง
โทร.๐๘ ๖๕๗๑ ๒๑๖๘

๒๐

๑๘๐ หมู่ที่ ๓ ต.อ่างทอง
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๖๕๗๑ ๒๑๖๘

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๗,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๑๐
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)
๒๖

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๒๙๘ หมู่ที่ ๒ ต.หานโพธิ์
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๙ ๓๕๘๒ ๒๐๓๔

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๘,๐๐๐

๒๘ สมพรจิต รักษาศิลป์

นางละเอียด เย็นทั่ว

๒๙ ณัฐนนท์ วรรณสร
ณ ชาตรี จ.พัทลุง

นายวรรณสร ทองอินทร์

๒๒

๕๒๓/๑ ถ.อภัยบริรักษ์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๔๘๖๑ ๓๑๙๗

ในพื้นที่
๒๗,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๔,๐๐๐

๓๐ ประเทืองน้อย
ศ.ประมวลศิลป์

นายกฤษกร รักพวก

๒๔

๗๖ หมู่ที่ ๑ ต.ร่มเมือง
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๗๒๘ ๑๓๙๘
๐๘ ๐๘๗๑ ๙๑๕๘

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๗,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๑๑
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

๓๑ นิวากร กลิ่นอรุณ

นายสุทัศน์ หนูหลง

จานวน
นักแสดง
(คน)
๑๕

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์

๓๒ ศรีพรรณ เสียงเสน่ห์

นางศรีพรรณ บัวแก้ว

๒๐

๑๙๔ หมู่ที่ ๓ ต.ป่าพะยอม
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๔๖๓๒ ๓๒๘๔

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

๓๓ เสวียนน้อย ดาวรุ่ง

นายสารอง ทองนุ่น

๒๐

๑๓๗ หมู่ที่ ๓ ต.ป่าพะยอม
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๐๕๔๔ ๗๔๔๘

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๔๐,๐๐๐

๓๑ หมู่ที่ ๔ ต.สมหวัง อ.กงหรา
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๐๗๑๐ ๐๔๙๙

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๐,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๑๒
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

๓๔ เดชา วาทะศิลป์

นายเดชา ดาเกลี้ยง

จานวน
นักแสดง
(คน)
๓๐

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์

๓๕ สร้อยเพชร ดาวรุ่ง

นายภูบาล คงเขียว

๒๕

๑๔๖ หมู่ที่ ๓ ต.พญาขัน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๔๘๕๔ ๙๕๙๘

ในพื้นที่
๓๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๕๕,๐๐๐

๓๖ สาเนาว์ เสน่ห์ศิลป์

นางสาเนา บูรณะ

๒๕

๕๐/๑ หมู่ที่ ๒ ต.ฝาละมี
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ๙๓๑๒๐
โทร. ๐๘ ๙๒๙๖ ๐๔๓๐

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๗,๐๐๐

๑๔๕ หมู่ที่ ๒ ต.ควนขนุน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๘ ๗๒๘๗ ๒๖๓๑

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๑๓
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

๓๗ สันติ เทวาศิลป์

นายสันติภาพ ทองเทพ

จานวน
นักแสดง
(คน)
๑๒

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์

๓๘ ป้อมเพชรน้อย
ดาราศิลป์

นายพิทยา จันทร์แก้ว

๔๐

๙๒/๒ หมู่ที่ ๒ ต.ควนขนุน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๙ ๑๓๑๐ ๐๔๒๖

๓๐,๐๐๐

๓๙ อ๊อดน้อย ดาวรุ่ง

นายภานุมาส สงขาว

๓๐

๘๕/๙ หมู่ที่ ..... ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๙ ๕๔๑๘ ๓๐๒๔

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

๑๗๖ หมู่ที่ ๑๒ ต.นาขยาด
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๗๒๙๗ ๘๐๗๖

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๐,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๑๔
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

๔๐ นางหนอาบ เจริญศิลป์

นางอาภานี จีนช่วย

๔๑ เกรียงเดช นวลระหงษ์

นายเกรียงเดช ขาณรงค์

๔๒ ลักขณา รักษาศิลป์

นางละเอียด เย็นทั่ว

จานวน
นักแสดง
(คน)
๑๕

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๒๓ หมู่ที่ ๓ ต.อ่างทอง
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๗ ๖๕๔๑ ๒๑๖๘
โทร. ๐๘ ๒๘๒๗ ๙๖๕๑

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท
ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๒,๐๐๐

๒๘

๑๒๔/๑ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าแค
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๓๘๑ ๕๙๗๕
๐๘ ๓๑๓๒ ๔๔๗๔

ในพื้นที่
๒๗,๐๐๐
นอกพื้นที่
๓๓,๐๐๐

๒๖

๒๙๘ หมู่ที่ ๒ ต.หานโพธิ์
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๙ ๓๕๘๒ ๒๐๓๔

ในพื้นที่
๒๕,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๘,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๑๕
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)

สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท

๔๓ อ้อมจิตร เจริญศิลป์

นางอ้อม สงแทน

๑๑๒ หมู่ที่ ๔ ต.กงหรา อ.กงหรา
จ.พัทลุง ๙๓๑๘๐
โทร. ๐๘ ๑

๔๔ ไสว ดาวรุ่ง

นายไสว ส่งแสง

๑๒๓ หมู่ที่ ๒ ต.ลาปา
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๗๖๐๖
๐๘ ๑๘๙๗ ๕๖๐๔

ในพื้นที่
๒๒,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๔,๐๐๐

๔๕ วิเชียร ศรชัย

นายวิภาค อนุวัฒนธรรค์

๔๑/๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ควนมะพร้าว
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๖๐๘ ๙๘๙๓

ในพื้นที่
๑๘,๐๐๐
นอกพื้นที่
๒๓,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ(ถ้ามี)

๑๖
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท โนรา
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

๔๖ มโนราห์สายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์ นางสายทิพย์ เครือแก้ว

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๗๐
๒๑๑ หมู่ที่ ๕ ต.โคกทราย
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐
โทร. ๐๘ ๙๙๗๕ ๑๔๖๘

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๔๗ มโนราห์โรงครูบ้านควนนุ้ย

นายกรอบ เลื่อนพลับ

๒๕

๖๑ หมู่ที่ ๔ ต.ป่าบอน
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐
โทร. ๐๘ ๖๖๙๖ ๘๖๕๒

๔๐,๐๐๐

๔๘ ส.ครื้น สุริยะจันทร์
(โนราโรงครู)

นายบุญทิพย์ สุริยะจันทร์

๒๕

๑๘๐ ม.๑๓ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง ๙๓๑๔๐
โทร. ๐๘ ๓๕๓๒ ๙๖๑๗

๒๕,๐๐๐
ถึง
๓๐,๐๐๐

๔๙ เอิบและเอียง (โนราโรงครู)

นางเคลื่อน รัตนภูมี

๘๖๐ ม.๖ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง ๙๓๑๔๐
โทร.

๒๕,๐๐๐
ถึง
๓๐,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
โล่เกียรติยศแชมป์มโนราห์ ๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ จากนายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

๑๗
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
๑

ชื่อคณะ

หนังขุนทองน้องประเสริฐ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน
นายสมนึก คาเกลี้ยง

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๑ ๖๘/๑ ม.๙ ต.โตนดด้วน อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐ ๗๔๖๒ ๒๑๒๙
๐๘ ๙๙๗๕ ๓๕๓๓

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๘,๐๐๐

โล่เกียรติยศ ศิลปินดีเด่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒

หนังรุ่งวิเชียร
ตะลุงเสียงทอง

นายวิเชียร เกื้อมา

๑๐

๑๓๑/๒๗ ม.๓ ต.พญาขัน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๖๕๓ ๘๖๔๔

๑๘,๐๐๐

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓

หนังทวี พรเทพ

นายทวี ย้อยแก้ว

๑๐

๑๔๖ ม.๔ ต.โคกชะงาย
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๓๖๘ ๔๙๘๙

๒๐,๐๐๐

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๘
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
๔

ชื่อคณะ

หนังจูเลี่ยม เสียงทอง

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน
นายศุภกร คงรัตน์

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
ราคาจ้าง
หมายเหตุ
นักแสดง
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(คน)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๐ ๖๓ ม.๗ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน ๑๕,๐๐๐
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๗๙๘ ๑๑๙๔
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕

หนังก้องฟ้า ดาราศิลป์

นายสมหมาย หนูทอง

๑๐

๔๒ ม.๘ ต.ลาสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๖๒๙๗ ๒๗๐๙

๑๕,๐๐๐

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖

หนัง อ.ผวน สานวนทอง

นายผวน เส้งนนท์

๑๐

๑๙๑ ถ.ทุ่งเสาร์ ๑
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
โทร.๐๘ ๑๗๖๖ ๓๔๓๑

๑๘,๐๐๐

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๙
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐ ๓๗/๙ ม.๘ ต.ทุ่งตาเสา อ.
หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๓
โทร. ๐๘ ๘๓๙๐ ๔๗๔๙

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๕,๐๐๐ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ

๗

หนังนิกร พรบัณฑิต

นายนิกร หมื่นชน

๘

หนังเปี่ยม พูนพาน

นายเปี่ยม เหน็บบัว

๑๐

๕๖ ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๕๐๗๘ ๖๘๒๔

๑๕,๐๐๐

ผู้แสดงดีเด่น รับโล่จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๓๙

๙

หนังฉิ้น จาโร

นายฉิ้น จาโร

๑๐

๒๕๓ ถ.ดอนรุณ ต.คูหาสวรรค์
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๒๙๔ ๓๘๑๕

๑๕,๐๐๐

โล่เกียรติยศจากสานักงานเยาวชน
แห่งชาติ

นายถนอม ช่วยศรีนวล

๑๐

๒๐๑ ม.๘ ต.แหลมโหนด
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๐๙๖ ๙๙๓๗

๑๕,๐๐๐

๑๐ หนังหีม ห้าดาว

พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๐

ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

๑๑ หนังละมุล ศ บองหลา

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน
นายจารัส กล้าคง

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐ ๔๙ ม.๗ ต.เขาเจียก อ.เมือง
พัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๖๕๘ ๐๓๕๓

๑๒ หนังวิศิษฐ์ ตะลุงประยุกต์ นายบรรจบ วุ่นบัว

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๒,๐๐๐

๔๘ ม.๗ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง ๙๓๑๙๐
โทร. ๐๘ ๙๒๙๗ ๘๒๑๓

๑๕,๐๐๐

๑๓ หนังประสิทธิ์ คารมศิลป์

นายประสิทธิ์ ศรีพัฒน์
ช่วย

๑๐

๑๐๑/๑ ม.๔ ต.ควนขนุน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๐๙๐ ๘๔๑๖

๑๒,๐๐๐

๑๔ หนังถาวร ยิ่งเจริญ

นายวร นุ่นปาน

๑๐

๑๐๙ ม.๒ ต.ตะแพน อ.ศรี
บรรพต
จ.พัทลุง ๙๓๑๙๐
โทร. ๐๘ ๑๙๖๙ ๐๓๔๓

๑๓,๐๐๐

๒๑
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)

สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
๒๔๒ ม.๔ ต.ควนขนุน อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๔๙๕๔ ๓๖๘๐

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๒,๐๐๐

๑๕ หนังครูอ้วน ควนขนุน

นายสมนึก เหรียญไกร

๑๖ หนังสุยิน เสียงแก้ว

นายสุยิน สุดเสงี่ยม

๑๐

๓๔/๑ ม.๑๑ ต.ท่าแค อ.เมือง
พัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๖๕๘ ๖๓๙๖

๑๕,๐๐๐

๑๗ หนังบิลลี่ ศรีนครินทร์

นายสุทธิศักดิ์ หนูอินทร์

๑๐

๗๒ ม.๒ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๙๘๗๘ ๘๘๐๔

๑๔,๐๐๐

๑๘ หนังจานง ตุ๊กตาทอง

นายจานง นาครอด

๑๐

๖๓ ม.๓ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๖๕๙๘ ๑๒๕๑

๑๒,๐๐๐

๒๒
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

๑๙ หนังจ่าม่อน ตะลุงภูธร

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน
ร.ต.ท.อธิคม มนต์เฑียร
สุภา

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๒๗/๒ ม.๓ ต.ตานาน อ.เมือง
พัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๘๖๙ ๐๓๑๑

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๕,๐๐๐

๒๐ หนังเลิศฟ้า ตะลุงสากล นายสมนึก ศรีนวลเอียด

๑๐

๙๙ ม.๒ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๓๖๘ ๗๗๘๒

๑๕,๐๐๐

๒๑ หนังบุญยิน ดาราศิลป์

๑๐

๑๔๑ ม.๔ ต.บ้านนา อ.ศรี
นครินทร์ จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๙๒๙๕ ๙๔๒๐

๑๕,๐๐๐

๑๐

๑๗/๑ ม. ๒ ต.โตนดด้วน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๘๔๘๙ ๐๓๖๙

๑๕,๐๐๐

๒๒ หนังต้อง ทองโหร้ง

นายบุญยิน เหมือนกลับ

นายนัฐพงค์ เพชรรัตน์

๒๓
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

๒๓ หนังสมบูรณ์ ศ กรายชายแดน

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน
นายสมบูรณ์ ก่อเกื้อ

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๑๓๔/๑ ม.๔ ต.พญาขัน อ.เมือง
พัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๒,๐๐๐

๒๔ หนังไพรินน้อย ลูกทุ่งบันเทิง

นายไพริน แจ้งจุล

๑๐

๓๕๔ ม.๓ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร.๐๘ ๙๖๖๒ ๘๖๕๕

๑๓,๐๐๐

๒๕ หนังลิ่ม ตาลทอง

นายถาวร พินิตภุชพงศ์

๑๐

๑๒ ม.๑๑ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร.๐๘ ๗๖๕๖ ๑๑๗๖

๑๒,๐๐๐

๒๖ หนังปรีชา ศ.พร้อมน้อย

นายปรีชา หนูขุนนาง

๑๐

๒๓/๑ ม.๑๓ ต.ควนมะพร้าว
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๖๐๗ ๔๘๕๓

๑๕,๐๐๐

๒๔
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๘๑ ม.๑๔ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๕๓๖ ๘๗๗๒

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๕,๐๐๐

๒๗ หนังเชิดพงษ์ ดารงศิลป์

นายศรัญญ นุรักษ์

๒๘ หนัง อ.โชติ ตะลุงสากล

นายโชติ ไกรศิริ

๑๐

๑๙ ม.๗ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง ๙๓๑๒๐
โทร.๐๘ ๑๘๙๘ ๓๘๗๙

๑๕,๐๐๐

๒๙ หนังมณฑิรา แสงทิม

นางมณฑิรา แสงทิม

๑๐

๑๑๙ ม.๙ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๔๗๘ ๘๔๖๘

๑๕,๐๐๐

๓๐ หนังสมหมายน้อย ตะลุง
สากล

ร.ต.สมหมาย แสงขาว

๑๐

๘๘/๑ ม.๕ ต.พญาขัน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๙๖๖๒ ๘๗๓๕

๑๕,๐๐๐

๒๕
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๑๙๐ ม.๑ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๙๗๓๕ ๕๐๒๖

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๓,๐๐๐

๓๑ หนังเจริญฟ้า ดาราศิลป์

นายเจริญ จันทรผลึก

๓๒ หนังโผน ดาราทอง

นายตันติกร หนูแป้น

๑๐

๙ ม. ๖ ต.ท่าแค
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๗๘๙๙ ๓๘๗๘

๑๕,๐๐๐

๓๓ หนังจรัส เสียงแก้ว

นายจรัส สังข์บูรณ์

๑๐

๑๖ ม.๕ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๘ ๑๐๙๒ ๓๐๓๗

๑๒,๐๐๐

๓๔ หนังสมคิด ตะลุงลูกทุ่ง

นายสมคิด อุบล

๑๐

๑๓ ม.๑๑ ต.ตานาน อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๓๑๙๐ ๑๖๑๒

๑๕,๐๐๐

๒๖
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๗๔ ม.๕ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง ๙๓๑๙๐
โทร. ๐๘ ๗๒๙๖ ๗๘๓๙

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๘,๐๐๐

๓๕ หนังสมเจตน์ ตะลุง
ทักษิณ

นายสมเจตน์ มาบัว

๓๖ หนังลูกหมี ศรีวิชัย

นายอนันต์ วงค์ชู

๑๐

๑๐๑ ม.๗ ต.โคกชะงาย
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๕๐๗๙ ๙๘๙๓

๑๕,๐๐๐

๓๗ หนังนุกูล ชายเกตุ

นายนุกูล ชายเกตุ

๑๐

๑๑ ม.๗ ต.คลองทรายขาว
อ.กงหรา จ.พัทลุง ๙๓๑๘๐
โทร. ๐๘ ๖๒๘๕ ๐๐๗๒

๑๕,๐๐๐

๓๘ หนังประดิษฐ์ เสียงทอง

นายประดิษฐ์ สงสุวรรณ

๑๐

๑๖๗/๑ ม.๓ ต.หานโพธิ์
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๘ ๙๔๖๘ ๑๕๙๒

๑๕,๐๐๐

๒๗
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๑๒๖ ม.๗ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๔๗๘ ๖๓๙๗

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๕,๐๐๐

๓๙

หนังยินดี

นางยินดี หนูเอียด

๔๐

หนังวิรัชน้อย ทุ่งลานทอง

นายนิรัช ทองบุตร

๑๐

๒๗ ม.๑๕ ถ.โคกคีรี – ควนปอม
ต.ตานาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๖๒๘๙ ๔๙๒๗

๑๕,๐๐๐

๔๑

หนังช่วยน้อย ตะลุงบันเทิง

นายช่วย วงศ์ตั้นหิ้น

๑๐

๘๕ ม.๑๑ ต.ควนมะพร้าว
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๕๐๖๙ ๐๘๒๗

๑๓,๐๐๐

๔๒

หนังตะลุง โกศล คารมศิลป์

นายกุศล สุวรรณชนะ

๑๐

๘๗ ม.๔ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๒๘๒๑ ๕๘๓๙

๑๓,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

แชมป์หนังตะลุงในวันอนุรักษ์มรดก
ไทยประจาปี ๒๕๕๓ จังหวัดพัทลุง

๒๘
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๑๘๒ ม.๖ ต.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๗๘๙๙ ๒๙๓๐

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๓,๐๐๐

๔๓

หนังพร้อม เสียงเสน่ห์

นายพร้อม บุญสนิท

๔๔

หนังเสรี เสียงเงิน

ส.อ.เสรี ศรีนวลขาว

๑๐

๕๔ ม.๒ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๘ ๗๒๘๕ ๙๕๐๕

๑๕,๐๐๐

๔๕

หนังหญิงสาววรรณ เอกวีณา เอกวีณา แก้วขุนทอง

๑๒

๔๗ ม.๑ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง ๙๓๑๙๐
โทร. ๐๘ ๗๒๘๘ ๑๙๖๙

๑๘,๐๐๐

๔๖

หนังเพียรทอง ก้องฟ้า

๑๐

๒๐๘ ม.๓ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๐๐
โทร. ๐๘ ๐๕๔๐ ๖๓๘๐

๑๐,๐๐๐

นายเพียร คาทอง

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๒๙
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

๔๗ หนังเศกสิทธิ์ ศ.คารมศิลป์ นายเสกสิทธิ์ สิทธิชัย

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๒๑๒ ม.๖ ต.ควนขนุน อ.ควน
ขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๗๐๘๐ ๑๕๑๓

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๓,๐๐๐

๔๘ หนังจตุรงค์ ศ.คารมศิลป์

นายจัตุรงค์ บัวคง

๑๐

๒๔๐ ม.๑ ต.ควนขนุน อ.ควน
ขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๔๘๕๖ ๕๙๖๐

๑๓,๐๐๐

๔๙ หนังแว เสียงเสน่ห์

นายนัฐพงค์ ดาเอี่ยม

๑๐

๑๑๖ ถ.เพชรเกษม ม.๗
ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๒๙๔ ๖๖๐๔

๑๓,๐๐๐

๕๐ หนังเจริญศิลป์ พร
ประเสริฐ

นายเจริญศิลป์ ชูยัง

๑๐

๙๓ ม.๑๔ ถ.ควนคง ต.ตานาน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๗๘๙๙ ๐๖๗๙

๑๓,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๓๐
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๓๐ ม.๘ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง ๙๓๑๙๐
โทร. ๐๘ ๗๒๙๘ ๘๗๑๘

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๓,๐๐๐

๕๑ กวีศิลป์ ศรีบรรพต

นายไพรัช ปานแก้ว

๕๒ รุ่งทิพย์ เทพเนรมิตร

นายทิพย์ พลัดทองศรี

๑๐

๘ ม.๕ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง ๙๒๒๒๐
โทร. ๐๘ ๖๒๘๔ ๗๐๗๙

๑๕,๐๐๐

๕๓ หนังมนูญ พูนสวัตร์

นายมนูญ เพชรรักษ์

๑๐

๒๑๒ ม.๔ ต.ชะมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๗๖๓๓ ๖๖๕๐

๑๒,๐๐๐

๕๔ หนังหมุนนุ้ย ตะลุงศรีวิชัย นายสานิตย์ ชูโรจน์

๑๐

๘๒ ม.๑๐ ต.เขาเจียก
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๖๕๖ ๐๔๗๒

๑๓,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๓๑
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๗/๑ ม.๓ ต.พญาขัน
อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๕,๐๐๐

๕๕ หนังวินิจ ตะลุงสากล

นายวินิจ แกล้วทนงค์

๕๖ หนังสมพงค์ ดวงสว่าง

นายสมพงค์ ทองบุรี

๑๐

๗๙/๒ ม.๒ ต.ชัยบุรี
อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.

๑๒,๐๐๐

๕๗ หนังโชคดี ตะลุงสากล

นายพิษณุ ทองขาว

๑๐

๑๓๖ ม.๑ ต.ตานาน
อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๙๐๔ ๒๗๕๐

๑๕,๐๐๐

๕๘ หนังวิจิตร เสียงแก้ว

นายวิจิตร จันทร์สม

๑๐

๑๑๒ ม.๑๓ ต.ตานาน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๔๐๗ ๔๙๗๗

๑๒,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๓๒
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๒๘/๑๙ ม.๑๑ ต.ตานาน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๒๗๖ ๖๐๘๗

ราคาจ้าง
หมายเหตุ
โดยประมาณ -รูปภาพ (ถ้ามี)
(บาท)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)
๑๓,๐๐๐

๕๙ หนังอเนก เสียงหวาน

นายอเนก สงมาตร

๖๐ หนังจู้ลอบ อ้ายลูกหมี

นายประเสริฐ ขุนพล

๑๐

๔๗/๖ ม.๕ ต.พญาขัน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๙๗๔ ๑๑๘๐

๑๕,๐๐๐

๖๑ หนังเสน่ห์น้อย อ้าย
กล้องแกล้ง

นายบรรจ รองพล

๑๐

๑๙๘ ม.๗ ต.แหลมโตนด
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.

๑๒,๐๐๐

๖๒ หนังณรงค์น้อย ศ.คารม
ศิลป์

นายริง ศักดาณรงค์

๑๐

๑๑๗ ม.๓ ต.ควนขนุน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐ ๗๔๖๒ ๒๐๖๔

๑๒,๐๐๐

๓๓
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๑๙๔ ม.๑๓ ต.ชมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๙๒๙๙ ๓๔๗๖

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๒,๐๐๐

๖๓ หนังจ่าพริ้ม ตะลุงบันเทิง

จ.ส.อ.พริ้ม หนูมาก

๖๔ หนังสีพัฒน้อย พิทักษ์ศิลป์

ส.ต.ท.จิติพัฒน์
ศรีพัฒน์ช่วย

๑๐

๑๐๑/๑ ม.๔ ต.ควนขนุน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๐๘๕ ๗๕๑๖

๑๓,๐๐๐

๖๕ หนังบุญมา ดอกไม้ไหว

นายบุญมา เรืองแก้ว

๑๐

๕๕/๒ ม.๑๑ ต.ชุมพล
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๒๐๑๙

๑๓,๐๐๐

๖๖ หนังสุริยา ดาราศิลป์

นายพันธ์ สุขนวล

๑๐

๑๔ ม.๒ ต.อ่างทอง
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
๙๓๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๗๓๕ ๐๗๙๑

๑๒,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๓๔
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๑๕ ม.๕ ต.ควนขนุน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๘ ๙๒๙๕ ๒๘๕๘
๐ ๗๔๖๑ ๓๐๐๘

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๒,๐๐๐

๖๗ หนังวิจิตรน้อย ตะลุงลูกทุ่ง

นายวิจิตร แจ้งเอี่ยม

๖๘ หนังสมทรง ตะลุงหรรษา

นายสมทรง มากหนู

๑๐

๙๑ ม.๙ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๘ ๙๗๓๖ ๓๓๘๓

๑๒,๐๐๐

๖๙ หนังสุนทร สานวนทอง

นายสุนทร จันทร์หอม

๑๐

๒๖๒ ม๕ ต.ควนขนุน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๑ ๙๕๙๖ ๒๔๘๕

๑๒,๐๐๐

๑๐

๒๓ ม.๓ ต.ท่ามะเดื่อ
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ๙๓๑๔๐
โทร. ๐๘ ๐๗๑๑ ๕๙๖๒

๑๓,๐๐๐

๗๐ หนังสมพรน้อย เทพสุนทร

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๓๕
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

๗๑ หนังอภินันท์ ศ.อาจารย์โชติ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน
นายอภินันท์ รักนุ้ย

๗๒ หนังอ้ายลูกหมี ศ อ.โชติ

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๑๑๐ ม.๔ ต.โคกทราย
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐
โทร.

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๓,๐๐๐

๑๐

๑๑๐ ม. ต.โคกทราย
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐
โทร. ๐๘ ๕๘๙๕ ๔๖๑๑

๑๓,๐๐๐

๗๓ หนังสมพร พิทักษ์ศิลป์

นายสมพร พุทธศรี

๑๐

๓๘๖ ม.๖ ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมู่บ้านแอพอต
โทร. ๐๘ ๑๗๖๖ ๖๐๙๙

๑๕,๐๐๐

๗๔ หนังประยุทธ์น้อย
ศ.ตะลุงบัณฑิต

ประยุทธ์ แจ้งวัง

๑๐

๕/๔๑ ถ.โรงพัก ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. ๐๘ ๙๒๙๓ ๙๗๘๙

๑๕,๐๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๓๖
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน หนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๐
๖/๑ ม.๗ ต.มะกอกเหนือ
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๕๐
โทร. ๐๘ ๔๔๓๓ ๑๐๒๓

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๑๕,๐๐๐

๗๕ หนังไข่น้อย อัศวิน ด.เด็ก

นายธวัชชัย มีไข่

๗๖ หนังสาวนุ้ย ศ.พร้อมน้อย

นางหนูคลี่ ศิริโรจน์

๑๐

๕๒ ม.๕ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง ๙๓๑๔๐
โทร.๐๘ ๐๐๓๗ ๕๐๔๑

๑๕,๐๐๐

๗๗ หนังครื้นใหญ่ ตะลุงปริญญา

นายเขมาวุฒิ สุวรรณ์

๑๐

๑๑/๔ ม.๑ ต.ควนขนุน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐
โทร. ๐๘ ๑๕๙๙ ๐๑๙๑

๑๕,๐๐๐

๑๐

๑๒๒ ม.๑๑ ต.นาโหนด
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร.๐๘ ๗๒๙๖ ๑๔๗๒

๑๓,๐๐๐

๗๘ หนังภิรมย์ เสียงเสน่ห์

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๓๗
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ลิเกป่า
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ
๑

ชื่อคณะ

เด่นชัยสงวนศิลป์

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน
นายคล่อง ห้วนแจ่ม

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
ราคาจ้าง
นักแสดง
โดยประมาณ
(คน)
(บาท)
๑๑
๑๐ หมู่ที่ ๙ ต.ปันแต อ.ควนขนุน ๕,๐๐๐ ถึง
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
๘,๐๐๐
โทร.

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

๓๘
ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน กลองยาว
จังหวัดพัทลุง
ลาดับ

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ/
ผู้ประสานงาน

๑

กลองยาวบ้านกลาง

นายบุญสินธ์ ภูนุชอภัย

๒

กลองยาวบ้านบ้านในกอย

นายบรรจบ ชูเอียด

จานวน
สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นักแสดง
(คน)
๑๕
๑๒๙ หมู่ที่ ๒ ต.ป่าบอน
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐
โทร. ๐๘ ๗๐๓๔ ๕๓๖๓
๑๓

๑๙ หมู่ที่ ๙ ต.หนองธง
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐
โทร. ๐๘ ๔๘๕๕ ๙๗๐๙

ราคาจ้าง
โดยประมาณ
(บาท)
๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

หมายเหตุ
-รูปภาพ (ถ้ามี)
-รางวัลที่นักแสดงเคยได้รับ (ถ้ามี)

