
 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายสุนิตย์  สีน ้าค้า  อายุ  ๔๙  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๖๗  หมู่ที่  ๖  ตรอก  -  

ซอย  -  ถนน  -  ต้าบลห้วยหินลาด  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั งเป็นนายกองค์การ

บริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั ง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วย

หินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ้าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  ดังนี  

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสุนิตย์  สีน้ าค า 
                หมายเลขประจ้าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค้า) 

        ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้า 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด 

ผ.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายสัมพันธ์  สุนน ้าเที่ยง อายุ  ๕๐  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๓๐  หมู่ที่  ๓ 

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต้าบลห้วยหินลาด  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั งเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั ง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วย

หินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ้าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  ดังนี  

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสัมพันธ์  สุนน้ าเที่ยง 
                หมายเลขประจ้าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค้า) 

        ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้า 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด 

ผ.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นางทองสา  สีหนองบัว  อายุ  ๕๓  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๐  หมู่ที่  ๓  

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต้าบลห้วยหินลาด  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั งเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั ง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วย

หินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ้าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  ดังนี  

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นางทองสา  สีหนองบัว 
                หมายเลขประจ้าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค้า) 

        ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้า 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด 

ผ.ถ. ๔/๕ 
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ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายธนบรรณ  น ้ากระจาย  อายุ  ๕๓  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๓๒  หมู่ที่  ๓  

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต้าบลห้วยหินลาด  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั งเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั ง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วย

หินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ้าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  ดังนี  

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายธนบรรณ  น้ ากระจาย 
                หมายเลขประจ้าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค้า) 

        ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้า 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด 

ผ.ถ. ๔/๕ 

4 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายประเสริฐ  แสงสุมาตย์  อายุ  ๖๐  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๐๔  หมู่ที่  ๖  

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต้าบลห้วยหินลาด  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั งเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั ง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วย

หินลาด  เขตเลือกตั งที่  -  อ้าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ้าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  ดังนี  

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายประเสริฐ  แสงสุมาตย์ 
                หมายเลขประจ้าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค้า) 

        ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้า 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยหินลาด 

ผ.ถ. ๔/๕ 

5 

 



 


