
 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายค าดี  สีหานาม  อายุ  ๕๕  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๙๓  หมู่ที่  ๑  ตรอก  -  

ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายค าดี  สีหานาม 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายวุฒิไกล  พรมลี  อายุ  ๔๒  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๕๔  หมู่ที่  ๑  ตรอก  -  

ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายวุฒิไกล  พรมลี 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายสวาสดิ์  มาน้ าเที่ยง  อายุ  ๕๕  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๗๔  หมู่ที่  ๒ 

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสวาสดิ์  มาน้ าเที่ยง 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายอารมณ์  ทาทัพไทย  อายุ  ๔๒  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๖๖  หมู่ที่  ๒  

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายอารมณ์  ทาทัพไทย 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายสว่าง  สีหนองบัว  อายุ  ๔๔  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๔๓  หมู่ที่  ๒  

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสว่าง  สีหนองบัว 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

3 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นางวรรณศรี  วรวิเศษ  อายุ  ๕๔  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๒๐  หมู่ที่  ๓    

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๓  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๓  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นางวรรณศรี  วรวิเศษ 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายวิสัย  ธิโกษี  อายุ  ๖๒  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๕๓  หมู่ที่  ๔  ตรอก  -  

ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๔  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๔  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายวิสัย  ธิโกษี 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายประสิทธิ์  พิศดู  อายุ  ๖๓  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๓  หมู่ที่  ๔  ตรอก  -  

ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๔  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๔  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายประสิทธิ์  พิสดู 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นางรุ่งทิพย์  พูลทรัพย์  อายุ  ๔๓  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๐  หมู่ที่  ๕  ตรอก  

-  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๕  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๕  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นางรุ่งทิพย์  พลูทรัพย์ 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายไพบูลย์  จวงพลงาม  อายุ  ๕๔  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๕๕  หมู่ที่  ๕  

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๕  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๕  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายไพบูลย์  จวงพลงาม 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายวีระ  หมั่นหนองทุ่ม  อายุ  ๖๒  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๘๗  หมู่ที่  ๖  

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๖  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๖  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายวีระ  หมั่นหนองทุ่ม 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายสมพร  ธูปน้ าค า  อายุ  ๖๐  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๘๙  หมู่ที่  ๖     ตรอก  

-  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๖  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๖  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสมพร  ธูปน้ าค า 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายหนู  ศรีโคตร  อายุ  ๗๕  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  ๓๕  หมู่ที่  ๗          ตรอก  

-  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๗  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๗  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายหนู  ศรีโคตร 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายฉัตรชัย  สอนสนาม  อายุ  ๕๔  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๓  หมู่ที่  ๗  

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๗  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๗  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายฉัตรชัย  สอนสนาม 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายหลาวทอง  วิเศษสังข์   อายุ  ๕๕  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๙๑  หมู่ที่  ๘ 

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๘  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๘  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายหลาวทอง  วิเศษสังข์ 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายศักดิ์สิทธิ์  จ่าน้ าเที่ยง  อายุ  ๓๕  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๕๐  หมู่ที่  ๘ 

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๘  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๘  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายศักดิ์สิทธิ์  จ่าน้ าเที่ยง 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายสมศักดิ์  อาจเดช  อายุ  ๕๕  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๘๕  หมู่ที่  ๙    

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๙  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๙  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสมศักดิ์  อาจเดช 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายสุวรรณ  วะลัยศรี   อายุ  ๕๐  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๒๒  หมู่ที่  ๙ 

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๙  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๙  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน  

ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสุวรรณ  วะลัยศรี 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายเพลิน  สลางสิงห์  อายุ  ๕๖  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๖๘  หมู่ที่  ๑๐    

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๐  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๐  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตั วผู้สมัครที่ใช้

ลงคะแนน  ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายเพลิน  สลางสิงห์ 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายธเนตร  โสน้ าเที่ยง   อายุ  ๒๙  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๔๕  หมู่ที่  ๑๐ 

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๐  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๐  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้ สมัครที่ใช้

ลงคะแนน  ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายธเนตร  โสน้ าเที่ยง 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายเรวัตร  ทองเดือน   อายุ  ๕๘  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๒๒๗  หมู่ที่  ๑๑ 

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๑  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๑  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้

ลงคะแนน  ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายเรวัตร  ทองเดือน 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายประยูร  ค ากระจาย   อายุ  ๔๖  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๖๑  หมู่ที่  ๑๑ 

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๑  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๑  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตัวผู้ สมัครที่ใช้

ลงคะแนน  ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายประยูร  ค ากระจาย 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายอดุล  ไหมน้ าค า   อายุ  ๕๐  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๒๔  หมู่ที่  ๑๒   

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตั วผู้สมัครที่ใช้

ลงคะแนน  ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายอดุล  ไหมน้ าค า 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

1 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายสมศรี  ทุยน้ าเที่ยง   อายุ  ๕๗  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๘๓  หมู่ที่  ๑๒   

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตั วผู้สมัครที่ใช้

ลงคะแนน  ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสมศรี  ทุยน้ าเที่ยง 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

2 

 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายไมตรี   ศรีโนนม่วง   อายุ  ๔๐  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๑๗  หมู่ที่  ๑๒   

ตรอก  -  ซอย  -  ถนน  -  ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยหินลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑๒  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหมายเลขประจ าตั วผู้สมัครที่ใช้

ลงคะแนน  ดังนี้ 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายไมตรี  ศรีโนนม่วง 
                หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ลงชื่อ 

             (นายวิเชียร  แสนค า) 

        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ส.ถ. ๔/๕ 

3 

 


