
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายภักดิ์ดี  ไกรนรา อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 51 หมู่ที่ 1 ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

   นายภักดิ์ดี  ไกรนรา                 
    หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   1 
 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
    (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
             ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

                        องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายพิทักษ์ภูมิ  หลานไทย อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 1/5 หมู่ที่ 1 ต าบลกุแหระ อ าเภอ       
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

 นายพิทักษ์ภูมิ  หลานไทย                 
     หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   2 
 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
      (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
     ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

                            องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายสุพรชัย  แผ่นศิลา อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 39/2 หมู่ที่ 1 ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

 นายสุพรชัย  แผ่นศิลา                 
  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

  3 
 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
     (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

                            องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายวีระศักดิ์  บุญมา อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 79 หมู่ที่ 2 ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

   นายวีระศักดิ์  บุญมา                 
     หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   1 
 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
     (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

                          องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นางสาวจิระศักดิ์  เส้งพา อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 43/4 หมู่ที่ 2 ต าบลกุแหระ อ าเภอ               
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

นางสาวจิระศักดิ์  เส้งพา                 
   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   2 
 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
    (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  

                           องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายประวิทย์  ใยสีงาม อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 61 หมู่ที่ 2 ต าบลกุแหระ อ าเภอ               
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

 นายประวิทย์  ใยสีงาม                 
   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   3 
 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
    (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  

                         องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายเจริญ  พรหมรักษ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 87 หมู่ที่ 2 ต าบลกุแหระ อ าเภอ               
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

 นายเจริญ  พรหมรักษ์                 
   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   4 
 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
    (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  

                         องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายอัมรินทร์  ใจดี อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 168/2 หมู่ที่ 3 ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

    นายอัมรินทร์  ใจดี                 
      หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   1 
 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
      (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

                            องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นางอ้ายฟ่าง  อินทร์ปาน อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 131 หมู่ที่ 3 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 
 

 นางอ้ายฟ่าง  อินทร์ปาน                 
     หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   2 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
      (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
     องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นางสาวพัสราภรณ์  ศรีสุขใส อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32 หมู่ที่ 4 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

นางสาวพัสราภรณ์  ศรีสุขใส                 
     หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   1 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
      (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
     องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายไพรสุริยันต์  ช านาญกิจ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 131 หมู่ที่ 4 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

นายไพรสุริยันต์  ช านาญกิจ                 
     หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   2 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
      (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
     องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายพงศ์เทพ  ช่วยนาค อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 27 หมู่ที่ 5 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

  นายพงศ์เทพ  ช่วยนาค                 
    หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   1 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
     (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายจักรรินทร์  อินทวงศ์ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 67 หมู่ที่ 6 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

 นายจักรรินทร์  อินทวงศ์                 
    หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   1 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
      (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
     องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายสมพร  พงค์ทองเมือง อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 35 หมู่ที่ 6 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

 นายสมพร  พงค์ทองเมือง                
    หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   2 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                      
                        
      (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
     องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายศิลวุฒิ  บุญมา อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 251/1 หมู่ที่ 7 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

    นายศิลวุฒิ  บุญมา                
    หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   1 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
         (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
     องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายสมเกียรติ  พรมทอง อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 242 หมู่ที่ 7 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 7 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

 นายสมเกียรติ  พรมทอง                
    หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   2 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
        (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายณรงค์ศักดิ์  ตรีชัย อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 88/3 หมู่ที่ 8 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

นายณรงค์ศักดิ์  ตรีชัย                
 หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   1 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
     (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
              ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
              องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ 

ส.ถ. 4/5 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
------------------------- 

 
 ด้วย นายทวีศักดิ์  สุดวิลัย อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 171/3 หมู่ที่ 8 ต าบลกุแหระ อ าเภอ                  
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุแหระ เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร              
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

 นายทวีศักดิ์  สุดวิลัย                
  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

   2 
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
                
                     
                     
     (นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว) 
             ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
                                                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

ส.ถ. 4/5 


