ผ.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชื่อผู้มสี ิทธิสมัครรับเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...................................นายประยงค์ จุลรัตน์................................................................... อายุ........59.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......208....... หมู่ที่ .......2........ ตรอก ...........-.......... ซอย .......-....... ถนน .........-........... ตำบล/แขวง .....กำโลน.....
เขตเลือกตั้งที่ .......1....... อำเภอ/เขต .............ลานสกา.............. จังหวัด ...........นครศรีธรรมราช............. ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ......1...... อำเภอ/เขต .......ลานสกา...... จังหวัด .......นครศรีธรรมราช......
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่......1.......
อำเภอ/เขต......ลานสกา.....จังหวัด........นครศรีธรรมราช.........และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายประยงค์ จุลรัตน์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ผ.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย..................................นายไพโรจน์ รัตนธน..................................................................... อายุ........48........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......179....... หมู่ที่ .....10........ ตรอก ............-........... ซอย .......-....... ถนน .........-........ ตำบล/แขวง .....กำโลน.....
เขตเลือกตั้งที่ .......1......อำเภอ/เขต .............ลานสกา.............. จังหวัด ............นครศรีธรรมราช............... ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ .......1.......อำเภอ/เขต ......ลานสกา....... จังหวัด .......นครศรีธรรมราช......
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ ......1......
อำเภอ/เขต......ลานสกา.....จังหวัด........นครศรีธรรมราช.........และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครทีใ่ ช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายไพโรจน์ รัตนธน
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...........................นายพรศักดิ์ พรมณี....................................................................... อายุ..........30......... ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......40...... หมู่ที่ ......1....... ตรอก .........-.......... ซอย .......-....... ถนน .........-........... ตำบล/แขวง .......กำโลน.........
เขตเลือกตั้งที่ ......1.........อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด ...........นครศรีธรรมราช............... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....1....อำเภอ/เขต .....ลานสกา..... จังหวัด .....นครศรีธรรมราช.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..1..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายพรศักดิ์ พรมณี
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...............................นายภักดี สุขทอง.................................................................... อายุ..........56...............ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......144..... หมู่ที่ ......1....... ตรอก .........-.......... ซอย .......-....... ถนน ..........-........... ตำบล/แขวง .....กำโลน..........
เขตเลือกตัง้ ที่ .....1..... อำเภอ/เขต .........ลานสกา........... จังหวัด ..........นครศรีธรรมราช.......................... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ..1... อำเภอ/เขต ......ลานสกา...... จังหวัด ......นครศรีธรรมราช......
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..1..
อำเภอ/เขต.........ลานสกา.......จังหวัด..........นครศรีธรรมราช...............และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายภักดี สุขทอง
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชือ่ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...........................นายฉัตรชัย ช่อผกา..................................................................... อายุ...........39..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......48/1...... หมู่ที่ ......2....... ตรอก ........-......... ซอย ......-...... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน..........
เขตเลือกตั้งที่ ....2..... อำเภอ/เขต .........ลานสกา................ จังหวัด ...........นครศรีธรรมราช................... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ..2.. (ถ้ามี) อำเภอ/เขต ..ลานสกา.. จังหวัด ...นครศรีธรรมราช.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..2..
อำเภอ/เขต....ลานสกา.....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายฉัตรชัย ช่อผกา
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชือ่ ผู้มสี ิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...........................นายนธี ศรีทองปลอด.................................................................... อายุ...........39..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......114...... หมู่ที่ .......2....... ตรอก ..........-........... ซอย .......-........ ถนน ........-........... ตำบล/แขวง .......กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ ....2..... อำเภอ/เขต .........ลานสกา........... จังหวัด ..........นครศรีธรรมราช........................... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ..2.. (ถ้ามี) อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ...นครศรีธรรมราช...
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..2..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายนธี ศรีทองปลอด
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชือ่ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...........................นายเสกสรรค์ ศรีโมรา...................................................................... อายุ.........58..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......127...... หมู่ที่ ......3....... ตรอก ........-......... ซอย ......-...... ถนน ...........-............. ตำบล/แขวง .......กำโลน........
เขตเลือกตั้งที่ ....3..... อำเภอ/เขต ............ลานสกา.............. จังหวัด ...........นครศรีธรรมราช.................... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ...3... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ....นครศรีธรรมราช.........
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตัง้ ที่..3..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายเสกสรรค์ ศรีโมรา
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...................................นายอำไพ พะโยม................................................................ อายุ..........44.............ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......35...... หมู่ที่ ......3....... ตรอก ........-......... ซอย ......-...... ถนน ........-............. ตำบล/แขวง .........กำโลน...........
เขตเลือกตั้งที่ ....3....... อำเภอ/เขต ..........ลานสกา............. จังหวัด ...........นครศรีธรรมราช..................... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....3.... อำเภอ/เขต ....ลานสกา... จังหวัด ....นครศรีธรรมราช........
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเขตเลือกตั้งที.่ .3..
อำเภอ/เขต...ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายอำไพ พะโยม
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...................................นายอำนาจ ปิยจันทร์.............................................................. อายุ.........64.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......13...... หมู่ที่ ......4....... ตรอก ..........-........... ซอย ......-...... ถนน ........-............ ตำบล/แขวง ........กำโลน.........
เขตเลือกตั้งที่ ....4..... อำเภอ/เขต .........ลานสกา........... จังหวัด ...............นครศรีธรรมราช.................... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....4.... อำเภอ/เขต .....ลานสกา.... จังหวัด .....นครศรีธรรมราช.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเขตเลือกตั้งที่..4..
อำเภอ/เขต...ลานสกา...จังหวัด...นครศรีธรรมราช...และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายอำนาจ ปิยจันทร์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย....................................นายบรรลือ พิชัยกาล.............................................................. อายุ.........61.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......316...... หมู่ที่ ......5....... ตรอก .........-.......... ซอย .......-...... ถนน ..........-............. ตำบล/แขวง ......กำโลน.......
เขตเลือกตั้งที่ .......5....... อำเภอ/เขต ..........ลานสกา............. จังหวัด .............นครศรีธรรมราช............... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....5.... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด .....นครศรีธรรมราช......
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .5..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายบรรลือ พิชัยกาล
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชือ่ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย......................................นายหนูกิ่ง จะระนิล.............................................................. อายุ.........50.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......354...... หมู่ที่ .......5........ ตรอก ..........-........... ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ ......5...... อำเภอ/เขต ..........ลานสกา............ จังหวัด .............นครศรีธรรมราช.................. ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....5.... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด .....นครศรีธรรมราช......
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..5..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายหนูกิ่ง จะระนิล
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย.................................นายดำเนิน ศรีรินทร์................................................................. อายุ...........47..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......57....... หมู่ที่ ......5....... ตรอก ............-........... ซอย ........-........ ถนน .......-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ ......5....... อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด ..............นครศรีธรรมราช.............. ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ......5...... อำเภอ/เขต .....ลานสกา..... จังหวัด ...นครศรีธรรมราช...
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเขตเลือกตั้งที่..5..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายดำเนิน ศรีรินทร์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...................................นายจีระพงศ์ รสกำจร............................................................. อายุ.........48.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ........151........ หมู่ที่ .......6........ ตรอก .........-.......... ซอย ......-...... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง .....กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ ......6....... อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด .............นครศรีธรรมราช.............. ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ .....6..... อำเภอ/เขต ....ลานสกา... จังหวัด ....นครศรีธรรมราช.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..6..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายจีระพงศ์ รสกำจร
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...................................นายสานน ศรีแถลง..................................................................... อายุ.........55.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .....168/2...... หมู่ที่ .......6....... ตรอก .........-.......... ซอย ......-...... ถนน ........-............. ตำบล/แขวง ......กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ .......6......... อำเภอ/เขต ............ลานสกา............. จังหวัด .............นครศรีธรรมราช............ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ..6.. อำเภอ/เขต ..ลานสกา.. จังหวัด ..นครศรีธรรมราช..
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..6..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายสานน ศรีแถลง
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชือ่ ผู้มสี ิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย.....................................นายวรวุธ สุภาพโรจน์............................................................... อายุ.........41........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .........2........ หมู่ที่ ......6....... ตรอก ...........-.......... ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง .......กำโลน........
เขตเลือกตั้งที่ ........6......... อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............ จังหวัด .............นครศรีธรรมราช.............. ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ......6...... อำเภอ/เขต ......ลานสกา..... จังหวัด ...นครศรีธรรมราช…
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเขตเลือกตั้งที่..6..
อำเภอ/เขต.....ลานสกา....จังหวัด......นครศรีธรรมราช.....และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายวรวุธ สุภาพโรจน์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชือ่ ผู้มสี ิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย.....................................นายพงศ์ศักดิ์ โอแสงใส............................................................. อายุ..........59.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ..........77......... หมู่ที่ ........7........ ตรอก ..........-.......... ซอย .......-....... ถนน ........-......... ตำบล/แขวง ......กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ ......7....... อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด ..............นครศรีธรรมราช................ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตัง้ ที่ .....7..... อำเภอ/เขต .....ลานสกา...... จังหวัด .....นครศรีธรรมราช....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..7..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายพงศ์ศักดิ์ โอแสงใส
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...............................นายสุรเชษฐ์ เวชผสาร................................................................... อายุ........27..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ....11/2.... หมู่ที่ ......7....... ตรอก ...........-.......... ซอย ........-........ ถนน .........-............ ตำบล/แขวง .....กำโลน.........
เขตเลือกตั้งที่ ..........7........ อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด ............นครศรีธรรมราช........... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ .......7...... อำเภอ/เขต .....ลานสกา... จังหวัด ....นครศรีธรรมราช....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .7..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด.......นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายสุรเชษฐ์ เวชผสาร
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...................................นายเสนอ ตลึงพัฒน์................................................................... อายุ.........54...........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ........267...... หมู่ที่ ........8....... ตรอก ..........-......... ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง .......กำโลน........
เขตเลือกตั้งที่ ......8....... อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด ..............นครศรีธรรมราช................ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....8.... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ......นครศรีธรรมราช.......
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่..8..
(อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายเสนอ ตลึงพัฒน์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...............................นางสาวดวงพร จะระนิล............................................................ อายุ.........50.............ปี
อยู่บ้านเลขที่ ......287.... หมู่ที่ ......8....... ตรอก ...........-.......... ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน...........
เขตเลือกตั้งที่ .......8........ อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด ............นครศรีธรรมราช.............. ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....8..... อำเภอ/เขต .....ลานสกา..... จังหวัด .....นครศรีธรรมราช....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .8..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นางสาวดวงพร จะระนิล
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย....................................นางสาวลีลาวดี สุชลจิต............................................................. อายุ........47.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ........19/5....... หมู่ที่ .......9........ ตรอก ..........-.......... ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง ....กำโลน.....
เขตเลือกตั้งที่ ......9...... อำเภอ/เขต ...........ลานสกา.............. จังหวัด ................นครศรีธรรมราช............. ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ .....9.....อำเภอ/เขต .....ลานสกา..... จังหวัด .....นครศรีธรรมราช....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .9..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นางสาวลีลาวดี สุชลจิต
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
เขตเลือกตั้งที่ 1
_____________________
ด้วย......................................นายยงยศ ตลึงเพชร.................................................................. อายุ........54.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ......240.... หมู่ที่ ......9....... ตรอก ..............-............ ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ .........9........อำเภอ/เขต ..............ลานสกา............. จังหวัด .............นครศรีธรรมราช.......... ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ......9...... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ....นครศรีธรรมราช....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเขตเลือกตั้งที.่ .9..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายยงยศ ตลึงเพชร
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...............................นายนิพนธ์ บุญขวัญ...................................................................... อายุ.........57..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ......363.... หมู่ที่ .......10........ ตรอก ...........-.......... ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน......
เขตเลือกตัง้ ที่ .....10......อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............ จังหวัด ..............นครศรีธรรมราช................ ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ...10... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ......นครศรีธรรมราช.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเขตเลือกตั้งที.่ .10..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายนิพนธ์ บุญขวัญ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...............................นายนพดล มาศเมฆ......................................................................... อายุ........36.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ......189... หมู่ที่ ......10....... ตรอก ...........-.......... ซอย .......-....... ถนน ........-............. ตำบล/แขวง .....กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ .......10....... อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด ..............นครศรีธรรมราช.......... ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....10.... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ....นครศรีธรรมราช....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเขตเลือกตั้งที.่ .10..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายนพดล มาสเมฆ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย..................................นางสาคร เพชรวิจิตร................................................................... อายุ........58.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .....187/2...... หมู่ที่ ....11.... ตรอก ...........-.......... ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ .......11.......... อำเภอ/เขต .............ลานสกา............. จังหวัด ............นครศรีธรรมราช........ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ......11...... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ..นครศรีธรรมราช…
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .11..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นางสาคร เพชรวิจิตร
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...............................นางสาววาสนา อัษดงษ์................................................................ อายุ........38..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......8....... หมู่ที่ ......11....... ตรอก ...........-.......... ซอย .......-....... ถนน ........-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน........
เขตเลือกตั้งที่ .........11........ อำเภอ/เขต ............ลานสกา............. จังหวัด ...........นครศรีธรรมราช........ ได้สมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....11.... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ....นครศรีธรรมราช....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .11..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นางสาววาสนา อัษดงษ์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผูอ้ ำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย..................................นายณัฐพงศ์ ธีระกุล..................................................................... อายุ.........30...........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ...223/1.... หมู่ที่ ......11....... ตรอก ........-.......... ซอย ........-........ ถนน .........-............ ตำบล/แขวง ......กำโลน.......
เขตเลือกตั้งที่ ......11.......อำเภอ/เขต ...........ลานสกา.............. จังหวัด ............นครศรีธรรมราช................ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ .....11..... อำเภอ/เขต .....ลานสกา..... จังหวัด ...นครศรีธรรมราช.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .11..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายณัฐพงศ์ ธีระกุล
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชือ่ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย..................................นางสาวกรรณนิการ์ พุทธพงค์....................................................... อายุ........26..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......61....... หมู่ที่ ........11........ ตรอก ...........-.......... ซอย .......-....... ถนน .......-........... ตำบล/แขวง ......กำโลน........
เขตเลือกตั้งที่ ......11.......อำเภอ/เขต ...........ลานสกา............. จังหวัด ................นครศรีธรรมราช.............. ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตัง้ ที่ ....11.... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด ......นครศรีธรรมราช.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .11..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นางสาวกรรณนิการ์ พุทธพงค์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือ่ ง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย...................................นายชัยรัตน์ จินตะ........................................................................ อายุ........53..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......17......... หมู่ที่ ......12....... ตรอก ...........-.......... ซอย ........-........ ถนน .........-........... ตำบล/แขวง .....กำโลน.....
เขตเลือกตั้งที่ .......12......อำเภอ/เขต ...........ลานสกา.............. จังหวัด ...........นครศรีธรรมราช................ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ....12.... อำเภอ/เขต ....ลานสกา.... จังหวัด .....นครศรีธรรมราช.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเขตเลือกตั้งที.่ .12..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด.......นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายชัยรัตน์ จินตะ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

ส.ถ. 4/5

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
_____________________
ด้วย.................................นายชาตรี สอนรินทร์....................................................................... อายุ........57.........ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......3....... หมู่ที่ ......12....... ตรอก ...........-.......... ซอย ........-........ ถนน ..........-............. ตำบล/แขวง ......กำโลน......
เขตเลือกตั้งที่ .......12...... อำเภอ/เขต ............ลานสกา................ จังหวัด .............นครศรีธรรมราช........... ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที่ ......12...... อำเภอ/เขต .....ลานสกา..... จังหวัด ...นครศรีธรรมราช...
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เขตเลือกตั้งที.่ .12..
อำเภอ/เขต.......ลานสกา......จังหวัด........นครศรีธรรมราช.......และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)

นายชาตรี สอนรินทร์
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
สิบตำรวจตรี หญิง
(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตัง้ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

