
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอ จุฬาภรณ์   จังหวัด นครศรีธรรมราช 

เรื่อง  บัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งท่ี    3     . 
 

ล าดับ 
หมายเลข 
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 1 นายสวัสดิ์   เครือหวัง 79/6 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนอง
คว้า  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80130 

รับสมัคร 

2 2 นายดิเรก    เสนานุวงค์ 44/2 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนอง
คว้า  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80130 

รับสมัคร 

3 3 นายประดิษฐ   จันทร์ทอง 73/3 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนอง
คว้า  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80130 

รับสมัคร 

4 4 นายกิตติศักดิ์   หนูคล้าย 116 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนองคว้า  
อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80130 

รับสมัคร 

5 5 นายวิฑูร   นุ่นเศษ 45 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนองคว้า  
อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80130 

รับสมัคร 

6 6 นายบุญชัด   เพ็ชรหัตถ์ 185 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนองคว้า  
อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80130 

รับสมัคร 

 
 

ประกาศ ณ วันที่   22  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2564 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                    
            (  นายสุเทพ   เส้งสุย  ) 

                            ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 

ส.ถ. 4/4 



 

 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอ จุฬาภรณ์   จังหวัด นครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
 
   

ด้วย นายสวัสดิ์  เครือหวัง  อายุ  64 ปี อยู่บ้านเลขท่ี  79/6 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนองคว้า อ าเภอ
จุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า เขต
เลือกตั้งที่  3 อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองคว้า เขตเลือกตั้งที ่ 3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่
ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

             นายสวัสด์ิ   เครือหวัง 
                                                                   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

             1 
                                                      ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                         (  นายสุเทพ   เส้งสุย  ) 
                                                                      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ถ. 4/5 



 

 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอ จุฬาภรณ์   จังหวัด นครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
 
   

ด้วย นายดิเรก   เสนานุวงค์  อายุ  52 ปี อยู่บ้านเลขที่  44/2  หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนอง
คว้า เขตเลือกตั้งที่  3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองคว้า เขตเลือกตั้งที่  3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่
ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

             นายดิเรก   เสนานุวงค์ 
                                                                   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

             2 
                                                      ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                         (  นายสุเทพ   เส้งสุย  ) 
                                                                      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ถ. 4/5 



 

 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอ จุฬาภรณ์   จังหวัด นครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
 
   

ด้วย นายประดิษฐ  จันทร์ทอง อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/3 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนอง
คว้า เขตเลือกตั้งที่  3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช                               

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองคว้า เขตเลือกตั้งที่  3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่
ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

            นายประดิษฐ  จันทร์ทอง 
                                                                   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

             3 
                                                      ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                         (  นายสุเทพ   เส้งสุย  ) 
                                                                      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ถ. 4/5 



 

 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอ จุฬาภรณ์   จังหวัด นครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
 
   

ด้วย นายกิตติศักดิ์   หนูคล้าย  อายุ 26 ปี  อยู่บ้านเลขที่  116 หมู่ที่ 3 ต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนอง
คว้า เขตเลือกตั้งที่  3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช                               

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองคว้า เขตเลือกตั้งที่  3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่
ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

           นายกิตติศักดิ์  หนูคล้าย 
                                                                   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

             4 
                                                      ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                         (  นายสุเทพ   เส้งสุย  ) 
                                                                      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ถ. 4/5 



 

 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอ จุฬาภรณ์   จังหวัด นครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
 
   

ด้วย นายวิฑูร  นุ่นเศษ  อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่  45  หมู่ที่  3  ต าบลควนหนองคว้า อ าเภอ   
จุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า เขต
เลือกตั้งที ่ 3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช                               

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองคว้า เขตเลือกตั้งที่  3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่
ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

              นายวิฑูร   นุ่นเศษ 
                                                                   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

             5 
                                                      ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                         (  นายสุเทพ   เส้งสุย  ) 
                                                                      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ถ. 4/5 



 

 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
อ าเภอ จุฬาภรณ์   จังหวัด นครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 
 
   

ด้วย นายบุญชัด  เพ็ชรหัตถ์  อายุ  53 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 185 หมู่ที ่3 ต าบลควนหนองคว้า อ าเภอ
จุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า เขต
เลือกตั้งที ่ 3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช                               

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองคว้า เขตเลือกตั้งที่  3  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่
ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 

            นายบุญชัด  เพ็ชรหัตถ์ 
                                                                   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

             6 
                                                      ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                         (  นายสุเทพ   เส้งสุย  ) 
                                                                      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด 8.5 X 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ถ. 4/5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


