
 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิ

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
เขตเลือกต้ังท่ี  -   อําเภอ สว�างแดนดิน
   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายอําพันธ"  อรัญป8กษ"  อายุ  57  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  -  อําเภอ  สว�างแดนดิน
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายอําพันธ"  อรัญป8กษ"  
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  89  หมู�ท่ี  3        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

  -   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้ 

นายอําพันธ"  อรัญป8กษ"   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ผ.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิ

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว/
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดั
เขตเลือกต้ังท่ี  -   อําเภอ สว�างแดนดิ
   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

/ยศ)  นายสมบัติ  แสงพิทยา  อายุ  73  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  -  อําเภอ  สว�างแดนดิน
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสมบัติ  แสงพิทยา
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  215  หมู�ท่ี  11        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

  -   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้ 

สมบัติ  แสงพิทยา   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ผ.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิ

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
เขตเลือกต้ังท่ี  -   อําเภอ สว�างแดน
   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายบุญโจม  แสนสีมล  อายุ  62  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  -  อําเภอ  สว�างแดนดิน
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายบุญโจม  แสนสีมล
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  4  หมู�ท่ี  12        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

  -   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้ 

บุญโจม  แสนสีมล   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ผ.ถ. 4/5 

3 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิ

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
เขตเลือกต้ังท่ี  -   อําเภอ สว�างแดนดิน
   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายสมชาติ  ทิพศิลา  อายุ  49  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  -  อําเภอ  สว�างแดนดิน
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสมชาติ  ทิพศิลา
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

4

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  72  หมู�ท่ี  11        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

  -   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้ 

สมชาติ  ทิพศิลา   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ผ.ถ. 4/5 

4 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิ

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
เขตเลือกต้ังท่ี  -   อําเภอ สว�างแดนดิน
   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

ยศ)  ว�าท่ีร�อยโทวันชัย  หงษ"ทอง   อายุ  55  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  -  อําเภอ  สว�างแดนดิน
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) ว�าท่ีร�อยโทวันชัย  หงษ"ทอง
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

5

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

นายกองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  466  หมู�ท่ี  11        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

  -   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
นายกองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน ดังนี้ 

ว�าท่ีร�อยโทวันชัย  หงษ"ทอง    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ผ.ถ. 4/5 

5 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิ
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  1  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายบัณฑิต  เบ�าคํา   อายุ  61  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  1 อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นายบัณฑิต  เบ�าคํา
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  287  หมู�ท่ี  1        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

เขตเลือกต้ังท่ี  1   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

ะหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

นายบัณฑิต  เบ�าคํา    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี 2  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายสุธิน  อาษากิจ   อายุ  62  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 2  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นายสุธิน  อาษากิจ
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  157  หมู�ท่ี  2        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

เขตเลือกต้ังท่ี  2   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

สุธิน  อาษากิจ    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว/
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  2  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

/ยศ)  นางสาวฐิตินันท" บุญทศ   อายุ  42  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  2 อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นางสาวฐิตินันท"  บุญทศ
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
          ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
         องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  102  หมู�ท่ี  2        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

เขตเลือกต้ังท่ี  2   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

งสาวฐิตินันท"  บุญทศ    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุค
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  2  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายวีระชัย  เริ่มศรี   อายุ  43  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 2  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นายวีระชัย  เริ่มศรี
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  91  หมู� ท่ี  2        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

เขตเลือกต้ังท่ี  2   อําเภอ สว�างแดนดิน      

ะราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยวีระชัย  เริ่มศรี    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

3 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว/
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  3  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

/ยศ)  นายชาญชัย  แสนสีมล   อายุ  58  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 3  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นายชาญชัย  
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
         องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  124  หมู�ท่ี  3        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

เขตเลือกต้ังท่ี  3   อําเภอ สว�างแดนดิน      

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยชาญชัย  แสนสีมล    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว/
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ  สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  3  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

/ยศ)  นายป>ยะ เพชรพัฒนมงคล   อายุ  71  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  3 อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นายป>ยะ  เพชรพัฒนมงคล
     
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  85  หมู�ท่ี  3        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร   

เขตเลือกต้ังท่ี  3   อําเภอ สว�างแดนดิน      

ชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยป>ยะ  เพชรพัฒนมงคล    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  4  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายชาญชัย  น�อยหว�า   อายุ  54  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 4  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ี

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นายชาญชัย  น�อยหว�า
    
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  85  หมู�ท่ี 4        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

เขตเลือกต้ังท่ี  4 อําเภอ สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยชาญชัย  น�อยหว�า    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล  บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  4  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายศักด์ิชัย  เบิกสีใส   อายุ  50  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  4  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายศักด์ิชัย  เบิกสีใส
    
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  35  หมู�ท่ี 4        
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร  

เขตเลือกต้ังท่ี  4 อําเภอ สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

ะหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยศักด์ิชัย  เบิกสีใส    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  4  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นางพัชริดา  พิมพาเลีย   อายุ  46  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  4  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นางพัชริดา  พิมพาเลีย
    
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  159  หมู�ท่ี 4        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

เขตเลือกต้ังท่ี  4  อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

พัชริดา  พิมพาเลีย    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

3 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  5  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายรัศมี  ปานชะเล   อายุ  58  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  5  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายรัศมี  ปานชะเล
    
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  93  หมู� ท่ี 5        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

เขตเลือกต้ังท่ี  5  อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยรัศมี  ปานชะเล    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  5  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายสุเทพ  อุปฌาย"   อายุ  59  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  5  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสุเทพ  อุปฌาย"
   
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  49  หมู� ท่ี 5        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  5   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยสุเทพ  อุปฌาย"     

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดั
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  6  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายศรชัย  โคตะโคตร   อายุ  54  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  6  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นายศรชัย  โคตะโคตร
   
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  168  หมู�ท่ี 6        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  6   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยศรชัย  โคตะโคตร    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  6  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นางสุกัญญา  คําล�วน   อายุ  52  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  6  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นางสุกัญญา  คํา
   
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  184  หมู�ท่ี 6        
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

เขตเลือกต้ังท่ี  6  อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

งสุกัญญา  คําล�วน    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี 6  อําเภอ 
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายทุย   ภูมิภักดี    อายุ   56  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  6  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) นายทุย   ภูมิภักดี
  
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี   4   หมู� ท่ี 6          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  6   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

ราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยทุย   ภูมิภักดี      

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

3 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายกองเมือง   บงแก�ว  อายุ   51  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายกองเมือง 
   
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี   78   หมู�ท่ี 7          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  7   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

ะหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

นายกองเมือง  บงแก�ว   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายสถิตย"  ช�างสงวน  อายุ   31  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสถิตย"  ช�างสงวน
   
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี   74   หมู�ท่ี 7          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  7   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

สถิตย"  ช�างสงวน   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายป8ญญา  อุปโคตร  อายุ   41  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายป8ญญา  อุปโคตร
   
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  122   หมู�ท่ี 7          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  7   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ป8ญญา  อุปโคตร   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

3 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดั
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายดวง  ปริมาตัง  อายุ   59  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายดวง  ปริมาตัง
  
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

4

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  111   หมู�ท่ี 7          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  7   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ดวง  ปริมาตัง    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

4 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายสมชาย  เสียงเลิศ  อายุ   60  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
นดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ  สว�างแดนดิน

สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใ

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสมชาย  เสียงเลิศ
  
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
         องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

5

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  79   หมู�ท่ี 7          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  7   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

สมชาย  เสียงเลิศ   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

5 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว/
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  8  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

/ยศ)  นางนุสสรณ"  เต็มตาวงษ"  อายุ   62  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  8  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นางนุสสรณ"  เต็มตาวงษ"
  
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  283   หมู�ท่ี 8          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  8   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

ะหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

งนุสสรณ"  เต็มตาวงษ"   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  8  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายอุดม  สาโท  อายุ   43  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  6  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

ภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายอุดม   สาโท
 
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

อยู�บ�านเลขท่ี  122   หมู� ท่ี 6          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  8   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยอุดม   สาโท    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  8  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายสุดที  พรมดี  อายุ   40  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  6  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายสุดที  พรมดี

                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  183   หมู� ท่ี 6          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  8   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยสุดที  พรมดี    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

3 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  8  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายวรวิทย"  คําคูณ  อายุ   52  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  8  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายวรวิทย"  คําคูณ
 
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

4

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  169   หมู�ท่ี 8          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  8   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

นายวรวิทย"  คําคูณ    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

4 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  9  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นางสาวรวิภา  ศรีจันทจร  อายุ   42  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  9  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

วามในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นางสาวรวิภา  ศรีจันทจร
 
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  1   หมู�ท่ี 9          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  9   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

งสาวรวิภา  ศรีจันทจร   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  9  อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายอุดม  คําแสนแก�ว  อายุ   60  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  9  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใ

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายอุดม  คําแสนแก�ว
 
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  120   หมู�ท่ี 9          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

  9   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยอุดม  คําแสนแก�ว   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  10  อําเภอ
ลงคะแนน ดังนี้   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายเรวัตร  กาหลง  อายุ   41  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  10 อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 10   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�
 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายเรวัตร  กาหลง

                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  43   หมู�ท่ี 10          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

10   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

ละหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�

เรวัตร  กาหลง    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี 10 อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายอภิวัฒน"  จิตรม่ัน  อายุ   51  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 10 อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 10   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายอภิวัฒน"  จิต
 
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  1   หมู�ท่ี 10          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

10   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

อภิวัฒน"  จิตรม่ัน   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  10 อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายนัฐพล  น�อยจันทร"  อายุ   46  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 10 อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 10   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายนัฐพล  น�อยจันทร"
 
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  3   หมู�ท่ี 10          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

10   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

นัฐพล  น�อยจันทร"   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

........... ................................. 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

3 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดั
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี 11 อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายวันชัย  ศรีสุข  อายุ   58  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
ดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 11  อําเภอ สว�างแดนดิน

สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 11   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายวันชัย  ศรีสุข

                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  364   หมู�ท่ี 11          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

11   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยวันชัย  ศรีสุข    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อ
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  11  อําเภอ
ลงคะแนน ดังนี้   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายวิทยา  อาษากิจ  อายุ   61  ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 11 อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 11   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�
 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายวิทยา  

                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  259   หมู�ท่ี 11          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

11   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   
และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�

วิทยา  อาษากิจ    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว/
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี 11 อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

/ยศ)  ร�อยตรีไพศาล  โพธิ์นิ่มแดง  อายุ  62   ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 11 อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 11   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกส
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  ร�อยตรีไพศาล  โพธิ์นิ่มแดง
 
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  35  หมู�ท่ี 11          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

11   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ร�อยตรีไพศาล  โพธิ์นิ่มแดง   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

3 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  11  อําเภอ
ลงคะแนน ดังนี้   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นางมลินดา  ชมภูทีป  อายุ  59   ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 11  อําเภอ สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 11   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
ศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา
อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�

 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นางมลินดา  ชมภูทีป
 
                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
          ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
         องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

4

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  127  หมู�ท่ี 11          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

11   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

ละหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�

นางมลินดา  ชมภูทีป   

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

4 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  11  อําเภอ
ลงคะแนน ดังนี้   
 
 
    
    
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายประยูร  คําควร  อายุ  52   ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 11  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 11   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�
 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายประยูร  คําควร

                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

5

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  416  หมู�ท่ี 11          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

11   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   
และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�

นายประยูร  คําควร    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

5 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  12 อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
   
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นางสาคร  โพธิ์บาย   อายุ  53   ป; อยู�บ�านเลขท่ี
นดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 12  อําเภอ สว�างแดนดิน

สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 12   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นางสาคร  โพธิ์บาย 

                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

1

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  77  หมู�ท่ี 12          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

12   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

งสาคร  โพธิ์บาย     

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

1 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี  12 อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
  
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

นางสาว/ยศ)  นายชุมพร  ชานันโท   อายุ  40   ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี 12  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 12   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายชุมพร  ชานันโท 

                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

 
 
 

2

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  153  หมู�ท่ี 12          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

12   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยชุมพร  ชานันโท    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

2 



 

 

ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เรื่อง ช่ือผู	มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

---------------------------------------------------------
  
 ด�วย (นาย/นาง/นางสาว/
ตําบล บงเหนือ อําเภอ สว�างแดนดิน
ได�สมัครรับเลือกต้ังเป!น สมาชิกสภา
จังหวัด  สกลนคร  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง
บงเหนือ  เขตเลือกต้ังท่ี 12 อําเภอ
ดังนี้    
 
 
    
  
    
 
    
 
 

    
 

              
    
    
    

 
ประกาศผู	อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

อําเภอ  สว$างแดนดิน  จังหวัด สกลนคร 
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ

--------------------------------------------------------- 

/ยศ)  นายเกียรติพล  บุตรพิมพ"   อายุ  45   ป; อยู�บ�านเลขท่ี
สว�างแดนดิน จังหวัด สกลนคร เขตเลือกต้ังท่ี  7  อําเภอ  สว�างแดนดิน
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เขตเลือกต้ังท่ี 12   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล�าวเป!นผู�สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา

อําเภอ  สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�

        (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)  นายเกียรติพล  บุตรพิมพ" 

                   หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร

    

 
 
 

     
     ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน

    (ลงชื่อ).........................
     (นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ
           ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
          องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ

3

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

องค!การบริหารส$วนตําบลบงเหนือ 

ป; อยู�บ�านเลขท่ี  26  หมู�ท่ี 7          
สว�างแดนดิน จังหวัด  สกลนคร  

12   อําเภอ  สว�างแดนดิน  

แห�งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
สมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบล   

และหมายเลขประจําตัวผู�สมัครท่ีใช�ลงคะแนน 

ยเกียรติพล  บุตรพิมพ"    

หมายเลขประจําตัวผู�สมัคร 

เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

............................................ 
นายป>ยวิทย"  โชติเกียรติ) 

ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจํา 
องค"การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 

ส.ถ. 4/5 

3 


