
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
อ าเภอกงหรา    จังหวัดพัทลุง  
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

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

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด กรณีครบวาระ  จ านวน 14 คน  เมื่อวันที่ 
24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด   ได้ด าเนินการรวมผลคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ของเขตเลือกตั้งที่ 1  ต าบลชะรัด  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนน สูงสุด   
ดังนี้ 

1.  จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ  

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

1 นายดนเหลาะ  เหมริหนี 7 1,070 (หนึ่งพันเจ็ดสิบ)  
2 นายวิเชียร  เขียวเอียด 4 1,062 (หนึ่งพันหกสิบสอง)  
3 นายดล  หวันค า 1 1,056 (หนึ่งพันห้าสิบหก)  
4 นายวิรุณ  คงทอง 6 987 (เก้าร้อยแปดสิบเจ็ด)  
5 นายรีด  คงทอง 3 981 (เก้าร้อยแปดสิบเอ็ด)  
6 นายหมัด  เหยดอีน 8 964 (เก้าร้อยหกสิบสี่)  
7 นายฮับ  เหล็มนุ้ย 5 938 (เก้าร้อยสามสิบแปด)  
8 นายเต็ม  เศษขาว 12 888 (แปดร้อยแปดสิบแปด)  
9 นายกุ้ม  เศษขาว 13 871 (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด)  
10 นายนัฐพล  หมุนนุ้ย 9 755 (เจ็ดร้อยห้าสิบห้า)  
11 นายสอด  ยาชะรัด 11 670 (หกร้อยเจ็ดสิบ)  
12 นายอุดสมาน  บุหงา 10 573 (ห้าร้อยเจ็ดสิบสาม)  
13 นายดลเหลาะ  บุหงา 2 488 (สี่ร้อยแปดสิบแปด)  
14 นายยู่สบ  โคแหละ 14 343 (สามร้อยสี่สิบสาม)  

 

 

 

ส.ถ. 15 
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 2. จ านวนบัตรเลือกตั้ง 
   2.1 บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด  จ านวน  2,675   บัตร  
   2.2 บัตรเลือกตั้งที่ใช้                  จ านวน  2,295   บัตร 
   2.3 บัตรเลือกตัง้ที่เหลือ               จ านวน  380     บัตร  

   ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 
 (ลงช่ือ) .......................................... ประธานกรรมการการเลอืกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                   (นายดรุณ   รุ่ยใหม่) 
 
 (ลงช่ือ) ........................................... กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                  (นายธวัชชัย  หรนจันทร์) 
 
 (ลงช่ือ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                  (นายวันชัย  ภูมิสุทธิกุล) 
 
 (ลงช่ือ) ............................................ กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                   (นายหรู้น  เศษขาว) 
 
 (ลงช่ือ) ............................................ กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                 (นายภานุมาส  รัตนอุบล) 
 
 
 
 



 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
อ าเภอกงหรา    จังหวัดพัทลุง  
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

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

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด กรณีครบวาระ  จ านวน 16 คน   เมื่อวันที่   
24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด   ได้ด าเนินการรวมผลคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ของเขตเลือกตั้งที่ 2  ต าบลชะรัด  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนน สูงสุด   
ดังนี้ 

1. จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ  

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

1 นายสวัสดิ ์ โสะขาว 1 1,140 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ)  
2 นายสมหมาย  เส็มหมาด 7 1,044 (หนึ่งพันสี่สิบสี่)  
3 นายสมใจ  ราชรักษ์ 4 1,041 (หนึ่งพันสี่สิบเอ็ด)  
4 นายจรัล  ชูชุม 5 1,010 (หนึ่งพันสิบ)  
5 นายอเบต  เขียดนุย้ 3 1,005 (หนึ่งพันห้า)  
6 นายเจียน  ทิพย์กิ้ม 6 970 (เก้าร้อยเจ็ดสิบ)  
7 นายหร้อหมาน  ศิลป์ภูศักดิ ์ 2 934 (เก้าร้อยสามสิบสี่)  
8 นายแอ  ตงเยต 10 889 (แปดร้อยแปดสิบเก้า)  
9 นายสุชาต ิ ปิริยะ 11 849 (แปดร้อยสี่สิบเก้า)  
10 นายมีน  โสะขาว 9 692 (หกร้อยเก้าสิบสอง)  
11 นางกลัยา  นิจเนตร 13 508 (ห้าร้อยแปด)  
12 นายณรงค ์ สุริยา 15 484 (สี่ร้อยแปดสิบสี่)  
13 นายสมนึก  ศรีรักษา 12 450 (สี่ร้อยห้าสิบ)  
14 นายสมโชค  ราชเล็ก 8 230 (สองร้อยสามสิบ)  
15 นายประเกียรต ิ เศรษฐสุข 16 161 (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด)  
16 นางปัทมา  เสนด า 14 138 (หนึ่งร้อยสามสิบแปด)  

 

ส.ถ. 15 



- 2 - 

 

 2. จ านวนบัตรเลือกตั้ง 
   2.1 บัตรเลือกตั้งที่ได้รบัมาทั้งหมด  จ านวน .....2,550............ บัตร  
   2.2 บัตรเลือกตั้งที่ใช้                 จ านวน ....2,128............ บัตร 
   2.3 บัตรเลือกตั้งที่เหลือ              จ านวน .......422........... บัตร  

   ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 
 (ลงช่ือ) .......................................... ประธานกรรมการการเลอืกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                   (นายดรุณ   รุ่ยใหม่) 
 
 (ลงช่ือ) ........................................... กรรมการการเลอืกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                 (นายธวัชชัย  หรนจันทร์) 
 
 (ลงช่ือ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                  (นายวันชัย  ภูมิสุทธิกุล) 
 
 (ลงช่ือ) ............................................ กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                    (นายหรู้น  เศษขาว) 
 
 (ลงช่ือ) ............................................ กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                 (นายภานุมาส  รัตนอุบล) 
 
 

 



 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 

อ าเภอกงหรา    จังหวัดพัทลุง  
เรือ่ง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

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

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด กรณีครบวาระ  จ านวน   2 คน   เมื่อวันที่   
24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด   ได้ด าเนินการรวมผลคะแนน
เลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกันเก่ียวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนนสูงสุด   ดังนี้ 

1. จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ  

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

1 นายสุกรี   หรีมหนก 1 2,268 (สองพันสองร้อยหกสิบแปด)  
2 นายสุวรรณลี  ยาชะรัด 2 2,023 (สองพันยี่สิบสาม)  

 2. จ านวนบัตรเลือกตั้ง 
   2.1 บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด  จ านวน ......5,225........... บัตร  
   2.2 บัตรเลือกตั้งที่ใช้                 จ านวน .....4,423........... บัตร 
   2.3 บัตรเลือกตั้งที่เหลือ              จ านวน ........802........... บัตร  

   ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

 (ลงช่ือ) .......................................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                     (นายดรุณ   รุ่ยใหม)่ 

 (ลงช่ือ) ........................................... กรรมการการเลอืกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                  (นายธวัชชัย  หรนจันทร์) 

 (ลงช่ือ) ............................................. กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                  (นายวันชัย  ภูมิสุทธิกุล) 

 (ลงช่ือ) ............................................ กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                    (นายหรู้น  เศษขาว) 

 (ลงช่ือ) ............................................ กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
                 (นายภานุมาส  รัตนอุบล) 


