
 
 

  
  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง 

อ าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง กรณีแทนต าแหน่งว่าง) 

------------------------------------- 
         ตามที ่ไดมี้การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง (กรณีแทนต าแหน่งว่าง)  จ านวน  

1  คน  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2557   นั้น   

         บดันี ้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  ไดด้ าเนนิการรวมผลคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง  (กรณีแทนต าแหน่งว่าง)   ของเขตเลือกตั้งที่  2  ต าบลกะปาง  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับ
คะแนนเลือกตั้งเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนนสูงสุด  ดังนี้ 

๑. จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผู้สมัคร หมายเลข

ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

๑ นายวิรัช  สมุทรจิต 2 886 (แปดร้อยแปดสิบหกคะแนน)  
๒ นายบุญธรรม  เกิดความสุข 3 820 (แปดร้อยยี่สิบคะแนน)  
๓ นายสุวรรณ  เพียรดี 1 263 (สองร้อยหกสิบสามคะแนน)  

๒, จ านวนบัตรเลือกตั้ง 

๒.๑  บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด  จ านวน  .....5,225.........  บัตร 

๒.๒  บัตรเลือกตั้งที่ใช้  จ านวน  ..............2,112.......................  บัตร 

๒.๓  บัตรเลือกตั้งที่เหลือ  จ านวน  ...........3,113.....................  บัตร 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕7 
 

     พ.ต.ท.                     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
                             (ชัชชัย  แก้วอ่อน)  

  (ลงชื่อ)            กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
           (นายประมุข  เทพมณี)  

   (ลงชื่อ)           กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
                            (นายสุนึง  นกแก้ว) 

            (ลงชื่อ)            กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
      (นายสุรศักดิ์  ไทยเก้ือ) 

            (ลงชื่อ)                      กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
                           (นายชลิต  ไทยทอง) 
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง 

อ าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
------------------------------------- 

         ตามทีไ่ดมี้การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง กรณี (ครบวาระ)  จ านวน  6  คน  
เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  นั้น   

         บดันี ้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  ไดด้ าเนนิการรวมผลคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง  ของเขตเลือกตั้งที่  2   ต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียง
ตามล าดับผู้ได้คะแนน สูงสุด  ดังนี้ 

๑. จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผู้สมัคร หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
ได้คะแนน หมายเหตุ 

๑ นางสาวนุชรา  ทองอยู่ 1 1,571 (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคะแนน)  
๒ นายสนิท  จันทร์คง 3 1,428 (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดคะแนน)  
๓ นายอัมพร  โสหุรัตน์ 5 1,308 (หนึ่งพันสามร้อยแปดคะแนน)  
๔ นางอารีย์  คุระเอียด 2 1,075 (หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าคะแนน)  
๕ นายธีระพงษ์  บัวทิพย์ 11 1,035 (หนึ่งพันสามสิบห้าคะแนน)  
6 นายประยุทธ  ยอดแก้ว 4 1,008 (หนึ่งพันแปดคะแนน)  
7 นายเฉลิม  ครุฑสุวรรณ 6 908 (เก้าร้อยแปดคะแนน)  
8 นายวิรัช  สมุทรจิต 8 883 (แปดร้อยแปดสิบสามคะแนน)  
9 นางอรัญญา  สุขมณฑล 12 836 (แปดร้อยสามสิบหกคะแนน)  

10 นางแก้วตา  ตาแก้ว 7 770 (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบคะแนน)  
11 นายอาภรณ์  วงศ์แก้ว 9 713 (เจ็ดร้อยสิบสามคะแนน)  
12 นางราตรี   สมหมาย 10 711 (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดคะแนน)  
13 นายประจวบ  รัตนพันธ์ 14 573 (ห้าร้อยเจ็ดสิบสามคะแนน)  
14 นายยงยุทธ   เรืองฤทธิ์ 13 479 (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าคะแนน)  
15 นายสมโภช  บุญทองเสน 15 383 (สามร้อยแปดสิบสามคะแนน)  
16 นายสรรเพชร  คงแสง 17 328 (สามร้อยยี่สิบแปดคะแนน)  
17 นายอ านวย  มากเพ็ง 16 185 (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าคะแนน)  
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๒, จ านวนบัตรเลือกตั้ง 
๒.๑  บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด  จ านวน  ..........5,225...................  บัตร 
๒.๒  บัตรเลือกตั้งที่ใช้  จ านวน  .........3,393.....................  บัตร 
๒.๓  บัตรเลือกตั้งที่เหลือ  จ านวน  ........1,832..................  บัตร 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

     พ.ต.ท.                     ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
                             (ชัชชัย  แก้วอ่อน)  

  (ลงชื่อ)            กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
           (นายประมุข  เทพมณี)  

   (ลงชื่อ)           กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
                            (นายสุนึง  นกแก้ว) 

            (ลงชื่อ)            กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
      (นายสุรศักดิ์  ไทยเก้ือ) 

            (ลงชื่อ)                      กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลกะปาง  
                           (นายชลิต  ไทยทอง) 
 


