
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ  เขตเลือกตั้งที่  1  หมู่ที่  1  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี้ 

 
 ๑) หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่  ๑ ตำบล หนองแวงโสกพระ   อำเภอ  พล ยกท้ังหมู่บ้าน 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดอินทร์แปลง  บ้านหนองแวงโสกพระ  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒  หมู่ที่  ๒  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้

 
 ๑) หน่วยเลือกตั้งที่  ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๒  ตำบลหนองแวงโสกพระ   อำเภอ  พล  ยกท้ังหมู่บ้าน 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดศิริชัย  บ้านโนนกอก  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้

 
 1) หน่วยเลือกตั้งที่  ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองแวงโสกพระ   อำเภอ  พล ยกท้ังหมู่บ้าน 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดแสงสุวรรณ  บ้านโคกล่าม  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๔  หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
  
 ๑) หน่วยเลือกตั้งที่  ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอ พล  ยกท้ังหมู่บ้าน 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดสามัคคีธรรม  บา้นหนองแปน 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๕  หมู่ที่ ๕  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
  
 ๑) หน่วยเลือกตั้งที่  ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๕  ตำบลหนองแวงโสกพระ   อำเภอ พล  ยกท้ังหมู่บ้าน 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาประชาคม  บ้านหนองขาม  
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
 
 ๑) หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองแวงโสกพระ   อำเภอ พล ยกท้ังหมู่บ้าน 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดอิสานวราม  บ้านโนนชาด  
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๗  หมู่ที่ ๗  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
  
 ๑) หน่วยเลือกตั้งที่  ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๗  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอ พล  ยกท้ังหมู่บา้น 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง   บ้านห้วยม่วง 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๘  หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
  
 ๑) หน่วยเลือกตั้งที่  ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอ  พล  ยกท้ังหมู่บ้าน 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดป่าพรหมนิมิต  บ้านโนนเพ็ก 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๙  หมู่ที่ ๙  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
  
 ๑) หน่วยเลือกตั้งที่  ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๙  ตำบลหนองแวงโสกพระ   อำเภอ พล ยกท้ังหมู่บ้าน  
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาประชาคม   บ้านหลักด่าน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
 
 ๑)  หน่วยเลือกตัง้ที่ ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหนองแวงโสกพระ   อำเภอ พล ยกท้ังหมู่บ้าน 
  ที่เลอืกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดอัมพติดถาราม   บ้านหันน้อย  
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
 
 ๑)   หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอ พล ยกท้ังหมู่บ้าน 
    ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรยีญวัดโอสถสิทธิการาม บา้นโคกกุง 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
 
 ๑)    หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมูท่ี่ ๑๒  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอ  พล  ยกท้ังหมู่บ้าน 
    ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรยีญวัดศรีทองติณาวาส  บา้นหนองหญ้าปล้อง 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
 
 ๑)    หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอ พล ยกท้ังหมู่บ้าน 
    ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาประชาคม  บ้านหนองแวงโคตร 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ 



 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารสว่นตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอ/เขต...พล.. จังหวัด.ขอนแก่น 

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง              
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี ้
 
 ๑)    หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมูท่ี่ ๑๔  ตำบลหนองแวงโสกพระ   อำเภอ พล ยกท้ังหมู่บ้าน 
    ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรยีญวัดอรุณธรรมธาดา   บ้านใหม่สามัคคี  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงช่ือ) .............................................. 
                (นางสร้อยทอง  ขานหัวโทน.) 
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
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