
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
เรื่อง    ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   สัดส่วนระดับต าบล  

……………………………………… 

   เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เกิดกระบวนการที่มีส่วน
ร่วมการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จึงประกาศประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  สัดส่วนระดับ
ต าบล  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ 

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                           ประกาศ  ณ  วันที่ 23  เดือน  เมษายน พ.ศ.   ๒๕63 
 

                                                                 
 

  (ลงชื่อ)          จ่ง     สัตยารัฐ 
                                                                      (นายจ่ง     สัตยารัฐ) 
                                                             นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
เรื่อง    ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   สัดส่วนระดับต าบล 

 
1 นายเสนอ  ทรัพย์สุข  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
2 นายจักรกริช  เพลินจันทึก  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
3 นายจรัส  สินสวัสดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
4 นายสุบรรณ  นาค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
5 นายเสริม  ของพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
6 นายบารมี  สาธี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
7 นายอดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
8 นางปาณัสวีร์  บุญพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
9 นายรุ่งรัฐ  บาทโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 

10 นายชอ้อน  ฉาบพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
11 นางดารุณี  พูขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
12 นางประคอง  สร้อยพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
13 นายชอบ  รักไร่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
14 นายร่วม  กลึงกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
15 นายวินัย  บุญเครื่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
16 นายเลี่ยม  สิทธิค้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
17 นายประคอง  เสกสรรค์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
18 นายประยุทธ  เมืองอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
19 นายชนัตร  คาบพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 10 
20 นายสมพร  มะค้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 
21 นางส าลี  สินสวัสดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 
22 นางศิริรัตน์  จุกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
23 นายสมพงศ์  นามเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
24 นางกรรณิกา  รักษา ท้องถิ่นอ าเภอพิมาย 
25 นายบรรชัย  แถวไธสง ปลัดอ าเภอพิมาย 
26 นายช่วย  สินสวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7 
27 นายดาว  โค้งอาภาส  ก านันต าบลท่าหลวง 
28 นางภัทรา  ร่มเย็น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าหลวง 
29 นางดวงเดือน  สมสมัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจาร์ต ารา 
30 นายกฤตพล  ยอดนาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหลวง 
31 นางสาวมะลิวรรณ  ระฆังทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนุ่น 
32 นายอุดมศิลป์  สุวรรณศักดิ์  หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลท่าหลวง 
33 นายสัญจร    แก้วดอนรีย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 
34 นายภคพล    พี่พิมาย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที8่ 



35 นางล ายอง    ปล่ังกลาง  ตัวแทน อสม. หมู่ที่6 
36 นางสายม่าน   สุวรรณระห้อย ตัวแทน อสม.หมู่ที่ 6 
37 นายเจริญ   สุขสุด   ตัวแทน อปพร. หมู่ที่ 1 
38 นายธีรวุฒิ  ครบุญ   ตัวแทน อปพร. หมู่ที่1 
39 นางวรฑา   ตันสาย  ตัวแทน กม. หมู่ที่ 5 
40 นายไวพจน์  ประจิตร  ตัวแทน กม. หมู่ที่4 
41 นายฉลาด    หว่านนา  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 6 
42 นางอารีย์    เรียงใหม่  ตัวแทนกลุ่มแปรรูป หมู่ที่ 2 
43 นางเรณู      จงกลกลาง  ตัวแทนกลุ่มหัตถกรรม หมู่ที่ 11 
44 นางนภาพร   แจ้งพิมาย  ตัวแทนกลุ่มสตรี  หมู่ที่ 3 
45 นายสุวรรณ    ไผนอก  ตัวแทนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าหมู่ที่ 10 
46 นายบุญพบ  ศุภธนก าธร  ผู้ทรวงคุณวุฒิประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
47 นายถวัลย์   ปราชญ์กระโทก  ปราชญ์ชาวบ้าน  หมู่ที่ 1 
48 นางหัสยา   จุพิมาย  อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่  2 
49 นายพร้อมพงษ์  ญาติกระโทรก  หมอดิน   หมู่ที่  11 
50 นางสมจิตร   ด าดีพะเนาว์  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ หมู่ที่   9 
51 นายปฏิภาณ   บุญพิมาย  ตัวแทนเยาวชน   หมู่ที่  4 
52 นายเทียบ  เกนอก   ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 
53 นางมาลัย  อุไรรัตน์  ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่  2 
54 นางนุชจรี     เตาะไธสง  ตัวแทนร้านค้า  หมู่ที่  12 
55 นางสาวนารีรัตน์  องอาจณรงค์ ตัวแทนร้านค้า  หมู่ที่  7 
56 นางสุดใจ   พุกนิล   ตัวแทนร้านค้า  หมู่ที่  8 
57 นางละมัย  คาบพิมาย ตัวแทนครัวเรือน  
58 นางยุเรศ  เพชรแท้ ตัวแทนครัวเรือน 
59 นายบรรจบ   หมั่นดี ตัวแทนครัวเรือน 
60 นางพิศ  เริ่มสูงเนิน ตัวแทนครัวเรือน 
61 นายสมจิต  ขอพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
62 นางกิ่งกานต์  สารสิทธิ์ ตัวแทนครัวเรือน 
63 นายจ านง   แสนทวีสุข ตัวแทนครัวเรือน 
64 นางสุดารัตน์  ครบพู่ ตัวแทนครัวเรือน 
65 นายเลื่อน  เสกสรร ตัวแทนครัวเรือน 
66 นายบุญช่วย  ค้าสบาย ตัวแทนครัวเรือน 
67 นางประคอง  พูนเสลา ตัวแทนครัวเรือน 
68 นางละมุล  นาสกาศ ตัวแทนครัวเรือน 
69 นายสมพร   บ ารุงนา ตัวแทนครัวเรือน 
70 นายวรุฒม์  บ ารุงไร่ ตัวแทนครัวเรือน 
71 นายจรูญ  โจ้พิมาย ตัวแทนครัวเรือน 



72 นางพิมพ์  ยังผล ตัวแทนครัวเรือน 
73 นายผล  ค้าขึ้น ตัวแทนครัวเรือน 
74 นายสมชิด  เพียงพิมาย   ตัวแทนครัวเรือน 
75 นายมานะ  ครบุญ ตัวแทนครัวเรือน 
76 นายไพฑูล  ทองลื้อ ตัวแทนครัวเรือน 
77 นายสุวรรณ  ไผนอก ตัวแทนครัวเรือน 
78 นางเอมอร  แววไว ตัวแทนครัวเรือน 
79 นางยุพิณ  กิ่งพาน ตัวแทนครัวเรือน 
80 นายเจริญ  โจ้พิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
81 นายคุณากร  สิ่วกลาง ตัวแทนครัวเรือน 
82 นางดวง  นาอุดม ตัวแทนครัวเรือน 
83 นางสุวรรณ  รวยกระบือ ตัวแทนครัวเรือน 
84 นายเรวัช  เปรื่องค้า ตัวแทนครัวเรือน 
85 นางสมชิด  กู้พิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
86 นางบุญช่วย  นาคา ตัวแทนครัวเรือน 
87 นางโสภา  นาด ี ตัวแทนครัวเรือน 
88 นายมี  บ ารุงนา ตัวแทนครัวเรือน 
89 นางทองพูน  สินสวัสดิ์ ตัวแทนครัวเรือน 
90 นางเพิ่ม  น้อยมะดัน ตัวแทนครัวเรือน 
91 นายลับ  รอดชะพรม ตัวแทนครัวเรือน 
92 นางอ านวย  มีพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
93 นางเชื้อ  คล่องชอบ ตัวแทนครัวเรือน 
94 นางชิน  ชอบพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
95 นายสมบุญ  ศรีมาตรย์ ตัวแทนครัวเรือน 
96 นางเสงี่ยม  แบบพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
97 นางสังวาล  นามเมือง ตัวแทนครัวเรือน 
98 นางเจียว ประจัด ตัวแทนครัวเรือน 
99 นางประทีป  เรสสันเทียะ ตัวแทนครัวเรือน 
100 นางอุไร  เพ็ญสุข ตัวแทนครัวเรือน 
101 นางบังอร  ฉาบพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
102 นางสวอง  ภู่นอก ตัวแทนครัวเรือน 
103 นางวรรณา  ปรนกระโทก ตัวแทนครัวเรือน 
104 นางอ าไพ  ส่วนบุญ ตัวแทนครัวเรือน 
105 นางละเอียด  อุดมบูรณ์ ตัวแทนครัวเรือน 



106 นางสายบัว  ใบพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
107 นายบุญเลี้ยง  สีเขียว ตัวแทนครัวเรือน 
108 นางสมสี  อรสิทธิ์ ตัวแทนครัวเรือน 
109 นางสาวจ านอง  ด่านกระโทก ตัวแทนครัวเรือน 
110 นางอุไลวรรณ  บาทโพธิ์ ตัวแทนครัวเรือน 
111 นางวันนา  ต่วนพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
112 นางสมนึก  ค้าคุ้ม ตัวแทนครัวเรือน 
113 นายวินัย  ชินสุข ตัวแทนครัวเรือน 
114 นางสาวสุพรรณี  ประจิตร ตัวแทนครัวเรือน 
115 นางจันทร์  แผนพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
116 นายสายฝน  วงศ์พิน ตัวแทนครัวเรือน 
117 นายช่วย โชชัย ตัวแทนครัวเรือน 
118 นายสุรชัย  บนพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
119 นายชัยพร  ผสมสัตย์ ตัวแทนครัวเรือน 
120 นางสาวสุภาพ  กลัดสวัสดิ์ ตัวแทนครัวเรือน 
121 นางทองสวรรค์  เพิ่มพูน ตัวแทนครัวเรือน 
122 นางอ านวย  ชูวงศ์ ตัวแทนครัวเรือน 
123 นางนกน้อย มีพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
124 นางวิมล  บุญครอง ตัวแทนครัวเรือน 
125 นางจันทร์  กิ่งพาน ตัวแทนครัวเรือน 
126 นายอดุลย์  เพิ่มพูน ตัวแทนครัวเรือน 
127 นายเชิด  อินทร์กลาง ตัวแทนครัวเรือน 
128 นายธงชัย  ใบพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
129 นายเจริญ  พี่พิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
130 นางประภา  พูนทะเล ตัวแทนครัวเรือน 
131 นางจวน  ฉาบพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 
132 นางเลี้ยง บุญเครื่อง ตัวแทนครัวเรือน 
133 นายดี  บ่มกลาง ตัวแทนครัวเรือน 
134 นางอุทัย  ปลั่งกลาง ตัวแทนครัวเรือน 
135 นายสวาท  นิจจอหอ ตัวแทนครัวเรือน 
136 นางถวิลเพ็งชอบ ตัวแทนครัวเรือน 
137 นางอุดม  น้ านิล ตัวแทนครัวเรือน 
138 นางมาลัย  รอดฤดี ตัวแทนครัวเรือน 



139 นายสุเทพ  ศิริเรือง ตัวแทนครัวเรือน 
140 นายสไว  กลมพิมาย ตัวแทนครัวเรือน 

 
  (ลงชื่อ)           จ่ง     สัตยารัฐ 

                                                                      (นายจ่ง     สัตยารัฐ) 
                                                             นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าหลวง 
 


