
ทะเบียนประวัตผิูบริหารทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

---------- 

ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เขตเลือกต้ังท่ี 1  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ช่ือ นายเจริญ  ขันทะมูล  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01097 02 6 
3. หมูโลหิต เอ 
4. เกิดวันที่  7 เดือน เมษายน  พ.ศ.2490  อายุ  67 ป 
5. สถานที่เกิด จังหวัดมหาสารคาม    
6. ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที ่149 หมูที่  6 ตําบลนาทราย  อําเภอพบิูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี    

รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 1662 3798 
7. สถานที่ติดตอบานเลขที ่149 หมูที่  6ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี    

รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 1662 3798 
8. บิดาช่ือ นายเดิน  ขันทะมูล  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
9. มารดาช่ือ นางพุด  ขันทะมูล  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ช่ือ นางเส็ง  ขันทะมูล สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  3 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

วิชาที่ศึกษา/วุฒิที่ไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนทับมาประมวลศิลป มหาสารคาม  - ใบ รบ. 
มัธยมศึกษา ก.ศ.น.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2543 มัธยมศึกษาปที่ 6  
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 2552 รัฐประศาสนศาสตร 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 
หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิที่ไดรับ 

นายก อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นรุนที่ 34 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
นายก อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นรุนที่ 18 6 – 15 ธ.ค. 2552 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถ่ิน 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนที่ไดรับ  1,765  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 
18.  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2547-2551 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2551-2555 
 19.ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

 - ไมม ี



ทะเบียนประวัตผิูบริหารทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

---------- 

ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  
เขตเลือกต้ังท่ี 1  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ช่ือ นายประมวล  สมสนุก  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01062 67 2 
3. หมูโลหิต เอ 
4. เกิดวันที่  5 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2498  อายุ  59 ป 
5. สถานที่เกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที่ 138 หมูที่  8 ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี   
รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 3346 0789 
4. สถานที่ติดตอบานเลขที่  138  หมูที่ 8 ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี    
รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 1662 3798 
5. บิดาช่ือ นายบุญมา  สมสนุก  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
6. มารดาช่ือ นางชอบ  สมสนุก  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
7. สามี/ภรรยา ช่ือ นางหวาน  สมสนุก สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
8. บุตรจํานวน  3 คน 
9. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

วิชาที่ศึกษา/วุฒิที่ไดรับ 

ประถมศึกษา - - - - 
มัธยมศึกษา ก.ศ.น.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี - มัธยมศึกษาปที่ 6  
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 2555 รัฐประศาสนศาสตร 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 10. การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 
หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิที่ไดรับ 

รองนายก อบต.รุน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
    
    
    

 11. อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง ธุรกิจสวนตัว  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถ่ิน 
 12. ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนที่ไดรับ  -  คะแนน 
 13. ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
 14. เคยดํารงตําแหนง 

- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2549-2555 
 15. ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 



ทะเบียนประวัตผิูบริหารทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

---------- 

ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เขตเลือกต้ังที่ 1  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ช่ือ นายวันดี  บุญพา  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01096 73 9  
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันที่  5 เดือน เมษายน  พ.ศ.2499  อายุ  58 ป 
5. สถานที่เกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที่ 140  หมูที่ 6  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี    
รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  09 0353 8354 
7. สถานที่ติดตอบานเลขที ่140 หมูที่  6 ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี    
รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  09 0353 8354 
8. บิดาช่ือ นายสี  บุญพา  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
9. มารดาช่ือ นางลอย  บุญพา  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ช่ือ นางทองพัน  บุญพา สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
13. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

วิชาที่ศึกษา/วุฒิที่ไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานถอนนาเพลิน อุดรธานี 2510 ป4 
มัธยมศึกษา ก.ศ.น.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี - มัธยมศึกษาปที่ 6  
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 14. การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 
หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิที่ไดรับ 

รองนายก อบต. รุน 33 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 
2556 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

    
    

15. อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถ่ิน 
16. ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนที่ไดรับ  -  คะแนน 
17. ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
18. เคยดํารงตําแหนง 

- ผูใหญบานบานถอนนาเพลิน  พ.ศ.2540 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2555-ปจจุบัน 

 19. ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 
- ไมม ี



ทะเบียนประวัตผิูบริหารทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

---------- 

ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เขตเลือกต้ังที่ 1  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ช่ือ นายไพรัตน  หาญวิชา  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01089 11 2  
3. หมูโลหิต โอ 
4. เกิดวันที่  8  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2506 อายุ  51 ป 
5. สถานที่เกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที่ 73  หมูที่  2  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ   จังหวัดอุดรธานี    
รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 4921 5770 
7. สถานที่ติดตอบานเลขที ่73 หมูที่  2 ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี    
รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 4921 5770 
8. บิดาช่ือ นายสวัสด์ิ  หาญวิชา  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
9. มารดาช่ือ นางโค   หาญวิชา  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ช่ือ นางแกง  หาญวิชา สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  3 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

วิชาที่ศึกษา/วุฒิที่ไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนาทราย-นํ้ารอด อุดรธานี - - 
มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธานี - ม.ส. 5 
ปวส/ปวท. วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  กรุงเทพ 2526 ปกส. 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 13. การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 
หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิที่ไดรับ 

- - - - 
    
    
    

 14. อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถ่ิน 
 15. ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนที่ไดรับ  -  คะแนน 
 16. ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
 17. เคยดํารงตําแหนง 

- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2549-ปจจุบัน 
 18. ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  
เขตเลือกตั้งท่ี 7  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายวิจารณ  ดวงลาดนา สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 0113 86 2 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  18 เดือน กันยายน  พ.ศ.2500  อายุ  57 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 107 หมูท่ี  7 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ   
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 107 หมูท่ี  7 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ    
8. บิดาชื่อ นายออนสา  ดวงลาดนา  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางสวน  ดวงลาดนา  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางทองสุข  ดวงลาดนา สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา - - - - 
มัธยมศึกษา ก.ศ.น.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2555 มัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
ประธานสภา รุน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  151  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2547-2551 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2551-2555 

18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 
- ไมม ี

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เขตเลือกตั้งท่ี 1  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายชูเกียรติ  ศรีชัยมูล สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01090 95 1  
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  25 เดือน กันยายน  พ.ศ.2499  อายุ  58 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 105 หมูท่ี  1 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ 08 1049 4377  
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 105  หมูท่ี 1 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 1049 4377 
8. บิดาชื่อ นายเขียน  ศรีชัยมูล  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางพุทธา  ศรีชัยมูล  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ   -   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา - - - - 
มัธยมศึกษา ก.ศ.น.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2550 มัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
ประธานสภา รุน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  243  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต. เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2547-2551 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  พ.ศ. 2551-2555 

18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 
- ไมม ี

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เขตเลือกตั้งท่ี 8  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นางสาวชุติกานต  พละสาร สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 0113 86 2 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  13  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2521  อายุ  36 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 150 หมูท่ี  8 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 5484 4620 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 150 หมูท่ี  8 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 5484 4620 
8. บิดาชื่อ นายเสถียร  พละสาร  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางแตม  พละสาร  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นายวิชัย  บุตรโชติ สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานหนองไผ อุดรธานี 2533 ป.6 
มัธยมศึกษา กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี - ม.6 
ปวส./ปวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี 2543 ประกาศนียบัตรวิขาชีพช้ันสูง 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง ทํานา อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  194  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต. เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18. ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 1 
เขตเลือกตั้งท่ี 1  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายอุทัย  ราชารี สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 0108 58 0 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  5 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2506  อายุ  51 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 180 หมูท่ี  1 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 4704 6153 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 180 หมูท่ี  1 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ   08 4704 6153 
8. บิดาชื่อ นายทอง  ราชารี  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางทองใบ  ราชารี  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางใครศรี  ราชารี สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  3 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนาทรายนํ้า-นํ้ารอด อุดรธานี 2517 ป.4 
มัธยมศึกษา - - - - 
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  212  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 2  
เขตเลือกตั้งท่ี 2  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายสายันต  พลทะส ี สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01054 31 9 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  12 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2508  อายุ  49 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 154 หมูท่ี  2 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 5758 2194 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 154 หมูท่ี  2 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 5758 2194 
8. บิดาชื่อ นายพุดที  พลทะส ี  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางชอพ  พลทะส ี  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางสุขใจ  พลทะส ี สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  3 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนาทรายนํ้า-นํ้ารอด อุดรธานี 2517 ป.4 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2539 ม.3 
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  141  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 2 
เขตเลือกตั้งท่ี 2  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นางสาวเกษร  ไชยแสง สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 5 4106 00121 84 1  
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  25 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2519  อายุ  38 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 39 หมูท่ี  2 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 1053 2130 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 39 หมูท่ี  2 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 1053 2130 
8. บิดาชื่อ นายแสง  ไชยแสง  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางนอย  ไชยแสง  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ -   สัญชาติ  -  เชื้อชาติ   - 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนาทรายนํ้า-นํ้ารอด อุดรธานี 2517 ป.4 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2542 ม.3 
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  138  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 3 
เขตเลือกตั้งท่ี 3  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายสมพร  รอบรู สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย  
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01070 44 6 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2516  อายุ  41 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 101 หมูท่ี  3 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 0192 2519 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 101  หมูท่ี   3 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 0192 2519 
8. บิดาชื่อ นายสมดี  รอบรู  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางทองดี  รอบรู  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางดอกไม  รอบรู สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานดอนมวง อุดรธานี 2521 ป.6 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2553 ม.6 
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  137  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 
 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 3 
เขตเลือกตั้งท่ี 3  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  

1. ชื่อ นายหวี  ศรีชัยมูล สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01072 75 2 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2501  อายุ  46 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 65 หมูท่ี  3 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 7856 7349 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 65  หมูท่ี   3 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 7856 7349 
8. บิดาชื่อ นายดี  ศรีชัยมูล  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางปุย  ศรีชัยมูล  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางสังวาล  ศรีชัยมูล สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนานกหงสเสรีมีชัย อุดรธานี 2513 ป.4 
มัธยมศึกษา - - - - 
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  126  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 4  
เขตเลือกตั้งท่ี 4  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายสงกรานต  ศรีชัยมูล สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 0107 82 9 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  2 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2507  อายุ  50 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 171 หมูท่ี  4 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  09 0350 4829 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 171  หมูท่ี   4 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  09 0350 4829 
8. บิดาชื่อ นายเรียน  ศรีชัยมูล   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางปาน  ศรีชัยมูล   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางวรรณา  ศรีชัยมูล สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนานกหงสเสรีมีชัย อุดรธานี - - 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2553 ม.6 
ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท -    
ปริญญาเอก -    
อ่ืนๆ -    

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  188  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 4  
เขตเลือกตั้งท่ี 4  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายทองเหรียญ  บุญภา สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 00341 88 9 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2549  อายุ  58 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 54/1 หมูท่ี  4 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 3335 1263 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 54/1  หมูท่ี   4 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  09 3335 1263 
8. บิดาชื่อ นายมา  บุญภา   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางพั้ว  บุญภา  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางบานเย็น  บุญภา สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนานกหงสเสรีมีชัย อุดรธานี - ป.4 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  133  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 5 
เขตเลือกตั้งท่ี 5  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายหนูพาส  โคตรวงษ สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01102 97 6 
3. หมูโลหิต -  
4. เกิดวันท่ี  8 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2497  อายุ  60 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 88 หมูท่ี  5 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 3360 4063 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 88  หมูท่ี   5 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 3360 4063 
8. บิดาชื่อ นายหาญ โคตรวงษ   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางจันทรสี  โคตรวงษ  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางมุกดา  โคตรวงษ  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนานกหงสเสรีมีชัย อุดรธานี 2508 ป.4 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  90  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 5 
เขตเลือกตั้งท่ี 5  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นางจันเพ็ญ  ศิริบุตรวงษ สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย  
2. เลขประจําตัวประชาชน 5 4106 00111 30 7 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  9 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2517  อายุ  40 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 162 หมูท่ี  5 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 7237 5713 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 162  หมูท่ี   5 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 7237 5713 
8. บิดาชื่อ นายประสิทธิ์  ละอองศรี   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางออนศรี  ละอองศรี   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นายประธาน ศิริบุตรวงษ  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2  คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนานกหงสเสรีมีชัย อุดรธานี - ป.6 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2554 ม.6 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  145  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 6 
เขตเลือกตั้งท่ี 6  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายสุวิชัย สิงการ  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01093 98 5  
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  11 เดือน กันยายน  พ.ศ.2508  อายุ  49 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 125 หมูท่ี  6 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 3349 9863 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 125  หมูท่ี   6 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 3349 9863 
8. บิดาชื่อ นายคํามี  สิงการ   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางปอน  สิงการ   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางสงัด  สิงการ  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานถอนนาเพลิน อุดรธานี 2519 ป.4 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  189  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 6 
เขตเลือกตั้งท่ี 6  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายทองแท  ทัพภูธร  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 14106 01097 24 7 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  8 เดือน กันยายน  พ.ศ.2498  อายุ  59 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 147 หมูท่ี  6 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  - 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 147  หมูท่ี   6 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  - 
8. บิดาชื่อ นายพร  ทัพภูธร   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางแป  ทัพภูธร   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางมะลิวัลย  ทัพภูธร  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานถอนนาเพลิน อุดรธานี 2510 ป.4 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  196  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 7 
เขตเลือกตั้งท่ี 7  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  

1. ชื่อ นายไชยา  ตาจันทร  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4107 00172 98 1 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  18 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2517  อายุ  40 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 157 หมูท่ี  7 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 0013 9649 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 157  หมูท่ี   7 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 0013 9649 
8. บิดาชื่อ นายตา  ตาจันทร   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางปราณี  วาจารัตน  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ สุภาวี  สังฆพรม  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานถอนนาเพลิน อุดรธานี - ป.6 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2545 ม.6 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  126  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 8 
เขตเลือกตั้งท่ี 8  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายบุญเตียง  อินทรแสง  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01064 62 4  
3. หมูโลหิต -  
4. เกิดวันท่ี  7 เดือน กันยายน  พ.ศ.2499  อายุ  58 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 210 หมูท่ี  8 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  - 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 210  หมูท่ี   8 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  - 
8. บิดาชื่อ นายสิงห  อินทรแสง   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางบุ  อินทรแสง   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางทองอินทร  อินทรแสง สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานบุญมี อุดรธานี 2511 ป.4 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2548 ม.6 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  189  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 9 
เขตเลือกตั้งท่ี 9  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นางอวรรญา  มีเจริญผล  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01085 67 2 
3. หมูโลหิต -  
4. เกิดวันท่ี  17 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2507  อายุ  50 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 99 หมูท่ี  9 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 0735 3927 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 99  หมูท่ี   9 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 0735 3927 
8. บิดาชื่อ นางแถว  จันทรเหลือง   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางบุญตา  จันทรเหลือง  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นายอภิเดช  มีเจริญผล สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  3 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานนาทราย-นํ้ารอด อุดรธานี - ป.6 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2544 ม.6 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  105  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 9  
เขตเลือกตั้งท่ี 9  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายอดุลย  จุลอักษร  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01103 29 8 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  10 เดือน กันยายน  พ.ศ.2500  อายุ  57 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 73/1 หมูท่ี  9 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 6226 8277 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 73/1  หมูท่ี   9 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 6226 8277 
8. บิดาชื่อ นายชมชื่น  จุลอักษร   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางสมัย  จุลอักษร   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางบุญนํา  จุลอักษร  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  2 คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานนาทราย-นํ้ารอด อุดรธานี - ป.4 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  129  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสงักัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 10 
เขตเลือกตั้งท่ี 10  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายสมชาย  บัญดิษฐ  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01114 28 1  
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  7 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2517  อายุ  40 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 191 หมูท่ี  10 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 5687 3829 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 191  หมูท่ี   10 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 5687 3829 
8. บิดาชื่อ นายชัย  บัญดิษฐ   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางบุญมี  บัญดิษฐ   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางพัชชา  ออนบํารุง  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานถอนนาเพลิน อุดรธานี 2530 ป.6 
มัธยมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2546 ม.3 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  197  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 10 
เขตเลือกตั้งท่ี 10  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  

1. ชื่อ นางศิริพร  ยางสุด  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01113 40 4 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  4 เดือน กันยายน  พ.ศ.2502  อายุ  55 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 35 หมูท่ี  10 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 7214 8790 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 35  หมูท่ี   10 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 7214 8790 
8. บิดาชื่อ นายบริบูรณ  จันทวงษ   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางวงศ  จันทวงษ   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นายอิทธิพล  ยางสุด  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนบานถอนนาเพลิน อุดรธานี 2513 ป.4 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  161  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 11  
เขตเลือกตั้งท่ี 11  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นายหนูเดช  ประสมส ี  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01106 25 4 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  3 เดือน มิถุนายน   พ.ศ.2494  อายุ  63 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 65 หมูท่ี  11 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 5463 4180 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 65  หมูท่ี   11 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 5463 4180 
8. บิดาชื่อ นายเท่ียง  ประสมส ี   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางพร  ประสมส ี   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ นางบุญหนา  โสภาพร  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ อุดรธานี 2543 ป.6 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  90  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 

 



ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

---------- 

ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย หมูท่ี 11  
เขตเลือกตั้งท่ี 11  ตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

1. ชื่อ นางพาลินี  บัวชาบาล  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
2. เลขประจําตัวประชาชน 3 4106 01161 76 0 
3. หมูโลหิต - 
4. เกิดวันท่ี  10 เดือน ธันวาคม   พ.ศ.2493  อายุ  64 ป 
5. สถานท่ีเกิด จังหวัดอุดรธานี    
6. ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี 1 หมูท่ี  11 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 2116 5545 
7. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี หมูท่ี 1  หมูท่ี   11 ตําบล นาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ          

จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย  41130  โทรศัพท 0 4227 0098  มือถือ  08 2116 5545 
8. บิดาชื่อ นายบุญสี  บัวชาบาล   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
9. มารดาชื่อ นางจันสี  บัวชาบาล   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
10. สามี/ภรรยา ชื่อ -    สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 
11. บุตรจํานวน  - คน 
12. วุฒิการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ช่ือสถาบัน จังหวัด ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา/วุฒิท่ีไดรับ 

ประถมศึกษา โรงเรียนนานกหงสเสรีมัชัย อุดรธานี 2505 ป.4 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืนๆ     

 
13.  การฝกอบรมหลักสูตร/ดูงาน 

หลักสูตร ช่ือสถาบัน ระยะเวลาฝกอบรม วุฒิท่ีไดรับ 
    
    
    
    

14.  อาชีพกอนไดรับการเลือกต้ัง เกษตรกร  อาชีพปจจุบัน  นักการเมืองทองถิ่น 
15.  ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  14  ตุลาคม  พ.ศ.2555  คะแนนท่ีไดรับ  76  คะแนน 
16.  ไดรับการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต.เมื่อวันท่ี 8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
17.  เคยดํารงตําแหนง 

-  
18.  ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

- ไมม ี
 


