
ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังส3วนกลาง 

ผลการเลือกต้ังกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห3งประเทศไทย ชุดท่ี ๘ 

 

การเลือกต้ัง กรรมการตัวแทนรายกลุ4ม กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส4วนกลาง และกรรมการ

ตัวแทนรายบุคคลจากสาขาภูมิภาค เพื ่อเปAนคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห4งประเทศไทย       

ชุดที่ ๘ เปAนไปตามขKอบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แกKไข     

พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ว4าดKวยการเลือกต้ัง

คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไดKรับมติรับรองการ

จัดการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการเลือกตั้งส4วนกลาง และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสาขาภูมิภาค ในที่

ประชุมใหญ4สามัญประจำปV สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๖ 

กุมภาพันธY ๒๕๖๓ 

บัดนี้การจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลKว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ผูKที่ไดKรับการเลือกตั้งเปAน

คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทยชุดที่ ๘ ดังต4อไปน้ี 

การเลือกตั้งแบบรายกลุ4ม มีกลุ4มสมาชิกผูKสมัครเขKารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ4ม     

๒ กลุ4ม จากสมาชิกผูKมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ๒,๒๖๕ คน มีสมาชิกมาใชKสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ๑,๐๙๗ คน 

มีผูKไม4ประสงคYลงคะแนน ๓๔ คน และบัตรเสีย ๘ ใบ โดยกลุ4มที่ไดKคะแนนสูงสุด ไดKแก4 หมายเลข ๑ กลุ4ม

สรKางสรรคYพลังรักวิทยุการบิน ไดKคะแนน ๗๗๐ คะแนน และกลุ4มที่ไดKคะแนนลำดับรอง ไดKแก4 หมายเลข ๒ 

กลุ4มพลังสรKางสรรคYใหม4 ไดKคะแนน ๒๘๕ คะแนน  

รายชื ่อกรรมการตัวแทนรายกลุ 4ม กลุ 4มสรKางสรรคYพลังรักวิทยุการบิน ที ่ไดKร ับเลือกตั ้งเปAน

กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ จำนวน ๑๔ คน ไดKแก4 

๑. นายเมธี คำแหง  สังกัด ศจ. 

๒. นายสพล  สิงหNดารา สังกัด กธ.ธก. 

๓. นายสังขNสิทธิ์   ประสมทอง สังกัด  ศบ.บภ ๒. 

๔. นายนิรุธ  พุทธสถิตยN สังกัด ศก. 

๕. นายรัตตัญV ู กลิ่นพิกุล สังกัด กผ.วบ. 

๖. นางสาวโอริสา  เชี่ยวเกษม สังกัด ศอ.บจ. 

๗. นายสุดเขตรN  เวียงส ี  สังกัด ศล.บภ ๒. 

๘. นายอุฬาร  ศิริบุญฤทธิ ์ สังกัด อว.สว. 

๙. นางสาววรรณา พรหมจันทรN สังกัด ศบ. 

๑๐. นางสาวณฐินี  วิบูลยNศิลป ̀ สังกัด สธ.ธก. 

๑๑. นายชัยโรจนN  ร3วมรัก   สังกัด ศบ. 

๑๒. นายธันยNกมล  ร่ืนจิตรNวรโชค  สังกัด ศจ. 

๒./๑๓.นายนราธิป... 



-๒- 

 

๑๓. นายนราธิป  ซื้อสุวรรณ  สังกัด กธ.ธก. 

๑๔. นายธมวุฒิ  โภคาธิกรณN  สังกัด วช.บว. 

การเลือกต้ังแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส4วนกลาง มีสมาชิกสมัครเขKารับการ

เลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส4วนกลาง ๕ คน จากสมาชิกส4วนกลางผูKมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง 

๑,๕๑๘ คน มีสมาชิกส4วนกลางมาใชKสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ๕๘๓ คน มผีูKไม4ประสงคYลงคะแนน ๑๗ คน และผูK

ที่ไดKคะแนนสูงสุด ๔ ลำดับแรก ไดKเปAนกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส4วนกลาง ที่ไดKรับเลือกต้ังเปAนกรรมการ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นายกิตติกร   ศรีม3วง   สังกัด มก.มป.  ไดcคะแนน ๔๐๖ คะแนน 

หมายเลข ๒ ว3าท่ีรcอยตรีชาย  ชินะไพโรจนN  สังกัด วข.บว.  ไดcคะแนน ๓๗๐ คะแนน

หมายเลข ๓ นายกันตN   ทีฆนันทพร สังกัด อส.ศป.  ไดcคะแนน ๓๗๐ คะแนน 

หมายเลข ๔ นายโอภาส   คันธวิวรณN สังกัด สธ.ธก.  ไดcคะแนน ๓๐๔ คะแนน 

และผูKที่ไดKคะแนนในลำดับรอง ไดKแก4 

หมายเลข ๕ นางสายสุนียY   ศิริบุญฤทธ์ิ สังกัด พว.พส.  ไดKคะแนน ๒๓๖ คะแนน 

การเลือกต้ังแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินหัวหนิ มีสมาชิก

ผูKสมัครเขKารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินหัวหิน เพียงคนเดียว จากผูKมี

สิทธิเลือกต้ังจำนวน ๔๒ คน กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนยYควบคุมการบินหัวหิน ที่ไดKรับเลือกต้ัง

เปAนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นายสุทธิพันธุN  ชวลิตเลขา 

การเลือกต้ังแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินสุราษฎรYธานี มี

สมาชิกสมัครเขKารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินสุราษฎรYธานี จำนวน     

๒ คน จากสมาชิกสาขาศูนยYควบคุมการบินสุราษฎรYธานีผูKมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ๗๘ คน มีสมาชิกสาขาศูนยY

ควบคุมการบินสุราษฎรYธานีมาใชKสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ๔๖ คน มผีูKไม4ประสงคYลงคะแนน ๒ คน มีบัตรเสีย ๒ 

ใบ และผูKที่ไดKคะแนนสูงสุดไดKเปAนกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนยYควบคุมการบินสุราษฎรYธานี ที่

ไดKรับเลือกต้ังเปAนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นายปeติ   อุ3นทรัพยN ไดcคะแนน ๒๘ คะแนน 

    และผูKที่ไดKคะแนนลำดับรอง ไดKแก4 

หมายเลข ๒ นางสาวสมจินตนา  สุทธิชาติ  ไดKคะแนน ๑๔ คะแนน 

 

 

 

๓./การเลือกต้ัง... 



-๓- 

 

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินหาดใหญ4 มี

สมาชิกสมัครเขKารับการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินหาดใหญ4 จำนวน ๒ คน 

โดยทั้ง ๒ คน ไดKรับคะแนนเลือกต้ัง ๓๗ คะแนน เท4ากัน จากสมาชิกสาขาศูนยYควบคุมการบินหาดใหญ4ผูKมีสิทธิ

ลงคะแนนเลือกต้ัง ๑๐๕ คน มีสมาชิกสาขาศูนยYควบคุมการบินหาดใหญ4ใชKสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ๗๗ คน มี

บัตรเสีย ๓ ใบ กรรมการเลือกตั้งส4วนกลาง จึงดำเนินการจับสลากระหว4างผูKสมัครที่ไดKคะแนนเท4ากันโดย

เปgดเผย และผูKที่ไดKเปAนกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนยYควบคุมการบินหาดใหญ4 ที่ไดKรับเลือกต้ังเปAน

กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นายจิระศักด์ิ  ประสมพงศN  

    และลำดับรอง ไดKแก4 

หมายเลข ๒ นายมานิตยY  แกKวจำรัส 

การเลือกต้ังแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินภูเก็ต มีสมาชิก

ผูKสมัครเขKารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินภูเก็ต เพียงคนเดียว จากผูKมี

สิทธิเลือกต้ังจำนวน ๑๔๖ คน กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนยYควบคุมการบินภูเก็ต ที่ไดKรับเลือกต้ัง

เปAนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นายคณาวุฒิ  ครองรักษา 

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินเชียงใหม4 มี

สมาชิกผูKสมัครเขKารับการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินเชียงใหม4 เพียงคนเดียว 

จากผูKมีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๑๓๕ คน กรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนยYควบคุมการบินเชียงใหม4 ที่

ไดKรับเลือกต้ังเปAนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ พันจ3าอากาศเอกไชยันตN ชcางแรงการ 

การเลือกต้ังแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินพิษณุโลก มี

สมาชิกสมัครเขKารับการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินพิษณุโลก จำนวน ๒ คน 

จากสมาชิกสาขาศูนยYควบคุมการบินพิษณุโลกผูKมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๑๐๐ คน คน มีสมาชิกสาขาศูนยY

ควบคุมการบินพิษณุโลกมาใชKสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ๘๗ คน มผีูKไม4ประสงคYลงคะแนน ๒ คน มีบัตรเสีย ๒ ใบ 

และผูKที่ไดKคะแนนสูงสุดไดKเปAนกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนยYควบคุมการบินพิษณุโลกที ่ไดKรับ

เลือกต้ังเปAนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นายเอกศักด์ิ  โพธิ์ทอง  ไดcคะแนน ๔๖ คะแนน 

    และผูKที่ไดKคะแนนลำดับรอง ไดKแก4 

หมายเลข ๒ นายจามิกร   ศุกรYดี  ไดKคะแนน ๓๗ คะแนน 

 

๔./การเลือกต้ัง... 



-๔- 

 

การเลือกตั้งแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินอุดรธานี มี

สมาชิกสมัครเขKารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน ๒ คน 

จากสมาชิกสาขาศูนยYควบคุมการบินอุดรธานีผูKมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั ้ง ๖๖ คน คน มีสมาชิกสาขาศูนยY

ควบคุมการบินอุดรธานีมาใชKสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๕๖ คน มีผูKไม4ประสงคYลงคะแนน ๒ คน และผูKที่ไดK

คะแนนสูงสุดไดKเปAนกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนยYควบคุมการบินอุดรธานีที่ไดKรับเลือกตั้งเปAน

กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นายสำเริง  สารโภค ไดcคะแนน ๔๓ คะแนน 

    และผูKที่ไดKคะแนนลำดับรอง ไดKแก4 

หมายเลข ๒ นางสาววิรินทร ์ พันโกฏิ  ไดKคะแนน ๑๑ คะแนน 

การเลือกต้ังแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินอุบลราชธานี มี

สมาชิกสมัครเขKารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYควบคุมการบินอุบลราชธานี จำนวน ๒ 

คน จากสมาชิกสาขาศูนยYควบคุมการบินอุบลราชธานีผูKมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๓๙ คน คน มีสมาชิกสาขา

ศูนยYควบคุมการบินอุบลราชธานีมาใชKสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ๓๑ คน มผีูKไม4ประสงคYลงคะแนน ๑ คน และผูKที่

ไดKคะแนนสูงสุดไดKเปAนกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากสาขาศูนยYควบคุมการบินอุบลราชธานี ที่ไดKรับเลือกต้ัง

เปAนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นายศรัณย์  สายพันธ์ ไดcคะแนน ๑๖ คะแนน 

    และผูKที่ไดKคะแนนลำดับรอง ไดKแก4 

หมายเลข ๒ นางวิภาดา   โสพันนา ไดKคะแนน ๑๔ คะแนน 

การเลือกต้ังแบบรายบุคคล กรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง

อากาศนครราชสีมา มีสมาชิกผูKสมัครเขKารับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลสาขาศูนยYปฏิบัติการ

วิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา เพียงคนเดียว จากผูKมีสิทธิเลือกต้ังจำนวน ๓๖ คน กรรมการตัวแทน

รายบุคคลจากสาขาศูนยYปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ที่ไดKรับเลือกตั้งเปAนกรรมการ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห4งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ไดKแก4 

หมายเลข ๑ นางภคมน  จิรภัทรดลิก 

จึงประกาศใหKทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธY ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

                   พันจ่าอากาศเอกชัยนาท ระเวง 
          ประธานกรรมการเลอืกตัง้สว่นกลาง 

การเลอืกตัง้กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย ชุดที่ ๘ 


