
กรรมการเลอืกต้ังส่วนกลาง 

การเลอืกตั้งคณะกรรมการบรหิารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ 

ประกาศ 

เรื่อง รายช่ือกลุ่มพร้อมหมายเลขกลุ่มสำหรับการเลอืกตั้งกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม และรายช่ือพร้อม

หมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจากส่วนกลาง   และจากสาขา 

กรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง ได้ประสานงานกับ สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจวิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู ้สมัครเข้ารับการเลือกตั ้งกรรมการบริหารสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๘ ทั้งแบบกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม และ

กรรมการตัวแทนรายบุคคล โดยได้พิจารณาคุณสมบัติสมาชิกผู้สมัครแล้ว ตามข้อบังคับ สรร.ว.ท. 

พ.ศ. ๒๕๖๐แก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มพร้อมหมายเลขกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

ตัวแทนรายกลุ่ม และรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนรายบุคคลจาก

สว่นกลาง และจากสาขาดังนี้ 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุ่ม มกีลุ่มสมาชิกสมัคร ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

หมายเลข ๑ กลุ่มสร้างสรรค์พลังรักวทิยุการบนิ  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด สถานที่ปฏิบัตงิาน 

ประธานกลุม่ นาย เมธ ีคำแหง ศจ. มหาเมฆ 

๒ นาย สพล สงิหด์ารา กธ.ธก. มหาเมฆ 

๓ นาย สังข์สทิธิ์ ประสมทอง ศบ.บภ2.(บท.) ศบ.บภ2. 

๔ นาย นริุธ พุทธสถติย์ ศก. สุวรรณภูมิ 

๕ นาย รัตตัญญู กลิ่นพกิุล กผ.วบ. มหาเมฆ 

๖ นางสาว โอรสิา เชี่ยวเกษม ศอ.บจ. มหาเมฆ 

๗ นาย สุดเขตร ์เวยีงสี ศล.บภ2.(พส.) ศล.บภ2. 

๘ นาย อุฬาร ศริบิุญฤทธิ ์ อว.สว. มหาเมฆ 

๙ นางสาว วรรณา พรหมจันทร์ ศบ. มหาเมฆ 

๑๐ นางสาว ณฐิน ีวบิูลย์ศลิป์ สก.ธก. มหาเมฆ 

๑๑ นาย ชัยโรจน ์รว่มรัก ศบ. มหาเมฆ 

๑๒ นาย ธันย์กมล รื่นจิตรว์รโชค ศจ. มหาเมฆ 

๑๓ นาย นราธปิ ซื้อสุวรรณ กธ.ธก. มหาเมฆ 

๑๔ นาย ธมวุฒ ิโภคาธกิรณ์ วช.บว. สุวรรณภูมิ 

 ๒./หมายเลข ๒. 



-๒- 

หมายเลข ๒ กลุ่มพลังสร้างสรรค์ใหม่ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด สถานที่ปฏิบัตงิาน 

ประธานกลุม่ เรอือากาศโท อดุลย์ แสงทอง รป.ศป. สุวรรณภูมิ 

๒ จ่าเอก อินทรเดช เกาะแกว้ ศก. ดอนเมือง 

๓ นาย อภิชติพล เกษพรหม นบ. มหาเมฆ 

๔ นางสาว ภัทรนิหริัญ สุวรรณเลขา สกญ. มหาเมฆ 

๕ นาย ไชยยัณห ์มูสกิะ ศภ.บภ1.(ศป.) ศภ.บภ1. 

๖ นาย พันธศักดิ์ โพธเิดช บส.วบ. สุวรรณภูมิ 

๗ นางสาว ยุพนิธร โชตสิุข รป.ศป. มหาเมฆ 

๘ นาย สุกจิ วบิูลผล บข.วบ. มหาเมฆ 

๙ นางสาว กนกพร อินสวา่ง วส.บว. มหาเมฆ 

๑๐ นาย ปยิะพงษ ์เกตุอินทร์ ศบ.บภ2.(บท.) ศบ.บภ2. 

๑๑ นาย ชัยโรจน ์เป้าสุวรรณชัย อว.สว. มหาเมฆ 

๑๒ นาย กรณ์ปรเมษฐ์ อุดมแกว้อรา่ม  อส.ศป. มหาเมฆ 

๑๓ นาย ชาญชัย ปิ่นนกิร วส.บว. มหาเมฆ 

 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากส่วนกลาง มีผู้สมัคร ๕ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาย กติตกิร   ศรม่ีวง   สังกัด มก.มป. มหาเมฆ 

หมายเลข ๒ วา่ที่รอ้ยตรี ชาย  ชินะไพโรจน ์ สังกัด วข.บว. มหาเมฆ 

หมายเลข ๓ นาย กันต์   ทฆีนันทพร สังกัด อส.ศป. มหาเมฆ 

หมายเลข ๔ นาย โอภาส   คันธววิรณ์ สังกัด สธ.ธก. มหาเมฆ 

หมายเลข ๕ นาง สายสุนยี์   ศริบุิญฤทธิ์ สังกัด พว.พส. มหาเมฆ 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศช.บภ ๒. มผู้ีสมัคร ๑ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ พันจ่าอากาศเอก ไชยันต์ ช้างแรงการ สังกัด ศช.บภ ๒.(พส.) 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศญ.บภ ๑. มผู้ีสมัคร ๒ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาย จริะศักดิ์   ประสมพงศ์ สังกัด ศญ.บภ ๑.(ศว.สว.) 

หมายเลข ๒ นาย มานติย์   แกว้จำรัส สังกัด ศญ.บภ ๑.(ศป.) 

 

๓./การเลอืกตัง้. 



-๓- 

 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศภ.บภ ๑. มผู้ีสมัคร ๑ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาย คณาวุฒิ   ครองรักษา สังกัด ศภ.บภ ๑. 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศล.บภ ๒. มผู้ีสมัคร ๒ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาย เอกศักดิ์   โพธิ์ทอง สังกัด ศล.บภ ๒.(วต.บว.) 

หมายเลข ๒ นาย จามิกร   ศุกรด์ี  สังกัด  ศล.บภ ๒.(วต.บว.) 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศอ.บภ ๒. มผู้ีสมัคร ๒ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาย สำเรงิ   สารโภค สังกัด ศอ.บภ ๒.(ศบ.) 

หมายเลข ๒ นางสาว วิรินทร ์ พันโกฏิ  สังกัด  ศอ.บภ ๒.(บท.) 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศร.บภ ๑. มผู้ีสมัคร ๒ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาย ปติิ   อุ่นทรัพย์ สังกัด ศร.บภ๑.(มป.) 

หมายเลข ๒ นางสาว สมจนิตนา  สุทธชิาติ สังกัด  ศร.บภ๑.(ศบ.) 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศบ.บภ ๒. มผู้ีสมัคร ๒ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาย ศรัณย ์  สายพันธ์ สังกัด ศบ.บภ๒.(มป.) 

หมายเลข ๒ นาง วิภาดา   โสพันนา สังกัด  ศบ.บภ๒.(บท.) 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศม.บภ ๒. มผู้ีสมัคร ๑ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาง ภคมน   จริภัทรดลิก สังกัด ศม.บภ๒.(วช.บว.) 

การเลอืกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศน.บภ ๑. มผู้ีสมัคร ๑ คน ได้แก่ 

หมายเลข ๑ นาย สุทธพัินธุ ์ ชวลติเลขา สังกัด ศน.บภ๑.(วต.บว.) 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

            ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 
 

                   พันจ่าอากาศเอกชัยนาท ระเวง 
         ประธานกรรมการเลอืกตัง้สว่นกลาง 

กรรมการบรหิารสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิวทิยุการบนิแหง่ประเทศไทย ชุดที่ ๘ 
 


