
 

ท่ี คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๖      ๓  มกราคม ๒๕๖๖ 

 

 

ประกาศ คณะกรรมการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ 

เร่ือง รายช่ือกลุAมพรHอมหมายเลขประจำกลุAมสมัครรับการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายกลุAม และรายช่ือพรHอม

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครรับการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสAวนกลาง และจากสาขาภูมิภาค 

 

ตามประกาศสหภาพแรงงาน รัฐ วิสาห กิจ วิท ยุการบินแหJ งประเทศไทย (สรร .ว .ท .)                    

ท่ี ปก ๐๐๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เร่ืองแตJงต้ังกรรมการเลือกต้ังสJวนกลาง และกรรมการ

เลือกต้ังสาขาภูมิภาค การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหJงประเทศไทย 

ชุดท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๘ เลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดท่ี ๙ การประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ 

อาศัยอำนาจตามขZอบังคับ สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๐ แกZไข ๒๕๖๓ และระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ         

วิทยุการบินแหJงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) วJาดZวยการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ประกาศ คณะกรรมการเลือกต้ัง ท่ี คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เร่ือง 

กำหนดการเลือกต้ัง โดยระหวAางวันท่ี ๑๓ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ท่ีผAานมา ไดHประกาศรับสมัครผูHสมัครรับการ

เลือกต้ังเปVนกรรมการตัวแทนรายกลุAม และกรรมการตัวแทนรายบุคคล ท้ังจากสAวนกลาง และจากสาขา

ภูมิภาค โดยหลังจากการปWดรับสมัครไดHนำรายช่ือผูHสมัคร ประสานขHอมูลกับนายทะเบียน สรร.ว.ท. เพ่ือตรวจ

คุณสมบัติสมาชิกผูHสมัครทุกคน บัดน้ีการตรวจคุณสมบัติผูHสมัครเสร็จส้ินแลHว 

จึงขอประกาศรายช่ือกลุAมพรHอมหมายเลขประจำกลุAมสมัครรับการเลือกต้ังตัวแทนรายกลุAม 

และรายช่ือพรHอมหมายเลขตัวผูHสมัครรับการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสAวนกลาง และจากสาขา

ภูมิภาค เพ่ือเปVนกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหAงประเทศไทย ชุดท่ี ๙ ดังตAอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

๒./กรรมการตัวแทน... 



ท่ี คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๖    -๒- 

 

๑. กรรมการตัวแทนรายกลุAม มีกลุAมสมัคร จำนวน ๑ กลุAม ไดHแกA  

หมายเลขประจำกลุAมสมัคร หมายเลข ๑ กลุAม “สรHางสรรค\พลังรักวิทยุการบิน”   

โดยมี นายเมธี คำแหง เป̂นประธานกลุJม และมีสมาชิกผูZสมัครเลือกต้ังกรรมการ ตัวแทนรายกลุJม

รวมจำนวน ๑๔ คน ดังน้ี 

๑. นายเมธี  คำแหง  สังกัด  คจ.ศจ. 

๒. นายสพล  สิงหaดารา สังกัด สนง.ผญพ. 

๓. นายรัตตัญbู  กล่ินพิกุล สังกัด กผ.บว. 

๔. นายนิรุธ  พุทธสถิตยa สังกัด คจ.ศก. 

๕. นายเอกศักด์ิ  โพธ์ิทอง สังกัด ศล.บภ ๒. 

๖. นายชัยโรจนa  รJวมรัก สังกัด คจ.ศบ. 

๗. นางสาวโอริสา  เช่ียวเกษม สังกัด ศอ.บจ. 

๘. นายธันยaกมล  ร่ืนจิตรaวรโชค สังกัด คจ.ศจ. 

๙. นายนราธิป  ซ้ือสุวรรณ สังกัด ธน.ธก. 

๑๐. นางสาวณฐินี  วิบูลยaศิลปh สังกัด สนง.ผญพ. 

๑๑. นางสาววรรณา  พรหมจันทรa สังกัด สจ.ศบ. 

๑๒. นายอภิชัย  นิลชาติ สังกัด อส.คส. 

๑๓. นายอธิป  สมเช้ือเวียง สังกัด คจ.ศก. 

๑๔. นางสาวเจษฏaสุดา  สุทธิสำแดง สังกัด บส.วบ. 

เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายกลุJม มีกลุJมสมาชิกผูZสมัครเพียง ๑ กลุJม ตามขZอบังคับ 

สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงไมAเปWดการใชHสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง

กรรมการรายกลุAม โดยจะนำรายช่ือกรรมการตัวแทนรายกลุJม ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY 

๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๒. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสAวนกลาง มีผูHสมัคร จำนวน ๕ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายกิตติกร ศรีมJวง   สังกัด มก.มป. 

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๒ วJาท่ี ร.ต.ชาย ชินะไพโรจนa สังกัด วข.บว. 

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๓ นายธมวุฒิ โภคาธิกรณa สังกัด วช.บว. 

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๔ นายนฤดล เจริญไพบูลยaสิน สังกัด บส.วบ. 

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๕ นายอัครวัฒนa ล้ิมวัฒนนนทa สังกัด มว.มป. 

๓./เน่ืองจากกรรมการ... 



ท่ี คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๖    -๓- 

 

 เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสJวนกลาง มีผูZสมัครจำนวน ๕ คน ซ่ึงจำนวน

กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสJวนกลางมีเพียง ๔ คน ตามขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ัง

กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงเปWดการใชHสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสAวนกลาง โดยจะนำ   

ผลการเลือกต้ังดังกลJาว เสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๓. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศน.บภ ๑.  มีผูHสมัคร จำนวน ๑ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายสุทธิพันธุa ชวลิตเลขา 

 เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศน.บภ ๑. มีผูZสมัครเพียง ๑ คน ตาม

ขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงไมAเปWดการใชHสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศน.บภ ๑. โดยจะนำรายช่ือกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา      

ศน.บภ ๑. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๔. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศร.บภ ๑.  มีผูHสมัคร จำนวน ๑ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายปlติ  อุJนทรัพยa 

 เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศร.บภ ๑. มีผูZสมัครเพียง ๑ คน ตาม

ขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงไมAเปWดการใชHสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศร.บภ ๑. โดยจะนำรายช่ือกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา      

ศร.บภ ๑. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๕. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศภ.บภ ๑.  มีผูHสมัคร จำนวน ๒ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายคณาวุฒิ ครองรักษา 

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๒ นายสมหมาย งานนฤมลกิจ 

 เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศภ.บภ ๑. มีผูZสมัคร ๒ คน ซ่ึงจำนวน

กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศภ.บภ ๑. มีเพียง ๑ คน ตามขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการ

เลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงเปWดการใชHสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศภ.บภ ๑. 

โดยจะนำผลการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศภ.บภ ๑. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญ

ประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

 

 

 

๔../๖. กรรมการตัวแทน... 



ท่ี คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๖    -๔- 

 

๖. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศญ.บภ ๑.  มีผูHสมัคร จำนวน ๑ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายจิระศักด์ิ ประสมพงศa 

 เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศญ.บภ ๑. มีผูZสมัครเพียง ๑ คน ตาม

ขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงไมAเปWดการใชHสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศญ.บภ ๑. โดยจะนำรายช่ือกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา      

ศญ.บภ ๑. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๗. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศช.บภ ๒.  มีผูHสมัคร จำนวน ๑ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นางไพลิน    ปmญญากรณa 

 เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศช.บภ ๒. มีผูZสมัครเพียง ๑ คน ตาม

ขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงไมAเปWดการใชHสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศช.บภ ๒. โดยจะนำรายช่ือกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา      

ศช.บภ ๒. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๘. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศล.บภ ๒.  มีผูHสมัคร จำนวน ๑ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายสุดเขตรa เวียงสี 

 เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศล.บภ ๒. มีผูZสมัครเพียง ๑ คน ตาม

ขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงไมAเปWดการใชHสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศล.บภ ๒. โดยจะนำรายช่ือกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา      

ศล.บภ ๒. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๙. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศอ.บภ ๒.  มีผูHสมัคร จำนวน ๓ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายสำเริง  สารโภค  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๒ นายเรืองรัตนa  แสงทอง 

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๓ นางสาววิรินทรa  พันโกฏิ  

 เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศอ.บภ ๒. มีผูZสมัคร ๓ คน ซ่ึงจำนวน

กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศอ.บภ ๒. มีเพียง ๑ คน ตามขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการ

เลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงเปWดการใชHสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศอ.บภ ๒. 

โดยจะนำผลการเลือกต้ังกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศอ.บภ ๒. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญ

ประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๕../๑๐. กรรมการตัวแทน... 



คกก.เลือกต้ัง สรร.ว.ท. ปก ๐๐๑/๒๕๖๖    -๕- 

 

๑๐. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศบ.บภ ๒.  มีผูHสมัคร จำนวน ๑ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายศรัณยa สายพันธa  

เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศบ.บภ ๒. มีผูZสมัครเพียง ๑ คน ตาม

ขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงไมAเปWดการใชHสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศบ.บภ ๒. โดยจะนำรายช่ือกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา      

ศบ.บภ ๒. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

๑๑. กรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศม.บภ ๒.  มีผูHสมัคร จำนวน ๑ คน ไดHแกA  

หมายเลขประจำตัวผูHสมัครหมายเลข ๑ นายวรายุทธa  กัววงศa  

เน่ืองจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา ศม.บภ ๒. มีผูZสมัครเพียง ๑ คน ตาม

ขZอบังคับ สรร.ว.ท. และระเบียบวJาดZวยการเลือกต้ังกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. จึงไมAเปWดการใชHสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการรายบุคคลจากสาขา ศม.บภ ๒. โดยจะนำรายช่ือกรรมการตัวแทนรายบุคคล จากสาขา      

ศม.บภ ๒. ดังกลJาวเสนอใหZท่ีประชุมใหญJสามัญประจำปY ๒๕๖๖ เพ่ือรับรองตJอไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๖                         

 

 

             (นางธีราวัลยa ยองใย) 

                                                             ประธานกรรมการเลือกต้ังสJวนกลาง 

   กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหJงประเทศไทย  ชุดท่ี ๙ 

 

 

 

 

สำนักเลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหJงประเทศไทย 

โทรศัพทa ๐-๒๒๘๕-๙๓๖๒            

 โทรสาร  ๐-๒๒๘๗-๒๐๙๒ 

 

 


