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ประกาศ 
ทีA  6/2559 

เรืAอง  รายงานผลการเลอืกตัKงประธานกรรมการและ กรรมการดําเนินการ  ประจําปี 2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามที'สหกรณ์ฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2559  โดยมีการเลือกตัE งประธานกรรมการ
ดาํเนินการ และ กรรมการดาํเนินการ เมื'อวนัพฤหัสบดีที' 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการควบคุมการ
เลือกตัEง  ไดส้รุปผลดงันีE  
 1. จาํนวนผู้ลงทะเบียนเลอืกตัKงประธานกรรมการดาํเนินการ 
   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตัEง  11,022 คน 
   บตัรดี 10,732 ใบ 
   บตัรเสีย 290      ใบ 
         ผลคะแนนประธานกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน  3  คน  ดงันีE  

หมายเลข รายชืAอผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 
1 นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย 3,350 2 
2 นายเพียร ยงหนู 1,751 3 
3 นายสมศกัดิ[  ศรีทองวฒัน ์ 5,631 1 

 ผู้ทีAได้รับการเลอืกตัKงเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ   
หมายเลข 3 นายสมศกัดิ[  ศรีทองวฒัน ์ ไดค้ะแนน  5,631  

 2. จาํนวนผู้ลงทะเบียนเลอืกตัKงกรรมการดาํเนินการ 
   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตัEง  11,022 คน 
   บตัรดี 10,486 ใบ 
   บตัรเสีย 536      ใบ 

          ผลคะแนนกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน  22  คน  ดงันีE  

หมายเลข รายชืAอผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 

1 นายประจวบ คงเป็นสุข 3,711 8 

2 นายสุวรรณ กาเซ็ม 3,629 9 

3 นายวรัิตน ์ ดีนํE า 3,595 10 

4 นายอลงกต เกียรติสงคราม 3,468 12 

5 นายสมบติั ภู่ไพโรจน ์ 3,545 11 

6 นายสุนทรชยั ผลสมบูรณ์โชค 3,387 13 

7 นายบุญ เถื'อนคาํ 3,362 14 

8 นายสนิท ไซประเสริฐ 1,917 15 
/9.จ.อ.พิพฒัน.์.. 
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หมายเลข รายชืAอผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 

9 จ.อ.พิพฒัน ์ วงษฤ์ทธิ[  1,687 17 

10 นายประกิต หอมฟัก 1,668 19 

11 นายมานิตย ์ ภาระญาติ 1,664 20 

12 นายวรยทุธ ปัE นสุข 1,670 18 

13 นายสนัติ อุบลบาน 1,629 21 

14 นายประพงษ ์ ทองทว ี 1,726 16 

15 นายชลอ จิรารัตน ์ 4,700 6 

16 นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกลุ 4,929 2 

17 นางสาวคะรินยา พนัธุ์พฤกษ ์ 5,031 1 

18 นายไพรัช บุญปาน 4,748 5 

19 นายมานตั บุญเขียว 4,683 7 

20 นางสาวศจีวลัย ์ จั'นแกว้ 4,755 4 

21 นายเรวตัร ขาวสาํอางค ์ 4,760 3 

22 วา่ที' ร.ต.อุดม เถาลดัดา    445 22 
 ผู้ทีAได้รับการเลอืกตัKงเป็นกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน  7  คน ตามลาํดบั  ดงันีK 

หมายเลข รายชืAอผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 
17 นางสาวคะรินยา พนัธุ์พฤกษ ์ 5,031 1 
16 นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกลุ 4,929 2 
21 นายเรวตัร ขาวสาํอางค ์ 4,760 3 
20 นางสาวศจีวลัย ์ จั'นแกว้ 4,755 4 
18 นายไพรัช บุญปาน 4,748 5 
15 นายชลอ จิรารัตน ์ 4,700 6 
19 นายมานตั บุญเขียว 4,683 7 

 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ และกรรมการดาํเนินการที'ไดรั้บการเลือกตัEง  ลาํดบัที' 1-7 ดาํรงตาํแหน่ง
ตามวาระ  2 ปี  ทัEงนีE เริ'มตัEงแต่วนัที'  25  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2559  เป็นตน้ไป 
  
 จึงประกาศใหท้ราบโดยทั'วกนั 

  ประกาศ  ณ  วนัที'   29   กมุภาพนัธ์   พ.ศ.  2559 

    
 (นายสมศกัดิ[   ศรีทองวฒัน)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
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