
สอมธ. ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังกรรมการ ประจ าปี 2546 
หย่ังเสียงเมื่อ 26 ธันวาคม 2545 

 
          คณะกรรมการเลือกต้ัง สอมธ. ประกาศผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการ ประจ าปี 2546 (จ านวน 7 ต าแหน่ง 7 คน) ใน
วันท่ี 27 ธันวาคม 2545 ณ ท่ีท าการสหกรณ์ 
 

รายนามผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการ ปี' 46 
กรรมการผู้แทน หมายเลข รายช่ือ คะแนน 

ท่า
พระจันทร์ 

รังสิต รวม 

1. เหรัญญิก (1 คน) 1 นางสุปราณี 
หงษ์ทรัพย์
ภิญโญ 

รับรอง 828 867 1,695 
ไม่
รับรอง 

128 126 254 

2. ส านักงานอธิการบดี (1 คน) 1 นายสุรพล เล่ากุล 247 91 338 
2 นางนวลรักษ์ ชอบช่ืน 376 283 659 
3 นายพรวิชัย แช่มศิริวัฒน์ 409 657 1,066 

3. ส านักหอสมุด, ศูนย์ล าปาง, วิทยาลัยนวัตกรรม
,  
สนง. จัดการทรัพย์สิน, สถาบันวิจัยฯ (1 คน) 

1 นางพงษ์จันทร์  
ชุณหะวัณ 

รับรอง 813 905 1,718 

ไม่
รับรอง 

102 80 182 

4. คณะรัฐฯ, คณะนิติฯ (1 คน) 1 ผศ.ยุวดี ศรีธรรมรัฐ 437 415 852 
2 นางเดือนเด่น ชูวงศ์ 128 244 372 
3 นายโชติศักด์ิ กล่ าช้าง 442 329 771 

5. คณะศิลป์ฯ, คณะศิลปกรรมฯ 
(1 คน) 

1 นางศิริพร ศุภโยธิน 312 163 475 
2 อ.ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค 448 526 974 
3 นายบุญเลิศ ว่ันเส็ง 238 351 589 

6. คณะวิทย์ฯ, คณะวิศวฯ, 
สถาบันเทคโนโลยีฯสิรินธร (1 คน) 

1 นางมาลี อินทร์ประเสริฐ 342 306 648 
2 นายอภินันท์ ชูหนู 443 512 955 
3 นางเทียมจันทร์ ขวัญดี 110 228 338 

7. ท่ัวไป (1 คน) 1 อ.ชัชสรัญ เต็งพงศธร 124 22 146 
2 นางรัมภาพร ส ารองกิจ 255 75 330 
3 นายเฉลิม พันธ์ุสมุทร 141 169 310 
4 รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล 74 333 407 
5 นางอาภาศรี วัยฉลาด 24 137 161 
6 นายชิต สุนทรชัย 56 15 71 
7 นายสุเดชา สุเทวพร 4 56 60 
8 นายนาวิน วิหกน้อย 29 167 196 
9 นายสนิท ปานสังข์ 366 157 523  

 

  



วิธีการหย่ังเสียง 

การหย่ังเสียงเลือกต้ังใช้วิธีหย่อนบัตรลงคะแนน ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2545 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. และจะด าเนินการ
นับคะแนน หลังจากการหย่อนบัตรเสร็จส้ินแล้ว 

หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนน จ านวน 4 หน่วย โดยแยกเป็น 

 ท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วย  
- ณ บริเวณลานปรีดี 

 ศูนย์รังสิต จ านวน 3 หน่วย 

- บริเวณส านักงานสหกรณ์ฯ 1 หน่วย 

- บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 1 หน่วย 

- บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หน่วย 

หน่วยนับคะแนน จ านวน 2 หน่วย โดยแยกเป็น 

 ท่าพระจันทร์ จ านวน 1 หน่วย  
- บริเวณลานปรีดี 

 ศูนย์รังสิต จ านวน 1 หน่วย  
- บริเวณส านักงานสหกรณ์ฯ 

ส าหรับผลการหย่ังเสียงจะน ารายช่ือผู้สมัครท่ีผ่านการกล่ันกรอง โดยการหย่ังเสียง เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 
2546 เพ่ือให้สมาชิกเลือกต้ังโดยออกเสียง รับรอง หรือ ไม่รับรองรวมกันท้ังชุด ถ้าได้รับคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุม ให้ถือว่า
ผู้สมัครรับเลือกต้ังเหล่านั้นได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ อย่างสมบูรณ์ 

โดยสมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี  

ส านักงาน สอมธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต 

หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลข 3880-2 


