
ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จาํกดั 
เรื่อง  ผลการหยัง่เสียงเลือกตัง้กรรมการดาํเนินการประจาํปี 2555 

…………………………………………………………… 
 ตามท่ี สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จาํกดั (สอมธ.) ไดจ้ดัการหยัง่เสียงเลือกตั้ง

กรรมการดาํเนินการประจาํปี 2555 ในวนัท่ี 19 มกราคม 2555 และไดม้ีการหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการ

จาํนวน 9 คน เสร็จเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 
 บดัน้ี ขอประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดร้บัการหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ ดงัน้ี     
 ประธานกรรมการ  
  รศ.ดร.วรวุฒิ  หิรญัรกัษ์          
 กรรมการผูแ้ทนคณะเศรษฐศาสตร ์คณะวารสารศาสตรแ์ละส่ือสารมวลชน และสถาบนัภาษา 
  รศ.บาํรุง  สุขพรรณ ์
 กรรมการผูแ้ทนคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 

และคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา            
 นางสาวทรงศรี  สนธิทรพัย ์

กรรมการผูแ้ทนคณะศิลปศาสตร ์และคณะศิลปกรรมศาสตร ์         
อาจารย ์ดร.วีรวิทย ์เศรษฐวงศ์  

กรรมการผูแ้ทนสถาบนัทรพัยากรมนุษย ์สถาบนัไทยคดีศึกษา สาํนกัทะเบียนและประมวลผล   
สาํนกับณัฑิตอาสาสมคัร สถาบนัประมวลขอ้มูลเพื่อการศึกษาและการพฒันา 
สาํนกัเสริมศึกษาและบริการสงัคม ศูนยห์นงัสือ มธ. สาํนกัพิมพ ์มธ.            
    ว่าท่ี ร.ต.อดิศร  เอ่ียมสะอาด 
กรรมการผูแ้ทนกองงานศูนยร์งัสิต  สาํนกังานอาคารสถานท่ีศูนยร์งัสิต 
สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา โรงพิมพ ์มธ. ศูนยศึ์กษาความรว่มมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. 
 นายสิทธิชยั  พนัเศษ  
กรรมการผูแ้ทนคณะแพทยศาสตร ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์คณะสหเวชศาสตร ์ 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์ และคณะพยาบาลศาสตร ์             

  ผศ.นพ.มงคล  ตั้งเง็กกี่ 

   กรรมการผูแ้ทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรต ิ     
  นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์  
 กรรมการผูแ้ทนทัว่ไป   
       นายเด่น   มีประวติั  
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กรรมการผูแ้ทนคณะศิลปศาสตร ์และคณะศิลปกรรมศาสตร ์มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งได ้1 ปี  

เน่ืองจากเป็นการเลือกตัง้แทนกรรมการดาํเนินการท่ีว่างลงในปี 2554 จงึสามารถอยูใ่นตาํแหน่ง          

ไดเ้ทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนมาแทน 
ผลการหยัง่เสียง 

 คณะกรรมการเลือกตั้งจะนํารายช่ือผูส้มคัรท่ีผ่านการกลัน่กรองโดยการหยัง่เสียงเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี 2555 เพื่อใหส้มาชิกเลือกตั้งโดยออกเสียงรบัรองหรือไม่รบัรองรวมกนัทั้งชุด ถา้ไดร้บัคะแนน   

เสียงขา้งมากของท่ีประชุม ใหถื้อว่าผูส้มคัรรบัเลือกตั้งเหล่าน้ันไดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการอยา่ง

สมบรูณ ์ตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จาํกดั พ.ศ.2545 และระเบียบฯ ว่าดว้ย 
การเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ พ.ศ.2550 ขอ้ 8 (3) 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20  มกราคม  2555      
     

                        ลงช่ือ                วนัชยั ธนะวงัน้อย 

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัชยั ธนะวงัน้อย) 
 ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งปี 2555 

 



หมายเลข ท่าพระจันทร์ รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ 1 537 1,251 1,788 1

นางยุวณี ศุภศิลป์ 2 285 771 1,056 2

กรรมการผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ฯ และสถาบันภาษา

นายไพโรจน์  ภูชาญ 1 266 1,052 1,318 2

รศ.บํารุง สุขพรรณ์ 2 499 881 1,380 1

กรรมการผู้แทนคณะพาณิชยศาสตร์ฯ คณะสังคมสงเคราะห์ฯ และคณะสังคมวิทยาฯ

นายณรงค์  เชียงเชาว์ไว 1 300 927 1,227 2

นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์ 2 459 976 1,435 1

กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.วีรวิทย์  เศรษฐวงศ์ 1 410 1,069 1,479 1

นายวิพุธ  ศุภโยธิน 2 354 807 1,161 2

นายสนธยา  ไชยเพชร 1 192 722 914 2

ว่าที� ร.ต.อดิศร เอี�ยมสะอาด 2 557 1,171 1,728 1

กรรมการผู้แทนกองงานศูนย์รังสิต สนง.อาคารฯ ศูนย์รังสิต สถาบันเอเชียฯ โรงพิมพ์ และศูนย์ศึกษาความร่วมมือฯ

นายเอกชัย ราชแสง 1 217 707 924 2

นายสิทธิชัย  พันเศษ 2 291 887 1,178 1

นายศิริศักดิ�  สรานุกูล 3 251 408 659 3

กรรมการผู้แทนคณะแพทย์ฯ คณะสาธารณสุขฯ คณะสหเวชฯ คณะทันตฯ และคณะพยาบาลฯ

นางสมพร  แสนสุข 1 307 947 1,254 2

ผศ.นพ.มงคล ตั�งเง็กกี� 2 422 936 1,358 1

กรรมการผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

น.ส.ษิญาภา ชุณหวรานนท์ 1 484 1,197 1,681 1

น.ส.จุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์ 2 223 806 1,029 2

กรรมการผู้แทนทั�วไป

นายเด่น มีประวัติ 1

    รับรอง 601 1,660 2,261 1

    ไม่รับรอง 95 239 334

52 184 236

ประกาศ  ณ  วันที�  20  มกราคม  2555

ลงชื�อ       วันชัย  ธนะวังน้อย

   ประธานคณะกรรมการเลือกตั�งประจําปี 2555

ชื�อ-สกุล

บัตรเสีย

กรรมการผู้แทนสถาบันทรัพย์ฯ สถาบันไทยคดีฯ สํานักทะเบียนฯ สํานักบัณฑิตฯ สถาบันประมวลข้อมูลฯ สํานักเสริมฯ 

ศูนย์หนังสือฯ สํานักพิมพ์ฯ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด

เรื�อง  คะแนนหยั�งเสียงเลือกตั�งกรรมการดําเนินการประจําปี 2555

วันที� 19 มกราคม 2555
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