เรื่อง

ประกาศ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

ตามที่ ชุ มนุ มสหกรณ ทหาร จํ า กั ด เป ด สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ นการ กรรมการ
ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ระหวางวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2564 และมีผูแทน
สหกรณสมาชิก มาสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 15 ราย นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละกําหนดหมายเลขประจําตัว ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผูสมัคร
รับเลือกตั้งเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการ
ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด วาดวยการสรรหา
ประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ประธานกรรมการดําเนินการ
1. พันเอก สิทธิชน นามสุข
(ผูแทน สอ. ศูนยการกําลังสํารอง จํากัด)
2. พลเอก จํานงค จันพร
(ผูแทน สอ. ป. 2 พัน 102 รอ. จํากัด)

ผูสมัครหมายเลข 1
ผูสมัครหมายเลข 2

กรรมการดําเนินการ (ภาคเหนือ)
นางสาว วาสนา สิงหนาท
(ผูแทน สอ. กองพันทหารมาที่ 12 จํากัด)

ผูสมัครหมายเลข 1

กรรมการดําเนินการ (ภาคตะวันตก)
รอยเอก ณรงคเดช พรมนิล
(ผูแทน สอ. ร. 19 จํากัด)

ผูสมัครหมายเลข 1

กรรมการดําเนินการ (ภาคกลาง)
พันเอก ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร
(ผูแทน สอ. ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ จํากัด)

ผูสมัครหมายเลข 1

กรรมการดําเนินการ (ภาคใต)
นาวาอากาศเอก สราวุฒิ เนื่องชุมพร
(ผูแทน สอ. กองบิน 7 จํากัด)

ผูสมัครหมายเลข 1

กรรมการดําเนินการ (กรุงเทพและปริมณฑล)
1. พลเรือตรี สกล สิริปทุมรัตน
ผูแทน สอ. กรมอูทหารเรือ จํากัด
2. พลตรี สรวุฒิ สาลี
ผูแทน สอ. กรมการทหารสือ่ สาร จํากัด
3. พลตรี สุวัฒน พิศุทธนรนันท
ผูแทน สอ. กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด
กรรมการดําเนินการ (โควตากลาง)
1. จาสิบเอก ณัฐพงษ เกสโร
ผูแทน สอ. คายเสนาณรงค จํากัด
2. พลเรือตรี ฤมล ฤทธิ์คํารพ
ผูแทน รานสหกรณกลาโหม จํากัด
3. พลตรี ทวีป ปยะอรุณ
ผูแทน สอ. หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด
ผูตรวจสอบกิจการ
1. จาอากาศเอกหญิง ศิริพรรณ ลิ้มทองคํา
2. นาวาอากาศโท สมพร หอมจิตต
3. พลตรี กฤษฎา หลิมจํารัส
ประกาศ ณ วันที่

ผูสมัครหมายเลข 1
ผูสมัครหมายเลข 2
ผูสมัครหมายเลข 3

ผูสมัครหมายเลข 1
ผูสมัครหมายเลข 2
ผูสมัครหมายเลข 3

ผูสมัครหมายเลข 1
ผูสมัครหมายเลข 2
ผูสมัครหมายเลข 3
ธันวาคม 2564

พลตรี
(นรินทร สมุทรประภูต)ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละกําหนดหมายเลขประจําตัว

เลือกตั้งประธานรรมการดําเนินการ


1. ประธานกรรมการดําเนินการ
มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 2 คน คือ

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ


2. กรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค จํานวน 4 คน
1.1 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคเหนือ จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ

ประธานกรรมการเลือกตั้ง ขอให ที่ป ระชุม ใหญมีมติเลือก นางสาว วาสนา สิง หนาท เปน
กรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคเหนือ)
1.2 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคตะวันตก จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ

ประธานกรรมการเลือกตั้ง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก รอยเอก ณรงคเดช พรมนิล เปน
กรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคตะวันตก)
1.3 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคกลาง จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ

ประธานกรรมการเลือกตั้ง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก พันเอก ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร เปน
กรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคกลาง)

1.4 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคใต จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ

ประธานกรรมการเลือกตั้ง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก นาวาอากาศเอก สราวุฒิ เนื่องชุมพร
เปนกรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคใต)
2. กรรมการดําเนินการในสวนกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 3 คน
ในสวนกรุงเทพและปริมณฑล มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน คือ

ประธานกรรมการเลือกตั้งขอใหที่ประชุมมีมติเลือก พลเรือตรี สกล สิริปทุมรัตน พลตรี สรวุฒิ สาลี และ
พลตรี สุวัฒน พิศุทธนรนันท เปนกรรมการดําเนินการ ในสวนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

3. กรรมการดําเนินการในสวนโควตากลาง จํานวน 1 คน
ในสวนโควตากลางมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน คือ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขอใหที่ประชุมมีมติเลือก
ดําเนินการ ในสวนโควตากลาง

เ ป น ก ร ร ม ก า ร

4. ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คน
ผูตรวจสอบกิจการมีผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 3 คน คือ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขอใหที่ประชุมมีมติเลือก

เปนผูตรวจสอบกิจการ

