
เรียน ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.กฟภ.

ตามค าส่ังสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค จ ากดั ที่ สอ .กฟภ. 20/2564  ส่ัง ณ วันที่  14  ธันวาคม 2564

แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการเลือกต้ังเพื่อด าเนนิการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่ 26 เปน็ไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

ซ่ึงได้ท าการเลือกต้ังในวันที่ 4 มนีาคม 2565

บดันี้ การลงคะแนนเลือกต้ังดังกล่าวได้เสร็จส้ินลงแล้ว ในจ านวนหนว่ยเลือกต้ัง 13 หนว่ย สมาชิกผู้มสิีทธิเลือกต้ังซ่ึงปรากฏใน
บญัชีรายชื่อผู้เลือกต้ังจ านวน 33,601 คน นั้น ได้มาแสดงตน ขอใช้สิทธิเลือกต้ังเพื่อการลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 20,506 คน

ได้ใช้สิทธิลงคะแนนจ านวน 18,618 คน มาใช้สิทธิแต่ไมป่ระสงค์จะลงคะแนนใหแ้กผู้่สมคัรคนใดเลยจ านวน 1,888 คน

ผู้สมคัรได้คะแนน เรียงตามล าดับ ดังนี้

ล าดับ

ที่
ชื่อ - นามสกลุผู้สมคัร หมายเลข สังกดัหนว่ยงาน ได้คะแนน

1 ร้อยโท สุพจน ์ใช้บางยาง 5 เกษยีณ 9,239

2 นายภาคภมู ิฉ่ าทวี 17 กองสวัสดิการ 8,815

3 นายจีรวัฒน ์นนัทวรเวช 7 การไฟฟา้ส่วนภมูภิาคจังหวัดบรีุรัมย์ 8,666

4 นายพรีะพล ปรูณะโชติ 6
การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค เขต 2 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) จังหวัดอบุลราชธานี
8,571

5 นายสุชาติ โชติกธีรกลุ 8 สายงานบญัชีและการเงิน 7,814

6 นายมิ่งศิษฐ์ ศุภธาเสฏฐ์ 18 ฝ่ายคดีและสอบสวน 6,925

7 นายสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช 9 ส านกังานรองผู้ว่าการการไฟฟา้ ภาค 3 6,681

8 ว่าที่ ร.ต. จตุธรรม เรืองจุติโพธิพ์าน 15 เกษยีณ 6,379

9 นายศิริวงศ์ ศิริพรพสุิทธิ์ 19 กองคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 5,827

10 นายณรงค์  ตันตยานนท์ 2 เกษยีณ 4,797

11 นายสมควร สุจิตต์อมรพนัธุ์ 10
การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค เขต 1 (ภาคกลาง) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4,552

12 นายทนงศักด์ิ ดวงตะวงศ์ 13 ส านกัรองผู้ว่าการการไฟฟา้ ภาค 2 4,107

13 นายอลงกรณ์  พรหมโมปกรณ์ 1 เกษยีณ 4,074

14 นายจักรเพชร มทัราช 3 กองวิเคราะหแ์ละวางแผนระบบไฟฟา้ 3,409

15 นายวุฒิ อรัณยะกานนท์ 14 เกษยีณ 3,303

16 นายธีรพนัธุ ์ใจแกว้ 11
การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค เขต 1 (ภาคกลาง) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3,151

17 นายกญัจน ์วงศ์วิวัฒน์ 16 ส านกัผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม 3,137

18 นายกฤษณะ ข าคง 4 การไฟฟา้ส่วนภมูภิาคจังหวัดระยอง 2,650

19 นายประเสริฐ พรหมเหมอืน 12 การไฟฟา้ส่วนภมูภิาคจังหวัดพทัลุง 2,239

รายงานผลคะแนนการเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ สอ.กฟภ.

(ลายมอืชื่อ).........................................................................ประธานคณะกรรมการอ านวยการเลือกต้ัง

                                              (นายเกรียงศักด์ิ  กติติประภสัร์)
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เรียน ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.กฟภ.

ตามค าส่ังสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ที ่สอ.กฟภ. 20/2564  ส่ัง ณ วนัที ่ 14  ธนัวาคม 2564

แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการเลือกต้ังเพือ่ด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่26 เป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

ซ่ึงได้ท าการเลือกต้ังในวนัที ่4 มีนาคม 2565

บัดนี้ การลงคะแนนเลือกต้ังดังกล่าวได้เสร็จส้ินลงแล้ว ในจ านวนหน่วยเลือกต้ัง 13 หน่วย สมาชิกผู้มีสิทธเิลือกต้ังซ่ึงปรากฏใน
บัญชีรายชื่อผู้เลือกต้ังจ านวน 33,601 คน นั้น ได้มาแสดงตน ขอใช้สิทธเิลือกต้ังเพือ่การลงคะแนนรวมทัง้ส้ิน 20,506 คน

ได้ใช้สิทธลิงคะแนนจ านวน 18,618 คน มาใช้สิทธแิต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนใดเลยจ านวน 1,888 คน

ผู้สมัครได้คะแนน เรียงตามล าดับ ดังนี้

ล าดับ

ที่
ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลข สังกัดหน่วยงาน ได้คะแนน

1 นายวฒันา  สุขทอง 2 เกษียณ 11,532

2 นางจินตนา  นพนรากุล 3 เกษียณ 10,573

3 นายอรรถโกวทิ  ต้ังชีวนิศิริกุล 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสระบุรี 9,939

รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กฟภ.

(ลายมือชื่อ).........................................................................ประธานคณะกรรมการอ านวยการเลือกต้ัง

                                            (นายเกรียงศักด์ิ  กิตติประภัสร์)
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