
 
 

 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด    โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๑๙ 

ที่ วันที่     ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓ 
เร่ือง   รายงานการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
 

ตามที่ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ชุดที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ แทนต าแหน่งที่จะครบวาระ จ านวน ๗ ต าแหน่ง 
ดังนี้ 

๑. กรรมการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จ านวน  ๖   ต าแหน่ง 
๒. กรรมการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน   ๑   ต าแหน่ง 

 

ในการนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
รายช่ือผู้สมัครกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข 
๒. นางสาวชลธิชา  มีแสง 
๓. นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง 
๔. นางสาวศิริพร   สมบัติศริ ิ
๕. นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล 
๖. นายกิตติศักดิ์  อุไรวงศ ์
๗. นายชัยอนันต์  พิมพ์ทอง 
 

รายช่ือผู้สมัครกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๑. นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ 
๒. นางสิวาพร  สุขเอียด 
๓. นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์ 
๔. นายนิรันดร์  แสนสอน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรพิจารณาอนุญาตบรรจุในระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการต่อไป 

 
 (นายชาติชาย  เนื่องนิยม) 
 ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 
 

บันทึกข้อความ 



 
 
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
และสถานที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 
ตามที่ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ ๔๕ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยก าหนดการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น  
 

 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ ๔๔ 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ และสถานที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ ๔๕ จากเดิม เป็นห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒-๔๐๔ 
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 (นายชาติชาย  เนื่องนิยม) 

                        ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

เรื่อง  รายช่ือและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 ตามที่ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น 
 

 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครดังกล่าวแล้ว คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นที่
เรียบร้อย ครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๖ ต าแหน่ง มีผู้สมัครจ านวน ๗ คน ดังนี้ 

หมายเลข  ๑ ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข 
หมายเลข  ๒ นางสาวชลธิชา  มีแสง 
หมายเลข  ๓ นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง 
หมายเลข  ๔ นางสาวศิริพร  สมบัติศิริ 
หมายเลข  ๕ นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล 
หมายเลข  ๖ นายกิตติศักดิ์  อุไรวงศ ์
หมายเลข  ๗ นายชัยอนันต์  พิมพ์ทอง 

 ๒. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน ๑ ต าแหน่ง มีผู้สมัครจ านวน ๔ คน ดังนี้ 

 หมายเลข  ๑ นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ 
หมายเลข  ๒ นางสิวาพร  สุขเอียด 
หมายเลข  ๓ นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์ 
หมายเลข  ๔  นายนิรันดร์  แสนสอน 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 (นายชาติชาย  เนื่องนิยม) 

                        ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 




