
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จํากดั 

ผลการเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการ 
 

ตามที�  สหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. จาํกดั ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 ณ บริษัท 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) อาคารสาํนกังานใหญ่ เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมติคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 35 
ครั3 งที� 10/2558 เมื�อวนัที� 27 ตุลาคม 2558 ไดแ้ต่งตั3 งกรรมการการควบคุมการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
ประกอบดว้ย 

1. นายกฤษณ์  อิ�มแสง  ประธานกรรมการควบคุมการสรรหา 
 คณะกรรมการดาํเนินการ 

2. นางอุบลรัตน์  อตัตรัถยา กรรมการ 
3. นางอรสา  ต่วนชะเอม กรรมการ 
4. นางภริูตา  โพธิสุข  กรรมการ 

คณะกรรมการควบคุมการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ
บริหารจดัการและรับสมคัรสมาชิกสหกรณ์เพื�อรับเลือกตั3งเป็นกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ฯ และรวบรวม
ผลการลงคะแนนเลือกตั3ง บดันี3การเลือกตั3งไดด้าํเนินการไปดว้ยความเรียบร้อยและปรากฏผลสรุปได ้ดงันี3  
  สมาชิกมาลงทะเบียนเขา้ประชุม    6,369  คน  
  สมาชิกมาลงทะเบียนใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั3ง  6,291  คน 

- สมาชิกประสงคล์งคะแนน    5,973  คน 
- สมาชิกไม่ประสงคล์งคะแนน       318  คน  

  สมาชิกมาลงทะเบียนแต่ไม่ใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั3ง      78  คน  
  ผลการเลือกตั3ง ผูส้มคัรรับเลือกตั3งเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. จาํกดั   มีดงันี3  

หมายเลข 1 นายสมชาย รี3 พลกุล  ได ้ 2,044  คะแนน 
หมายเลข 2 นายวิเชียร รอยศิริกุล ได ้ 1,660  คะแนน 
หมายเลข 3 นายเอกชยั ศุภกุล  ได ้ 1,492  คะแนน 
หมายเลข 4 นายมุนินทร์ ไตรภพ  ได ้ 1,839  คะแนน 
หมายเลข 5 นายอาคม วงษบ์ณัฑิตย ์ ได ้ 1,871  คะแนน 
หมายเลข 6 นายบุญมา พนธนกรกุล ได ้ 1,663  คะแนน 
หมายเลข 7 นายชยัพร มาศศิริกุล ได ้ 1,807  คะแนน 
หมายเลข 8 นายศุภกร จงภกัดีตระกลู ได ้ 1,677  คะแนน 



หมายเลข 9 นายปุณณชยั ฟตูระกลู ได ้ 3,461  คะแนน 
หมายเลข 10 นายอาคม ไมด้ดัจนัทร์ ได ้ 2,423  คะแนน 
หมายเลข 11 นายชูฤทธิH  จิตวีระ  ได ้ 2,738  คะแนน 
หมายเลข 12 นายพิพฒัน์ ปุณณกะศิริกุล ได ้ 2,994  คะแนน 
หมายเลข 13 นายโอฬาริก ใจจาํนง  ได ้ 2,654  คะแนน 
หมายเลข 14 นายสุนนัท ์ จนัทนา  ได ้ 2,334  คะแนน 
หมายเลข 15 นายวนัชยั พลีพลากร ได ้ 2,468  คะแนน 
หมายเลข 16 นายศกัดิH เฉลิม สิทธิวงศ ์ ได ้ 2,390  คะแนน 
หมายเลข 17 นายพิพิธ หงษจิ์นดา ได ้ 2,816  คะแนน 
หมายเลข 18 นายชนะพนัธ ์ สุวรรณสิโรตม ์ ได ้    768  คะแนน 
หมายเลข 19 นายไพศาล อุดมกลุวณิชย ์ ได ้ 1,580  คะแนน 
หมายเลข 20 นายอดุลย ์ จั�นอาจ  ได ้    990  คะแนน 
หมายเลข 21 นายสุพล ทบัทิมจรูญ ได ้    895  คะแนน 

ผูส้มคัรที�ไดรั้บเลือกตั3งเป็นกรรมการดาํเนินการประจาํปี 2559 ไดแ้ก่ 
 ลาํดบัที� 1  นายปุณณชยั ฟตูระกลู 
 ลาํดบัที� 2  นายพิพฒัน์ ปุณณกะศิริกุล 
 ลาํดบัที� 3 นายพิพิธ หงษจิ์นดา 
 ลาํดบัที� 4  นายชูฤทธิH  จิตวีระ 
 ลาํดบัที� 5  นายโอฬาริก ใจจาํนง 
 ลาํดบัที� 6  นายวนัชยั พลีพลากร 
 ลาํดบัที� 7  นายอาคม ไมด้ดัจนัทร์ 
 ลาํดบัที� 8 นายศกัดิH เฉลิม สิทธิวงศ ์
 ลาํดบัที� 9 นายสุนนัท ์ จนัทนา 
ผูที้�ไดรั้บเลือกตั3งเป็นกรรมการดาํเนินการลาํดบัที� 1- 7 จะมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง 2 ปี นับแต่วนัเลือกตั3ง 

และลาํดบัที� 8 – 9 จะมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง 1 ปี ตามขอ้บงัคบัขอ้ 57 วรรคสาม “กรรมการดําเนินการซึงทีประชุม

ใหญ่เลือกตั�งขึ�นแทนในตําแหน่งทีว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีผู้ซึงตนแทนนั�นชอบทีจะอยู่ได้” 
 

ประกาศ ณ วนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2559   
                 

 

(นายกฤษณ์ อิ�มแสง) 
ประธานกรรมการควบคุมการสรรหา 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

 


