
 

ประกาศสมาคมวศิวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) 
ฉบบัท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เร่ือง ประชุมสามญัสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------------- 

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) - Thai Railway Engineering Association (TREA) 

 ด้วยสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในการ
ประชุมกรรมการสมาคมฯ ก าหนดประชุมสามญัสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 
ในวนัท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุม M301 (หอ้งพรม) ชั้น ๓ สถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มกักะสันโดยวตัถุประสงค์ของการประชุมเพื่อด าเนินงานจดัการเลือกตั้ง
กรรมการ วศรท ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การแถลงผลงานท่ีผา่นมา การแถลงบญัชี และอ่ืนๆ 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

(นายดิสพล ผดุงกุล) 

นายกสมาคมวศิวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย 

 



 

ประกาศสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) 
ฉบับที่ 3/2563 

  เร่ือง ขั้นตอนและข้อปฏิบัติของการเลือกตั้งล่วงหนา้ 

การเลือกตัง้คณะกรรมการของสมาคมวิศวกรรมระบบขนสง่ระบบทางรางไทย (วศรท) ประจ าปี 2563 
 

 
หน้าที่ 1 จาก 2 

 

ตามที่ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งระบบทางรางไทย (วศรท) ได้ประกาศแจ้งเรื่องการประชุมใหญ่สามัญ               
ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม M301 (ห้องพรม) ชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสัน 
มีวาระการประชุมเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ เพ่ือปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ 

คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (กกต.) ขอประกาศขั้นตอนและ  
ข้อปฏิบัติของการเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัตผิู้มีสิทธิยื่นค าขอเลือกตั้งล่วงหน้า 

1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารรับรองการเป็นสมาชิก วศรท ณ วันที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น 
1.2 ยื่นค าร้อง ที่ E-Mail: ectreainfo@gmail.com โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 

 ชื่อ-นามสกุล 
 รุ่น วศร 

ทาง กกต. จะติดต่อกลับ เพ่ือส่งบัตรเลือกตั้งให้ในล าดับถัดไป 
 

2. ระยะเวลาการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า  

2.1 สามารถยืน่ค าร้องได้ตั้งแต่วันอังคารที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึง วันจนัทร์ที ่23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น 
2.2 บัตรเลือกตั้ง ฉบับจริง ต้องส่งถึงไปรษณีย์ปลายทาง ภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น           

(มิเช่นนั้นบัตรเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นโมฆะ) 
 

3. การเลือกตั้งล่วงหน้า 

3.1 เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้ง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง    
(มิเช่นนั้นบัตรเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นโมฆะ) 

3.2 ท าเครื่องหมายกากบาท หรือ X ใน “ช่องท าเครื่องหมาย” เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมวิศวกรรม
ระบบขนส่งระบบทางรางไทย (วศรท) ประจ าปี 2563 โดยสามารถเลือกรายชื่อผู้สมัครได้ มากกว่า 1 ท่าน แต่
ไม่เกิน 15 ท่าน 

3.3 ส่งบัตรเลือกตั้ง ใส่ซองจดหมายปิดผนึก และส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่าง (กรุณาน าส่งแบบ EMS)  
"ตู้ ปณ. 26 ปณฝ. บางพลัด 10701" 



 

ประกาศสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) 
ฉบับที่ 3/2563 

  เร่ือง ขั้นตอนและข้อปฏิบัติของการเลือกตั้งล่วงหนา้ 

การเลือกตัง้คณะกรรมการของสมาคมวิศวกรรมระบบขนสง่ระบบทางรางไทย (วศรท) ประจ าปี 2563 
 

 
หน้าที่ 2 จาก 2 

 

3.4 ห้ามท าส าเนาบัตรเลือกตั้ง และห้ามการส่งเอกสารผ่าน E-mail, Line Message หรือช่องทางอ่ืน ๆ 
(นอกจากการส่งไปรษณีย์) ให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง
โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะท าให้บัตรเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะ 

3.5 หากพบบัตรเลือกตั้งซ้ าซ้อน ปลอมแปลง หรือมีความผิดปรกติในกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าค าตัดสิน
ของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง (กกต.) ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. การประกาศผลการเลือกตั้ง 

ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ หลังจากการปิดหีบเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม M301 (ห้องพรม) ชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสัน หรือสามารถติดตาม
ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ที่ Website และ Facebook ของสมาคมฯ 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 2 มีนาคม 2563 
 
 
 
 

(นายปฐมฤกษ์ เสนทอง) 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 
สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย 

 
 



 

ประกาศสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) 
ฉบับที่ 2/2563 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้สมัครพร้อมหมายเลขประจ าตัว 

คณะกรรมการของสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งระบบทางรางไทย (วศรท) ประจ าปี 2563 
 

ตามที่  สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งระบบทางรางไทย (วศรท) ได้ประกาศแจ้งเรื่องการประชุมใหญ่สามั ญ               
ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม M301 (ห้องพรม) ชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสัน           
มีวาระการประชุมเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ เพ่ือปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ 

คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (กกต.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครตามระเบียบของทางสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขประจ าตัว ดังนี้ 

 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร 

1 กัมปนาท มณีโชต ิ 15 ปริญ นาชัยสิทธ์ิ 
2 กัมปนาท ศิริเวทิน 16 ปิโยรส พรหมดิเรก 
3 กานต์รวี ทองพูล 17 ภูมินท์ กิรวานิช 
4 เกษราภรณ์ กังสมุทร 18 รัชนี สุโภภาค 
5 ชวลิต มณีศร ี 19 วัชระ สัตยาประเสริฐ 
6 ชัยวุฒ พลัดพริ้ง 20 วันวิสา ชัชวงศ์ 
7 ชาญยุทธ กาฬกาญจน ์ 21 เวโรจน์ ปินตา 
8 ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชต ิ 22 ศุภกร ยุทธวงษ์สุข 
9 ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบลุ 23 ศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ 

10 ดิสพล ผดุงกุล 24 สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม 
11 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 25 อนุชิต อภิชาติธนากูล 
12 ต้องการ แก้วเฉลิมทอง 26 อภิชาติ พันธ์สุโต 
13 ธรรมนญู เฮงษฎีกลุ 27 เอกรินทร์ พงพินิจธนา 
14 นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน ์   

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 (นายปฐมฤกษ์ เสนทอง) 
                 ประธานคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 
               สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย 
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