บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่ อว 67.01/ว 2231

เรื่อง
เรียน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. ๓๐๑๕, ๓๐๑๖, ๓๐๓๔

วันที่

15

พฤศจิกายน

๒๕๖๕

ขอความอนุเคราะหเวียนประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักงาน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
/กอง/ผูจัดการสํานักพิมพ/โรงพิมพ มธ./ศูนยหนังสือ มธ./สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา/ เลขานุการคณะ
/สถาบัน/ประธานสภาอาจารย/ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับสมัคร
เลื อกตั้ งเป น กรรมการสภามหาวิท ยาลัย จากพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายสนั บ สนุ นวิช าการ สืบ แทน นายเสริ ม
กัลยารัตน ตั้งแตวัน ที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแลว นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบั ติ
ไดเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน
ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๓
คณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ขอเรี ย นให ท ราบเกี่ ย วกั บ
การออกเสียงเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนี้

๑. ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทผี่ านการทดลองการปฏิบัติงานแลว
ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครรับ เลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิ ทธิ
ออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ได ที่ ห น า website ของมหาวิ ท ยาลั ย https://tu.ac.th/councilcommittee-election
หากรายชื่ อ ของผู มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ฯ ขาดหายไป ขอให ทั ก ท ว งได ที่ ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง ฯ (สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้ น ๒ มธ. ท า พระจั น ทร
โท ร. 02 – 613 – 3015 – 17, 3034) และที่ E – mail : council.tu@gmail.com ภ าย ใน วั น ที่ ๑ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. การออกเสียงเลือกตั้ง
๒.๑ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง พรอมกับ แสดงบัตรที่ มี
รู ป ถ า ย เชน บั ต รประจํ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย หรือ บั ต รประจํ า ตั ว เจ า หน าที่ ข องรั ฐ
หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญ าตขับขี่รถยนต หรือบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ
หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. ณ สถานที่ทําการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ กําหนด
๒.๒ กรณีที่ไมสามารถไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอื่นนําบัตรเลือกตั้งไป
ออกเสียงเลือกตั้งแทนก็ได แตจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การมอบอํานาจนําบั ตรเลือกตั้งที่ คณะกรรมการดําเนิ นการเลือกตั้งฯ จัด สงให ไป
ลงคะแนน ผู รับ มอบอํ า นาจต อ งเป น พนั ก งานมหาวิท ยาลัย สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ และข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไมใชคณาจารยประจํา และผูรับมอบอํานาจจะรับมอบอํานาจไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น

-๒(๒) ใหผูที่จะมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับบนซอง
ดังกลาว
(๓) การไปลงคะแนน ผูรับ มอบอํา นาจจะต องนํา บั ตรที่ มีรูป ถา ย เชน บั ตรประจํ า ตั ว
ประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือ
สํ าเนาบัตรดังกล าวของผูมอบอํานาจ พรอมหนังสือ มอบอํานาจตามแบบที่ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ งฯ
กําหนดไปแสดงกับกรรมการฯ ดวย
(๔) ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถายตาม (๓) ของตนเองมาแสดงดวย
(๕) หากไมปฏิบัติตามขอ (๑) ถึง (๔) กรรมการฯ จะไมรับบัตรเลือกตั้งดังกลาว

๓. วันเลือกตั้ง

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
๔. สถานที่ทําการเลือกตั้ง
(๑) ศูนยทาพระจันทร : บริเวณดานหลังตึกโดม ใตหองอนุสรณสถานผูป ระศาสนการ
(ฝงสนามฟุตบอล)
(๒) ศูนยรังสิต
: - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี
- บริเวณโถงกลางชั้นลาง อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร (SC)
- หนาหอง X RAY ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
- บริเวณโถงชั้นลาง อาคารปยชาติ
- บริเวณโถงชั้นลาง อาคารบรรยายเรียนรวม ๕ (บร.๕)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร
(๓) ศูนยลําปาง
: บริเวณชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน
(๔) ศูนยพัทยา
: บริเวณหนาสํานักงานกองบริหารศูนยพัทยา อาคารศูนยนวัตกรรม
ธรรมศาสตร ชั้น 1
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได ณ สถานที่เลือกตั้งไดเพียงแหงเดียวเทานั้น
กรณี หากตรวจสอบพบในภายหลังวา มีการใชสิทธิมากกวาหนึ่งหนวยเลือกตั้ง ใหถือเปนการกระทําความผิด
ทางวินัย

๕. สถานทีน่ ับคะแนน
(๑) ศูนยทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา นับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้ง
(๒) ศูนยรังสิต ใหนําหีบเลือกตั้งจากทุกหนวยเลือกตั้งมารวมกันและนับคะแนน ณ โถงชั้นลาง
อาคารสํานักงานอธิการบดี
เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดังกลาวเปนไปโดยเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอจัดสงเอกสารดังนี้
๑. ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๓ พรอมใบสมัคร
๒. แบบการมอบอํานาจในการนําสงบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
ฉะนั้น เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ของทุกสวนงานไดทราบอยางทั่วถึงกัน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะหจากทาน ดังนี้

-๓(๑) จั ด ส ง ประกาศรายชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ฯ ทาง E-mail ให แ ก พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคนของทาน
สํ า หรั บ ประกาศดั ง กล า ว คณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง ฯ จะจั ด ส ง ให แ ก ส ว นงาน
จํานวนหนึ่ง มิไดจัดสงใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคน เพื่อเปนการประหยัดการใชกระดาษ
จึงขอไดกระจายเอกสารดังกลาวดวย
(๒) นําประกาศดังกลาวเผยแพรใน Website ของสวนงาน
(๓) ติ ด ประกาศตามบอร ด ต า ง ๆ ของส ว นงานของท า น ทั้ ง บอร ด ส ว นกลาง และบอร ด
ของสวนงานยอยภายในของทาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ

หมายเหตุ.-

เอกสารประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๓ พรอมใบสมัคร
แบบการมอบอํานาจในการนําสงบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
สามารถ Download ไดที่หนา website ของมหาวิทยาลัย
ที่ https://tu.ac.th/councilcommittee-election หรือสแกน QR Code
ที่แนบมาพรอมนี้

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน
ฉบับที่ ๓
เรื่อง รายชื่อผูส มัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน
-----------------------------ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับสมัคร
เลื อกตั้ งเป น กรรมการสภามหาวิท ยาลัย จากพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายสนั บ สนุ นวิช าการ สืบ แทน นายเสริ ม
กัลยารัตน ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแลว นั้น
บัดนี้ การรับสมัครเลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้งฯ จํานวน ๑ คน
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับ
เลื อกตั้งฯ แลว เมื่ อวัน ที่ ๑๕ พฤศจิก ายน ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อ ผูสมัค รรับ เลือ กตั้งเป นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน ดังนี้
หมายเลข ๑ ดร.ทนพ.พลากร พุทธรักษ
สําหรับรายละเอียดใบสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งฯ ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน
ประกาศ

ณ

วันที่

15

พฤศจิกายน

พ.ศ.

๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ

หมายเลข ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ใบสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

รูปถาย
ขนาด ๒ นิ้ว
จํานวน ๒ รูป

ดร. ทนพ. พลากร
พุทธรักษ
๑. ชื่อ………………………………………..นามสกุ
ล………………………………………………….
นักเทคนิคการแพทย ชํานาญการพิเศษ
อายุ………46……….ป ตําแหนง……………………………………………………………………
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
งานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
สังกัดหนวยงาน…………………………………..……………………………………………….…..................
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เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันที่………………………………………….........

๒. คุณวุฒิ
ปริญญาเอก : ดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
………………………………………………………………………………………………………................................................
ปริญญาโท : เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
………………………………………………………………………………………………………................................................
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย
………………………………………………………………………………………………………................................................
อนุปริญญา : รังสีเทคนิค
………………………………………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………………................................................
๓. ตําแหนงอื่น ๆ ในอดีต
- อุปนายก ฝายเทคนิคการแพทย สมาคมศิษยเกา คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
………………………………………………………………………………………………………................................................
- ประธาน คณะกรรมการสรรหาคานิยมองคกร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………………………………………………................................................
- คณะกรรมการสิทธิและจริยธรรมองคกร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………………………………………………................................................
- ผูจัดการคุณภาพภายใน สวนหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………………………………………………................................................
- หัวหนางานหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลอินเตอร นวนคร จังหวัดปทุมธานี
………………………………………………………………………………………………………................................................
- หัวหนาหองปฏิบัติการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

๔. ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
………………………………………………………………………………………………………................................................
หัวหนางานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………………………………………………................................................
คณะกรรมการปรับอัตราคารักษาพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………………………………………………................................................
คณะกรรมการพัฒนาระบบวินิจฉัยทางการแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
………………………………………………………………………………………………………................................................
ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………................................................

(โปรดพลิก)

๕. ผลงานที่สําคัญ ๆ
1. บุคลากรดีเดน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 2557
2. ศิษยเกาดีเดน สาขาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2563
3. ผลงานวิจัย
1. Kridsada Sirisabhabhorn, Palakorn Puttaruk.Situations encountered parasites, helminths and protozoathat
cause diseasein patients with treated at Thammasat University Hospital, Pathumthani the year 2550to2552.
33nd Congress on Journal of Medical technologist Association of Thailand, 2009, 30 (1), 144.
2. Pumpa S., Sirisabhabhorn K., Choeymang A., Sintana T., Puttaruk P. Malaria situation in Thammasat Chalerm
Prakiet Hospital Pathumthani During 2006-2009.(2010). 33nd Congress on Journal of Medical technologist
Association of Thailand, 2010, 34(1), 155.
3. Kridsada Sirisabhabhorn, Supaporn Pumpa, Narisara Mungkonkhaw, Panarat ruttanakhom, Anantaporn
Chanphong, Palakorn Puttaruk. The study develops the bacteria by the UF urinesediment monitoring 500i by way
of comparison with the standard method. 36nd Congress on Journal of Medical technologist Association of
Thailand, 2012, 39(1), 212.
4. Puttaruk P., Kongkhum S., Siripurkpong P. Prevalence and risk factors of metabolic syndrome among
Thammasat University personnels. Songklanagarind Medical Journal, 2012, 30(3):123-134.
5. Palakorn Puttaruk. Application of Quality Management System for the Selection of Glucometer in
Thammasat University Hospital. J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 41 No. 1, April 2013, 2013, 41(1), 4424 -4426.
6. Palakorn Puttaruk. The prevalence of helminths and Protozoan infections amongpatients attending at
Thammasat University Hospital during theyear 2011to 2013.Thai Journal of Science and Technology. Vol.22
No.6.
7. Sirisabhabhorn K., Pumpa S., Sereekhajornjaru N.,Puttaruk P. Incidence and Method Analysis of Urinary
Amphetamines Screening Test at Thammasat University Hospital, Pathum Thani Province during the Years of
2010-2013. Thai Journal of Science and Technology. Vol.23 No.1. 99-112.
8. Palakorn Puttaruk, Duangnate Pipatsatitpong, Pilaiwan Siripurkpong. Soluble lectin-like oxidized low density
lipoprotein receptor-1 in metabolic syndrome. Asian Biomedicine Vol. 9 No. 5 October 2015. 675 – 682.
9. Palakorn Puttaruk. Evaluation of method performance for thyroid hormones, tumor markers and
reproductive hormones determinationwith Mindray CL-2000i analyzer. Thai Journal of Science and
Technology. Vol.24 No.1.112-125.
10. Yupapin Ontong, Benjawan Rungreung, Palakorn Puttaruk. Evaluation and Planning Quality Control
forComplete Blood Count Analyzer bySigma Metric in Hematology Unit Laboratory at Thammasat University
Hospital, Pathum Thani Province. Thai Journal of Science and Technology. Vol.24 No.4. 661 – 672.

4. Lecturer
1. Lean system and applying to used in Laboratory, at department of Laboratory, Trung Hospital, Thailand
2. Lean and Sigma, at Quality Expo days in Thammasat University Hospital, Thailand
3. Application of quality management system for selection blood glucometer, at Annual Conference of The
Association of Medical Technologist of Thailand, Udon Thani, Thailand
4. Smart and Faster by streamLAB automation, at Siemens DX Cutomers meeting 2014, Prachuap Khiri Khan,
Thailand
5. Best practice award 2015: CQI in Laboratory. Efficiency Development of CPR Fast Track in Medical
technology Laboratory of Thammasat University Hospital. Thai LA Forum 2015 of the Medical Technologist
Council of Thailand, Nonthaburi, Thailand.
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๖. ความคิดเห็นเมื่อไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………................................................
สงเสริมใหพนักงานสายสนับสนุนมีความกาวหนาทางสายวิชาชีพ และ ดานวิชาการ รวมถึงทบทวนสิทธิ
………………………………………………………………………………………………………................................................
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามบริบท
………………………………………………………………………………………………………................................................
ของสายสนับสนุนวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังตอไปนี้ เปนความจริงทุกประการ (โปรดกาเครื่องหมาย หรือ  )
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
ไมเปนผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงาน
หรือผูชวยหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ไมเปนผูทอี่ ยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณ
(ลงชื่อ) .......................................... ผูสมัคร
ดร. ทนพ. พลากร พุทธรักษ
(.........................................)
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ใบมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งไปยื่นตอคณะกรรมการฯ
ขาพเจา.................................................................................................................................................................
ขอมอบอํานาจให.................................................................................ตําแหนง................................................................
เป น ผูนํ าบัตรเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิท ยาลัย สายสนับสนุน วิชาการ สืบแทน
นายเสริม กัลยารัตน ของขาพเจามามอบใหแกกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง (ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) แทนขาพเจา
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พรอมนี้ไดแนบบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดย
หนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือสําเนาบัตรดังกลาวของขาพเจามาดวยแลว
(ลงชื่อ)....................................................................................
ผูมอบอํานาจ
(ลงชื่อ)....................................................................................
ผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้ ใหผูที่จะมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึกและลงลายมือชื่อกํากับบนซองดังกลาว

บัตรเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน
วันที่ ๒3 พฤศจิกายน 2565

--------------------โปรดกาเครื่องหมาย  หรือ  ลงใน  รับรอง หรือ ไมรบั รอง การเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน

หมายเลข ๑

ดร.ทนพ.พลากร พุทธรักษ

 รับรอง
 ไมรับรอง
หมายเหตุ 1. บัตรที่กาทั้ง ๒ กรณี ถือเปนบัตรเสีย
2. การขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตนลงในบัตรเลือกตั้ง ถือเปนบัตรเสีย

