
 

ประกาศ สมาคมศิษย์เก่า เทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ที่ ๔/2562 

เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ฯ (ชุดที่ ๑๔) 

   .....................................................   

  ด้วยสมาคมศิษย์เก่า เทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการสมาคมตามมาตรา  85  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ทะเบียนเลขที่  5  ลงวันที่  10  
ตุลาคม พ.ศ.  2561  โดยนายสฤษดิ์  วิทูรย์  (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายทะเบียนสมาคม จังหวัด
อุบลราชธานี) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม  จ านวน  21  คน อ้างถึงหนังสือส านักทะเบียนอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี  แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมศิษย์เก่า เทา – ชมพู ที่ อบ.  0118/4494    
ลงวันที่  12  ตุลาคม   2561   
  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู ชุดที่  13  จะครบวาระในวันที่  10   ตุลาคม   2563 ตาม
ข้อบังคับสมาคม  เพ่ือให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  บรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์  จึงต้องให้มีการเตรียมการ  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในวันที่   25   กรกฎาคม  พ.ศ.  256๓  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคม ฯ ข้อ 10 “ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ท าหน้าที่บริหารกิจการของ
สมาคมมีจ านวนไม่เกิน  21  คน  โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกนายกสมาคม  1  คน  และเลือกกรรมการอ่ืน ๆ 
อีก  9  คน รวม  10   คน ที่เหลือให้นายกสมาคม  และผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก  
รวมแล้วไม่เกิน  21  คน  เพื่อให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ตามข้อ  11” 

  ในข้อบังคับ(ข้อ  11)  ได้ระบุต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการสมาคมดังนี้ นายกสมาคม, อุปนายก
สมาคม,  เลขานุการ, เหรัญญิก, ปฏิคม, นายทะเบียน, ประชาสัมพันธ์, และกรรมการอื่น ๆ ตามแต่คณะกรรมการ
จะเห็นเหมาะสมรวมแล้วต้องไม่เกิน  21   คน 

  เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าวจึงขอให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
  1.  ให้เสนอชื่อ “นายกสมาคมศิษย์เก่าเทา-ขมพู ฯ”  ล่วงหน้ามาที่   ไลน์ ส่วนตัวของ  
นายคเณศ   ดาโรจน์  มีสมาชิกสมาคมรับรอง   2  คน  เจ้าตัวผู้ถูกเสนอเลือกตั้ง ให้ลงชื่อยินยอมไว้เป็นส าคัญ 
(ตามแบบฟอร์มที่สมาคมก าหนด) 
  2. ให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่จะให้สมาชิกเลือกอีก จ านวน ไม่เกิน  9   คน(ตามแบบฟอร์มที่สมาคม
ก าหนด)กรรมการสมาคมพึงมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการท าหน้าที่  ที่ระบุไว้ตามข้อบังคับในข้อ  11 
  การเสนอชื่อคณะกรรมการที่จะให้สมาชิกเลือกตั้ง (สามารถเสนอตนเองตามแบบฟอร์มที่สมาคมก าหนด
ได้เช่นกัน) “กรรมการสมาคมพึงมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการท าหน้าที่  ที่ระบุไว้ตามข้อบังคับในข้อ  11” 

 



  การเสนอชื่อนายกสมาคมและกรรมการสมาคมให้เสนอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันประชุมใหญ่เวลา  
1๒.00   น. ทั้งนี้ทางสมาคมจะประกาศการเสนอรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง ตามล าดับก่อนหลังที่ส่งเอกสารที่
สมบูรณ์พร้อมแล้วตามล าดับเวลา ที่แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการสมาคม ฯ (การด าเนินการ  เลอืกตั้งในวันที่  25  
กรกฎาคม 2563 สมาชิกสมาคมมีสิทธิ์เลือกนายกสมาคมได้  1  คน   และเลือกกรรมการสมาคมได้ไม่เกิน   
9   คน ในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น  การด าเนินการเลือกตั้งกระท าโดย คณะกรรมการที่ ได้รับมอบหมายในที่
ประชุมใหญ่) 
  ทั้งนี้ตั้งแต่  บัดนี้  เป็นต้นไป 
      ประกาศ  ณ วันที่   14   กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

        
                 ( นายสมพงษ์   โลมะรัตน์ ) 
             นายกสมาคมศิษย์เก่า เทา – ชมพู 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอชื่อนายกสมาคม ศิษย์เก่า เทา – ชมพู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ชุดที่  14) 

(แบบเสนอตนเอง) 

*************************** 

  ข้าพเจ้า.............................................................เกิดวันที่.............เดือน............................ ......พ.ศ............... 
สมาชิก. สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพูฯ เลขที่.......................เป็นศิษย์เก่าของสถาบันครั้งแรก รุ่น พ.ศ.....................
ได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขการเลือกตั้งนายกสมาคมแล้วทุกขั้นตอนตามข้อบังคับ ตามประกาศของสมาคม  
จึงขอเสนอชื่อตนเอง เพื่อให้สมาชิกพิจารณาเลือก เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู  ชุดที่  14   

       (ลงชื่อ).......................................................................ผู้เสนอ 
        (...................................................................) 
       (ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง 
        (.....................................................................) 
        สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง 
   (.....................................................................) 
   สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสมาคม ศิษย์เก่า เทา – ชมพู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ชุดที่  14) 

*************************** 

  ข้าพเจ้า.............................................................เกิดวันที่.............เดือน............................ ......พ.ศ............... 
สมาชิก. สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพูฯ เลขที่.......................เป็นศิษย์เก่าของสถาบันครั้งแรก รุ่น พ.ศ.....................
ได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขการเลือกตั้งกรรมการสมาคมแล้วทุกขั้นตอนตามข้อบังคับ ตามประกาศของสมาคม 
จึงขอเสนอชื่อกรรมการสมาคม 9   คน เพ่ือให้สมาชิกพิจารณาเลือก เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู   
ชุดที่  14  ดังนี ้

1.  ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่....................เป็นศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ............. ............ 
2. ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่. ...................เป็นศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ......................... 
3. ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่....................เป็นศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ............. ............ 
4. ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่....................เป็นศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ......................... 
5. ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่....................เป็นศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ............. ............ 
6. ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่....................เป็นศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ............. ............ 
7. ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่....................เป็นศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ...... ................... 
8. ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่....................เป็นศิษย์เก่า รุ่น พ.ศ............. ............ 
9. ...................................................สมาชิกสมาคมฯ เลขที่....................เป็นศิษย์ เก่า รุ่น พ.ศ......................... 

       (ลงชื่อ).......................................................................ผู้เสนอ 
        (...................................................................) 
       (ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง 
        (.....................................................................) 
        สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง 
   (.....................................................................) 
   สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอชื่อนายกสมาคม ศิษย์เก่า เทา – ชมพู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ชุดที่  14) 

(แบบสมาชิกอืน่ เสนอ) 

*************************** 

  ข้าพเจ้า.............................................................เกิดวันที่.............เดือน............................ ......พ.ศ............... 
สมาชิก. สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพูฯ เลขท่ี.......................เป็นศิษย์เก่าของสถาบันครั้งแรก รุ่น พ.ศ.....................
ได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขการเลือกตั้งนายกสมาคมแล้วทุกขั้นตอนตามข้อบังคับ ตามประกาศของสมาคม  
จึงขอเสนอชื่อ.......................................................... เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือก เป็นนายก
สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู  ชุดที่  14   

       (ลงชื่อ).......................................................................ผู้เสนอ 
        (.......................................................... .........) 
       (ลงชื่อ)......................................................................ผู้ยินยอม 
        (.....................................................................) 
        สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง 
   (.....................................................................) 
   สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง 
   (.....................................................................) 
   สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสมาคม ศิษย์เก่า เทา – ชมพู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ชุดที่  14) 

(แบบเสนอตนเอง) 

*************************** 

  ข้าพเจ้า.............................................................เกิดวันที่.............เดือน............................ ......พ.ศ............... 
สมาชิก. สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพูฯ เลขท่ี.......................เป็นศิษย์เก่าของสถาบันครั้งแรก รุ่น พ.ศ.....................
ได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขการเลือกตั้งกรรมการสมาคมแล้วทุกขั้นตอนตามข้อบังคับ ตามประกาศของสมาคม 
จึงขอเสนอชื่อตนเอง เพื่อให้สมาชิกพิจารณาเลือก เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู   
 

      (ลงชื่อ).......................................................................ผู้เสนอ 
        (...................................................................) 
       (ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง 
        (.....................................................................) 
        สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง 
   (.....................................................................) 
   สมาชิกสมาคมเลขท่ี................................ 

 

 

 

 

 

 


