เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๑

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคมหาชน
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดแจงไวกับนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
ทําใหมีกรรมการบริหารพรรคมหาชน คงเหลือทั้งสิ้น ๑๕ คน ประกอบดวย
๑. นายอิระวัชร จันทรประเสริฐ
รองหัวหนาพรรค
๒. นางสมิตา สรสุชาติ
เหรัญญิกพรรค
โฆษกพรรค
๓. นายรณชัย ตันตระกูล
๔. นายกุศล เวชศิลป
กรรมการบริหารพรรค
๕. นายกิติชัย ศรีจําเริญ
กรรมการบริหารพรรค
๖. พลโท ปฐมชัย บุญยเกียรติ
กรรมการบริหารพรรค
๗. นายพลายพล สรสุชาติ
กรรมการบริหารพรรค
๘. นายไพบูลย วงศวัชรไพบูลย
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายรชตะ สาสะเน
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายวิรัช ศรีอินทรสุทธิ์
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายแวยูโซะ บินแวดาโอะ
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางศิริวรรณ เรืองเพชร
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายอุดม พยัคฆะนิธิ
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. พลเอก จิตรกรรมพล อมรวิสัยสรเดช
กรรมการบริหารพรรค
บัดนี้ พรรคมหาชนแจงใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบวา ในการประชุมใหญสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม โรงแรมดิเอมเมอรัล
ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร มีกรรมการบริหารพรรคมหาชน จํานวน ๖ คน
ตามประกาศนายทะเบีย นพรรคการเมือ ง เรื่ อ ง ตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงรายการที่ จดแจ งไว กั บ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๑

นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลาออกจากตําแหนงในที่ประชุม
ประกอบดวย
(๑) นางสมิตา สรสุชาติ
เหรัญญิกพรรค
(๒) นายรณชัย ตันตระกูล
โฆษกพรรค
(๓) นายพลายพล สรสุชาติ
กรรมการบริหารพรรค
(๔) นางศิริวรรณ เรืองเพชร
กรรมการบริหารพรรค
(๕) พลเอก จิตรกรรมพล อมรวิสัยสรเดช
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
(๖) นายรชตะ สาสะเน
ตอจากนั้น ที่ประชุมไดเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคมหาชนแทนตําแหนงที่วาง จํานวน ๖ คน
ประกอบดวย
(๑) นางสมิตา สรสุชาติ
หัวหนาพรรค
(๒) นายรณชัย ตันตระกูล
เลขาธิการพรรค
(๓) นายพลายพล สรสุชาติ
รองเลขาธิการพรรค
(๔) นางศิริวรรณ เรืองเพชร
เหรัญญิกพรรค
(๕) พลเอก จิตรกรรมพล อมรวิสัยสรเดช
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
(๖) นายรชตะ สาสะเน
ทําใหมีกรรมการบริหารพรรคมหาชน จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย
๑. นางสมิตา สรสุชาติ
หัวหนาพรรค
๒. นายอิระวัชร จันทรประเสริฐ
รองหัวหนาพรรค
๓. นายรณชัย ตันตระกูล
เลขาธิการพรรค
๔. นายพลายพล สรสุชาติ
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางศิริวรรณ เรืองเพชร
เหรัญญิกพรรค
๖. พลเอก จิตรกรรมพล อมรวิสัยสรเดช
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
๗. นายรชตะ สาสะเน
๘. นายกุศล เวชศิลป
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายกิติชัย ศรีจําเริญ
กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๑

๑๐. พลโท ปฐมชัย บุญยเกียรติ
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายไพบูลย วงศวัชรไพบูลย
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายวิรัช ศรีอินทรสุทธิ์
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายแวยูโซะ บินแวดาโอะ
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย
กรรมการบริหารพรรค
๑๕. นายอุดม พยัคฆะนิธิ
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมื องโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดแจงไวกับนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกลาวขางตนแลว ตามมาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

