
 1 ประธานกรรมการด�าเนินการ	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	2	คน)

	 2	 รองประธานกรรมการด�าเนินการ	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	2	คน)

 3 เลขานุการ	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	3	คน)

 4 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	1	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	2	คน)

 5 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	3	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	2	คน)

 6 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	4	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	2	คน)

 7 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	5	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	4	คน)

 8 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	9	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	2	คน)	

สมาชิก	เลือกผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยเลือกตั้งของท่าน	
จ�านวน	1	คน	จากผู้สมัคร	ดังนี้
(ยกเว้นหน่วยประสานงานที่ 6 และ 7 เลือกผู้ประสานงาน จ�านวน 2 คน)

หน่วยประสานงานที่	1 มีผู้สมัคร	1	คน หน่วยประสานงานที่	13	 มีผู้สมัคร	2	คน

หน่วยประสานงานที่	2 มีผู้สมัคร	1	คน หน่วยประสานงานที่	14 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	3 มีผู้สมัคร	1	คน	 หน่วยประสานงานที่	15 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	4 มีผู้สมัคร	1	คน หน่วยประสานงานที่	16 มีผู้สมัคร	2	คน

หน่วยประสานงานที่	5 มีผู้สมัคร	1	คน หน่วยประสานงานที่	17 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	6 มีผู้สมัคร	5	คน หน่วยประสานงานที่	18 มีผู้สมัคร	2	คน

หน่วยประสานงานที่	7 มีผู้สมัคร	3	คน หน่วยประสานงานที่	19 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	8 มีผู้สมัคร	2	คน หน่วยประสานงานที่	20 มีผู้สมัคร	5	คน

หน่วยประสานงานที่	9 มีผู้สมัคร	1	คน หน่วยประสานงานที่	21 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	10	 มีผู้สมัคร	1	คน หน่วยประสานงานที่	22 มีผู้สมัคร	2	คน

หน่วยประสานงานที่	11 มีผู้สมัคร	1	คน หน่วยประสานงานที่	23 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	12	 มีผู้สมัคร	1	คน หน่วยประสานงานที่	24 มีผู้สมัคร	1	คน

เสยีงของท่านมคีวามหมาย เชญิร่วมใช้สทิธิเ์ลอืกคนดมีคีวามรู ้ความสามารถ เป็นกรรมการด�าเนินการฯ 
เข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา เพื่อประโยชน์มหาศาลของท่านเอง

และเลือกคนดีๆ มาให้บริการท่านในฐานะผู้ประสานงานฯ

เมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน คณะกรรมการจะท�าการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งนั้นๆ 
และน�าผลสรุปการนับคะแนน ไปรวมที่ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือรวมผลจากทุกหน่วยลงคะแนน และน�าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีต่อไป

ข่าวหยั่งเสียงและเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉบับที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ผูส้มคัรเข้ารับการหยัง่เสยีงเลือกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	จ�ากดั	จ�านวน	
19	 คน	 และผู้สมคัรเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นผู้ประสานงาน
ประจ�าหน่วย	จ�านวน	39	คน

สมาชิกทุกคนเลือก

วันศุกร์ท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  เวลา 08.30 – 15.30 น.
พกบัตรประจ�าตัวไปใช้สิทธ์ิโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน่วยลงคะแนนของท่าน

โปรดน�ำบัตรประจ�ำตัวสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ หรือบัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร หรือบัตรอื่นๆ 
ที่มีรูปถ่ำยที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดงในวันลงคะแนนก่อนลงนำมในบัญชีรำยชื่อ และรับบัตรลงคะแนน

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2558



หยัง่เสยีงเลอืกตัง้ วนัศกุร์ที ่๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ตามหน่วยงานทีต่นเองสงักดั

ผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

แนะน�ำผู้สมัครกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และนโยบำยโดยสังเขป

เลขานกุาร

  หมายเลข ๑   อาจารย์อธริตัน์ บุญสมบรูณ์สกลุ
อาย ุ๕๓ ปี การศกึษาปรญิญาโท ประสบการณ์การท�างาน หวัหน้า
หมวดวิชาพลานามยั ร.ร.สาธติจฬุาฯ ฝ่ายมธัยม กรรมการสหกรณ์ 
๕ ปี หวัหน้ากลุม่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ร.ร.สาธติจฬุาฯ ฝ่ายมธัยม 
เลขานุการ ๒ ปี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
รองประธานสหกรณ์ ๔ ปี รองผูอ้�านวยการศูนย์กฬีาแห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นโยบายการท�างาน	 พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มี                         
ความมั่นคง โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพิ่มสวัสดิการสมาชิกให้มีหลากหลาย                     
และขยายวงเงินให้มากขึ้น พัฒนาการบริการเพื่อให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ              
มากที่สุด

  หมายเลข ๒   ผศ.มานิต โกศลอินทรีย์
อายุ ๖๓ ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน																				
รอง ผอ.บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ประถม ก.ก.สโมสรอาจารย์
จุฬาฯ ก.ก.สมาคมครูและผู้ปกครอง ร.ร.สาธิตจุฬาฯ อาจารย์
พลศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ประถม อาจารย์สอนประจ�า                      
คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ อาจารย์                      

ที่ปรึกษาชมรมกีฬาวอลเลย์บอลและเทนนิสสโมสรนิสิตจุฬาฯ รองประธานการ
แข่งขันวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓๘ จามจุรีเกมส์ (๒๕๕๔) เลขาธิการ
สมาคมนักเทนนิสสูงอายุแห่งประเทศไทย (๒๕๔๘-๒๕๔๙) นโยบายการท�างาน 
บริหารกิจการสหกรณ์ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ 
รักษาผลประโยชน์ เพิม่พนูสวสัดกิารสงูสดุแก่มวลสมาชกิ น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
มาใช้ในการบริหารและบริการสมาชิก

  หมายเลข ๓   น.ส.ศพัุชรณนัท์ เจรญิจติต์
อาย ุ๕๘ ปี การศกึษาปรญิญาโท ประสบการณ์การท�างาน	กรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เขต ๗ (ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐) ผู้ตรวจสอบ
กิจการภายในสหกรณ์ร้านค้าจุฬาฯ (ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒) นโยบาย
การท�างาน	จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิด
หนี้สูญ ปรับปรุงการให้กู้แก่สมาชิกให้เหมาะสมและสอดคล้อง                        

กับเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกอย่างแท้จริง ปรับปรุงสวัสดิการ
ส�าหรับสมาชิกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของสหกรณ์                          
เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

กรรมการเขตท่ี ๑  โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถม โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายมธัยม คณะครศุาสตร์ คณะนติศิาสตร์ คณะนเิทศศาสตร์ 

  หมายเลข ๑   อาจารย์ชาญวทิย์ อปุยโส
อายุ ๕๗ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																				
รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา หัวหน้าหน่วยงานลูกเสือ-เนตรนารี                                 
หัวหน้าหน่วยงานสร้างเสริมสมรรถภาพ ประธานจัดการแข่งขัน
กีฬาบุคคลากรกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพของจุฬาฯ ประธานชมรม

บคุลากรครุศาสตร์ รองประธานจดัการแข่งขนักฬีาหมากกระดาน กรรมการสหกรณ์
ออมทรัพยจ์ุฬา ๒ สมยั นโยบายการท�างาน	พฒันาสหกรณ์ใหเ้ป็นสถาบันการเงนิ
ท่ีมีความม่ันคง โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพิ่มสวัสดิการสมาชิกให้มีหลากหลาย      
และขยายวงเงินให้มากขึ้น พัฒนาการบริการเพ่ือให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ                   
มากที่สุด

  หมายเลข ๒   รศ.ศภุฤกษ์ มัน่ใจตน
อายุ ๕๖ ปี การศกึษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน	ประธานจดั   
การแข่งขนักรฑีา กฬีาบคุลากรของจฬุาฯ ผูจ้ดัการทมีกรฑีาบคุลากร
จุฬาฯ ประธานจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬาสาธิตสามัคคี                 
รองผู้อ�านวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยจุฬาฯ รองประธานกีฬา
สโมสรอาจารย์จุฬาฯ รองประธานจดัการแข่งขนัยโูดกฬีามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม อาจารย์ดูแลหอพักจุฬานิวาส                     
ได้รบัรางวลัอาจารย์กจิการนสิติระดบัดมีากจากจฬุาฯ นโยบายการท�างาน	บรหิาร
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส                      
ตรวจสอบได้ พิทักษ์สทิธิ รักษาผลประโยชน์ เพ่ิมพูนสวัสดิการสงูสดุแก่มวลสมาชกิ 
น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและบริการสมาชิก

กรรมการเขตที ่๕  คณะทันตแพทยศาสตร์

  หมายเลข ๑   นางสดุา หนิแก้ว
อายุ ๖๓ ปี การศกึษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน	กรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ๔ ปี นักวิชาการพัสดุ ประจ�า
คณะทนัตแพทยศาสตร์จฬุาฯ นโยบายการท�างาน	ด�าเนนินโยบาย
ให้สมาชิกทุกกลุ่มได้รับความเสมอภาค สะดวก สบาย มีคุณภาพ
ชีวิตดี ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้อง                        

กับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน บริหารสหกรณ์ให้มีความมั่นคง โปร่งใส                   
ตรวจสอบได้ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

  หมายเลข ๓   ว่าทีร้่อยตร ีพพิฒัน์ เพง็คุ้ม
อายุ ๔๔ ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน นัก
สังคมสงเคราะห์ปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษ
นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ มากกว่า ๕ ปี อภิปรายในที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์ปี ๒๕๕๗ เสนอให้ตั้งคณะกรรมการติดตามหน้ีสหกรณ์
เคหะคลองจั่น นโยบายการท�างาน	 ติดตามหนี้และผลประโยชน์

ของสมาชิก เช่นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เคหะคลองจั่น และหนี้ท่ีคาดว่าจะเสีย                      
จากลูกหนี้สถาบันออมทรัพย์อื่น ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพิ่มขึ้น

  หมายเลข ๒   นายรฐัธนนิท์ วลีจริทศัน์
อายุ ๔๓ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                      
เคยเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ นโยบาย
การท�างาน บรหิารกจิการสหกรณ์ ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ ยตุธิรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พิทักษ์สิทธิ รักษาผลประโยชน์ เพิ่มพูน
สวัสดิการสูงสุดแก่มวลสมาชิก น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้                      

ในการบริหารและบริการสมาชิก

  หมายเลข ๔   นายธรีะ ปานะรตัน์
อายุ ๕๑ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน	ดูแล
ระบบเครือข่ายของคณะ อบรมบุคลากรและนิสิต เกี่ยวกับการใช้
ระบบ Network นโยบายการท�างาน	ส่งเสรมิการให้บรกิารสวสัดกิาร
แก่สมาชกิอย่างทัว่ถงึ และเป็นธรรม ดแูลผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
และสมาชิกทุกคนอันพึงจะได้รับ

กรรมการเขตท่ี ๔  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ สถาบนัภาษาไทยสริินธร ศนูย์พุทธศาสน์ศกึษา

  หมายเลข ๑   น.ส.อติวรรณ พวงวฒันา
อาย ุ๕๘ ปี การศกึษา มศ. ๓ ประสบการณ์การท�างาน	ผูป้ระสานงาน
ประจ�าหน่วย คณะวิศวฯ ๕ ปี กรรมการด�าเนินการสหกรณ์                  
ออมทรพัย์จฬุาฯ ๑ วาระ ปัจจุบันเป็นกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ นโยบายการท�างาน	 ด�าเนินนโยบายให้สมาชิก      
ทุกกลุ่มได้รับความเสมอภาค สะดวก สบาย มีคุณภาพชีวิต                        

ทีด่ขีึน้ ปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ  ทีม่อียูใ่ห้มคีวามสอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกจิ
ในปัจจุบัน บริหารสหกรณ์ให้มีความมั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้

  หมายเลข ๒   นางอนุวงศ์ นุม่ลมืคดิ
อายุ ๕๘ ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน	งาน
จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ-ครุภัณฑ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
นโยบายการท�างาน	บริหารกจิการสหกรณ์ด้วยความซ่ือสัตย์ สจุริต 
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พิทักษ์สิทธิ จัดหาผลประโยชน์ 

เพิ่มพูนสวัสดิการสูงสุดแก่สมาชิก น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร                  
และบริการแก่สมาชิก

กรรมการเขตท่ี ๙ สนง.สภามหาวทิยาลยั ศนูย์การจดัการทรพัยากรมหาวทิยาลัย ส�านกับรหิารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
ส�านักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส�านักบริหารระบบกายภาพ ส�านักบริหารวิรัชกิจฯ                            
ศูนย์สื่อสารองค์กร ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ ส�านักบริหารวิชาการ ส�านักงาน                          
การทะเบยีน ส�านกัพมิพ์แห่งจฬุาฯ ศูนย์กฎหมายและนติกิาร  ศนูย์บรหิารกลาง ศูนย์บรหิารความเสีย่ง  ส�านกับรหิารวจิยั  ส�านกับรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูย์รักษาความปลอดภยัและจราจรแห่งจฬุาฯ

  หมายเลข ๑   นายสมชาย หอมจันทร์
อาย ุ๕๖ ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น ประสบการณ์
การท�างาน	 เคยเป็นเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ มาแล้ว ๖ ปี นโยบายการท�างาน	
พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพิม่สวสัดกิารสมาชกิให้มคีวามหลากหลาย

และขยายวงเงินให้มากข้ึน พัฒนาการบริการเพื่อให้สมาชิกเกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด

 หมายเลข ๒   นางพรรณี สระสม
อาย ุ๕๔ ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน	รบัราชการตัง้แต่
ปี พ.ศ.๒๕๓๒-ปัจจุบันท�างานบริหารจัดการภูมิทัศน์ ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร
สถานที่ ส�านักบริหารระบบกายภาพ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจบริหารจัดการภูมิทัศน์ (P๕) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย
ออกร้านกาชาด ปี ๒๕๔๕-ปัจจุบัน ควบคุมระบบโรงครัวท�าอาหารแจก                      

ผู้ประสบภัยน�้าท่วม ปี ๒๕๕๔ ที่ศาลาพระเก้ียว บ�าเพ็ญประโยชน์แจกอาหารตามชุมชน                     
น�า้ท่วม นโยบายการท�างาน	บรหิารกจิการสหกรณ์ฯ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ ยตุธิรรม โปร่งใส                        
ตรวจสอบได้ พิทักษ์สิทธิ รักษาผลประโยชน์ เพิ่มพูนสวัสดิการสูงสุดแก่มวลสมาชิก                          
น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร และบริการสมาชิก

กรรมการเขตท่ี ๓  คณะวทิยาศาสตร์ และหอประวตัิ

 หมายเลข ๑   นางอารมณ์ โสตถิอ�ารงุ
อายุ ๖๐ ปี การศึกษา ปวช. ประสบการณ์การท�างาน	 เคยเป็น
กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาฯ มาหลายสมยั นโยบาย
การท�างาน	พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพิ่มสวัสดิการสมาชิกให้มีหลากหลาย และขยาย
วงเงินให้มากขึน้ พฒันาการบริการเพ่ือให้สมาชกิเกดิความพึงพอใจ
มากที่สุด

 หมายเลข ๒   นายกณัณพงศ์ ศรนิีธี
อาย ุ๔๙ ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน	ผูต้รวจ
สอบกิจการร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นโยบายการ
ท�างาน	บริหารกิจการสหกรณ์ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พิทักษ์สิทธิ รักษาผลประโยชน์ เพิ่มพูน
สวัสดิการสูงสุดแก่มวลสมาชิก น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้                         
ในการบริหารและบริการสมาชิก

รองประธานกรรมการ

  หมายเลข ๑   นายเรงิศกัดิ ์บญุบรรดาลชัย
อาย ุ๕๔ ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน	กรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ๑๐ ปีต่อเนื่อง เลขานุการสหกรณ์                        
ออมทรัพย์จุฬาฯ ๔ ปี เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ๔ ปี                     
ต่อเนื่อง รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ๒ ปี นโยบาย																			
การท�างาน	ด�าเนนินโยบายให้สมาชกิทกุกลุม่ได้รบัความเสมอภาค 

สะดวก สบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู ่                                 
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน บริหารสหกรณ์ให้มี                    
ความมั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

  หมายเลข ๒   อาจารย์ธนยศ พุทธพงศ์
อาย ุ๕๒ ปี การศกึษาปรญิญาโท ประสบการณ์การท�างาน ประธาน
กีฬาวอลเลย์บอลบุคลากรภายในจุฬาฯ ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม
วอลเลย์บอลบคุลากรจฬุาฯ ประธานกีฬาวอลเลย์บอลกฬีามหาวทิยาลยั 
ประธานกฬีาฮอกกีส้าธิตสามคัค ีรองผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติจุฬาฯ 
ประธานโครงการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ นโยบายการท�างาน 

บริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมโปร่งใส                    
ตรวจสอบได้ พิทักษ์สทิธิ รักษาผลประโยชน์ เพ่ิมพูนสวัสดิการสงูสดุแก่มวลสมาชกิ 
น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและบริการสมาชิก

ประธานกรรมการ

  หมายเลข ๑   รศ.ดร.สวสัดิ ์ แสงบางปลา
อายุ ๗๗ ปี การศึกษาปริญญาเอก ประสบการณ์การท�างาน                      
เคยด�ารงต�าแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มาแล้ว ๒๔ ปี 
เป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปราชญ์สหกรณ์                     
(๑ ใน ๘๔ คนทัง้ประเทศ) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ในหลวงครบรอบ ๘๔ พรรษา) 
นโยบายการท�างาน พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพิ่มสวัสดิการสมาชิกให้มีหลากหลายและขยายวงเงิน                      
ให้มากขึ้น พัฒนาการบริการเพื่อให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

  หมายเลข ๒  รศ.จนัทร์ ผ่องศรี
อายุ ๗๙ ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน																			
รองประธานสหกรณ์จุฬาฯ สโมสรอาจารย์ สภาคณาจารย์ หวัหน้า
โครงการพฒันากฬีา หวัหน้าฝ่ายวินัยนิสิต นโยบายการท�างาน	
บรหิารกจิการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาฯ ด้วยความซือ่สตัย์ ยตุธิรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พิทักษ์สิทธิ รักษาผลประโยชน์ เพิ่มพูน

สวัสดิการสูงสุดแก่มวลสมาชิก น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร และ
บริการสมาชิก

เสียงของท่านมีความหมายเชิญร่วมใช้สิทธิ์
เลือกคนดีมีความรู้ ความสามารถเป็นกรรมการด�าเนินการฯ 

เข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา
เพื่อประโยชน์มหาศาลของท่านเอง 

และเลือกคนดีๆ มาให้บริการท่านในฐานะผู้ประสานงานฯ



แนะน�ำผู้สมัครต�ำแหน่งผู้ประสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  และนโยบำยโดยสังเขป

หน่วยประสานงานที่ ๑ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    
ฝ่ายประถม

 หมายเลข ๑  นางอวตัถา เทพหยด
อายุ ๕๐ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																						
ผู้ประสานงานหน่วยโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ๔ ปี กรรมการตรวจนับ
พสัด/ุ กรรมการโครงการบรกิารวชิาการต่างๆ  ๒๖ โครงการ หวัหน้า
หน่วยการเงินและบัญชี ๒๕ ปี นโยบายการท�างาน	มุ่งมั่น ท�างาน 
สื่อสารตรงกัน

หน่วยประสานงานที ่๑๖ คณะรฐัศาสตร์ วทิยาลยัประชากรศาสตร์ 
สถาบนัวจิยัสงัคม สถาบนัเอเชียศกึษา สถาบนัขนส่ง สถาบนัไทยศึกษา

 หมายเลข ๑ นายจารกึ ภภิกักจิ
อายุ ๔๙ ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ	์																					
การท�างาน	ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ๒ ปี นโยบายการท�างาน	
สะดวก รวดเร็ว ถึงไว ทันต่อเหตุการณ์

 หมายเลข ๒ ขาดคณุสมบตัิ

หน่วยประสานงานท่ี ๑๗  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ ส�านกับริหารศลิปวฒันธรรม

 หมายเลข ๑ นายพงษ์สธิร แสงน้อย
อายุ ๕๒ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																					
นักวิชาการพัสดุ ปี ๓๖-๓๘ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ปี ๓๘-๕๕ หัวหน้า
ภารกจิบรหิารกายภาพ อาคารเลิศ ปี ๕๕ – ปัจจบุนั ผู้ประสานงาน
สหกรณ์ ปี ๔๕-ปัจจบุนั นโยบายการท�างาน	เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ข่าวสารสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ สร้างเสริมความเข้าใจ ในเรื่อง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
หน่วยประสานงานที ่๑๘ สถาบันภาษา ส�านักบรหิารกิจการนสิติ

 หมายเลข ๑ นายชลวฒุ ิพลูสมบตัิ
อายุ ๔๖ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																							
ผูป้ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ ปี ๔๓ - ปัจจุบนั รองประธาน
ประสานงานด้านกีฬา สถาบันภาษา กรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
เทเบิลเทนนิสกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ นโยบายการท�างาน	
อ�านวยความสะดวก ติดตามเร่งรัดแก้ปัญหาของสมาชิกอย่าง                

ต่อเนือ่งและรปูธรรม ประสานความต้องการของสมาชกิไปสู่กรรมการด�าเนนิการ 
บริการข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ไปสู่สมาชิกอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

 หมายเลข ๒ นายบรรจง มะลวัิลย์
อาย ุ๕๐ ปี การศกึษา ระดบั ๓ ประสบการณ์การท�างาน	กรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดานภายในของบุคลากร กรรมการ
หอพักจุฬานิวาสในปัจจุบัน เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์                      
ออมทรัพย์จุฬาฯ นโยบายการท�างาน	 กระผมจะใช้ความรู้                      
ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานในด้านบรกิารให้กบัสมาชกิ 

จะอุทิศตนสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานอย่างดีที่สุด

หน่วยประสานงานที ่๑๙ ศนูย์หนงัสอืแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 หมายเลข ๑ นายนท ีขวญัรัตน์
อายุ ๔๐ ปี การศกึษา ปวช. ประสบการณ์การท�างาน	ผูป้ระสานงาน
ประจ�าหน่วยที่ ๑๙ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จนถึงปัจจุบัน นโยบายการ
ท�างาน	 บริการส่งข่าวสารระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ                       
ถึงสมาชิกในหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง

หน่วยประสานงานท่ี ๒๐ ผูป้ฏบิตังิานจามจรุ ี๑ -๕ บณัฑติวทิยาลยั

 หมายเลข ๑ นายวิสทิธศิกัดิ ์พุม่เฉลา
อายุ ๔๓ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																						
ตดิตัง้เครือ่งเสยีงในงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยั นโยบายการท�างาน	
จะด�าเนินการจัดส่งข้อมูลและข่าวสารให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้                
อย่างรวดเร็ว

 หมายเลข ๒ นายณเดชน์ ฤทธิส์�าเร็จ
อายุ ๓๕ ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์การ
ท�างาน	 ๘ ปีท�างานด้านการประชุม และจัดส่งเอกสารตามคณะ
ต่างๆ และสถาบัน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นโยบาย																
การท�างาน บริการประทับใจใส่ใจด้วยรอยยิ้ม สะดวก รวดเร็ว 

ทันใจ ฉับไวให้บริการ

 หมายเลข ๓ นายพงษ์ธร ศะศงิาม
อายุ ๓๖ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																					
ผู้ประสานงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นโยบายการท�างาน ประสานงาน
ให้กับสมาชิกได้รู้ข่าวสาร โดยรวดเร็วและถูกต้อง

 หมายเลข ๔ นายชัยรตัน์ มาจฬุา
อายุ ๔๑ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน 
ประสบการณ์ด้านระบบบรหิารงานบคุคลและการเบกิจ่ายเงนิเดือน
ของบคุลากรของมหาวทิยาลัย นโยบายการท�างาน บรกิารให้บรรลุ
ความพึงพอใจของมวลสมาชิก โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 

เสยีสละ เผยแพร่กจิกรรมต่างๆ และเข้าใจหลกัการให้ความรู ้ความเข้าใจ เงือ่นไข
ในหลักการสหกรณ์

 หมายเลข ๕ นายวัชรกลุ จันทราเวช
อายุ ๕๘ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                            
รับราชการ ที่ส�านักงานการทะเบียน ๓๕ ปี หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ 
ปี ๔๑-๕๓ หัวหน้างานสารนิเทศ ฝ่ายบริหาร ปี ๕๔ ถึงปัจจุบัน 
นโยบายการท�างาน ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก�าหนดเวลา

หน่วยประสานงานที ่๒๑ ศนูย์รกัษาความปลอดภยัและจราจรแห่งจฬุาฯ

 หมายเลข ๑ นายสมโภช จัน่จ�ารสั
อายุ ๕๑ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																						
ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี ๕๗ นโยบายการท�างาน	น�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้านสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิกได้รับความสะดวก และ
ทราบข้อมูลของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ เพื่อประโยชน์สูงสุด                     
ที่สมาชิกจะได้รับ

หน่วยประสานงานที ่๑๐ คณะทันตแพทยศาสตร์

 หมายเลข ๑ นายชรนิทร์ โกศยิะกลุ
อายุ ๕๕ ปี การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๗ ประสบการณ	์																
การท�างาน	ผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ ๑๑ สมัย นโยบายการท�างาน	
ท�างานให้สมาชิกฯ ได้รับประโยชน์ของงานสหกรณ์ฯ ให้                             
ความกระจ่างสอบถามและความสะดวกแก่สมาชิกทั่วไป ยินดี                   
รับใช้เพื่องานสหกรณ์น�าสู่สมาชิกตลอดการท�างาน 

หน่วยประสานงานที ่๑๔ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 หมายเลข ๑ นายบญุนพ ค�าแหง
อายุ ๕๔ ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ	์																			
การท�างาน	 ผู้ประสานงานหน่วยที่ ๑๔ นโยบายการท�างาน																		
อ�านวยความสะดวกด้านสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ประสานงาน
กบัคณะกรรมการด�าเนนิการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ เผยแพร่เอกสาร
ข้อมูล ข่าวสารสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกรับทราบ

หน่วยประสานงานที ่๑๕ คณะเศรษฐศาสตร์

 หมายเลข ๑ นายวัฒนพร ดวงแก้ว
อาย ุ๔๙ ปี การศกึษามัธยมศกึษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน	
พนักงานขับรถยนต์ ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นระยะเวลา                 
๒๐ ปี นโยบายการท�างาน	จะดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก
ทุกท่านด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่ให้พลาดโอกาส ยินด ี                 
รับใช้และรับ-ส่งสมาชิกทุกท่านที่จะไปติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาฯ จะน�าข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์มาให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ                  
ด้วยความรวดเร็ว

หน่วยประสานงานที ่๑๑ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 หมายเลข ๑ นายชัยนนัท์ พรมนิม่
อายุ ๔๔ ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ	์																
การท�างาน	เป็นผู้ประสานงาน ประจ�าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ นโยบาย
การท�างาน	บริการงานด้านเอกสารด้วยความเป็นกันเอง

หน่วยประสานงานที ่๑๒ คณะเภสัชศาสตร์

 หมายเลข ๑  น.ส.พรรณพร ภูวนวฒัก์
อายุ ๔๙ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																							
ผู้ประสานงานคณะเภสัชศาสตร์ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ นโยบาย																	
การท�างาน	 บริการและประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 
ติดตามและแนะน�าให้สมาชิกได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ฯ                       
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ

หน่วยประสานงานที ่๑๓ ผูป้ฏบิติังานสถาบนั ๒ – ๓

 หมายเลข ๑ นายอัคเดช เกษเจรญิ
อายุ ๔๖ ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์																		
การท�างาน	 ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นโยบาย																				
การท�างาน	บริการข้อมลูข่าวสารแก่สมาชกิด้วยความสะดวกรวดเรว็ 
เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

 หมายเลข ๒ นายสมลกัษณ์ คลังเพช็ร์
อายุ ๔๖ ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน	
เคยสมคัรเป็นผูป้ระสานงานมาหลายปี รูเ้รือ่งเกีย่วกบัสหกรณ์มาก
พอสมควร นโยบายการท�างาน	ดูแลรับ-ส่ง สมาชิกที่จะไปติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เอกสารสมาชิกรวดเร็วทันใจ มีปัญหาเกี่ยวกับ
สหกรณ์ฯ ปรึกษาได้

หน่วยประสานงานที ่๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 หมายเลข ๑   ขอถอนตวั

 หมายเลข ๒   น.ส.สวุรรณ ีขนขจี
อายุ ๔๑ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																															
ปฏิบัติงานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ส�านักงานบริหารงานทั่วไป ๑๖ ปี 
อดีตผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๖ 
นโยบายการท�างาน	ซือ่สัตย์ต่อสมาชกิ บรกิารข้อมลูข่าวสารให้แก่
สมาชิกอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หน่วยประสานงานที ่๙ คณะอกัษรศาสตร์ สถาบันภาษาไทยสรินิธร   
ศูนย์พทุธศาสน์ศกึษา

 หมายเลข ๑  นายธนากร น้อยค�าสนิ
อายุ ๔๔ ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน	
ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ นโยบายการท�างาน																			
ช่วยเหลือสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ โดยยุติธรรมตรงไป                  
ตรงมา

หน่วยประสานงานที ่๗ คณะวิทยาศาสตร์และหอประวตัิ 
(มผีูป้ระสานงานได้ ๒ คน)

 หมายเลข ๑ นายพรสทิธิ ์ฤทธิส์�าเรจ็
อายุ ๔๐ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                     
อดีตผู้ประสานงานประจ�าหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี                     
๒๕๔๘-๒๕๕๐, ๒๕๕๔ ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย
สหกรณ์ ปี ๒๕๕๗ นโยบายการท�างาน รบัใช้ ใกล้ชดิ สนทิเหมอืนญาติ

 หมายเลข ๒ นายมติร น่วมนิวงษ์
อายุ ๔๑ ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
ตดิต่อผสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
นโยบายการท�างาน บริการเป็นมิตร เพื่อพี่น้องชาววิทยา

 หมายเลข ๓ นายวรา นิม่งาม
อายุ ๕๕ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสานการณ์การท�างาน																		
ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ยานพาหนะและซ่อมบ�ารุง อดีตประธาน
ชมรมข้าราชการคณะวทิยาศาสตร์ (ชมรมบคุลากรคณะวทิยาศาสตร์) 
ทีป่รกึษาชมรมฯ (ปัจจบุนั) ผูป้ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ 
หลายสมัยจนถึงปัจจุบัน นโยบายการท�างาน	 ช่วยเหลือสมาชิก                

ในเร่ืองของสหกรณ์ เช่น การกู้ประเภทต่างๆ ตลอดจนทุนการศึกษาบุตร และ 
ด้านสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกรวมท้ังให้การปรึกษาเรื่องสหกรณ์ฯ ตลอดจน              
การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์และข้อมลูต่างๆ ให้สมาชิกทราบอย่างท่ัวถงึ

หน่วยประสานงานที ่๕ คณะนิเทศศาสตร์

 หมายเลข ๑  นายกิตตวิฒัน์ การศาสตร์
อายุ ๕๖ ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ	์																
การท�างาน	ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ�าหน่วยตั้งแต่ ๔๙ ถึง ๕๗        
ผ่านการอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่น ๑” 
นโยบายการท�างาน	 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก เสนอแนะ                  
ต่อประธาน

หน่วยประสานงานที ่๖ คณะแพทยศาสตร์ (มผีูป้ระสานงานได้ ๒ คน) 

 หมายเลข ๑   นายเลศิ พานไธสง
อายุ ๕๐ ปี การศึกษา ป.๔ ประสบการณ์การท�างาน เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ นโยบายการท�างาน                   
พบง่าย บริการดี มีน�้าใจ พร้อมรับใช้สมาชิก

 หมายเลข ๒   นายชรนิทร์ เหนีย่งแจ่ม
อายุ ๓๐ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																	
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที่ ๖ คณะแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
นโยบายการท�างาน	รวดเร็ว ฉับไว ทันใจสมาชิก

 หมายเลข ๓   น.ส.อภญิญา สงัข์กะนิษฐ์
อายุ ๔๑ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																					
เจ้าหน้าทีก่ารเงนิสังกัดคณะแพทย์ ๑๓ ปี ด�ารงต�าแหน่งผูป้ระสาน
งาน ๒ ปี นโยบายการท�างาน	สะดวก รวดเร็ว กระชับ ฉับไว 
เต็มใจบริการ

 หมายเลข ๔   นายมงคล เครอืสี
อายุ ๕๒ ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประสบการณ์
การท�างาน ท�างานคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ มา ๓๓ ปี นโยบาย
การท�างาน	รวดเร็วทันใจ เต็มใจบริการ

 หมายเลข ๕   ว่าทีร้่อยตร ีเจษฎา จรงิจติร
อายุ ๒๗ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																												
๒๕๕๒-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานท่ีงานบริหารทรัพยากรมนุษย์                     
คณะแพทยศาสตร์ นโยบายการท�างาน	บรกิารทกุระดบั ด้วยความ
จริงใจ รับใช้ด้วยรอยยิ้ม

หน่วยประสานงานที ่ ๒ โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     
ฝ่ายมธัยม สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาฯ ศนูย์บรกิารสขุภาพแห่งจฬุาฯ

 หมายเลข ๑   นางร�าไพร ทองค�า
อายุ ๔๕ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน	เป็น       
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที่ ๒ ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและ
ทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป นโยบายการท�างาน	
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ บริการและ
ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ติดตามและแนะน�าให้
สมาชิกรับทราบสวัสดิการ

หน่วยประสานงานที ่๓ คณะครุศาสตร์

 หมายเลข ๑ นายสยาม ทองแสง
อายุ ๔๓ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน																						
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที่ ๓ คณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗                   
คณะกรรมการบรหิารชมรมบคุลากรคณะครศุาสตร์จฬุาฯ ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน นโยบายการท�างาน	 บริการส่งข่าวสาร
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง

หน่วยประสานงานที ่๔ คณะนติิศาสตร์

 หมายเลข ๑ นางประนอม ศลิปนภาพร
อายุ ๖๓ ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ	์															
การท�างาน ผูป้ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ ตัง้แต่ปี ๒๕๔๗ 
จนถึงปัจจุบัน นโยบายการท�างาน	ประสานงานระหว่างสหกรณ์
กับสมาชิก ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน ให้ค�าปรึกษา
สมาชิกเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ที่สมาชิกควรได้รับ



จัดท�าโดย	คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	อาคารจามจุรี ๙ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๑๑-๗๔๑๑

หน่วยประสานงานที่	๑	 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ	ฝ่ายประถม
	 ๑.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑.๑	
สถานที ่ บริเวณห้องอาหารอาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในคณะครศุาสตร์ ทีป่ฏิบตังิานในโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถม

หน่วยประสานงานท่ี	๒	 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ	 ฝ่ายมัธยม	 สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จ�ากัด	 ศูนย์บริการสุขภาพ																		
แห่งจุฬาฯ

	 ๒.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๒.๑
สถานที ่ บริเวณห้องอาหารอาจารย์ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ฝ่ายประถม
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในคณะครศุาสตร์ ท่ีปฏบิตังิานในโรงเรียนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม
	 ๒.๒	หน่วยลงคะแนนที่	๒.๒
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี ๙
ผู้ลงคะแนน สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ�ากัด และศนูย์บรกิารสขุภาพ 

(เขต ๑๐)

หน่วยประสานงานที่	๓	 คณะครุศาสตร์
 ๓.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๓.๑
สถานที ่ บรเิวณห้องโถง ตกึ ๒ อาคารพระมิง่ขวญัการศึกษาไทย คณะครศุาสตร์
ผู้ลงคะแนน	 สมาชิกในคณะครุศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานนอกเหนือจาก                  

ในหน่วยลงคะแนนที่ ๑.๑ และ ๑.๒

หน่วยประสานงานที่	๔	 คณะนิติศาสตร์
	 ๔.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๔.๑
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะนิติศาสตร์

หน่วยประสานงานที่	๕	 คณะนิเทศศาสตร์
	 ๕.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๕.๑
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง  อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะนิเทศศาสตร์

หน่วยประสานงานที่	๖	 คณะแพทยศาสตร์
	 ๖.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๖.๑
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารอานันทมหิดล
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะแพทย์ศาสตร์

หน่วยประสานงานที่	๗	 คณะวิทยาศาสตร์	และหอประวัติ
	 ๗.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๗.๑
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารมหามกุฏ
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะวิทยาศาสตร์ และหอประวัติ

หน่วยประสานงานที่	๘	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 ๘.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๘.๑
สถานที ่ บริเวณโถง หน้าตึก ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยประสานงานที่	๙	 คณะอกัษรศาสตร์	สถาบนัภาษาไทยสิรนิธร
	 ศูนย์พทุธศาสน์ศกึษา

 ๙.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๙.๑
สถานที ่ บริเวณชั้นลอย อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในคณะอกัษรศาสตร์ สถาบันภาษาไทยสรินิธร ศูนย์พุทธศาสน์

ศึกษา

หน่วยประสานงานที่	๑๐	 คณะทันตแพทยศาสตร์
 ๑๐.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๐.๑
สถานที ่ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารทันตแพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช ๘๐ ปี
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะทันตแพทย์ศาสตร์

หน่วยประสานงานท่ี	๑๑	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 และคณะสัตวแพทยศาสตร	์
(นครปฐม)

 ๑๑.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๑.๑
สถานที ่ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึก ๖๐ ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ยกเว้น ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกนิสิต                        

คณะสตัวแพทย ศาสตร์ จงัหวดันครปฐม ลงคะแนนล่วงหน้างทางไปรษณย์ี)

หน่วยประสานงานที่	๑๒	 คณะเภสัชศาสตร์
 ๑๒.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๒.๑
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง หน้าส�านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะเภสัชศาสตร์

หน่วยประสานงานท่ี	๑๓	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	 สถาบันวิจัย																										
สภาวะแวดล้อม	 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ																										
และวิศวกรรมพันธุศาสตร์	 สถาบันวิจัยพลังงาน																								
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี																								
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน													
การจดัการสารและของเสยีอนัตราย	สถาบนัวิจยัทรพัยากร
ทางน�า้	(เกาะสชัีง)	ส�านกับรหิารศลิปวฒันธรรม	(เกาะสชัีง)

 ๑๓.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๓.๑
สถานที ่ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารสถาบัน ๓
ผู้ลงคะแนน สมาชิกของหน่วยงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัย

สภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยเทคโนโลยชีวีภาพและวิศวกรรมพนัธศุาสตร์ 
สถาบันวิจัยพลังงาน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบนัวจิยัทรพัยากรทางน�า้ ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการจดัการสารและของเสีย
อนัตราย สถาบันวจิยัทรัพยากรทางน�า้ (เกาะสชีงั) ส�านกับรหิารศลิปวฒันธรรม 
(เกาะสชีงั) (ยกเว้น ผูป้ฏบัิตงิาน ณ เกาะสชีงั ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณย์ี)

หน่วยประสานงานที่	๑๔	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 ๑๔.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๔.๑
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารไชยยศสมบัติ ๓ 
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หน่วยประสานงานที่	๑๕	 คณะเศรษฐศาสตร์
 ๑๕.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๕.๑
สถานที ่ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะเศรษฐศาสตร์

หน่วยประสานงานที่	๑๖	 คณะรัฐศาสตร์	วิทยาลัยประชากรศาสตร์	สถาบนัวจิยัสงัคม																	
สถาบันเอเชยีศกึษา	สถาบันการขนส่ง	สถาบันไทยศกึษา

	๑๖.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๖.๑
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารเกษมอุทยานิน (อาคารรัฐศาสตร์ ๖๐ ปี)
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม 

สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันการขนส่ง 

หน่วยประสานงานท่ี	๑๗	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณะศิลปกรรมศาสตร	์																							
ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

 ๑๗.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๗.๑
สถานที ่ บริเวณโถง หน้าห้องพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม
 ๑๗.๒	หน่วยลงคะแนนที่	๑๗.๒
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะศิลปกรรมศาสตร์

หน่วยประสานงานที่	๑๘	 สถาบันภาษา	ส�านกับรหิารกจิการนิสติ
 ๑๘.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๘.๑
สถานที ่ บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ ชั้น ๔ อาคารเปรมบุรฉัตร
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในสถาบันภาษา
 ๑๘.๒	หน่วยลงคะแนนที่	๑๘.๒
สถานที ่ บริเวณโรงอาหารรวม ด้านทิศใต้ อาคารจุลจักรพงศ์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกใน ส�านักบริหารกิจการนิสิต 
 สมาชิกส�านักบริหารกิจการนิสิต ที่ปฏิบัติงานอยู่สภาคณาจารย์
 ๑๘.๓	หน่วยลงคะแนนที่	๑๘.๓
สถานที ่ บริเวณโถงช้ันล่าง อาคารหอพกันสิิต อาคารชวนชม
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในส�านักบริหารกิจการนิสิต ที่ปฏิบัติงานอยู่หอพักนิสิต

หนว่ยประสานงานที	่๑๙	 ศูนย์หนงัสอืแห่งจฬุาฯ	(วทิยกติต์ิ/	แว่นแก้ว/	ศาลาพระเกีย้ว/
จตัรัุสจามจรุ/ี	ม.นเรศวร/	ม.บรูพา/	ม.สรุนาร/ี	ร.ร.นายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าฯ/	สาขารัตนธิเบศร์	แคราย/	ม.พะเยา)	
ส�านกัวิชาทรัพยากรการเกษตร

 ๑๙.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๑๙.๑
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง  อาคารสถาบัน ๓
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ที่อาคารวิทยกิตติ์ 
 และสมาชิกในส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 ๑๙.๒	หน่วยลงคะแนนที่	๑๙.๒
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารแว่นแก้ว
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ที่อาคารแว่นแก้ว
 ๑๙.๓	หน่วยลงคะแนนที่	๑๙.๓
สถานที ่ บริเวณโรงอาหารรวม ด้านทิศเหนือ อาคารจุลจักรพงศ์
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในศนูย์หนงัสือแห่งจุฬาฯ ทีศ่าลาพระเกีย้ว จัตุรัสจามจรุ ี(ยกเว้น

ผูป้ฏบิตังิาน ณ ม.นเรศวร/ ม.บรูพา/ ม.สุรนาร/ี ร.ร.นายร้อยพระจลุจอมเกล้าฯ/ 
สาขารตันธเิบศร์ แคราย/ ม.พะเยา ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์) 

หน่วยประสานงานท่ี	๒๐	 ส�านกังานสภามหาวทิยาลยั	 ศนูย์การจดัการทรัพยากร
มหาวทิยาลยั	ส�านกับรหิารยทุธศาสตร์และการงบประมาณ	
ส�านกับริหารการเงินการ	บญัชแีละการพสัดุ	ส�านกับรหิาร
ทรพัยากรมนษุย์		ส�านกับรหิารระบบกายภาพ	ส�านกับรหิาร
วริชักจิฯ	 ศนูย์สือ่สารองค์กร	 ศนูย์พฒันกจิและนสิติเก่า
สมัพนัธ์	ศนูย์เครอืข่ายการเรยีนรูเ้พือ่ภมูภิาคฯ	ส�านกับรหิาร
วชิาการ	บณัฑติวทิยาลยั	(เขต	๑๐)	ส�านกังานการทะเบยีน																						
ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ	 ศูนย์กฎหมายและนิติการ																												
ศนูย์บรหิารกลาง	ศนูย์บรหิารความเส่ียง	ส�านกับรหิารวจิยั	
ศนูย์เครอืข่าย	การเรยีนรู้เพือ่ภมูภิาค	(จ.น่าน)	ศนูย์เครอืข่าย
การเรียนรู้เพือ่ภูมิภาค	(จ.สระบุรี)

 ๒๐.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๒๐.๑
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี ๕
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ศูนย์การจัดการทรัพยากร

มหาวทิยาลยั ส�านกับรหิารยทุธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านกับรหิาร
การเงินการบัญชีและการพัสดุ ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์                        
ส�านักบริหารระบบกายภาพ ส�านักบริหารวิรัชกิจฯ ศูนย์สื่อสารองค์กร 
ศนูย์พฒันกจิและนสิติเก่าสมัพนัธ์ ศนูย์เครอืข่ายการเรยีนรูเ้พือ่ภมูภิาคฯ 
ส�านกับรหิารวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั (เขต ๑๐) ส�านักงานการทะเบียน 
ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ศูนย์กฎหมายและนิติการ ศูนย์บริหารกลาง ศูนย์
บรหิารความเสีย่ง ส�านกับรหิารวจิยั ศนูย์เครอืข่ายการเรยีนรูเ้พือ่ภูมภิาค 
(จ.น่าน) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค (จ.สระบุรี) (ยกเว้น                     
ผูป้ฎบิตังิาน ณ จ.น่าน และ จ.สระบรุ ีลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

หน่วยประสานงานที่	๒๑	 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจราจรแห่งจุฬาฯ
 ๒๑.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๒๑.๑
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารบริการ
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์รักษาความปลอดภัยและจราจรแห่งจุฬาฯ

หน่วยประสานงานที่	๒๒	 ส�านกังานวทิยทรพัยากร	ศนูย์กฬีาแห่งจุฬาฯ	ธรรมสถาน
 ๒๒.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๒๒.๑
สถานที ่ บริเวณโถงพระบรมรูปฯ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในส�านกังานวทิยทรพัยากร ศนูย์กฬีาแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

ธรรมสถาน

หน่วยประสานงานที	่๒๓	 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกิจศศนิทร์แห่งจุฬาฯ	ศนูย์การศกึษา
ทั่วไป	 สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ	 ส�านักงานเครือข่ายจุฬาฯ	
นานาชาติ	 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 สถาบัน										
วิจัยโลหะและวัสดุ	 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ																			
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสุดุ														
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ	 ส�านักงานจัดการ
ทรพัย์สนิ	โรงพมิพ์แห่งจุฬาฯ	ส�านักบรหิารศิลปวฒันธรรม	
(เชียงใหม่)	ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	(จ.น่าน)

	๒๓.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๒๓.๑
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิทยพัฒนา
ผู้ลงคะแนน สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาฯ ศนูย์การศกึษาทัว่ไป สถานี

วทิยแุห่งจฬุาฯ ส�านกังานเครือข่ายจฬุาฯ นานาชาต ิ(ยกเว้น ผูป้ฏบิตังิาน 
ณ ส�านกับรหิารศิลปวฒันธรรม (เชยีงใหม่) ส�านกัวชิาทรพัยากรการเกษตร 
(จ.น่าน) ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

 ๒๓.๒	หน่วยลงคะแนนที่	๒๓.๒
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ                                

ศนูย์บรกิารวชิาการแห่งจฬุาฯ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยปิีโตรเคมี 
และวัสุดุ

 ๒๓.๓	หน่วยลงคะแนนที่	๒๓.๓
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี ๓
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในศนูย์ทดสอบทางวชิาการแห่งจฬุาฯ ส�านักงานจดัการทรพัย์สนิ                 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยประสานงานท่ี	๒๔	 คณะสหเวชศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา																								
คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะจิตวิทยา	 ศูนย์วิทยาศาสตร์																
ฮาลาลจุฬาฯ

 ๒๔.๑	หน่วยลงคะแนนที่	๒๔.๑
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจุฬาพัฒน์ ๑ คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในคณะสหเวชศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา ศนูย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาลจุฬาฯ
	๒๔.๒	หน่วยลงคะแนนที่	๒๔.๒
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบรมราชชนนีศรีสตพรรษ
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะพยาบาลศาสตร์  คณะจิตวิทยา

หน่วยประสานงานที ่๒๒ ส�านกังานวทิยทรัพยากร ศูนย์กฬีาแห่งจฬุาฯ ธรรมสถาน

 หมายเลข ๑  
นางสุภา บญุศรี
อายุ ๔๓ ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ	์						
การท�างาน	๒๕๓๕-๒๕๓๖ พนักงานบัญชี โรงแรม                       
ชาลีน่า ๒๕๓๖ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชัว่คราว) วทิยาลยั

ปิโตรเลียม จุฬาฯ ๒๕๓๗ เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ส�านกังานวทิยทรพัยากร 
จฬุาฯ นโยบายการท�างาน	เป็นตวักลางในการสือ่สาร ข้อมลู ข่าวสาร
ต่างๆ ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า                   
จะดูแลรักษาผลประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกจะพึงมีพึงได้
จากสหกรณ์ จะเสนอแนะสวัสดิการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์                      
ต่อสมาชกิให้เพิม่ยิง่ขึน้

 หมายเลข ๒  
นายชัยวทิย์ รตมิงคลรักษ์
อาย ุ๔๒ ปี การศกึษาปรญิญาตร ี
ประสบการณ์การท�างาน	ดแูล
บ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ

ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ นโยบายการท�างาน	
ปฏบิตัหิน้าทีท่ีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ

หน่วยประสานงานที ่๒๔ คณะสหเวชศาสตร์                           
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา คณะพยาบาลศาสตร์                           
คณะจติวทิยา ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาฯ

 หมายเลข ๑ 
นายณฐัวฒัน์  สุขทัว่ญาติ
อายุ ๔๐ ปี การศึกษาปรญิญาตร ีประสบการณ์																
การท�างานผู้ประสานงานประจ�าหน่วย                
ของสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาฯ ปี ๕๗ นโยบาย

การท�างาน	 ทุกข่าวสารบริการฉับไว ประทับใจสมาชิก                     
รับฟังทุกปัญหา จะพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยประสานงานที ่๒๓ สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกจิ
ศศินทร์แห่งจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาทัว่ไป สถานวีทิยุแห่งจุฬาฯ 
สนง. เครือข่ายจฬุาฯ นานาชาต ิ วทิยาลยัปิโตรเลยีมและ
ปิโตรเคมี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ                 
แห่งจฬุาฯ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยปิีโตรเคมแีละวสัดุ
ศนูย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ สนง. จัดการทรัพย์สนิ 
โรงพิมพ์จฬุาฯ

หมายเลข ๑  นายอดุม พอดี
อาย ุ๔๗ ปี การศกึษา ม.๖ (ว.ช ๑) ประสบการณ์การท�างาน 
วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี ๒๔ ปี ผูป้ระสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ๓ สมัย นโยบายการท�างาน	
จริงใจให้บริการ ข่าวสารฉับไว รับใช้สมาชิกทุกท่าน

สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

สถานท่ีลงคะแนน ประกอบด้วย ๓๓ หน่วยลงคะแนน ดงัน้ี


