
	 1	 รองประธานกรรมการด�าเนินการ	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	4	คน)

	 2	 เหรัญญิก	 1				ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	3	คน)

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

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

	 5	 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	7	 1				ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	3	คน)

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

	 7	 กรรมการด�าเนินการ	เขตที่	10	 1	 ต�าแหน่ง	 (มีผู้สมัคร	4	คน)

หน่วยประสานงานที่	1	 มีผู้สมัคร	1	คน	 หน่วยประสานงานที่	13	 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	2	 มีผู้สมัคร	3	คน	 หน่วยประสานงานที่	14	 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	3	 มีผู้สมัคร	2	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	3	คน

หน่วยประสานงานที่	7	 มีผู้สมัคร	4	คน	 หน่วยประสานงานที่	19	 มีผู้สมัคร	1	คน

หน่วยประสานงานที่	8	 มีผู้สมัคร	3	คน	 หน่วยประสานงานที่	20	 มีผู้สมัคร	2	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	2	คน

หน่วยประสานงานที่	12	 มีผู้สมัคร	1	คน	 หน่วยประสานงานที่	24	 มีผู้สมัคร	1	คน

เสยีงของท่านมีความหมาย เชญิร่วมใช้สทิธ์ิเลอืกคนดีมคีวามรู ้ความสามารถ เป็นกรรมการด�าเนนิการฯ 
เข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา เพื่อประโยชน์มหาศาลของท่านเอง

และเลือกคนดีๆ มาให้บริการท่านในฐานะผู้ประสานงานฯ

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน	คณะกรรมการจะท�าการนับคะแนน	ณ	หน่วยเลือกต้ังนั้นๆ	
และน�าผลสรุปการนับคะแนน	ไปรวมที่ห้องประชุม	117	ตึก	3	คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อรวมผลจากทุกหน่วยลงคะแนน	และน�าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีต่อไป

ข่าวหยั่งเสียงและเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 3 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าปี พ.ศ. 2559

ผูส้มคัรเข้ารบัการหยัง่เสียงเลือกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จ�ากดั	จ�านวน	
21	 คน	 และผู้สมคัรเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นผูป้ระสานงาน
ประจ�าหน่วย	จ�านวน	42	คน

สมาชิกทุกคนเลอืก

สมาชิกเลือกผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยเลือกตั้งของท่าน																										
จ�านวน	 1	 คน	 จากผูส้มคัร	 ดงันี	้ (ยกเว้นหน่วยประสานงานที ่ 6                  
และ 7 เลอืกผูป้ระสานงาน จ�านวน 2 คน)

วันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   เวลา 08.30 – 15.30 น.
พกบัตรประจ�าตัวไปใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน่วยลงคะแนนของท่าน

โปรดนำบัตรประจำตัวสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือบัตรอื่นๆ 
ที่มีรูปถ่ำยที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดงในวันลงคะแนนก่อนลงนำมในบัญชีรำยชื่อ และรับบัตรลงคะแนน

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559

จัดท�าโดย	คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2558	อาคารจามจุรี 9 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-0555 ต่อ 1203 โทรสาร 0-2611-7411



แนะน�ำผู้สมัครกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ ปี พ.ศ. 2559 และนโยบำยโดยสังเขป

รองประธานกรรมการ เหรญัญกิ

กรรมการเขตท่ี 2 คณะแพทยศาสตร์ กรรมการเขตที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์                            
คณะเภสชัศาสตร์ วทิยาลัยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 
สถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม สถาบนัวจิยัเทคโนโลยี
ชวีภาพและวิศวกรรมพนัธศุาสตร์ สถาบนัวิจยัพลงังาน 
ศูนย์เคร่ืองมือวจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนั          
วจิยัทรัพยากรทางน�า้

กรรมการเขตที่ 8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันภาษา ส�านักบริหาร
กจิการนสิติ ศนูย์หนงัสอืแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ส�านกัวชิาทรพัยากรการเกษตร

กรรมการเขตที ่ 10 ส�านกังานวทิยทรพัยากร ศนูย์กฬีาแห่งจฬุาฯ ธรรมสถาน สถาบนับณัฑติบริหารธรุกจิ                
ศศนิทร์แห่งจฬุาฯ ศูนย์การศกึษาทัว่ไป สถานวีทิยุแห่งจุฬาฯ ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการของเสียอนัตราย 
ศนูย์ยโุรปศกึษา ศูนย์รซัเซยีแห่งจฬุาฯ ศนูย์อนิเดยีศกึษา วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี สถาบนัวจิยัโลหะ                  
และวสัด ุ ศนูย์บรกิารวชิาการแห่งจุฬาฯ ศนูย์ความเป็นเลศิแห่งชาตด้ิานปิโตรเลียม เคมแีละวสัดุ ศนูย์ทดสอบ                
ทางวชิาการแห่งจฬุาฯ ส�านกังานจดัการทรพัย์สนิ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์                   
การกฬีา ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจฬุาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจติวทิยา

  หมายเลข 2   ว่าทีร้่อยตร ีพพัิฒน์ เพง็คุ้ม
อายุ 45 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน         
รับราชการต�าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปี 2538 ถึงปัจจุบัน 
กว่า 20 ปี เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุคลังเวชภัณฑ์ ปี 2541                       
ถึงปัจจุบัน อาจารย์พิเศษหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 25 จนถึงปัจจุบัน นโยบาย                

การท�างาน สุจริต ตรวจสอบได้ โปร่งใส ไม่คลุมเครือ เพิ่มเติมสวัสดิการ              
แก่สมาชกิ และครอบครัว เช่น ปรบัเพิม่สวสัดกิารการศกึษาบตุรและสวสัดกิาร
สมาชิกอาวุโส ติดตามหนี้และเงินฝากท่ีสหกรณ์น�าไปลงทุนกับสหกรณ์อื่น                  
เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม

  หมายเลข 3   รศ.วสินศักดิ ์อ่วมเพง็
อายุ 59 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน                
รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมการเขต 1 สหกรณ์                    
ออมทรพัย์ 4 ปี ประธานฝ่ายกฬีาสโมสรอาจารย์จฬุาฯ รองผูอ้�านวยการ
ศูนย์กีฬาจุฬาฯ รองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน
สาธติจฬุาฯ กรรมการสภาคณาจารย์จฬุาฯ นโยบายการท�างาน 

บริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส           
ตรวจสอบได้ พิทักษ์สิทธิ์ รักษาผลประโยชน์ เพิ่มพูนสวัสดิการแก่มวลสมาชิก 
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและบริการสมาชิก

  หมายเลข 4  ผศ.มานติ โกศลอินทรย์ี
อายุ 64 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน  อดีตรอง
ผูอ้�านวยการบรหิารโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ประถม  ก.ก.สโมสรอาจารย์ 
จุฬาฯ 2551-2559 อดีตอาจารย์ที่ปรึกษากีฬาสโมสรจุฬาฯ อดีต
เลขาฯ สมาคมนกัเทนนสิสงูอายแุห่งประเทศไทย นโยบายการท�างาน  

ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก ส่งเสริมการให้ความรู้แก่มวลสมาชิก พัฒนาการ
บริหาร การจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มพูนสวัสดิการสูงสุดแก่มวลสมาชิก

  หมายเลข 5  นายปฐมพงศ์ บรรพบรุุษ
อาย ุ54 ปี การศึกษาประกาศนียบตัรพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย์  
ประสบการณ์การท�างาน  เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ                    
ปี 2552-2553 เลขานกุารชมรมกฬีาบคุลากร คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
และสภากาชาดไทย  ผู้ช่วยผู้จัดการทีมกีฬาโบว์ลิ่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นโยบายการท�างาน บริหารสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพของสหกรณ์ เพื่อรองรับ                 
ความต้องการของสมาชิก เพิ่มผลิตภัณฑ์และสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

  หมายเลข 6  นายอดุม โชคศริิ
อาย ุ50 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน กรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2554-2555 เลขานุการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี พ.ศ.2556-2557 นโยบายการท�างาน ปรับปรุง
สวัสดิการสหกรณ์ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริหารสหกรณ์ให้
เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการจัดการสหกรณ์ โดยใช้

หลักธรรมาภิบาล
  หมายเลข 1   นายบญุชอบ มนีาภา
อายุ 71 ปี การศึกษามัธยมศึกษา ประสบการณ์การท�างาน อดีต
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 ปี อดีต
ประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งปี 2554 ปี 2557 กรรมการ                
หาข้อเท็จจริงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ปี 2558 ได้รับ
เกียรติเป็นตัวแทนบุคลากรคนหนึ่ง ที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ                       

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นโยบายการท�างาน ติดตามดูแล                    
สหกรณ์ฯ ท่ีคาดว่าจะมีปัญหาขาดส่งช�าระหนี้ท้ังเงินฝากและเงินกู้ เพ่ิมสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ประสานงานให้มีบทบาทมากขึ้น ปรับปรุงสิทธิในการผ่อนช�าระหนี้                  
ของพนักงานมหาวิทยาลัยควรเทียบเท่าข้าราชการ เมื่อท�าสัญญาจ้างครั้งที่ 2 ขึ้นไป

  หมายเลข 4   น.ส.อภญิญา สงัข์กะนษิฐ์
อาย ุ41 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ระยะเวลา 21 ปี เป็นผู้ประสานงานในปี 2557                
1 ปี 

  หมายเลข 6   นายอลุเวงค์ มตมิาลงักรณ์
อาย ุ43 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2552-ปัจจบัุน ผูป้ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-2556 นโยบายการท�างาน บรหิาร

สหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพของ
สหกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิก เพิ่มผลิตภัณฑ์และสวัสดิการต่างๆ              
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

  หมายเลข 2   อ.น.สพ.ดร.ทลิดิสร์ รุง่เรอืงกจิไกร
อาย ุ43 ปี การศกึษาปริญญาเอก ประสบการณ์การท�างาน กรรมการ
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏอยุธยา กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์จุฬาฯ 
กรรมการบรหิารสภาคณาจารย์ บรรณาธกิาร “หนงัสอืพมิพ์แนวหน้า” 
ประธานโครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก ผู ้ช่วยคณบดี+                                   

ผูช่้วยผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสตัว์เลก็ คณะสตัวแพทยศาสตร์ นโยบายการท�างาน 
บริหารกิจการสหกรณ์ด้วยความ “สุจริต โปร่งใส” และพิทักษ์สิทธิประโยชน์                      
แก่สมาชกิ สร้างภาพลกัษณ์สหกรณ์ให้มคีวาม “น่าเชือ่ถอื” ปรบักลยทุธ์ “การบรหิาร
เงินลงทุน” เพื่อลดความเสี่ยงด้านการลงทุน

  หมายเลข 6   นายพารา รืน่สนุทร
อาย ุ45 ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมประชุมใหญ่ รายงานกิจการสหกรณ์              
ออมทรัพย์มาโดยตลอด พร้อมช่วยเหลือสมาชิกที่ไม่เข้าใจเอกสาร
ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ พร้อมให้บริการแนะน�าสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ 
นโยบายการท�างาน บรกิารสหกรณ์ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ เพิม่ประสทิธภิาพของสหกรณ์ เพือ่รองรบัความต้องการของสมาชกิ 
เพิ่มผลิตภัณฑ์และสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

  หมายเลข 3   นายชลวุฒ ิพลูสมบัติ
อายุ 47 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                            
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ตั้งแต่ปี                     
2543-ปัจจบุนั ประธานและรองประธานกรรมการประสานงานด้าน
กีฬาบุคลากร สถาบันภาษา กรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
กีฬาบุคลากรจุฬาฯ นโยบายการท�างาน มุ่งพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็น

สถาบนัการเงนิทีเ่ป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิอย่างแท้จริงทัง้ด้านการออม การกู้ และสวัสดกิาร 
บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์และ
สมาชิกเป็นหลัก

  หมายเลข 4   นายลบัแล ณ บางช้าง
อายุ 45 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                      
อดตีกรรมการด�าเนนิการและผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ 
เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรสมรรถนะบริหารกรรมการสหกรณ์ รุ่น 3 
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ รุ่น 1 จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นโยบาย                 

การท�างาน บริหารสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เท่าเทียม และ                      
ตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพของสหกรณ์ เพ่ือรองรับความต้องการของสมาชิก 
เพิ่มผลิตภัณฑ์และสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

  หมายเลข 1    ว่าทีร้่อยตร ีรุง่รตัน์ อนิทรประเสรฐิ
อายุ 51 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน 
เป็นผูป้ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ นโยบายการท�างาน 
จะท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและสหกรณ์                         
ออมทรัพย์จุฬาฯ

  หมายเลข 2   นายธ�ารงค์ มะลอ่ิอง
อายุ 47 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                      
ผูป้ระสานงานประจ�าหน่วย ปี 2553-2555 รวม 3 ปี อนกุรรมการ 
ผู ้อัญเชิญปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                         
จ�านวน 20 ปี นโยบายการท�างาน มุ่งพัฒนาสหกรณ์ให้มี    
ความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้ดี

ยิ่งขึ้น บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค                     
และทั่วถึงแก่สมาชิกทุกระดับ

กรรมการเขตที ่7 คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ สถาบนัวจิยัสังคม สถาบนัเอเชยี
ศกึษา สถาบนัการขนส่ง สถาบนัไทยศึกษา

  หมายเลข 1   นางองัคณา พวงเงิน
อายุ 64 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน หัวหน้า
งานบริหารและธุรการ หวัหน้าหนว่ยอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
พ.ศ. 2537,2538,2545-2546,2551-2552 และ 2555-2556 กรรมการ
บรหิารโรงอาหารรวมของมหาวทิยาลยั พ.ศ.2529 ถงึปัจจุบนั นโยบาย

การท�างาน บริหารงานสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เพิ่มประสิทธิภาพของสหกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิก เพิ่มผลิตภัณฑ์ 
และสวัสดิการ ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

  หมายเลข 3   น.ส.นนัทวรรณ ธรีสรเดช
อายุ 60 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                       
ปฏบิตังิานด้านการเงนิ บญัช ีพัสด ุกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์
จุฬาฯ ปี 2529-2531 นโยบายการท�างาน บริหารกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส                   
ตรวจสอบได้ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ เพิ่มพูนสวัสดิการสูงสุดแก่                 

มวลสมาชกิ น�าเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีท่นัสมยัมาใช้ในการบริหารและบรกิารสมาชกิ

  หมายเลข 5   น.ส.รวงทอง พทุธิกลุ
อายุ 52 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน ผู้ช่วย
ฝ่ายการเงนิ องค์การสหประชาชาต ิ(UNESCAP) เจ้าหน้าทีส่�านกังาน P6 
หลกัสตูรการจดัการมหาบัณฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาฯ นโยบายการท�างาน ท�างานร่วมกันด้วย                  
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

  หมายเลข 5   รศ.ภญ.สารณิย์ี กฤติยานนัต์
อายุ 64 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ 12 ปี กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬา 10 ปี ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “โอสถศาลา” 4 ปี 
นโยบายการท�างาน บริหารสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส                   

และตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพของสหกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิก                       
เพิ่มผลิตภัณฑ์และสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกัลป์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

  หมายเลข 6   ผศ.ดร.จุมพล พลูภทัรชวีนิ
อายุ 67 ปี การศึกษาปริญญาเอก ประสบการณ์การท�างาน ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ                     
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรอืไทยพีบเีอส, กรรมการนโยบาย ส.ส.ท., เลขาธกิาร
สภาคณาจารย์จุฬาฯ, ประธานสภาคณาจารย์จฬุาฯ, ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวางแผน
และพัฒนา คณะครุศาสตร์, ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนศึกษา, ผู้อ�านวยการ                

ศนูย์จติตปัญญาศกึษา คณะครศุาสตร์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัจุฬาฯ ฯลฯ นโยบายการท�างาน 
พฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้และทีท่�างานทีเ่ป่ียมสขุ ออกแบบ
และพัฒนาระบบบริหารและการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้การท�างานที่ซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบ ข้อบังคับระเบียบเพื่อให้ได้คนดี มีความรู้                     
ความสามารถเข้ามาท�างานให้สหกรณ์ เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก

  หมายเลข 3   นายอภชิา เดยีขนุทด
อายุ 50 ปี การศึกษาอนุปริญญา ประสบการณ์การท�างาน เป็นช่างเทคนิค
ดูแลและควบคุมงานด้านอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ      
ศศินทร์ ติดตามข่าวสาร ข้อมูลของสหกรณ์เป็นประจ�าทุกเดือน เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เป็นประจ�าทุกปี นโยบายการท�างาน บริหาร
สหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประสานงาน    

ให้ค�าปรึกษา สร้างความเชื่อมั่นและรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิก เพื่อให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด เป็นสื่อกลางและน�าข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้รับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสหกรณ์

  หมายเลข 5   น.ส.อารีย์ โพธิข์วญั
อายุ 43 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ท�างาน              
ด้านการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ หารายได้ให้แก่องค์กร              
ดูแลสมาชิก บุคลากร นิสิต นักเรียนสาธิต ประชาชนทั่วไป เป็นระยะเวลา
กว่า 17 ปี จัดอบรม จัดสัมมนา อื่นๆ นโยบายการท�างาน บริหารกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส                  

ตรวจสอบได้ พิทักษ์สิทธ์ิ รักษาผลประโยชน์ เพิ่มพูนสวัสดิการสูงสุดแก่มวลสมาชิก                         
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและบริการสมาชิก

เลือกคนดีมีความรู้ ความสามารถเป็นกรรมการด�าเนินการฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 เชิญมาใช้สิทธิ์

หยัง่เสยีงเลอืกตัง้ วนัศกุร์ที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ตามหน่วยงานทีต่นเองสงักดั

ผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2559
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559



แนะน�ำผู้สมัครต�ำแหน่งผู้ประสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. 2549  และนโยบำยโดยสังเขป

หน่วยประสานงานที ่1 โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                    
ฝ่ายประถม

 หมายเลข 2  นางอวตัถา เทพหยด
อายุ 51 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน หัวหน้า
หน่วยการเงินและบญัช ีกรรมการประเมนิผลการรับบริจาคทรัพย์สนิ 
กรรมการบริหารโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถม กรรมการตรวจนับ
พัสดุครุภัณฑ์ นโยบายการท�างาน ข้อมูล ครบถ้วน สื่อสาร ชัดเจน 
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

หน่วยประสานงานที ่4  คณะนิติศาสตร์

  หมายเลข 3  นางประนอม ศลิปนภาพร
อาย ุ64 ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
ผูป้ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาฯ ตัง้แต่ปี 2547 จนถงึปัจจบุนั 
นโยบายการท�างาน ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ดูแล
ผลประโยชน์ของสมาชิก ให้ค�าปรกึษาสมาชิกเก่ียวกับสวสัดิการต่างๆ 
ของสหกรณ์

หน่วยประสานงานที ่9 คณะอกัษรศาสตร์ สถาบันภาษาไทย
สรินิธร ศนูย์พทุธศาสน์ศกึษา

  หมายเลข 3  นายธนากร น้อยค�าสนิ
อายุ 45 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
เป็นผู้ประสานงานมา 6 ปี ให้ความรู้และให้ค�าช้ีแนะแนวทาง                     
กบัสมาชกิ นโยบายการท�างาน ช่วยดแูลรกัษาผลประโยชน์แก่สมาชกิ 
ให้สมาชิกได้รับข่าวสารอย่างว่องไว

หน่วยประสานงานที ่10 คณะทนัตแพทยศาสตร์

  หมายเลข 5  นายชรนิทร์ โกศยิะกุล
อายุ 56 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 7 ประสบการณ์การท�างาน 
ได้รับการไว้วางใจจากท่านสมาชิกทันตะ บริการงานสหกรณ์น�าสู่
สมาชิกให้ได้รับความรู ้งานสหกรณ์ฯ ผู ้ประสานงานต้ังแต่                   
พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน เข้าอบรมและกิจกรรมของสหกรณ์อื่นๆ 
นโยบายการท�างาน น�าความรู้เพื่อบริการสมาชิก มีความจริงใจ              
งานสหกรณ์สู่สมาชิกเพื่อสมาชิกสู่สหกรณ์ฯ 

หน่วยประสานงานที ่11 คณะสัตวแพทยศาสตร์

  หมายเลข 6  นายชยันนัท์ พรมน่ิม
อาย ุ45 ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
เป็นผูป้ระสานงาน ประจ�าปี 2555-2558 นโยบายการท�างาน บริการ
ท่านเพียงใด ท่านย่อมรู้แก่ใจ โปรดใช้บริการต่อไป และเหมือนเดิม 
จะยืนหยัดบริการเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ

หน่วยประสานงานที ่19 ศนูย์หนงัสอืแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  หมายเลข 2  นายนท ีขวัญรตัน์
อาย ุ41 ปี การศกึษา ปวช. ประสบการณ์การท�างาน เป็นผูป้ระสาน
งานประจ�าหน่วยที่ 19 พ.ศ.2557-58 เป็นผู้ช่วยกรรมการเขต 8 
ประสานงานกับสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน นโยบาย
การท�างาน บริการส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ถึงมือสมาชิกได้รับ
รู้ทัน ฉับไว

หน่วยประสานงานที ่12 คณะเภสชัศาสตร์

  หมายเลข 5  น.ส.พรรณพร ภวูนวัฒก์
อายุ 50 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                               
ผูป้ระสานงานคณะเภสชัศาสตร์ ปี 2554 - 2557 นโยบายการท�างาน 
บริการและประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ติดตาม                              
และแนะน�าให้สมาชิกได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ

หน่วยประสานงานที ่13 ผู้ปฏบัิติงานสถาบัน 2 – 3

  หมายเลข 5  นายอคัเดช เกษเจรญิ
อาย ุ47 ปี การศกึษา ปวช. 
ประสบการณ์การท�างาน เป็นผูป้ระสานงานมาแล้วหลายสมัย 
นโยบายการท�างาน บรกิารข้อมลูข่าวสารแก่สมาชกิด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

หน่วยประสานงานที่ 16 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา 
สถาบันการขนส่ง สถาบันไทยศึกษา

  หมายเลข 1  นายเทวญั พุม่จนัทร์
อายุ 55 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เคยเป็น
ผูป้ระสานงานมาหลายสมยั ประจ�าหน่วยที ่16 นโยบายการท�างาน 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา มาบริการสมาชิก

  หมายเลข 5  นายบญุเทียม เรอืงกระโทก
อาย ุ52 ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
เป็นผู้ประสานมา 2 สมัย ได้ช่วยเหลือสมาชิกในด้าน เรื่องของเงินกู้
ทุกประเภทและในด้านเรื่องเอกสารของการกู้เงินกับสหกรณ์                   
ออมทรัพย์ของเรา และข่าวสารเก่ียวกับการกู้แบบปล่อยผีให้กู้ได้
เดือนไหนบ้าง เป็นต้น นโยบายการท�างาน รับใช้สมาชิกด้วยใจจริง 
และเร็วต่อเหตุการณ์ ข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยประสานงานที ่14 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

  หมายเลข 2  นายบญุนพ ค�าแหง
อาย ุ55 ปี การศกึษา ม.ศ. 5 ประสบการณ์การท�างาน เป็นผูป้ระสานงาน 
นโยบายการท�างาน อ�านวยความสะดวกสวัสดิการต่างๆ เอกสาร 
แก่สมาชกิ เผยแพร่ข่าวสารสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชกิรบัทราบ ประสานงาน
กับกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

หน่วยประสานงานที ่15 คณะเศรษฐศาสตร์

  หมายเลข 2  นายวฒันพร ดวงแก้ว
อายุ 50 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีขับรถยนต์ เริ่มท�างานตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2537-ปัจจุบัน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ 1 ขับรถส่งคณาจารย์
ไปประชุมในสถานที่ต่าง 2 บริการส่งเอกสารตามคณะต่างๆ ฯลฯ 
นโยบายการท�างาน บริการรวดเร็ว แม่นย�า ถูกต้อง ดูแลสวัสดิการ

ให้กับสมาชิกที่ควรจะได้รับ ดูแลเรื่องทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก หรือสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ทุกประเภท

หน่วยประสานงานท่ี 17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                    
คณะศลิปกรรมศาสตร์

  หมายเลข 4  นายพงษ์สิธร แสงน้อย
อายุ 52 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                         
หัวหน้าหน่วยพัสดุ ปี 2538-ปัจจุบัน  ผู้ประสานงานสหกรณ์                      
ปี 2545-ปัจจุบนั นโยบายการท�างาน เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสาร
สหกรณ์ให้สมาชิก สร้างเสริมความเข้าใจ สิทธิและผลประโยชน์              
ของสมาชิก

หน่วยประสานงานที ่8 คณะวศิวกรรมศาสตร์

  หมายเลข 2  นางบศุรา เสอืพอน
อายุ 43 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน พนกังาน
ธุรการ ระดับ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 5 (20 ต.ค. 2538-
30 ก.ย. 54) คณะวิศวฯ  เจ้าหน้าที่ส�านักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 
(1 ต.ค. 54-ปัจจุบัน) คณะวิศวฯ นโยบายการท�างาน บริการด้วย

ความซื่อตรง และจริงใจ

  หมายเลข 5  นายพจน์ เจรญิพร
อายุ 38 ปี การศึกษา ป.ว.ช. 
ประสบการณ์การท�างาน เคยเป็นผู้ประสานงานในปี 2557 
นโยบายการท�างาน ข่าวสาร รวดเร็ว ฉับไว ถึงมือสมาชิก

  หมายเลข 6  นายพรชยั ช่างม่วง
อายุ 45 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ท�างาน
บริษัท (ผลิตวงจรอิเลคทรอนิกส์) ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(Jica) ซ่อมบ�ารุง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นโยบายการท�างาน                  
มุ่งมั่นพัฒนาสามัคคีของสมาชิก พัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ

หน่วยประสานงานที ่7 คณะวทิยาศาสตร์ 
(มผู้ีประสานงานได้ 2 คน)

  หมายเลข 1  นายสมชาย มปีระสพ
อายุ 46 ปี การศึกษา ปวส. 
นโยบายการท�างาน บริการรวดเร็ว ทันใจ สมาชิก

  หมายเลข 3  นายมติร น่วมนวิงษ์
อายุ 42 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
ประสบการณ์การท�างาน เป็นสมาชิก 18 ปี 10 เดือน 
นโยบายการท�างาน ขอรับใช้พี่น้องคณะวิทยาศาสตร์

  หมายเลข 4  นายวรา น่ิมงาม
อายุ 56 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เป็น                 
ที่ปรึกษาชมรมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอนุกรรมการ                     
การจดัการแข่งขนักฬีามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (จามจุรีเกมส์) 
ปี 2554, ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ โครงการ    
“พี่น้อง ผองเพื่อน ปี 2552” เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ จุฬาฯ 

หลายสมัยจนถึงปัจจุบัน นโยบายการท�างาน ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ของ               
สหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิก เช่น ด้านสวัสดิการ ทุนการศึกษา, ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 
ให้ค�าปรึกษาด้านสวัสดิการเงินกู้ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ บริการด้านข่าวสารต่างๆ                  
ของสหกรณ์โดยทั่วถึงและรวดเร็ว

  หมายเลข 6  นายพรสทิธิ ์ฤทธิส์�าเรจ็
อายุ 41 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน อดีต               
ผู้ประสานประจ�าหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2548-2550, 
2554-2558 ปัจจุบัน เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วยสหกรณ์ฯ                   
ปี 2558 นโยบายการท�างาน เต็มที่ เต็มใจ รับใช้สมาชิก 

หน่วยประสานงานที ่6 คณะแพทยศาสตร์ (มผีูป้ระสานงานได้ 2 คน)

  หมายเลข 1  น.ส.ล�าไพ หลวงราช
อายุ 33 ปี การศึกษา ป.6 
ประสบการณ์การท�างาน ปัจจุบันท�างานที่คณะแพทยศาสตร์ 8 ปี 
นโยบายการท�างาน พบคล่อง ใช้ง่าย ฉับไว

  หมายเลข 2  นายเลศิ พานไธสง
อายุ 51 ปี การศึกษา ป.4 ประสบการณ์การท�างาน เป็นผู้ประสาน
งานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 2 ปี นโยบายการท�างาน พบง่าย 
รวดเร็ว จริงใจ รับใช้สมาชิก

  หมายเลข 3  นายวชิยั กาละชยั
อายุ 44 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
นโยบายการท�างาน จริงใจ พร้อมรับใช้สมาชิก

  หมายเลข 5  นายชรนิทร์ เหนีย่งแจ่ม
อายุ 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
ประสบการณ์การท�างาน ผู้ประสานงาน 1 สมัย (ปี 2557) 
นโยบายการท�างาน พบง่าย ใช้คล่อง

  หมายเลข 6  นายเมธาสทิธิ ์ศรีอนิทร์
อายุ 39 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
นโยบายการท�างาน ซื่อสัตย์จริงใจ รับใช้บริการ

หน่วยประสานงานที ่5  คณะนิเทศศาสตร์

  หมายเลข 2  นายกติตวัิฒน์ การศาสตร์
อาย ุ57 ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
ผ่านการอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่น 1”                  
ได้รบัการเลอืกตัง้ผูป้ระสานงานตัง้แต่ พ.ศ. 2545 - ปัจจบุนั นโยบาย
การท�างาน ติดตามข่าวสารให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึงรวมท้ัง                    
ช่วยดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ

หน่วยประสานงานที ่3  คณะครุศาสตร์

  หมายเลข 1  นายภทัรพณ ตดิตารมัย์
อายุ 51 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เป็น                   
ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ หลายสมัย อดีตประธาน
กรรมการบรหิารชมรมบคุลากรคณะครศุาสตร์ DJ. นกัจดัรายการวทิยุ 
AM/FM นโยบายการท�างาน 1. สนับสนุนส่งเสรมิให้คณะกรรมการ
บรหิารสหกรณ์ฯ ด้วยความซือ่สัตย์ สุจริต ม่ันคง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.พิทักษ์สิทธิ์ รักษาผลประโยชน์ พัฒนาการให้บริการสมาชิก ด้วยข้อมูลข่าวสาร                 
ที่ตรงไปตรงมา รวดเร็ว รู้ลึก รู้จริง น�าสิ่งที่ดีให้กับมวลสมาชิก

  หมายเลข 5  นายสยาม ทองแสง
อาย ุ44 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน ผูป้ระสาน
งานประจ�าหน่วยที่ 3 คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2557-2558 เป็นคณะ
กรรมการบริหารชมรมบุคลากรคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 ถึงปัจจุบัน นโยบายการท�างาน บริการส่งข่าวสารระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ถึงสมาชิก อย่างเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง

หน่วยประสานงานที ่2  โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ฝ่ายมัธยม สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศนูย์บรกิารสุขภาพแห่งจุฬาฯ

 หมายเลข 1  นายสมชาย น�า้แก้ว
อายุ 45 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน  
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
มา 21 ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา 19 ปี  เข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามญัของสหกรณ์ออมทรพัย์ทกุปี นโยบายการท�างาน น�าเสนอ
นโยบายข่าวสาร น�าเสนอข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ถึงสมาชิก                   

ทุกท่าน อ�านวยความสะดวกกับสมาชิกท่ีต้องการเรือ่งการกู้และสวสัดกิารต่างๆ ตดิต่อ
และรับบริการได้ทุกเวลา โทร. 084-9389157

  หมายเลข 4  นายเสกสัน จติต์มงคล
อายุ 48 ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะกีฬาสาธิตสามัคคี ตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ของหน่วยอาคารสถานทีฯ่ ผูช่้วยกรรมการสอบดาราศาสตร์
โอลิมปิค นโยบายการท�างาน ขออาสาเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กบัคณาจารย์และบุคลากรของสาธติจฬุาฯ 

ฝ่ายมัธยมอย่างรวดเร็วฉับไว และสมาชิกหน่วยที่ 2 ทุกท่านครับ

  หมายเลข 6   นางร�าไพร ทองค�า
อายุ 45 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เป็น               
ผู ้ประสานงานประจ�าหน่วยท่ี 2 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ                             
และทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน นโยบายการท�างาน ติดตาม                            
และรักษาผลประโยชน์แก่สมาชิกทุกคน บริการข่าวสารสหกรณ์              
ออมทรพัย์จฬุาฯ แก่สมาชกิทกุคน เผยแพร่ข่าวสารข้อมลูของสหกรณ์
ให้สมาชิกรับทราบ

  หมายเลข 4  นายวสิทุธ์ิ สดุบญุมา
อายุ 38 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                         
สถาบันภาษา หน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหารและวางแผน ระยะเวลา 20 ปี 
ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส�านักงาน (พัสดุ) P7 คณะกรรมการเครือข่าย
วิชาชีพพัสดุ คณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นโยบาย
การท�างาน ขอเป็นตัวแทนสมาชิก ผู้ประสานงาน เพื่อให้สมาชิก                    

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมที่สุด ส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น พร้อมร่วมพัฒนาสหกรณ์

  หมายเลข 5  นางเพญ็ศร ีจัน่จ�ารสั
อายุ 49 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
ท�างานในจุฬาฯ 23 ปี นโยบายการท�างาน ให้บริการข่าวสาร                    
แก่สมาชิก รวดเร็ว ทันใจ ให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิกด้านเอกสาร

  หมายเลข 6  นายบรรจง มะลวิลัย์
อายุ 51 ปี การศึกษา ระดับ 3 ประสบการณ์การท�างาน เข้าร่วม
สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นกรรมการหอพักจุฬา
นิวาสในปัจจุบัน กรรมการจัดการแข่งขันหมากกระดานสาธิตปี 57 
กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดานภายในของบุคคลากร
จุฬาฯ นโยบายการท�างาน ข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ ความสามารถ                   

ในการท�างานของผู้ประสานงาน ให้กับสมาชิกด้านสวัสดิการต่างๆ สะดวก รวดเร็ว 
ทันเวลา และจะสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานอย่างดีที่สุด 

หน่วยประสานงานที่ 18 สถาบันภาษา ส�านักบริหาร                  
กจิการนสิติ สโมสรอาจารย์ สภาคณาจารย์



จัดท�าโดย	คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2558	อาคารจามจุรี 9 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-0555 ต่อ 1203 โทรสาร 0-2611-7411

หน่วยประสานงานที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
 1.1 หน่วยลงคะแนนที่ 1.1 
สถานที ่ บริเวณห้องอาหารอาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในคณะครศุาสตร์ ที่ปฏบิัตงิานในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝา่ยประถม

หน่วยประสานงานท่ี 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด ศูนย์บริการสุขภาพ                  
แห่งจุฬาฯ

 2.1 หน่วยลงคะแนนที่ 2.1
สถานท่ี บริเวณห้องอาหารอาจารย์ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ              

ฝ่ายมัธยม
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะครุศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
 2.2 หน่วยลงคะแนนที่ 2.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี 9
ผู้ลงคะแนน สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�ากดั และศนูย์บรกิารสขุภาพ

แห่งจุฬาฯ (เขต 10)

หน่วยประสานงานที่ 3 คณะครุศาสตร์
 3.1 หน่วยลงคะแนนที่ 3.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถงตึก 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะครุศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานนอกเหนือจาก                  

ในหน่วยลงคะแนนที่ 1.1 และ 2.1

หน่วยประสานงานที่ 4 คณะนิติศาสตร์
 4.1 หน่วยลงคะแนนที่ 4.1
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะนิติศาสตร์

หน่วยประสานงานที่ 5 คณะนิเทศศาสตร์
 5.1 หน่วยลงคะแนนที่ 5.1
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง  อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะนิเทศศาสตร์

หน่วยประสานงานที่ 6 คณะแพทยศาสตร์
 6.1 หน่วยลงคะแนนที่ 6.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารอานันทมหิดล
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะแพทยศาสตร์

หน่วยประสานงานที่ 7 คณะวทิยาศาสตร์ ส�านักบรหิารศลิปวฒันธรรม (หอประวติั)
 7.1 หน่วยลงคะแนนที่ 7.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารมหามกุฏ
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะวิทยาศาสตร์ และหอประวัติ

หน่วยประสานงานที่ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8.1 หน่วยลงคะแนนที่ 8.1
สถานที ่ บริเวณโถง หน้าตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยประสานงานที่ 9 คณะอกัษรศาสตร์ สถาบนัภาษาไทยสรินิธร
 ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

 9.1 หน่วยลงคะแนนที่ 9.1
สถานที ่ บริเวณชั้นลอย อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในคณะอกัษรศาสตร์ สถาบนัภาษาไทยสรินิธร ศนูย์พทุธศาสน์ศกึษา

หน่วยประสานงานที่ 10 คณะทันตแพทยศาสตร์
 10.1 หน่วยลงคะแนนที่ 10.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารทันตแพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช 80 ปี
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยประสานงานท่ี 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
(นครปฐม)

 11.1 หน่วยลงคะแนนที่ 11.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ยกเว้น ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกนิสิต                        

คณะสตัวแพทยศาสตร์ จงัหวดันครปฐม ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

หน่วยประสานงานที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์
 12.1 หน่วยลงคะแนนที่ 12.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง หน้าส�านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะเภสัชศาสตร์

สถานท่ีลงคะแนน ประกอบด้วย 33 หน่วยลงคะแนน ดงัน้ี

หน่วยประสานงานที ่24 คณะสหเวชศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวทิยา ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจฬุาฯ

  หมายเลข 2  นายณฐัวฒัน์ สขุทัว่ญาติ
อายุ 41 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
ประสบการณ์การท�างาน ผู้ประสานงานประจ�าหน่วยท่ี 24 ปี 2557-2558 
นโยบายการท�างาน ทุกข่าวสาร บริการฉับไว พร้อมให้บริการตลอดไป

หน่วยประสานงานที ่21 ศนูย์รกัษาความปลอดภยั
และจดัการจราจรแห่งจุฬาฯ

  หมายเลข 6   นายสมนึก บพุลบั
อายุ 51 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ประสบการณ์การท�างาน เคยเป็นผูป้ระสานงานมา 2 ปี
นโยบายการท�างาน จริงใจ ในการบริการ

หน่วยประสานงานที ่20 ผู้ปฏบัิติงานจามจุร ี1 -5 
บณัฑติวทิยาลยั

 หมายเลข 2   นายวชัรกุล จันทราเวช
อายุ 59 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์                     
การท�างาน ท�างานด้านประชาสัมพันธ์ของส�านักงาน
การทะเบยีน นโยบายการท�างาน บรกิารข้อมลูข่าวสาร
ให้แก่สมาชกิอย่างทัว่ถึง รวดเรว็ สนับสนุ ให้น�าเทคโนโลยี

มาใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ ช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์และ
สวัสดิการของสมาชิกให้มากที่สุด

 หมายเลข 3   นายบญุทอม สขุใหม่
อายุ 55 ปี การศึกษา ป.4 ประสบการณ์การท�างาน           
เข้าท�างานท่ีจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปัจจุบัน 
นโยบายการท�างาน จะด�าเนินการติดต่อประสานงาน 
ข่าวสาร เอกสารต่างๆ ระหว่างสมาชกิสหกรณ์กับสมาชกิ 
ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ด้วยความจริงใจ

หน่วยประสานงานที ่23 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศินทร์
แห่งจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาท่ัวไป สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ                     
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการของเสียอันตราย                            
ศูนย์ยุโรปศึกษา ศูนย์รัสเซียแห่งจุฬาฯ ศนูย์อนิเดยีศกึษา                  
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม เคมีและวัสด ุ                    
วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี สถาบนัวจิยัโลหะและวัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ                
แห่งจุฬาฯ ส�านกังานจดัการทรพัย์สิน โรงพมิพ์แห่งจฬุาฯ

  หมายเลข 1  นายเอกพล ส่งเสรมิ
อายุ 40 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                         
พ.ศ. 2538-2558 ส�านกังานจดัการทรัพย์สนิจฬุาฯ ต�าแหน่งปัจจบุนั 
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์ สวนหลวง                 
สามย่าน  นโยบายการท�างาน ประสานงานฉับไว รวดเร็วทันใจ

  หมายเลข 6  นายเดชา น้อยเรืองวงค์
อายุ 48 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
ประสบการณ์การท�างาน ท�างานศศินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มลูกค้า
สัมพันธ์ นโยบายการท�างาน บริการฉับไว เอาใจสมาชิก

หน่วยประสานงานที ่22 ส�านกังานวทิยทรพัยากร ศนูย์กฬีาแห่งจฬุาฯ 
ธรรมสถาน

  หมายเลข 1  นางสภุา บุญศรี
อายุ 44 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน 2536 เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
(ลูกจ้างชั่วคราว) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ 2537 เจ้าหน้าที่
ส�านกังาน ส�านกัวทิยทรพัยากร จฬุาฯ  2557 - 2558 ผูป้ระสานงานประจ�าหน่วย
ที ่22 นโยบายการท�างาน เป็นตวักลางในการสือ่สาร ข้อมลู ข่าวสารต่างๆ ระหว่าง

สมาชิกและสหกรณ์ฯ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ                        
ที่สมาชิกจะพึงมีพึงได้จากสหกรณ์อย่างเต็มที่ จะเสนอแนะสวัสดิการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

  หมายเลข 5  นายชยัวิทย์ รตมิงคลรกัษ์
อายุ 43 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ท�างานดูแลทางด้าน
ระบบคอมพวิเตอร์ของส�านกังานวทิยทรัพยากร นโยบายการท�างาน ปฏบัิตหิน้าท่ี
ด้วยความรับผิดชอบ เที่ยงตรง ซ่ือสัตย์ ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ได้
อย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ครบถ้วน ให้ค�าแนะน�า ปรึกษาแก่สมาชิก
สหกรณ์ หรือเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

20 พฤศจิกายน 2558 เชิญมาใช้สิทธิ์
เลือกผู้ประสานงานฯ ที่ดีมาท�างานในสหกรณ์ฯ

หน่วยประสานงานท่ี 13 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัย                          
สภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ                          
และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ สถาบันวิจัยพลังงาน                        
ศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า สถาบันวิจัยทรัพยากรทาง
น�้า (เกาะสีชัง) ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม (เกาะสีชัง)

 13.1 หน่วยลงคะแนนที่ 13.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารสถาบัน 3
ผู้ลงคะแนน สมาชิกของหน่วยงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัย

สภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 
สถาบันวิจัยพลังงาน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบนัวจิยัทรพัยากรทางน�า้ (ยกเว้น ผูป้ฏบิตังิาน ณ เกาะสชีงั ลงคะแนน                    
ล่วงหน้าทางไปรษณย์ี)

หน่วยประสานงานที่ 14 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 14.1 หน่วยลงคะแนนที่ 14.1
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารไชยยศสมบัติ 3 
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หน่วยประสานงานที่ 15 คณะเศรษฐศาสตร์
 15.1 หน่วยลงคะแนนที่ 15.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะเศรษฐศาสตร์

หน่วยประสานงานที่ 16 คณะรฐัศาสตร์ วทิยาลยัประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยสงัคม                 
สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันการขนส่ง สถาบันไทยศึกษา

 16.1 หน่วยลงคะแนนที่ 16.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารเกษมอุทยานิน (อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี)
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม 

สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันการขนส่ง สถาบันไทยศึกษา

หน่วยประสานงานท่ี 17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์                        
ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม

 17.1 หน่วยลงคะแนนที่ 17.1
สถานที ่ บริเวณโถง หน้าห้องพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม
 17.2 หน่วยลงคะแนนที่ 17.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะศิลปกรรมศาสตร์

หน่วยประสานงานที่ 18 สถาบันภาษา ส�านักบรหิารกจิการนสิติ
 18.1 หน่วยลงคะแนนที่ 18.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคารเปรมบุรฉัตร
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในสถาบันภาษา
 18.2 หน่วยลงคะแนนที่ 18.2
สถานที ่ บริเวณโรงอาหารรวม ด้านทิศใต้ อาคารจุลจักรพงศ์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกใน ส�านักบริหารกิจการนิสิต 
 สมาชิกส�านักบริหารกิจการนิสิต ที่ปฏิบัติงานอยู่สภาคณาจารย์ 
 สโมสรอาจารย์
 18.3 หน่วยลงคะแนนที่ 18.3
สถานที ่ บรเิวณโถงช้ันล่าง อาคารหอพักนิสิต อาคารชวนชม
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในส�านักบริหารกิจการนิสิต ที่ปฏิบัติงานอยู่หอพักนิสิต

หน่วยประสานงานที ่19 ศนูย์หนงัสอืแห่งจฬุาฯ (วทิยกติติ/์ แว่นแก้ว/ ศาลาพระเก้ียว/
จตัรุสัจามจรุ/ี ม.นเรศวร/ ม.บรูพา/ ม.สุรนาร/ี ร.ร.นายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าฯ/ สาขารตันธเิบศร์ แคราย/ ม.พะเยา) 
ส�านกัวชิาทรพัยากรการเกษตร (น่าน)

 19.1 หน่วยลงคะแนนที่ 19.1
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง  อาคารสถาบัน 3
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ที่อาคารวิทยกิตติ์ 
 และสมาชิกในส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร (ยกเว้น ผู้ปฎิบัติงาน                  

ณ ส�านักวิชาทรพัยากรการเกษตร จ.น่าน ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณย์ี)
 19.2 หน่วยลงคะแนนที่ 19.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารแว่นแก้ว
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ที่อาคารแว่นแก้ว
 19.3 หน่วยลงคะแนนที่ 19.3
สถานที ่ บริเวณโรงอาหารรวม ด้านทิศเหนือ อาคารจุลจักรพงศ์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ที่ศาลาพระเกี้ยว จัตุรัสจามจุรี (ยกเว้น

ผูป้ฏิบตังิาน ณ ม.นเรศวร/ ม.บรูพา/ ม.สรุนาร/ี ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ/ 
สาขารตันธเิบศร์ แคราย/ ม.พะเยา ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์) 

หน่วยประสานงานท่ี 20 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ศูนย์การจัดการทรัพยากร
มหาวทิยาลัย ส�านักบรหิารยทุธศาสตร์และการงบประมาณ 
ส�านกับริหารการเงนิการบญัชแีละการพัสด ุ ส�านกับริหาร
ทรพัยากรมนษุย์  ส�านกับรหิารระบบกายภาพ ส�านกับรหิาร
วริชักจิฯ ศนูย์ส่ือสารองค์กร ศนูย์พฒันกจิและนิสติเก่า
สัมพันธ์ ส�านกับริหารวชิาการ บัณฑิตวทิยาลัย (เขต 10) 
ส�านักงานการทะเบียน ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ สถาบัน
ทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งจฬุาฯ ส�านกังานมหาวทิยาลยั 
ส�านักบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูุนย์วิเคราะห์รายได้
และปฏิบัติการลงทุน ศูนย์บริหารกลาง ศูนย์บริหาร                  
ความเสี่ยง ส�านักบริหารวิจัย ศนูย์เครือข่ายการเรียนรู้                
เพือ่ภมูภิาค จ.น่าน/จ.สระบรุี

 20.1 หน่วยลงคะแนนที่ 20.1
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี 5
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในส�านักงานสภามหาวทิยาลยั ศูนย์การจดัการทรพัยากรมหาวิทยาลยั 

ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักบริหารการเงิน               
การบญัชแีละการพสัด ุส�านกับรหิารทรพัยากรมนษุย์  ส�านกับรหิารระบบ
กายภาพ ส�านกับรหิารวิรชักจิฯ ศนูย์สือ่สารองค์กร ศนูย์พัฒนกจิและนิสติ
เก่าสัมพันธ์ ศนูย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ภูมิภาคฯ ส�านักบริหารวิชาการ 
บณัฑติวทิยาลยั (เขต 10) ส�านักงานการทะเบียน ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 
ส�านักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัการลงทุน สถาบัน
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ ส�านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ศนูย์บรหิารกลาง ศนูย์บรหิารความเสีย่ง ส�านกับรหิารวจัิย (ยกเว้น ผูป้ฎิบติังาน 
ณ ศนูย์เครอืข่ายการเรยีนรูเ้พือ่ภมูภิาคฯ จ.น่าน และ จ.สระบรุ ีลงคะแนน
ล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

หน่วยประสานงานที่ 21 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
 21.1 หน่วยลงคะแนนที่ 21.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารบริการ
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

หน่วยประสานงานที่ 22 ส�านกังานวทิยทรพัยากร ศูนย์กฬีาแห่งจุฬาฯ ธรรมสถาน
 22.1 หน่วยลงคะแนนที่ 22.1
สถานที ่ บริเวณโถงพระบรมรูปฯ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในส�านกังานวทิยทรพัยากร ศนูย์กฬีาแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

ธรรมสถาน

หน่วยประสานงานที่ 23 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาฯ ศนูย์การศกึษา
ท่ัวไป สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน              
การจัดการของเสียอันตราย ศูนย์ยุโรปศึกษา ศูนย์รัสเซีย
แห่งจุฬาฯ ศูนย์อินเดียศึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคม ีสถาบันวจิยัโลหะและวสัด ุศนูย์บรกิารวชิาการ
แห่งจุฬาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม               
เคมีและวัสดุ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ                 
ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ ส�านัก
บริหารศิลปวัฒนธรรม (เชียงใหม่)

 23.1 หน่วยลงคะแนนที่ 23.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิทยพัฒนา
ผู้ลงคะแนน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาทั่วไป              

สถานีวทิยแุห่งจุฬาฯ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการจัดการของเสยีอนัตราย 
ศูนย์ยุโรปศึกษา ศูนย์รัสเซียแห่งจุฬาฯ ศูนย์อินเดียศึกษา (ยกเว้น                      
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม (เชียงใหม่) ลงคะแนน                
ล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

 23.2 หน่วยลงคะแนนที่ 23.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ                                

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลยีม
เคมีและวัสดุ

 23.3 หน่วยลงคะแนนที่ 23.3
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี 3
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน                 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยประสานงานท่ี 24 คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา                        
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์                
ฮาลาลจุฬาฯ

 24.1 หน่วยลงคะแนนที่ 24.1
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ศนูย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาลจุฬาฯ
 24.2 หน่วยลงคะแนนที่ 24.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบรมราชชนนีศรีสตพรรษ
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะพยาบาลศาสตร์  คณะจิตวิทยา

สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559


