
ผูส้มคัรเข้ารบัการเลอืกต้ังเป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย จ�านวน 
45 คน สมาชิกเลือกผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง                          
ของท่าน จ�านวน 1 คน (ยกเว้นหน่วยประสานงานท่ี 6 และ 7                        
เลือกผู้ประสานงาน จ�านวน 2 คน) จากผู้สมัคร ดังนี้
หน่วยประสานงานที่ 1 มีผู้สมัคร 1 คน หน่วยประสานงานที่ 13 มีผู้สมัคร 2 คน

หน่วยประสานงานที่ 2 มีผู้สมัคร 3 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 3 คน หน่วยประสานงานที่ 18 มีผู้สมัคร 2 คน

หน่วยประสานงานที่ 7 มีผู้สมัคร 7 คน หน่วยประสานงานที่ 19 มีผู้สมัคร 1 คน

หน่วยประสานงานที่ 8 มีผู้สมัคร 2 คน หน่วยประสานงานที่ 20 มีผู้สมัคร 3 คน

หน่วยประสานงานที่ 9 มีผู้สมัคร 1 คน หน่วยประสานงานที่ 21 มีผู้สมัคร 1 คน

หน่วยประสานงานที่ 10 มีผู้สมัคร 3 คน หน่วยประสานงานที่ 22 มีผู้สมัคร 2 คน

หน่วยประสานงานที่ 11 มีผู้สมัคร 1 คน หน่วยประสานงานที่ 23 มีผู้สมัคร 2 คน

หน่วยประสานงานที่ 12 มีผู้สมัคร 1 คน หน่วยประสานงานที่ 24 มีผู้สมัคร 2 คน

หนึ่งเสยีงของทา่นคอืฉนัทานมุตัทิี่จะใหไ้ปในทศิทางใด

ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน ณ หน่วยลงคะแนน และการรวมคะแนน
เพื่อสรุปผล ณ ห้องโถง ช้ันล่าง อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

ข่าวหยัง่เสียงและเลือกตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พ.ศ. 2560
ฉบับที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตัง้กรรมการด�าเนินการฯ
และเลือกตัง้ผู้ประสานงานประจ�าปี พ.ศ. 2560

ผูส้มคัรเข้ารับการหยัง่เสยีงเลือกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด                      
จ�านวน 23 คน สมาชิกทุกคนเลือก

วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 08.30 – 15.30 น.

โปรดน�ำบัตรประจ�ำตัวสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ หรือบัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร หรือบัตรอื่นๆ 
ที่มีรูปถ่ำยที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดง ณ หน่วยลงคะแนนที่ท่ำนสังกัด

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560

พลงัแหง่มวลสมาชิกจะช่วยขบัเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ

 1 ประธานกรรมการ มีผู้สมัคร 2 คน

 2 รองประธานกรรมการ มีผู้สมัคร 4 คน

 3 เลขานุการ มีผู้สมัคร 3 คน

 4 กรรมการ เขตที่ 1 มีผู้สมัคร 3 คน

 5 กรรมการ เขตที่ 3 มีผู้สมัคร 3 คน

 6 กรรมการ เขตที่ 4 มีผู้สมัคร 2 คน

 7 กรรมการ เขตที่ 5 มีผู้สมัคร 2 คน

 8 กรรมการ เขตที่ 9 มีผู้สมัคร 4 คน



หยัง่เสียงเลอืกตัง้ วนัศกุร์ที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ตามหนว่ยงานที่ตนเองสงักดั

ผู้สมัครเข้ารับการหยัง่เสียงเลือกตัง้เป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2560 
และนโยบายโดยสังเขป

หมายเลข 3   นายภัทรพณ ติดตารัมย์
อายุ 52 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                       
อดีตเป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทัพย์จุฬาฯ รองประธาน พกม.                     
รุน่ 28 เป็นวทิยากรอบรมศลีธรรมเยาวชนและบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน มจร. นักจัดรายการวิทยุ AM/FM ประธานชมรมบุคลากร

คณะครุศาสตร์ นโยบายการท�างาน 1. บริหารงานด้วยแนวคดิ “คณุธรรมค�า้ผลงาน” 
เที่ยงตรงโปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ 2. พิทักษ์รักษาสิทธิของสมาชิกพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร การลงทุนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ        
3. พฒันาระบบสือ่สารและการให้บรกิารกับสมาชกิและผูป้ฏบิติังาน รวมถงึการเรียนรู้ 
การอบรม และพัฒนา

หมายเลข 4   นายสุวัฒน์ กลิ่นเกษร
อายุ 60 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน                 
รองผู้อ�านวยการศูนย์กีฬา จุฬาฯ (พ.ศ. 2556-2560) ผู้ช่วย                      
ผู ้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม                         
(พ.ศ. 2550-2554) ประธานเทคนิคกีฬาบุคลากรจุฬาฯ                             

พ.ศ. 2556 ประธานเทคนิคกีฬาสาธติสามัคคคีรัง้ที ่39 นโยบายการท�างาน 1.บรหิาร
เงินของสมาชิกให้ได้รับประโยชน์และมีความมั่นคงสูงสุด 2.บริหารสหกรณ์               
ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. เพิม่สวสัดกิาร พฒันาและปรบัปรงุ                         
การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

หมายเลข 6   นายสัมฤทธิ์ ศรีโพธิ์งาม
อายุ 59 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
สมคัรกรรมการเขต 1 สมคัรผูป้ระสานงาน 3 สมัย รองประธานชมรม
บุคลากร 1 สมยั เป็นกรรมการฝ่ายชมรมบคุลากรหลายสมยั ประธาน
ผู้ปกครอง รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย จัดท�าตารางเรียนตารางสอน               

จท. 92. ครุฯ หัวหน้าคนสวน นโยบายการท�างาน ดูแลรักษาผลประโยชน์                       
เพื่อสมาชิก ดูแล และอ�านวยความสะดวกให้สมาชิก

หมายเลข 1   นายสมโภช จั่นจ�ารัส
อายุ 53 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ท�างาน
ทีจุ่ฬามา 26 ปี ด้านสหกรณ์เป็นผูป้ระสานงาน ปี 58 และ 59 นโยบาย
การท�างาน เพื่อร่วมพัฒนาสหกรณ์ที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่พึ่ง
ของสมาชิก เพื่อการบริหาร การจัดการที่มีประสิทธิภาพให้โปร่งใส 

สุจริต ยุติธรรม พร้อมทั้งด้านการออม การกู้ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกสบายแก่สมาชิกทุกท่าน ทุกกลุ่ม ด้วยใจให้บริการ

หมายเลข 2   นายพงษ์ธร ศะศิงาม
อายุ 38 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เคยเป็น
ผูป้ระสานสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ ปี 2552 เป็นผูด้แูลหอพกับคุลากร
และด้านสวสัดกิารของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด�าเนนิการเงนิกู้ของ
มหาวิทยาลัย และของธนาคารต่างๆ นโยบายการท�างาน บริหาร

ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ ตรวจสอบได้ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ
ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ส่งเสริมการให้สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างท่ัวถึงและ        
เป็นธรรม ปรับปรุงแก้ไขการช่วยเหลือสวัสดิการในด้านต่างๆ 

หมายเลข 2   นายวรา นิ่มงาม
อายุ 57 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน อดีต
ประธานชมรมข้าราชการฯ ปัจจุบันใช้ชื่อ ชมรมบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลโครงการขวัญใจพี่น้องผองเพื่อน
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ ปี 2551 เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ออม

ทรัพย์จุฬาฯ หลายสมัยถึงปัจจุบัน นโยบายการท�างาน 1.บริหารเงินของสหกรณ์ให้
ได้รับประโยชน์และมีความมั่นคงสูงสุด 2. บริหารสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 3.เพิ่มสวัสดิการ พัฒนาและปรับปรุง การบริหารด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

หมายเลข 4   นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี 
อาย ุ51 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน เจ้าหน้าที่
ห้องปฏบิติัการเคมท่ัีวไป ผูต้รวจสอบสหกรณ์ร้านค้าจฬุาฯ เจ้าหน้าที่
เชิญปริญญาบัตรจฬุาฯ นโยบายการท�างาน ด้วยความจรงิใจ มุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ พัฒนาสหกรณ์อย่างเป็นธรรม

หมายเลข 6   นายประนอม สุขจิตร
อายุ 58 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบการณ์การท�างาน 
อดตีกรรมการเขต 3 สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ ปี 2554 นโยบายการ
ท�างาน 1. บริหารงานด้วยแนวคิด “คุณธรรม ค�้าผลงาน” เที่ยงตรง 
โปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ ไร้มลทนิ 2. พทิักษ์รกัษาสทิธสิมาชกิ 

พัฒนานวัตกรรมการบริหารและการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์                        
ออมทรพัย์จฬุาฯ 3. พฒันาระบบสือ่สารและการให้บรกิารกบัสมาชกิ และผูป้ฏิบตังิาน 
รวมถึงการเรียนรู้ การอบรมและพัฒนา

หมายเลข 2   นางบุศรา เสือพอน
อาย ุ44 ปี การศึกษาปรญิญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ผูป้ระสาน
งานสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ หน่วยประสานงานที ่8 ปฏบิตังิานด้าน
พัฒนาบุคลากรและบริหารบุคคล งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ นโยบายการท�างาน บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มุ่งด�าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เป็นผู้แทนของสมาชิกเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้
แก่สมาชิก

หมายเลข 6   นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด
อาย ุ60 ปี การศกึษาปรญิญาโท ประสบการณ์การท�างาน การจดัซือ้
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ งานจดัท�าวารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering Journal) วเิคราะห์หมวดหมู่และท�ารายการทรพัยากร
สารสนเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นโยบายการท�างาน                 

1. บริหารงานด้วยแนวคิด “คุณธรรมค�้าผลงาน” เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้                   
ไร้มลทนิ 2. พทิกัษ์รกัษาสทิธขิองสมาชิก พฒันานวตักรรมการบริหารและการลงทนุ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 3. พัฒนาระบบสื่อสารและ                         
การให้บริการกับสมาชิกและผู้ปฎิบัติงาน รวมถึงการเรียนรู้ การอบรม และพัฒนา

หมายเลข 1   นายส�าลี เหลาชัย
อายุ 52 ปี การศึกษาอนุปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                
เคยเป็นกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 4 สมยั เคยเป็น
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วยคณะทันตแพทยศาสตร์ 8 ปี เคยปฏิบัติ
หน้าท่ีอนุกรรมการในการช่วยเหลือสมาชิกฯ ในด้านสวัสดิการ                     

ทกุประเภท นโยบายการท�างาน บรหิารงานสหกรณ์โดยหลกัธรรมมาภบิาล ซือ่สตัย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ให้สวัสดิการแก่สมาชิก
เพิ่มขึ้นตามสภาวะกาล พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้ก้าวหน้าสืบไป

หมายเลข 6   นายรัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์
อาย ุ45 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน กรรมการ
ด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ ปี 52-53 ประธานจดัการแข่งขนั
บิลเลียด และสนุกเกอร์ภายในจุฬาฯ นโยบายการท�างาน                        
1.บริหารงานด้วยแนวคิด “คุณธรรมค�้าผลงาน” เที่ยงตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 2.พิทักษ์รักษาสิทธิของสมาชิก พัฒนานวัตกรรมการบริหารและ                    
การลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 3.พัฒนาระบบสื่อสาร 
การให้บรกิาร ระหว่างสมาชกิและผูป้ฏิบติังานรวมถงึการให้ความรู ้การอบรมและพฒันา

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

เลขานกุาร
หมายเลข 3   ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

อายุ 68 ปี การศึกษาปริญญาเอก ประสบการณ์การท�างาน ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัย    
และพัฒนาคุณภาพ (สวพ.) ปฏบิติัหน้าทีป่ระธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสยีง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ประธานและเลขาธิการ                                 
สภาคณาจารย์จฬุาฯ กรรมการสภาจฬุาฯ กรรมการนโยบายการเงนิจฬุาฯ นายกสมาคม

วิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคมอนาคตนิยมแห่งประเทศไทย นโยบายการท�างาน 
1. บริหารงานด้วยแนวคิด “คุณธรรมค�้าผลงาน” เที่ยงตรงโปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ไร้มลทิน             
2. พิทักษ์รักษาสิทธิของสมาชิก พัฒนานวัตกรรมการบริหารและการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 3. พัฒนาระบบสื่อสารและการให้บริการกับสมาชิกและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
การเรียนรู้ การอบรมและพัฒนา

หมายเลข 1   นายธงชัย เกาะด่าน
อายุ 48 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์                          
การท�างาน เคยเป็นผูป้ระสานงาน 3 สมยั ศกึษาระเบยีบ ข้อบงัคับของ
สหกรณ์ฯ มาเป็นเวลา 18 ปี ประธานบุคลากรมหาวิทยาลัย                         
รุน่ก้าวใหม่ จุฬาฯ 4 ปี มีส่วนร่วมในการเสนอระบบรูปแบบใหม ่               

การกูเ้งินกูส้ามัญ คอืลดข้ันตอนเอกสาร ขยายเวลาในการบริการ นโยบายการท�างาน 
1. ติดตามสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์คืนให้กับสมาชิก 2. New 
Service, Fast time ปรับบริการรปูแบบใหม่ให้รวดเรว็ยิง่ขึน้แก่สมาชกิท่ีมาใช้บรกิาร 
3. ดแูลระบบบรหิารจดัการ สวสัดิการ และสิทธใิห้เป็นไปด้วยความชอบธรรม ยตุธิรรม

หมายเลข 4   นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
อาย ุ65 ปี การศกึษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน กรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จฬุาฯ ประธานกีฬาหมากกระดานจฬุาฯ นโยบายการท�างาน 1.บรหิาร
เงินของสมาชิกให้ได้รับประโยชน์และมีความมั่นคงสูงสุด 2.บริหาร

สหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. เพิ่มสวัสดิการ พัฒนาและ
ปรับปรุงการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

หมายเลข 6   ว่าที่ร้อยตรี รุ่งรัตน์ อินทรประเสริฐ
อายุ 51 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์ในการท�างาน                         
เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย นโยบายการท�างาน จะท�างานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของสมาชิก                     
ตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการ

หมายเลข 2   รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
อายุ 58 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน ประธาน
จดัการแข่งขนักรฑีา ผูจ้ดัการทมีกรฑีาบคุลากรจฬุาฯ ประธานจดัการ
แข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬาสาธิตสามัคคี รองผู้อ�านวยการศูนย์รักษา
ความปลอดภัยจุฬาฯ รองประธานกีฬาสโมสรอาจารย์จุฬาฯ ผู้ช่วย              

ผู้อ�านวยการ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม อาจารย์ดูแลหอพักจุฬานิวาส กรรมการ              
สภาคณาจารย์ คณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รบั
รางวลัอาจารย์กจิการนิสติระดบัดมีาก นโยบายการท�างาน 1. บรหิารงานด้วยแนวคดิ 
คุณธรรมค�้าผลงาน ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. พิทักษ์สิทธ ิ                        
รักษาผลประโยชน์ของสมาชิก พัฒนานวัตกรรมการบริหาร ลงทุนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบสื่อสารในการบริหารงานและบริการ                
แก่สมาชิก

หมายเลข 4    รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
อายุ 79 ปี การศึกษาปริญญาเอก ประสบการณ์                
การท�างาน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ 
26 ปี ประธานชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย 
8 ปี ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต                    

ยเูนีย่นแห่งเอเซยี 1 ปี นโยบายการท�างาน 1. บรหิารเงนิของสมาชกิ
ให้ได้รับประโยชน์และมีความมั่นคงสูงสุด 2. บริหารสหกรณ์                       
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. เพิ่มสวัสดิการ 
พัฒนาและปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว

กรรมการเขตที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม                     
โรงเรยีนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายมธัยม คณะครุศาสตร ์คณะนติศิาสตร์ 
คณะนเิทศศาสตร์

กรรมการเขตที่ 9 ส�านักงานสภามหาวิทยาลยั ส�านักงานมหาวทิยาลยั ศนูยก์ารจดัการทรพัยากรของมหาวทิยาลยั ส�านักบรหิารยุทธศาสตร์
และการงบประมาณ ส�านักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส�านักบริหารระบบกายภาพ                                        
ศนูยส์ื่อสารองค์กร ศนูยว์เิคราะหร์ายไดแ้ละปฏบิตักิารลงทนุ ศนูย์เครอืขา่ยการเรยีนรู้เพื่อภมูภิาคฯ ส�านกับรหิารวชิาการ ส�านักงานทะเบยีน 
ส�านกัพมิพแ์หง่จุฬาฯ ศนูยบ์รหิารกลาง ศนูยบ์รหิารความเสี่ยง ส�านกับรหิารวจิยั ส�านกับรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยร์กัษาความปลอดภัย
และจราจรแห่งจุฬาฯ

กรรมการเขตที่ 3 คณะวทิยาศาสตร ์หอประวตัิ กรรมการเขตที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร์ 
สถาบนัภาษาไทยสรินิธร

กรรมการเขตที่ 5 คณะทนัตแพทยศาสตร์
หมายเลข 5   นายวัชรกุล จันทราเวช

อายุ 60 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ด้าน
ประชาสมัพนัธ์ส�านกังานการทะเบยีน กรรมการเครอืข่ายแลกเปลีย่น
เรยีนรู้วชิาชพีประชาสมัพนัธ์ นโยบายการท�างาน จะบรหิารสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ออม

ทรัพย์จุฬาฯ ช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกให้มากที่สุด

หมายเลข 6   นางพรรณี สระสม
อายุ 56 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ด�ารง
ต�าแหน่งอนกุรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารฝ่ายออกแบบจดัสร้างร้าน
กาชาดจุฬาฯ ปี 2548-ปัจจุบัน อนุกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และ
ระบบเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทุกปี รับราชการต้ังแต่                

ปี 2532-ปัจจุบัน ที่ส�านักบริหารระบบกายภาพ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจบรหิารจดัการภมิูทศัน์ นโยบายการท�างาน 1.บริหารงานด้วยแนวคดิ “คณุธรรม 
ค�้าผลงาน” เที่ยงตรง โปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ ไร้มลทิน 2. พิทักษ์รักษาสิทธิ
ของสมาชิก พัฒนานวัตกรรมการบริหารและการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 3.พัฒนาระบบสื่อสารและการให้บริการกับสมาชิกและ               
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเรียนรู้ การอบรมและพัฒนา

หมายเลข 1   น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์
อายุ 60 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน                               
กองแผนงาน ฝายวางแผนและพัฒนาจุฬาฯ /สถานศึกษาและวิจัย
รัฐวิสาหกิจ คณะรัฐศาสตร์ กรรมการด�าเนินการ สอ.จฬ. เขต 7 ปี 
2549-50 เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณสหกรณ์

ออมทรพัย์จฬุาฯ ปี 2559 นโยบายการท�างาน 1. บรหิารงานด้วยแนวคดิ “คณุธรรม
ค�้าผลงาน” เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผย 2. พิทักษ์รักษาสิทธิของสมาชิก 
พัฒนาการบริหารและการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ฯ 3. พัฒนาระบบ
การส่ือสารและการให้บริการกับสมาชิก รวมถึงการให้ความรู้ อบรมและพัฒนา                 
ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

หมายเลข 3   นายณรงค์ เพชรสุก
อายุ 46 ปี การศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์การท�างาน วิศวกร
ระบบเครอืข่ายดาวเทียม (กลุม่บรษิทัเกษตรรุง่เรอืงพชืผล) ผูป้ระสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา เขตท่ี 23 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
เขต 10 (พ.ศ. 55-58) นักวเิคราะห์ระบบคอมพวิเตอร์ งานนวตักรรม

และเทคโนโลยสีารสนเทศ งานศนูย์บรหิารทรพัยากร วทิยาลยัปิโตรเลียมฯ ณ ปัจจบุนั 
นโยบายการท�างาน การบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการลงทุน มาตรการตรวจสอบให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของสงัคม                     
และเศรษฐกิจในปัจจุบนั ปรับแผนงานสร้างความมัน่คง เพือ่รองรับและเพิม่ความคล่องตัว
แก่สมาชิกที่เป็นพนักงาน

หมายเลข 4   นายเทวัญ พุ่มจันทร์
อายุ 56 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                         
งานภายใน ท�างานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้ว 30 ปี สังกัด
คณะรัฐศาสตร์ งานภายนอก ปัจจุบันเป็นกรรมการและที่ปรึกษา         
ของสมาคมส่งเสริมของพระพุทธศาสนา เป็นกรรมการสงเคราะห์

สถานพนิจิฯ กรงุเทพมหานคร นโยบายการท�างาน ด้วยความจรงิใจ มุง่มัน่ สร้างสรรค์ 
พัฒนาสหกรณ์อย่างเป็นธรรม



ผู้สมัครเข้ารับการเลืิอกตัง้เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560  และนโยบายโดยสังเขป
หนว่ยประสานงานที่ 1 โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ฝ่ายประถม

หมายเลข 4   นางอวัตถา เทพหยด
อายุ 52 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน หัวหน้า
หน่วยการเงนิและบัญช ีกรรมการโครงการบริการวิชาการ กรรมการ
ประสานงานบริหารโรงเรียน นโยบายการท�างาน กล้าที่จะคิด                        
เชื่อมั่นในสิ่งที่ท�า

หนว่ยประสานงานที่ 4 คณะนติิศาสตร์ 

หมายเลข 2   นางประนอม ศิลปนภาพร
อายุ 65 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์                       
การท�างาน ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2547 
จนถึงปัจจุบัน นโยบายการท�างาน ประสานงานระหว่างสหกรณ์                 
กับสมาชิก ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ให้ค�าปรึกษาสมาชิก                    

เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกที่จะได้รับผลประโยชน์

หนว่ยประสานงานที่ 5 คณะนเิทศศาสตร์ 

หมายเลข 1   นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
อายุ 58 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์                    
การท�างาน ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “ความรู้เรื่องสหกรณ์                   
ออมทรัพย์ รุ ่น 1” ได้รับการเลือกตั้งผู ้ประสานงานตั้งแต่                           
2545-2558 นโยบายการท�างาน ติดตามข่าวสารจากสหกรณ์                  

ให้สมาชิกทราบ รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก เสนอต่อประธานสหกรณ์

หนว่ยประสานงานที่ 3 คณะครุศาสตร์                    

หมายเลข 3   นายสุริยันต์ ไชยฮาด
อายุ 37 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ท�างาน
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์ ปัจจุบัน 
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา                      
คณะครุศาสตร์ นโยบายการท�างาน จริงใจ ซื่อตรง บริการรวดเร็ว 

บริการทกุท่านอย่างเป็นมิตร และช่วยประชาสมัพนัธ์ข่าวสารสหกรณ์ออมทรพัย์อย่าง
ตรงไปตรงมา เพื่อให้ชาวคณะรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

หนว่ยประสานงานที่ 16 คณะรฐัศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันขนส่ง สถาบัน                        
ไทยศกึษา

หมายเลข 1   นางกัญญภัค ติเยาว์
อายุ 53 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบการณ์การท�างาน 
ท�างานอยู่คณะรัฐศาสตร์ มาแล้ว 29 ปี ประจ�าอยู่ห้องสมุดของคณะ
รัฐศาสตร์ นโยบายการท�างาน มีความจริงใจให้บริการ สานงานต่อ 
ก่องานใหม่ ตั้งใจให้สมาชิก

หมายเลข 4   นายจารึก ภิภักกิจ
อาย ุ51 ปี การศึกษามธัยมศกึษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
เคยเป็นผูป้ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ นโยบายการท�างาน 
ให้บริการกับสมาชิกภายในหน่วยงานและทั่วไปทุกระดับชั้นชน

หนว่ยประสานงานที่ 18 สถาบนัภาษา ส�านกังานนิสติสมัพนัธ์ 
สโมสรอาจารย ์สภาคณาจารย์

หมายเลข 4   นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา
อายุ 39 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เป็น                 
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที ่18 ปี พ.ศ. 2559 เป็นหวัหน้าหน่วย
พสัด ุสถาบนัภาษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นกรรมการด�าเนนิงาน
พธีิพระราชทานปรญิญาบตัร ฝ่ายเจ้าหน้าทีเ่ชิญปรญิญาบตัร นโยบาย

การท�างาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประสานงาน                 
ดว้ยความถกูต้อง รวดเร็ว เขา้ถึงสมาชกิ เป็นสื่อกลางในการรบัฟงัปัญหาของสมาชิก 
และน�าเสนอแผนการพัฒนาระบบงานใหม่ๆ

หมายเลข 5   นายบรรจง มะลิวัลย์
อายุ 53 ปี การศึกษา ระดับ 3 ประสบการณ์การท�างาน เข้าร่วม
สมัมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาฯ เป็นกรรมการจดัการแข่งขนั
กีฬาหมากกระดานภายในบุคลากรจุฬาฯ เป็นกรรมการหอพัก                      
จุฬานิวาสในปัจจุบัน นโยบายการท�างาน กระผมจะใช้ความรู้                

ความสามารถในการท�างานของผู้ประสานงานในด้านบริการ รวดเร็ว ทันใจ                             
ด้านข่าวสารของสหกรณ์ จะอุทิศตนสละเวลากับหน้าท่ีของผู้ประสานงานอย่างดี
ที่สุด 

หนว่ยประสานงานที่ 11 คณะสตัวแพทยศาสตร์

หมายเลข 6   นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
อาย ุ46 ปี การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
เป็นผู้ประสานงาน ประจ�าปี 2555-2559 นโยบายการท�างาน                 
เพ่ือสมาชิกได้รับความสะดวกสบาย จะต้ังใจท�าด้วยความเต็มใจ                       
เต็มความสามารถ

หนว่ยประสานงานที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์

หมายเลข 6   นางสาวพรรณพร ภูวนวัฒก์
อายุ 51 ปี การศึกษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน ผูป้ระสาน
งานคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2554 - 2559 นโยบายการท�างาน บริการ
และประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ติดตามและแนะน�า                    
ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
สมาชิกรับทราบ

หนว่ยประสานงานที่ 14 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี 

หมายเลข 3   นายบุญนพ ค�าแหง
อายุ 56 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์                         
การท�างาน เป็นผู้ประสานงานหน่วยที่ 14 นโยบายการท�างาน  
อ�านวยความสะดวกด้านสวสัดกิารต่างๆ แก่สมาชกิ ประสานงานกบั
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เผยแพร่เอกสาร ข้อมูล                
ข่าวสหกรณ์ ให้สมาชิกรับทราบ

หน่วยประสานงานที่  17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                            
คณะศลิปกรรมศาสตร์

หมายเลข 2   นายพงษ์สิธร แสงน้อย
อายุ 54 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน หัวหน้า
ภารกิจพัสดุ ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2545 – ปัจจุบัน นโยบาย
การท�างาน เผยแพร่ ข่าวสารสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ สร้างเสริม
ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก

หนว่ยประสานงานที่ 15 คณะเศรษฐศาสตร์

หมายเลข 6   นายช�านาญ แก้วจันทร์
อายุ 42 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์                        
การท�างาน เป็นกรรมการและคณะท�างาน จัดงานในกจิกรรมส�าคญั
และวนัส�าคญัต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การบรกิารคณาจารย์
และบุคลากรของคณะฯ นโยบายการท�างาน ให้บริการแก่สมาชิก

ได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ประสานงาน และอ�านวยความสะดวก                      
แก่สมาชิกทุกคน

หนว่ยประสานงานที่ 13 ผู้ปฏบิตังิานสถาบนั 2 – 3

หมายเลข 1   นายสมลักษณ์ คลังเพ็ชร์
อายุ 48 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
เคยสมัครเป็นผู้ประสาน และกรรมการสหกรณ์ฯ รู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ออมทรัพย์มากพอ ที่จะท�างานตรงจุดนี้ได้ นโยบายการท�างาน 
บริการช่วยเหลือสมาชิกท่ียังไม่รู ้ข่าวสาร บริการตอบค�าถาม                       

ช่วยเหลือเรื่องสหกรณ์ฯ ให้ไวและเร็วยิ่งขึ้น

หมายเลข 5   นายอัคเดช เกษเจริญ
อายุ 48 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์                     
การท�างาน เป็นผูป้ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย์หลายสมัย นโยบาย
การท�างาน บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว                         
เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

หนว่ยประสานงานที่ 8 คณะวศิวกรรมศาสตร์

หมายเลข 3   นายพจน์ เจริญพร
อายุ 40 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์                    
การท�างาน เคยเป็นผู้ประสานงานในปี 2557 นโยบายการท�างาน                
งานประจ�าเต็มที่ งานสหกรณ์เต็มร้อย

หมายเลข 5   น.ส.สุวรรณี ขนขจี
อายุ 42 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน บรรจุ
เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 
จนถึงปัจจุบัน เคยรับต�าแหน่งเป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย                   
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2554, 2556 และ 2558 

นโยบายการท�างาน บริการด้วยใจ แบบเป็นกันเอง บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

หนว่ยประสานงานที่ 2 โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
ฝ่ายมัธยม สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                      
ศนูย์บรกิารสขุภาพแหง่จุฬาฯ                    

หมายเลข 4   นายเสกสัน จิตต์มงคล
อาย ุ49 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์การท�างาน 
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม มา 20 ปี อดีตผู้สมัคร 
ประสานงานประจ�าหน่วยที่ 2 ปี 2558 นโยบายการท�างาน                        
หาประสบการณ์ในการท�างานกบัสหกรณ์ฯ เพือ่บริการข่าวสารและ

เอกสารให้สมาชิกได้รับทราบอย่างทั่วถึง

หมายเลข 5   น.ส.มยุรี มาสา
อายุ 36 ปี การศึกษาปริญญาตรี นโยบายการท�างาน สื่อสารฉับไว 
จริงใจในการให้บริการ

หมายเลข 6   นางร�าไพร ทองค�า
อายุ 46ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เป็น                   
ผู ้ประสานงานประจ�าหน่วยที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ                          
และทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการท�างาน บริการและประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ติดตามและแนะน�าให้สมาชิกได้รับ

สวัสดิการจากสหกรณ์ฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ

หนว่ยประสานงานที่ 10 คณะทนัตแพทยศาสตร์                    

หมายเลข 2   นางรัตนา โกศิยะกุล
อายุ 58 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ประสบการณ์การท�างาน                   
เป็นเจ้าหน้าที่เอกสารของทางราชการ หน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ 
รับราชการมา 22 ปี (เดินเอกสาร) นโยบายการท�างาน อาสา                  
มารบัใช้ท่านสมาชกิฯ งานสมาชกิสูส่หกรณ์ฯ งานสหกรณ์ฯ เพือ่น�า                     

ความรูสู้ส่มาชกิในเขตทีร่บัผดิชอบ ต้ังใจ ตัง้มัน่ต่อหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมายมาสูส่มาชกิฯ

หมายเลข 4   นายธเดช เงื้อมผา
อายุ 46 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เป็น                
ผู้ประสานงานสหกรณ์ 1 สมัย ปฏิบัติหน้าที่ที่คลีนิครังสีเป็นเวลา 
22 ปี นโยบายการท�างาน บริการสมาชิกทุกระดับอย่างเป็นกันเอง 
รับให้ค�าปรึกษาคลอด 24 ชั่วโมง สมาชิกต้องมาก่อนเสมอ

หมายเลข 6   นายสุพจน์ ศรีเมือง
อายุ 48 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 

หน่วยประสานงานที่ 6 คณะแพทยศาสตร ์
(มีผู้ประสานงานได้ 2 คน)                    

หมายเลข 2   นายเลิศ พานไธสง
อายุ 52 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบการณ์การท�างาน 
เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 3 ปี ติดๆ นโยบายการ
ท�างาน พบง่าย รวดเร็ว จริงใจ รับใช้สมาชิก

หมายเลข 3   นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม
อาย ุ31 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประสบการณ์การท�างาน ผู้ประสาน
งานประจ�าปี 2557,2559 นโยบายการท�างาน พบง่าย ใช้คล่อง

หมายเลข 6   นายวิชัย กาละชัย
อายุ 43 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น นโยบายการท�างาน จรงิใจ 
มั่นคง รับใช้สมาชิก

หน่วยประสานงานที่ 7 คณะวทิยาศาสตร ์(มผูีป้ระสานงานได ้2 คน)

หมายเลข 1   นายมิตร น่วมนิวงษ์
อายุ 43 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
ท�างานอยู่คณะวิทยาศาสตร์ 20 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์มา 20 ปี 
นโยบายการท�างาน จะท�างานให้รวดเร็ว ข่าวสาร ทันใจ เรียกใช้ได้
ตลอดเวลา

หมายเลข 2   นายฉกาจ อินทร์คีรี
อายุ 41 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ผู้จัดการ
ทีมกรีฑา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์พเิศษวทิยาลยัเทคนคินครสวรรค์ 
เป็นเวลา 2 ปี ผู้ช่วยผู้จัดการทีมกรีฑาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นโยบายการท�างาน ประสานงานข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ บริการงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับ

สมาชิกสหกรณ์

หมายเลข 3   นายเฉลียง ศรีสุพรรณ์
อายุ 37 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประสบการณ์
การท�างาน ปฏิบัติงานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ณ งานพัสดุ 
คณะฯ เป็นเวลา 11 ปี นโยบายการท�างาน มุง่มัน่การให้บรกิารด้าน
ข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกพึงจะได้รับ รวมทั้ง
การติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ด้วยความตั้งใจ 

ใส่ใจ และเต็มใจให้บริการอย่างสม�่าเสมอ

หมายเลข 4   นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์ส�าเร็จ
อายุ 42 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน อดีต               
ผู้ประสานประจ�าหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2548-2550, 
2554-2558 ปัจจุบัน เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วยสหกรณ์ฯ               
ปี 2559 นโยบายการท�างาน เต็มที่ เต็มใจ รับใช้สมาชิก 

หมายเลข 5   นางนิตยา หอมจันทร์
อายุ 59 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์การ
ท�างาน เป็นรองประธานชมรมคณะวทิยาศาสตร์ นโยบายการท�างาน 
การให้บริการเป็นงานของเขา

หมายเลข 6   นางอุไรกาญจน์ ครองบุญชู
อายุ 57 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ปฏิบัติ
งานธุรการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและ
ครภุณัฑ์ ให้ค�าปรกึษาและด�าเนนิการจดัท�าโครงการ เป็นคณะกรรมการ
ด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพย์จุฬาฯ ปี 2555-2557 นโยบายการท�างาน ประสานงานให้บริการและแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เต็มใจให้บริการแก่สมาชิก ในเรื่องข้อมูลที่เก่ียวข้องของ
สมาชิก

หมายเลข 7   นายสมชาย มีประสพ
อายุ 47 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นโยบายการ
ท�างาน บรกิารให้สมาชกิอย่างรวดเรว็ ประสานงานข่าวสารกบัสมาชกิ
ทั่วถึงทุกจุด

หน่วยประสานงานที่ 9 คณะอักษรศาสตร์ โครงการจัดตั้ง                  
ศนูยพุ์ทธศาสตร์

หมายเลข 5   นายธนากร น้อยค�าสิน
อายุ 46 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
ท�างานบรกิาร ด้วยใจรกั ให้สมาชิกได้ไว้วางใจ ท�างานมาครบ 7 ปี ด้วยใจ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ นโยบายการท�างาน อ�านวยความสะดวก
ให้สมาชิกได้รบัข่าวสารว่องไว รบัส่งเอกสาร บรกิารสมาชิก ให้ทันท่วงที

และยุติธรรม สอบถามทุกข์สุข และให้ค�าชี้แนะสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แก่สมาชิก



จัดท�าโดย คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560 อาคารจามจุรี 9 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-0555 ต่อ 1203 โทรสาร 0-2611-7411

สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตัง้กรรมการด�าเนินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตัง้ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560

หน่วยประสานงานที่ 19 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์                    
มหาวทิยาลัย

หมายเลข 4   นายนที ขวัญรัตน์
อายุ 42 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์             
การท�างาน ท�างานที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มาเป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบัน
มีหน้าที่ควบคุมและผลิตสินค้าเพื่อขายหน้าร้านที่ศาลาพระเกี้ยว                         
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และส่งสินค้าไปตามสาขา                       

ทีต้่องการ นโยบายการท�างาน เป็นสือ่กลางระหว่างสหกรณ์กบัสมาชกิ เพือ่ให้ได้รบั
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้รวดเร็ว และประสานงานกบักรรมการเขตเกีย่วกบั
เอกสารสมาชิก เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที่ 19 ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

หนว่ยประสานงานที่ 21 ศนูยร์กัษาความปลอดภัยและจราจร                   
แหง่จุฬาฯ

หมายเลข 1   นายสมนึก บุพลับ
อายุ 52 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์การท�างาน 
เคยเป็นผู้ประสานงานสหกรณ์มา 4 ปี นโยบายการท�างาน สะดวก 
รวดเร็ว

หนว่ยประสานงานที่ 23 สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่
จุฬาฯ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาวจิยัทรัพยากรการเกษตร             
ส�านกังานจัดการศกึษาทั่วไป สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ศนูยส่์งเสริม
วฒันธรรมแหง่จุฬาฯ (เชียงใหม)่ วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 
สถาบนัวจิยัโลหะและวสัด ุศนูยบ์รกิารวิชาการแหง่จุฬาฯ ศนูยท์ดสอบ
ทางวชิาการแหง่จุฬาฯ ส�านกังานจดัการทรพัยส์นิ โรงพมิพ์แหง่จุฬาฯ                             
บณัฑติวทิยาลยั ศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาลจุฬาฯ 

หมายเลข 3   นายเอกพล ส่งเสริม
อายุ 41 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน 21 ปี             
ทีส่�านกังานจัดการทรัพย์สนิจุฬาฯ นโยบายการท�างาน รวดเร็ว ทนัใจ 
โปร่งใส

หมายเลข 4   นายอุดม พอดี
อายุ 49 ปี การศึกษา ม.6 (ว.ช 1) ประสบการณ์การท�างาน                         
ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 5 ปี นโยบายการท�างาน บริการ
ข่าวสารทันใจรับใช้สมาชิกทุกๆ ท่านครับ

หนว่ยประสานงานที่ 22 ส�านกังานวทิยทรพัยากร ศูนยก์ฬีา                 
แหง่จุฬาฯ ธรรมสถาน 

หมายเลข 3   นางสุภา บุญศรี
อายุ 45 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน 2536 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จุฬาฯ 2537 เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ส�านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 2557-2559 ผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที ่22 นโยบาย

การท�างาน เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ระหว่างสมาชิกและ                
สหกรณ์ฯ อย่างรวดเรว็ ถกูต้อง ช่วยดแูลรกัษาผลประโยชน์ สวสัดกิารต่างๆ ท่ีสมาชกิ
จะพงึมพีงึได้จากสหกรณ์อย่างเตม็ที ่จะเสนอแนะสวสัดกิารต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

หมายเลข 4   นางธมลวรรณ นาคตระกูล
อายุ 38 ปี การศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน ปฏิบัติ
งานด้านธุรการและห้องสมุด นโยบายการท�างาน ให้เป็นที่พึ่งของ
สมาชกิและกระบวนการด้านสหกรณ์ ให้สมาชกิมคีวามรู ้ความเข้าใจ 
เข้าถึงข่าวสาร และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์

หนว่ยประสานงานที่ 20 ผู้ปฏบิตังิานจามจุร ี1 -5 

หมายเลข 1   นางระเบียบ ล้อมวงษ์
อายุ 49 ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์                        
การท�างาน กรรมการหอพักจุฬานิวาส กรรมการประสานงานกีฬา
บุคลากร นโยบายการท�างาน บริการข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ                  
ให้กับสมาชิก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และว่องไว แม่นย�า

หมายเลข 4   นายพิศ อ่อนทอง
อายุ 53 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                          
เป็นผู้จัดการทีมกรีฑากีฬาบุคลากร (ทีม สนม.) หลายสมัย                 
เป็นกรรมการฝ่ายสถานท่ีกีฬากรีฑา งานกีฬาสาธิต กรรมการฝ่าย                 
สถานที่กีฬาวอลเลย์บอล จามจุรีเกมส์ ปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบ�ารุง 

และปัจจบุนัท�าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายคอืดแูลอาคารโรงอาหารรวมทัง้หมด นโยบาย
การท�างาน จะท�าหน้าที่ของผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที่ดี และปฏิบัติงาน                  
ด้วยความซื่อสัตย์ จะอาสาเป็นผู้ประสานงานกลางหรือผู้ประสานงานหลัก                             
เพื่อประชาสัมพันธ์เชื่อมติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานประจ�าหน่วยอื่นๆ                   
แต่ละหน่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการกับสมาชิก ฯลฯ

หมายเลข 5   นายบุญทอม สุขใหม่
อายุ 56 ปี การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบการณ์การท�างาน 
เข้าท�างานในจฬุาลงกรณ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันเป็นผูป้ระสานงาน
ประจ�าหน่วย 20 (ส�านักงานมหาวิทยาลัย) นโยบายการท�างาน 
ด�าเนนิการตดิต่อประสานงาน ข่าวสาร เอกสารต่างๆ ระหว่างสมาชกิ
สหกรณ์ ด้วยความรวดเร็ว จริงใจ

หนว่ยประสานงานที่ 24 คณะสหเวชศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร์
การกฬีา คณะพยาบาลศาสตร ์คณะจิตวทิยา

หมายเลข 2   นายศักดา ดีมูล
อาย ุ39 ปี การศกึษาปรญิญาตรี ประสบการณ์การท�างาน เข้าท�างาน
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 2 เม.ย. 2555 ถึง ณ ปัจจุบัน 4 ปี 
4 เดือน นโยบายการท�างาน เป็นผู้ประสานงานที่ดี เอาใจใส่สมาชิก
ทุกท่าน สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก

หมายเลข 4   นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ
อายุ 42 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การท�างาน                       
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่บริการงาน                                     
แพทย์ (วิทยาศาสตร์) เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วยที่ 24                            
ปี 2557 – ปัจจุบัน นโยบายการท�างาน ทุกข้อมูลข่าวสาร                      

บริการฉับไว จริงใจ พร้อมรับใช้สมาชิก

หน่วยประสานงานที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
 1.1 หน่วยลงคะแนนที่ 1.1 
สถานที ่ บริเวณห้องอาหารอาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะครุศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

หน่วยประสานงานท่ี 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

 2.1 หน่วยลงคะแนนที่ 2.1
สถานที ่ บริเวณห้องอาหารอาจารย์ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะครุศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
 2.2 หน่วยลงคะแนนที่ 2.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี 9
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�ากดั และศนูย์บรกิารสขุภาพ                  

แห่งจฬุาฯ (เขต 10)

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

ลงคะแนนที่ 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 คณะแพทยศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะแพทยศาสตร์

หน่วยประสานงานที่ 7 คณะวิทยาศาสตร์ ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม (หอประวัติ)
 7.1 หน่วยลงคะแนนที่ 7.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะวิทยาศาสตร์ และหอประวัติ

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

หน่วยประสานงานที่ 9 คณะอกัษรศาสตร์ สถาบนัภาษาไทยสรินิธร ศนูย์พทุธศาสน์ศกึษา
 9.1 หน่วยลงคะแนนที่ 9.1
สถานที ่ บริเวณชั้นลอย อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในคณะอกัษรศาสตร์ สถาบันภาษาไทยสรินิธร ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

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

หน่วยประสานงานที่ 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ (นครปฐม)
 11.1 หน่วยลงคะแนนที่ 11.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ยกเว้น ผู ้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกนิสิต                        

คณะสตัวแพทยศาสตร์ จงัหวดันครปฐม ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

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

หน่วยประสานงานท่ี 13 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
สถาบนัวจิยัเทคโนโลยีชวีภาพและวศิวกรรมพันธศุาสตร์ สถาบันวจิยั
พลังงาน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า 
(เกาะสีชัง) ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม (เกาะสีชัง)

 13.1 หน่วยลงคะแนนที่ 13.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารสถาบัน 3
ผู้ลงคะแนน สมาชิกของหน่วยงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัยสภาวะ

แวดล้อม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ สถาบันวิจัย
พลังงาน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจยัทรพัยากรทางน�า้ 
(ยกเว้น ผูป้ฏิบตังิาน ณ เกาะสชัีง ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

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

หน่วยประสานงานท่ี 16 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม                 
สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันการขนส่ง สถาบันไทยศึกษา

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

เอเชียศึกษา สถาบันการขนส่ง สถาบันไทยศึกษา

หน่วยประสานงานท่ี 17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม                       
คณะศิลปกรรมศาสตร์

 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�านกับรหิารกจิการนสิติ
 18.1 หน่วยลงคะแนนที่ 18.1
สถานที ่ บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคารเปรมบุรฉัตร
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในสถาบันภาษา
 18.2 หน่วยลงคะแนนที่ 18.2
สถานที ่ บริเวณโรงอาหารรวม ด้านทิศใต้ อาคารจุลจักรพงศ์
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในส�านักบริหารกิจการนิสิต 
 สมาชิกส�านักบริหารกิจการนิสิต ที่ปฏิบัติงานอยู่สภาคณาจารย์ สโมสรอาจารย์
 18.3 หน่วยลงคะแนนที่ 18.3
สถานที ่ บรเิวณโถงชัน้ล่าง อาคารหอพกันสิติ อาคารชวนชม
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในส�านักบริหารกิจการนิสิต ที่ปฏิบัติงานอยู่หอพักนิสิต

หนว่ยประสานงานที ่19 ศนูย์หนงัสอืแห่งจฬุาฯ (วทิยกติติ/์ แว่นแก้ว/ ศาลาพระเกีย้ว/ จตุัรสัจามจรุ/ี 
ม.นเรศวร/ ม.บรูพา/ ม.สรุนาร/ี ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ/              
สาขารตันาธเิบศร์ แคราย/ ม.พะเยา) ส�านกัวชิาทรพัยากรการเกษตร (น่าน)

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

ทรัพยากรการเกษตร จ.น่าน ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์)
 19.2 หน่วยลงคะแนนที่ 19.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารแว่นแก้ว
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ที่อาคารแว่นแก้ว
 19.3 หน่วยลงคะแนนที่ 19.3
สถานที ่ บริเวณโรงอาหารรวม ด้านทิศเหนือ อาคารจุลจักรพงศ์
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในศนูย์หนงัสอืแห่งจฬุาฯ ทีศ่าลาพระเกีย้ว จตัรุสัจามจรุ ี(ยกเว้นผูป้ฏิบตังิาน 

ณ ม.นเรศวร/ ม.บรูพา/ ม.สรุนาร/ี ร.ร.นายร้อยพระจลุจอมเกล้าฯ/ สาขารตันาธิเบศร์         
แคราย/ ม.พะเยา ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์) 

หน่วยประสานงานที่ 20 ส�านกังานสภามหาวิทยาลยั ศูนย์การจัดการทรพัยากรมหาวทิยาลยั 
ส�านกับรหิารยทุธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านกับรหิารการเงนิ
การบญัชีและการพสัดุ ส�านกับรหิารทรพัยากรมนษุย์  ส�านกับรหิาร
ระบบกายภาพ ศนูย์ส่ือสารองค์กร ศนูย์พฒันกจิและนิสิตเก่าสัมพนัธ์ 
ส�านกับรหิารวชิาการ ส�านกังานการทะเบยีน ส�านกัพมิพ์แห่งจฬุาฯ 
ส�านกังานมหาวทิยาลยั ส�านกับรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศนูย์
วเิคราะห์รายได้และปฏบิตักิารลงทนุ ศนูย์บรหิารกลาง ศนูย์บรหิาร
ความเสีย่ง ส�านกับริหารวจิยั ศนูย์เครอืข่ายการเรยีนรูเ้พือ่ภูมภิาค 
จ.น่าน/จ.สระบรุี

 20.1 หน่วยลงคะแนนที่ 20.1
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี 5
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย               

ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักบริหารการเงินการบัญชีและ
การพัสดุ ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ส�านักบริหารระบบกายภาพ ศูนย์สื่อสาร
องค์กร ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ศนูย์เครอืข่าย การเรยีนรูเ้พือ่ภมูภิาคฯ 
ส�านักบริหารวิชาการ ส�านักงานการทะเบียน ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ส�านักงาน
มหาวิทยาลัย ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัการลงทุน ส�านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์บริหารกลาง ศูนย์บริหารความเสี่ยง ส�านักบริหารวิจัย (ยกเว้น                          
ผู้ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ จ.น่าน และ จ.สระบุรี                      
ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

หน่วยประสานงานที่ 21 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ
 21.1 หน่วยลงคะแนนที่ 21.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารบริการ
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

หน่วยประสานงานที่ 22 ส�านักงานวิทยทรัพยากร ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ธรรมสถาน
 22.1 หน่วยลงคะแนนที่ 22.1
สถานที ่ บริเวณโถงพระบรมรูปฯ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในส�านักงานวิทยทรพัยากร ศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ธรรมสถาน

หน่วยประสานงานที่ 23 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาฯ ศนูย์การศกึษาทั่วไป 
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการของเสีย
อนัตราย ศนูย์ยุโรปศกึษา ศนูย์รสัเซยีแห่งจฬุาฯ ศนูย์อนิเดยีศกึษา 
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ               
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้าน
ปิโตรเลียม เคมีและวัสดุ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ 
ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ บณัฑติวทิยาลยั 
ส�านกับรหิารวริชักจิฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ สถาบัน
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม 
(เชียงใหม่)

 23.1 หน่วยลงคะแนนที่ 23.1
สถานที ่ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิทยพัฒนา
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ ศูนย์การศึกษาทั่วไป                 

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการของเสียอันตราย                               
ศูนย์ยุโรปศึกษา ศูนย์รัสเซียแห่งจุฬาฯ ศูนย์อินเดียศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย                        
ส�านักบริหารวิรัชกิจฯ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ (ยกเว้นผู้ปฏิบัติงาน                             
ณ ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม (เชียงใหม่) ลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์)

 23.2 หน่วยลงคะแนนที่ 23.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ                                

ศนูย์บรกิารวชิาการแห่งจฬุาฯ ศูนย์ความเป็นเลศิแห่งชาตด้ิานปิโตรเลยีมเคมแีละวสัดุ 
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ

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

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนว่ยประสานงานที่ 24 คณะสหเวชศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะจิตวิทยา

 24.1 หน่วยลงคะแนนที่ 24.1
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ลงคะแนน สมาชกิในคณะสหเวชศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา
 24.2 หน่วยลงคะแนนที่ 24.2
สถานที ่ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบรมราชชนนีศรีสตพรรษ
ผู้ลงคะแนน สมาชิกในคณะพยาบาลศาสตร์  คณะจิตวิทยา

ผู้สมัครเข้ารับการเลืิอกตัง้เป็นผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560  และนโยบายโดยสังเขป

สถานท่ีลงคะแนน ประกอบด้วย 33 หน่วยลงคะแนน ดงัน้ี


