
 
ประกาศ  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด 

เรื่อง  หมายเลขและรายชื่อผูสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ  ประจำป  2566 

______________________________________________ 
 

 ตามที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด (สอ.มม.)  ไดประกาศรับสมัครสรรหาประธานกรรมการและ

กรรมการดำเนินการแทนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่ออกตามวาระ ประจำป  2566  บัดนี้ไดสิ้นสุดการรับสมัครแลว  

คณะกรรมการสรรหาจึงไดจับสลากกำหนดหมายเลขผูสมัครรับการสรรหา  ดังนี ้
 

เขตสรรหา หมายเลข ชื่อ – สกุล เลขทะเบียน สังกัด 
     

ประธานกรรมการดำเนินการ   2 คน  มีสิทธิเปนประธานได  1  คน  

 1 รศ.นพ.วิสูตร ฟองศริิไพบูลย 12427 ขาราชการบำนาญ 

ภาควิชานิติเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 2 อ.นพ.วิโรจน จงกลวัฒนา 20990 ขาราชการบำนาญ 

ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
      

กรรมการดำเนินการ   18  คน    

เขตศาลายา   6  คน  มีสิทธิเปนกรรมการ  1  คน   

 1 นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ 9004 ขาราชการบำนาญ 

สถาบันโภชนาการ 

 2 นายคณพศ เฟองฟุง 11732 ขาราชการบำนาญ 

กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบด ี

 3 ผศ.ดร.อาภา     ภัคภิญโญ 23454 ขาราชการบำนาญ 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 4 ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท 18505 ขาราชการบำนาญ 

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 5 ผศ.สมศกัดิ ์ วงศาวาส 17222 ขาราชการบำนาญ 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 6 นายมนัส หีบจันตร ี 31726 ลูกจางประจำ 

สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร 

เขตพญาไท   3   คน  มีสิทธิเปนกรรมการ  2  คน  

 7 นายประมวล เสืออุดม 17208 เกษียณอายุงาน 

สำนักงานผูอำนวยการ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

 8 นางสาวยุพด ี คุณประยูร 10350 ขาราชการบำนาญ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

 9 รศ.ดร.เรณ ู พุกบุญม ี 18468 พนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
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เขตสรรหา หมายเลข ชื่อ – สกุล เลขทะเบียน สังกัด 
     

เขตบางกอกนอย  9  คน  มีสิทธิเปนกรรมการ  4  คน  

 10 ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล 2041 ขาราชการบำนาญ 

ภาควิชาชีวเคม ี

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

  11 นางศรุตยา รองเลื่อน 12067 ขาราชการบำนาญ 

งานการพยาบาลสูติศาสตร-นรีวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 12 ผศ.วาสนา จิติมา 18303 ขาราชการบำนาญ 

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร -นรีวิทยา 

คณะพยาบาลศาสตร 

  13  นางพวงทอง       ตันวงษวาน 8454 ขาราชการบำนาญ 

ฝายการพยาบาล 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  

 14 นายประภัสสร  อรุณธารี 28770 พนักงานมหาวิทยาลัย 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 15 นายสุทิน กวางใจทะเล 22767 พนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 16 ผศ.ดร.เสาวรส มีกุศล 25213 พนักงานมหาวิทยาลัย 

     ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร 

 17 นายธนาชัย   นุมพรม 24625 พนักงานมหาวิทยาลัย 

ฝายสารสนเทศ 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 18 นายสมใจ แยมประยงค 9052 เกษียณอายุงาน 

ภาควิชาจักษุวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 

  จึงขอเชิญสมาชิก สอ.มม. ทุกทานใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ  ประจำป  

2566  ดังนี ้

1. สมาชิกที่ไดลงทะเบียนแจงความประสงคใชสิทธิลงคะแนนสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส (E-Vote) ใชสิทธิลงคะแนน 

สรรหาไดทางเว็บไซต สอ.มม. (www.musaving.com) “ระบบสมาชิก Online” และทาง Mobile Application ในวันอังคารท่ี 13 

ธันวาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 (ระหวางเวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 22 

ธันวาคม  2565) โดยใชรหัสผานที่ไดรับทาง SMS จาก สอ.มม. ณ วันที่ลงทะเบียนแจงความประสงคใชสิทธิลงคะแนนสรรหา 

2. สมาชิกสังกัดปกตทิี ่ไมได  ลงทะเบียนแจงความประสงคใชสิทธิลงคะแนนสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส (E-Vote)   เพ่ือเปน 

การรักษาสิทธิ ตดิตอรับบัตรลงคะแนนดวยตนเอง ณ สำนักงาน สอ.มม. ตามประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  

ฉบับที่ 28/2565 เรื่อง การรับบัตรลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการแทนประธานกรรมการและกรรมการที่ออกตาม

วาระ ประจำป 2566 ตั้งแตวันที่ 13  - 22 ธันวาคม 2565 โดยแสดงบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจาหนาที่ (ID Card)  

สมาชิกมารับบัตรลงคะแนนและลงคะแนนสรรหาเรียบรอยแลว  สามารถหยอนบัตรลงคะแนนสรรหาไดในทันที ณ จุดหยอนบัตร

ลงคะแนนที่  สอ.มม. ตั้งไวในแตละสาขา ระหวางเวลา  เวลา 08.30 – 15.30 น. (เวนวันหยุดราชการและวันหยุดของ สอ.มม.) 
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3. สมาชิกหนวยเก็บเอง, วิทยาเขตกาญจนบุรี, วิทยาเขตนครสวรรค, ศูนยอบรมสูงเนิน และวิทยาเขตอำนาจเจริญ  

ที่ ไมได ลงทะเบียนแจงความประสงคใชสิทธิลงคะแนนสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส (E-Vote) สอ.มม.จะจัดสงบัตรลงคะแนนใหทาง

ไปรษณีย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เมื่อสมาชิกไดรับบัตรลงคะแนนและไดทำการลงคะแนนสรรหาแลวใหใสบัตร

ลงคะแนนลงในซองที่ สอ.มม. กำหนดเทานั้น  โดยสงกลับ สอ.มม. ทางไปรษณียภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2565  

หรือหยอนบัตรดวยตนเองเทานั้น ไดที่สำนักงาน สอ.มม.ทุกสาขา ตั้งแตวันท่ี 13 - 22 ธันวาคม 2565  เวลา  08.30 - 15.30 น. (เวน

วันหยุดราชการและวันหยุดของ สอ.มม.)  

    

 จึงประกาศใหทราบทั่วกัน   

 

 

 

      (ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล) 

      ประธานคณะกรรมการสรรหา 

      สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 



ประวัติและหมายเลข

ผู้ลงสมัครรับการสรรหา

เป็นประธานกรรมการ







ประวัติและหมายเลข

ผู้ลงสมัครรับการสรรหา

เป็นกรรมการดําเนินการ






































