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ข่าวบริการสมาชิก 

 

ขายทีด่ิน 

 เนื้ อที ่31 ไร่ 2 งาน 82 ตร.ว. ต.นาดินด า อ.เมือง จ.เลย ราคาไร่ละ 220,000 บาท สนใจติดต่อ คุณ

ศิริศกัด์ิ สีค าภา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 081-988-5038 

 เนื้ อที ่9 ไร่ 2 งาน 15 ตร.ว. ถนนอุทยัธานี-วัดสงิห์ ต.น า้ซึมม อ.เมือง จ.อุทยัธานี ราคาตารางวาละ 250 

บาท ขายต ่ากว่าราคาประเมิน (ที่ดินติดสระประมง จ.อุทยัธานี) สนใจติดต่อ น.ส.ลดัดา สุทธิโคตร คณะ

วิทยาศาสตร์ โทร.083-093-2146, 089-140-0390 

 เนื้ อที ่135 ตารางวา ซึ.8 ม.7 ถ.เชียงใหม่-สนัก าแพง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ ราคาตารางวาละ 

10,000 บาท สนใจติดต่อ ผศ.อรพนิท ์วิบูลยพ์นัธุ ์คณะครุศาสตร์  โทร.084-722-3767, 02-588-

4620 

 เนื้ อที ่200 ตร.ว. อ.สองพ่ีน้อง จ.สพุรรบุรี (จัดสรรแล้ว เย้ืองวัดไผ่โรงวัว โฉนดพร้อมโอน) ราคา 

250,000 บาท สนใจติดต่อ คุณรตันา โกศิยะกุล คณะทนัตแพทยศาสตร์ โทร. 082-002-9595 

 เนื้ อที ่4 ไร่  2 งาน 82.2 ตร.ว. เลขที่โฉนด 40641 เล่มที่ 407 หน้า 41 อ.เมือง จ.พิษณโุลก ราคา

ตารางวาละ 3,500 บาท สนใจติดต่อ คุณวรญัญา บุญธีระเลิศ โทร. 089-448-1766 

ขายบา้นพรอ้มทีด่ิน 

 บา้นเดีย่ว เนื้ อที ่21 ตร.ว.  ซึ. 2/1 ถ.ติวานนท-์ปากเกรด็ 20 ต.บางพูด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 

(3ห้องนอน 2ห้องน า้ พร้อมแอร์ 1 ตัว พัดลม 1 ตัว)ราคา 1,500,000 บาท  สนใจติดต่อ คุณสุวารี ศรี

ทูรขจร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 084-418-7345 

 ทองสุขวิลล่า เน้ือที่ 80 ตร.ว.  ซึ.ฉิมพลี 28 เขตตล่ิงชัน (มีโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสแีดงอ่อน) 

ราคา 4,200,000 บาท สนใจติดต่อ คุณวรณั ประดิษฐทศันยี ์สมาชิกสมทบ โทร. 089-488-4480 

 บา้นเดีย่ว เนื้ อที ่100 ตร.ว. ซึ.ลาดพร้าว 80 แยก 11 (จันทมิา) ราคา 12.5 ล้านบาท สนใจติดต่อ คุณ

ทิพาพนัธ ์โตสุโขวงศ ์สมาชิกสมทบ โทร. 081-302-7798 

ขายทาวนเ์ฮาส/์ทาวนโ์ฮม 

 หมู่บา้นวิเศษสุขนคร 19 เน้ือที่ 20 ตร.ว. (3ห้องนอน 2ห้องน า้ หน้ากว้าง 5 เมตร เฟอร์นิเจอร์ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ) ซึ. 2/6 ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  

ราคา 1,390,000 บาท สนใจติดต่อ คุณจินตนา พลพงษ ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

โทร. 085-460-0602 

 หมู่บา้นธารถวิล เน้ือที่ 21 7/10 ตร.ว. (3ห้องนอน 2ห้องน า้ หน้ากว้าง 5.5 เมตร) ซึ.ศาลาธรรมสพน์ 

36 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ราคา 1,600,000 บาท สนใจติดต่อ คุณจุฑารตัน ์

วิทยา คณะครุศาสตร ์โทร. 081-801-4141, 084-110-4041 

ขายคอนโดมิเนยีม/อาคารชุด/แฟลต 

 ทบัทิมแมนชัน่ เน้ือที่ 22 ตร.ม. ซึ.ทบัทมิ ถ.จอมทอง แขวง/เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ราคา 300,000 

บาท สนใจติดต่อ คุณอคัรภา จนัทรแ์จ่ม คณะสหเวชศาสตร์ โทร.086-744-2752 

 

ขายดาวนค์อนโดมิเนียม/อาคารชุด/แฟลต 
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 หมู่บ้านเอื้ออาทร เพชรเกษม 81  เน้ือที่ 33 ตร.ม. (1ห้องนอน 1ห้องรับแขก)ซึ.ไชยสิทธิ์ 2 ถ.เลียบฝั่ง

เหนือ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ ราคา 100,000 บาท สนใจติดต่อ คุณสาลิกา สงัขง์าม คณะ

ทนัตแพทย์ โทร. 02-218-87120, 88-503-5148  

ใหเ้ช่าคอนโดมิเนยีม 

 เดอะเทมโป รชัดา เน้ือที่ 30 ตร.ม. เพียง 100 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขว้าง ถนนประชา

บ าเพญ็ 3/1 มีสระวายน า้ ฟิตเนส  1ห้องนอน  1ห้องน่ังเล่น  1ห้องครัว  พร้อมแอร์ 2 ตัว เครืองท า

น า้อุ่น เคร่ืองซัึกผ้า เฟอร์นิเจอร์ใหม่ครบชุด ประตูมีรหัสเปิด  ราคาเช่าเดือนละ 13,000 บาท สนใจ

ติดต่อ คุณมยุรี เนตรนภิส คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 081-4927209 

ขายรถยนต ์

 นสิสนั รุ่นทีดา้ ปี 2008 สีขาวมุข เคร่ือง 1,600 ซีึซีึ (เกียร์ออโต้ รถบ้านมือเดียวไม่เคยชน แมก็แท้ ขอบ

16) ราคา 470,000 บาท สนใจติดต่อ คุณมานพ  พึง่คง คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 086-798-0806 

 มาสดา้น รุ่น 3 ปี 2010 สีด า เคร่ือง 2,000 ซีึซีึ (ตัวทอ็ป มี sunroof แมก็แท้ ขอบ17) ราคา 629,000 

บาท  สนใจติดต่อ คุณชนษิฐา อิศรี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร. 085-050-7708 

อื่นๆ 

 บริการที่พกัและน าท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ ์ อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง (ดอยแม่แมะ ถ า้ตับเต่า ถ า้

ผ่างาม ถ า้เชียงดาว ดอยอ่างขาง เขื่อนบ้านลาน พระธาตุโปร่งน า้ร้อน ดอยผ่าห่มปรก บ้านเลก็ในป่าใหญ่ 

บ้านทา่ตอน พระเจดีย์แก้ว สวนส้มธนาธร ดอยแม่สลอง และอื่นๆ) สนใตติดต่อ คุณสมโภช พูลวิชา 

โทร. 081-487-0894 

 ทวัรล์าวใตจ้ าปาสกั อุบลราชธานี ช่องแมก็  ปราสาทหินวัดภ ู น า้ตกวีพี  น า้ตกคอนพะเพง  ตลาดเช้า  

น า้ตกตาดฟาน  ไร่ชากาแฟ  น า้ตกตาดผาซ่ึวม  ราคา 8,500 บาท  สนใจติดต่อ คุณพรรณี สระสม 

ส านักงานมหาวิทยาลัย โทร. 089-763-1004 

 บริการรถตูร้บั-ส่ง  จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์-รังสติคลอง 3 สนใจติดต่อ คุณอริยาภรณ ์ประคอง

วงษ ์คณะแพทยศาสตร์ โทร. 081-930-2348 

 บริการรถตูโ้ดยสารจากอยุธยา-กรุงเทพฯ(จุฬาฯ) รถออกเวลา 06.00 น.เส้นทางพระอนิทร์ราชา-

นวนคร-ธรรมศาสตร์-ม.กรุงเทพ-ขม้นด่วนโทเวล์-อนุสาวรีย์ชัยฯ-พญาไท-จุฬาฯ สนใจติดต่อ ว่าที ่รต.

หญิง ถวลัย ์แกว้ประดิษฐ ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ โทร. 0-2218-8632-33, 089-821-7356  

 

ขอแสดงความอาลยั แด่สมาชิกถงึแก่กรรม 

 นางสาวเพญ็ศรี   ชูบรรจง  คณะวิทยาศาสตร์ 

 นายสรุจิตร์   จิตต์หมื่นไวย  ส านักงานจัดการทรัพย์สนิ 

 

***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้โดยกรอกแบบพิมพ์ “ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับได้ทุกสาขา         

หรือส่งมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, chulasavcoop@gmail.com น าส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน 

จะประชาสมัพันธใ์ห้ในเดือนถัดไป 

 

 

 


