
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

ทรงพระเจริญ

ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ปีที่ 53 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม  2556



อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สมาชิก
 ร้อยละ  5.00
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณ์อื่น

 ร้อยละ 5.50
 (ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2556)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เป็นเอกสารภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

***ท่านที่ประสงค์ฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน กรุณาติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากที่เบอร์ 02-218-0555 ต่อ 1805

Chu la longko rn  Un ive r s i t y
Sav ings  Cooperat ive  L imi ted

เงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยทบต้น

ณ วันจันทร์สุดท้าย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ไม่จ�ำกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

ตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
ตั้งแต่ 5 ล้ำนบำทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า

เงินฝากประจ�า

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.70 3.1450

3.90 3.3150
3.80 3.2300

4.00 3.4000

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า (ร้อยละ)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

  3 เดือน  3.25 2.7625

  6 เดือน  3.50 2.9750

  12 เดือน

 ไม่ถึง 1 ล้านบาท  3.60 3.0600

 ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท 3.70 3.1450

 ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท 3.80 3.2300

 ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 3.90 3.3150

 ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  4.00 3.4000

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน (ร้อยละ)

จัดท�าโดย
 นายวิศิษฐ์  หินแก้ว
 อ.อธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล
 นายส�าลี เหลาชัย
 นางสาลี่  หมั่นเจริญ
 นางอังคณา  พวงเงิน
 นายลับแล  ณ บางช้าง
 นายสมชาย  หอมจันทร์
 นายณรงค์  เพชรสุก
 น.ส.ธารินี  ทองสงฆ์
 น.ส.ฉัตรชุลี  โสตถิอ�ารุง
 นายธนากร  ช่วยวงศ์

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
 โทรศัพท์ 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝ่ายการเงิน ต่อ 1501, 1503 
 ฝ่ายเงินกู้  ต่อ 1401, 1806-1811
 ฝ่ายเงินฝาก  ต่อ 1502, 1802-1805
 ฝ่ายทะเบียนสมาชิก  ต่อ 1301, 1812-1813
 ฝ่ายธุรการ  ต่อ 1201-1205
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ต่อ 1101, 1800
 ฝ่ายบัญชี  ต่อ 1601-1603
 ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน  ต่อ 1701-1703
 ฝ่ายนิติการ  ต่อ 2101-2102
 ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ  ต่อ 2201-2202
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 2001-2004
 ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ต่อ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร์  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ 0-2218-1039

 เวลาท�าการ วันจันทร์ - วันศุกร์
 ส�านักงาน 08.30 - 15.30 น.
 สาขา 1 และ 5  08.45 - 15.15 น.
 สาขา 2, 3, 4 และ 6 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 -  
  13.30 น.)

	 ...ในภาษาทุกภาษาก็ต้องมีค�าว่า	 เมตตา	 คือเอื้อเฟื้อซ่ึงกันและกัน	 มองคนอื่นในทางท่ีจะ 

ช่วยเหลือเขามากกว่าที่จะไปแย่งชิงเขา	 ทุกภาษาทุกศาสนา	 ก็มีจิตใจนี้	 หรือวิธีการนี้	 ขอให้ 

ท่านทั้งหลายท�าต่อไปด้วยความแน่วแน่	 และด้วยความสุจริตใจจะเป็นทางที่จะช่วยส่วนรวม 

ให้อยู่เย็นเป็นสุข...

พระราชด�ารัส

พระราชทานแก่คณะกรรมการอ�านวยการสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๘

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ2



	 รายการ	 2555	 ก.ย.	2556	 ต.ค.	2556
หน่วย : บาท

ผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จ�านวนสมาชิก	(ราย)	 14,544	 14,811	 14,812

	สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์		(พระองค์)	 	 	

	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 1	 1	 1

	 	 -	สมาชิก		 11,177	 11,291	 11,283

	 	 -	สมาชิกสมทบ	 3,366	 3,519	 3,528

 1.  สินทรัพย์รวม 30,568,674,211.23 33,572,815,333.34 33,863,426,405.84

	 	 1.1		 เงินให้สมาชิกกู้	 4,267,422,341.99	 4,602,031,079.62	 4,645,429,077.26

	 	 1.2		 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	 7,146,396,873.20	 9,008,081,406.21	 9,008,081,406.21

	 	 1.3		 เงินลงทุน	 18,892,219,471.96	 19,579,172,948.07	 19,683,711,871.21

									 1.3.1	 เงินสด	/	เงินฝากธนาคาร	 839,326,029.36 582,077,651.20 606,014,783.56

									 1.3.2		 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว	 16,747,145,455.67 17,301,445,296.87 17,356,588,110.87

									 1.3.3		 เงินฝาก	ชสอ.	/	สหกรณ์อื่น	 1,305,747,986.93 1,695,650,000.00 1,721,108,976.78

	 	 1.4	 สินทรัพย์อื่น	 262,635,524.08	 383,529,899.44	 526,204,051.16

 2. หนี้สินรวม 16,445,991,319.94 18,947,644,536.93 19,086,049,722.59

	 	 2.1		 เงินกู้ยืม	 7,475,000,000.00	 8,447,000,000.00	 8,549,000,000.00

	 	 2.2		 เงินรับฝากจากสมาชิก	 7,352,767,717.90	 9,132,867,505.42	 9,219,631,264.15

	 	 2.3		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 1,500,110,943.91	 1,058,983,874.61	 1,027,383,874.61

	 	 2.4		 หนี้สินอื่น	 118,112,658.13	 308,793,156.90	 290,034,583.83

 3.  ทุนของสหกรณ์ 14,122,682,891.29 14,625,170,796.41 14,777,376,683.25

	 	 3.1		 ทุนเรือนหุ้น	 10,495,508,960.00	 11,035,293,300.00	 11,086,574,790.00

	 	 3.2		 ทุนส�ารอง	 1,699,556,588.79	 1,837,200,107.76	 1,837,200,107.76

	 	 3.3		 ทุนสะสม	 696,825,875.98	 759,102,041.68	 751,671,714.58

	 	 3.4		 อื่นๆ	 315,608,494.65	 240,348,142.30	 274,454,916.15

	 	 3.5		 ก�าไรสุทธิ	 915,182,971.87	 753,227,204.67	 827,475,154.76

 4. รายได้  1,495,772,512.14 1,218,422,766.40 1,345,779,442.13

	 	 4.1		 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้	 164,303,042.38	 151,598,483.81	 170,781,009.07

	 	 4.2		 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้	 331,483,317.09	 306,808,537.12	 342,512,782.96

	 	 4.3		 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน		 943,073,706.51	 690,927,271.65	 757,100,340.95

	 	 4.4		 รายได้อื่น	 56,912,446.16	 69,088,473.82	 75,385,309.15

 5.  ค่าใช้จ่าย 580,589,540.27 465,195,561.73 518,304,287.37

	 	 5.1		 ดอกเบี้ยจ่าย	 478,181,420.70	 395,082,170.07	 441,414,171.35

	 	 5.2		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 102,408,119.57	 70,113,391.66	 76,890,116.02

3ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



ประธานแถลง

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

	 สมาชิกครับในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา	 เหตุบ้านการเมืองค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวาย	 และมีแนวโน้มจะยืดเยื้อ 

ยาวนาน	 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเราผันผวนจนไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรได้	 ตลาดหุ้นก็ผันผวน	 ราคาทองค�าขึ้นๆ	 ลงๆ	 

ไม่แน่นอน	 อาหารการกินก็ปรับราคาข้ึนเรื่อยๆ	พูดได้ว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง	 ส่งผลให้การลงทุนต่างๆ	 อาจจะได้ก�าไรไม่เป็น 

ไปตามเป้าหมาย	แต่อย่างไรก็ตาม	ผลการประกอบการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2556	สหกรณ์ฯ	สามารถ 

ท�าก�าไรสุทธิได้	 827	 ล้านบาทเศษ	 การที่สหกรณ์ฯ	 ท�าก�าไรได้สูงนั้น	 ส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินปันผล	 เงินเฉลี่ยคืนสูง	 รวมทั้งได้รับ 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคาร	 และได้กู้เงินในอัตราดอกเบ้ียต�่า	 นอกจากน้ียังได้รับสวัสดิการที่ดีด้วยน้ัน	 เป็นความภูมิใจ 

ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคน	 แต่ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับ	 สิ่งที่ท�าให้ภาคภูมิใจอย่างที่สุด	 คือ	 สหกรณ์ฯ	 สามารถท�าให้สมาชิก 

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม	มีความสุขกายสบายใจ	ดังนั้น	ผม	คณะกรรมการ	และเจ้าหน้าที่ทุกคน	ขอสัญญาว่าจะบริหารจัดการ 

กิจการสหกรณ์ฯ	โดยน�าประสบการณ์และความรูค้วามสามารถที่สั่งสมมาใช้ให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด	และตั้งอยู ่

บนความถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ	 โปร่งใสและตรวจสอบได้	 ให้สมกับค�าขวัญของสหกรณ์ฯ	 ที่ว่า	 

สหกรณ์ออมทรัพย์	ยกระดับเศรษฐกิจ	ชีวิตแจ่มใส

	 สมาชิกทีส่อบถามผมมาว่า	เงนิปันผล	เงนิเฉลีย่คนืของปี	2556	น้ีจะได้เท่าไร	น้อยหรอืมากกว่าปีท่ีแล้ว	ผมขอยนืยนักับสมาชิก 

ทุกท่านว่าการจัดสรรก�าไรสุทธิในปี	2556	ซึ่งคาดว่าจะมีก�าไรสุทธิประมาณ	1,000	ล้านบาท	คงเป็นที่พอใจของสมาชิก	 เงินปันผล 

และเงินเฉลี่ยคืนจะไม่ต�่ากว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน	มั่นใจได้ครับ	ส�าหรับการกู้เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน	 ในปี	 2556	นี้	 สหกรณ์ฯ	 

ให้สมาชิกยื่นกู้ได้ในอัตราร้อยละ	60	ของเงินปันผล	 เงินเฉลี่ยคืน	 (อัตราเงินปันผลร้อยละ	6.01	และอัตราเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ	33) 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557	และการกู้เงินฉุกเฉินเดือนมกราคม 2557	สมาชิกไม่ต้องเสีย 

ดอกเบี้ย	5	วัน	(27	–	31	ธันวาคม	2556)	ยื่นกู้ได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556	โดย	รายละเอียดการกู้เงินทั้ง	2	เรื่องนี้	อ่านเพิ่มเติม 

ได้ที่หัวข้อประชาสัมพันธ์ในข่าวสหกรณ์ฯ	ฉบับนี้เลยนะครับ	

	 ของขวัญปีใหม่ส�าหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะเช่าห้องพักอาศัย	โครงการระเบียงจามจุรี	คณะกรรมการด�าเนินการมีมต ิ

ให้จัดท�าระเบียบในการกู้เงินพิเศษเพื่อสิทธิการเช่าห้องพักอาศัย	 โดยให้สมาชิกกู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ	 70	 ของราคาสิทธิการเช่า 

ห้องพกัอาศยัโครงการต่างๆ	ของจฬุาฯ	ซึง่รายละเอยีดของระเบียบดังกล่าวอยูใ่นระหว่างการขอความเห็นชอบจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์	 

เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว	สหกรณ์ฯ	จะรีบประกาศข่าวดีให้สมาชิกทราบต่อไป

	 สมาชิกครับ	การกู้เงินกับสหกรณ์ฯ	อาจดูว่ามีหลายประเภท	ถ้าสมาชิกคนหนึ่งกู้เงินทุกประเภทจะท�าให้เป็นหนี้สินมากมาย 

หรอืไม่	ผมขอเรยีนท�าความเข้าใจว่า	สหกรณ์ฯ	ให้สมาชกิกูเ้งนิได้ตามสทิธทิีก่�าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ฯ	อย่างเคร่งครัด	ถงึสมาชกิ 

จะกู้ครบทุกประเภทสมาชิกก็ต้องมีเงินเดือนให้พอหักและมีเงินเหลืออีกร้อยละ	 10	 อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ	 ไม่มีความประสงค ์

จะส่งเสริมให้สมาชิกเป็นหนี้	 แต่ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหนักของสมาชิก	 และให้สมาชิกด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างด	ี 

มีความสุขนะครับ	

	 สุดท้ายผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ	 และเลือกตั้ง 

ให้เป็นผู้ประสานงานของสหกรณ์ฯ	 เมื่อวันที่	 22	 พฤศจิกายน	 ท่ีผ่านมา	 แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ได้ให้ความไว้วางใจ	 และ 

เช่ือมั่นให้ท่านเข้ามาบริหารกิจการสหกรณ์ฯ	 แล้ว	 ขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่	 เต็มใจ	 และเต็มก�าลัง	 

เพือ่ขบัเคล่ือนสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	ของเราให้เดนิหน้าไปอย่างมัน่คง	และเข้มแขง็	เป็นหลกัให้สมาชกิทกุคนต่อไปนะครบั	สวสัดีครบั
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ธนากร ช่วยวงศ์

	 ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี	้หลายคนคงอยากไปท่องเทีย่ว 
ตามภูเขา	 ยอดดอย	 ทางภาคเหนือในประเทศไทยของเรา	 ในวันนี ้
เราจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกับกิจกรรมดีๆ	 ที่สหกรณ์ออมทรัพย ์
จฬุาฯ	ร่วมกบัสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานมลูนธิโิครงการหลวง	จ�ากดั	 
และสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ได้ไป 
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 ให้กับชุมชนบนดอย	 เราจึงมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้
สมาชกิได้อ่านและได้ร่วมรูส้กึร่วมไปกบัการเดนิทางอนัแสนประทบัใจ 
กบัโครงการทีม่ชีือ่ว่า	“สานฝัน...สร้างอาคารเรยีนให้น้องชาวดอย”

	 เริม่ต้นการเดนิทางจากจังหวดัเชยีงใหม่ในช่วงบ่าย	หลงัจาก 
ที่เสร็จสิ้นจากภารกิจจัดสัมมนาทางวิชาการไตรภาคี	 โดยรถตู้ของ 
สหกรณ์	 ผ่านอ�าเภอดอยสะเก็ด	 อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 และเข้าสู ่ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น	 ต�าบลท่าก๊อ	 อ�าเภอแม่สรวย	 
จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการท�ากิจกรรมเพื่อ 
สงัคม	หรอืนิยมเรยีกกนัว่า	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)*	
ในครั้งนี้	ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
ห้วยน�้าขุ ่น	 ประมาณ	 150	 กิโลเมตร	 ใช้เวลาเดินทางประมาณ	 
4	ช่ัวโมง	โดยม	ีคณุภราดร ส่ือมโนธรรม	ประธานกรรมการด�าเนนิการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	 จ�ากัด	 พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ	 และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์	 รอให้การต้อนรับอยู่ที่ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น

	 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น	 เป็นหมู่บ้านล�าดับที	่ 
16	ของต�าบลท่าก๊อ	อ�าเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย	วัดความสูงจาก 
ระดับทะเลได้	1,015	เมตร	ลักษณะพื้นที่เป็นหุบเขาและเนินเขาสลับ 
ซับซ้อนมีที่ราบแคบกระจายอยู่ทั่วไป	มีพื้นที่	141.3	ตารางกิโลเมตร	
หรือ	88,339.74	ไร่	อุณหภูมิเฉลี่ย	26	องศาเซลเซียส	ราษฎรในพื้นที่ 
ประกอบด้วยเผ่ามูเซอ	อีก้อ	อาเข่อ	กะเหรี่ยง	และจีนฮ่อ

	 ตลอดการเดินทางต้ังแต่แยกวัดแม่ต�๋า	 ถนนสาย	 118 
เล้ียวซ้ายเพือ่เข้ามาประมาณ	25	กโิลเมตร	ต้องเปลีย่นรถตูท้ีใ่ช้เดนิทาง 
มาเป็นรถกระบะของชาวบ้านเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการเดนิทาง	แต่ในความสะดวกกย็งัคงมคีวามยากล�าบากแอบแฝงอยู	่
อย่างทีไ่ด้บอกไปเมือ่ตอนต้นว่า	เส้นทางทีเ่ราใช้เดนิทางนัน้	มลีกัษณะ 
พื้นที่เป็นหุบเขาและเนินเขาสลับซับซ้อน	 ถนนหนทางเป็นลูกรัง	 
สลับกับความชื้นแฉะที่เต็มไปด้วยดินโคลนสีแดง	 เพราะมีฝนตกก่อน
หน้าที่เราจะเดินทางมาถึง	 และมีการเดินเครื่องจักรตัดถนนใหม ่
เข้าสู่หมู่บ้านท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของเรา	 แต่เมื่อมองออกไป 
นอกกระจกรถ	 ภาพที่เห็นท�าให้เราลืมความล�าบากออกไปจากใจ 
เกือบหมดสิ้น	เพราะสองข้างทางในยามเย็นนั้นช่างสวยงาม	เป็นภาพ 
ที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นักส�าหรับชาวเมืองอย่างเรา	ท้องนาข้าวที่เป็น 
สเีหลอืงทีร่อการเกบ็เกีย่ว	ห้วยน�า้ข้างทางสลบัโขดหินและต้นไม้สีเขยีว 
ชอุ่มข้างริมห้วย	 ท�าให้รู้สึกเย็นสบายและ	 เมื่อสายลมเบาๆ	พัดผ่าน 
ท�าให้ละอองน�้าฝนกระทบใบหน้า	 ช่างเป็นความรู ้สึกท่ีพิเศษ 

อย่างบอกไม่ถูกของทุกคนที่ได้เดินทางไปด้วยกันในกิจกรรมนี้

	 การเดินทางสูงขึ้นไปอีกนิด	 ก็เข้าสู ่หมู ่บ้านห้วยน�้าขุ ่น 
ที่มีชาวจีนฮ่ออพยพมาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่	 มาพ่ึงพระบรม- 
โพธิสมภาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มากว่า	 40	 ปี	 และ 
เม่ือมีการตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น	 ยิ่งท�าให้หมู่บ้าน 
แห่งนีม้คีวามเจริญมากขึน้	มไีฟฟ้า	น�า้ประปาใช้อปุโภค	บรโิภค	มกีาร 
ส่งเสริมให้ชาวบ้านในบริเวณนี้มีอาชีพที่สุจริต	 เป็นอยู่อย่างพอเพียง	
เลกิปลกูพชืทีเ่ป็นสิง่เสพตดิ	และหนัมาปลกูข้าวโพดเพือ่การเลีย้งสตัว์ 
สลับกับปลูกข้าวชาวดอยพันธุ์พื้นเมืองแทน	นับเป็นการสร้างรายได ้
ให้กับครอบครัวของชาวบ้านในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

	 คืนนีเ้รานอนค้างแรมทีศ่นูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยน�า้ขุน่ 
ซึ่งทางศูนย์ฯ	 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี	 โดยจัดเตรียมอาหาร 
ปิ้งย่างรอบกองไฟและชมการแสดงจากน้องๆ	 ชาวดอยท่ีแสดง 
ได้อย่างน่าประทับใจ	 ก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าท่ีพัก	 หลับนอน 
เพื่อเตรียมพลังรับเช้าวันใหม่	 มีพี่ๆเจ้าหน้าที่โครงการหลวงกระซิบ 
มาว่า	 ถนนหนทางที่จะเดินทางไปมอบอาคารเรียนให้กับน้องๆ	 อีก 
หมู ่บ้านหนึ่งนั้น	 ล�าบากและโหดกว่าที่เจอมาเมื่อเย็นที่ผ ่านมา	 
ขอให้พักผ่อนและเก็บแรงไว้มากๆ

	 ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยอากาศหนาวเย็นคร้ึมหมอกหนา	 
มองเหน็ทวิทศัน์ของหมูบ้่านชาวเขาเผ่ามเูซอทีอ่ยูติ่ดทวิเขาห่างออกไป 
จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่นไม่ไกลนัก	 จิบกาแฟ	 อุ่นๆ	 
ปาท่องโก๋ร้อนๆ	ช่างเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจเลยทีเดียว	

	 รับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้ว	พวกเราก็จัดเตรียม 
ยกสัมภาระขึ้นรถกระบะ	 เดินทางไปยังหมู่บ้านที่คณะของเราจะไป 
มอบอาคารศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 
ของหมู่บ้านอะบอโด	่
และหมู่บ้านป่าม่วง-
สันกลาง	 ซึ่งสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย ์ จุ ฬ า ฯ	
สนับสนุนงบประมาณ
ในการก ่อสร ้ างจาก
ทุนสาธารณประโยชน์	 
จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน 
และเครื่องนุ่งห่ม	 ให้กับ 

สานฝัน...
    สร้างอาคารเรียนให้น้องชาวดอย
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ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	ทั้ง	2	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	
400,000	บาท

	 จากจดุท่ีเราค้างแรม	 ไปยัง	2	หมูบ้่านทีก่ล่าวมา	มรีะยะทาง 
ประมาณ	 8	 กิโลเมตร	 แต่กลับใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า	 
1	 ชั่วโมง	 เพราะตลอดเส้นทางเป็นทางลาดชันและดินโคลน	 เพิ่ม 
ความหวาดเสียวด้วยหุบเหวข้างทางเป็นระยะ	 ทิวทัศน์ข้างทาง 
ก็สวยงามเป็นอย่างมาก	 มีทั้งดอกหญ้า	 ป่าไผ่	 ทุ่งข้าวโพดเหมาะกับ 
การถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตลอดเส้นทาง

	 หมู ่บ้านแรกที่เราเดินทางไปถึงก็คือ	 หมู่บ้านอะบอโด่	 
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง 
ห้องน�้าให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 หมู่บ้าน	
อะบอโด่	 โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	 
จ�ากัด	ช่วยประสานงานให้	แต่การก่อสร้างยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
เนื่องจากการเดินทางที่ค ่อนข้างล�าบาก	 อีกทั้งสภาพอากาศที ่
ค่อนข้างหนาวและมีฝนตกเป็นระยะ	จงึเป็นอุปสรรค์ในการด�าเนนิงาน

	 ส�าหรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 
หมู่บ้านอะบอโด่	แห่งนี้	มีครูเพียงแค่	1	ท่าน	และมีนักเรียน	จ�านวน	 
16	 คน	 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษา 
ชั้นปีที่	 6	 รวมถึงการศึกษาภาคค�่าส�าหรับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย	 
ในโอกาสนี้	 ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการ	 และเจ้าหน้าที่	 จากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จ�ากัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	 จ�ากัด	 และผู ้แทนจากสหกรณ์ 
ออมทรพัย์พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ร่วมเยีย่มชมและ 
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน	จ�านวน	5,000	บาท

	 ห่างออกไปอีกประมาณ	 5	 กิโลเมตร	 คณะของเราใช้เวลา 
เดินทางประมาณ	30	นาที	ก็ถึงหมู่บ้านป่าม่วง-สันกลาง	ซึ่งหมู่บ้าน 
แห่งนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 ได้ด�าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 
ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 หมู่บ้านป่าม่วง- 
สันกลาง	 โดยมีคุณอุดม พรหมตัน	 ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนามูลนิธิ 
โครงการหลวงห้วยน�า้ขุน่และปางอุ๋ง	อ.สรุย์ีพร หน่อค�า	 ผูอ้�านวยการ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 อ�าเภอ 

*	Corporate	Social	Responsibility	 (CSR)	คือ	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร	ซึ่งคือการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและ

การจัดการที่ดี

เวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย	 และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านป่าม่วง-สันกลาง	 ร่วมให ้
การต้อนรับ		คุณสุรีย์พรได้กล่าวถึงอาคารแห่งนี้ว่า

	 “อาคารหลังนี้จะเป็นห้องเรียนของชุมชน	 เป็นที่เรียนรู ้การสื่อสาร 
ภาษาไทยและการท�ากิจกรรมต่างๆ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชน 
ขอบคุณ	 ทั้ง	 3	 สหกรณ์ที่มีจิตเมตตาเสียสละทั้งเวลา	 และก�าลังทรัพย์	 เพ่ือดูแล 
สังคมเล็กๆ	ที่นานๆ	จะมีหน่วยงานต่างๆ	มาดูแล	ทั้งนี้ชาวบ้านทุกคนช่วยกันดูแล 
บ�ารุงรักษาอาคารเรียนหลังนี้ให้ใช้ประโยชน์แก่ชุมชนให้ได้มากที่สุด”

	 โอกาสนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 ได้ส่งมอบอาคารเรียน	 ให้กับ 
ผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เป็นผู้น�าของชุมชน	และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 หมู่บ้านป่าม่วง-สันกลาง	 จ�านวน	 
5,000	บาท	และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

	 จากการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมในครั้งนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
ขอขอบคณุ	สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานมลูนธิโิครงการหลวง	จ�ากดั	ทีป่ระสานงาน
และอ�านวยความสะดวกในการสร้างอาคารเรียนและห้องน�้าของศูนย์การเรียนทั้ง	 
2	แห่ง	ขอบคณุศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยน�า้ขุน่	ทีใ่ห้การอนเุคราะห์อาหารและ 
เครื่องดื่ม	 ตลอดทั้งการเดินทาง	 รวมถึงที่พักแสนสบายบรรยากาศดี	 ท้ังท่ี 
บ้านห้วยน�้าขุ่นและบ้านสวนสองแสน	 อ.ดอยปุย	 จ.เชียงใหม่	 และที่ต้องขอบคุณ 
อกีครัง้	คอื	สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	ทีส่นบัสนนุ 
เงินกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
ทั้งหมู่บ้านอะบอโด่และหมู่บ้านป่าม่วง-สันกลาง	 และหวังว่าในโอกาสหน้า	 
เราจะร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 ให้สังคม	 พัฒนาท้องถิ่น	 ชุมชน	 และประเทศชาติ 
ของเราต่อไป
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ทลูเกล้าฯ ถวายแจกนัดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์	 ประธานกรรมการ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ	 และเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในโอกาสเสดจ็ฯ	ประทบั	ณ	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	 
เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2556

ทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2556

 รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วยคณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่	และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ร่วมทอดกฐิน 
สามัคคี	ประจ�าปี	2556	ณ	วัดสถาน	อ.นาน้อย	จ.น่าน	เมื่อวันอาทิตย์ที่	3	พฤศจิกายน	2556	โดยมียอดเงินท�าบุญรวมทั้งสิ้น	544,090	บาท	 
ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบเงิน	อุปกรณ์การเรียน	และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครู	นักเรียนโรงเรียนบ้านสถาน	และมอบเงินให้ผู้แทนชุมชน
บ้านนาดอย	ชุมชนบ้านหล่ายหนอง	และชุมชนบ้านสถาน	เพื่อน�าไปพัฒนาชุมชน	รวมอีก	100,000	บาท

สัมมนาเสริมความรู ้ให้แก่สมาชิก เร่ือง  

“การบริหารการเงินของสมาชิก”
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 จัดสัมมนาเสริมความรู ้
ให้แก่สมาชิก	 เรื่อง	 “เงินทองต้องวางแผน”	บรรยายโดย	
คุณเพ็ญศรี ชาครียวาณิชย์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบรหิารกอบทนุส่วนบคุคล	บมจ.หลกัทรพัย์บวัหลวง	
และเรื่อง	 “การสะสมหุ้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด”	 บรรยาย
โดย	รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา	ที่ปรึกษา	ณ	ห้องประชุม
ศุภชัย	 วานิชวัฒนา	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 เมื่อวันที่ 
13	พฤศจิกายน	2556
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แวดวง สอ.จฬ.
สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจ�าปี 2556
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จ�ากัด	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	และสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ�ากัด	ร่วมจัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ	ประจ�าปี	2556	เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและ
ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	โดยมีการบรรยายในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
 “ยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างไร”
	 โดย	นายสมชาย ชาญณรงค์กุล	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 “ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปี 2557”
	 โดย	นายดอน นาครทรรพ	ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน	สายวางแผนและงบประมาณ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
 “กฎหมายเพื่อการพัฒนาสหกรณ์”	โดย	อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษส�านักงานอัยการสูงสุด
 “พลิกโฉมเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ไทยปี 2557”
	 โดย	นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล	กรรมการ	และ	นายวิชิต สนธิวณิช	ผู้จัดการ	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที	จ�ากัด
	 ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ	ทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนา	เมื่อวันที่	16-17	พฤศจิกายน	2556	ณ	โรงแรม
ฮอลิเดย์	อินน์	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

มอบอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา	 ที่ปรึกษา	 น�าคณะกรรมการ	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ	 ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
แม่ฟ้าหลวง	 หมู่บ้านอะบอโด่	 และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง	 หมู่บ้าน 
ป่าม่วง-สันกลาง	 โดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 
จ�านวน	 400,000	 บาท	 โดยมี	นายภราดร สื่อมโนธรรม	 ประธานกรรมการสหกรณ ์
ออมทรพัย์พนกังานมลูนธิโิครงการหลวง	จ�ากดั	นายอดุม พรหมตนั	ผูอ้�านวยการศูนย์พฒันา 
มูลนิธิโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่นและปางอุ๋ง	อ.สุรีย์พร หน่อค�า	ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 อ.เวียงป่าเป้า	 และผู้ใหญ่บ้านป่าม่วง-สันกลาง	 
เป็นผูแ้ทนรบัมอบ	ณ	ศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวง	หมู่บ้านป่าม่วง-สนักลาง	 
ต.ท่าก๊อ	อ.แม่สรวย	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2556

8 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



แวดวง สอ.จฬ.

แสดงความยินดี
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้แทนสหกรณ์ฯ ผู้แทนหน่วยงาน

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
 สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	ให้การต้อนรบัคณะกรรมการ	 
และเจ้าหน้าทีจ่ากสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานไดซนิกรุป๊และ 
บรษิทัในเครอื	จ�ากดั	จ�านวน	14	คน	ในโอกาสเข้าศกึษาดงูาน 
ระบบงานต่างๆ	 ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 เพื่อน�าไป
ประยุกต์ใช้ในงานสหกรณ์	ณ	ห้องประชุมศุภชัย	วานิชวัฒนา	
เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2556

30 ต.ค. 56
ครบรอบ 15 ปี

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ครบรอบ 15 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
เหรัญญิก

นายณรงค์ เพชรสุก
กรรมการ

ผศ.ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
คณบดี

7 พ.ย. 2556 ครบรอบ 36 ปี สถาบันภาษา

ครบรอบ 36 ปี สถาบันภาษา

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
เหรัญญิก

ผศ.ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ
ผู้อำานวยการ

15 พ.ย. 2556 ครบรอบ 22 ปี คณะสหเวชศาสตร์

ครบรอบ 22 ปี คณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการ

นางสาวสกุลณา รอดสมนาม
รองผู้จัดการ

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
คณบดี

25 พ.ย. 2556 ครบรอบ 48 ปี วิทยุจุฬาฯ

ครบรอบ 48 ปี วิทยุจุฬาฯ

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการ

นายณรงค์ เพชรสุก
กรรมการ

รศ.จุมพล รอดคำาดี
ผู้อำานวยการ

การหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
ด�าเนินการฯ และการเลือกตั้ง 
ผูป้ระสานงานฯ ประจ�าปี 2557
	 คณะกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียง 
เลือกตั้งฯ	จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียง 
เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ	 และ 
การเลือกตัง้ผู้ประสานงานฯ	ประจ�าปี	2557	
เมือ่วนัท่ี	5	พฤศจกิายน	2556	(ลงคะแนน
ล่วงหน้า)	และวนัที	่22	พฤศจกิายน	2556	
ณ	หน่วยเลอืกตัง้ประจ�าเขตต่างๆ	(ผลการ
เลือกตั้งดูที่หน้า	10)
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ข่าวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ	
ฉบับที่	4	วันจันทร์ที่	25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2557

รศ.วสินศกัดิ	์		อ่วมเพง็
รองประธาน

นายวนัิย		มัน่ยิง่
กรรมการเขต 2

นายวศิษิฐ์			หินแก้ว
เหรัญญิก

นายศริศิกัดิ	์	สคี�าภา
กรรมการเขต 7

นายณรงค์			เพชรสุก
กรรมการเขต 10

น.ส.ปิยะวรรณ			เชยโชติ
กรรมการเขต 8

นางสาลี	่		หมัน่เจรญิ
กรรมการเขต 6

ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

ปี พ.ศ. 2557

สุรปผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ต�ำแหน่งที่สมัคร
รบักำรหยัง่เสยีงฯ

หมำยเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ - นำมสกุลผู้สมัคร รวม
อันดับ
ที่ได้

รองประธำน 1 รศ.วิสนศักดิ์  อ่วมเพ็ง  2,035 1

2 นางพรรณี  สระสม  1,245 3

3 นายสุเทพ  วิทยานันท์  1,670 2

ไม่ประสงค์จะเลือก  643 

บัตรเสียบำงต�ำแหน่ง  376 

รวมจ�ำนวนบัตร 5,969

เหรัญญิก 1 น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  757 4

2 นายวิศิษฐ์  หินแก้ว  1,490 1

3 อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร  977 2

4 นายปฐมพงศ์  บรรพบุรุษ  830 3

5 นางสุมามาลย์  รัตนอักษรศิลป์  134 6

6 นางอนุวงศ์  นุ่มลืมคิด  596 5

7 ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์  เพ็งคุ้ม  134 6

ไม่ประสงค์จะเลือก  736 

บัตรเสียบำงต�ำแหน่ง  315 

รวมจ�ำนวนบัตร 5,969

กรรมกำรเขตที่ 2 1 นายวินัย  มั่นยิ่ง  1,809 1

2 นายอ�านวย  อุ่นวิเศษ  1,347 2

4 น.ส.อภิญญา  สังข์กะนิษฐ์  826 3

ไม่ประสงค์จะเลือก  1,343 

บัตรเสียบำงต�ำแหน่ง  644 

รวมจ�ำนวนบัตร 5,969

กรรมกำรเขตที่ 6 1 นายพารา  รื่นสุนทร  1,403 2

2 นางสาลี่  หมั่นเจริญ  1,415 1

3 นายสมลักษณ์  คลังเพ็ชร์  843 3

4 นายสมบุญ  บุญดีกุล  564 4

ไม่ประสงค์จะเลือก  1,234 

บัตรเสียบำงต�ำแหน่ง  510 

รวมจ�ำนวนบัตร 5,969

กรรมกำรเขตที่ 7 1 นายศิริศักดิ์  สีค�าภา  2,013 1

2 นายเทวัญ  พุ่มจันทร์  992 3

3 น.ส.นันทวรรณ  ธีรสรเดช  1,080 2

ไม่ประสงค์จะเลือก  1,340 

บัตรเสียบำงต�ำแหน่ง  544 

รวมจ�ำนวนบัตร 5,969

กรรมกำรเขตที่ 8 1 นายพินิจ  บุญมีมา  1,244 2

2 นายบรรจง  มะลิวัลย์  690 3

3 น.ส.ปิยะวรรณ  เชยโชติ  1,444 1

4 นายธรรมรัตน์  พลัมจีน  216 5

5 นายวิสุทธิ์  สุดบุญมา  398 4

ไม่ประสงค์จะเลือก  1,439 

บัตรเสียบำงต�ำแหน่ง  538 

รวมจ�ำนวนบัตร 5,969

กรรมกำรเขตท่ี 10 1 นายณรงค์  เพชรสุก  2,621 1

2 น.ส.อารีย์  โพธิ์ขวัญ  1,072 2

3 ว่าทีร้่อยตร ีรุง่รตัน์  อนิทรประเสรฐิ  405 3

ไม่ประสงค์จะเลือก  1,337 

บัตรเสียบำงต�ำแหน่ง  534 

รวมจ�ำนวนบัตร 5,969

บัตรดี 5,969

บัตรเสียทั้งฉบับ  45 

ผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  6,014 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  11,251 

ผู้มำใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 53.45
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สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยปี พ.ศ. 2557
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หน่วย
ประสำนงำนที่

หมำยเลข ชื่อ-นำมสกุลผู้สมัคร คะแนนรวมที่ได้
ล�ำดับ
ที่ได้

ไม่ประสงค์
จะเลือก

บัตรเสีย  
ทั้งฉบับ

ผู้มำใช้สิทธิ
ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง

ผู้มำใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

1 1 นางอวัตถา  เทพหยด 141 1 12 2 155 239 64.85

2 1 นางร�าไพร  ทองค�า 189 1
13 0 265 364 72.80

2 นายนิรันดร์  บุญขันธ์ 63

3 2 นางประคอง  สินธุส�าราญ 69

5 1 193 422 45.733 นายสยาม  ทองแสง 96 1

4 นายสัมฤทธิ์  ศรีโพธิ์งาม 22

4 1 นางประนอม  ศิลปนภาพร 68 1 15 0 83 142 58.45

5 1 นายกิตติวัฒน์  การศาสตร์ 60 1 6 0 66 139 47.48

6 2 นายเลิศ  พานไธสง 325 2
72 14 519 1,297 40.02

3 นายชรินทร์  เหนี่ยงแจ่ม 334 1

7 1 นายพรสิทธิ์  ฤทธิ์ส�าเร็จ 292 1

14 2 519  1,094 47.44
2 นายวรา  นิ่มงาม 289 2

3 นายมิตร  น่วมนิวงษ์ 135

4 นางนิตยา  หอมจันทร์ 131

8 1 นายมงคล  จิตต์พิมาย 121
22 7 293 768 38.15

2 นายพจน์  เจริญพร 143 1

9 1 นายธนากร  น้อยค�าสิน 113 1
4 0 183 417 43.88

2 นายสุเทพ  คุ้มใจดี 66

10 1 นายชรินทร์  โกศิยะกุล 456 1 13 3 472 878 53.76

11 1 นายชัยนันท์  พรมนิ่ม 257 1 32 1 290 511 56.75

12 1 น.ส.พรรณพร  ภูวนวัฒก์ 140 1 19 5 164 331 49.55

13 1 นายอัคเดช  เกษเจริญ 134 1
11 0 195 300 65.00

2 นายรัฐพล  โพกพาน 50

14 1 นายบุญนพ  ค�าแหง 165 1 15 4 184 375 49.07

15 1 น.ส.ศิริวรรณ  ฐิติรุ่งโรจน์กุล 77 1 20 3 100 193 51.81

16 1 นายบุญเทียม  เรืองกระโทก 122 1 45 7 174 356 48.88

17 1 นายพงษ์สิธร  แสงน้อย 132 1 19 1 152 324 46.91

18 1 นายชลวุฒิ  พูลสมบัติ 123 1 37 3 163 300 54.33

19 1 นายนที  ขวัญรัตน์ 212 1 18 0 230 297 77.44

20 1 นางกัญญภัค  เนียมเส็ง 187
88 19 680 1,038 65.51

2 นายกานต์  สอนศรี 386 1

21 1 นายธงชัย  เกาะด่าน 60
2 0 203 243 83.54

2 นายสมโภช  จั่นจ�ารัส 141 1

22 1 นางสุภา  บุญศรี 100 1 38 4 142 191 74.35

23 1 นายอุดม  พอดี 347 1 48 6 401 736 54.48

24 1 นายบัญชา  จารัญ 59
14 0 187 296 63.18

2 นายณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ 114 1

รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง   6,013   11,251 53.44

หมายเหต ุ จ�ำนวนรวมผูม้ำเลอืกตัง้ผูป้ระสำนงำนฯ ไม่ตรงกบัจ�ำนวนรวมผูม้ำหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรฯ เนือ่งจำกมบีตัรเสยีทัง้ฉบบั จำกกำรเลอืกตัง้ทำงไปรษณย์ี 1 ฉบบั
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***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้ โดยกรอกแบบพิมพ์ “ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับได้ทุกสาขา
หรือส่งมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, chulasavcoop@gmail.com น�าส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธ์ให้ในเดือนถัดไป

ขายที่ดิน
 ♦ เนื้อท่ี 200 ตร.ว. ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ราคา  
300,000 บาท สนใจติดต่อ คุณประภัสสร สุนนทะนาม โรงพิมพ์ 
แห่งจุฬาฯ โทร. 082-220-3283

 ♦ เนื้อที่ 2 ไร่ อ.หมูสี จ.นครราชสีมา ราคาไร่ละ 4,000,000 บาท  
สนใจตดิต่อ ดร.กัณฑาทพิย์ สงิหะเนต ิสถาบนัภาษา โทร. 089-512-0247

 ♦ หมู่บ้านเนินผาสกุ เน้ือท่ี 330 ตร.ว. ซ.วัดเนินผาสกุ ถ.สวุรรณสรณ์  
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (ที่ดินมีโฉนด ถมแล้ว พร้อมปลูกบ้าน) ราคา 
270,000 บาท สนใจตดิต่อ คุณไพรนิทร์ ถุงเงนิโต คณะทนัตแพทยศาสตร์  
โทร. 081-937-1399

 ♦ เนื้อที่ 4 ไร่ ต.บ้านเพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ติดถนน ตรงข้าม 
อบต.บ้านเพ ติดหาดแม่ร�าพึง) ราคา 6,000,000 บาท สนใจติดต่อ  
คุณจิรวัตร บุญมาก คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 089-567-0296

ให้เช่าบ้าน
 ♦ บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 50 ตร.ว. ซ.ลาดพร้าว ซอย 1 แยก 15 กรุงเทพฯ  
(3 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ ห้องรบัแขกและทีจ่อดรถ) ราคาเช่าเดอืนละ 15,000 
บาท สนใจติดต่อ คุณสมพศิ สขุสม คณะนิตศิาสตร์ โทร. 081-770-4278

 ♦ หมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจ ถ.ติวานนท์-ปากเกร็ด ต.บางพูด 
จ.นนทบุรี (3 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ แอร์ 2 ตัว  พัดลม 6 ตัว เคเบิลทีวี  
ตูเ้ย็น ไมโครเวฟ เฟอร์นิเจอร์ครบ และมอีาหารตามสัง่ส่งถึงบ้าน) ราคาเช่า 
วันละ 1,000 บาท สนใจติดต่อ คุณลัดดา สุทธิโคตร คณะวิทยาศาสตร์  
โทร. 089-140-0390, 090-104-9080

ขายทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์
 ♦ อาคารพาณิชย์ส�าหรับอยู่อาศัย เนื้อที่ 16 ตร.ว. ซ.บางแวก 11 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (หน้ากว้าง  
6 เมตร 3 ชั้นและดาดฟ้า 2 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ตกแต่งใหม่หมด พร้อม 
เข้าอยู่) ราคา 2,900,000 บาท สนใจติดต่อ คุณนคร ไพศาลกิตติสกุล  
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 085-330-7598

 ♦ หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้า เนื้อท่ี 19 ตร.ว. ซ. 24 ถ.ร่มเกล้า  
แขวงคลองต้นนุ่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ราคา 50,000 บาท สนใจติดต่อ  
คุณณฐัภสัสร เชาวปานนท์ คณะทัตนแพทยศาสตร์ โทร. 087-798-2995

ขายดาวน์ทาวน์เฮาส์
 ♦ หมู่บ้านคทัลยีาวลิล์ เน้ือท่ี 18 ตร.ว. 2 ชัน้ ถ.ล�าลูกกา ต.ลาดสวาย 
อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี(ไม่ตดิค่างวด มปีระกันอคัคภัีย) ราคา 45,000 บาท  
สนใจติดต่อ คุณสรุเดช  เกียรตบิญุญาฤทธ์ิ ส�านักบรหิารระบบกายภาพ  
โทร. 0-2218-3685-7, 08-1981-6457

ขายคอนโดมิเนียม
 ♦ สมัมากรคอนโดมิเนียม (บางกะปิ) เน้ือที ่69 ตร.ม. ซ.รามค�าแหง 
112 ถ.รามค�าแหง 112 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ (2 ห้องนอน ห้อง 
นั่งเล่น เฟอร์นิเจอร์ ครัว ระเบียง ที่จอดรถ 1 คัน) ราคา 1,750,000 บาท  
สนใจติดต่อ ผศ.วฒันวรรณ สงวนเรอืง สภาบนัภาษา โทร. 085-465-5445

ขายรถยนต์
 ♦ Honda รุ่น City limited ปี 41 สีเขียว เครื่องยนต์ 1,500 ซีซี  
(เกียร์ออโต้ ระบบไฟฟ้า) ราคา 140,000 บาท สนใจติดต่อ คุณเพทาย  
เรอืงกลาง คณะทตันแพทยศาสตร์  โทร. 0-2218-8662-7, 081-651-8005

 ♦ Honda รุ่น Accord ปี 1998 (โฉมงูเห่า รุ่นTop) เครื่องยนต์ 2,300 
ซีซี สีบอร์นทอง (มือเดียวออกห้าง สภาพดี ไม่เคยติดแก๊ส สีเดิม) ราคา 
230,000 บาท สนใจติดต่อ คุณประวีร์ รัตนมณี วิทยาลัยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี โทร. 081-844-8230, 081-791-7914

อื่นๆ
 ♦ ขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Macbook Pro. I5)  ขนาด 15 นิ้ว  
สภาพดี ไม่มีรอย ราคา 30,000 บาท สนใจติดต่อ คุณมณเฑียรธัญ  
สมดี ส�านักบริหารระบบกายภาพ โทร. 0-2218-0135

 ♦ บริการวงดนตรี ด้วยเครื่องเสียงคุณภาพ นักร้องสาวสวย  
เสียงดี แดนซ์เซอร์มืออาชีพ ส�าหรับงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช  
งานเลี้ยงสังสรรค์ งานปีใหม่ ฯลฯ สนใจติดต่อ คุณวาสนา บุญสมัย  
คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-2218-8257, 081-870-7230

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม

คุณอุไร แสงนวล คณะวิทยาศาสตร์

คุณบุญแสง พละกุล คณะนิติศาสตร์

คุณสามารถ หลิมสิริภพ ส�านักงานมหาวิทยาลัย

คุณเสถียร ชลาชีวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณประเสริฐ ก่วยจีน คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณอัมพา สุวรรณสุก คณะวิทยาศาสตร์

12 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



รายชื่อผู้ได้รับรางวัลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เลขประจ�าตัว
สมาชิก

เลขประจ�าตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกมเดือน พฤศจิกายน 2556

ผู้ได้รับรำงวัลโปรดถ่ำยส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวมำขอรับรำงวัลได้ที่ 
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

ท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่่ายประชาสมัพนัธ์ 
ภายในวันที่	 20	 ธันวาคม	 2556	 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ	 ส่งมาถือว่า 
ผิดกติกา	กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

มีผู้ส่งค�ำตอบทั้งหมดจ�ำนวน  171  คน

หน้านี้มีรางวัล

ตอบผิด   9   คนตอบถูก  162  คน

เกม

ส่วนที่หนึ่ง

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................

เลขประจ�าตัวสมาชิก.............................................................................

คณะ/สังกัด...........................................................................................

โทร.......................................................................................................

“ประลองไหวพริบ”

ส่วนที่ส
อง ค�าถามประจ�าเดือน ธ.ค. 2556

	 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์วงเงิน

ตั้งแต่	 1	 ล้านบาทขึ้นไป	 แต่ไม่ถึง	 5	 ล้านบาท 

ร้อยละ	....................................	ต่อปี

ส่วนที่สอง
เฉลย

จับรางวัลโดย

วิธีเล่น :

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2556	สหกรณ์

ออมทรพัย์จุฬาฯ	และมกี�าไรสทุธ	ิจ�านวน	

753,227,204.67	บาท

	 รถเมล์วิง่จากอูเ่ข้าเมือง	วิง่ผ่านมาแล้ว	5	ป้าย	โดยมผีูโ้ดยสาร

ข้ึนรถทุกป้าย	 ป้ายที่	 1	 มีผู้โดยสารขึ้นกลุ่มหนึ่ง	 จากนั้นจ�านวน 

ผู้โดยสารที่ขึ้นรถแต่ละป้ายจะมีจ�านวนครึ่งหนึ่งของจ�านวนท่ี 

ขึ้นป้ายก่อนหน้าเสมอ	หากเป็นเช่นนี้แล้ว...

ตอบ : …………………………………….........................................……………….. คน

เฉลย
หน้านี้มีรางวัล
ประจ�าเดือน

พฤศจิกายน
2556

ส่วนที่หนึ่ง
เฉลย

1.	นายสุพัฒน์		แสนค�า	 234274	 นิติศาสตร์

2.	นางสมบุญ		แม้นเหมือน	 282814	 เภสัชศาสตร์

3.	นางล�าพาย		วัชรากร	 292701	 วิทยาศาสตร์

4.	นางพรรณธิภา		หีบจันตรี	 363081	 วิศวกรรมศาสตร์

5.	นางสาวพัชรี		นิ่มทอง	 431511	 เศรษฐศาสตร์

6.	นายบัญชา		จารัญ	 485296	 พยาบาลศาสตร์

7.	นายเอกพิสิฐ		ธนวัชร์สมบัติ	 561394	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

8.	นางสาวนรินทร์ภัทร์		ศิริวรรณ	 561882	 วิทยาศาสตร์

9.	นายประเจตน์		อ�่าก�าเนิด	 E40641	 สมาชิกสมทบ

10.	นางสาวสุวิภา		ขันตยาลงกต	 E44905	 สมาชิกสมทบ

นำย อภิชำ เดียขุนทด      สมำชิกสงักัดสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬำฯ

ค�ำถำม : เมื่อรับผู้โดยสำรป้ำยที่ 5 แล้ว จะมีผู้โดยสำรอยู่บนรถอย่ำงน้อย
  ที่สุดกี่คน
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ชัยยะพร ไตรวงค์ย้อย

ค�ำถำมจำกสมำชิก :
มุมถำมมำ

ตอบไป

**สมาชิกสามารถส่งค�าถามได้ที่สหกรณ์ ส�านักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, 
chulasavcoop@gmail.com  ค�าถามที่ได้รับการคัดเลือกสหกรณ์จะตอบในข่าวสหกรณ์ฉบับต่อไป

1.	 พนกังานมหาวิทยาลยัเม่ือกูเ้งนิกบัสหกรณ์ท�าไมต้องส่งหุน้เพ่ิมเป็นร้อยละ	6 

	 	 พนกังานมหาวทิยาลยัเป็นสมาชกิทีมี่ก�าหนดระยะเวลาการจ้างงานตามสญัญาจ้างไม่มบี�าเหนจ็/บ�านาญเมือ่เกษยีณ 

หรือออกจากงาน	 สิทธิในการกู้เงินและ/หรือการค�้าประกันต้องค�านึงถึงสัญญาจ้างเป็นหลัก	 การท่ีสหกรณ์ฯ	 ก�าหนดให ้

สมาชกิทีเ่ป็นพนักงานมหาวทิยาลยัเมือ่กูเ้งนิกบัสหกรณ์ฯ	ส่งเงนิค่าหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	6	นัน้	เนือ่งจากต้องการให้สมาชกิ 

มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น	และเป็นหลักประกันหนี้สินให้กับสหกรณ์ฯ	อีกทางหนึ่ง	ทั้งนี้อาจเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กับผู้ค�้าประกันในทางอ้อมอีกด้วย

2.	 การกูส้ามัญ	(ใช้บุคคลค�า้ประกนั)	ท�าไมต้องใช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

	 คู่สมรสของผู้กู้

	 	 การให้กู้เงินของสหกรณ์ฯ	นั้น	มุ่งประสงค์ให้เกิดประโยชน์การใช้จ่ายสิ่งจ�าเป็นในครอบครัว	ฉะนั้นการที่สมาชิก 

กูเ้งนิจงึต้องได้รบัการยนิยอมจากคูส่มรสด้วย	ส่วนการทีส่หกรณ์ฯ	ให้แนบส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชนและรบัรองส�าเนา 

ถกูต้องของคูส่มรสผูกู้ม้าด้วยนัน้	เพือ่ให้สญัญาเงนิกูส้ามญัทีส่มาชกิได้ท�าขึน้กบัสหกรณ์ฯ	นัน้	ถกูต้องและสมบรูณ์มากทีส่ดุ 

เป็นการยืนยันตัวบุคคล	 เป็นการยินยอม	 และรับรู้การท�าธุรกรรมของสมาชิก	 เพราะหนี้สินท่ีเกิดข้ึนระหว่างการสมรสน้ัน 

ถอืเป็นหน้ีร่วมของสามภีรยิา	หากมกีารผดินดัช�าระหนี	้หรือไม่ช�าระหนีใ้นภายหลงั	ทางสหกรณ์ฯ	จะใช้เอกสารดงักล่าวเป็น

หลักฐานในการทวงถามการช�าระหนี้จากคู่สมรสของสมาชิก	และจากผู้ค�้าประกันตามล�าดับต่อไป

3.	 การน�าเงนิเดือนเข้าสหกรณ์มีข้อดอีย่างไร	และถ้าอยากให้เงนิเดอืนเข้าสหกรณ์ 
	 ต้องท�าอย่างไร

 การที่สมาชิกน�าเงินได้รายเดือนเข้าสหกรณ์ฯ	นั้น	มีข้อดีหลายประการ	ดังนี้

	 1.	 เป็นการช่วยส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ฯ	 เพราะสหกรณ์ฯ	 จะน�าเงินฝากของสมาชิกไปเพิ่มมูลค่า	 และกลับคืน 

	 	 ให้สมาชิกทั้งรูปแบบของดอกเบี้ยเงินฝาก	เงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	และสวัสดิการ

	 2.	 เงินฝากได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร

	 3.	 สมาชิกไม่ต้องกังวลเรื่องการหักช�าระหุ้นและหนี้	 เพราะหากสหกรณ์ฯ	 เรียกเก็บเงินค่าหุ้นและช�าระหนี้เงินกู้ 

	 	 มาจากเงินเดือนของสมาชิกไม่ได้	สหกรณ์ฯ	จะหักเงินในบัญชีออมทรัพย์เพิ่มเติม	หากสมาชิกน�าเงินได้รายเดือน 

	 	 ฝากไว้ในบญัชอีอมทรพัย์อยูแ่ล้ว	กจ็ะมเีงนิให้หักทัง้ค่าหุน้และช�าระหนีเ้งนิกู	้อายสุมาชกิก็เพิม่และไม่เป็นผูผ้ดินัด 

	 	 ช�าระหนี้อีกด้วย

	 4.	 มีบัตรเอทีเอ็มบริการ	 สหกรณ์ฯ	 มีบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีฯ	 ไว้บริการสมาชิกทุกท่าน	 หากน�าเงินได้ 

	 	 รายเดือนเข้าสหกรณ์ฯ	 และต้องการถอนเงินฝาก	 ก็สามารถใช้บัตรเอทีเอ็มกดเงินท่ีตู้เอทีเอ็มได้ทุกธนาคาร 

	 	 ทั่วประเทศไทย	โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรรายปี	และไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินอีกด้วย

	 หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะน�าเงินได้รายเดือนเข้าฝากในสหกรณ์ฯ	สามารถกรอกแบบพิมพ์บันทึกข้อตกลง 

หกัเงนิเดือน/บ�านาญ/ค่าจ้างประจ�า	ณ	ทีจ่่ายน�าฝากเข้าบญัชอีอมทรัพย์	(กรณเีป็นข้าราชการ	ข้าราชการบ�านาญ	หรอืลกูจ้าง 

ประจ�า)	หรือแบบพิมพ์	แบบค�าขอแจ้งข้อมูลธนาคาร	เพื่อโครงการจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง	ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)	 และน�าส่งให้สหกรณ์ฯ	 เพียงเท่านี้ในเดือนถัดไปเงินได้รายเดือนของท่านก็จะน�าฝาก 

เข้าบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ
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สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารท�าการ ได้เฉพาะ 
8 ธนาคาร 9 แห่ง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร์ 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ์ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร์ 238-2-11007-6

ธนชาต บ�ารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร์ 044-6-00635-5

ซีไอเอ็มบีไทย มาบุญครอง 700-2-53674-9

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

โดยปฏิบัติดังน้ี :	 เขียนใบฝากที่ธนาคารเข้าชื่อบัญชี	“สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด”	ตามเลขที่บัญชี	ธนาคารและสาขา	(ที่ระบุ 
ไว้ข้างต้น)	พร้อมส�าเนา	และน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ฯ	เพือ่เขยีน 
ใบน�าฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกันวิธีปฏิบัติเช่นนี้จะเหมือนว่าท่าน 
ได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	นั่นเอง

New


