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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ทรงพระเจริญ



**·‹Ò¹·Õè»ÃÐÊ§¤�¨Ð½Ò¡ËÃ×Í½Ò¡µ‹Íà§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍµÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹
ÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂà§Ô¹½Ò¡àºÍÃ� 0-2218-0555 µ‹Í 1805

เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

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

ไมจาํกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา

เงินฝากประจํา

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%
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ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

  3 เดือน  2.75 2.3375

  6 เดือน  3.00 2.5500

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  3.10 2.6350

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 3.20 2.7200

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 3.30 2.8050

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 3.40 2.8900

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  3.50 2.9750

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

 โทรศัพท 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝายการเงิน ตอ 1501, 1503 
 ฝายเงินกู  ตอ 1401, 1806-1811
 ฝายเงินฝาก  ตอ 1502, 1802-1805
 ฝายทะเบียนสมาชิก  ตอ 1301, 1812-1813
 ฝายธุรการ  ตอ 1201-1205
 ฝายประชาสัมพันธ  ตอ 1101, 1800
 ฝายบัญชี  ตอ 1601-1603
 ฝายสินเชื่อและการลงทุน  ตอ 1701-1703
 ฝายนิติการ  ตอ 2101-2102
 ฝายอาคารสถานที่ฯ  ตอ 2201-2202
 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ 2001-2004
 ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร ตอ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร 0-2218-1039
 สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร 0-2218-8826

 เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร
 สํานักงาน 08.30 - 15.30 น.
 สาขา 1 และ 5  08.45 - 15.15 น.
 สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 -  
  13.30 น.)

รศ.วิสนศักดิ์  อวมเพ็ง
นายวิศิษฐ หินแกว
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร   รุงเรืองกิจไกร

น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ
นายณรงค เพชรสุก
น.ส.ธารินี  ทองสงฆ
นางฉัตรชุลี  ชาติปญญาวุฒิ
นายธนากร  ชวยวงศ

คณะผูจัดทํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

 ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทานทุกคน ใหมีความสุขความเจริญ ซึ่งเปนสิ่งที่
ทุกคนปรารภปรารถนา ในปใหมนี้ ขอใหประชาชนชาวไทยตั้งใจใหเที่ยงตรงแนวแน ไมวาจะทําการ
ส่ิงใดใหคิดใหดีใหรอบคอบและรอบดาน เพ่ือใหการกระทํานั้นบังเกิดผลเปนความสุขความเจริญ
ทีแ่ทจรงิและยัง่ยนืท้ังแกตนเองและประเทศชาต ิขออนุภาพคณุพระรตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จงคุมครอง
รักษาทานทุกคนใหมีความสุขสวัสดี พรอมดวยพรอันเปนมงคลทุกประการสวัสดีปใหม

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2558
ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557
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 รายการ 2557 ก.ย. 2558 ต.ค. 2558
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 15,533 15,572

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,468 11,513 11,528

  - สมาชิกสมทบ 3,851 4,019 4,043

1.  สินทรัพยรวม 34,270,020,165.65 38,664,903,357.18 38,531,809,762.92

  1.1 เงินใหสมาชิกกู 5,237,213,789.56 5,479,336,660.57 5,502,418,666.52

  1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู 10,669,417,544.10 12,374,516,943.86 12,288,701,522.51

  1.3 เงินลงทุน 18,084,273,452.48 20,366,726,097.48 20,275,487,850.29

    1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 723,906,869.46 690,767,676.36

    1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 17,802,246,939.17 17,748,189,885.08

    1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,900,120,853.83 1,840,572,288.85 1,836,530,288.85

  1.4 สินทรัพยอื่น 279,115,379.51 444,323,655.27 465,201,723.60

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 22,388,550,097.32 22,077,694,296.88

  2.1 เงินกูยืม 5,300,000,000.00 8,270,000,000.00 7,875,000,000.00

  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 13,109,120,139.88 13,199,319,380.42

  2.3 ตั๋วสัญญาใชเงิน 845,575,413.08 711,736,174.95 718,485,663.25

  2.4 หนี้สินอื่น 202,226,900.83 297,693,782.49 284,889,253.21

3.  ทุนของสหกรณ 16,262,704,285.48 16,276,353,259.86 16,454,115,466.04

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,932,198,250.00 12,278,115,780.00 12,349,306,860.00

  3.2 ทุนสํารอง 1,989,886,203.09 2,145,551,994.56 2,145,551,994.56

  3.3 ทุนสะสม 763,513,079.43 749,985,945.72 742,014,718.61

  3.4 อื่นๆ 540,211,576.58 475,790,977.92 506,918,726.87

  3.5 กําไรสุทธิ 1,036,895,176.38 626,908,561.66 710,323,166.00

4.  รายได  1,797,825,411.57 1,179,831,154.48 1,320,682,165.97

  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 249,456,232.42 192,136,016.82 212,473,741.35

  4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 598,047,362.54 407,648,038.31 454,730,639.75

  4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  837,503,396.67 504,811,935.05 570,261,157.54

  4.4  รายไดอื่น 112,818,419.94 75,235,164.30 83,216,627.33

5.  คาใชจาย 760,930,235.19 552,922,592.82 610,358,999.97

  5.1 ดอกเบี้ยจาย 568,771,475.15 413,830,431.74 464,223,819.31

  5.2 คาใชจายในการบริหาร 192,158,760.04 139,092,161.08 146,135,180.66
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 นี้มีการจัดกิจกรรมปนเพื่อพอ หรือ bike for dad

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

องคประธานจัดกิจกรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ปนจักรยานนําขบวน พรอมดวยพระเจาหลานเธอ 

พระองคเจาพชัรกติยิาภา พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสริวิณัณวรนีารรีตัน ขาราชบรพิาร และประชาชน

รวมปนจกัรยานครั้งนี้ เพื่อถวายความจงรกัภกัดแีละสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ ซึ่งจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ไดรบัเลอืกใหเปนจดุประทบั และเปนจดุเริ่มตนการปนจกัรยานระยะที่ 2 สมาชกิทานใดสนใจอยากเขารวม

กจิกรรมนี้สามารถดูรายละเอยีดไดที่เวบ็ไซตของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัครบั

  การกูเงนิปนผล เงนิเฉลี่ยคนื ป 2558 นี้ สหกรณใหสมาชกิยื่นกูไดตั้งแตวนัพฤหสับดทีี่ 24 ธนัวาคม 2558 

ถงึวนัพธุที่ 10 กมุภาพนัธ 2559 หลายๆ คนอาจกูไดนอยลงกวาปที่ผานมา เพราะตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558 

สหกรณใหสมาชกิที่กูเงนิสามารถเลอืกอตัราดอกเบี้ยเงนิกูตามแบบที่มใีหตามความสมคัรใจ ทาํใหสมาชกิเสยีดอกเบี้ย

ลดนอยลงและไดรบัเงนิเฉลี่ยคนืนอยลงตามแบบอตัราดอกเบี้ยที่สมาชกิไดเลอืกไว จงึทาํใหกูปนผลเฉลี่ยคนื

ไดนอยลงตามไปดวยนะครบั  และอกีเรื่องคอืการกูฉกุเฉนิเดอืนมกราคม 2559 ยื่นกูไดวนัพธุที่ 30 ธนัวาคม 2558

มาไวตรงนี้ สมาชกิไมตองเสยีดอกเบี้ย 2 วนั (30 - 31 ธนัวาคม 2558)) ดูรายละเอียดการกูทั้ง 2 เรื่องไดที่

หนา 15 ครบั

  ปนี้สหกรณมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการสรางอาคารเรียนใหแกนองๆ ชาวไทยภูเขา 2 แหง 

คอื อาคารเรยีนโรงเรยีนบานพยุ (สาขาพยุใต) เขตพื้นที่สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท ต.ปางหนิฝน อ.แมแจม จ.เชยีงใหม 

และอาคารศูนยพฒันาเดก็เลก็บานแมลานคาํ เขตพื้นที่สถานเีกษตรหลวงปางดะ ต.สะเมงิใต อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม 

เพื่อใชเปนอาคารเรยีนหลงัใหม ชวยยกระดบัคณุภาพการศกึษา ทาํใหเกดิประโยชนสงูสดุกบัเดก็ๆ และชมุชน

นบัเปนอกีหนึ่งกจิกรรมที่สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ของเรามสีวนชวยเหลอืและเสรมิสรางใหสงัคมของเราดขีึ้น

  ผมขอขอบคณุสมาชกิทกุทานที่ออกมาใหสทิธิ์หยั่งเสยีงเลอืกตั้งกรรมการฯ และเลอืกตั้งผูประสานงาน

ประจาํหนวย ป 2559 เมื่อวนัศกุรที่ 20 พฤศจกิายน ที่ผานมา หลงัจากนั้นคณะกรรมการหยั่งเสยีงเลอืกตั้งฯ

จะนาํผลดงักลาวเสนอตอที่ประชมุใหญสามญัประจาํป 2558 ตอไป และขอแสดงความยนิดกีบัทกุทานที่ไดรบั

การลงคะแนนจากสมาชกิสวนใหญที่เชื่อมั่นและไววางใจใหทานเขามาบรหิารกจิการสหกรณใหเจรญิกาวหนา

ตอไป

  สดุทายหากมขีอสงสยัประการใดตดิตอผมไดที่ 081-617-1358 ... สวสัดคีรบั
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หลักธรรม หลักทํา
ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ

เรียบเรียงโดย ฉัตรชุลี“เราจะครองแผนดินโดยธรรม
  เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

 5. รับฟงความเห็นของผูอื่น และเคารพความคิดที่แตกตาง
ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนินไปในพื้นที่ตางๆ ทรงทําประชาพิจารณ
ทกุครัง้ โดยวธิกีารของพระองคเปนวธิทีีเ่รียบงายตรงไปตรงมา โดยจะทรง
อธิบายถึงวัตถุประสงคและผลท่ีไดรับ จากโครงการพัฒนากับพสกนิกร
ที่มาเฝา และจะทรงถามถึงความตองการของประชาชน ความสมัครใจ 
และใหตกลงกันเองในกลุมที่จะไดรับประโยชน และกลุมที่ตองเสียสละ
ในขณะนั้นเลย จากนั้นจะทรงเรียกผูนําทองถิ่นมารับทราบ ดําเนินการ
ในเชิงบริหารและวิชาการตอไปจนเสร็จสิ้นโครงการ

 6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จะทรงมุงมั่นในเรื่องท่ีทรงปฏิบัติมาก ทรงงานทุกวันไมมี
วันหยุด ซ่ึงผูปฏิบัติหนาที่ตางๆ โดยเฉพาะขาราชการจึงตองมีจิตสํานึก
ในการบริการ มีความขยัน และตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

 7. มีความสจุริตและความกตัญ ูทรงแสดงใหประจกัษในเร่ือง
ของความกตัญูตอพระราชมารดา และความสุจริตตอแผนดิน และตอ
สิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนโดยเฉพาะสวนรวม ทรงเตือนใหยึดสิ่งนี้ไว 
เพราะเปนเรื่องที่จําเปนมีความสําคัญ และมีคุณคายิ่ง

 8. พึ่งตนเอง สงเสริมคนดีและคนเกง ทรงสอนใหชาวไทย
สามารถดํารงชีวิตดวยตนเองได และตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยง
กันเปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรง และยึดหลัก พออยู พอกิน พอใช 
หรือตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชทานใหแกประชาชนไทย 
ใหสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับพื้นฐาน

 9. รักผูอื่น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรักประชาชน
และทํางานเพื่อประชาชน ครั้งหนึ่งมีรับสั่งกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
วา ทรงทําราชการ ดังน้ันคนที่รับราชการ ซึ่งถือวารับงานของราชา
มาทําตอ สิ่งแรกที่ตองทําคือ ตองรักประชาชนและทํางานเพื่อประชาชน 
เฉกเชนเดียวกับพระองค

 10. การเอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน หรืออีกความหมายหนึ่งคือ
ตองนึกถึงคนอื่นบาง อยาคิดถึงแตตัวเอง เห็นแกตัวอยางเดียวอยูไมรอด
ตองรู จักเสียสละเพื่อสวนรวม ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดพระราชทานพระราชดํารัสแกคนไทยวา “สังคมใดก็ตาม ถามีความ
เ อ้ือเฟอเก้ือกูลกันดวยความมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็ม
ไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู...”

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงเปนแบบอยางทีด่งีามในทกุดาน 
สมควรที่จะดําเนินรอยตามพระยุคลบาทดวยหลักปฏิบัติ 10 ประการ
ดังกลาวขางตน และหากประชาชนทุกสาขาอาชีพ และคนไทยทุกคน
ไดทบทวน ยึดถือ และนอมนําไปปฏิบัติดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงปฏิบัติแลว จะสามารถดําเนินชีวิตไดดวยดี สังคมจะสงบสุข และ
ประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยางแนนอน

 65 ป นับแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ขึ้นครองราชยเปนกษัตริยรัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี ปกครองประเทศ
ชาติและประชาชนชาวไทย พระองคไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นอยใหญ ยังประโยชนมหาศาลใหเกิดแกพสกนิกรของพระองค เพื่อให
เปนไปตามพระบรมราชโองการที่ไดตรัสไว พระองคทรงมีหลัก 10
ประการท่ีทรงยดึถือปฏบิตัอิยางเครงครดั ในการพระราชวนิจิฉยัแกปญหา
ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ เพ่ือใหคนไทยไดรับประโยชนและความสขุ โดยไมแบงแยก 
ทรงอุทิศพระองคเพื่อประเทศชาติและพสกนิกรอยางแทจริง 

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไดประมวลไว
ในหนังสือ “หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ” 
ถึงการเปนขาราชการที่ดี และการเปนคนดีนั้นตองปฏิบัติตามหลักปฎิบัติ 
10 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังตอไปนี้

 1. ทํางานอยางผูรูจริง และมีผลงานเปนที่ประจักษ พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงเนนการเปนผูรูจริง กอนที่จะทรงปฏบิตัิพระราช
กรณียกิจ เพื่อประชาชนในทุกเร่ือง ทรงศึกษาหาความรูเปนอันดับแรก 
โดยทรงคนควาจากเอกสารตางๆ อยางละเอียด เมื่อพรอมแลวจึงคอย
ลงมอืทาํ ทกุคนจงึควรเปนผูรูจรงิในการทาํงานเพือ่ใหผลงานเปนท่ียอมรับ
และบังเกิดผลดีตอทุกฝาย

 2. มีความอดทน มุงมั่น ยึดธรรมะและความถูกตอง คือ
การรูจักอดทน ทําจนเปนนิสัย ไมวาสิ่งดีๆ ที่เขามา ทุกขที่เขามา สุขที่
เขามา เราก็รับดวยใจสงบ ไมตื่นเตนหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ 
หากเกิดปญหา เราก็ทําจิตใจใหรูสึกทาทายกับปญหานั้น เห็นปญหาแลว
กระโดดเขาใส เปนการทาทายสติปญญา อยากลัว และละลายปญหา
จากเรื่องยากเปนเรื่องงาย

 3. ความออนนอมถอมตน เรียบงายและประหยัด ถือเปน
สิง่สาํคญั เชน นาฬกาขอพระกรของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไมจาํเปน
ตองราคาแพง แตทรงเนนที่ประโยชนของการบอกเวลา ในการพัฒนา
และชวยเหลือราษฎร ทรงใชการแกไขปญหาดวยธรรมชาติ เรียบงายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง หาไดในทองถิ่น และประยุกตใชสิ่งที่มี
อยูในทองถิน่มาแกไขปญหา โดยไมตองลงทนุสงูหรอืใชเทคโนโลยใีหยุงยาก

 4. มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก ตลอดระยะเวลา 60 
กวาปทีท่รงงาน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ทรงยึดถอืประโยชนสวนรวม
เปนที่ตั้ง โดยไมทรงคํานึงถึงพระวรกายเลยแมแตนอย อยางเชน โครงการ
เขือ่นปาสกัชลสทิธิ ์เปนการดาํเนนิโครงการพฒันาขนาดใหญ ท่ีเปนตัวอยาง
ที่ดี ที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และไมไดละเลยคนสวนนอย ที่ตอง
เสียสละเพื่อสวนรวม เมื่อสวนรวมไดประโยชน คนสวนรวมก็ตองชวยคน
กลุมเล็ก ที่เสียสละอยางเต็มที่

ที่มา : ศูนยประชาสมัพนัธวฒันธรรม สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาต,ิ  http://board.palungjit.org 5ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



 “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทยอยางหาที่สุดมิได ทรง
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหพสกนิกรถวนหนา จึงถือเปน "พอแหงชาติ" ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่อาณาประชาราษฎรเทิดทูน
ดวยความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท”

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 รัฐบาลรวมกับประชาชนชาวไทยพรอมใจ
สนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกครั้ง กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike for 
Dad : ปนเพื่อพอ” ในวันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. พรอมกันทั่วประเทศ ในระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยการปนจักรยาน
ในครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ปนจักรยานนําขบวนและยังทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหมีโขนกลางแปลงพระราชทาน ใหประชาชนไดชมระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 อีกดวย

 โดยกิจกรรม Bike For Dad ครั้งนี้ จะมีการจัดรูปแบบขบวนจักรยาน คลายกันกับกิจกรรม Bike For Mom ที่จัดขึ้น
เม่ือเดือนสิงหาคม 2558 ผานมา เสนทางการปนจักรยานของกรุงเทพมหานครนั้น จะเริ่มและจบที่พระลานพระราชวังดุสิต มีระยะทาง
ในการปนจักรยานประมาณ 29 กิโลเมตร ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมไวแลว สามารถเลือกเสนทางที่เหมาะสมกับตนเอง 
ไดแบงเปน 3 ระยะทาง ดังนี้

  - ระยะที่ 1 เริ่มตนจาก พระลานพระราชวังดุสิต ถึง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระยะทาง 7 กิโลเมตร
  - ระยะที่ 2 จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถึง หอประชุมกองทัพเรือ ระยะทาง 14 กิโลเมตร
  - ระยะที่ 3 จาก หอประชุมกองทัพเรือ ถึง พระลานพระราชวังดุสิตอีก ระยะทาง 8 กิโลเมตร

 ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงปนจักรยานนําขบวน A ทรงนํา
ขาราชการชั้นผูใหญและประชาชนรวม 500 คน พรอมดวย พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงปนจักรยานนําขบวน B 
นําขบวนขาราชการและประชาชนรวม 500 คน และพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ทรงปนจักรยานนําขบวน C นําขบวน 
ขาราชการและประชาชน รวม 500 จากนั้นจะตามดวยขบวน S ชุดซอมจักรยาน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและคณะแพทยรวม 
100 คน และปดทายดวยขบวน D ประชาชนในกรุงเทพฯ ที่ลงทะเบียนผานเว็บไซตรวม 100,000 คน ตามลําดับ

 สวนตางจังหวัดก็จะจัดกิจกรรมในวันและเวลาเดียวกันทั่วประเทศ โดยประชาชนมารวมตัวกัน ณ ศาลากลางจังหวัดแตละจังหวัด 
หรือสถานที่จัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีจังหวัดไดจัดไว สวนการจัดกิจกรรมในตางประเทศประชาชนชาวไทยท่ีอยูตางประเทศกวา 50 ประเทศ
จะรวมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกระทรวงการตางประเทศเปนผูรับผิดชอบ

 สําหรับกิจกรรมการปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งน้ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเลือกจากคณะกรรมการจัดกิจกรรม
โดยใหเปนจุดพักขบวนจักรยานซึ่งมาจากถนนพญาไท และเขาสูมหาวิทยาลัย 

 ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมดวย พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา และ 
พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ทรงวางพานพุม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอย ถวายราชสักการะพระบรมราชา
นุสาวรียสองรัชกาล กอนที่จะเสด็จพระราชดําเนิน ทรงปนจักรยานไปยังจุดตางๆ ของกิจกรรมตอไป

 ในโอกาสนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรวมเทิดพระเกียรติแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอเชิญสมาชิกสหกรณ
บุคลากร พนักงาน เจาหนาที่ และนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุกคน รวมรับเสด็จฯ และรวมกันสวมเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ
ในวันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยพรอมเพรียงกัน

Bike For Dad : ปนเพื่อพอ
เรียบเรียงโดย ธนากร ชวยวงศ

ที่มา : http://www.dailynews.co.th, http://www.chula.ac.th, https://www.bikefordad2015.com, http://www.kapook.com

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันพอแหงชาติ ไดแก 
 - การประดบัธงชาตแิละธงสญัลกัษณประจาํพระองค ตามอาคาร
  สาํนกังาน บานเรอืน เพื่อแสดงออกถงึความจงรกัภกัดีตอพระองคทาน
 - การจดัพธิศีาสนสงฆ ทาํบญุใสบาตร เพื่ออทุศิเปนพระราชกศุล
  นอมเกลาฯ ถวายพระพรชยัมงคล

 - การจดักจิกรรมเกี่ยวกบัการบาํเพญ็สาธารณประโยชน
  เพื่อถวายเปนพระราชกศุล
 - การจดุเทยีนชยัถวายพระพร รวมกนัรองเพลงสรรเสรญิพระบารม ี 
  และสดดุมีหาราชา ในเวลา 19.00 น. ณ ทองสนามหลวง
  และศาลากลางจงัหวดัทกุจงัหวดั พรอมกนัทั่วประเทศ

อาน
สักนิด
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คําถามจากสมาชิก :

**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th, คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
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สมาชิกที่เกษียณอายุงานแลว..จะไดรับสิทธิประโยชนใดๆ 
จากสหกรณบาง

การเพิ่ม-ลดหุน หุนรายเดือน 

  @ สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานประจํา ไดรับเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน ตองสงหุน
  รายเดอืนไมนอยกวารอยละ 4 สูงสดุไมเกนิ รอยละ 90 ของเงนิบาํนาญหรอืบาํเหนจ็รายเดอืนที่ไดรบั (เงนิเดอืนคงเหลอื
  จากการหกัคาใชจายตางๆ เรยีบรอยแลว) 
 @ สมาชิกที่รับเงินบําเหน็จ สามารถเพิ่มหุนรายเดือนขั้นตํ่าเดือนละ 100 บาท สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท การเพิ่มหุน
  เปนครั้งคราว หากสมาชกิมหีุนอยูไมเกนิ 3 ลานบาท สามารถเพิ่มหุนเปนครั้งคราวได หากมหีุนเกนิ 3 ลานบาทแลว 
  เพิ่มหุนรายเดอืนไดเพยีงอยางเดยีว 

การกูเงิน

 สมาชิกเกษียณมีความจําเปนตองใชเงิน สามารถกูเงินจากสหกรณได โดยใชหุนหรือเงินฝากประจําที่มีอยูกับสหกรณ
เปนหลกัคํ้าประกนัการกูได 95% 

การรับสวัสดิการตางๆ  

 สมาชิกเกษียณมีสิทธิ์รับสวัสดิการตางๆ ของสหกรณที่มีถึง 16 สวัสดิการ เลือกใชไดตามแตละประเภทที่แตกตางกันไป
ในที่นี้ขอแจงสวสัดกิารที่สมาชกิหลงัเกษยีณอายงุานแลวใชกนัอยูบอยๆ ดงันี้

 @ สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหสมาชิกท่ีประสบสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และธรณีพิบัติภัย 
  วงเงนิไมเกนิ 20,000-100,000 บาท แลวแตกรณ ีภายใน 120 วนันบัตั้งแตวนัที่ประสบสาธารณภยั

 @ สวัสดิการเก้ือกูลอาวุโส เปนสวัสดิการที่มอบใหกับสมาชิกที่มีอายุครบ 61 ปขึ้นไป สมาชิกสามารถยื่นเอกสาร
  ขอรบัสวสัดกิารในวนัที่มอีายคุรบตามที่กาํหนดเพยีงครั้งเดยีว ในปตอๆ ไปสหกรณจะจายเงนิสวสัดกิารโดยการโอนเงนิ
  เขาบญัชอีอมทรพัยของทานอตัโนมตั ิโดยจายตามหลกัเกณฑดงันี้

    อายุ 60 - 69 ป ไดรับปละ  8,400 บาท

   อายุ 70 – 79 ป ไดรับปละ  9,600 บาท

   อายุ 80 – 89 ป ไดรับปละ 10,800 บาท

   อายุ 90 ป ไดรับปละ 13,200 บาท

 @ สวัสดิการรักษาพยาบาล 

 เรื่องการแจบ็ไขไดปวยเปนเรื่องธรรมดา เมื่อมอีายมุากขึ้นรางกายของคนเรากต็องปรบัตวักนัไปตามสภาพและเวลา เมื่อสมาชกิ
เขารบัการรกัษาพยาบาลเปนคนไขใน 3 คนืขึ้นไป สหกรณจายสวสัดกิารคนืละ 400 บาท ไมเกนิ 12,000 บาท/ครั้ง ภายใน 120 วนั 
นบัตั้งแตวนัที่ออกจากโรงพบาบาล สามารถเบกิไดทั้งสถานพยาบาลของรฐัและเอกชน

 @ สวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะหศพบิดามารดา 

 สหกรณจะจายเงนิสวสัดกิารสงเคราะหศพบดิา มารดา ของสมาชกิ จาํนวน 10,000 บาท/ศพ ซึ่งบดิาหรอืมารดาที่ถงึแกกรรม
ตองมไิดเปนสมาชกิ หรอืคูสมรสของสมาชกิ (ขอรบัภายใน 120 วนั นบัตั้งแตวนัที่ถงึแกกรรม)

  สาํหรบัสมาชกิที่เกษยีณอายงุานหรอืลาออกจากงานประจาํกนันานแลว ในชวงที่เกษยีณบางทานกเ็ลอืกรบับาํเหนจ็รายเดอืน 
บางทานเลือกรับบําเหน็จเปนเงินกอนครั้งเดียว ก็อาจจะไมไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเนื่องจากมีความจําเปนจากสาเหตุใดก็ตาม 
ทานสามารถติดตอขอสงเงินคาหุนรายเดือนตอไดโดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของทานไดเพื่อใหอายุการเปนสมาชิกของเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ 

   ทานตองการรบัทราบสทิธปิระโยชนตางๆ สามารถตดิตอไดที่ฝายทะเบยีนสมาชกิ หรอืฝายประชาสมัพนัธ สหกรณออมทรพัย
จฬุาฯ โทร.0-2218-0555 ไดในเวลาทาํการ
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แวดวง สอ.จฬ.
ทอดกฐิน วัดหนองแดง จ.นาน

 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ พรอมดวย
คณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2558 ณ วัดหนองแดง 
อ.ภุเพียง จ.นาน เพื่อสมทบทุนสรางพระอุโบสถ เมื่อวันเสารที่ 
14 พฤศจกิายน 2558 โดยมยีอดเงนิทาํบญุรวมทั้งสิ้น 937,026.28 บาท

การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ และ

การเลือกตั้งผูประสานงานฯ ประจําป 2559

  คณะกรรมการดาํเนนิการหยั่งเสยีงเลอืกตั้งฯ จดัใหมกีารลงคะแนน
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ และการเลือกตั้งผูประสานงานฯ 
ประจําป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (ลงคะแนนลวงหนา)
ณ หนวยลงคะแนนสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ และวนัศกุรที่ 20 พฤศจกิายน 
2558 ณ หนวยเลอืกตั้งประจาํเขตตางๆ (ผลการเลอืกตั้งดูที่หนา 12)

สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจําป 2558

  สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั จาํกดั รวมจดัสมัมนาไตรภาควีชิาการ ประจาํป 2558 เพื่อใหผูบรหิาร
สหกรณไดรบัทราบ เตรยีมความพรอมรบัการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกจิ รวมทั้ง 
พ.ร.บ. สหกรณฉบบัใหม เพื่อกาํหนดแนวทางการบรหิาร ยทุธศาสตรและการแก
ปญหาเพื่อความยั่งยนื ในการนี้ รศ.นพ.กมัมาล กมุาร ปาวา ประธานกรรมการ
ดาํเนนิการ สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร จาํกดั เปนประธานในพธิี
และกลาวเปดการสมัมนา โดยมกีารบรรยายในเรื่องตางๆ ดงันี้

 1. “ภาวะเศรษฐกจิป 2558 และทศิทางอตัราดอกเบีย้ป 2559” โดย 
นายเมธ ีสุภาพงษ รองผูวาการดานเสถยีรภาพการเงนิ  ธนาคารแหงประเทศไทย

 2. “การปฏิรูปสหกรณเพื่อความยั่งยืน” โดย นายชาญชัย บุญฤทธิ์

ไชยศรี ประธานกรรมการ สอ.พนกังานธนาคารแหงประเทศไทย จก. / รศ.ดร.

สวัสด์ิ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จก. / 
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา ประธานกรรมการ สอ.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
จก. / ดร.เฉลิมพล ดลุสัมพนัธ ประธานกรรมการ ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหง
ประเทศไทย จก.

 3.  “ทิศทางกฎหมายสหกรณเพื่อความย่ังยืน” โดย อาจารย

ปรเมศวร อินทรชมุนมุ รองอธบิดอียัการ สาํนกังานคดอีาญา สาํนกัอยัการสงูสดุ
ทั้ งนี้ไดรับความสนใจจากผู บริหารสหกรณออมทรัพยตางๆ ทั่วประเทศ
เขารวมการสัมมนา เมื่อวันเสารที่ 21 และอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน 2558 
ณ โรงแรมฮอลเิดย อนิน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม
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 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■ แสดงความยินดี
  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้

 ร ศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ 

คณ ะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ พรอมทั้ง 

นา ยภราดร สื่อมโนธรรม ที่ปรึกษา นายณรงค บุญแกว

ประธานกรรมการ และคณะเจาหนาที่สหกรณออมทรพัยพนกังาน

มลูนธิโิครงการหลวง จาํกดั รวมทาํพธิเีปดและสงมอบอาคารเรยีน

โร งเรียนบานพุย (สาขาพุยใต) ในเขตพื้นที่สถานีเกษตรหลวง

อนิทนนท ในโอกาสที่สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ สนบัสนนุงบประมาณ

การกอสราง จาํนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) เพื่อใชอาคาร

หลงันี้จดัทาํเปนหองเรยีน หองปฏบิตักิารตางๆ และหองจดักจิกรรม

สํา หรับนักเรียน โดยมี นายอุดมชัย มหายศ นายก อบต.

ปาง หินฝน และนายคลาย กูลสวัสดิ์มงคล ผูใหญบาน ม.12 

บา นพุยใต เปนผูรับมอบ ณ โรงเรียนบานพุยใต ต.ปางหินฝน 

อ.แมแจม จ.เชยีงใหม เมื่อวนัอาทติยที่ 22 พฤศจกิายน 2558

 รศ.ดร.สวสัดิ ์แสงบางปลา ประธานกรรมการ และเจาหนาที่ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ใหการตอนรบัคณะกรรมการ และเจาหนาที่จากสหกรณออมทรพัย
กรมควบคมุโรค จาํกดั จาํนวน 20 คน เขาเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน ดานการบรหิารงานของสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ เมื่อวนัพธุที่ 25 พฤศจกิายน 
2558 ณ หองประชมุสวสัดิ์ แสงบางปลา

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ บริจาคเงิน

สรางอาคารเรียนโรงเรียนบานพุย จ.เชียงใหม

ศ. 6 พ.ย. 2558
ครบรอบ 38 ป
สถาบนัภาษา

สถาบนัภาษา

รศ.ดร.สวัสด แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

นางสาวปยวรรณ เชยโชติ
กรรมการ

ผศ.ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ
ผูอาํนวยการ

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
คณบดี

จ. 16 พ.ย. 2558
ครบรอบ 24 ป

คณะสหเวชศาสตร

คณะสหเวชศาสตร

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานกุาร

นายณรงค  เพชรสุก
กรรมการ

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
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ขายอาคาร/ตึก
 ♦ เน้ือท่ี 115 ตร.ว. ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร 
(4 ชั้น 18 หอง มีคนเชาอยูแลว ชั้นลางเปนออฟฟศและที่จอดรถ 
ตัง้อยูในเขตเทศบาลเมอืงแพรติดกับโรงเรยีนเทคนิคแพร หางถนนใหญ
ประมาณ 100 เมตร สัญจรสะดวกสบาย) ราคา 950,000 บาท สนใจ
ตดิตอ นายลบัแล ณ บางชาง ศนูยหนงัสอืจฬุาฯ โทร 086-411-1904

ขายทาวนเฮาส
 ♦ การเคหะทุงสองหอง เน้ือท่ี 19 ตร.ว. ซ.กําแพงเพชร 6
ซ. 7 แยก 7 (สายรอง) ต.ทุ งสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(พรอมอยู ติดสนามบินดอนเมือง ) ราคา 1,200,000 บาท สนใจติดตอ
นางพชัราภรณ กองเพช็ร คณะวิศวกรรมศาสตร โทร 085-915-1461

 ♦ หมูบานมิตรประชา เนื้อที่ 20 ตร.ว. ซ. 42 อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี ราคา 1,500,000 บาท (ราคาตอรองได) สนใจติดตอ
นางยวง แยมเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร โทร 089-690-0529

 ♦ หมูบานเคซรีามอินทรา 8 เนือ้ท่ี 28 ตร.ว. ถ.ไทยรามญั แขวง
สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ (หลังริม 3 หองนอน 2 
หองนํ้า) สนใจติดตอ นางสาวศรันยฉัตร วิลาลัย คณะวิทยาศาสตร 
โทร. 089-991-7255

ขายคอนโดมิเนียม
 ♦ เดอะทรัสตเรสซิเดนซ รัชดา-พระราม 3 เน้ือที่ 35 ตร.ม. 
ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ (1 หองนอน
แอร และเฟอรนิเจอร) ราคา 2,300,000 บาท สนใจติดตอ
นายยุต ิเฉลยสมัย คณะวทิยาศาสตร โทร 02-218-5352, 089-798-9897

ขายดาวนคอนโดมิเนียม
 ♦ เดอะ สเตจ เตาปนู อนิเตอรเชนจ เนือ้ท่ี 26.3 ตร.ม. ถ.ประชาราษฎร 
สาย 2 (ใกลสถานีเตาปูน เปนจุดเชื่อมรถไฟฟาสายมวงและสีนํ้าเงิน
ชั้น 27 วิวแมน้ํา-รัฐสภา พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก สรางเสร็จ
ปลายป 60) ราคา 50,000 บาท สนใจติดตอ นายตองพล ดาราราช 
สมาชิกสมทบ โทร. 086-750-3444  line id : tong.sk

ขาว บริการสมาชิก

***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

ขายรถยนต
 ♦ โตโยตา รุนวีออส E ป 2010 สีดํา เครื่องยนต 1,500 ซีซี
(เกียรออโต มีไฟเลี้ยวหูชาง เขาศูนยตลอด ใชวีพาวเวอรตลอด
95% ของอายุรถ) ราคา 280,000 บาท สนใจติดตอ นายปยะศักด์ิ
ชอุมพฤกษ คณะวิทยาศาสตร โทร. 083-058-8598

สารพัดชาง
 ♦ รบัเหมากอสราง ตอเตมิทุกชนิด ราคายอมเยา รบัประกันงาน
และฝมือ สนใจติดตอ นางสุภา บุญศรี สํานักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 081-422-0102

 ♦ รับเหมา ตอเติม ตกแตงบาน ถมท่ีดิน งานโครงสราง
งานทาสีบาน งานปูกระเบื้อง สนใจติดตอ นายไฉน ศิริ สถาบันวิจัย
โลหะและวัสดุ โทร. 081-376-9958, 02-218-4212

 ♦ บริการลางแอร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจติดตอ 
นายสเุมธ ชืน่รส สมาชกิสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486, 
080-770-4438

อื่นๆ
 ♦ บรกิารเคลือ่นยายศพผูเสยีชวีติ จาํหนายโลงศพ จดัดอกไม
หนาหีบศพ ของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับศพไรญาติ 
สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล (แจค) โรงพิมพแหงจุฬาฯ 
โทร. 085-073-1069

 ♦ ขายขาวหอมมะลใิหม ปลกูเองจากทุงกุลารองไห จ.รอยเอด็ 
ไมใชสารเคมี ไมอบยากันมอด ราคากิโลกรัมละ 40 บาท สนใจติดตอ 
นายมนัสวิน ผาสุขขี สํานักบริหารกิจการนิสิต โทร 088-097-5818

 ♦ รบัออกแบบสือ่สิง่พิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก โบรชวัร 
แผนพับใบปลิว สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ จัดเลยเอาท รายงาน
ประจาํป วารสารรายเดอืน รายสปัดาห สนใจตดิตอ นายทศพร ชืน่รส 
คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 081-428-7785, 089-481-4281

♦ ประกันภยัรถยนต 2+  เบีย้ถูกสดุๆ ประหยัดสดุๆ (1.ทุนประกัน 
100,000 เบี้ยเกง 5,900 เบี้ยกระบะ 6,900  2.ทุนประกัน 200,000
เบี้ยเกง 6,900  เบี้ยกระบะ 7,900)  สนใจติดตอ นายชิษณุพงษ
ไมเลีย้ง  คณะสตัวแพทยศาสตร  โทร. 02-981-1114,  099-283-9873

ศ.กติติคุณ ปรีชา ชางขวัญยืน  คณะอักษรศาสตร
นางสาวกฤษณา สุคนธบารมี  คณะแพทยศาสตร
นายณรงค บันเทิง   คณะวิศวกรรมศาสตร
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง
คําถามประจําเดือน ธ.ค. 2558

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่สอง
สวนที่สองนาย, นาง, นางสาว...............................................................................

เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน พฤศจิกายน 2558

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2558

คําตอบ
สวนที่สอง

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  185  คน ตอบถูก  180  คน ตอบผิด   5  คน

¨ÑºàÅ¢Å§ª‹Í§

วิธีทํา
เติมเลขที่ใหมาลงชองใหถูกตอง

ชองละ 1 ตัว เมื่อเติมครบถูกตอง 
ตัวเลขที่ใหมานี้จะไมมีเหลือและตัวเลข
ในตารางตองมีลักษณะตอเนื่องกันไป

ทั้งหมด

e-mail address ของสหกรณออมทรัพยจุฬา 

คือ

1. ฟาสาง
2. ยุวชน
3. หฤทัย
4. ประแจ

5. งอหาย
6. กระบุง
7. ขวัญตา
8. ชงัก

ดูขอมูลแอพพลิเคชั่น เชน เงินกู
เงินฝาก สวัสดิการ ขอมูล
ประชาสัมพันธ

1. นางอรุณ กลอมจิตร   154321    เภสัชศาสตร

2. นายบรรจง ทองขวัญ   282847    วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

3. นางพรเพ็ญ พรหมขุนทอง  341112    สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร

4. นางสาววันเพ็ญ ซินเฮง   341815    ทันตแพทยศาสตร

5. นางสาวอรวรรณ เปตะคุ   420512    วิศวกรรมศาสตร

อ.วิเชียร หรรษานิมิตกุล คณะครุศาสตร

6. นางบุณยาภรณ สระบัว   431015    ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร

7. นางสาวอมฤต บรรลังก   540741    ครุศาสตร

8. นายสมโภชน โพธิ์กูล   554332    ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

9. นายศิระ ทองมีอาคม   E24247    สมาชิกสมทบ

10. นายณัฐสิทธิ์ รามอินทรา   E45962    สมาชิกสมทบ

 22 3073 32600

 25 2071 204

 53120 240 42 67

 35500 45 082
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ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

ปี พ.ศ. 2559

ผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รศ.วิสนศักดิ์	อ่วมเพ็ง
รองประธาน

นายอุดม	โชคศิริ
เหรัญญิก

นายอุลเวงค์	มติมาลังกรณ์
กรรมการเขตที่ 2

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์	รุ่งเรืองกิจไกร
กรรมการเขตที่ 6

นางอังคณา	พวงเงิน
กรรมการเขตที่ 7

นายลับแล	ณ	บางช้าง
กรรมการเขตที่ 8

นายอภิชา	เดียขุนทด
กรรมการเขตที่ 10

ต�าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร รวม อันดับ

ที่ได้

รองประธาน 2 ว่าที่ร้อยตรี	พิพัฒน์	เพ็งคุ้ม 	375	 4

3 รศ.วิสนศักดิ์	อ่วมเพ็ง 	1,860	 1

5 รศ.ภญ.สาริณีย์	กฤติยานันต์ 	1,792	 2

6 ผศ.ดร.จุมพล	พูลภัทรชีวิน 	500	 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 	738	

บัตรเสียรองประธาน 	366	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

เหรัญญิก 4 ผศ.มานิต	โกศลอินทรีย์ 	1,181	 3

5 นายปฐมพงศ์	บรรพบุรุษ 	1,459	 2

6 นายอุดม	โชคศิริ 	1,982	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	717	

บัตรเสียเหรัญญิก 	292	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 2 1 นายบุญชอบ	มีนาภา 	1,030	 3

4 น.ส.อภิญญา	สังข์กะนิษฐ์ 	1,287	 2

6 นายอุลเวงค์	มติมาลังกรณ์ 	1,374	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,368	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	2 	572	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 6 2 อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์	รุ่งเรืองกิจไกร 	2,121	 1

6 นายพารา	รื่นสุนทร 	1,870	 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,121	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	6 	519	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 7 1 นางอังคณา	พวงเงิน 	1,927	 1

3 น.ส.นันทวรรณ	ธีรสรเดช 	1,266	 2

5 น.ส.รวงทอง	พุทธิกุล 	505	 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,348	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	7 	585	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 8 3 นายชลวุฒิ	พูลสมบัติ 	1,646	 2

4 นายลับแล		ณ	บางช้าง 	1,955	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,482	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	8 	548	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 10 1 ว่าที่ร้อยตรี	รุ่งรัตน์	อินทรประเสริฐ 	601	 4

2 นายธ�ารงค์		มะลิอ่อง 	678	 3

3 นายอภิชา	เดียขุนทด 	1,207	 1

5 น.ส.อารีย์	โพธิ์ขวัญ 	1,173	 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,432	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	10 	540	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

บัตรดี 5,631

บัตรเสียทั้งฉบับ  38 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  5,669 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  11,486 

ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 49.36
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หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนน
รวมที่ได้

ล�าดับ
ที่ได้

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

1 2 นางอวัตถา	เทพหยด 122 1

140 236 59.32ไม่ประสงค์จะเลือก 15
บัตรเสียทั้งฉบับ 3

2 1 นายสมชาย	น�้าแก้ว 33 2

252 382 65.97

4 นายเสกสัน	จิตต์มงคล 65 3
6 นางร�าไพร	ทองค�า 130 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 12
บัตรเสียทั้งฉบับ 12

3 1 นายภัทรพณ	ติดตารัมย์ 81 2

191 419 45.58
5 นายสยาม	ทองแสง 103 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 7
บัตรเสียทั้งฉบับ -

4 3 นางประนอม	ศิลปนภาพร 54 1
62 142 43.66ไม่ประสงค์จะเลือก 8

บัตรเสียทั้งฉบับ -
5 2 นายกิตติวัฒน์	การศาสตร์ 59 1

64 141 45.39ไม่ประสงค์จะเลือก 5
บัตรเสียทั้งฉบับ -

6 1 น.ส.ล�าไพ	หลวงราช 78 4

521 1,312 39.71

2 นายเลิศ	พานไธสง 344 1
3 นายวิชัย	กาละชัย 128 3
5 นายชรินทร์	เหนี่ยงแจ่ม 238 2
6 นายเมธาสิทธิ์	ศรีอินทร์ 67 5

ไม่ประสงค์จะเลือก 37
บัตรเสียทั้งฉบับ 9

7 1 นายสมชาย	มีประสพ 72 4

449 1,080 41.57

3 นายมิตร	น่วมนิวงษ์ 128 3
4 นายวรา	นิ่มงาม 242 2
6 นายพรฤทธิ์	ฤทธิ์ส�าเร็จ 275 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 16
บัตรเสียทั้งฉบับ 4

8 2 นางบุศรา	เสือพอน 123 1

297 780 38.08

5 นายพจน์	เจริญพร 111 2
6 นายพรชัย	ช่างม่วง 34 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 21
บัตรเสียทั้งฉบับ 8

9 3 นายธนากร	น้อยค�าสิน 110 1

132 428 30.84ไม่ประสงค์จะเลือก 21
บัตรเสียทั้งฉบับ 1

10 5 นายชรินทร์	โกศิยะกุล 377 1

399 883 45.19ไม่ประสงค์จะเลือก 18
บัตรเสียทั้งฉบับ 4

11 6 นายชัยนันท์	พรมนิ่ม 214 1
239 517 46.23ไม่ประสงค์จะเลือก 25

บัตรเสียทั้งฉบับ -

นางอวัตถา	เทพหยด
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 1

นางร�าไพร	ทองค�า
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 2

นายสยาม	ทองแสง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 3

นางประนอม	ศิลปนภาพร
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 4

นายกิตติวัฒน์	การศาสตร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 5 

นายเลิศ	พานไธสง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายชรินทร์	เหนี่ยงแจ่ม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายพรฤทธิ์	ฤทธิ์ส�าเร็จ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นายวรา	นิ่มงาม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นางบุศรา	เสือพอน
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 8

นายธนากร	น้อยค�าสิน
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 9

นายชรินทร์	โกศิยะกุล
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 10

นายชัยนันท์	พรมนิ่ม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 11

ผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลการเลอืกตัง้
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559

2
3
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จดัท�ำโดย คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุำฯ และเลือกตัง้ผูป้ระสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อาคารจามจุรี ๙ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๑๑-๗๔๑๑

น.ส.พรรณพร	ภูวนวัฒก์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 12

นายอัคเดช	เกษเจริญ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 13

นายบุญนพ	ค�าแหง
ผูป้ระสานงานหน่วยที ่14

นายวัฒนพร	ดวงแก้ว
ผู้ประสานงานหน่วยท่ี 15

นายเทวัญ	พุ่มจันทร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 16

นายพงษ์สธิร	แสงน้อย
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 17

นายวิสุทธิ์	สุดบุญมา
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 18

นายนที	ขวัญรัตน์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 19

นายบุญทอม	สุขใหม่
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 20

นายสมนึก	บุพลับ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 21

นางสุภา	บุญศรี
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 22

นายเดชา	น้อยเรืองวงศ์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 23

นายณัฐวัฒน์			สุขทั่วญาติ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 24

หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนน
รวมที่ได้

ล�าดับ
ที่ได้

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

12 5 น.ส.พรรณพร	ภูวนวัฒก์ 163 1
179 330 54.24ไม่ประสงค์จะเลือก 14

บัตรเสียทั้งฉบับ 2
13 5 นายอัคเดช	เกษเจริญ 140 1

165 309 53.40ไม่ประสงค์จะเลือก 20
บัตรเสียทั้งฉบับ 5

14 2 นายบุญนพ	ค�าแหง 146 1
166 372 44.62ไม่ประสงค์จะเลือก 18

บัตรเสียทั้งฉบับ 2
15 2 นายวัฒนพร	ดวงแก้ว 94 1

120 195 61.54ไม่ประสงค์จะเลือก 18
บัตรเสียทั้งฉบับ 8

16 1 นายเทวัญ	พุ่มจันทร์ 110 1

176 362 48.62
5 นายบญุเทียม	เรอืงกระโทก 50 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 14
บัตรเสียทั้งฉบับ 2

17 4 นายพงษ์สิธร	แสงน้อย 123 1
146 312 46.79ไม่ประสงค์จะเลือก 22

บัตรเสียทั้งฉบับ 1
18 4 นายวิสุทธิ์	สุดบุญมา 88 1

172 302 56.95
5 นางเพ็ญศรี	จั่นจ�ารัส 37 2
6 นายบรรจง	มะลิวัลย์ 27 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 13
บัตรเสียทั้งฉบับ 7

19 2 นายนที	ขวัญรัตน์ 183 1

202 319 63.32ไม่ประสงค์จะเลือก 18

บัตรเสียทั้งฉบับ 1

20 2 นายวัชรกุล	จันทราเวช 240 2

610 1,055 57.82
3 นายบุญทอม	สุขใหม่ 244 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 120
บัตรเสียทั้งฉบับ 6

21 6 นายสมนึก	บุพลับ 206 1
224 262 85.50ไม่ประสงค์จะเลือก 13

บัตรเสียทั้งฉบับ 5
22 1 นางสุภา	บุญศรี 79 1

148 197 75.13
5 นายชัยวิทย์	รติมงคลรักษ์ 52 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 11
บัตรเสียทั้งฉบับ 6

23 1 นายเอกพล	ส่งเสริม 115 2

446 838 53.22
6 นายเดชา	น้อยเรืองวงศ์ 240 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 86
บัตรเสียทั้งฉบับ 5

24 2 นายณัฐวัฒน์			สุขทั่วญาติ 134 1
169 313 53.99ไม่ประสงค์จะเลือก 34

บัตรเสียทั้งฉบับ 1

รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง  5,669 11,486 49.36

ผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลการเลอืกตัง้
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร 238-2-11007-6

ธนชาต บํารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร 044-6-00635-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

โดยปฏบิตัดิงันี ้: เขยีนใบฝากทีธ่นาคารเขาชือ่บญัช ี“สหกรณออมทรพัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา 
(ทีร่ะบุไวขางตน) พรอมสาํเนา และนาํสาํเนาใบฝากมาทีส่หกรณออมทรพัยฯ
เพ่ือเขียนใบนาํฝากเขาบญัชีของผูฝากในวนัเดยีวกนั วธิปีฏบิตัเิชนนีจ้ะเหมอืน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ผลการประกวดออกแบบ
ภาพปกรายงานกิจการ

ประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

รางวัลชนะเลิศ
นายธนกร  สมนิยมไชย
นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ

รางวัลรองชนะเลิศ
นายภัทรากร  กัมมารพัฒน

นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ


