
ปที่ 56 ฉบับที่ 8

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ขาว เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ขาพระพุทธเจา
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
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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

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

2.20

2.40
2.30

2.50

1.8700

2.0400
1.9550

2.1250

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)

  3 เดือน  1.75 1.4875 0.5500-1.6500

  6 เดือน  2.00 1.7000 0.6500-1.7000

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  
2.10 1.7850

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 2.20 1.8700 
0.7500-1.8000

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 2.30 1.9550

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 2.40 2.0400

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  2.50 2.1250

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

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล

อ.ชาญวิทย อุปยโส

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร  รุงเรืองกิจไกร

นายลับแล  ณ บางชาง

นางอังคณา  พวงเงิน

น.ส.ธารินี  ทองสงฆ

นางฉัตรชุลี  ชาติปญญาวุฒิ

นายธนากร  ชวยวงศ

นายเรืองศักดิ์ สิทธิสังข

คณะผูจัดทํา

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ

คําขวัญพระราชทาน วันแมแหงชาติ 2559คําขวัญพระราชทาน วันแมแหงชาติ 2559คําขวัญพระราชทาน วันแมแหงชาติ 2559

“สอนใหลูกทั้งหลายเดินสายกลาง

ทําทุกอยางพอดีมีเหตุผล

ประกอบดวยคุณธรรมนําทางตน

ยอมไดคนดีพอตอบานเมือง”

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภท

ประเภท

สมาชิก
(เร�่มตั้งแต

1 พฤษภาคม 2558)

ดอกเบี้ยเง�นกู ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ

ดอกเบี้ยเง�นกูวงเง�นไมเกิน

เง�นเฉลี่ยคืน

4.75

4.00

3.00

5.00

2.755

2.800

2.850

…  

42.00

30.00

5.00

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

หนวย : รอยละ

ระยะสั้น
(ไมเกิน 60 เดือน) 200 ลานบาท

ไมจํากัดวงเง�นระยะยาว
(ไมเกิน 180 เดือน)

4.00

4.75
(เร�่มตั้งแต

29 กรกฎาคม 2559)

สหกรณอื่น

อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด

ธนาคารพาณิชยอื่น

(รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)



 รายการ 2558 พ.ค. 2559 มิ.ย. 2559
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,646 15,775 15,798

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,570 11,585 11,584

  - สมาชิกสมทบ 4,075 4,189 4,213

1.  สินทรัพยรวม 37,239,023,391.83 41,302,681,504.87 40,928,259,406.26

  1.1  เงินใหสมาชิกกู 5,645,460,381.29 5,713,591,541.90 5,703,064,563.31

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 11,593,889,886.68 13,793,182,044.95 13,492,773,726.76

  1.3  เงินลงทุน 19,692,347,625.24 21,487,290,975.42 21,451,708,028.04

    1.3.1  เงินสด / เงินฝากธนาคาร 661,969,777.40 475,927,953.92 777,296,142.83

    1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 17,226,409,783.95 19,121,691,230.16 18,786,865,710.31

    1.3.3  เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,803,968,063.89 1,889,671,791.34 1,887,546,174.90

  1.4  สินทรัพยอื่น 307,325,498.62 308,616,942.60 280,713,088.15

2.  หนี้สินรวม 20,558,902,190.12 24,789,692,363.93 24,247,216,040.83

  2.1  เงินกูยืม 6,295,000,000.00 9,720,000,000.00 8,935,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 13,356,344,798.32 14,161,598,327.82 14,403,097,199.01

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 675,026,222.47 621,587,169.54 614,578,411.45

  2.4  หนี้สินอื่น 232,531,169.33 286,506,866.57 294,540,430.37

3.  ทุนของสหกรณ 16,680,121,201.71 16,512,989,140.94 16,681,043,365.43

  3.1  ทุนเรือนหุน 12,473,453,690.00 12,676,931,120.00 12,741,080,520.00

  3.2  ทุนสํารอง 2,147,461,629.40 2,264,242,118.01 2,264,242,118.01

  3.3  ทุนสะสม 737,893,460.08 589,010,738.19 580,520,342.84

  3.4  อื่นๆ 543,294,510.08 580,496,041.26 576,725,122.83

  3.5  กําไรสุทธิ 778,017,912.15 402,309,123.48 518,475,261.75

4.  รายได  1,528,516,638.32 672,407,650.59 850,615,242.27

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 253,710,303.16 99,460,034.88 118,866,466.15

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 539,961,576.28 211,936,917.47 260,819,814.24

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  690,963,930.87 344,183,784.78 450,522,183.27

  4.4  รายไดอื่น 43,880,828.01 16,826,913.46 20,406,778.61

5.  คาใชจาย 750,498,726.17 270,098,527.11 332,139,980.52

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 561,953,390.86 238,539,309.90 289,315,293.96

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 188,545,335.31 31,559,217.21 42,824,686.56  

3ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 ผลการดาํเนนิงานของสหกรณ ณ ส้ินเดอืนมถินุายน 2559 สหกรณทาํกําไรสทุธไิด 518 ลานบาทเศษ 

ดวยการบริหารงานอยางระมดัระวงั ถกูตองตามกฎหมาย ขอบงัคบั ระเบยีบ และหลักเกณฑ จงึคาดการณ

ไดวาเมื่อถึงวันสิ้นปบัญชี ป 2559 สหกรณจะสามารถทํากําไรสุทธิไดตามเปาหมายที่ตั้งไวแนนอนครับ  

ท้ังนี้ตองขอบคุณบุคลากรทุกๆ ฝาย ไมวาจะเปนสมาชิก ผูประสานงาน คณะกรรมการ และเจาหนาที่

ทุกทานที่ยังคงเชื่อมั่น และใหการสนับสนุนสหกรณฯ ตอเนื่องเปนอยางดี ผมยืนยันหนักแนนกับสมาชิก

ทุกทานวาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ยังมั่นคง และเปนหลักใหกับสมาชิกทุกทานไดอยางแนนอนครับ

 ตอนรับเดือนแหงวันแม ดวยโครงการดีๆ ท่ีสหกรณจัดใหกับสมาชิก คือ 1. ตรวจสุขภาพใหกับ

สมาชิกอาวุโสฟรี  2. อบรมความรูเกี่ยวกับสหกรณฟรี และ 3. ประกวดออกแบบภาพปกรายงานกิจการ

ประจําป 2559 ชิงเงินรางวัล ซ่ึงรายละเอียดของทั้ง 3 โครงการ สมาชิกสามารถติดตามไดจากเว็บไซต

ของสหกรณ www.savings.chula.ac.th และหากทานสนใจโครงการไหนก็ตองรีบสมัครนะครับ 

เพราะรับจํานวนจํากัด

 สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี จะหมดเขตยื่นเอกสารขอรับ

เงนิสวสัดกิาร วนัศุกรท่ี 19 สิงหาคม นีแ้ลวครบั สมาชกิทานไหนท่ีบุตรกาํลังศกึษาในปการศึกษา 2559

มีผลการเรียนปการศึกษา 2558 ดีเย่ียม หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยม และ

หลกัเกณฑอืน่ตามทีส่หกรณประกาศ อยาลมืสงเอกสารขอรบัทนุไดเลยครับ หากทานยงัขาดเอกสารแนบ

ช้ินไหน ใหสงเอกสารอ่ืนท่ีมีมากอนและนําสวนที่ขาดมาเพิ่มเติมภายหลังไมเกิน 30 สิงหาคม 2559

จะไดไมเสียสิทธิ์ในปนี้ครับ

 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 สหกรณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน 

เพือ่ใหเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ อยางไรกต็ามอตัราดอกเบีย้ของสหกรณกย็งัสงูกวาของธนาคารพาณชิย

อื่นๆ ครับ สมาชิกสามารถลงทุนตอเนื่องกับสหกรณไดเลยไมตองคิดมากครับ

 สดุทายหากสมาชกิมขีอเสนอแนะเพิม่เตมิประการใด ตดิตอผมไดโดยตรงทีห่มายเลข 081-617-1358... 

สวัสดีครับ

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



Game on Application

ประพันธโดย ณชณฆ ตรงใจ

   พระคือแมดวงใจไทยทั้งชาติ   ทรงพระบาทยางกรายไปทุกถิ่น

  ดวยหวงใยลูกหลานไทยในแผนดิน   ใหอยูกินเปนสุขหมดทุกขภัย

  ขอถวายบังคมกมลงกราบ    สํานึกทราบคุณพระองคทรงยิ่งใหญ

  ขอพระทรงสมบรูณดวยพลานามัย   พระหทัยทรงเบิกบานสําราญเทอญ

 ตลอดระยะเวลาแหงการดาํรงพระอสิรยิยศ “พระราชินี” จนถงึ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์
พระบรมราชินีนาถไดทรงปฏิบัติภารกิจนอยใหญนานัปการ ทั้งในฐานะพระผูเปนที่พึ่งของปวงชนชาวไทย และในฐานะคูบุญ 
คูพระราชหฤทยัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั สมเดจ็พระบรมราชนินีาถทรงชวยแบงเบาพระราชภารกจิในการบาํบดัทกุขบาํรงุสขุ
แกอาณาประชาราษฎร ทั้งโดยเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และเสดจ็พระราชดาํเนนิเปนการสวนพระองคเอง ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในชนบททั่วทกุภูมภิาค แมตองตรากตราํพระวรกาย เนื่องจากการคมนาคมในสมยันั้นยงัไมสะดวกสบายเหมอืนในปจจบุนั 
กม็ไิดทรงยอทอ พระราชกรณยีกจิในสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ นั้น มกีวางขวางครอบคลมุสาขาตางๆ มากมาย ดงันี้

พระราชกรณียกิจดานความมั่นคง

 ความมั่นคงของชาต ิเปนเรื่องที่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงสนพระราช
หฤทัยและหวงใยมาก พระองคไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกวิถีทางที่จะชวยทะนุบํารุงและปกปองรักษาประเทศชาต ิ
ทรงพระกรณุาเสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเยี่ยมทหาร ตาํรวจ ราษฎร อาสาสมคัร จนถงึฐานปฏบิตักิาร ไมวาจะอยูในพื้นที่อนัตราย
เพยีงใดกต็าม ไดพระราชทานถุงของขวญั พระราชทานกาํลงัใจ บางครั้งทรงประสบเหตกุารณที่ทหารถูกโจมตไีดรบับาดเจบ็สาหสั
กท็รงพระกรณุาเสดจ็ฯ ไปเยี่ยมถงึโรงพยาบาลเปนตน พระมหากรณุาธคิณุดานนี้เปนที่ประจกัษ ยิ่งกวานั้น ทรงพระราชดาํรหิาทาง
ชวยเหลอื ทรงรเิริ่มกอตั้ง “มลูนธิสิายใจไทยในพระบรมราชปูถมัภ” ขึ้น โดยมวีตัถปุระสงคในการชวยเหลอืทหาร ตาํรวจ พลเรอืน 
ตลอดจนอาสาสมัครที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันประเทศชาติ และใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงนิหรอืสงเสรมิอาชพีแกครอบครวัหรอืผูประสบเคราะหรายนั้น เพื่อใหเขาเหลานั้นตระหนกัวาแมจะพกิารหรอืเสยีชวีติ 
เขาหรอืครอบครวัของเขากม็ไิดถูกทอดทิ้ง

 พระราชกรณียกิจดานสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห

  สมเดจ็พระบรมราชนินีาถทรงบาํเพญ็พระราชกศุลดานสาธารณสขุและการสงัคมสงเคราะหตลอดเวลา พระองคโดยเสดจ็
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทุกหนทุกแหงไมวาจะเปนทองถิ่นทุรกันดารเพียงใด ทําใหทรงทราบถึงปญหาทุกขสุขตางๆ 
ของราษฎร และวธิดีาํเนนิการแกไข ทรงชวยเหลอืราษฎรที่เจบ็ไข โดยจดั “หนวยแพทยพระราชทาน” ตามเสดจ็ไปรกัษาพยาบาล
แกราษฎรเปนจาํนวนปละหลายพนัคน โดยทรงใชจายจากพระราชทรพัยสวนพระองค ทั้งมพีระราชเสาวณยีใหนางสนองพระโอษฐ 
และเจาหนาที่กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนอาสาสมัครที่มารวมปฏิบัติงานถวายชวยกันดูแล
ราษฎรที่เจบ็ปวยนี้อยางใกลชดิ และใหปฏบิตัติอราษฎรที่ปวยไขเสมอืนญาติ

 พระราชกรณียกิจดานการศึกษา

  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยในดานการศึกษา และทรงยึดมั่นในคําสอนของสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจาวา “ปญญา ทําใหมนุษยเปนมนุษยที่สมบูรณ” สตปิญญาเกดิขึ้นได ดวยการศกึษาหาความรู โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากการอานหนังสือ จึงเกิดพระราชกรณียกิจดานการศึกษานานัปการที่พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย ประกอบดวย 
ทรงสงเสรมิการศกึษาในระบบโรงเรยีน เชน พระราชทานทนุการศกึษาแกนกัเรยีน ทรงสรางโรงเรยีน  พระราชทานอปุกรณการเรยีน
ทรงรับโรงเรียนไวในพระบรมราชินูปถัมภ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน เปนตน ดานการศึกษานอกโรงเรียน เชน 
ทรงสอนหนงัสอืชาวบาน ทรงสรางศาลารวมใจ ทรงสงเสรมิการอาชวีศกึษา ทรงอนรุกัษฟนฟู และพฒันางานศลิปาชพี นอกจากนี้
ยงัทรงสงเสรมิการศกึษาของพระภกิษสุามเณร และทรงรบัมูลนธิแิมชไีทยไวในพระบรมราชนิูปถมัภ เปนตน

   พระคือแมดวงใจไทยทั้งชาติ   ทรงพระบาทยางกรายไปทุกถิ่น   พระคือแมดวงใจไทยทั้งชาติ   ทรงพระบาทยางกรายไปทุกถิ่น

พระคือแมดวงใจไทยทั้งชาติ  
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 พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศิลปาชีพ

 สมเดจ็พระบรมราชนินีาถทรงสนใจพระราชหฤทยังานฝมอืพื้นบาน หรอืในวตัถดุบิพื้นบาน อนัจะนาํมาประกอบเปนงานฝมอื
สรางอาชพีได จงึทรงจดัใหเปดการฝกอบรมอาชพีตางๆ ตามความถนดัของราษฎรแตละภาคโดยเริ่มจากการรวมกลุมทอผาไหมมดัหมี่ 
ผาแพรวา ผาขดิขึ้นในภาคอสีาน ภาคเหนอืสงเสรมิใหปลกูหมอนเลี้ยงไหม การปกผา การทาํเครื่องเงนิ การทาํเครื่องปนดนิเผา การแกะสลกัไม 
ภาคกลางใหมีการอบรมทําดอกไมประดิษฐ การปนตุกตาชาววัง และการถนอมอาหาร ภาคใต สงเสริมใหจักสานยานลิเภา ใหมี
การฟนฟูการทอผาลายดอกพิกุล ลายราชวัตร ลายดอกมะลิ ฯลฯ จนในที่สุดไดทรงกอตั้งมูลนิธิขึ้นพระราชทานชื่อวา “มูลนิธิ

สงเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ” ซึ่งตอมาภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน “มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ

พระนางเจาสริิกิติ ์พระบรมราชนินีาถ” และทรงรบัเปนประธานกรรมการของมลูนธิดิวยวตัถปุระสงคหลกัของมูลนธิกิค็อืเพื่อจดัหา
อาชพีเสรมิ เพิ่มรายไดใหแกชาวนา ชาวไร กบัเพื่อธาํรงรกัษาและสนบัสนนุศลิปหตัถกรรมไทยใหเปนที่นยิมของคนทั่วไป

พระราชกรณียกิจดานศาสนา

   สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักวา ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษยมิใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เปน
ความชั่ว และเปนแนวทางใหมนษุยเลอืกกระทาํแตความด ีจงึทรงตระหนกัถงึความสาํคญัอยางยิ่งในการอปุถมัภศาสนา นอกจาก
พระองคเองจะเปนพทุธศาสนกิชน แสดงพระองคเปนพทุธมามกะที่ด ีปฏบิตัติามหลกัธรรมพรหมวหิาร 4 คอื เมตตา กรณุา มทุติา 
และอเุบกขา และปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิทางศาสนาอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอแลว ยงัทรงทะนบุาํรงุศาสนาตางๆ ในประเทศไทย ไมวา
จะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดู และ ซิกข เพราะทรงถือวาทุกศาสนาตางก็มีความสําคัญในฐานะเปนเครื่อง
ยดึเหนี่ยวจติใจ ของประชาชนเชนเดยีวกนั

พระราชกรณียกิจดานการสงเสริมอนุรักษธรรมชาติ

  ทรงมพีระราชดาํรใิหจดัตั้ง “โครงการปารกัน้ํา” เพื่อใหราษฎรมสีวนรวมในการปลกูปา และยงัมโีครงการตามพระราชดาํริ
ที่ปรากฏขึ้นเพื่อสงเสรมิการอนรุกัษธรรมชาต ิอาท ิโครงการสวนสตัวปาเปดภูเขยีวตามพระราชดาํร ิโครงการอนรุกัษและขยายพนัธุ
เตาทะเล โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพนัธุสตัวปา โครงการปลกูปาเสรมิธรรมชาต ิโครงการพระราชดาํรสิวนหาดทรายใหญ เปนตน 

 ตลอดเวลาที่ทรงดาํรงพระฐานนัดรอนัสงูสดุของสตรทีั้งประเทศ สมเดจ็พระบรมราชนินีาถไดทรงทุมเทอทุศิกาํลงัพระวรกาย 
พระสตปิญญา พระราชทรพัยบาํเพญ็พระราชกรณยีกจิที่ทรงคณุประโยชนอยางยิ่งแกพสกนกิรชาวไทย จงึกลาวไดอยางแทจรงิวา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยางในการยังความเจริญกาวหนา และความมั่นคง
มาสูประเทศชาต ิและทรงเปน “พระราชินี” ผูทรงคณุธรรมอนัประเสรฐิ ดาํเนนิพระราชจรยิวตัรตามหลกัคณุธรรมของผูปกครอง
บานเมือง เปยมลนไปดวยพระมหากรุณาธิคุณตออาณาประชาราษฎรอยางหาที่สุดมิได ทั้งนี้ก็เพื่อปวงราษฎรทุกชีวิตที่อาศัยอยู
ใตรมพระบารมจีะไดรมเยน็เปนสขุทั่วหนากนั ถอืไดวาเปนบญุกศุลของผูที่ไดเกดิมาบนผนืแผนดนิไทย ภายใตรมพระบารมอียางแทจรงิ 

ขอพระองคทรงพระเจริญ... ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ เรียบเรียง

ขอบคณุขอมูลจาก :
http://slideplayer.in.th/slide/1896932/
http://www.tv5.co.th/queen54/wrok07.html
http://belovedking5f.com/?page_id=927
http://www.chaoprayanews.com/
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“กินไกทอด” áÅŒÇ

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
“หนาอกโต” จริงหรือ

 หลายๆ ทานคงเคยไดเห็นการแชรขอมูลตอๆ กันมาในโลกโซเชียลเก่ียวกับเรื่อง 

“กนิไกทอดแลวหนาอกโต” กนัมาบางแลวนะครบั อานไปอานมากแ็อบทีจ่ะ "อมยิม้" ไมได 

เนื่องจากถาเปนอยางนั้น กินแลวหนาอกใหญขึ้นจริงๆ สาวๆ ชาวอกไขดาวคงได “เฮ” 

กันเปนการใหญแนครับ

 หลายคนพูดวาการกินไกแลวหนาอกใหญนั้น มีสาเหตุมาจาก “ฮอรโมน” ในเนื้อไก ....แลวมันเปนเพราะเหตุ

นั้นจริงหรือ?? 

 ในปจจุบันนี้อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อที่ไดมาตรฐานของไทยนั้น “ไมมีความจําเปน” ตองใชฮอรโมนเรง

การเจริญเติบโตกันหรอกครับ เนื่องจาก...

  1.  การเลี้ยงไกในปจจุบันนั้น มีการพัฒนาสายพันธุ ใหมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูง

  2.  มีระบบการจัดการที่ดี ใชการเลี้ยงเขาและออกเปนชุดๆ ทําใหสามารถควบคุมปริมาณการใชอุปกรณ

  สิ้นเปลืองได เปนการลดตนทุนการผลิตไดทางหนึ่ง

  3.  โรงเรอืนทีใ่ชเลีย้งเปนระบบท่ีทําใหไกมสีขุสภาวะทีด่ ีมกีารควบคมุระยะเวลาการใหแสงและสภาพแวดลอม 

  เพื่อกระตุนใหไกออกกําลังและกินอาหารไดตลอดเวลา ไกก็จะโตเร็ว

  4.  มพีฒันาดานคณุภาพของอาหารใหเหมาะกบัอตัราการแลกเนือ้ ซึง่มกีารปรับสตูรอาหารเพือ่เนนใหมคีณุคา

  ทางโภชนาการและสารอาหารที่ครบถวน เหมาะสมกับไกในแตละชวงอายุ ทําใหไกเติบโตเร็ว

  5. มีระบบการปองกันโรคที่ดี มีการทําวัคซีนและการถายพยาธิเพื่อลดโอกาสการปวยของไก

  6. ระยะเวลาในการเลี้ยงไกเชิงอุตสาหกรรมนั้น ใชเวลาในการเลี้ยงสั้นกวาสมัยกอนมากใชระยะเพียงแค

  ประมาณ 30-40 วันเทานั้น ซึ่งไมจําเปนไมตองพึ่งฮอรโมนใหเปลืองเงินและอันตรายเลยครับ

 และทีส่าํคญัคอื ปจจบุนันี ้การใชฮอรโมนในไกนัน้ เปนสิง่ “ผดิกฎหมาย” เชนเดยีวกันท่ัวโลก โดยในประเทศไทยนัน้ 

มีกฎหมายหามการใชฮอรโมนในไกและผลิตภัณฑที่เปนอาหารมาเปนเวลา 30 ปแลวครับ (ตั้งแตป พ.ศ. 2529 แลวครับ)

 ดังนั้นคอนขางมั่นใจไดระดับหนึ่งวา การเลี้ยงไกเชิงอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานในปจจุบันคอนขางปลอดภัย

จ ากฮอรโมนอยางที่หลายๆ คนกลัวกัน สวนการที่เด็กโตวัยเร็วมากกวาในอดีต โดยเฉพาะเด็กผูหญิงนั้น นาจะมีปจจัย

ที่เก่ียวของหลายอยาง ท้ังปจจัยภายใน ไดแก การสรางสารเคมีจากตอมใตสมอง และตอมหมวกไต และปจจัยจาก

ภ ายนอก เชนสารเคมีที่ละลายมากับอาหารและน้ําดื่มจาก “ขวดและถุงพลาสติกที่ถูกความรอน” รวมถึง “นํ้ามัน

ที่ใชทอดซํ้าไปซํ้ามา” มากกวาครับ
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แวดวง สอ.จฬ.

	 วัน	เดือน	ปี	 กิจกรรม	 ผู้แทนสหกรณ์	 ผู้แทนหน่วยงาน

♦	 แสดงความยินดี
  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบหน่วยงาน ดังนี้

อ. 5 ก.ค. 2559
ครบรอบ 51 ปี

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
เลขานุการ

อ.วิไลรักษ์ สันติกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

จ. 11 ก.ค. 2559
ครบรอบ 59 ปี
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
เลขานุการ

อ.ชาญวิทย์ อุปยโส
กรรมการ

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

พฤ. 21 ก.ค. 2559

พิธีเปิดศูนย์ประสานงาน
การประกันชีวิตและประกันภัย

ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการอาวุโส

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์กลุ่มดั๊บเบิ้ลเอ จ�ากัด จ�านวน 8 คน 

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการด้านการบริหารงาน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 

สวัสดิ์ แสงบางปลา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด
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แวดวง สอ.จฬ.

วัน เดือน ป กิจกรรม เรื่อง วิทยากร สถานที่

♦	 สัมมนาตางๆ ของสหกรณ์
 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาเพื่อใหความรูแกสมาชิก ดังนี้

ส. 2 ก.ค. 59
สัมมนากรรมการ
และเจ้าหน้าที่

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่

•  นโยบายและเปาหมาย
 ในการด�าเนินการ ปี 2559
•  การสร้างธรรมาภิบาล
 ในสหกรณ์

•  รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

•  นายทรงชัย แจ้งยุบล

ห้องประชุม
ศุภชัย วานิชวัฒนา

ส. 23 - อา. 24 
ก.ค. 59

สัมมนา
สมาชิกชั้นน�า

สัมมนา
สมาชิกชั้นน�า

•  การบริหารการลงทุน
 ของสหกรณ์
•  การปฏิบัติตนอย่างไรให้ได้ 
 ประโยชน์สูงสุด
 จากการเปนสมาชิกสหกรณ์
•  อยู่ 100 ปี ชีวีมีสุข

•  รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
 
•  รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

• ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์

โรงแรมการ์เด้น
ซีวิว รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ส. 30 - อา. 31
ก.ค. 59

สัมมนากรรมการ
และผู้ประสานงาน

สัมมนากรรมการ
และผู้ประสานงาน

•  นโยบายและเปาหมาย
 ในการด�าเนินการ ปี 2559
•  บทบาทและหน้าที่ของ
 ผู้ประสานงาน

•  รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

•  อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล

โรงแรมสีดา รีสอร์ท
จ.นครนายก

สัมมนา
สมาชิกชั้นน�า
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ÁÒÃÙŒàÃ×èÍ§ ÁË¡ÃÃÁ¡ÕÌÒâÅ¡ :

โดย ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ* และ อ.ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ**

“ÃÔâÍ
âÍÅÔÁ»�¡à¡ÁÊ� 2016”

* คณะวทิยาศาสตรการกฬีา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
** คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชงินเิวศ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

 เมื่อกลาวถึงมหกรรมกีฬาที่มวลมนุษยจัดขึ้นเพื่อใหเปนกีฬานานาชาติที่นักกีฬามารวมแสดงความสามารถ

เชงิกฬีา ไดมกีารบนัทกึไวเปนครั้งแรก เรยีกวา โอลมิปกสมยัโบราณ ในหนังสอือเีลยีต กลาววา กฬีานี้ไดมกีารจดัขึ้น

ตั้งแตกอนครสิตศกัราช 776 ป หรอืเมื่อ 2,792 ปที่แลว โดยอบุตัขิึ้น ณ กรงุเอเธน ประเทศกรกี มวีตัถปุระสงคเพื่อบูชา

เทพเจาซีอุส (Zeus) บริเวณเขาโอลิมเปย กีฬาที่ไดจัดการแขงขันไดแก กรีฑา ทุม ขวาง กระโดด วิ่งมาราธอน และ 

มวยปลํ้า ซึ่งจัดกันเปนประเพณีสืบทอดกันมา และเลิกรากันไปในที่สุด ตอมาไดมกีลุมคณะบคุคลในประเทศยโุรป 

โดยการรเิริ่มของผูนาํชาวฝรั่งเศส ชื่อนายคเูบอร แตงค เปนนักการศึกษา และการเมือง ไดเชิญกลุมกอการดีรื้อฟน

อุดมการณโอลิมปกเพื่อสันติภาพในปลายศตวรรษที่ 19 เรียกวา โอลิมปกสมัยใหม (Modern Olympic Games) โดย

รวมกันจัดเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1896 ณ กรุงเอเธน ประเทศกรีกเพื่อเปนการรําลึกถึงโอลิมปกโบราณ โดยกําหนด

กีฬาสากลหลักไดแก กีฬาวายนํ้า และกรีฑาลู ลาน โดยกําหนดใหจัดการแขงขันทุกๆ 4 ป กีฬาโอลิมปกครั้งที่ 2 

ไดมอบใหนครปารีสเปนเจาภาพในป ค.ศ. 1900 และครั้งที่ 3 สหรัฐอเมริกาขอเปนเจาภาพโดยเสนอนครเซนหลุยส 

รฐัมสิซรูี่เปนเจาภาพในป ค.ศ. 1904 ซึ่งกฬีากอลฟ และกฬีาวิ่งกระสอบเปนกฬีาแนะนาํเพิ่มเตมิ รวมถงึกฬีาลู ลาน และ

กฬีาวายนํ้า จวบจนกระทั่งปจจบุนั ป ค.ศ. 2016 ซึ่งเปนการแขงขนักฬีาโอลมิปกฤดูรอน ครั้งที่ 31 เรยีกวา RIO 2016 

Olympic Games ณ นคร Rio De Janeiro ประเทศบราซิลไดรับเปนเจาภาพโดยกําหนดเวลาตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 

ถงึ 21 สงิหาคม 2559 ดงัมขีอมูลที่นาสนใจของกฬีาของมวลมนษุย 7,000 ลานคนไดมสีวนรวมแขงขนัและชมการแสดง

ความสามารถเชงิกฬีาดงันี้

 1.  กีฬาโอลิมปกฤดูรอนครั้งนี้เปนครั้งที่ 31 เมืองเจาภาพไดแก นคร ริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล

  เรยีกวา “รโิอ 2016 (Rio 2016) ใชสญัลกัษณวา “A New World”

 2.  มนีกักฬีาทั่วโลกจาํนวน 10,500 คนจาก 5 ภูมภิาคของโลกจาํนวน 207 ประเทศเขารวมการแขงขนั

 3.  รโิอ 2016 เกมส มกีารแขงขนั 28 ชนดิกฬีา มรีายการแขงจาํนวน 306 รายการ เปนจาํนวนเหรยีญทอง 

  306 เหรยีญชงิชยั

 4.  กีฬาใหมที่จะมีการแขงขันเพิ่มเติม 2 ประเภทกีฬา ไดแก กีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน และกีฬากอลฟ 

  ซึ่งคณะกรรมการโอลมิปกสากล (IOC) อนมุตัใิหจดั ในป ค.ศ. 2009

 5.  สนามกีฬาที่จัดงานมหกรรมทั้งงานพิธีเปดและพิธีปดการแขงขันกีฬาริโอ 2016 เกมส ไดแก สนามกีฬา 

  “มาราคานา” (Maracana Stadium) ซึ่งบรรจผุูชมได 100,000 คน (ในการแขงขนักฬีาฟตุบอล แพนอเมรกิาเกมส 

  มผีูเขาชมเกอืบ 200,000 คน)
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ภาพที่ 2

มาสคอตสญัลกัษณของ Rio 2016

ภาพที่ 1

สญัลกัษณโอลมิปกเกมส

Rio 2016
ภาพที่ 3 สนามกฬีาที่จดัการแขงขนั Rio 2016

 6. รโิอ 2016 เกมส ตองใชสนามกฬีามาตรฐานจาํนวน 33 แหง ซึ่งจดัการแขงขนัใน 5 เมอืงใหญ ไดแก เมอืง Rio 

  เมอืง Sao Paulo เมอืงใหญที่สดุของบราซลิ, เมอืง Belo Horizonte เมอืง Sal Vador และ เมอืงหลวง Brazilia

 7.  นครริโอเดอจาเนโร เปนนครแหงแรกในอเมริกาใตที่ไดรับเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูรอน รวมถึงเปนเจาภาพ

  ฟฟาฟุตบอล และเปนประเทศที่ 2 รองจากนครเม็กซิโกซิตี้ที่เปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูรอนในกลุมประเทศ

  ละตนิอเมรกิา ป ค.ศ. 1968

 8.  ประเทศที่เขารวมแขงขนักฬีาโอลมิปก รโิอ 2016 มเีพิ่มอกี 2 ประเทศไดแก Kosovo และ South Sudan เปนสมาชกิ

  อนัดบัที่ 206 และ 207

 9.  พิธีเปดมหกรรมกีฬาริโอ 2016 เกมส วันที่ 5 สิงหาคม 2559 และพิธีปดมหกรรมกีฬาริโอ 2016 เกมส วันที่ 

  21 สงิหาคม 2559

 10. ริโอ 2016 เกมสจัดใหมีนักกีฬาลี้ภัย 10 คนตัวแทน 59 ลานคน และมีนักกีฬาขามเพศสามารถเขารวมแขงขัน

  ไดเปนครั้งแรก (นกักฬีาหญงิเปลี่ยนเปนเพศชาย เขารวมแขงขนักบัชายได)

สัมฤทธิผลของนักกีฬาไทยกับโอลิมปกเกมส

 ตั้งแตป ค.ศ. 1976-2012 ที่นกักฬีาไทยไดเหรยีญโอลมิปกรวมทั้งหมด 25 เหรยีญ เปนเหรยีญทอง 7 เหรยีญ เหรยีญเงนิ 

6 เหรยีญ และเหรยีญทองแดง 12 เหรยีญ

 กีฬาที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยที่นักกีฬาไดเหรียญโอลิมปก ไดแก

 1.  มวยสากลสมคัรเลน 14 เหรยีญ (เหรยีญทอง 4 เหรยีญ เหรยีญเงนิ 4 เหรยีญ และเหรยีญทองแดง 6 เหรยีญ)

 2.  กฬีายกนํ้าหนกั 8 เหรยีญ (เหรยีญทอง 3 เหรยีญ เหรยีญเงนิ 1 เหรียญ และเหรยีญทองแดง 4 เหรยีญ)

 3.  กฬีาเทควนัโด 3 เหรยีญ (เหรยีญทอง 0 เหรยีญ เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญ และเหรยีญทองแดง 2 เหรยีญ)

 ความหวังเหรียญทองโอลิมปกในริโอ 2016 ตามชนิดประเภทของกีฬา ไดแก วุฒิชัย มีสุข จากกีฬากีฬามวยสากล

สมคัรเลน สธุยิา จวิเฉลมิมติร จากกฬีายงิปนเปาบนิ รชันก อนิทนนท จากกฬีาแบดมนิตนั เอรยีา จฑุานกุาล และ ธงชยั ใจด ี

กฬีากอลฟ กฬีายกนํ้าหนกั และกฬีาเทควนัโด (Thailand, 2016) (Committee, 2016) (Rio Olympic Committee, 2016)

รายการอางอิง
Rio Olympic Committee. (2016). Rio Olympic Games 2016. Retrieve on: 20 July 2016, From https://www.rio2016.org/en
National Olympic Committee of Thailand. (2016). Thailand National Olympic Committee. Retrieve on: 20 July 2559, From: https://www.olympic.org/
thailand
Olympic Committee. (2016). Olympic Games. Retrieve on: 20 July 2016, From: https://www.olympic.org
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คําถาม

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

คําถามจากสมาชิก	:

¤íÒµÍº

à§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ¢Í§ÊË¡Ã³� áÅÐ/ËÃ×Í à§Ô¹½Ò¡ 24 à´×Í¹»ÅÍ´ÀÒÉÕ  
   1. ÊÒÁÒÃ¶¶Í¹¡‹Í¹¡íÒË¹´ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
   2.  ËÒ¡¶Í¹à§Ô¹½Ò¡»ÃÐàÀ·¹Õé¡‹Í¹¡íÒË¹´¨Ðä´ŒÃÑº´Í¡àºÕéÂËÃ×ÍäÁ‹
   3.  àÍ¡ÊÒÃã¹¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹½Ò¡¡‹Í¹¡íÒË¹´ÁÕÍÐäÃºŒÒ§
   4.  ÊÒÁÒÃ¶ãËŒ¼ÙŒÍ×è¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹áÅÐÃÑºà§Ô¹½Ò¡á·¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹

 เ งินฝากประจํา หรือเงินฝากรูปแบบอื่นๆ ของสหกรณ์ที่มีการกําหนดระยะเวลาการฝาก

เอาไว สมาชิกผู้เปนเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทดังกล่าว สามารถถอนเงินฝากกอนกําหนดได โดย

จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ก�าหนดเปนรายละเอียดของเงินฝากประเภทนั้นๆ ดังนี้

สมาชิกเจาของบัญชีตองดําเนินการ

ปดบัญชีดวยตัวเองเทานั้น

การมอบอํานาจใหผูอื่น

ถอนเงินฝากประจํา และรับเงินฝากแทน 

ตองมอบอํานาจเปนหนังสือตามที่

สหกรณกําหนดไวในดานหลังใบรับ

เงินฝากประจํา โดยลงลายมือชื่อตาม

ตัวอยางที่ใหไว และนําบัตรประจําตัว

ของเจาของบัญชี พรอมสําเนารับรอง

สําเนาถูกตองมาดวย
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ขาวบริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

ขายที่ดิน
	 ♦ เน้ือท่ี 50 ตร.ว. ต. ศาลายา อ.ศาลายา จ.นครปฐม 
ราคา 850,000 บาท (ที่ดินถมแลว ราคาตอรองได) สนใจติดตอ 
นางสาวภัศนี กมลภพ คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 089-685-0265

	 ♦	เน้ือที ่5 ½ ไร ต.ทาทราย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี(ตดิกับ ถ.นนทบรุ ี1 
ติดสะพาน และตลาด อ.ต.ก.นนทบุรี) ราคา 60,000 บาท ตอ ตร.ว. 
สนใจตดิตอ นายสมาน พกุเจรญิ โทร. 081-916-5671, 090-960-0176

	 ♦	ที่ดินเนื้อที่ 1 งาน ซ.57 ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ราคา 500,000 บาท สนใจติดตอ นายหอมเชาว แกวทอง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย โทร. 087-835-5883, 02-218-0081

ขายบานพรอมที่ดิน/ใหเชาบาน
 ♦	ขายบานเด่ียว เนื้อที่ 153 ตร.ว. ซ.สารภี ต.ทาวังตาล 
อ.สารภี จ.เชียงใหม ราคา 6,000,000 บาท สนใจติดตอ นางอิสรีย 
บุรคมธนะสิทธิ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 095-685-2074

 ♦	ใหเชาบานกลางเมือง URBANION พระราม 9 - ลาดพราว 
เนื้อที่ 24.4 ตร.ว. (3 ชั้น หองมุม 3 หองนอน ชุดโซฟา ตูลอยเก็บของ
ติดผนังครัว ติดผามานทุกช้ัน เครื่องปรับอากาศทุกหอง 4 ตัว พ้ืนที่
หนาบานสําหรับวางเกาอี้สนาม จอดรถ 1-2 คัน รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชม. ตดิถนนสายหลกัเดนิทางสะดวก) ราคาเชา 32,500 บาท
ตอเดอืน สนใจตดิตอ รศ.ดร.ขวญัชยั ลเีผาพนัธุ คณะวิศวกรรมศาสตร 
โทร. 081-826-0504

 ♦	ขายบาน เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
ราคา 4,000,000 บาท สนใจติดตอ นางยวง แยมเกษม คณะ
สัตวแพทยศาสตร โทร. 089-690-0529

 ♦	ใหเชาบาน อยูยานบางแค บาน 2 ชั้น พรอมที่จอดรถ 
สนใจตดิตอ นายประสาน พึง่ผล โรงพิมพจฬุาฯ โทร. 085-214-9221

	 ♦	ขายบานพรอมท่ีดินหมูบานทรัพยธานี 1 เนื้อที่ 56 ตร.ว. 
ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี กรุงเทพฯ ราคา 1,400,000 
บาท สนใจติดตอ นางนุสรา สอนสังข สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
โทร. 081-414-1104

ขายทาวนเฮาส
	 ♦	หมูบานโคมอลวิลล เน้ือท่ี 18 ตร.ว. ซ.ลําลูกกา คลอง 2 
ถ.เสมา-ฟาคราม ต.คคูต อ.ลาํลกูกา จ.ปทมุธาน ี(2 หองนอน 2 หองน้ํา 
ตอเตมิครวัเรยีบรอย เขาอยูไดทันที) ราคา 1,500,000 บาท สนใจติดตอ 
นายณรงค พรมรักษ คณะแพทยศาสตร โทร. 080-600-4718

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม
	 ♦	ใหเชาคอนโดมิเนียม หองพักแบบสตูดิโอ เฟอรนิเจอร
พรอม ใกลอนสุาวรยีชยัสมรภูม ิใกลรถไฟฟา BTS และระบบขนสงอืน่ๆ 
ฟรี Wifi ราคาเชา 6,500 บาทตอเดือน สนใจติดตอ นางกัณฑาทิพย 
สงิหะเนติ สถาบนัภาษา โทร. 089-512-0247 หรอืที ่kantatip@gmail.com

	 ♦	ขายหองชดุเคหะบางกะป ชัน้ 5 เนือ้ที ่26.09 ตร.ม. ซ.นวมนิทร 
ถ.นวมินทร แขวง/เขตคลองกุม กรงุเทพฯ สนใจตดิตอ นางออนหวาน 
จันทา คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 094-889-6895

อื่นๆ
	 ♦	ทัวรกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี (รวมงานกฐินพระราชทาน) 
3-5 พฤศจกิายน 2559 ราคา 3,400 บาทตอคน สนใจตดิตอ นางพรรณี 
สระสม สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 02-218-0115, 089-763-1004

 ♦	บรกิารใหเชารถตูพรอมคนขบั สาํหรบัการเดนิทางทองเทีย่ว
เปนหมูคณะ ทศันะศกึษา สมัมนา ดงูาน ตลอดจนการเดินทางพักผอน 
ทมีงานยินดีบรกิาร สนใจตดิตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร 
โทร. 087-099-6969

	 ♦	บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต และจําหนายโลงศพ
จัดดอกไมหนาหีบศพ ของท่ีระลึกงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับศพ
ไรญาติ สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล (แจค) โรงพิมพแหงจุฬาฯ 
โทร. 085-073-1069, 095-761-2744 Id Line : 0850731069

	 ♦	รับจางลางแอร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใหบริการ
ในวันหยุด วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ สนใจติดตอ 
นายสเุมธ ชืน่รส สมาชกิสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486, 
080-770-4438

ศ.ดร.หลุย  จําปาเทศ   คณะครุศาสตร
นายบุญชู  เติมสุข   ศูนยรักษาความปลอดภัยฯ
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

จับรางวัลโดย

สวนที่ส
อง คําถามประจําเดือน ส.ค. 2559

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่ส
อง

สวนที่ส
องนาย, นาง, นางสาว...............................................................................

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กรกฎาคม 2559

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¡Ã¡®Ò¤Á 2559
คําตอบ

สวนที่สอง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  139 คน ตอบถูก 130 คน

“ประชุมวันไหน”

ตอบผิด  9  คน

µÍº¤íÒ¶ÒÁãËŒ¶Ù¡µŒÍ§¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ·ÕèãËŒÁÒวิธีเลน

à¡Á

น.ส.วรรณดี  นวลงาม      สังกัด   คณะครุศาสตร

เดือน
สิงหาคม

ตารางการสอนของอาจารยประจําภาควิชาทั้ง 5 คน มีดังนี้

อาจารย ก  วางสอนวนัจนัทร วนัพธุเชา วนัพฤหสับดเีชา และวนัศกุรเชา

อาจารย ข  มสีอน วนัจนัทรบาย และวนัพฤหสับดเีชาเทานั้น

อาจารย ค  วางสอนวนัจนัทรเชา วนัองัคารเชา วนัพธุบาย วนัพฤหสับดเีชา และวนัศกุรเชา

อาจารย ง  มสีอนหลายวนั ยกเวนวนัจนัทรบาย วนัองัคารบาย วนัพธุ วนัพฤหสับดเีชา และวนัศกุรทั้งวนั

อาจารย จ  มแีตงานวจิยั ไมมชีั่วโมงสอน

ตอบ

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จะจัดใหมีการหยั่งเสียง

เลอืกตัง้กรรมการดําเนนิการ และเลอืกตัง้ผูประสานงาน

ประจําหนวย ป 2560

วันที่

1. น.ส.รสรินทร จันทรเจริญ   561937   สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า

2. นายธนัชกฤช หลืองลออ    280434   สํานักบริหารกิจการนิสิต

3. นางณัษฐา พรมเต็ม   553701   วิทยาลัยปโตรเลียและปโตรเคมี

4. น.ส.อุนใจ ชวงฉํ่า   460813   สํานักบริหารยุทธศาสตรและการงบประมาณ

5. นายสุขสันต คงสุขชีพ   372679    สํานักบริหารระบบกายภาพ

6. น.ส.โสภิต สรอยสอดศรี    560738   บัณฑิตวิทยาลัย

7. นางพรลภัส ยวงงาม   452969  คณะอักษรศาสตร

8. น.ส.ศิวรัตน ทองคลาย    492497  คณะสถาปตยกรรมศาสตร

9. น.ส.อุดมศรี จงเสถียร   E71686    สมาชิกสมทบ

10. น.ส.ลินจง วีระเศรษฐศิริ    D90979   สมาชิกสมทบ

CU Savings Co-op Application 10,000 บาท

สวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิก ไมนําเกรดภาษาตางประเทศมาคํานวณ

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย 3.00 / 4.00 / 4.75 /5.00 %

ทุนเรียนดี ป.1 - ป.3 รับรหัสไดที่ประชาสัมพันธ

สวัสดิการสงเคราะหศพบิดา-มารดา สูงสุด 600,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู 1.25 / 1.50 / 1.75 %

สมาชิกตองเปนคนไขในไมนอยกวา     3     คืน

ในอัตราคืนละ    400     บาท

ขอรับเงินภายในกําหนด    120    วัน

สวัสดิการรักษาพยาบาล

 ถามวา  ถาภาควิชาตองการนัดอาจารยทั้ง 5 มาประชุมพรอมกัน โดยไมใหมีผลกระทบกับการสอนของอาจารยแตละคน 

 จะสามารถนัดประชุมไดวันไหน
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1.  ตําแหนงที่มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ป พ.ศ. 2560

 มี 8 ตําแหนง คือ

   1.1  ประธานกรรมการด�าเนินการ  1  ต�าแหน่ง

   1.2  รองประธานกรรมการด�าเนินการ  1  ต�าแหน่ง

   1.3  เลขานุการ  1  ต�าแหน่ง

   1.4  กรรมการด�าเนินการเขตที่ 1  1  ต�าแหน่ง

   1.5  กรรมการด�าเนินการเขตที่ 3  1  ต�าแหน่ง

   1.6  กรรมการด�าเนินการเขตที่ 4  1  ต�าแหน่ง

   1.7  กรรมการด�าเนินการเขตที่ 5  1  ต�าแหน่ง

   1.8  กรรมการด�าเนินการเขตที่ 9  1  ต�าแหน่ง

2.  ตําแหนงที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งเปนผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2560 มี 26 ตําแหนงคือ

  2.1  ผู้ประสานงานประจ�าหน่วยเลือกตั้ง 24 หน่วย (26 คน)

3.  รับใบสมัครเขารับการหยั่งเสียงฯ และเขารับการเลือกตั้งฯ

   วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ที่ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

  อาคารจามจุรี 9 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.savings.chula.ac.th

4.  การยื่นใบสมัคร 

   ส�าหรับผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเปนกรรมการฯ ได้ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

   ส�าหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเปนผู้ประสานฯ ได้ภายในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

  ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ที่ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

5.  การแจงความจํานงเพื่อใชสิทธิ์ลงคะแนนลวงหนา และใชสิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์

  ส�าหรับสมาชิกขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้า และใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์ จะต้องแจ้งความจ�านงเปน

 ลายลักษณ์อักษร ขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 

6.  ลงคะแนนหยั่งเสียงฯ และลงคะแนนเลือกตั้ง

   6.1  ส�าหรับลงคะแนนล่วงหน้าตามหนังสือแจ้งความจ�านง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

      เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โถงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

  6.2  ส�าหรับการลงคะแนนตามปกติของสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 -15.30 น.

      ณ หน่วยลงคะแนน

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย ป พ.ศ. 2560

คณะกรรมการอํานวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งผูประสานงานฯ ประกอบดวย

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 1.  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  ประธานกรรมการ

 2.  รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ  รองประธานกรรมการ

 3.  ผศ.นิพนธ์  กิติกุล  รองประธานกรรมการ

 4.  ศ.น.สพ.สมชาย  จันทร์ผ่องแสง  กรรมการ

 5.  รศ.ดร.คณิต  วัฒนวิเชียร  กรรมการ

 6.  รศ.ดร.ปริญญา  หลวงพิทักษ์ชุมพล  กรรมการ

 7.  รศ.สุธี  พลพงษ์  กรรมการ

 8.  ผศ.ดร.ชาญวิทย์  โฆษิตานนท์  กรรมการ

 9.  นางเยาวดี  ฟาสว่าง  กรรมการ

 10.  นางลัดดาวัลย์  บดีรัฐ  กรรมการ

 11.  นางบังอร  ตุลย์วัฒนางกูร   กรรมการและเลขานุการ



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 ้: เขยีนใบฝากทีธ่นาคารเขาบญัชชีือ่ “สหกรณออมทรพัย
จุฬ า ลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา 
(ทีร่ะบุไวขางตน) พรอมสําเนา และนาํสาํเนาใบฝากมาทีส่หกรณออมทรพัยฯ
เพ่ือเขียนใบนาํฝากเขาบญัชีของผูฝากในวนัเดยีวกนั วธิปีฏบิตัเิชนนีจ้ะเหมอืน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง


