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ออกแบบภาพปกโดย นางสาวอุรดี อํานวยผล
นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โครงการในพระราชดําริ

1. โครงการแกมลิง

แก้มลิง เป็นแนวคิดในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปญหาความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงมีพระราชด�าริ “โครงการแก้มลิง” ขึ้น โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน�้าตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับน�้าฝน
ไว้ชั่วคราว และค่อยระบายน�้าออกเมื่อถึงเวลาสมควร จึงจะสามารถลดปญหาน�้าท่วมได้ นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น�้าและสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย โดยน�้าที่ถูกกักเก็บไว้ เมื่อถูกระบายสู่คูคลอง จะไปบ�าบัดน�้าเน่าเสียให้เจือจางลง และในที่สุดน�้าเหล่านี้จะผลักดันน�้าเสียให้ระบายออกไปได้
แนวคิดมาจากพระราชด�าริถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆ จึงมีพระราชกระแสอธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไปถาเราสงกลวยให
ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเขาปากเคี้ยว แลวนําไปเก็บไวที่แกมกอน ลิงจะทําอยางนี้จนกลวยหมดหวีหรือเต็มกระพุงแกม จากนั้นจะคอยๆ นําออกมาเคี้ยว
และกลืนกินภายหลัง”
ด้วยพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์
“โครงการแก้มลิง” จึงเกิดขึ้นโดยอาศัยเพียงแค่วิธีการทางธรรมชาติแต่สร้างคุณประโยชน์มหาศาล

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

จาก...http://www.เรารักพระเจาอยูหัว.com

เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

1.25
1.2539
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นายลับแล ณ บางชาง

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด
ธนาคารพาณิชยอื่น
12 เดือน
หลังหักภาษี 15% (รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

ระยะเวลา/วงเงินฝาก
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

0.5500-1.6500
0.6500-1.7000

0.7500-1.8000

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

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.)

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

2.20
2.30
2.40
2.50

หลังหักภาษี 15%

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
**·‹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 1802-5

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102
ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

พวงเงิน
ทองสงฆ
ชาติปญญาวุฒิ
ชวยวงศ
สิทธิสังข

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

นางอังคณา
น.ส.ธารินี
นางฉัตรชุลี
นายธนากร
นายเรืองศักดิ์

ประเภท

สมาชิก

(เร�่มตั้งแต
1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณอื่น

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกู เง�นเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
ประชุมพ�จารณา
5.00
…
การจัดสรรกําไรสุทธิ
4.75
2.755
42.00
4.00
2.800
30.00
3.00
2.850
5.00
ประเภท
ระยะสั้น

วงเง�นไมเกิน

(ไมเกิน 72 เดือน) 300 ลานบาท
(เร�่มตั้งแต
29 พฤศจิกายน 2559)
ระยะยาว
(ไมเกิน 180 เดือน) ไมจํากัดวงเง�น

ดอกเบี้ยเง�นกู

3.75
4.75

* เปนไปตามระเบียบ สหกรณออมทรัพยจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย จํากัด วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเง�น พ.ศ. 2550

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ
จ�านวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม
1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น
1.4 สินทรัพย์อื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
ก�าไรสุทธิ

4. รายได้
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

5. ค่าใช้จ่าย
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หนวย : บาท

2558

ก.ย. 2559

ต.ค. 2559

15,646

15,883

15,897

1
11,570
4,075

1
11,596
4,286

1
11,595
4,301

37,239,023,391.83 40,379,165,722.95 40,186,442,629.20
5,645,460,381.29
5,745,088,215.11 5,773,101,129.06
11,593,889,886.68 12,579,084,727.07 12,641,928,072.46
19,692,347,625.24 21,824,923,412.71 21,559,519,054.72
661,969,777.40
638,494,908.58
650,757,995.50
17,226,409,783.95 19,316,818,329.23 19,040,960,884.32
1,803,968,063.89
1,869,610,174.90 1,867,800,174.90
307,325,498.62
230,069,368.06
211,894,372.96
20,558,902,190.12
6,295,000,000.00
13,356,344,798.32
675,026,222.47
232,531,169.33

23,329,993,770.14 23,011,587,707.55
8,100,000,000.00 7,760,000,000.00
14,391,636,653.98 14,448,507,060.04
581,206,058.41
567,783,616.32
257,151,057.75
235,297,031.19

16,680,121,201.71
12,473,453,690.00
2,147,461,629.40
737,893,460.08
543,294,510.08
778,017,912.15

17,049,171,952.81 17,174,854,921.65
12,899,054,850.00 12,955,992,670.00
2,264,242,118.01 2,264,242,118.01
552,115,154.29
545,184,838.29
589,497,496.29
586,320,302.99
744,262,333.94
823,114,992.36

1,528,516,638.32
253,710,303.16
539,961,576.28
690,963,930.87
43,880,828.01

1,288,751,721.07
176,149,179.14
399,363,858.03
681,762,146.36
31,476,537.54

1,420,177,717.78
195,107,881.80
445,126,801.33
745,089,941.20
34,853,093.45

750,498,726.17
561,953,390.86
188,545,335.31

544,489,387.13
433,478,001.54
111,011,385.59

597,062,725.42
479,356,380.79
117,706,344.63

ข่าวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

3

ประธานแถลง
สมาชิกครับ เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน ก็จะสิ้นปีบัญชี 2559 แล้ว เป็นงานที่ท้าทายของคณะกรรมการชุดปจจุบัน
ในการบริหารงานให้มีผลประกอบการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกทั้งหลาย เพราะสมาชิกที่มีเงินหุ้นมากก็ตั้งความหวังที่จะได้รับ
เงินปนผลในอัตราที่สูง สมาชิกที่มีเงินกู้ก็ตั้งความหวังที่จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนมากๆ อย่างที่เคยได้รับ ท�าให้คณะกรรมการ
ต้องลงทุนในแหล่งทุนที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด ทั้งต้องถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้ครับ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ท�าก�าไรสุทธิได้ 823 ล้านบาทเศษ ถึงแม้ต้องบริหารกิจการภายใต้เหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นมากมายที่ท�าให้เศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ดีเท่าที่ควร แต่เมื่อถึงวันสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2559 นั้น ผลก�าไรสุทธิ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับ
สมาชิกครับเงินสวัสดิการเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ฯ ได้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้สมาชิกทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 61 ปีขนึ้ ไป
เรียบร้อยแล้ว (สมาชิกที่ยื่นค�าร้องขอรับเงินสวัสดิการ) ซึ่งตามจริงแล้วเงินส่วนนี้จะได้รับต่อเมื่อสมาชิกเสียชีวิต (จากสวัสดิการ
สงเคราะห์ศพสมาชิก) แต่ด้วยเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นของสมาชิกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ จึงได้จัดสรรส่วนหนึ่งมาจ่ายให้สมาชิก
ก่อนนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ เมือ่ สมาชิกรับเงินสวัสดิการเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโสไปแล้ว แล้วมีความจะเป็นทีต่ อ้ งลาออกจากเป็นสมาชิก
สมาชิกต้องคืนเงินสวัสดิการส่วนที่ได้รับไปแล้วให้กับสหกรณ์นะครับ
ส�าหรับการกู้เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ในปี 2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และ
การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษของเดือนมกราคม 2560 นั้น สมาชิกจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 2 วัน (30-31 ธันวาคม 2559)
ยื่นกู้ได้วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วันเดียวเท่านั้น รายละเอียดการกู้เงินทั้ง 2 ประเภท อ่านเพิ่มเติมในข่าวฉบับนี้ครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สมาชิกที่มีสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานประจ�าหน่วยงาน (หน่วยงานวิสาหกิจในก�ากับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หากต้องการกู้เงิน
ประเภทพิเศษ ต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
2. ต้องมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินที่ขอกู้
3. เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้พิเศษแล้ว จะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือน
สุดท้ายผมขอแสดงความยินดีกบั ทุกท่านทีไ่ ด้รบั การหยัง่ เสียงเลือกตัง้ เป็นกรรมการ และได้รบั เลือกตัง้ เป็นผูป้ ระสานงาน
ประจ�าปี 2560 ขอให้ท่านทั้งหลายเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืน เป็นหลักให้กับสมาชิก
ของสหกรณ์ต่อไป
สุดท้ายหากสมาชิกต้องการสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมติดต่อผมได้ที่ โทร. 081-617-1358 นะครับ

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ในหลวง

กับงานสหกรณ์

ฉัตรชุลี เรียบเรียง

“...การตั้งเป็นสหกรณ์นี้และเข้าใจกันดี เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มสหกรณ์ เป็นการดีมากและ
ท�ำความเจริญ สิ่งส�ำคัญ ในการด�ำรงความเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์และกิจการสหกรณ์ในประเทศไทยนี้
ก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความ...ที่เรียกว่า ความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน
คือไม่ใช่ว่าซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติแต่ละคน แต่ว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ถือว่าสหกรณ์นี้เป็นชีวิตจิตใจ
ของตน ถ้าสหกรณ์อยู่ดี แต่ละบุคคลซึ่งเป็นส่วนประกอบของสหกรณ์ก็อยู่ดี”
พระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานในโอกาสที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
น�ำประธานสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นคิ มทัว่ ประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2530

พระราชกรณียกิจด้านการสหกรณ์นนั้ เป็นอีกหนึง่ ภารกิจส�ำคัญทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมุง่ มัน่
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงต้องการให้มีการใช้ระบบสหกรณ์แพร่หลายทั่วประเทศ เพราะทรงเห็นว่า วิธีการ
สหกรณ์นั้นจะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเท่ากับวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกัน
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน”
ปฐมบทของการสหกรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เริม่ ต้นจากการจัดตัง้ หมูบ่ า้ นสหกรณ์หบุ กะพง
ทีท่ รงมีพระราชด�ำริขนึ้ เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดสรรทีด่ นิ และน�ำทีด่ นิ ดังกล่าวมาพัฒนาให้ดขี นึ้ โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร
แผนใหม่ปรับปรุงพัฒนาสภาพที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการท�ำเกษตรกรรม ก่อนจะจัดสรรให้กับเกษตรกร จากนั้นให้เกษตรกร
อยูร่ ว่ มกันในลักษณะหมูบ่ า้ นสหกรณ์ พระราชทานแนวทางในการบริหารจัดการและสอนให้เกษตรกรเหล่านัน้ รูจ้ กั พึง่ พาตนเองและ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในชุมชน ร่วมกันท�ำงาน คัดเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์ ดูแลผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม
มีการจัดระบบเงินทุนหมุนเวียน จัดการซื้อขายและน�ำรายได้เข้ากองกลาง เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ร่วมไปถึงการออมทรัพย์
ภายในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้น�ำอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของสหกรณ์มาพัฒนาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคม
การจัดหมูบ่ า้ นทีห่ บุ กะพงจึงนับเป็นปฐมบทของการสหกรณ์ และเป็นหมูบ่ า้ นตัวอย่างในโครงการพระราชด�ำริ ซึง่ จัดในรูปสหกรณ์
ที่สมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และต่อมาได้ขยายผลน�ำรูปแบบและวิธีการสหกรณ์ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่
โครงการในพระราชด�ำริแห่งอื่นๆ ทั่วประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ของเราได้น้อมน�ำพระราชปณิธานด้านการสหกรณ์มาด�ำเนินกิจการตลอดระยะเวลา 55
ปีทผี่ า่ นมา บริหารงานภายใต้อดุ มการณ์ หลักการ และวิธกี ารของสหกรณ์ทโี่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยเป้าหมายส�ำคัญ คือการพัฒนา
สหกรณ์ให้ยั่งยืน เพื่อเป็นเสาหลักให้กับมวลสมาชิกทั้งหลาย เพราะเชื่อมั่นว่าสหกรณ์จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกได้
ทั้งยังช่วยพัฒนาตัวของสมาชิก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม ด้วยโครงการเงินออมต่างๆ
มีการอบรมความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ เพื่อให้สมาชิกได้น�ำไปประกอบอาชีพต่อไป เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังให้การช่วยเหลือกิจการในขบวนการสหกรณ์ และช่วยเหลือเกื้อกูลไปยังชุมชนอีกด้วย
ด้วยแนวพระราชด�ำริและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้านการสหกรณ์
จึงเปรียบเสมือนต้นน�้ำแห่งแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
น�ำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรม เกิดความสุขสงบและสันติในสังคม
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?v=ZgWHlfvoQs8&t=316s
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เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คนไทยได้เห็น
ความสวยงาม และความสง่างามจากตัวแทนช้างทั้ง 10 เชือกของ
มูลนิธิพระคชบาล และชาวช้างกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน 200 คน
ที่ เ ดิ น เท้ า ไปยั ง พระบรมมหาราชวั ง เข้ า ถวายอาลั ย สั ก การะ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้เรามาท�าความรู้จักกับเรื่องของ “ช้าง” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของ
ไทยเรา โดยเฉพาะในมุมของช้างมงคลมีลกั ษณะอย่างไร และบทบาท
ของช้างในประวัติศาสตร์ไทยกันครับ
จากตําราพระคชศาสตรกําหนดลักษณะ
สําคัญ ๗ ประการของชางมงคลไววา จะตอง
ประกอบดวย

๑. ตาขาว
๒. เพดานปากขาว
๓. เล็บขาว
๔. ขนขาว
๕. พื้นหนังขาวหรือสีอ่อนๆ ออกแดงคล้ายหม้อใหม่
๖. ขนหางขาว
๗. อัณฑโกศขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่
ช้างทีม่ ลี กั ษณะทัง้ ๗ ประการครบถ้วน เราเรียกว่า “ช้างสําคัญ”
ส่วนช้างที่มีลักษณะมงคลไม่ครบ จะเรียกว่า “ช้างประหลาด” หรือ
ช้าง “สีประหลาด” และหากช้างมีหนังด�า มีงาลักษณะเหมือนปลีกล้วย
และมีเล็บด�า จะเรียกว่า “ช้างเนียม” ซึง่ ช้างทัง้ สามประเภทนี้ ถือเป็น
ช้างคูบ่ ารมีของพระมหากษัตริยเ์ ท่านัน้ ผูท้ คี่ รอบครองช้างประเภทใด
จะต้องน�าช้างนั้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นช้างทรงตามราชประเพณีที่ปฏิบัติกันมายาวนาน โดยเรา
มักจะเรียกช้างทั้งหมดรวมๆ กันว่าเป็น “ช้างเผือก”
ถือกันมาแต่สมัยโบราณว่า ช้างเผือกถือว่ามีศกั ดิส์ งู เทียบชัน้ เจ้าฟ้า
และสัตว์ที่นิยมน�ามาเลี้ยงคู่กับช้างเผือก มี ๒ ชนิด คือ ลิงเผือกและ
กาเผือก ถือกันว่าเป็นสัตว์คบู่ ญุ ของช้างเผือก จะช่วยป้องกันสิง่ อวมงคล
ทีจ่ ะมาสูช่ า้ งเผือกได้ และหากมีเหตุใดๆ เกิดขึน้ กับช้างเผือก จะเชือ่ กันว่า
เป็นลางร้าย ช้างเผือกทีไ่ ด้รบั การขึน้ ระวางเป็นช้างหลวงส่วนพระองค์
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สถิตย ชาติปญญาวุฒิ เรียบเรียง

พระมหากษัตริย์ จะเรียกกันว่า “ช้างต้น” ซึง่ สมัยก่อน ช้างต้นมี ๓ ประเภทคือ
๑. ช้างศึกที่ใช้ออกรบ
๒. ช้างส�าคัญที่มีลักษณะเป็นมงคลตามต�าราคชลักษณ์
แต่ไม่สมบูรณ์ทุกส่วน
๓. ช้างเผือกที่มีลักษณะถูกต้องตามต�าราคชลักษณ์
ทุกประการ และจากที่ปจจุบันที่ไม่มีศึกสงคราม ท�าให้ความต้องการ
ใช้ช้างศึกเพื่อการสงครามไม่มี ช้างต้นในยุคปจจุบัน จึงหมายถึง
ช้างเผือกที่มีลักษณะอันเป็นมงคลนั่นเอง
ชางไทยในสงครามประวัติศาสตร
ในสมัยโบราณมีการใช้ช้างในการท�าสงคราม ซึ่งถือว่าช้างนั้น
เป็นก�าลังส�าคัญในการสู้ศึกเพื่อเอกราชของไทยเลยก็ว่าได้ การใช้
ช้างในการท�าสงครามนั้นได้มีการกล่าววิธีการต่อสู้เอาไว้ว่าพระเจ้า
แผ่นดินหรือแม่ทัพก็จะใช้อาวุธของ้าวต่อสู้กันบนหลังช้าง ส่วนช้าง
ทีใ่ ช้ตอ่ สูน้ นั้ ก็จะต่อสูก้ บั ช้างของศัตรูชา้ งผูใ้ ดทีม่ กี า� ลังมากและสามารถ
สู้งัดช้างของศัตรู ก็จะเป็นฝายได้เปรียบเพราะจะท�าให้แม่ทัพนั้น
สามารถใช้ของ้าวฟนคู่ต่อสู้ได้อย่างสะดวกและได้ชัยชนะ ซึ่งการได้
รับชัยชนะนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของช้างและแม่ทัพด้วย
ช้างศึกในสมัยโบราณนั้นมีมากมายหลายรัชสมัยโดยเริ่มจาก
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถในสมัยนั้นพระองค์ได้รับช้างเผือกมาตัวหนึ่งซึ่งถือเป็น
ช้างเผือกแรกของกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้จนพระองค์ได้รับพระราช
สมัญญาอีกพระนามหนึ่งว่า พระเจ้าช้างเผือกและในสมัยพระมหา
จักรพรรดิทรงใช้ช้างต่อสู้กับกองทัพของพม่าและได้เกิดต�านาน
พระศรีสุริโยทัยขึ้น นอกจากนี้ยังมีการรบบนหลังช้างที่ส�าคัญกับ
คนไทยมากที่สุดซึ่งถือเป็นการกู้เอกราชให้กับประเทศไทยเลย
ก็วา่ ได้นนั่ คือในสมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชซึง่ เป็นการรบระหว่าง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี
โดยช้างที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้ในการท�าศึกครั้งนั้น
คือ เจ้าพระยาไชยานุภาพและเมื่อได้รับชัยชนะก็ได้สมญานามว่า
เจ้าพระยาปราบหงสา ส่วนช้างที่พระสมเด็จพระเอกาทศรถผู้น้อง
ทรงช้างนามว่า เจ้าพระยาปราบไตรจักร

ชางไทยในพระราชพิธี
ประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งที่มีประเพณีที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่
สมัยโบราณกาลซึง่ ในประเพณีเหล่านีก้ เ็ กิดจากความเชือ่ ความศรัทธา
ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ โดยในประเพณี หรือ พระราชพิธตี า่ งๆ นีก้ ไ็ ด้มกี ารน�า
ช้างเข้ามาประกอบพิธีเพื่อเป็นมิ่งมงคล ในประเพณีของไทยแต่เดิม
ช้างเผือกเป็นช้างทีส่ า� คัญในงานพระราชพิธี ซึง่ พระราชพิธเี หล่านีไ้ ด้แก่
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และงานพระราชพิธีฉัตรมงคล
การน�าช้างเผือกขึ้นยืนที่แท่นเกยช้างด้านตะวันตกพระที่นั่งดุสิตา
ภิรมย์ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบ เกียรติยศจะต้องแต่ง
เครื่องคชาภรณ์ในรัชกาลที่ 3 ได้มีการปรากฏถึงการน�าช้างพระที่นั่ง
ยืนแท่นในการรับแขกเมืองไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
ทั้งนี้ในรัชกาลที่ 4 ที่กล่าวถึงในพระราชพิธีบวรราชาภิเษก พระบาท
สมเด็จฯพระปนเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงช้างพระที่นั่งชื่อเจ้าพระยา
ไชยานุภาพพร้อมกันนีย้ งั มีปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 5 กล่าวถึงการน�าพระวิมลรัตนกิริณีช้างเผือกในรัชกาล
ที่ 4 แต่งด้วยเครื่องคชาภรณ์ออกยืนแท่นพร้อมกับพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จไปในพระราชพิธพี ิรณ
ุ ศาสตร์ ซึง่ เป็น
พระราชพิธีท่ีเกี่ยวกับการขอความสมบูรณ์ให้กับต้นข้าวพืชพันธุ์
ของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ช้างที่น�ามาใช้งาน
ในพระราชพิธีเช่นนี้จะต้องมีการสมโภชขึ้นระวางช้างส�าคัญก่อน
ชางไทยในแตละรัชกาล
♦ รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

ได้ช้างเผือก 10 เชือก คือ พระบรมไกรสร (บวรสุประดิษฐ) พระบรม
ไกรสร (บวรบุษปทันต์) พระอินทรไอยรา พระเทพกุญชร พระบรม
ฉัททันต์ พระบรมนัขมณี พระบรมคชลักษณ์ (อรรคคเชนทร์) พระบรม
นาเคนทร์ พระบรมคชลักษณ์ (อรรคชาติดามพหัตถี) พระบรมเมฆ
เอกทนต์
♦ รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้
ช้างเผือก 6 เชือก คือ พระยาเศวตกุญชร พระบรมนาเคนทร์
พระบรมหัศดิน พระบรมนาเคนทร์ (คเชนทรธราธาร) พระยาเศวต
ไอยรา พระยาเศวตคชลักษณ์

ภาพพระยาปราบไตรจักร

ภาพพระเศวตอดุลยเดชพาหน

ขอบคุณข้อมูลจาก www.raorakprajaoyuhua.com

♦ รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั มีชา้ ง

เผือกอยู่ 20 เชือก คือ พระบรมคชลักษณ์ พระบรมไอยรา พระบรม
นาเคนทร์ พระบรมเอกทันต์ พระยามงคลหัสดิน พระยามงคล
นาคิ น ทร์ พระบรมไกรสร พระบรมกุ ญ ชร พั ง หงษาสวรรค์
พระนัขนาเคนทร์ พระบรมไอยเรศ พระบรมสังขทันต์ พระบรมคชลักษณ์ (ศักดิสารจุมประสาท) พระบรมนขาคเชนทร์ พระนาเคนทรนขา
พระบรมทัศนขา ช้างพลายสีประหลาด พระบรมศุภราช พระยามงคล
คชพงศ์ ช้างพลายกระจุดด�า
♦ รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ช้างเผือก 15 เชือก คือ พระบรมนัขสมบัติ พระวิมลรัตนกิริณี
พระบรมคชรัตน พระวิสูตรรัตนกิริณี พระพิไชยนิลนัข พระพิไชย
กฤษณาวรรณ พระศรีสกลกฤษณ์ พระมหาศรีเศวตวิมลวรรณ
ช้างพังเผือกเอก พระเศวตสุวรรณาภาพรรณ ช้างพัง เผือกเอก
พระเทวสยามมหาพิฆเนศวร ช้างสีประหลาด เจ้าพระยาปราบไตรจักร พระยาไชยานุภาพ
♦ รั ช กาลที่ 5 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ได้ช้างเผือก 19 เชือก คือ พระเศวตวรวรรณ พระมหารพีพรรณคชพงษ์ พระเศวตสุวภาพรรณ พระเทพคชรัตนกิริณี
พระศรีสวัสดิเศวตวรรณ พระบรมทันตวรลักษณ์ พระเศวตวรลักษณ์
พระเศวตวรสรรพางค์ พระเศวตวิสุทธิเทพา พระเศวตสุนทรสวัสดิ์
พระเศวตสกลวโรภาศ พระเศวตรุจริ าภาพรรณ พระเศวตวรนาเคนทร์
ช้างพลายเผือกเอก พระศรีเศวตวรรณิภา พระเศวตอุดมวารณ์
ช้างพลายสีประหลาด 2 เชือก เจ้าพระยาไชยานุภาพ
♦ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ช้างเผือก คือ พระเศวตวชิรพาหะ
♦ รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ช้างเผือก คือ พระเศวตคชเดชน์ดิลก
♦ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ได้ช้างเผือก 10 เชือก คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน
พระเศวตวรรัตนกรี พระเศวตสุรคชาธาร พระศรีเศวตศุภลักษณ์
พระเศวตศุทธวิลาศ พระวิมลรัตนกิริณี พระศรีนรารัฐราชกิริณี
พระเศวตภาสุรคเชนทร์ พระเทพรัตนกิริณี พระบรมนขทัศ

ภาพพระเศวตคชเดช

ภาพเจ้าพระยาไชยานุภาพ

ข่าวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
พิธีถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด จัดพิธีถวายอาลัย เบือ้ งหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพื่อน้อมใจร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
กล่าวค�าถวายอาลัย น�ายื่นสงบนิ่งถวายอาลัย และน�าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
จากนัน้ กรรมการและเจ้าหน้าทีร่ ว่ มลงนามถวายอาลัย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ส�านักงาน
อาคารจามจุรี 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ และการเลือกตั้งผู้ประสานงานฯ ประจําป 2560
คณะกรรมการด�าเนินการหยัง่ เสียง
เลือกตัง้ ฯจัดให้มกี ารลงคะแนนหยัง่ เสียง
เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ และการ
เลือกตั้งผู้ประสานงานฯประจ�าปี 2560
เมือ่ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (ลงคะแนน
ล่วงหน้า) ณ หน่วยลงคะแนนสหกรณ์
ออมทรัพย์จฬุ าฯ และวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน
2559 ณ หน่วยเลือกตั้งประจ�าเขตต่างๆ
(ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ดูที่หน้า 13)

สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจําป 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด
ร่วมจัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ประจ�าปี 2559 เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบ
ท�าความเข้าใจเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบีย้ ปี 2560 เพือ่ ก�าหนดแนวทาง
การบริหาร ยุทธศาสตร์และการแก้ปญ หาเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยมีการบรรยายในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1. “ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงิน” โดย นายเมธี สุภาพงษ
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านสเถียรภาพการเงิน
2. “บทบาทของสหกรณออมทรัพยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ” โดย
ดร.พรชัย ฐีระเวช รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
3. “กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ” โดย นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ / รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สอ.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จก. / นายทํานอง ดาศรี รองประธานกรรมการและทีป่ รึกษาประธาน สอ.พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จก. / ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี รองประธานกรรมการ สอ.มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จก. / ผศ.สุชนิ ปลีหะจินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
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ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วม
การสัมมนา เมือ่ วันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ข่าวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

แวดวง สอ.จฬ.
■

แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับหนวยงาน ดังนี้
วัน เดือน ป
กิจกรรม
ผูแทนสหกรณ
จ. 7 พ.ย. 2559

ครบรอบ 39 ปี สถาบันภาษา

พ. 16 พ.ย. 2559

ครบรอบ 25 ปี
คณะสหเวชศาสตร์

ศ. 25 พ.ย. 2559

ครบรอบ 51 ปี
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ

สถาบันภาษา

รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
รองประธานกรรมการ
นายลับแล ณ บางช้าง
กรรมการ
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานุการ
นายอภิชา เดียขุนทด
กรรมการ
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นายอุดม โชคศิริ
เหรัญญิก

คณะสหเวชศาสตร์

ผูแทนหนวยงาน
อ.ดร.วัลลีย ทัฬหกุล
รองผู้อ�านวยการฝายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.จิตอนงค ก้าวกสิกรรม
รองคณบดี

นายอภิชาติ ธรรมสาสน
ผู้อ�านวยการบริหารการผลิต

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ

โครงการเพาะพันธุความดี “สร้างสุข เติมรัก สู่บ้านพักคนชรา”
สห ก ร ณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการเพาะพันธ์ุความดี “สร้างสุข
เติมรัก สูบ่ า้ นพักคนชรา” เพือ่ ปลูกจิตส�านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้
การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในสถาบัน
ครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้น และปลูกฝงให้บุตรหลานของสมาชิกได้รู้จักการ
ดูแ ลเอาใจใส่ เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรบ้านพักคนชราให้การ
ต้อนรับ และ นางสาวกรองกาจน สุขสําราญ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนรวม 54 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ งู อายุ บ้านบางแค กรุงเทพฯ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสร้างอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
นางสุดา หินแก้ว นางอารมณ โสตถิอํารุง กรรมการ นางศิริวรรณ
ปญญาธรรม ผู้จัดการอาวุโสสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ พร้อมทัง้ นายผาสุข
เชี ย งตอง รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ�ากัด ร่วมท�าพิธีเปดและ
ส่งมอบอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนอง ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการ
หลวงผาตั้ง ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณ
การก่ อสร้าง จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้อาคาร
หลังนีจ้ ดั ท�าเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ และห้องจัดกิจกรรมส�าหรับ
นักเรียน โดยมี นายสมเพชร ผาละ ผูอ้ า� นวยการศูนย์ กศน. อ�าเภอเวียงแก่น
และนายไกรเลิศ เนติธรรม ผู้น�าหมู่บ้าน ม.14 บ้านผาตั้ง เป็นผู้รับมอบ
ณ ศู น ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ข่าวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

คําถาม

สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสคืออะไร เงื่อนไขของสวัสดิการมีอะไรบาง
และสมาชิกตองดําเนินการอยางไรเพื่อขอรับสวัสดิการ

มาชิกถามเรือ่ งสวัสดิการสมาชิกอาวุโส เข้ามามาก เลยขอน�าบทความเรือ่ งนีก้ ลับมาตอบให้สมาชิกอ่านอีกรอบค่ะ
¤íÒµÍº สวัช่วงนีสดิม้ กสี ารสมาชิ
กอาวุโส คือ สวัสดิการที่จ่ายให้แก่สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป จนกว่าสมาชิกผู้นั้น จะถึงแก่กรรม โดยจ่ายให้
ทุกปีในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด แบ่งเป็นช่วงอายุดังนี้
อายุ 61 - 69 ป

ไดรับปละ

8,400

บาท

อายุ 70 - 79 ป

ไดรับปละ

9,600

บาท

อายุ 80 - 89 ป
อายุ 90 ปขึ้นไป

ไดรับปละ
ไดรับปละ

10,800
13,200

บาท
บาท

แรกเริ่มเดิมทีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
และอุบัติเหตุให้แก่สมาชิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพราะเห็นว่าการตายนั้น
เป็นวาระสุดท้ายของชีวิต จึงประสงค์ให้หนี้ของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
ตายไปตามตัวสมาชิก ไม่เป็นปญหากับทายาท หรือผูค้ �้าประกันที่ตอ้ งรับผิด
ใช้หนี้แทน เมื่อเวลาผ่านไป วิทยาการด้านการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้า
ผู้คนมีอายุขัยโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอัตราค่าครองชีพได้ถีบตัว
สูงขึ้น สมาชิกผู้อาวุโสจึงเสนอแนะให้สหกรณ์ฯ น�าเงินสวัสดิการตอนตาย
มาใช้ตอนเป็น สหกรณ์ฯ จึงน�าแนวคิดนี้มาก�าหนดระเบียบสวัสดิการสมาชิก
เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ตั้งแตปี พ.ศ. 2547 และพัฒนาการรับสวัสดิการนี้
เรื่อยมาจนปจจุบันมีอัตราการจ่ายดังปรากฏข้างต้น ซึ่งจ�านวนเงิน
ที่สมาชิกได้รับไปในแต่ละปีนั้น เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์จะน�ามา
หักออกจากสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก (ปจจุบนั สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการ
ในอัตราสูงสุด 600,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกด้วย)
เงินที่เหลือ สหกรณ์จึงจ่ายให้แก่ทายาทตามที่ท่านระบุไว้ในหนังสือ
ทีผ่ า่ นมามีสมาชิกทีร่ บั สวัสดิการเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส รับเงินสวัสดิการ
นีไ้ ปแล้ว จ�านวนมาก มีจา� นวนหนึง่ ทีม่ าขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ซึง่ คณะกรรมการมีความเห็นว่า จุดมุง่ หมายของการให้สวัสดิการเพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนตอนตาย แต่สมาชิกมาลาออกก่อนที่จะตาย และรับเงิน

สวัสดิการไปแล้วด้วย จึงมีแนวคิดว่า “ถ้าไม่ตายไม่ได้รับสวัสดิการ” ฉะนั้น
หากสมาชิกท่านใดรับสวัสดิการนีไ้ ปแล้ว และลาออกจากสหกรณโดยไม่ใช่
เหตุของความตาย ต้องนําเงินที่เคยรับไปแล้วมาคืนแก่สหกรณทั้งหมด
จึงจะสามารถลาออกได้ ในกรณีที่สมาชิกมีมูลค่าหุ้นมากพอ ให้น�าหุ้น
ช�าระคืนสวัสดิการนี้ก่อน ที่เหลือจึงรับคืนไปได้ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ส่วนการยื่นขอรับสวัสดิการนี้ ท�าได้โดยสมาชิกที่มีอายุครบ 61 ปี
ขึน้ ไป น�าส�าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน มายืน่ พร้อมกรอกแบบพิมพ์
ขอรับสวัสดิการในครั้งแรก ส่วนปีต่อๆ ไป สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ของสมาชิกโดยอัตโนมัตทิ กุ ๆ วันเกิด จนกว่าสมาชิกจะถึงแก่กรรม
ส่วนสมาชิกท่านใดที่มีอายุ 61 ปีไปแล้ว และยังไม่เคยขอรับสวัสดิการนี้
ให้มายื่นเรื่องขอรับ สหกรณ์ฯ จะย้อนจ่ายเงินสวัสดิการให้ตั้งแต่อายุ 61 ปี
จนถึงอายุปจจุบัน ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะรับสวัสดิการนี้ หากท่าน
เสียชีวิต ทายาทก็จะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพไปแบบเต็มๆ จ่ายให้
แก่ทายาทที่ท่านระบุไว้ในหนังสือรับโอนประโยชน์
หากสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัย ต้องการสอบถาม โทรได้ที่ 0-2218-0555
ต่อ 1800 หรือ ฝายทะเบียนสมาชิก ต่อ 1812 และ 1813 ในวันและเวลาท�าการ

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

เวลาในการรับฝากเช็คธนาคารและการเคลียริ่งเช็ค
สถานที่ขอออกเช็ค และรับเช็ค
สํานักงาน อาคารจามจุรี 9
และสาขาทุกสาขา
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เวลา
การรับฝากเช็ค

การเคลียริ่งเช็ค

8.30 น. - 11.00 น.

13.00 น. วันทําการถัดไป

11.01 น. - 15.30 น.

13.00 น. สองวันทําการถัดไป

à¡Á เกมทดสอบความคิดนอกกรอบ
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สวนที่หนึ่ง
เดือน
ธันวาคม

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

ง คําถามประจําเดือน ธ.ค. 2559
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

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

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ขยายเวลาการรับฝาก

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า
ผิดกติกา *กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

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

à©ÅÂ

คําตอบ

2559

สวนที่หนึ่ง

CHICAGO

เช็คธนาคารชวงเชาไปจนถึงเวลา.................................น.
ทั้งนี้ เพื่อใหสมาชิกมีความสะดวกในการใชบริการ
มากขึ้น และไดรับเงินเร็วขึ้นดวย

à©ÅÂ

สวนที่สอง

การกูพิเศษโดยซื้อบานมือสอง
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ประเมินราคาให 70 เปอรเซ็นต
ของราคาประเมินหลักทรัพยประเมินไว

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน พฤศจิกายน 2559
จับรางวัลโดย นายชนะ คงปลา ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 209 คน

ตอบถูก 201 คน ตอบผิด 8 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

1. นายวรวัชร วงษ์พนัส
2. นางสาวสนธยาพร พรจินดา
3. นางสาวทัศนีย์ มาลา
4. นายเอกรัฐ ทองโต
5. นางสาววรรณกร อยู่เจริญ

353383
331037
416348
493198
493827

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ส�านักบริหารกิจการนิสิต

6. นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทอง
7. นายตรีวิทย์ ตั้งวงศาเจริญ
8. นางสาวสกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม
9. นายนรากรณ์ แซ่ตัน
10. นางสาวรัฐพร หวังรุ่งทรัพย์

513837
573645
590708
E50594
E90665

คณะเภสัชศาสตร์
ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
สถาบันภาษา
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ข่าวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาวบริการสมาชิก
ขาย/เชา/ขายดาวน บานพรอมที่ดิน
♦ ขาย หมูบานกฤษณา เนื้อที่ 89 ตร.ว. ถ.กาญจนาภิเษกพระราม 5 จ.นนทบุรี (ติดโลตัสบางใหญ ) ราคา 7,000,000 บาท
สนใจติดตอ นางสาววรรณวิภา ขันเงิน (นพ) คณะรัฐศาสตร
โทร. 081-325-8800

ขาย/เชา/ขายดาวน ทาวนเฮาส
♦ ขาย เคหะทุง สองหอง เนือ้ ที่ 19 ตรว. ซ.บานเรา ถ.วิภาวดีรงั สิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (2 หองนอน 1 หองนํ้า 1 หอง
รับแขก) ราคา 650,000 บาท สนใจติดตอ นายมิตร นวมนิวงษ
คณะวิทยาศาสตร โทร. 091-491-3971, 062-701-6427

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม
♦ ขาย คอนโดมิเนียมเมืองทองธานี (อาคาร T10 หอง 9/64
ชั้น 9) เนื้อที่ 22 ตร.ม. ถ.แจงวัฒนะ จ.นนทบุรี ราคา 490,000 บาท
สนใจติ ด ต อ นางสาวสุ ม าลี โกวิ ท วรางกู ร สมาชิ ก สมทบ
โทร. 084-342-9595
♦ ขายดาวน เดอะ สเตจ เตาปูน อินเตอรเชนจ เนื้อที่
26.3 ตร.ม. ถ.ประชาราษฎร สาย 2 (ใกลสถานีเตาปูน เปนจุดเชื่อม
รถไฟฟาสายมวงและสีนํ้าเงิน ชั้น 27 วิวแมนํ้า-รัฐสภา พรอมสิ่ง
อํานวยความสะดวก สรางเสร็จปลายป 60) ราคา 50,000 บาท สนใจ
ติดตอ นายตองพล ดาราราช สมาชิกสมทบ โทร. 086-750-3444
line id : tong.sk
♦ ขาย เมโทพารค สาทร เนื้อที่ 35 ตร.ม. ถ.กัลปพฤกษ 6
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม. (เฟส 3-1อาคาร A ชั้น 1 ใกล BTS
วุฒากาศ พรอมเฟอรนิเจอรบิวทอิน และโซฟา) ราคา 1,150,000 บาท
สนใจติดตอ นายวรพจน ถนัดชาง โรงพิมพจฬุ าฯ โทร. 088-802-6041

♦ ขาย ลุมพินีเพลส พระราม 4 - กลวยนํ้าไท เนื้อที่ 28 ตร.ม.
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. (ชั้ น 18
วิวสระนํ้า เฟอรนิเจอรบิวทอินสวยสะอาด สภาพ 95% ไมเคย
ปลอยเชา) ราคา 2,500,000 บาท สนใจติดตอ นางสมพร
ประภารธนาธร คณะวิทยาศาสตร โทร. 098-264-6956
♦ ขายเอื้ออมรสุขคอนโดมิเนียม ชั้น 6 เนื้อที่ 28 ตร.ม.
ถ.รามคําแหง 1(เฟอรนิเจอรครบ เดินทางสะดวก ใกลัแอรพอรตลิ้ง
รามคําแหง) ราคาขาย 690,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวชัญญะนิษฐ
นีสันเทียะ สํานักบริหารกิจการ โทร. 082-425-3444
♦ ขายศุภาลัย ปารค คอนโดมิเนียม จํานวน 2 หอง เนื้อที่
64 ตร.ม. ถ.รัตนาธิเบศร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (อยูหองริม
ติดถนนรัตนาธิเบศร ใกลรถไฟฟา ศูนยราชการนนทบุรี แค 100 เมตร
ตกแตงวอลลเปเปอร และผามาน รวมทั้งติดตั้งแอร 3 ตัวตอหอง)
ราคา 4,500,000 บาทตอหอง สนใจติดตอ ผศ.เตือนใจ โกสกุล
คณะวิทยาศาสตร โทร. 086-386-8041

อื่นๆ
♦ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จําหนายโลงศพ จัดดอกไม
หนาหีบศพ ของชํารวยงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับศพไรญาติ
สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล (แจค) คณะสหเวชศาสตร
โทร. 085-073-1069
♦ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก โบรชัวร
แผ น พั บ ใบปลิ ว สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ จั ด เลย เ อาท
รายงานประจําป วารสารรายเดือน รายสัปดาห สนใจติดตอ นายทศพร
ชื่นรส คณะสัตวแพทยศาสตร โทร. 081-428-7785, 089-481-4281
♦ หองพักใหเชา หองพักแบบสตูดิโอ เฟอรนิเจอรพรอม
ครัวแยก ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ใกลรถไฟฟา BTS และระบบ
ขนสงอื่นๆ ฟรี Wiﬁ ราคาเชา 7,500 บาทตอเดือน (พรอมเขาอยู) สนใจ
ติดตอ ดร.กัณฑาทิพย สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
รศ.ชลธี
นางสมัย
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อิ่มอุดม
สาริยาชีวะ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

ผลการหยั
่งเสียง
ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการดํ
าเนินพการ
สหกรณ์ออมทรั
ย์จุฬาฯ

สหกรณออมทรัพปียจพ.ศ.
ุฬาฯ2560
ป พ.ศ. 2560

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
ประธาน

นายณรงค์ เพชรสุก
เลขานุการ

นายประนอม สุขจิตร
กรรมการเขตที่ 3

นายรัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์
กรรมการเขตที่ 5

รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
รองประธาน

นายสุวัฒน์ กลิ่นเกษร
กรรมการเขตที่ 1

นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด
กรรมการเขตที่ 4

นางพรรณี สระสม
กรรมการเขตที่ 9

ผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ต�าแหน่งที่สมัคร หมายเลข
ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ ผู้สมัคร
ประธาน
3
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน
4
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียประธาน
รวมจ�านวนบัตร
รองประธาน
1
นายธงชัย เกาะด่าน
2
รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
4
นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
ว่าทีร่ อ้ ยตรี รุง่ รัตน์ อินทรประเสริฐ
6
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียรองประธาน
รวมจ�านวนบัตร
เลขานุการ
1
น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์
3
นายณรงค์ เพชรสุก
4
นายเทวัญ พุ่มจันทร์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียเลขานุการ
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 1
3
นายภัทรพณ ติดตารัมย์
4
นายสุวัฒน์ กลิ่นเกษร
6
นายสัมฤทธิ์ ศรีโพธิ์งาม
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 1
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 3
2
นายวรา นิ่มงาม
4
นายกัณณพงษ์ ศรีนิธี
6
นายประนอม สุขจิตร
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 3
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 4
2
นางบุศรา เสือพอน
6
นางอนุวงศ์ นุ่มลืมคิด
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 4
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 5
1
นายส�าลี เหลาชัย
6
นายรัฐธนินท์ วลีจิรทัศน์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 5
รวมจ�านวนบัตร
กรรมการเขตที่ 9
1
นายสมโภช จั่นจ�ารัส
2
นายพงษ์ธร ศะศิงาม
5
นายวัชรกุล จันทราเวช
6
นางพรรณี สระสม
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียกรรมการเขตที่ 9
รวมจ�านวนบัตร
บัตรดี
บัตรเสียทั้งฉบับ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ

รวม
3,021
1,901
657
288
5,867
667
2,190
1,384
282
943
401
5,867
1,675
1,976
582
1,135
499
5,867
1,560
1,815
609
1,308
575
5,867
1,359
648
1,984
1,391
485
5,867
1,712
2,021
1,508
626
5,867
1,609
2,286
1,403
569
5,867
1,044
1,060
348
1,784
1,224
407
5,867
5,867
70
5,937
11,555
51.38
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อันดับ
ที่ได้
1
2

3
1
2
4

2
1
3

2
1
3

2
3
1

2
1

2
1

3
2
4
1
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ผลการเลือกตัง้
ผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ผูป้ ระสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560
ผูป้ ระสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
หน่วย หมายเลข
ประสานงานที่ ผู้สมัคร

นางอวัตถา เทพหยด

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 1

นายสุริยันต์ ไชยฮาด

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 3

นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 5

นางร�าไพร ทองค�า

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 2

1

4

2

4
5
6

3

3

4

2

5

1

6

2
3
6

นางประนอม ศิลปนภาพร
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 4

นายเลิศ พานไธสง

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

7
นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์ส�าเร็จ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเท่ากัน*
นายฉกาจ อินทร์คีรี

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นายธนากร น้อยค�าสิน

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 9

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 8

นางรัตนา โกศิยะกุล

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 10

8*

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 11

3
5

9

5

10

2
4
6

11
นายชัยนันท์ พรมนิ่ม

1
2
3
4
5
6
7

6

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร

นางอวัตถา เทพหยด
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายเสกสัน จิตต์มงคล
น.ส.มยุรี มาสา
นางร�าไพร ทองค�า
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายสุริยันต์ ไชยฮาด
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นางประนอม ศิลปนภาพร
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายเลิศ พานไธสง
นายชรินทร์ เหนี่ยงแจ่ม
นายวิชัย กาละชัย
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายมิตร น่วมนิวงษ์
นายฉกาจ อินทร์คีรี
นายเฉลียง ศรีสุพรรณ์
นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์ส�าเร็จ
นางนิตยา หอมจันทร์
นางอุไรกาญจน์ ครองบุญชู
นายสมชาย มีประสพ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายพจน์ เจริญพร
น.ส.สุวรรณี ขนขจี
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายธนากร น้อยค�าสิน
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นางรัตนา โกศิยะกุล
นายธเดช เงื้อมผา
นายสุพจน์ ศรีเมือง
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายชัยนันท์ พรมนิ่ม
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ

คะแนน ล�าดับ ผู้มา ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ์
รวมที่ได้ ทีไ่ ด้ ใช้สิทธิ เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ

151
6
1
92
35
124
17
4
175
43
6
61
16
2
54
4
1
350
284
114
28
12
130
135
80
239
117
75
69
14
7
129
129
38
8
109
28
5
190
124
104
23
8
192
21
7

1

1
1
1
1
1
2

158

240

65.83

272

380

71.58

224

423

52.96

79

147

53.74

59

141

41.84

484

1,313

36.86

512

1,091

46.93

304

781

38.92

142

424

33.49

449

883

50.85

220

525

41.90

2
1

1
1

1

*ในกรณีทผี่ ลการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ ฯ และเลือกตัง้ ฯ มีคะแนนเท่ากัน จะท�าการจับสลาก ณ กองอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ตามประกาศก�าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ข้อ 15
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ผลการเลือกตัง้
ผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ผูป้ ระสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560
ผูป้ ระสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
หน่วย หมายเลข
ประสานงานที่ ผู้สมัคร

น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 12

นายบุญนพ ค�าแหง
ผูป้ ระสานงานหน่วยที่ 14

นางกัญญาภัค ติเยาว์

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 16

นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 18

นายบุญทอม สุขใหม่

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 20

นางสุภา บุญศรี

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 22

นายอัคเดช เกษเจริญ

12

6

13

1
5

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 13

นายช�านาญ แก้วจันทร์

14

3

15

6

16

1
4

ผูป้ ระสานงานหน่วยที่ 15

นายพงษ์สธิ ร แสงน้อย

17

2

18

4
5

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 17

นายนที ขวัญรัตน์

19

4

20

1
4
5

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 19

นายสมนึก บุพลับ

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 21

นายอุดม พอดี

21

1

22

3
4

23

ผู้ประสานงานหน่วยที่ 23

24

นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 24

3
4
2
4

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร

น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายสมลักษณ์ คลังเพ็ชร์
นายอัคเดช เกษเจริญ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายบุญนพ ค�าแหง
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายช�านาญ แก้วจันทร์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นางกัญญาภัค ติเยาว์
นายจารึก ภิภักกิจ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายพงษ์สิธร แสงน้อย
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา
นายบรรจง มะลิวัลย์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายนที ขวัญรัตน์
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นางระเบียบ ล้อมวงษ์
นายพิศ อ่อนทอง
นายบุญทอม สุขใหม่
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายสมนึก บุพลับ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นางสุภา บุญศรี
นางธมลวรรณ นาคตระกูล
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายเอกพล ส่งเสริม
นายอุดม พอดี
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
นายศักดา ดีมูล
นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ
ไม่ประสงค์จะเลือก
บัตรเสียทั้งฉบับ
รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง

คะแนน ล�าดับ ผู้มา ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ์
รวมที่ได้ ทีไ่ ด้ ใช้สิทธิ เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ
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ผลการประกวด

ภาพปกรายงานกิจการ
ประจําป 2559
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก

2

นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ
สมาชิกคณะอักษรศาสตร

รางวัลรองชนะเลิศ
ไดแก

นางสาวศศิธร ฉลอง
นิสิตคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ ชุดที่ 56/2559
ณ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

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

