
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ปีที่ 53 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม  2556

๑๒ สิงหา มหาราชินี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด



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

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

 เวลำท�ำกำร วันจันทร์ - วันศุกร์
 ส�านักงาน 08.30 - 15.30 น.
 สาขา 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30-13.30 น.)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สมำชิก

 ร้อยละ  5.00
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณ์อื่น

 ร้อยละ 5.50
 (ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2556)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เป็นเอกสารภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

***ท่านที่ประสงค์ฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน กรุณาติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากที่เบอร์ 02-218-0555 ต่อ 1805

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

เงินฝำกออมทรัพย์
ดอกเบี้ยทบต้น

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

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ไม่จ�ำกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

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

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภำษี

อัตรำดอกเบี้ย
เทียบเท่ำ

เงินฝำกประจ�ำ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.70 3.1450

3.90 3.3150
3.80 3.2300

4.00 3.4000

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า (ร้อยละ)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

 3 เดือน 3.25 2.7625

 6 เดือน 3.50 2.9750

 12 เดือน

ไม่ถึง 1 ล้านบาท 3.60 3.0600

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท 3.70 3.1450

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท 3.80 3.2300

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 3.90 3.3150

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 4.00 3.4000

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน (ร้อยละ)

“ข้าวในนาปลาในน�้าค�าโบราณ คือต�านานความอุดมสมบรูณ์สิน
ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ

ค�าขวัญพระราชทาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๐
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	 รายการ	 2555	 พ.ค.	2556	 มิ.ย.	2556
หน่วย : บาท

ผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จ�านวนสมาชิก (ราย) 14,544 14,681 14,732

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,177 11,227 11,252

  - สมาชิกสมทบ 3,366 3,453 3,480

 1. สินทรัพย์รวม 30,568,674,211.23 32,655,819,164.17 33,206,952,395.01

  1.1 เงินให้สมาชิกกู้ 4,267,422,341.99 4,480,901,755.30 4,553,069,203.35

  1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 7,146,396,873.20 8,345,319,244.02 9,218,822,883.89

  1.3 เงินลงทุน 18,892,219,471.96 19,546,468,943.99 19,069,595,601.89

     1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 839,326,029.36 479,928,030.30 427,780,962.19

   1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,747,145,455.67 17,017,890,813.69 17,008,914,639.70

   1.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณ์อื่น 1,305,747,986.93 2,048,650,100.00 1,632,900,000.00

  1.4 สินทรัพย์อื่น 262,635,524.08 283,129,220.86 365,464,705.88

 2. หนี้สินรวม 16,445,991,319.94 18,503,104,963.35 18,945,485,586.25

  2.1 เงินกู้ยืม 7,475,000,000.00 8,430,000,000.00 8,779,800,000.00

  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 7,352,767,717.90 8,416,213,551.92 8,503,732,433.76

  2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,500,110,943.91 1,464,167,091.10 1,460,648,091.10

  2.4 หนี้สินอื่น 118,112,658.13 192,724,320.33 201,305,061.39

 3. ทุนของสหกรณ์ 14,122,682,891.29 14,152,714,200.82 14,261,466,808.76

  3.1 ทุนเรือนหุ้น 10,495,508,960.00 10,818,989,240.00 10,879,075,220.00

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

  3.3 ทุนสะสม 696,825,875.98 771,070,306.18 767,876,976.18

  3.4 อื่นๆ 315,608,494.65 308,897,191.36 257,227,474.64

  3.5 ก�าไรสุทธิ 915,182,971.87 416,557,355.52 520,087,030.18

 4. รายได้  1,495,772,512.14 667,065,272.03 821,428,597.83

  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 164,303,042.38 75,755,356.03 94,401,567.29

  4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 331,483,317.09 160,560,469.06 196,402,038.75

  4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  943,073,706.51 395,283,567.26 485,697,237.66

  4.4 รายได้อื่น 56,912,446.16 35,465,879.68 44,927,754.13

 5. ค่าใช้จ่าย 580,589,540.27 250,507,916.51 301,341,567.65

  5.1 ดอกเบี้ยจ่าย 478,181,420.70 211,665,398.91 254,664,867.88

  5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102,408,119.57 38,842,517.60 46,676,699.77
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

ท่านสมาชิกครับ

  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด ได้บริหารงานสหกรณ์ 
ของเราจนมีผลประกอบการท่ีดี ดังน้ันเม่ือสิ้นสุดไตรมาส 
ที่ 2 มีสินทรัพย์ 33,206 ล้านบาทเศษ ทุนเรือนหุ้น 10,879 
ล้านบาทเศษ ทนุส�ารอง 1,837 ล้านบาทเศษ และมเีงินรบัฝาก
จากสมาชิก 9,963 ล้านบาทเศษ สหกรณ์ของเราให้สมาชิก 
กู้เป็นเงิน 4,553 ล้านบาทเศษ น�าไปลงทุนในตราสารหนี้ 
ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีร่ะดบั A- ขึน้ไป เป็นเงิน 
19,069 ล้านบาทเศษ และให้สหกรณ์อืน่กูย้มืเป็นเงนิ 9,218 
ล้านบาทเศษ มีก�าไรสุทธิ 520 ล้านบาทเศษ แต่ก�าไร 
อย่างเดียวไม่ใช่เป้าหมายหลัก คณะกรรมการด�าเนินการ 
ค�านึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์เป็นปัจจัยส�าคัญในการ
บริหารงานครับ

  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เริ่มให้บริการสินเชื่อแก่ 
สหกรณ์อืน่มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2531 ตลอดเวลา 25 ปีท่ีผ่านมา 
การให้สนิเชือ่แก่สหกรณ์อืน่ นอกจากพจิารณาจากสภาพคล่อง
และความสามารถในการช�าระหนี้ของสหกรณ์นั้นๆ แล้ว 
สหกรณ์ของเราได้ก�าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การให ้
สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่นไว้อย่างรัดกุม ดังนี้

  การให ้กู ้ เงินแก ่สหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์ 
ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สมาชิกของสหกรณ์
จะมีเงินเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย เป็นสหกรณ์ประเภทที่ม ี
ความมั่นคงสูง จึงพิจารณาให้สินเชื่อจากทุนของสหกรณ ์
ที่ขอกู้ โดยให้กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าครึ่งของทุนของสหกรณ์ และ
พิจารณาเปรียบเทยีบกบัวงเงนิกูย้มืทีส่หกรณ์นัน้ได้รบัอนมัุติ
จากนายทะเบียน สุดแท้จ�านวนไหนจะน้อยกว่ากัน ทั้งนี้  
จะหกัหนีเ้งนิกูค้งค้างทีส่หกรณ์นัน้มอียูท่ัง้หมดก่อน เหลอืเท่าใด
จึงจะเป็นวงเงินที่สหกรณ์ของเราสามารถจะอนุมัติให้กู้ได้

  ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ประเภทอื่น ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า  
สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ของเรา 

จะพิจารณาให้เงินกู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของทุนของสหกรณ์เท่าน้ัน 
และต้องใช้โฉนดท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักทรัพย ์
ค�า้ประกนัเงนิกูเ้ตม็วงเงนิ และต้องมคีณะกรรมการด�าเนนิการ
ของสหกรณ์นั้นเป็นผู้ลงนามค�้าประกันด้วย

 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา สหกรณ์ของเราปฏบิตัติาม 
ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินที่ก�าหนด 
ไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่
สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ จะต้องมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน
เงินกู้เต็มวงเงินเท่านั้น ฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกเชื่อมั่นและ
มัน่ใจได้ว่า สหกรณ์ของเราบรหิารงานตามระเบียบและหลกัเกณฑ์
ท่ีก�าหนดไว้ทุกประการ และบริหารความเสี่ยงในการให้กู ้
น้อยที่สุด แม้ว่าจะมีข่าวการให้กู้ยืมเงินแก่สหกรณ์แห่งหนึ่ง  
แต่สหกรณ์ของเรากม็หีลกัทรพัย์ค�า้ประกนัเพยีงพอกบัวงเงนิ 
ท่ีเราให้กู้ยืมไป เพราะฉะนั้นขอให้สมาชิกทุกท่านอย่าได ้
ตื่นตระหนก กับข่าวลือจากผู้ท่ีไม่หวังดีต่อสหกรณ์ของเรา 
และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับผม
โดยตรงได้ตลอดเวลาที่โทรศัพท์หมายเลข 081-658-0128

 ในปี 2556 นี้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประมาณการ
ก�าไรสุทธิไว้ท่ี 1,008 ล้านบาท ดังนั้นคาดว่าการจ่ายเงิน  
ปันผลหุ้นของสหกรณ์เราปีนี้จะไม่ต�่ากว่าเดิมอย่างแน่นอน  
ผมจึงขอเรียนย�้าอีกครั้งให้สมาชิกท้ังหลายมั่นใจ และเชื่อ
มั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการของ 
สหกรณ์เรา ท่ีจะลงทุนภายใต้กรอบของพระราชบัญญัตสิหกรณ์ 
และการท�างานของเจ้าหน้าที่ทุกคนของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ว่าจะบริหารกิจการของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ 
ที่จะให้สมาชิกมีความเป็นอยู ่ที่ดี ข้ึน มีผลตอบแทนที่ดี  
รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการที่ดี มีความเหมาะสมให้สมาชิก 

 “สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ มัน่คงและพร้อมให้บรกิาร
สมาชิกทุกท่านเสมอครับ”
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 เนือ่งในศภุวาระมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด ขอน้อม

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระผู้เปรียบประดุจ 

“แม่ของแผ่นดนิ” ทีท่รงสร้างคณุปูการอนัยิง่ใหญ่แก่ประเทศชาติ

และประชาชน ทั้งในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาไทยของพระองค์มาเผยแพร่  

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสช่ืนชม

ในพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านที่หลายคนอาจจะยัง 

ไม่เคยทราบมาก่อน 

 ถึงแม้ว ่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

จะทรงศกึษาในต่างประเทศมาตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์แต่กลับทรง  

สนพระราชหฤทัยภาษาไทยและวรรณคดีไทยมาก โดยเฉพาะ 

บทกวีจากวรรณคดีเก่าๆ อันทรงคุณค่า อาทิเช่น อิเหนา  

รามเกียรติ์ เงาะป่า หรือกาพย์เห่บทต่างๆ พระองค์ทรงโปรด 

เป็นอย่างยิ่ง และทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะด�ารงเอกลักษณ ์

ทางภาษาให้คงอยู่คู ่ชาติไทย เฉกเช่นเดียวกับท่ีทรงพยายาม 

อนุรักษ์สมบัติศิลป์แขนงต่างๆ ให้เป็นมรดกของแผ่นดินมาแล้ว 

 ส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานดังกล่าวปรากฏ 

ในข้อเขียนของพลตรี นายแพทย์วทัญญู ปรัชญานนท์ เรื่อง  

“เสียงเพลง ดนตรี บทกวี ดอกไม้ ยามส�าราญพระราชอิริยาบถ 

ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ในหนังสือพิมพ์ 

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งท่านผู้เขียนเล่าว่า 

ในยามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส�าราญ 

พระราชอิริยาบถร่วมกับบรรดาข้าราชบริพารผู้ร่วมขบวนเสด็จฯ 

เยี่ยมราษฎร พระองค์จะโปรดฯ ให้น�าท�านองเพลงสากลและ 

เพลงคลาสสกิทีไ่พเราะมาใส่เน้ือร้องภาษาไทย ซึง่พระองค์จะทรง 

คัดบางตอนจากวรรณคดีเหล่านั้น มาให้นักประพันธ์เพลง 

ช่วยกันใส่ท�านอง แล้วให้วงดนตรี “เดอะแฮนด์ซั่ม” บรรเลงและ 

ขับร้องถวายเป็นประจ�า เพื่อให้เข ้าหู ฟังง ่าย และท�าให ้

ข้าราชบริพารที่ได้รับฟังเกิดความซาบซึ้งในภาษาของดนตรี 

เพลงเหล่านีล้้วนเป็นบทเพลงทีห่าฟังทีไ่หนไม่ได้เพราะจะมร้ีองเล่น

กันอยู่เฉพาะพระพักตร์เท่านั้น ส�าหรับนักร้องท่ีร้องเพลงถวาย 

ทุกคน พระองค์จะทรงฝึกให้ร้องด้วยส�าเนียงที่ชัดเจนของภาษา 

ค�าไทยก็ต้องเป็นค�าไทยที่ถูกต้อง ชัดเจน 

เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้แก่

  1. เจ้าจอมขวัญ

  2. ทาสเธอ

  3. สายหยุด

  4. นางแย้ม

 ไม่เพียงแต่จะทรงโปรดวรรณคดีของไทยเพียงเท่านั้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงพยายามอนุรักษ์ 

ภาษาไทยและบทกวีต่างๆ มิให้สูญหายไปจากแผ่นดิน พระองค์ 

มกัจะทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบรพิารและข้าราชการ 

ที่มาถวายงานได้แสดงความสามารถในการแต่งบทกวีต่างๆ  

อยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นโคลง ฉนัท์ กาพย์ กลอนโดยจะพระราชทาน 

กระทู้ลงมาให้แต่งเป็นกวีส้ันๆ หากบทกวีใดเป็นที่ต้องพระราช 

หฤทัย พระองค์ก็จะโปรดเกล้าฯ ให้นักแต่งเพลงหรือนักดนตรี 

น�าไปใส่ท�านองแล้วน�ามาร้องเล่นกันโดยวง เดอะแฮนด์ซั่ม  

อีกเช่นกัน 

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเป็น 

แบบอย่างในการอนุรักษ์ภาษาไทยไว้เพื่อความภาคภูมิใจของ 

คนไทยท้ังชาติ พวกเราประชาชนชาวไทยจึงควรเจริญรอยตาม 

สานต่อในส่ิงที่พระองค์ได้เริ่มต้นไว้ ร่วมมือร่วมใจกัน ตระหนัก 

ในความส�าคัญและคุณค่าของภาษาไทย ด�ารงรักษาภาษาไทย 

ไว้ให้งดงามยั่งยืน เป็นสมบัติท่ีล�้าค่าอีกอย่างหนึ่งของชาติและ 

ประชาชนชาวไทยตลอดไป

ภาษาแม่
ภาษาไทย

เรียบเรียงโดย ฉัตรชุลี
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ภาษาอังกฤษแบบผิดๆ
มาดามว๊อยซ์

ที่ฮิตติดปากคนไทยเฟรชชี่

บ๋อย

อินเทรนด
์

 ตอนนีก้ระแสการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ก�าลงัมาแรง ทกุวงการต่างพดูถงึเพือ่เตรยีม
ความพร้อม ในฐานะทีป่ระเทศไทยเราเป็นหนึง่ในชาตผิูน้�าของการรวมกลุ่มคร้ังนี ้เรากป็ระชาชนคนธรรมดา  
ต้องเตรียมพร้อมกันบ้าง เริ่มจากภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก่อนก็แล้วกัน ภาษาอังกฤษยังคงมีบทบาทส�าคัญ 
ในสถานการณ์เช่นนี้ 

 ดังน้ันเม่ือก้าวเข้าสู ่AEC ไม่ว่าคนแต่ละประเทศจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการ หรอืภาษาประจ�าชาตอิยู่ 
แต่เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ทุกคนจ�าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลกั ต้องเรียนรู้และใช้ภาษาองักฤษให้ได้ทัง้สิน้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีรั่ฐ ข้าราชการ และพนกังานของ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เนือ่งจากประชาชนใน 10 ประเทศสมาชกิต้องไปมาหาสู ่ท�าความรูจ้กั เรยีนรูซ้ึง่กนัละกนั 
เดินทางท่องเที่ยว เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อหางานท�าและแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้กับชีวิต ดังนั้น  
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ 2 ของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาประจ�าชาติของตน

 ทั้งนี้ มีข้อมูลสนับสนุนจากสภาเศรษฐกิจโลกว่าคนไทยอยู่อันดับ 8 ขณะที่อันดับ 9 คือ สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และ 10 คอื สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ทีอ่่อนเรือ่งภาษาอังกฤษ ขณะทีร่ะดบั
ความสามารถในการใช้พบว่าไทยอยู่อันดับ 5 ของโลกที่มีระดับการใช้ภาษาต�่ามาก ขณะที่อินโดนีเซียและ 
เวียดนามอยู่อันดับ 8 ส่วนสิงคโปร์และมาเลเซียมีความสามารถในการใช้ภาษาอยู่ในระดับที่ดีมาก

 ส�าหรบัสาเหตทุีค่นไทยอ่อนภาษาและไม่สามารถแก้ไขได้มาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปีนัน้ เป็นผล 
จากสิง่แวดล้อมไม่เอือ้อ�านวยให้คนไทยใช้ภาษาองักฤษ เนือ่งจากปัจจบัุนไปไหนมาไหนคนไทยจะใช้ภาษา 
ประจ�าชาติหรือภาษาไทย ท�าให้เราไม่เห็นประโยชน์หรือความจ�าเป็นที่ต้องใช้ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ภาษา 
ไม่ได้มีความส�าคัญถึงขั้นชี้เป็นชี้ตายในการด�ารงชีวิต

 มีคนไทยจ�านวนไม่น้อย ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง แต่มีความเข้าใจผิดในการใช้ภาษา  
โดยใช้กนัจนตดิปากพาลให้คิดไปว่าเจ้าของภาษาเขากพ็ดูเช่นนีเ้หมอืนกนั วนันีเ้ลยขอยกตวัอย่างค�าบางค�า 
ที่เราใช้กันจนกลายเป็นศัพท์ใหม่ที่ฮิตในหมู่คนไทย แต่ฝรั่งฟังอาจท�าให้งง และตีความหมายผิดไปได้

อินเทรนด์ (In trend) ค�านี้ได้ยินบ่อยมากทั้งทางรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุทั่วไป 
เพราะใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เช่น สมัยนี้ถ้าจะให้อินเทรนด์ต้องตามแฟชั่นเกาหลี “In trend” ที่คนไทย 
เราเอามาใช้ จนเกดิความเคยชนิคดิว่าเป็นภาษาองักฤษทีเ่ขาใช้กนัจริงๆ ค�าว่า “In trend” ทีเ่ราหมายความว่า 
“ทนัสมยั” นัน้ ถ้าแปลตรงตวักด็จูะไม่ผดิแต่อย่างไร in แปลว่า ใน trend แปลว่า สมัยนยิม เม่ือเอา In มาบวก
กับ trend ก็แปลว่าอยู่ในสมัยนิยมอย่างไรล่ะ ถึงแม้ว่าดูเหมือนถูกแต่จริงๆ แล้วผิดค่ะ ในภาษาอังกฤษ 
ถ้าอยากจะบอกว่าทันสมยัน้ัน เขาใช้ค�าว่า Trendy, Fashionable, Up to date, Stylish หรือ Chic แทนค่ะ 
ซึ่งเป็นค�าศัพท์ที่คุณสามารถวางไว้หน้าค�านามที่ต้องการขยาย เช่น a trendy haircut ทรงผมที่ทันสมัย 
a fashionable restaurant ร้านอาหารที่ทันสมัย หรือจะไว้หลัง verb to be เช่น It is trendy ก็ได้

เว่อร์ (Over) ตัวอย่างประโยค เช่น คุณจอยเป็นคนชอบท�าอะไรเว่อร์ๆ Khun Joy is over. 
ในภาษาอังกฤษไม่มีค�าแปลความหมายส�าหรับค�านี้ ฝรั่งได้ยินคงมึนไม่น้อย ในภาษาพูดของคนไทย 
ค�านี้คงหมายถึงการพูดเกินจริง หรือท�าเกินจริง ถ้าในกรณีพูดเกินจริง จะใช้ค�าว่า “Exaggerate” เช่น 
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“He said you walked 30 miles.” เขาบอกว่าคุณเดินตั้ง 30 ไมล์ “No, he’s exaggerating. It was only 
about 15 miles. ไม่หรอก เขาพูดเว่อร์ (เกินจริง) มันแค่ 15 ไมล์เอง” ดังนั้น ถ้าจะบอกว่า เธอพูดเว่อร์  
ก็ต้องพูดว่า you’re exaggerating หรือจะบอกว่า “อย่าพูดเว่อร์ๆ น่ะ Don’t exaggerate

 ถ้าเป็นอาการเว่อร์ๆ หรือท�าเกินจริง เราจะใช้ค�ากิริยาว่า “overact” เช่น “You’re overacting 
(เธอท�าเว่อร์เกิน)” 

ดูหนังซาวน์แทร็ก (soundtrack) ถ้าคุณจะบอกใคร (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่า “ฉันต้องการดู
หนังฝรั่งที่พากย์ภาษาอังกฤษ อย่าพูดว่า “I want to watch a soundtrack film.” ควรใช้ค�าว่า “I want 
to watch an English film.” เพราะความหมายของ soundtrack คือดนตรีที่อยู่ในภาพยนตร์ต่างหาก  
หากเราจะพดูถงึหนงัฝรัง่ทีพ่ากย์เสยีงไทย ต้องใช้ค�าว่า “I want to watch an English film that in dubbed 
into Thai. ค�าว่า dub คือการพากย์เสียงจากต้นแบบในหนังหรือรายการโทรทัศน์ไปเป็นภาษาอื่น ส่วนหนัง 
ที่มีค�าบรรยายใต้ภาพนั้น เรียกว่า “a subtitled film” ค�าบรรยายที่อยู่ใต้ภาพ เรียกว่า “subtitles” 
(ต้องมี s ต่อท้ายเสมอ) 

 หนงับางเรือ่งจะมคี�าบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาเดยีวกบัทีน่กัแสดงพดู มีศพัท์เรยีกเฉพาะว่า “closed-
captioned films ซึ่งอาจเขียนย่อๆ ว่า CC เช่น You should watch a closed captioned film to improve 
your English. (คุณควรดูหนังฝรั่งที่มีค�าบรรยายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ)

เฟรชชี ่คนไทยมักเรียกนักศึกษาปี 1 ว่า เฟรชชี่ Freshy ในภาษาอังกฤษไม่ใช้ค�านี้ แต่จะใช้ค�าว่า Fresher 
หรือ Freshman เช่น “He is a fresher /freshman. หรือ He is a first-year student. เขาเป็นนักศึกษา 
ปีหนึ่ง” ส่วนปีอื่นๆ คนไทยเรียกถูกแล้วค่ะ ปี 2 – a sophomore ปี 3 - a junior ปี 4 –a senior 

American share ต่างคนต่างจ่าย รับรองว่าฝร่ัง กระทั่งฝร่ังอเมริกันก็เถอะได้ยินแล้ว งงแน่นอน 
ถ้าจะใช้ค�าว่าต่างคนต่างจ่ายให้ใช้ค�าว่า Let’s go Dutch หรือ Go Dutch (with somebody) หรืออาจจะ 
บอกตรงๆ ไปเลยว่า “You pay for yourself.” คือเป็นอันรู้กันว่าต่างคนต่างจ่าย แต่ถ้าต้องการเป็นเจ้ามือ 
เลี้ยงอาหารมื้อนั้น ควรพูดว่า “It’s my treat this time. หรือ “My treat.” หรือ “It’s on me” หรือ 
“All is on me”หรือ “I’ll pay for you this time” ทั้งหมดนี้แปลว่ามื้อนี้ฉันจ่ายเอง และถ้าจะบอกเพื่อน 
ว่ามื้อหน้าเป็นคิวของแก ให้บอกว่า “It’s your treat next time”

ขอฉันแจม (jam) ด้วยคน ในกรณีนี้ค�าว่า “แจม” น่าจะหมายถึง “ร่วมด้วย” เช่น We are 
going to eat outside. Do you want to jam? เราก�าลังจะออกไปกินข้าวข้างนอก เธอจะไปด้วยมั้ย? 
ในภาษาอังกฤษไม่ใช้ค�าว่า jam ในกรณีแบบนี้ ซึ่งควรจะใช้ว่า “Do you want to join us?”, “Do you 
want to come with us?” หรือ “Do you want to come along?” จะดีกว่า

เขามีแบ็ค (back) ดี “He has a good back.” ฝรั่งคงงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับข้างหลังของเขา 
เพราะ back แปลว่า หลงั (อวัยวะ) แต่คณุก�าลังจะพดูถึงมีคนคอยสนบัสนนุ ซึง่ต้องใช้ “a backup”ซึง่หมายถงึ 
คนหรือสิ่งของที่ช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นก�าลังใจให้

บ๋อย บางคนนึกว่าค�านี้ในภาษาอังกฤษ คือค�าว่า “boy” อย่าเผลอไปเรียกอย่างนี้เด็ดขาดนะคะ 
เค้าอาจจะตีความว่าคุณก�าลังดูถูกเค้าได้ ถ้าจะหมายถึง บริกรผู้ชายที่บริการเราในร้านอาหาร ต้องใช้ค�าว่า  
“waiter” หรือถ้าเป็นผู้หญิงใช้ว่า “waitress” หรือชาวอเมริกันอาจจะใช้ค�าว่า “server” ก็ได้ แต่เวลาคุณ 
จะเรียกบ๋อยมาสั่งอาหาร ก็ไม่ควรตะโกนเรียกเค้าว่า “waiter” หรือ “waitress” แต่ควรใช้ค�าว่า  
“Excuse me” จะดีที่สุดอีกอย่างเวลาคุณจะสั่งคิดตังค์ คนไทยมักใช้ว่า เช็คบิล (check bill) แต่ฝรั่งเค้า 
จะใช้ว่า “check please” หรือ “bill please” อย่าใช้ทั้งสองค�าทีเดียว
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แวดวง สอ.จฬ.

มอบเงินรางวัลออกแบบภาพปกรายงานกิจการ
ประจ�าปี 2555
 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย 
รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานกรรมการ มอบเงินรางวัล
ออกแบบภาพปกรายงานกิจการ ประจ�าปี 2555 แก่ นางสาว 
สนุดัดา พทุธวิโรดม นสิติประจ�าภาควชิาการออกแบบอตุสาหกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ จ�านวน 6,000 บาท และมอบเงิน 
สมนาคุณภาควิชาการออกแบบอตุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาฯ จ�านวน 10,000 บาท โดยมี ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์
ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�าแผนกลยุทธ์ของ
สหกรณ์ปี 2556-2559”
 สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัท�า 
แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2556-2559 เพ่ือเพิ่มความรู้ความเข้าใจ 
ในการจดัท�าแผนกลยทุธ์ ให้สามารถวเิคราะห์และประเมนิสภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอก และจัดท�าแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์ โดย ผศ.สชุนิ  
ปลหีะจนิดา อาจารย์ประจ�าภาควชิาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชมุศภุชยั วานชิวฒันา 
เม่ือวนัท่ี 29 มถินุายน และ 6 กรกฎาคม 2556

แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
 คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ 
มอบแจกันดอกไม้เพ่ือแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานกรรมการในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
“ศษิย์เก่าดเีด่นสาขาวชิาบรหิารการศกึษา ประจ�าปี 2555” จากคณะครุศาสตร์ จฬุาฯ และได้รับการเลือกตัง้ให้เป็น “กรรมการด�าเนนิการ
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด” ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้แทนสหกรณ์ฯ ผู้แทนหน่วยงาน

 วัน เดือน ปี คณะผู้เยี่ยมชม จำานวน สถานที่

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

แสดงความยินดี

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

24 มิ.ย. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย

10 คน

20 คน18 ก.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จ�ากัด

26 ก.ค. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด

30 คน

ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา

ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา

28 มิ.ย. 2556
ครบรอบ 17 ปี

ศูนย์กีฬาฯ แห่งจุฬาฯ

ครบรอบ 17 ปี
ศูนย์กีฬาฯ แห่งจุฬาฯ

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการ

นายณรงค์ เพชรสุก
กรรมการ

รศ.ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล
กรรมการผู้อ�านวยการ

ครบรอบ 48 ปี
คณะนิเทศศาสตร์

ครบรอบ 48 ปี
คณะนิเทศศาสตร์

อ.วิไลรักษ์ สันติกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ครบรอบ 17 ปี
คณะจิตวิทยา

ครบรอบ 17 ปี
คณะจิตวิทยา

อ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ
กรรมการบริหารคณะ

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
เหรัญญิก

นายณรงค์ เพชรสุก
กรรมการ

5 ก.ค. 2556

10 ก.ค. 2556
ครบรอบ 56 ปี
คณะครุศาสตร์

ครบรอบ 56 ปี
คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการ

อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
รองประธานกรรมการ
อ.ชาญวิทย์ อุปยโส

กรรมการ

รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
คณบดี

19 ก.ค. 2556
เปิดที่ท�าการร้านสหกรณ์ 

สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์

เปิดที่ท�าการร้านสหกรณ์
สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ที่ปรึกษา

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
เหรัญญิก

นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการ

นายสิรภพ เดชะรินทร์
ประธานกรรมการ

นายเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
ผู้จัดการ
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มีดีอย่างไร ?3G
 3G หรอื 3rd Generation Mobile Telecommunications หรอืระบบมาตรฐานโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

ยุคที่ 3 ซึ่งหมายถึงการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง โดยที่การสื่อสารนั้นไม่ได้มีเพียง 

แค่เสียง แต่จะมีทั้งภาพและเสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น ทีวี วิดีโอ การถ่ายทอดสด เป็นต้น  

ถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้น ลองนึกย้อนกลับไปตอนที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือใหม่ๆ สิครับ คุณก็ใช้แค่โทรออก 

รับสาย ส่งข้อความ (SMS) หรือเปิดอินเตอร์เน็ตเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ยุคนั้นเรียกว่ายุค 2G ใช้สัญญาณ  

GPRS ซึ่งมีความเร็วท่ีช้ามากในการรับส่งข้อมูล ยุคต่อมาเราก็เพิ่มการส่งข้อความรูปภาพ (MMS) และ 

สามารถเปิดอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้เร็วขึ้นกว่าเดิม แต่กระนั้นก็ยังใช้เวลาพอสมควร ซึ่งยุคนี้ 

เราเรียกว่ายุค 2.5G ใช้สัญญาณ EDGE ในการรับส่งข้อมูลนั่นเอง จะได้เห็นว่าท้ังยุค 2G และ 2.5G  

ที่ผ่านมาเป็นยุคท่ีการใช้ข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ียังไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากเท่าไร เนื่องจากมีข้อจ�ากัด 

ในการรับส่งข้อมูลที่ล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายสูง มาจนถึงปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการใช้ 

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้นทั้งในด้านของการใช้ชีวิตส่วนตัว การเรียน การงาน ฯลฯ นั่นจึงท�าให้ 

เกิดเทคโนโลยี 3G ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น ในราคาที่ถูกลงมาก

3G มีประโยชน์อย่างไร 

 การมาถึงของ 3G เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานหลายประการเลยทีเดียว เพราะเทคโนโลยี 3G นั้น 

สามารถสื่อสารได้ทั้งข้อมูลภาพ เสียง วีดีโอ หรือมัลติมีเดียต่างๆ ที่มีความละเอียดสูง ผ่านทางอุปกรณ์

ต่างๆ ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสาระ บันเทิง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบความรู้ 

การศึกษาของเด็กๆ หรือผู้คนในที่ห่างไกล ในพื้นท่ีทุรกันดารท่ีขาดแคลนด้านการแพทย์ก็สามารถรับส่ง 

ข้อมูลที่จ�าเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ท้ังยังสะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร 

ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เพื่อน�าไปพัฒนาการเกษตรกรรมด้วย

สบายดีไอที

 อีกทั้งในปี 2558 นี้ ประเทศไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความจ�าเป็นมากในการติดต่อสื่อสาร

ผ่าน Mobile Internet บนเครือข่าย 3G ในเรื่องของการท�า

ธุรกิจออนไลน์ หรือ E-Commerce ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมกัน

ทั่วโลก เรียกว่าเป็นช่องทางส�าคัญทีเดียว เพราะทั้งสะดวก 

ปลอดภัย และเสียค่าใช้จ ่ายน้อย เมื่อเทียบกับการที่ต ้อง 
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เดินทางไปติดต่อธุรกิจด้วยตัวเอง อีกทั้งการท�า 

ธุรกรรมทางการเงินก็สามารถด�าเนินการผ่าน 

ทาง Mobile Internet บนเครือข่าย 3G ได้อย่าง 

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นกว ่า 

เมื่อก่อนมาก คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตที่สะดวก 

สบาย และมีเวลาเหลือที่จะคิดสร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่ๆ เพื่อธุรกิจของคุณได้มากขึ้นด้วย

 ความจริงแล้วเทคโนโลยี 3G นั้น ไม่ใช่ 

เร่ืองใหม่อะไรเลย มันเป ็นเทคโนโลยีที่ มี 

มานานแล้ว โดยเริม่มีการเปิดใช้งานจากประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา  

ประเทศใหญ่ๆ ในยุโรป หรือประเทศในเอเชีย 

อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แม้แต่ประเทศเล็กๆ  

อย่างสิงคโปร์ ก็มีการใช้เทคโนโลยี 3G นาน

หลายปีแล้ว ถ้าสังเกตให้ดี ประเทศที่มีการ 

พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ 

ประเทศเหล่าน้ัน มีพื้นฐานการสื่อสารท่ีด ี 

มีการจัดการท่ีดีต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ 

มัน่คง จึงท�าให้ประชาชนในประเทศได้รบัข้อมูล 

ข่าวสารอย่างทัว่ถึง เป็นประโยชน์ในการพฒันา 

ตนเองและพัฒนาประเทศ ทัง้ในทางด้านการศึกษา 

สังคม เศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจุบันนี้ในบางประเทศ 

ยังมีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี 3G ให้ไป

ถึง 4G แล้วด้วย ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ 

ประเทศญ่ีปุ่น หรือแม้แต่ประเทศลาวบ้านพี่

เมอืงน้องของไทยกเ็ริม่ใช้เทคโนโลย ี4G กนัแล้ว 

ท�าไมต้องเป็น 3G บนคลื่น
ความถี่ 2100MHz?

 เหตุผลที่ต ้องใช้คลื่นความถี่ 3G ท่ี 

2100MHz กเ็พราะว่าคลืน่ความถ่ี 2100MHz น้ัน 

เป็นคลืน่ความถ่ีสากลทีใ่ช้กนัทัว่โลก จึงสามารถ 

ติดต้ังและหาอุปกรณ์ต่างๆ ได้ไม่ยาก รวมถึง

อุปกรณ์การสื่อสารที่รองรับเทคโนโลยี 3G ใน

ประเทศไทยนัน้กร็องรบับนคลืน่ความถี ่2100MHz 

ที่มา : www.whatphone.net

กนัทกุรุน่ ซึง่กห็าได้ง่ายและมทีกุระดบัราคา แต่ทัง้นีก้ารรองรบั 

ความเร็วของคล่ืนความถี่ 3G จะต่างกันออกไป แม้จะเป็น

ความถี่สากลแต่ถ้าเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องการใช ้

บริการต่างๆ ผ่าน 3G คงต้องศึกษาข้อมูลการใช้งาน และ 

ค่าบริการกันดีๆ เพราะยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู ่ แนะน�าให้ 

หาสัญญาณ WIFI ฟรีที่ให้บริการมาใช้แทนนะครับ

ต้องท�าอย่างไรถึงจะได้ใช้คลื่นความถี่ 
3G แล้วอุปกรณ์ของเรารองรับคล่ืน
ความถี่ 3G หรือเปล่า

 การท่ีจะใช้บริการ 3G 2100 MHz ได้นั้นต้องท�าการ

สมัครใช้บริการกับทางผู ้ให้บริการเสียก่อน ซึ่งก็ท�าเองได้ 

ไม่ยากครบั เพยีงแค่โทรเข้าไปที ่Call Center แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ 

ว่าต้องการเปิดใช้ 3G 2100MHz หรือเข้าไปติดต่อด้วยตัวเอง 

ที่ศูนย์บริการได้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลและ 

บริการ อย่าลืมสอบถามเรื่องค่าบริการด้วยนะครับ

 ส่วนอปุกรณ์ทีเ่ราใช้อยูน่ัน้ไม่ว่าจะเป็น โทรศพัท์มอืถอื 

แทปเล็ต แอร์การ์ด หรอือปุกรณ์ต่างๆ จะรองรบั 3G 2100MHz 

หรือไม่นั้น ใช้วิธีตรวจสอบแบบเดียวกับการเปิดใช้บริการ หรือ 

จะตรวจสอบด้วยตวัเองโดยผ่านเวบ็ไซต์ของอปุกรณ์นัน้ๆ ครบั

 สุดท้ายนีผ้มเช่ือว่าการมาของ 3G 2100 MHz จะท�าให้ 

ผู ้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการใช้โทรศัพท์มือถือ และ

อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย

ทีเดียว ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลาย...ใครจะไปรู้ว่าในเวลา 

อันใกล้ สหกรณ์ออมทรัพย์ของคุณอาจมีบริการฝาก-ถอนเงิน  

กู้ยืมเงิน สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Mobile Internet  

การแจ้งข่าวสารต่างๆ จากสหกรณ์ หรอืการเสนอความคดิเหน็ 

ของคุณผ่านระบบ face to face กับคณะกรรมการโดยตรง  

บนเครือข่าย 3G 2100 MHz เลยก็ได้นะครับ
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ขายที่ดิน
 เนื้อที่ 13 ไร่ 71 ตร.ว. ถ.ด่านช้าง-สระบัวก�่า ต.หัวนา อ.เดิมบาง 
นางบวช จ.สพุรรณบุรี (ทีดิ่นถนนหลวงสาย 3350 มทีางสาธารณะและระบบ
สาธารณูปโภคครบ เป็นที่ดินเกษตรกรรม) ราคา 4,500,000 บาท สนใจ
ติดต่อ คุณกันตพัฒน์ อยู่รอง ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
โทร. 0-2218-0052, 086-371-0759

 เน้ือที ่47 ตร.ว. ซ.วดัแก้วไพฑรูย์ ถ.เอกชยั12 แขวง/เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ ราคาตารางวาละ 15,000 บาท สนใจติดต่อ คุณอัครภา 
จันทร์แจ่ม คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 086-744-2752 

 เน้ือท่ี 100 ตร.ว. ซ.ศรีกล�่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ใกล้ 
สนามกอล์ฟเอ็มไพร์ คลอง 5 ปทุมธานี) ราคา 700,000 บาท สนใจติดต่อ  
คุณวาสนา ทิมรัตน์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร. 089-889-6106

ขายบ้านพร้อมที่ดิน
 หมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจ เนื้อที่ 21 ตร.ว. ซ. 2/1 ถ.ติวานนท์ -
ปากเกร็ด 20 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า 
แอร์ 1 ตัว พัดลม 7 ตัว) ราคา 1,700,000 บาท สนใจติดต่อ คุณสุวารี  
ศรีทูรขจร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 084-418-7345

 เน้ือท่ี 807 ตร.ว. ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
(เป็นโรงเรียนเก่าพร้อมอาคาร 1 หลัง ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
ราคา 90 ล้านบาท สนใจติดต่อ คุณวรนันท์ อักษรพงศ์ คณะครุศาสตร์  
โทร. 0-2587-5022, 084-023-6677

 เน้ือท่ี 219 ตร.ว. ซ.ลาดพร้าว 1 แยก 23 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมทอง 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า) ราคา 25,000,000 
บาท สนใจติดต่อ คุณสายหยุด สมิตะลัมพะ ข้าราชการบ�านาญ 
โทร. 087-504-9485

 เน้ือท่ี 153 ตร.ว. พร้อมบ้าน 2 หลัง ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 7 
ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ราคาตารางวาละ 250,000 บาท สนใจติดต่อ 
คุณวิมล เหมะจันทร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 092-408-9204

ขายทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
 เน้ือท่ี 14 ตร.ว. ซ.ถนนข้างโรงกรองน�้า ถ.กาญจนาภิเษก  
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (2 ชั้น  2 ห้องนอน 1 ห้องน�้า ใกล ้
ทางขึ้นลงทางด่วนศรีรัช-วงแหวนตะวันตก) ราคา 750,000 บาท  
สนใจติดต่อ คุณตระการ สุขทองหลาง คณะทันตแพทยศาสตร์  
โทร. 0-2218-8711, 089-493-1610

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม

 การเคหะทุ่งสองห้อง เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซ.ก�าแพงเพชร 6 แยก 7 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เข้าอยู่ได้ทันที  
ทาสีใหม่ทั้งหลัง) ราคา 685,000 บาท สนใจติดต่อ คุณเทวัญ พุ่มจันทร์  
คณะรัฐศาสตร์ โทร. 089-055-5446

ขายดาวทาวน์เฮาส์
 หมู่บ้านคัทลียาวิลล์ (2 ชั้น) เน้ือท่ี 18 ตร.ว. ซ.6 ถ.ล�าลูกกา  
ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกกา ปทุมธานี ขายดาวน์ 45,000 บาท ผ่อนช�าระ 
มาแล้ว 3 ปี กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่ติดค่างวด สนใจติดต่อ  
คุณสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์ ส�านักบริหารระบบกายภาพ โทร. 
08-1981-6457

ขายคอนโดมิเนียม/อาคารชุด
 ดุลิยาเพลส อาคาร D ชั้น 8 เน้ือที่ 28 ตร.ม. ซ.นาคนิวาส 37 
ถ.นาคนิวาส แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ (มีแอร์ 1 เครื่อง) ราคา 
410,000 บาท สนใจตดิต่อ ผศ.ดร.สมบรูณ์ อนิทร์ถมยา คณะครศุาสตร์ 
โทร. 084-531-2821

 เคหะชุมชนคลองจั่น อาคาร 26 เนื้อท่ี 35 ตร.ม. (ชั้น 4 
1 ห้องนอน 1 ห้องน�้า 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก) ราคา 600,000 บาท สนใจ 
ติดต่อ คุณเชวงศักดิ์ ชอบใจ ศูนย์บริการวิชาการฯ โทร. 0-2218-2880 
ต่อ 204 หรือ 084-697-4245

 อาคารชุดดินแดง 3 อาคาร 4 ชั้น 4 เนื้อที่ 57 ตร.ม. แขวง/เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ ราคา 1,000,000 บาท สนใจติดต่อ คุณศศิธร สุพจน์  
ข้าราชการบ�านาญ โทร. 089-520-9975

 LOT 29 คอนโดมิเนียม เนื้อที่ 40.44 ตร.ม. ซ.อินทรามะระ 29  
สามเสนใน (ใกล้ BTS สะพานควาย) ราคา1,500,000 บาท สนใจติดต่อ  
คุณสุทิน ศรีหิรัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 081-403-1332

ให้เช่าคอนโดมิเนียม
 เดอะเทมโปรัชดา ระยะเวลาเช่า 1 ปี 100 เมตรจาก MRT ห้วยขวาง 
(1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น ครัวพร้อมตู้เย็น เตาและฮูท เฟอร์นิเจอร์ครบ  
เครื่องซักผ้า สระว่ายน�้า ฟิตเนส) ราคาเดือนละ 13,500 บาท สนใจติดต่อ  
คุณมยุรี เนตรนภัส คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2691-2922

 ***สมาชกิสามารถฝากข่าวบรกิารสมาชกิได้ โดยกรอก
แบบพมิพ์ “ข่าวบรกิารสมาชกิ” ขอรบัได้ทุกสาขา หรอืส่งมาท่ี E-mail 
: sav.coop@chula.ac.th, chulasavcoop@gmail.com น�าส่งก่อน 
วันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธ์ให้ในเดือนถัดไป

รศ.สพ.ญ.นงลักษณ์ ตันติลีปิกร คณะสัตวแพทยศาสตร์

นายหนูพันธ์ ภูสมจิตร ส�านักงานมหาวิทยาลัย

นายวิรัตน ์ สุขเกษม คณะสัตวแพทยศาสตร์

นายประสงค์ การบรรจง ศนูย์หนงัสอืแห่งจฬุาฯ
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเลขประจ�าตัว
สมาชิก

เลขประจ�าตัว
สมาชิกคณะ / สังกัด คณะ / สังกัด

รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลเกมเดือน กรกฎาคม 2556

ผู้ได้รับรางวัลโปรดถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวมาขอรับรางวัลได้ที่ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

ท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่่ายประชาสมัพนัธ์ 
ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า 
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

เฉลยหน้านี้มีรางวัล ประจ�าเดือน
กรกฎาคม 2556

ส่วนที่
หนึ่ง

เฉลย

มีผู้ส่งค�าตอบทั้งหมดจ�านวน  139  คน

หน้านี้มีรางวัล

ตอบผิด  6  คนตอบถูก  133  คน

ส่วนที่
สอง

เฉลย

วิธีเล่น
“ก�ำไรหรอืขำดทุน”

เกม

คำาถามประจำาเดือน ส.ค. 2556
ส่วนที่ส

อง

  สัมมนาสมาชิกอาวุโส ประจ�าปี 2556

จัดขึ้นวันที่ .............................................................

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

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

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

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

ส่วนที่หนึ่ง
	 น้องฟ้าซื้อกระเป๋าใบหรูมา	1	ใบ	ราคา	20,000	บาท	ต่อมาเพื่อน
มาขอซื้อต่อในราคา	 22,000	 บาท	 น้องฟ้าตัดสินใจขาย	 แต่ไม่ก่ีวัน 
น้องฟ้าไปขอซื้อกลับจากเพ่ือนเน่ืองจากเป็นรุ่นที่หายาก	 ในราคา	 
24,000	บาท	สุดท้ายมีคนมาติดต่อขอซื้ออีกครั้งในราคา	26,000	บาท 
สรุปว่าน้องฟ้าได้ก�าไรหรือขาดทุนจากกระเป๋าใบนี้

ตอบ ........................................ จ�านวนเงิน ....................... บาท

1. นางพร้อมพรรณ อุดมสิน 200954 ครุศาสตร์

2. นางอัญชลี เปรมมณี 270530 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

3. นายสมลักษณ์ คลังเพชร 354217 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

4. นายพรมิตร ส่งไพศาล 353901 ทันตแพทยศาสตร์

5. นางปัทมนัดดา เกียรติสุข 380667 ส�านักงานมหาวิทยาลัย

 ระเบยีบสวสัดิการสมาชกิเพือ่การส�าเรจ็การศกึษา 
ก�าหนดไว้ว่า สมาชิกที่ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการนี้  
ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ 
ต้องส�าเร็จการศึกษาภายหลังการเป็นสมาชิก

6. นางภาวนา เชื้อศิริ 411642 สัตวแพทยศาสตร์

7. นางศศิธร กาญจโน 480637 วิศวกรรมศาสตร์

8. นางสาววิภาวรรณ วงษ์เจริญสุข 503632 เศรษฐศาสตร์

9. นางสาวยุพเยาว์ เหล็กกล้า 551774 เศรษฐศาสตร์

10. นายชยุต ถาวรทรงธรรม E46330 สมาชิกสมทบ
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ชัยยะพร ไตรวงค์ย้อย

ค�ำถำมจำกสมำชิก :

มุมถำมมำ
ตอบไป

1.	 ท�ำไมกำรถอนเงินแทนคนอื่นต้องใช้เอกสำรมำกมำย
  การรับมอบฉันทะถอนเงินแทนเจ้าของบัญชีนั้น จ�าเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคลเพ่ือเป็นการรักษา 
ความปลอดภัยและรักษาผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของบัญชี และป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้รับมอบฉันทะมาเบิกเงินแทนได้  
ซึ่งการเบิกถอนเงินจากธนาคารก็ต้องปฏิบัติในท�านองเดียวกันนี้

  การมอบฉันทะให้ผู้อื่นถอนเงินฝาก โปรดแสดงเอกสารดังนี้

   1. บัตรประจ�าตัวประชาชน พร้อมถ่ายส�าเนาบัตรฯ และรับรองส�าเนาถูกต้องของเจ้าของบัญชี

   2. บัตรประจ�าตัวประชาชน พร้อมถ่ายส�าเนาบัตรฯ และรับรองส�าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

   3. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ที่ลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชีและผู้รับมอบฉันทะ

    **  กรณีเป็นบัญชีโครงการหรือหน่วยงาน สหกรณ์ฯอนุญาตให้แสดงเฉพาะบัตรประจ�าตัวประชาชน 
     พร้อมถ่ายส�าเนาบัตรฯ และรับรองส�าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

    **  บัตรประชาชนที่น�ามาต้องไม่หมดอายุ

2.	 ท�ำไมเช็คที่สั่งจ่ำยชื่อบุคคลพร้อมทั้งขีดคร่อม	 A/C	 Payee	 Only	 ถึงน�ำฝำกเข้ำบัญชี
สหกรณ์ไม่ได้
  ความหมายของเช็ค A/C Payee Only คือเช็คสั่งจ่ายให้น�าเข้าบัญชีตามชื่อผู้รับที่ระบุตามหน้าเช็คเท่านั้น 
ไม่สามารถเปล่ียนมือได้ และเนื่องจากว่าสหกรณ์ไม่สามารถท�าการเคลียร์ริ่งเช็คธนาคารเองได้ ต้องส่งเช็คธนาคาร 
ท่ีรับฝากมาทั้งหมดเข้าบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคาร ซึ่งเปิดในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ดังนั้นเช็คท่ีส่ังจ่ายเป็น 
ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานและขีดคร่อม A/C Payee Only สหกรณ์จึงไม่สามารถสลักหลังโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ที่ธนาคารได้ สหกรณ์จึงไม่สามารถรับเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีสมาชิกที่เปิดไว้ที่สหกรณ์ได้

3.	 สำขำของสหกรณ์มีที่ไหนบ้ำง	ให้บริกำรช่วงเวลำใด
  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีสาขาท่ีให้บริการเพื่อความสะดวกแก่สมาชิก ซึ่งกระจายอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

   สาขา 1  อาคารจุลจักรพงษ์

   สาขา 2  คณะเภสัชศาสตร์

   สาขา 3  คณะแพทยศาสตร์

   สาขา 4  อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

   สาขา 5  คณะครุศาสตร์

   สาขา 6  คณะสหเวชศาสตร์

  สาขาของสหกรณ์จะให้บริการด้านการฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์ ขอสมุดใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ (บัญช ี
ส่วนบุคคล) ออกเช็ค ฝากประจ�า เพิ่มหุ้น กู้ฉุกเฉิน และยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 
08.45 - 15.15 น. ทุกวันท�าการ (พัก 12.30 - 13.30 น.)
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ประกาศขายทอดตลาด
 ที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ 38734 เลขที่ดิน 255 เนื้อที่ตามโฉนด 50 ตร.ว. ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ราคาประเมินเจ้าพนักงาน 225,000 บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้

 นัดที่ 3 ในวันที่  2 สิงหาคม 2556 นัดที่ 4 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556

 นัดที่ 5 ในวันที่ 13 กันยายน 2556 นัดที่ 6 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดธัญบุรี เลขที่ 671-674 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 

78 ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี นางสาวจันทร์เพ็ญ เนตรบุตร เจ้าของส�านวน โทร. (02) 5237653, 5314389, 5314428 

ในวันและเวลาราชการ หรือที่ฝ่ายนิติการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ต่อ 2101-2

New!!

สมุดรายงานเงินฝากออมทรัพย์รูปโฉมใหม่
 สหกรณ์ได้เปลีย่นระบบปรบัสมดุรายงานเงนิฝากออมทรัพย์ใหม่ โดยเคร่ือง
สามารถพลิกหน้าสมุดโดยอัตโนมัติ
 สมาชิกสามารถขอรับสมุดฯ เล่มใหม่ด้วยตัวเองโดยแสดงบัตรประจ�าตัว 
หรือสมุดฯ เล่มเก่าที่สหกรณ์ ส�านักงาน อาคารจามจุรี 9 ทุกวันท�าการ 
เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 เพิ่มความสะดวกของสมาชิกมากยิ่งขึ้น สหกรณ์เปิดบริการท�าสมุดฯ เล่มใหม่ที่สาขา ดังนี้

 1. วันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 ณ สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์  เวลา 9.00-15.00 น.

 2. วันที่ 13-23 สิงหาคม 2556 ณ สาขา 5 คณะครุศาสตร์ เวลา 9.00-15.00 น.

 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ�าตัวและสามารถ 
  ช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแลติดตาม

** หากมีผู้สมัครเกินจ�านวนที่ก�าหนด สหกรณ์จะคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก **

** จัดเป็นห้องพักคู่ **

• เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 23 สิงหาคม 2556 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมวันที่ 30 สิงหาคม 2556
• เงื่อนไขการสมัคร ดังนี้
 1. อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
 2. ไม่เคยเข้าร่วมสัมมนา ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
 3. รับสมัครจ�านวน 135 คน แบ่งเป็น
  - อายุ 61 - 65 ปี จ�านวน 35 คน
  - อายุ 66 - 70 ปี จ�านวน 55 คน
  - อายุ 71 ปีขึ้นไป จ�านวน 45 คน

     สัมมนำ
   สมำชิกอำวุโส

ประจ�ำปี 2556

วันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท 
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ส�านักงาน

อาคารจามจุรี 9  หรือ โทร. 0-2218-0555

ต่อ 1201-1205 หรือโทรสาร 0-2611-7411



สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ�ำกัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

 การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารทำาการ 
ได้เฉพาะ 8 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร์ 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ์ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย พญาไท 003-2-90014-4

ธนชาต บ�ารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร์ 044-6-00635-5

ซีไอเอ็มบีไทย มาบุญครอง 700-2-53674-9

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด”

ธนำคำร สำขำ เลขที่บัญชี

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

 ทุนอุดหนุนกำรศึกษำประเภท

ทนุส่งเสรมิกำรศกึษำ ประจ�ำปี 2556 

ครอบครวัละ 1 ทนุ ทนุละ 4,000 บำท 

ถึง 16 สิงหำคม 2556 นี้เท่ำนั้น

โอกาสสุดท้าย
ช้าอดหมดสิทธิ์น

ะจ๊ะ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ

ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ขอทุนได้ที่

www.savings.chula.ac.th

1. รับใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงฯ และเข้ารับการเลือกตั้งฯ
  วันจันทร์ที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ที่ส�านักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง

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

2. การยื่นใบสมัคร 

  ★ ผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ วันจันทร์ที่ 26 และวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

  ★ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้ประสานฯ วันพุธที่ 28 และวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556

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

3. ลงคะแนนหยั่งเสียงฯ และลงคะแนนเลือกตั้ง

  วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ณ หน่วยลงคะแนนต่างๆ

ก�าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2557


