
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ปีที่ 53 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน  2556

เตรียมให้พร้อม เตรียมให้พอ

สุขกายใจ...เมื่อถึงวัยเกษียณ

สัมมนาเพื่อปฏิบัติธรรม

หนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน 15
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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

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

***ท่านที่ประสงค์ฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน กรุณาติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากที่เบอร์ 02-218-0555 ต่อ 1805

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

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)

	 ...คนเราถ้ามีอนามัยแข็งแรง	 มีจิตใจร่าเริง	 ก็สามารถที่จะท�างานได้ดี 
มีประสิทธิภาพสูง	 ถ้าหากว่าท�างานเคร่งเครียดไม่มีความหย่อนใจบ้าง	 หรือไม่มี
การปฏิบัติเล่นกีฬา	 ก็จะไม่สามารถที่จะท�างานที่มีประสิทธิภาพสูงและมีผลดี 
ต่อส่วนรวม...

พระราชด�ารัส ในโอกาสที่สมุหราชองครักษ์ น�าข้าราชการสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกรมต�ารวจเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ 

ถวายเรือใบ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๐
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	 รายการ	 2555	 มิ.ย.	2556	 ก.ค.	2556
หน่วย : บาท

ผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จ�านวนสมาชิก (ราย) 14,544 14,732 14,739

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,177 11,252 11,245

  - สมาชิกสมทบ 3,366 3,480 3,493

1.  สินทรัพย์รวม 30,568,674,211.23 33,206,952,395.01 33,673,186,332.53

  1.1 เงินให้สมาชิกกู้ 4,267,422,341.99 4,553,069,203.35 4,559,088,939.39

  1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 7,146,396,873.20 9,218,822,883.89 9,431,339,623.01

  1.3 เงินลงทุน 18,892,219,471.96 19,069,595,601.89 19,310,803,089.76

    1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 839,326,029.36 427,780,962.19 527,757,369.53

    1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,747,145,455.67 17,008,914,639.70 17,079,145,720.23

    1.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณ์อื่น 1,305,747,986.93 1,632,900,000.00 1,703,900,000.00

  1.4 สินทรัพย์อื่น 262,635,524.08 365,464,705.88 371,954,680.37

2.  หนี้สินรวม 16,445,991,319.94 18,945,485,586.25 19,328,926,595.40

  2.1 เงินกู้ยืม 7,475,000,000.00 8,779,800,000.00 9,063,800,000.00

  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 7,352,767,717.90 8,503,732,433.76 8,579,364,571.30

  2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,500,110,943.91 1,460,648,091.10 1,450,648,091.10

  2.4 หนี้สินอื่น 118,112,658.13 201,305,061.39 235,113,933.00

3.  ทุนของสหกรณ์ 14,122,682,891.29 14,261,466,808.76 14,344,259,737.13

  3.1 ทุนเรือนหุ้น 10,495,508,960.00 10,879,075,220.00 10,921,358,160.00

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

  3.3 ทุนสะสม 696,825,875.98 767,876,976.18 763,618,575.68

  3.4 อื่นๆ 315,608,494.65 257,227,474.64 217,272,887.76

  3.5 ก�าไรสุทธิ 915,182,971.87 520,087,030.18 604,810,005.93

4.  รายได้  1,495,772,512.14 821,428,597.83 963,070,129.55

  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 164,303,042.38 94,401,567.29 113,362,855.41

  4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 331,483,317.09 196,402,038.75 239,871,744.31

  4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  943,073,706.51 485,697,237.66 556,900,863.96

  4.4 รายได้อื่น 56,912,446.16 44,927,754.13 52,934,665.87

5.  ค่าใช้จ่าย 580,589,540.27 301,341,567.65 358,260,123.62

  5.1 ดอกเบี้ยจ่าย 478,181,420.70 254,664,867.88 302,590,551.68

  5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102,408,119.57 46,676,699.77 55,669,571.94
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

	 ท่านสมาชิกครับ	ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว	ทั้งการใช้จ่าย	การผลิต	การส่งออก	 
และการลงทุน	จะเห็นได้จากราคาหุ้นลดลงต่อเนื่อง	ราคาทองค�าขยับตัวสูงขึ้น	นอกจากนี้ราคาน�้ามันและ 
แก๊สที่ขยับสูงขึ้น	 ค่าเงินบาทที่ขึ้นลงไม่แน่นอน	 อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น	 และการเมืองที่ไม่นิ่ง	 เกษตรกร 
รวมตัวประท้วงราคารับซื้อสินค้าเกษตร	 สถานการณ์เหล่านี้ผมและคณะกรรมการด�าเนินการได้ติดตาม 
เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดและจะพยายามบริหารงานให้ดีที่สุดด้วยความรอบคอบ

	 ผลการด�าเนินงาน	 เมื่อสิ้นวันที่	 31	กรกฎาคม	2556	สหกรณ์ท�าก�าไรสุทธิได้	 604	ล้านบาทเศษ	 
ซ่ึงดีกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	 หากสหกรณ์ของเรารักษาระดับของการด�าเนินงานเช่นนี้ไปจนสิ้นปี 
ผลประกอบการต้องได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

	 ในเดือนกันยายนนี้	 สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมายาวนานจะเกษียณอาย ุ
ราชการ/อายุงาน	 สหกรณ์ได้จัดการสัมมนาให้สมาชิกได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์	 สวัสดิการที่สมาชิก 
พงึได้รับจากสหกรณ์	รวมทัง้วธิกีารส่งเงนิค่าหุ้น	ในส่วนของเงนิได้รายเดอืนซึง่ปรบัลดลง	หลังจากทีส่มาชกิ 
เกษยีณอายรุาชการ/อายงุาน	ผมอยากเชญิชวนสมาชิกให้น�าเงนินัน้มาฝากไว้กบัสหกรณ์	เพราะนอกจาก 
จะได้รับดอกเบีย้สงูกว่าสถาบนัการเงนิอ่ืนๆ	แล้ว	ท่านยงัมส่ีวนช่วยเหลอืให้สมาชกิกูเ้งนิในอตัราดอกเบีย้ต�า่
อกีด้วยซ่ึงผลก�าไรก็จะน�ามาจดัสรรเป็นสวสัดกิารให้กบัสมาชกิ	เพยีงสมาชกิน�าเงนิได้รายเดอืน	(บ�านาญ/
บ�าเหน็จรายเดือน)	มาฝากไว้กับสหกรณ์	เพียงเท่านี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเงินของท่านและช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิกด้วย	เพราะหลักการสหกรณ์นั้นสมาชิกต้องช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 สมาชิกครับในปี	 2556	 นี้	 สหกรณ์จะจัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี	 ซึ่งเป็นการท�าบุญที่เช่ือกันว่า 
มีความพิเศษ	 เพราะท�าบุญกฐินน้ีจะท�าได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น	 สมาชิกที่สนใจสามารถติดตาม 
รายละเอียดและร่วมท�าบุญครั้งนี้ได้ตามช่องทางการรับข่าวสารของสหกรณ์ต่อไปนะครับ

	 สดุท้าย	คณะกรรมการด�าเนนิการได้มมีตปิรบัเพิม่สทิธกิูส้ามญั	(จ�านวนเท่า)	ให้กบัสมาชกิทีม่อีายุ 
สมาชิก	 11	 ปี	 ขึ้นไป	 เพื่อให้สมาชิกสามารถกู้เงินไปใช้จ่ายสิ่งที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ได้มากขึ้น	 
แต่ระเบียบนี้จะเริ่มถือใช้เมื่อระเบียบนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วนะครับ	 ขอให	้ 
อดใจอีกนิด	 ไม่นานเกินรอครับ	 สหกรณ์ท�าหน้าที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสมาชิก	 ให้สมาชิก 
สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขครับ	สวัสดี
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ชัยยะพร ไตรวงค์ย้อย

ค�ำถำมจำกสมำชิก :

มุมถำมมำ
ตอบไป

1.	 เปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว	 จะได้สวัสดิการเกษียณอาย ุ
	 หรือเปล่า	และใช้เอกสารอะไรยื่นขอรับสวัสดิการบ้าง

	 สมาชกิท่ีมอีายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต่	10	ปีขึน้ไป	พ้นจากหน้าทีร่าชการ/งานประจ�า	โดยไม่มคีวามผดิ	หรือเกษยีณ

อายุ	สามารถขอรบัสวัสดกิารบ�าเหนจ็สมาชิกได้	โดยใช้เอกสารแนบแบบพมิพ์ขอรบัสวสัดกิาร	คอื	ส�าเนาบตัรประชาชน	

และส�าเนาค�าสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด	ยื่นเอกสารภายใน	120	วัน	นับตั้งแต่พ้นจากงาน		

	 ส�าหรับสมาชิกที่เปลี่ยนสถานภาพนั้น	ยังไม่ถือว่าพ้นจากหน้าที่ราชการ/งานประจ�า	จึงยังไม่มีสิทธิขอสวัสดิการ

ประเภทนี้

2.	 บุตรที่เกิดจากภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสขอสวัสดิการได้หรือไม่

	 สวัสดิการที่สหกรณ์มีให้แก่สมาชิกนั้น	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ	 ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิก	 และเป็นการ 

ให้ความส�าคัญกับสถาบันครอบครัว	 จึงก�าหนดให้บุตรสมาชิกที่สามารถย่ืนเอกสารขอรับสวัสดิการต่างๆ	 ของ 

สหกรณ์ได้	ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

	 บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน	 ถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียง 

ฝ่ายเดียว	ส�าหรับสมาชิกที่เป็นหญิง	จึงไม่มีปัญหาในการขอรับสวัสดิการ	แต่กฎหมายก็ยังเปิดทางให้บุตรนอกสมรส

ของชาย	มาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้	ดังนี้

	 	 1.	 บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน

	 	 2.	 ชายจดทะเบียนรับรองบุตร

	 	 3.	 โดยค�าพิพากษาของศาลให้เด็กนั้นเป็นบุตรของชายผู้เป็นบิดา

	 เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วสมาชิกที่เป็นชายก็จะสามารถรับสวัสดิการต่างๆ	 เกี่ยวกับบุตรสมาชิก 

จากสหกรณ์ได้ต่อไป

3.	 สมดุรายงานเงินฝากออมทรพัย์เล่มเก่าหายต้องแจ้งความก่อนรับเล่มใหม่หรือเปล่า

	 สหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลงระบบปรับสมุดรายงานเงินฝากออมทรัพย์ใหม่	 เป็นแบบกลับหน้าสมุดอัตโนมัติ 

หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับสมุดรุ่นใหม่	ติดต่อรับด้วยตัวเองได้ที่สหกรณ์	ส�านักงาน	อาคารจามจุรี	9	และทุกสาขา	

ฟรี	(แสดงสมุดรายงานเงินฝากรุ่นเก่าหรือบัตรประจ�าตัว)	

	 สมาชิกที่รับสมุดรุ่นใหม่แล้วสูญหาย	 เพียงแสดงบัตรประจ�าตัวต่อเจ้าหน้าที่และช�าระค่าธรรมเนียม	 20	 บาท 

ก็สามารถรับสมุดเล่มใหม่ได้โดยสมาชิกไม่ต้องไปแจ้งความ
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เตรียมให้พร้อม เตรียมให้พอ
“เกษียณไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควรเก็บหอมรอมริบให้พอ

เงินเหลือก็ดีส�ำหรับคนข้ำงหลัง ถ้ำเงินหมดแล้วยังไม่ตำยนี่สิน่ำคิด”

บินหลา

 “ทีส่ดุแห่งความเสียดาย คอื ตายไปแล้วใช้เงนิไม่หมด” “ทีส่ดุแห่งความสลด 

คือ ใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย”	 ประโยคหลังน่าจะน่ากลัวกว่า	 ประโยคแรกเพราะถ้า

เราตายแล้ว	เงินยังเหลือก็เป็นเรื่องดีคนข้างหลังจะได้ไม่ล�าบาก	แต่ถ้าใช้เงินจนหมดแล้ว 

ยงัไม่ยอมตายนีล่่ะสท่ีิน่าคดิ	แล้วชวีติหลงัจากนัน้จะเป็นอย่างไร	อดมือ้กินมือ้หรืออย่างไร 

ยิ่งแนวโน้มข้างหน้าคนเราอายุยืนยาวขึ้น	 ท�าให้ระยะเวลาในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

จะมากขึ้น	 เงินท่ีเตรียมใช้หลังเกษียณก็ต้องมีประมาณพอสมควรที่เดียว	 ถึงจะอยู่ได้ 

อย่างไม่เดือดร้อน

	 ถึงแม้ปัจจุบันนี้เราจะใส่ใจการออมกันเพิ่มขึ้นก็ตาม	 แต่ในเรื่องของการวางแผน

การเงินส�าหรับอนาคตยังมีน้อยมากท�าให้เกิดเหตุการณ์	 “น่าสลด	 คือ	 ใช้เงินหมดแล้ว 

ยังไม่ตาย”	 อย่างที่เราทราบกันดีอยู ่แล้วว่าตอนนี้เราก�าลังก้าวเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ	 

เมื่ออายุยืนยาวข้ึนปัจจัยท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชีพย่ิงมีความส�าคัญ	 และปัจจัยเหล่านี้ 

ต้องซื้อหาด้วยเงินทั้งนั้น

	 เพราะฉะนั้นเงินท่ีเราต้องเตรียมส�าหรับอนาคตข้างหน้าคงไม่ใช่จ�านวนน้อยๆ	 

แค่กินข้าวให้ครบ	 3	 มื้อๆ	 ละ	 100	 บาท	 วันละ	 300	บาท	หลังเกษียณอยู่ไปอีก	 20	ปี	 

ยังต้องใช้เงินถึง	2,190,000	บาท	ดังนั้น	การออมต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆ	ทันทีที่มีรายได้ 

ต้องเริ่มออม	 รอออมตอนอายุมากเงินเดือนมากๆ	 ออมไม่ทัน	 ออมวิธีปกติทั่วไปก็ไม่พอ 

ต้องรู้จักให้เงินท�างาน	แต่เราไม่มีความรู้ด้านการเงินจะท�าอย่างไร?

	 ลงทุนในกองทุนรวมน่าจะเป็นวิธีที่เริ่มต้นที่ดีส�าหรับผู้ที่จะเริ่มหัดใช้เงินไปท�างาน	

ศึกษาข้อมูลเลือก	 บลจ.ท่ีน่าเช่ือถือ	 ผู้จัดการกองทุนที่มีประวัติบริหารงานจัดการที่ดี	 

ศึกษาและเลือกกองท่ีจะลงท่ีไม่มีความเสี่ยงมาก	 เช่น	 กองที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	

ตราสารหนี้	 ฯลฯ	 และใช้ประโยชน์จากกองที่ช่วยในการลดหย่อนภาษีซึ่งจะท�าให้เรา 
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ได้เงนิภาษทีีจ่่ายไปคนืมาบางส่วน	เมือ่มคีวามรูค้วามเข้าใจจึงขยับไปลงกองทีล่งทนุ 

ในหุ ้น	 ซึ่งผลตอบแทนจะสูงข้ึน	 แต่ขณะเดียวกันความเสี่ยงก็ตามมาเช่นกัน	 

ต้องดูความทนทานในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนด้วย	 การให้เงินได้ท�างาน 

จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการเงินได้เร็วขึ้น

	 การออมปกติอาจจะช่วยให้เรา	 “รอด”	 การลงทุนให้เงินได้ท�างาน

จะเริ่ม	 “รวย”	แต่ถ้ามีการบริหารจัดการเงิน	จัดพอร์ต	การลงทุนให้ดี

ยึดหลักกระจายความเสี่ยง	 วางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบมีการ 

ปรบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์	เราจะเริม่	 

“มั่งคั่ง”	 คือ	 หาได้มากกว่าจ่ายและมีเงินเหลือ	 ซึ่งอาจจะไม่จ�าเป็น 

ต้องมีเงินเยอะๆ	 หลังจากนั้นก็สะสมความมั่งคั่งไปเรื่อยๆ	 เพราะ 

ฉะนัน้ไม่ใช่การลงทนุอย่างเดียวท่ีจะสร้างความมัง่คัง่ให้เราได้	แต่ต้องมวิีนยั 

เรื่องการออมและการใช้จ่ายด้วย	 ต้องระมัดระวังไม่ใช้จ่ายเกินตัว	 ไม่ก่อหน้ี 

โดยไม่จ�าเป็น	ไม่ใช้เงินไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่อง	และสุดท้ายต้องไม่โลภ

	 หลายคนอาจจะคิดว่าเร่ืองเกษียณเป็นเร่ืองไกลตัวเพราะว่าอายุยังน้อย 

ยังมีเวลาเก็บออมได้อีกนาน	 นั่นคือความประมาท	 อย่าลืมว่าช่วงเวลาท่ีชีวิต 

ด�าเนินไปเรามีความจ�าเป็นในการใช้เงินตลอดเส้นทางตั้งแต่เกิดยันตาย	 จึงจ�าเป็น 

ต้องวางแผนการเงินให้ดีมีการจัดเตรียมเงินให้เพียงพอในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ 

เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ	 ท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงของชีวิต	 เช่น	 แต่งงาน	 

ซื้อบ้าน	มีลูก	ฯลฯ	เตรียมให้พร้อม

	 เตรียมให้พอไม่ใช่เรื่องยาก	 หากเรารู้จักการวางแผนการเงินให้ดี	 คิดให ้

รอบคอบก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน	 มีวินัยเรื่องการออมอย่าง 

สม�่าเสมอ	มีการลงทุนอย่างเหมาะสม	มีรายได้ต่อเนื่อง	รู้จักใช้เครื่องมือในการออม 

และการลงทุนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 ระมัดระวัง 

เร่ืองการใช้จ่าย	 ไม่ใช้จ่ายเกินตัว	 ทบทวนแผนการเงินเป็นระยะเมื่อสถานการณ์ 

เปลี่ยนไป	 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินต่างๆ	 สามารถให้ค�าแนะน�าเราได	้

เตรียมให้พร้อม	เตรียมให้พอ	เพื่อชีวิตที่สุขกายสบายใจ
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ปี กิจกรรม หัวข้อ วิทยากร สถานที่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดีให้แก่บุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้รับสวัสดิการทุน

เรียนดี	ประจ�าปี	2556	จ�านวน	728	ทุน	และโล่เรียนดีจ�านวน	20	โล่	รวมจ�านวนเงินสวัสดิการ	1,825,500.00	บาท	โดย	รศ.ดร.
บัญชา ชลาภิรมย์	ประธานกรรมการ	เป็นประธานในการมอบทุน	ณ	ห้องประชุม	101	คณะครุศาสตร์	ในโอกาสนี้ประธานได้

ให้โอวาทแก่บุตรสมาชิกผู้เข้ารับทุนการศึกษาด้วย

พิธีมอบทุนเรียนดี ประจ�ำปี 2556

สัมมนำต่ำงๆ ของสหกรณ์
	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก	ดังนี้

3-4 ส.ค. 56
สัมมนาสมาชิกใหม่

ประจ�าปี 2556

ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับสหกรณ์

การวางแผนการออม

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ

บ้านไม้ธารารีสอร์ท 
แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต

จ.สมุทรสงคราม

17-18 ส.ค. 56
สัมมนาสมาชิก

ประจ�าปี 2556 รุ่น 1

24-25 ส.ค. 56
สัมมนาสมาชิก

ประจ�าปี 2556 รุ่น 2

สิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก

การค�้าประกัน

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

เอวัน เดอะ รอยัลครุซ 
พัทยา จ.ชลบุรี
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ปี คณะผู้เยี่ยมชม  จ�านวน

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ	ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	ดังนี้

แสดงความยินดี
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

 วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้แทนสหกรณ์ฯ ผู้แทนหน่วยงาน

5	ส.ค.	56 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์	จ�ากัด

20	คน

15	ส.ค.	56 สหกรณ์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	จ�ากัด

สหกรณ์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

14	คน

21	ส.ค.	56 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ	จ�ากัด

11	คน

8	ส.ค.	56
ครบรอบ	43	ปี

คณะเศรษฐศาสตร์

ครบรอบ	43	ปี	คณะเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการ

นางอังคณา พวงเงิน
กรรมการ

นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการ

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
คณบดี

16	ส.ค.	56
ครบรอบ	65	ปี
คณะรัฐศาสตร์

ครบรอบ	65	ปี	คณะรัฐศาสตร์

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการ

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
เหรัญญิก

นางอังคณา พวงเงิน
กรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาศ
คณบดี
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ธารินี

สุขกายใจ
เมื่อถึงวัยเกษียณ

 เดือนกนัยายน เป็นเดอืนสุดท้ายของการท�างานของหลายๆ คน ทัง้ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ที่ถึงเวลาเกษียณอายุงานแล้ว บางคนเตรียมตัวเตรียมใจกับความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
แต่บางคนก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไร รอพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ หลังวัยเกษียณกันเลย 
ก็มีเรียกได้ว่าวันนี้กับเมื่อวานต่างกันอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

	 ไม่ว่าจะเป็นคนที่เตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวก็ตาม	 ในวันเกษียณส่วนใหญ่มักจะรู้สึกเหงา	 ว่าง	 
ไม่มีอะไรท�า	บางคนนอนไม่หลบั	หงดุหงดิง่าย	ใครพดูอะไรกม็กัไม่เข้าห	ูหลายคนรูส้กึสญูเสยีความมัน่คง	 
โดยเฉพาะ	 คนที่เคยมีต�าแหน่งสูงๆ	 จากที่เคยสั่งการในเรื่องต่างๆ	 กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้	 กลับต้อง 
มานั่งว่างๆ	แทบไม่มีอะไรท�า

	 ด้วยเหตุนี้	 ที่ผ่านมาจึงพบว่าผู้เกษียณทั้งจากภาครัฐ	 เอกชนมีความวิตกกังวลและใช้ชีวิตอย่าง 
โดดเดี่ยว	 ท้อแท้	 ส้ินหวัง	 จนน�าไปสู่โรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ	 35	 โดยเฉพาะผู้ชายที่มีสัดส่วนมากกว่า 
ผู้หญิงถึง	 2	 เท่า	 และคุณอาจเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้	 อย่าปล่อยให้คุณเป็นคนวัยเกษียณที่หมดคุณค่า	 
ปรับความคิดใหม่	 ปรับวิถีชีวิตใหม่	 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 เพราะหากไม่มีการ 
เตรียมตัวที่ดีแล้ว	 จะส่งผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะความมั่นใจทางด้านการเงิน	 สุขภาพกาย	 
สุขภาพใจ	ด้านสังคม	ลองไปดูวิธีง่ายๆ	ที่จะท�าให้วัยเกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดีกัน

 ปรบัควำมคดิ	อย่าคดิเป็นอันขาดว่าเมือ่พ้นวยัท�างานแล้วตวัเองจะแก่หง�าเหงอืก	ไม่มปีระโยชน์	
ไม่มีคุณค่า	 วัยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการด�ารงชีวิต	 ควรมองชีวิตว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีทั้งทุกข์	 สุข	 
มีลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 นินทา	 มีเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 เป็นของธรรมดา	 ไม่จีรังยั่งยืน	 หากปรับความคิด	 
ปรับมุมมองใหม่	 และยอมรับการเปลี่ยนแปลง	 ท่านก็คงสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข 
และนอกจากการปรับความคิดแล้ว	 ท่านยังจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารการเงินเพ่ือความเป็นอยู่ที่ด ี
ในแต่ละวัน	รวมทั้งการส�ารองเงินในยามเจ็บป่วย

 เตรียมสุขภำพกำย	 จัดตารางชีวิตที่ว่างให้เหมาะสม	 โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพกาย 
ทีเ่ร่ิมเสือ่มถอย	เริม่ตัง้แต่	การนอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอในแต่ละวัน	มกีารออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ 
ที่ท�าได้ง่ายๆ	ก็คือการเดินออกก�าลังกายไม่ต�่ากว่า	30-45	นาที	อย่างน้อย	3-5	ครั้ง/สัปดาห์	 จากนั้น

10 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



หันมาดูเรื่องอาหารการกิน	 ลดอาหารจ�าพวกแป้ง	 ของหวาน	 น�้าตาล	 อาหารที่มีไขมันสูง	 โปรตีน 
จากเนื้อสัตว์ควรลดปริมาณหันมาทานปลา	 โปรตีนจากนมถั่วเหลือง	 เต้าหู้	 และอาหารที่ย่อยง่าย 
ที่ส�าคัญควรทานผักผลไม้ที่หลากหลายให้มากขึ้นทั้งผักสดและผักต้ม	 ส�าหรับคนที่มีโรคประจ�าตัว 
ควรดูแลอาหารการกินเป็นพิเศษ	 ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 น�้าอัดลม	 และงดสูบบุหรี	่ 
เพราะอย่าลืมว่าในวัยเกษียณระบบทางเดินอาหาร	 ระบบประสาท	 อวัยวะต่างๆ	 เริ่มเสื่อมลง	 
จึงไม่ควรลืมตรวจสุขภาพเป็นประจ�า

 ใส่ใจสุขภำพจิต	 สุขภาพจิตเป็นสิ่งส�าคัญพอๆ	 กับสุขภาพกาย	 แถมบางคนยังบอก 
เอาไว้ว่า	 ใจเป็นนาย	 กายเป็นบ่าว	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสุขภาพจิตบางครั้งก็ส�าคัญกว่าสุขภาพกาย 
ซะอีก	 เมื่อปรับความคิดกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้แล้ว	 ควรท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส	 หันมา 
มองโลกในแง่บวกฝึกจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านด้วยการนั่งสมาธิ	ท�าบุญไหว้พระ	ถ้ามีเวลาก็พาลูกหลาน 
ไปท่องเที่ยว	หางานอดิเรกท�าบ้าง	เช่น	ดูหนัง	ฟังเพลง	ปลูกต้นไม้	อ่านหนังสือที่ชอบ	ฯลฯ	ที่ส�าคัญ 
ยังต้องใฝ่รู้กับส่ิงต่างๆ	 ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 เทคโนโลยี	 ทัศนคติ	 ความคิด	 อย่ายึดติดกับ 
ความคิดของตนเองจนเกินไป

 คบหำญำติมิตรเพื่อนฝูง	 สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่อยู่รอบตัวนับเป็นสิ่งส�าคัญ 
อันดับแรกๆ	ท่ีจะไม่ท�าให้คนในวยัเกษียณรูส้กึเงยีบเหงาและว้าเหว่	แต่หากลกูหลานต้องไปโรงเรยีน 
ไปท�างานต้องอยู่บ้าน	คนเดียว	นอกจากงานอดิเรกที่ช่วยได้แล้ว	หากใครมีญาติมิตรเพื่อนฝูงก็ควร 
หาโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	 ไปทัวร์ธรรมะ	 ท�าบุญ	 ทานอาหารร่วมกัน 
ไปออกก�าลังกายด้วยกัน	 เข้าสมาคมลีลาศ	 อุทิศตนเพื่อสังคมเป็นต้น	 การท�ากิจกรรมด้วยการ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งแบบทางการและไม่ทางการ	 จะท�าให้คนในวัยเกษียณรู้สึกกระปรี้กระเปร่า 
ไม่เหงารวมทั้งใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	ไม่โดดเดี่ยว

 วิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ เช่ือว่าจะท�าให้วัยเกษียณมีความสุขสงบไม่มากก็น้อย เริ่มจากใจ 
ของท่านที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ สุดท้ายฝากข้อคิดในการดูแลสุขภาพส�าหรับ 
วัยเกษียณ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกวัย ดังนี้

ที่มา	:	หนังสือพิมพ์มติชน	http://www.thaihealth.or.th1

10 ประการอย่ามองข้ามในวัยเกษียณ

 1. ควบคุมคอเลสเตอรอล
 2.  หยุดสูบบุหรี่
 3.  รักษาระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
 4.  น�้าหนักอย่าให้เกิน อย่าให้ขาด
 5. เลือกทานผักผลไม้เป็นประจ�า
 6.  ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
 7.  หาวิธีคลายเครียด
 8.  มีเพื่อนปรับทุกข์
 9.  อย่ายึดติด คิดแง่บวกเสมอ
 10.  ไม่เสพสิ่งเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ขายที่ดิน

 เน้ือท่ี 31 ไร่ 2 งาน 82 ตร.ว. ต.นาดินด�า อ.เมือง จ.เลย 

ราคาไร่ละ 220,000 บาท สนใจติดต่อ คุณศิริศักดิ์ สีค�าภา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 081-988-5038

 เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 15 ตร.ว. ถนนอุทัยธานี-วัดสิงห์ ต.น�้าซึม 

อ.เมอืง จ.อทุยัธานี ราคาตารางวาละ 250 บาท ขายต�า่กว่าราคาประเมนิ 

(ที่ดินติดสระประมง จ.อุทัยธานี) สนใจติดต่อ น.ส.ลัดดา สุทธิโคตร 

คณะวิทยาศาสตร์ โทร.083-093-2146, 089-140-0390

 เนือ้ท่ี 135 ตร.ว. ซ.8 ม.7 ถ.เชยีงใหม่-สนัก�าแพง อ.สนัก�าแพง 

จ.เชียงใหม่ ราคาตารางวาละ 10,000 บาท สนใจติดต่อ ผศ.อรพินท์ 

วิบูลย์พันธุ์ คณะครุศาสตร์ โทร. 084-722-3767, 02-588-4620

 เน้ือท่ี 200 ตร.ว. อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรบุรี (จัดสรรแล้ว 

เยื้องวัดไผ่โรงวัว โฉนดพร้อมโอน) ราคา 250,000 บาท สนใจติดต่อ 

คุณรัตนา โกศิยะกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 082-002-9595

 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 82.2 ตร.ว. เลขที่โฉนด 40641 เล่มที่ 407 

หน้า 41 อ.เมอืง จ.พิษณโุลก ราคาตารางวาละ 3,500 บาท สนใจตดิต่อ 

คุณวรัญญา บุญธีระเลิศ โทร. 089-448-1766

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

 หมูบ้่านปากเกรด็วลิเลจ เนือ้ที ่21 ตร.ว. ซ. 2/1 ถ.ตวิานนท์-ปากเกรด็ 

20 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า พร้อมแอร์ 

1 ตัว พัดลม 1 ตัว) ราคา 1,500,000 บาท สนใจติดต่อ คุณสุวาร ี

ศรีทูรขจร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 084-418-7345

 ทองสขุวลิล่า เน้ือท่ี 80 ตร.ว. ซ.ฉิมพล ี28 เขตตลิง่ชนั (มโีครงการ

รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน) ราคา 4,200,000 บาท สนใจติดต่อ 

คุณวรัณ ประดิษฐทัศนีย์ สมาชิกสมทบ โทร. 089-488-4480

 บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 100 ตร.ว. ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 11 (จันทิมา) 

ราคา 12.5 ล้านบาท สนใจติดต่อ คุณทิพาพันธ์ โตสุโขวงศ์ สมาชิก

สมทบ โทร. 081-302-7798

 หมู่บ้านนันทวัน สุวรรณภูมิ เนื้อที่ 89.9 ตร.ว. ต.ราชาเทวะ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (3 ห้องนอนใหญ่ 1 ห้องท�างาน 3 ห้องน�้า 

เฟอร์นิเจอร์อย่างดี เคร่ืองใช้ไฟฟ้า พร้อมเข้าอยู่ทันที โครงการมี 

สระว่ายน�้า ฟิตเนส ระบบรักษาความปลอดภัยสูง เดินระบบสายไฟ

ใต้ดินทั้งโครงการ ไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องบิน ฯลฯ) ราคา 12 ล้าน

บาท สนใจติดต่อ รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โทร. 089-413-1392

ขายทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม

 หมูบ้่านวเิศษสขุนคร 19 เน้ือท่ี 20 ตร.ว. (3 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ 

หน้ากว้าง 5 เมตร เฟอร์นเิจอร์ และสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ๆ) ซ. 2/6 

ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสงิห์ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ราคา 1,390,000 

บาท สนใจติดต่อ คุณจินตนา พลพงษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี โทร. 085-046-0602

 หมู่บ้านธารถวิล เนื้อที่ 21 7/10 ตร.ว. (3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า  

หน้ากว้าง 5.5 เมตร) ซ.ศาลาธรรมสพน์ 36 แขวงศาลาธรรมสพน์  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ราคา 1,600,000 บาท สนใจติดต่อ  

คุณจฑุารตัน์ วิทยา คณะครศุาสตร์ โทร. 081-801-4141, 084-110-4041

 หมู่บ้านเจ้าพระยาวิลล่า  เนื้อที่ 40 ตร.ว. (ทาวน์เฮาส์ 2 หลัง

ติดกัน ตกแต่งเสร็จ ติดแอร์ทั้งหลัง) ถ.พุทธมณฑล สาย 3 แขวงศาลา

ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ราคา 2,000,000 บาท สนใจติดต่อ 

คุณมยุรี เดชสัมฤทธิ์ฤทัย สถาบันภาษา โทร. 081-421-1852

ขายดาวน์คอนโดมิเนียม/อาคารชุด/แฟลต

 ทับทิมแมนชั่น เนื้อที่ 22 ตร.ม. ซ.ทับทิม ถ.จอมทอง แขวง/

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ราคา 300,000 บาท สนใจติดต่อ คุณอัครภา 

จันทร์แจ่ม คณะสหเวชศาสตร์ โทร.086-744-2752
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 ***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้ 

โดยกรอกแบบพิมพ์ “ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับ

ได้ทุกสาขา หรือส่งมาท่ี E-mail : sav.coop@

chula.ac.th, chulasavcoop@gmail.com น�าส่งก่อน 

วันท่ี 15 ของเดือน จะประชาสมัพนัธ์ให้ในเดอืนถดัไป

ขายดาวน์คอนโดมิเนียม/อาคารชุด/แฟลต

 หมู่บ้านเอื้ออาทร เพชรเกษม 81 เนื้อที่ 33 ตร.ม. (1 ห้องนอน 

1 ห้องรับแขก) ซ.ไชยสิทธ์ิ 2 ถ.เลียบฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม 

กรุงเทพฯ ราคา 100,000 บาท สนใจติดต่อ คุณสาลิกา สังข์งาม 

คณะทันตแพทย์ โทร. 02-218-8712,  088-503-5148 

ให้เช่าคอนโดมิเนียม

 เดอะเทมโป รชัดา เนือ้ท่ี 30 ตร.ม. เพียง 100 เมตร จากสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง ถนนประชาบ�าเพ็ญ 3/1 มีสระวายน�้า ฟิตเนส 

1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องครัว พร้อมแอร์ 2 ตัว เครืองท�าน�้าอุ่น  

เครื่องซักผ้า เฟอร์นิเจอร์ใหม่ครบชุด ประตูมีรหัสเปิด ราคาเช่า 

เดอืนละ 13,000 บาท สนใจติดต่อ คุณมยุร ีเนตรนภสิ คณะวิทยาศาสตร์  

โทร. 081-492-7209

ขายรถยนต์

 นิสสนั รุน่ทีด้า ปี 2008 สขีาวมขุ เครือ่ง 1,600 ซีซ ี(เกียร์ออโต้ 

รถบ้านมอืเดยีวไม่เคยชน แมก็แท้ ขอบ 16) ราคา 470,000 บาท สนใจ

ติดต่อ คุณมานพ พึ่งคง คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 086-798-0806

 มาสด้า รุน่ 3 ปี 2010 สดี�า เครือ่ง 2,000 ซซี ี(ตวัทอ็ป ม ีsunroof 

แม็กแท้ ขอบ 17) ราคา 629,000 บาท สนใจติดต่อ คุณชนิษฐา อิศรี 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร. 085-050-7708

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม

คุณเพ็ญศรี ชูบรรจง  คณะวิทยาศาสตร์

คุณสุรจิตร์  จิตต์หมื่นไวย  ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน

อื่นๆ

 บริการท่ีพักและน�าท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อ.เชียงดาว  

อ.ไชยปราการ อ.ฝาง (ดอยแม่แมะ ถ�้าตับเต่า ถ�้าผ่างาม ถ�้าเชียงดาว 

ดอยอ่างขาง เขื่อนบ้านลาน พระธาตุโปร่งน�้าร้อน ดอยผ่าห่มปรก 

บ้านเลก็ในป่าใหญ่ บ้านท่าตอน พระเจดย์ีแก้ว สวนส้มธนาธร ดอยแม่

สลอง และอืน่ๆ) สนใตตดิต่อ คุณสมโภช พลูวชิา โทร. 081-487-0894

 ทัวร์ลาวใต้จ�าปาสัก อุบลราชธานี ช่องแม็ก ปราสาทหิน 

วัดภู น�า้ตกวีพี น�า้ตกคอนพะเพง ตลาดเช้า น�า้ตกตาดฟาน ไร่ชากาแฟ 

น�้าตกตาดผาซ่วม ราคา 8,500 บาท สนใจติดต่อ คุณพรรณี สระสม 

ส�านักงานมหาวิทยาลัย โทร. 089-763-1004

 บริการรถตู้รับ-ส่ง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์-รังสิต 

คลอง 3 สนใจตดิต่อ คุณอรยิาภรณ์ ประคองวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ 

โทร. 085-385-0881

 บริการรถตู้โดยสารจากอยุธยา-กรุงเทพฯ (จุฬาฯ) รถออก

เวลา 06.00 น.เส้นทางพระอนิทร์ราชา-นวนคร-ธรรมศาสตร์-ม.กรงุเทพ- 

ขึ้นด่วนโทลเวย์-อนุสาวรีย์ชัยฯ-พญาไท-จุฬาฯ สนใจติดต่อ 

ว่าท่ี รต.หญิง ถวัลย์ แก้วประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

โทร. 0-2218-8632-33, 089-821-7356 
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รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล เลขประจ�ำตัว
สมำชิก

เลขประจ�ำตัว
สมำชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกมเดือน สิงหาคม 2556

ผู้ได้รับรางวัลโปรดถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวมาขอรับรางวัลได้ที่ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

ท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่่ายประชาสมัพนัธ์ 
ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2556 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า 
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

เฉลยหน้านี้มีรางวัล ประจ�าเดือน
สิงหาคม 2556

ส่วนที่
หนึ่ง

เฉลย

มีผู้ส่งค�ำตอบทั้งหมดจ�ำนวน  139  คน

หน้านี้มีรางวัล

ตอบผิด  6  คนตอบถูก  133  คน

ส่วนที่
สอง

เฉลย

วิธีเล่น

เกม

ส่วนที่หนึ่ง
 ค้นหาค�าที่ให้มาให้เจอและ
วงไว้ อาจอยูใ่นแนวตัง้ แนวนอน 
หรอืแนวทะแยงมุม หรอืสามารถ
อ่านถอยหลังได้ เช่น  c a t  ใน
ตารางเป็น t a c

AUSTRALIA
KOREA
CHINA

AMERICA
JAPAN

GERMANY

	 น้องฟ้าซือ้กระเป๋าใบหรมูา	1	ใบ	ราคา	20,000	บาท	ต่อมาเพ่ือนมาขอซือ้ต่อใน
ราคา	22,000	บาท	น้องฟ้าตัดสินใจขาย	แต่ไม่กี่วันน้องฟ้าไปขอซื้อกลับจากเพื่อน
เนือ่งจากเป็นรุน่ทีห่ายาก	ในราคา	24,000	บาท	สดุท้ายมคีนมาตดิต่อขอซือ้อกีคร้ัง
ในราคา	26,000	บาท	สรุปว่าน้องฟ้าได้ก�าไรหรือขาดทุนจากกระเป๋าใบนี้

ตอบ  ได้ก�าไร 4,000 บาท

สัมมนาสมาชิกอาวุโส
จัดขึ้น

วันที่ 7-8 กันยายน 2556

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

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

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

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

“CROSS WORD”

ส่วนที่ส
อง

	 สหกรณ์ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอสมุด 

รายงานเงินฝากออมทรัพย์เล่มใหม่	.............................	บาท	

(ในกรณีสมุดรุ่นใหม่สูญหายโดยสมาชิกไม่ต้องไปแจ้งความ)

ค�าถามประจ�าเดือน ก.ย. 2556

1. นายรวม อิ่มเฮง 201063 สัตวแพทยศาสตร์

2. นางนงลักษณ์ ศุภจิตร 223157 แพทยศาสตร์

3. นายอภิวัฒน์ สุดสอาด 224654 ศูนย์ร.ป.ภ.ฯ

4. นาย กิติศักดิ์ มุขกระโทก 413455 สถาบันภาษา

5. นางสาววารุณี โตกุล 415140 วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ

6. นางสาวสุขกมล พันธไชย 493850 วิศวกรรมศาสตร์

7.  นางสาวกนกวรรณ หงส์ทอง 513837 เภสัชศาสตร์

8. นางอารีพร นิ่มประยูร 532145 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

9. นางสมสมัย แข่งขัน E44123 สมาชิกสมทบ

10. นางสาวสุภัคสรณ์ รุ่งศรี E60039 สมาชิกสมทบ
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**สมำชิกสำมำรถขอรับหนังสือรับรองแสดงฐำนะกำรเงินได้ ฟรี
บัญชีละ 3 ชุด หำกเกินกว่ำนี้ สหกรณ์คิดค่ำธรรมเนียม ชุดละ 50 บำท**

	 สมาชกิทีม่คีวามประสงค์ให้สหกรณ์	ออกหนงัสอืรบัรองเพือ่แสดง 

ฐานะการเงนิ	ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ	สามารถปฏบิตัไิด้	ดังนี้

	 1.	 กรอกแบบพมิพ์แจ้งความประสงค์ทีส่หกรณ์	ส�านกังานอาคาร

จามจุรี	9	และทุกสาขา	หรือดาวน์โหลดแบบพิมพ์จากเว็บไซด์สหกรณ์

	 2.	 ส่งแบบพิมพ์ให้สหกรณ์ได้ที่

	 	 •	 ส�านักงานอาคารจามจุรี	9	และทุกสาขา

	 	 •	 โทรสารหมายเลข	0-2611-7411

	 	 •	 e-mail	:	sav.coop@chula.ac.th

 3. ติดต่อรับเอกสารด้วยตัวเองได้ในวันท�าการถัดไป

หนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร. 022180555 ต่อ 1201-4

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กันยายน 2556 หรือจนกว่าจะเต็ม (จ�านวน 72 คน)
	 ณ	สหกรณ์	ส�ำนักงำนอำคำรจำมจุรี	9	และทุกสำขำ

คุณสมบัติ	 เฉพำะสมำชิกสหกรณ์	ที่ไม่มีปัญหำด้ำนสุขภำพและสำมำรถปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติของทำงวัด
	 และตำมที่สหกรณ์ก�ำหนดได้

ค่าสมัคร	 จ�ำนวน	500.-	บำท	***สหกรณ์จะคืนเมื่อไปถึงวัด***	
	 (กรณีสมัครแล้วไม่สำมำรถไปได้	สหกรณ์จะน�ำเงินดังกล่ำวถวำยวัดป่ำทรัพย์ทวีธรรมำรำม)

ออกเดินทาง โดยรถบัส ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น.
	 (โปรดตรงต่อเวลำและรับประทำนอำหำรมำให้เรียบร้อย)

หมายเหตุ	 วัดป่ำทรัพย์ทวีธรรมำรำม	มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำน	ดังนี้
	 1.	เสื่อปูนอน	/	หมอน			 2.	ห้องอำบน�้ำรวม

โครงการสัมมนาเพื่อการปฏิบัติธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

เรื่อง “ความสุข สร้างได้ด้วยตนเอง”
วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2556

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา
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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

 การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารท�าการ 
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 จ�ากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุ 
ไว้ข้างต้น) พร้อมส�าเนา และน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ฯ เพือ่เขยีน 
ใบน�าฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกันวิธีปฏิบัติเช่นนี้จะเหมือนว่าท่าน 
ได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นั่นเอง

เชญิชวนสมาชกิสหกรณ์และผูส้นใจท่ัวไป 
ติดตามข่าวสารและความเคล่ือนไหว 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด

NEW WEBSITE
เว็บไซต์รูปแบบใหม่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
02-219-0555 ต่อ 1800


