๑๒ สิงหา มหาราชินี

ขอพระองค ทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 54 ฉบับที่ 8
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµµÔì ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶
“คําโบราณวาดูนางดูอยางแม คือคําแปลวาแมดมี ลี กู เดน จะชายหญิง
รูชั่วดีมีกฎเกณฑ เพราะจัดเจนแบบอยางในทางดี”
คําขวัญพระราชทาน เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
จัดทําโดย

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
ไมจาํ กัดยอด

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

รศ.วิสนศักดิ์
นายวิศิษฐ
นายสําลี
นายศิริศักดิ์
น.ส.ปยะวรรณ
นายสมชาย
นายณรงค
น.ส.ธารินี
น.ส.ฉัตรชุลี
นายธนากร

1.4752
1.7713
2.0678

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน
หลังหักภาษี 15%

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

3.25
3.50

2.7625
2.9750

3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

3.0600
3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

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

อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

3.70
3.80
3.90
4.00

3.1450
3.2300
3.3150
3.4000

หลังหักภาษี 15%

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
2
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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

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

อวมเพ็ง
หินแกว
เหลาชัย
สีคําภา
เชยโชติ
หอมจันทร
เพชรสุก
ทองสงฆ
โสตถิอํารุง
ชวยวงศ

**ทานที่ประสงคจะฝากหรือฝากตอเงินฝากประจํา หรือตั๋วสัญญาใชเงิน
สอบถามที่เจาหนาที่ฝายเงินฝากเบอร 0-2218-0555 ตอ 1805

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สมาชิก
รอยละ 5.00

(ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณอื่น

รอยละ 5.75

(เฉพาะสัญญาใหม
ตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 เปนตนไป)

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หนวย : บาท

รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝาก ชสอ. / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2.

หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

ทุนของสหกรณ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

2556

พ.ค. 2557

มิ.ย. 2557

14,910

15,078

15,099

1
11,340
3,569

1
11,394
3,683

1
11,399
3,699

34,095,197,726.03 35,252,456,082.53 35,466,788,457.52
4,834,002,053.88
4,961,448,685.70 4,969,694,964.28
9,807,796,089.58 10,862,040,894.91 11,055,044,552.62
19,037,467,461.09 19,163,426,345.54 19,187,673,165.12
548,674,712.35
677,425,699.88
627,327,973.34
16,542,934,756.82 16,540,645,365.46 16,590,547,269.24
1,945,857,991.92
1,945,355,280.20 1,969,797,922.54
415,932,121.48
265,540,156.38
254,375,775.50
19,155,656,027.08
8,924,000,000.00
9,170,486,425.57
817,119,962.68
244,049,638.83

20,357,493,906.06 20,363,472,209.39
9,384,000,000.00 9,074,000,000.00
10,084,443,244.11 10,378,612,091.14
683,381,637.75
686,880,434.75
205,669,024.20
223,979,683.50

14,907,896,394.33
11,204,881,880.00
1,838,859,389.01
737,440,085.08
133,660,103.65
993,054,936.59

14,894,962,176.47 15,103,316,248.13
11,479,085,200.00 11,533,891,920.00
1,988,214,851.47 1,988,214,851.47
801,292,984.98
796,465,965.98
217,697,288.96
256,140,888.42
408,671,851.06
528,602,622.26

1,618,817,830.55
210,346,369.52
454,585,758.48
858,321,323.19
95,564,379.36

702,691,853.67
101,522,980.12
237,249,725.79
316,573,784.61
47,345,363.15

877,203,347.41
122,053,543.08
285,911,462.66
413,343,993.77
55,894,347.90

625,762,893.96
532,093,956.14
93,668,937.82

294,020,002.61
239,454,522.57
54,565,480.04

348,600,725.15
287,499,078.98
61,101,646.17
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ประธานแถลง
สมาชิกครับ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ
ซึ่งตั้งแตป พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนด
ใหวันนี้เปนวันแมแหงชาติดวย คงไมตองบอกวา “แม” มีความสําคัญกับทุกคนที่เปนลูกมากแคไหน แมตองเหนื่อยยาก
ลําบากแคไหนกวาจะเลี้ยงลูกคนหนึ่งจนเติบใหญและเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ ฉะนั้น ผมจึงอยากใหสมาชิก
ทุกทานดูแลแมใหดที ่สี ุดเทาที่ความสามารถของแตละทานจะทําได และไมใชเฉพาะวันแมแหงชาติเทานั้น แตตองทําทุกวัน
ขอใหทานมีความสุขที่สุดในการดูแลแมนะครับ
ผลการดําเนินงานของสหกรณเรา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สหกรณมีกําไรสุทธิ 528 ลานบาทเศษ
แมจะเปนการบริหารงานในสถานการณที่สถาบันการเงินทั้งหลาย ตางใชกลยุทธระดมเงินฝากจากประชาชนเพื่อหาทุน
ไปทํากําไร โดยใหผลตอบแทนในอัตราสูง และยังทําโปรโมชั่นตางๆ ตลอดเวลา แตสหกรณของเราไดกาํ หนดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากและเงินกูที่เหมาะสม โดยไมไดมุงแตการทํากําไรอยางสถาบันการเงินอื่นๆ นอกจากนี้สหกรณเรายังตองลงทุน
ในกรอบที่ พ.ร.บ.สหกรณกําหนดอีกดวย ทําใหการบริหารงานชวง 6 เดือนแรกของปนี้ยากกวาปที่ผานๆ มา แตอยางไร
ก็ตาม ดวยความไววางใจจากสมาชิกที่นําเงินมาฝากกับสหกรณ ทําใหสหกรณสามารถนําเงินของทานไปลงทุนจนเกิด
ผลกําไรกลับมายังสหกรณ และกลับสูตัวสมาชิกเองอยางตอเนื่องทั้งในรูปของสวัสดิการและเปนผลกําไรสุทธิอยางที่แจง
ใหทราบ ผมจึงขอแนะนําใหสมาชิกทุกทานนําเงินมาฝากไวกับสหกรณที่ทานเปนเจาของผูถือหุน เพราะนอกจากสมาชิก
จะไดรับประโยชนในรูปแบบของดอกเบี้ยที่สูงแลว ผลกําไรที่สหกรณนําไปลงทุนยังทําใหสมาชิกไดกูยืมเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า กลับคืนในรูปแบบเงินปนผลของหุนและในรูปแบบสวัสดิการที่ดีอีกดวย ซึ่งดีกวาที่สมาชิกไปฝากกับสถาบัน
การเงินเพื่อทํากําไรใหเจาของสถาบันการเงินนั้นๆ
อีกเรือ่ งคือ ผมขอแนะนําใหสมาชิกนําเงินไดรายเดือนของทานเขาสหกรณ เพราะนอกจากสหกรณจะใหผลตอบแทน
แกสมาชิกเปนอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพยและอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจําทีส่ งู กวาสถาบันการเงินอืน่ แลว สหกรณยงั นํา
เงินฝากของทานไปลงทุนอืน่ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ บริหารจัดการใหเกิดผลตอบแทนทีด่ กี ลับคืนสูท า น สูเ พือ่ นสมาชิก และประชาคม
ชาวจุฬาฯ ของเราในรูปของเงินปนผลและสวัสดิการที่ดีกวา ที่สําคัญสหกรณยังจะคํานวณเงินใหกูยืมของทานจาก
จํานวนเงินไดรายเดือนที่ทานนําเขาสหกรณ สุดทายทานไมตองคอยตรวจสอบวาเงินในบัญชีออมทรัพยจะเพียงพอให
หักหุนรายเดือนและหนี้สินหรือเปลา และยังไมตองกังวลวาจะทานจะผิดนัดชําระหนี้หรือไม
สมาชิกครับคงเคยไดยนิ ชือ่ นี้ CUCOOP Member Application กันบาง แอพพลิเคชัน่ นี้ สหกรณเราไดพฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ให
บริการแกสมาชิก ใหสมาชิกดูขอ มูลสวนตัว เชน จํานวนเงินฝากออมทรัพย จํานวนเงินฝากประจํา เงินกูส ามัญหรือเงินกูพ เิ ศษ
เหลือกีง่ วด เหลือเปนเงินเทาใด ตรวจสอบวาทานคํา้ ประกันใครบาง มีใครคํา้ ประกันทานบาง รวมทัง้ ยังมีขาวประชาสัมพันธ
ของสหกรณตางๆ เปนตน เมื่อเปนของดีและเปนความตั้งใจที่สหกรณของเราอยากจะใหสมาชิกไดรับความสะดวกสบาย
ผมจึงขอแนะนําใหสมาชิกที่ใชโทรศัพทสมารทโฟนทุกทานดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นนี้มาไวใชนะครับ เมื่อโหลดแลว
ขอรหัสผานทีส่ หกรณสาํ นักงานใหญ อาคารจามจุรี 9 สําหรับสมาชิกทีใ่ ชแลว และมีขอเสนอแนะเพิม่ เติมแจงทีผ่ มไดโดยตรง
หรือแจงไวท่ฝี ายประชาสัมพันธ เพื่อสหกรณจะนําไปพัฒนาใหตรงกับ ความตองการของสมาชิกตอไปครับ
สหกรณจดั ใหมีการสัมมนาสมาชิกทั่วไป 2 รุน วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 – 28 กันยายน 2557
สัมมนาสมาชิกอาวุโส วันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 รวมทั้งสัมมนาสมาชิกใหม วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2557 สมาชิกที่สนใจ
ติดตอสมัครเขาสัมมนาตามสิทธิ์และคุณสมบัติท่สี หกรณกําหนดไว โดยดวน
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ในประธานแถลงฉบับที่แลว ที่ผมไดเกริ่นถึงการรายงานผลของ ผศ.ปริญญา ผองผุดพันธ ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวางสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ตอที่ประชุมใหญวิสามัญประจําป ไวแลวนั้น ผมขอนําขอมูลมาแจงเพิ่มเติมเพื่อใหสมาชิกที่ไมได
มาประชุมไดทราบดวยดังนี้
คณะกรรมการศึกษาฯ ไดทาํ การศึกษาเอกสารรายงานการประชุม ระเบียบ มติ เอกสารสัญญาเงินกูและเอกสาร
การทํานิติกรรมจํานองตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหลักทรัพยจํานองเพื่อคํ้าประกันเงินกูในเบื้องตน
คณะกรรมการศึกษาฯ พบวาเอกสารการทํานิติกรรมสัญญาเงินกูและนิติกรรมจํานองถูกตองตามขั้นตอนและหลักเกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด และพบประเด็นที่ควรดําเนินการ จึงไดนําเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ดําเนินการ ดังนี้
1. เสนอใหเรงพิจารณาดําเนินการทางกฎหมาย ฟองเรียกหนีค้ นื โดยบังคับเอากับทรัพยจาํ นองของสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ในฐานะเจาหนี้บุริมสิทธิ์
2. เสนอแจงให มีการเปลี่ยนกรมธรรมประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสรางที่นํามาเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จากเดิมที่ทําไวกับบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มาเปนบริษัทประกันภัย
ที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ กําหนดใช
3. เสนอใหแจงสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ดําเนินการใหสาํ นักงานที่ดินทําการสอบเขตที่ดิน
4. เสนอใหคณะกรรมการดําเนินการจางบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ทําการประเมินมูลคาหลักทรัพยจํานอง ที่นํามาจํานอง
เปนประกันการกูเงินกับสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ เพือ่ ใหทราบมูลคาทีเ่ ปนปจจุบนั และเห็นควรใหใช 2 บริษทั ทําการประเมิน
เพื่อเปรียบเทียบมูลคาหลักทรัพยและกระบวนวิธีในการประเมิน
ซึ่งขอเสนอที่คณะกรรมการศึกษาฯ นําเสนอ ดังกลาวนี้ ทางคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ก็ไดจัดทําตามขอเสนอแนะทุกประการ และคณะกรรมการศึกษาฯ จะไดจัดทําสรุปผลทั้งหมดเปนรายงานเสนอตอ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําปตอไป
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเรียนใหสมาชิกทราบ คือ มีขอแนะนําจากกรมสงเสริมสหกรณเรื่องแนวทางการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป สําหรับสหกรณทไี่ ดรบั ดอกเบีย้ จากสหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ และไดบนั ทึกไวเปนรายไดดอกเบีย้ รับ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหสหกรณกันจํานวนเงินสวนที่เปนรายไดดอกเบี้ยรับจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ทั้งจํานวนออกกอน และใหเบิกจายไดตอเมื่อไดรับเงินจากดอกเบี้ยดังกลาวแลว
ขาวดีกอนจบฉบับนี้ สําหรับสมาชิกที่มีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลวไดรับการตอสัญญาจาง
กับหนวยงานตนสังกัดแลว สามารถนํามาปรับขอมูลกับสหกรณไดทนั ทีนะครับ เพื่อสิทธิประโยชนของทาน ... สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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าลังมองหาของขวัญ
ในเดือนสิงหาคม มีวันสําคัญคือ “วันแมแหงชาติ” บรรดาลูกๆ ก็คงกํ
ือกซื้ออะไรใหดีนะคุณแมถึงจะ
สุดพิเศษมามอบใหกับคุณแมสุดที่รักอยู ใช ไหมคะ แตก็ยังเลือกไมถูกวาจะเล
ปลื้มอกปลื้มใจกับของขวัญที่เราตั้งใจมอบให
ดมาฝากกัน โดยกอนอื่น
ไมตองหวงไปจา วันนี้ เรามีเคล็ดลับการเลือกซื้อของขวัญใหคุณแมตามธาตุเกิ
ุอะไร จะได ไปเลือกซื้อของขวัญ
คุณลูกๆ ตองรูกอนวา คุณแมของเราเกิดวันที่เทาไหร ราศีอะไร อยูในธาต
ใหตรงกับอุปนิสัยของคุณแม ไดอยางไรละ

¸ÒµØ´Ô¹ ä´Œá¡‹ ¤Ø³áÁ‹·Õèà¡Ô´ã¹ÃÒÈÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
ราศีพฤษภ (14 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน)
ราศีกันย (17 กันยายน - 16 ตุลาคม)
ราศีมังกร (14 มกราคม - 12 กุมภาพันธ)

อุปนิสัย : คนธาตุดินจะมีอุปนิสัยหนักแนน มองโลกในแงที่เปนจริง
มีความแคลวคลองวองไว ปรับตัวไดงา ย และมีความอดทนสูง แมจะมีอปุ สรรค
ในชีวิต ก็จะไมยอมทอถอย พรอมจะสูใหถึงที่สุด เปนนักวางแผน แตออกจะ
เปนคนหัวโบราณ ไมยอมรับสิ่งใหมๆ โดยงาย
ของขวัญโดนใจ : พาแมไปทองเที่ยวสัมผัสธรรมชาติตามสถานที่ตางๆ
เชน ทะเล นํ้าตก อุทยานประวัติศาสตร หรืออุทยานแหงชาติ หรือจะพาไป
ทําบุญที่วัด หรือโรงพยาบาลสงฆก็ได เสร็จแลวก็พาไปชอปปงซื้อของที่
คุณแมชอบ เดินเมือ่ ยแลวจะพาไปนวดเทานวดตัวใหคณ
ุ แมผอ นคลายก็นา จะดี
ออ...ของขวัญอีกอยางที่คุณแมธาตุดินนาจะชอบ ก็คือ คุณลูกๆ อยาลืมเขาไป
กอดและบอกรักคุณแม หรือรวมมือรวมใจกับคุณพอชวยกันทํางานบาน
ทุกอยางแทนคุณแม แคนี้คุณแมก็ปลื้มแลว

¸ÒµØ¹íéÒ ä´Œá¡‹ ¤Ø³áÁ‹·Õèà¡Ô´ã¹ÃÒÈÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
ราศีกรกฎ (16 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม)
ราศีพิจิก (16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม)
ราศีมีน (14 มีนาคม - 12 เมษายน)

อุปนิสัย : นํ้าเปนสิ่งที่เคลื่อนที่ไปไดทุกทิศทุกทาง ดังนั้น คนธาตุนํ้า
จึงมีอารมณออนไหวมากกวาธาตุอื่นๆ ชอบวิเคราะหสิ่งที่ผานเขามาในชีวิต
เปนคนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ดี เชื่อในเรื่องโชคชะตาและพรหมลิขิต
นอกจากนี้ ยังชอบเปนหวงเปนใยคนรอบขาง และชอบปกปองผูอื่นดวย
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ของขวัญโดนใจ : ถาหากคุณแมชอบเที่ยว คุณลูกก็ควรพาคุณแมไป
ทองเทีย่ วในสถานทีท่ คี่ ณ
ุ แมเคยประทับใจ หรือพาไปทานอาหารมือ้ พิเศษสักครัง้
หรือรวมมือกับคุณพอทําการดอวยพร เขียนขอความจากใจสงใหคุณแมก็ได
คุณแมธาตุนํ้าเปนคนที่ชอบเปนหวงเปนใยคนอื่น เพราะฉะนั้น คุณลูกจะพา
คุณแมไปทําบุญเลี้ยงเด็กๆ ตามมูลนิธิตางๆ คุณแมนาจะชอบ หรือจัดอาหาร
ใหแมไดทําบุญตักบาตรเปนพิเศษก็เขาที สวนคุณลูกที่อยากมอบของขวัญ
เปนสิ่งของใหคุณแม ลองเลือกหนังสือ นวนิยาย หรือซีดีละครที่คุณแม
ชอบดูใหคุณแมสิคะ

¸ÒµØÅÁ ä´Œá¡‹ ¤Ø³áÁ‹·Õèà¡Ô´ã¹ÃÒÈÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
ราศีเมถุน (15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม)
ราศีตุลย (17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ราศีกุมภ (13 กุมภาพันธ - 13 มีนาคม)

อุปนิสัย : คนธาตุลมทําอะไรอยางมีหลักเกณฑ คิดอะไรเปนขั้นตอน
ยึดถือความถูกตองของเหตุผล ชอบ คบคาสมาคมกับคนทุกเพศทุกวัย
การไดแลกเปลี่ยนสื่อสารเปนสิ่งที่ถนัด และชอบพูดคุยปญหากับเพื่อนผูรูใจ
ของขวัญโดนใจ : ในเมื่อคุณแมชอบพบปะมิตรสหาย คุณลูกก็นาจะจัด
ปารตี้ใหแมและเพื่อนๆ ในกลุมไดมาพบปะสังสรรคกันเลย หรือจะพาแม
ไปดูคอนเสิรต ซื้อทัวรใหไปเที่ยวกับเพื่อนๆ เลยก็ได (จะไปเที่ยวในประเทศ
หรือตางประเทศก็ขึ้นอยูกับเงินในกระเปาของคุณลูกนะจะ) หรือจะซื้อคอรส
ออกกําลังกายตามฟตเนสใหคุณแมไดไปเสริมสรางสุขภาพพรอมกับไดพบปะ
เพื่อนใหมๆ ดวยก็ดี แตถาอยากซื้อเปนของขวัญ คุณลูกๆ ลองมองหาโทรศัพท
มือถือรุนใหมๆ ใหคุณแมดูสิคะ แลวสอนใหคุณแมลองแชทกับเพื่อน
คุณแมคงสนุกสนานนาดูเลย

¸ÒµØä¿ ä´Œá¡‹ ¤Ø³áÁ‹·Õèà¡Ô´ã¹ÃÒÈÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
ราศีเมษ (13 เมษายน - 13 พฤษภาคม)
ราศีสิงห (17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
ราศีธนู (16 ธันวาคม - 13 มกราคม)

อุปนิสัย : คนธาตุไฟมีลักษณะความเปนผูนํา มีความกระตือรือรนสูง เปนคนเจาอารมณ โกรธงาย แตไมคิดเก็บมาคิดอาฆาตใคร ชอบทํา
ในสิ่งที่ทําแลวรูสึกสบายอกสบายใจ แตก็คอนขางขาดความอดทน
ของขวัญโดนใจ : เพราะความที่คุณแมธาตุไฟเปนคนกระตือรือรนสูง จึงชอบการทองเที่ยวแบบแปลกๆ ใหมๆ เพราะฉะนั้น คุณลูกๆ
ลองพาคุณแมไปเที่ยวปนเขา ลองแกง ดูสิคะ หรือจะพาไปทัวรไหวพระ 9 วัดก็ได นอกจากนี้ คุณแมธาตุไฟยังเปนคนชอบอะไรทันสมัย และ
ไมเหมือนใครดวย ลูกๆ ควรมองหาของขวัญที่มีลักษณะพิเศษไมเหมือนใคร หรือจะซื้อคอมพิวเตอร อุปกรณไฮเทคใหคุณแมไดลองใชดูก็เขาทานะ
ถาซื้อแลวก็อยาลืมสอนคุณแมเลนเกม เลนอีเมล ไวโตตอบกับเรา หรือเพื่อนแกเหงาก็ไดจา
นี่ก็เปนไอเดียเลือกซื้อของขวัญใหคุณแมที่หยิบมาฝากไวเปนตัวเลือกกันนะคะ แตอยาลืมวา ของขวัญอะไรก็แลวแต คงไมมีคาเทากับ
“ความรัก” ที่ลูกๆ มอบใหกับคุณแมในทุกๆ วันแนนอน โดยเฉพาะลูกๆ ที่ไมไดอยูกับคุณแม ตองไปทํางานที่ไกลจากคุณแม ในวันแมนี้ก็กลับไปหา
คุณแมสักครั้ง นี่ก็เปนของขวัญที่ยิ่งใหญและมีคาที่สุดของคุณแมแลวละ

เกร็ดเล็กเกร็ดนอย

คําเรียกผูใหกําเนิดของแตละภาษาและชนชาติ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาสันสกฤต
ภาษาบาลี
ภาษามาเลย
ภาษาอาหรับ
คนไทย
คนลาว
คนจีน
คนแขก
คนฝรั่งเศส
คนเยอรมัน
คนสเปนและอิตาลี
คนแถบสแกนดิเนเวีย
(เดนมารก, นอรเวย, สวีเดน)
คนญี่ปุน
คนเกาหลี
คนเวียดนาม
คนโปรตุเกส
คนเขมร
ชนเผาปกากะญอ
ชนเผาอาขา

เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา

“มาเธอร (Mother)” หรือ “มัม (Mom)”
“มารดา”
“มาตา”
“มามา”
“อุมมี”
“แม”
“อีแม”
“มามา” (แตจิ๋ว) จีนกลางอานวา “มาหมะ”
“มามี้”
“มามอง (Maman)”
“มุสเธอร (Mutter) หรือ มามา(Mama)”
“มาเดร (Madre)”

เรียกวา

“มัวร (Mor,Moder)”

เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา

“โอกาซัง”
“ออมมา”
“แม” ออกเสียงใกลเคียงภาษาไทยมาก
“แมะ (Mae)”
“กุนแม”
“โม”
“อะมา”

และนี่คือคําเรียกแม หรือ ผูใหกําเนิดของแตละประเทศแตละภาษาคะ ถึงแมวาคําเรียกจะไมเหมือนกัน
แตเชื่อวาแตละคําเรียกนั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญสําหรับผูเปนลูกในทุกๆ ประเทศแนนอนคะ
ที่มา: กระปุกดอทคอม
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แวดวง สอ.จฬ.
■ สัมมนาสมาชิกชั้นนํา
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาสมาชิกชั้นนํา เพื่อใหสมาชิกไดรับความรู และรับทราบแนวทางการบริหารการลงทุนของสหกรณ
ซึ่งมีสมาชิกชั้นนําเขารวมการสัมมนาจํานวน 94 คน โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรบรรยายใหความรู ดังนี้
• รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา เรื่อง “การบริหารการลงทุนของสหกรณ” และ เรื่อง “สมาชิกควรปฏิบัติตนอยางไร
เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด”
• นายวิโรจน ตั้งเจริญ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย เรื่อง “สรางความมั่นคงทางการเงิน
เพื่ออนาคตที่ดีกวา” ณ โรงแรมลองบีช การเดน โฮเต็ล แอนด สปา จ.ชลบุรี ระหวางวันเสารที่ 28 - อาทิตยที่ 29 มิถุนายน 2557
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■ แสดงความยินดี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกบั หนวยงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

ศ. 27 มิ.ย. 2557

จ. 7 ก.ค. 2557

อ. 8 ก.ค. 2557

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณ

ผูแทนหนวยงาน

ครบรอบ 81 ป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายอุดม โชคศิริ
เลขานุการ
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

ผศ.ดร.พงศศักดิ์ วัฒนสินธุ
คณบดี

ครบรอบ 49 ป คณะนิเทศศาสตร

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นางศิริวรรณ ปญญาธรรม
ผูจัดการ

ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คณบดี

ครบรอบ 18 ป คณะจิตวิทยา

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

นางแสงเพ็ญ ไพสิฐวิโรจน
ผูอํานวยการฝายบริหาร

ครบรอบ 81 ป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ครบรอบ 49 ป คณะนิเทศศาสตร

ครบรอบ 18 ป คณะจิตวิทยา

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคลากรจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

วัน เดือน ป

คณะผูเยี่ยมชม

จํานวนคน

เวลา

พ. 2 ก.ค. 57

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด

7 คน

10.00 น.

ศ. 4 ก.ค. 57

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด

66 คน

8.30 น.

จ. 21 ก.ค. 57

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด

12 คน

9.30 น.

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด

สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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การใชรถใชถนน

กับความเชื่อและขอเท็จจริงที่ควรรู
By Motor Guide

ทานเชือ่ หรือไมวา ผูข บั ขีร่ ถยนตบนทางถนนของบานเรานัน้
ยังมีความเชื่อและความเขาใจผิดๆ เกี่ยวกับการใชถนนเปน
จํานวนมาก ลองมาดูกันดีกวาความเชื่อเหลานั้นมีอะไรบาง
การเปลี่ยนนํ้ามันเครื่องทุกๆ 5,000 กิ โลเมตร
นํ้ามันเครื่องมีการพัฒนาไปไกลมาก การเปลี่ยนนํ้ามันเครื่องเร็วเกินไปนอกจากทําใหสิ้นเปลืองแลวยังสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม รถยนตหลายยี่หอที่ใชน้าํ มันเครื่องเกรดธรรมดา โดยระบุวาสามารถใชงานไดถึง 10,000 กิโลเมตร
สามารถดูจากฉลากขางกระปองนํ้ามันเครื่องเปนสําคัญ

การอุนเครื่อง…จําเปนหรือไม ?
จําเปนแตไมควรทําโดยจอดอยูกับที่ เพราะทําใหเกิดมลพิษและสิ้นเปลืองนํ้ามัน การอุนเครื่องที่ถูกตองคือ
สตารตเครื่องยนต พอไฟโชวตางๆ บนหนาปดดับลงหมด หรือสตารตสัก 30 วินาที แลวคอยๆ เคลื่อนรถอยางชาๆ
ก็ถือวาเราไดทาํ การอุนเครื่องยนตเรียบรอยแลว เมื่อขับไปสักระยะหนึ่งแลวคอยเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆ แลวทําความเร็ว
ใหคงที่ เชนเดียวกัน กอนที่จะถึงที่หมาย เราควรลดความเร็วลงอยางชาๆ เพื่อใหระบบความรอนที่รอนเต็มที่จากการ
ใชงานระบายความรอนหลังจากนั้นคอยดับเครื่อง เปนการบํารุงรักษาเครื่องยนตใหอยูกับเรานานขึ้น

แกสโซฮอลสิ้นเปลืองกวานํ้ามันเบนซิน
เปนเรื่องจริง ในระยะทางที่เทากัน แกสโซฮอลจะสิ้นเปลืองมากกวา หากเปรียบเทียบกับราคาที่ตํ่ากวาแลว
ทําใหคาใชจายตอกิโลเมตรเทาๆ กัน แตสิ่งที่เราไมรูคอื แกสโซฮอลทําใหการเผาไหมสะดวกกวา กอใหเกิดมลพิษตํ่ากวา

รถติดสัญญาณไฟควรใชเกียรอัตโนมัติ N หรือ D ?
เกียรออโตรุนแรกๆ ยังไมคงทนเทาปจจุบัน รวมทั้งใชเครื่องยนตที่ใหญและมีแรงบิดคอนขางสูง ดังนั้นการ
เหยียบเบรก ในขณะทีต่ ดิ สัญญาณไฟอยูนนั้ ควรปรับตําแหนงเกียรใหเปนตัว D เหมาะกับการรอสัญญาณไฟที่ไมนานนัก
แตปจจุบันระบบเกียรไดพัฒนารุดหนาไปมาก ในขณะที่รถบนทองถนนก็มากขึ้น สัญญาณไฟก็นานขึ้น เพราะฉะนั้น
เมื่อจอดรอสัญญาณไฟควรปรับเปลี่ยนเกียรใหอยูตําแหนง N เพื่อลดการสึกหรอของเกียรและสรางความปลอดภัย
ในระหวางการขับรถไดมากกวา
ความปลอดภัยคือสิ่งสําคัญในการใชรถใชถนน นอกจากจะเปนผลดีตอทั้งตัวผูขับขี่และเพื่อนรวมทาง
รอบขางแลว ยังลดอุบัติเหตุบนทองถนน ลดการสูญเสียทั้งชีวติ และทรัพยสินอีกดวย
ที่มา : PTT Group happiness issue 17 | April-June
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สหกรณมีนโยบายไมใหสมาชิกที่กูเงินกับ ช.พ.ค. กูเงินกับสหกรณจริงหรือไม
¤íÒµÍº
นับวาเปนประเด็นรอนทีส่ ดุ ในขณะนี้ สําหรับสมาชิกทีเ่ ปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ไปพรอมๆ กับการเปนสมาชิก
ช.พ.ค. ที่เกิดเปนปญหาก็คงมีเรื่องเดียวคือ เรื่องสิทธิในการกูเงิน แรกเริ่มสมาชิกของสหกรณยังไมไดเปนสมาชิก ช.พ.ค.
เพราะในอดีตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังไมไดขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีสมาชิกเพียงบางกลุมที่สามารถสมัคร
เปนสมาชิก ช.พ.ค. ได แตเปนสมาชิกในลักษณะเพื่อรับสวัสดิการชวยเหลือสงเคราะหสมาชิกในการจัดการศพ ตอมา ช.พ.ค.
ไดเปลี่ยนนโยบาย เพื่อเพิ่มมูลคาของกองทุนดังกลาวใหมปี ระสิทธิภาพและมีผลตอบแทนใหแกสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยการนํา
สวัสดิการดังกลาวมาคํ้าประกันการกูเงินของสมาชิก ปญหาเริ่มตรงนี้เองครับ สมาชิกสวนใหญที่เปนครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งบุคคลเหลานี้มีสถานภาพเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยที่ตัวเองสังกัดอยูแลว และมีหนี้สินที่เกิดจาก
การกูเดิมกับสหกรณของตนเองอยูแลว เมื่อ ช.พ.ค. เปดใหใชสิทธิกูเงินไดอีกทางหนึ่ง โดยมีวงเงินใหกูยืมมากกวาสหกรณ
ตนสังกัด ทําใหสมาชิกเหลานัน้ หันไปกูเงิน ช.พ.ค. แลวนํามาชําระหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูกบั สหกรณ เงินกูสวนตางทีเ่ หลือก็นาํ ไปใชจาย
อยางสบายใจ เพราะเปนหนี้ทางเดียว
การกระทําในลักษณะรีไฟแนนซเชนนีเ้ ปนไประยะหนึง่ แลวก็มาถึงทางตัน เพราะความตองการของมนุษยไมมที สี่ นิ้ สุด
การดิ้นรนทําใหเกิดวิวัฒนาการจากการเปนหนี้ทางเดียว เริ่มหาทางเปนหนี้ทั้ง 2 ทาง คือ เปนหนี้ทั้งสหกรณตนสังกัด และ
ยังเปนหนี้ ช.พ.ค. ไปพรอมๆ กัน ปญหาคือ ทั้งสหกรณและ ช.พ.ค. มีวตั ถุประสงคในการหักชําระหนี้ของสมาชิกตรงกัน คือ
การหักชําระหนี้สินจากเงินไดรายเดือนของสมาชิก ณ ที่จาย แรกๆ ช.พ.ค. เองก็ปลอยกูในลักษณะที่ยอมใหสมาชิกกู ช.พ.ค.
แลวนําเงินมาชําระหนี้ที่มีอยูกับสหกรณ แตเมื่อระยะเวลาผานไป การหักหนี้สิน ณ ที่จายก็กลายเปนปญหารวมกัน เนื่องจาก
รายจายของสมาชิก เริม่ มากกวารายไดทมี่ อี ยูอยางจํากัด เพราะไมเพียงแตหนีข้ องสหกรณหรือหนีข้ อง ช.พ.ค. เทานัน้ สมาชิก
ยังมีคาใชจายรายการอื่นๆ ที่ตองชําระอีก จึงทําใหเกิดสภาวะเงินเดือนไมพอหักหนี้สิน
จากเหตุการณดงั กลาวขางตน ผมเขาใจวา ช.พ.ค. เอง เริ่มปรับตัวกอนโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกูใหม ใครที่
ตองการกู ช.พ.ค. แลวมีหนี้สินอยูกับสหกรณหรือหนวยงานอื่นๆ ช.พ.ค.จะชะลอการพิจารณาหรือยังไมอนุมัติการกูเงิน
โดยเฉพาะสมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เพราะมีปญหาเรื่องการหักเงินชําระหนี้มากที่สุด ตรงจุดนี้เองที่ทําให
นักกูมอื อาชีพทัง้ หลาย หันมาโวยวายกับสหกรณ ผสมโรงกับพวกทีไ่ มประสงคดกี บั สหกรณอยูแลว กลาวหาวา คณะกรรมการ
ไดมีนโยบายกีดกันไมใหสมาชิกไปกูเงิน ช.พ.ค.
ผมในฐานะกรรมการคนหนึง่ ขอชีแ้ จงวา สหกรณไมเคยมีนโยบายกีดกันการกูเงินของสมาชิกตามทีห่ ลายคนกลาวอาง
ถาทานจะมากูเงินกับสหกรณก็ตองเปนไปตามเงื่อนไขของสหกรณ อยางหนึ่งคือ ตองมีเงินไดรายเดือนใหเพียงพอกับการหัก
ณ ที่จาย สวน ช.พ.ค.จะอนุมัติการกูเงินของทานหรือไม กรุณาสอบถาม ช.พ.ค. เอง ไมเกี่ยวของกับสหกรณของเรานะครับ
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th,
chulasavcoop@gmail.com คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

การเคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 19.7 ตร.ว. ซ.บานเรา 3
ถ.สายหลัก แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 600,000 บาท
สนใจติดตอ คุ ณ สมคิ ด งามทวงษ โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร.
089-016-5724
✒ หมู  บ  า นพฤกษา 25 เนื้อที่ 24 ตร.ว. ถ.กาญจนาภิเษก
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี (หองมุม 3 หองนอน 3 หองนํ้า 1 หองครัว 1 หอง
เก็บของ และลานซักลางมีหลังคา) ราคา 1,400,000 บาท สนใจติดตอ
คุ ณ กิ ติ ศั ก ดิ์ มุ ข กระโทก สถาบันภาษา โทร. 02-218-6034,
083-897-7004
✒

เนื้อที่ 77 ตร.ว. ถ.คลองหลวง ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
(ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี ราคา 550,000 บาท สนใจติดตอ คุณชูจิตร
พิมาน คณะแพทยศาสตร โทร. 02-256-4478 ตอ 31
✒ เนื้ อ ที่ 72 ตร.ว. ถ.ราชพฤกษ จ.นนทบุรี (ที่ดินถมแลว
ชวงบางกรวย-ไทรนอย) ราคา 3,500,000 บาท สนใจติดตอ
คุณวรรณธนา ยิ้มวิไล โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร. 081-827-6229
✒ เนื้อที่ 10 ไร แขวงแสมดํา เขตบาทขุนเทียน กรุงเทพฯ
ราคาไรละ 3 ลานบาท สนใจติดตอ คุณบงกช ลาระลม คณะจิตวิทยา
โทร. 02-218-1193, 083-771-4115
✒

ขายบานพรอมที่ดิน

✒ เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 6,500,000
บาท สนใจติดตอ คุ ณ ชุ ติ โ ชติ มั่ ง มี คณะเภสัชศาสตร โทร.
083-074-7124
✒ เนื้อที่ 89 ตร.ว. ซ.บางพรม 8 ถ.ราชพฤกษ แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน ราคา 6,900,000 บาท สนใจติดตอ คุณบงกช ลาระลม
คณะจิตวิทยา โทร. 02-218-1193, 083-771-4115

ขายทาวนเฮาส

หมูบานขวัญทิพย เนื้อที่ 15 ตร.ว. ซ.เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม
ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ (อื่นๆ 3 หองนอน 3 หองนํ้า
ตกแตงพรอมอยู) ราคา 2,500,000 บาท สนใจติดตอ คุณสุกานดา
แซเตียว ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ โทร. 085-802-8684 , 02-218-2875
✒ การเคหะทุง สองหอง เนื้อที่ 18 ตร.ว. ซ.กําแพงเพชร 6 แยก 7
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เขาอยูไดทันที
ทาสีใหมทั้งหลัง เครื่องปรับอากาศ หลังคาระบายความรอน รถยนต
เขาถึง) ราคา 680,000 บาท สนใจติดตอ คุณเทวัญ พุมจันทร
คณะรัฐศาสตร โทร. 089-055-5446
✒ หมูบานพฤกษา เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี ราคา 800,000 บาท สนใจติดตอ คุณกนกกุล สุพจน
สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ โทร. 02-218-0555 ตอ 1205, 088-881-0156
✒

ขายคอนโดมิเนียม/หองชุด

สมบัตบิ รุ คี อนโดมิเนียม เนือ้ ที่ 22 ตร.ม. ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี
ต./อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคา 450,000 บาท สนใจติดตอ
คุณพัชชรัศม นิธนิ นั ทนฤมิต สํานักบริหารวิชาการ โทร. 090-914-9054
✒ Haus 23 เนื้อที่ 61.5 ตร.ม. ซ.ลาดพราว 23 กรุงเทพฯ
(ใกลสถานี MRT ลาดพราว 2 หองนอน 2 หองนํา้ ชัน้ 9) ราคา 5,300,000
บาท สนใจติดตอ ดร.วัฒนชัย สมิทธากร คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 02-218-6460-3, 089-144-6870
✒ ห อ งชุ ด เอื้ อ อาทร ซ.วั ด ส ม เกลี้ ย ง เนื้ อ ที่ 36 ตร.ม.
ถ.กาญจนาภิเษก อ.บางใหญ จ.นนทบุรี (2 หองนอน 1 หองนํา้ 1 หองรับแขก
ชัน้ 4 หองยังไมเคยเขาอยู) ราคา 450,000 บาท สนใจติดตอ คุณกิตศิ กั ดิ์
มุขกระโทก สถาบันภาษา โทร. 02-218-6034, 083-897-7004
✒

ขายรถยนต

Toyota รุน Corona ป 1991 สีเทา เครื่องยนต 1,600 ซีซี
(รถมือเดียว เช็คเครื่องและเปลี่ยนแบตเตอรร่ีใหม พรอมใชงาน)
ราคา 67,000 บาท สนใจติดตอ อ.ชาญวิทย อุปยโส โรงเรียน
สาธิตจุฬา ฝายมัธยม โทร. 081-639-7909
✒

อื่นๆ

ตองการเชา หรือ ซื้อ หองที่โครงการ CU Terrace ขนาด 28
หรือ 36 ตร.ม. กรุณาติดตอ คุณสุเมธ ลาภประเสริฐ โทร. 081-821-1828
✒ ขายจักรเย็บผา จักรเย็บผาอุตสาหกรรม 2 ตัว และจักรโพง
1 ตัว ราคาถูก สนใจติดตอ คุณสรศักดิ์ สิทธิสังข สํานักงาน
รักษาความปลอดภัย โทร. 086-069-8580
✒

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
ผศ.พรชัย เลาหชัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คุณสุรินทร อารมยสวาง คณะนิเทศศาสตร
คุณพยงค เกตุอุไร
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
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ศ.กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
คุณบุบผา
ตั๋นมาลี

คณะครุศาสตร
สมาชิกสมทบ

เกม

หนานีม้ ีรางวัล “¤ÇÒÁËÁÒÂà´ÕÂÇ¡Ñ¹”

สวนที่หนึ่ง

วิธีเลน :

โยงเสนจับคูคําดานซายเขากับดานขวาที่มีความหมายอยางเดียวกัน

ปรบ
เยา
ครุ
นุช
ภาณุ
สามี
ลฆุ
นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

¡Ã¡®Ò¤Á 2557 คําตอบ
à©ÅÂ
สวนที่หนึ่ง
A = 17

ตบ
นอง
รวิ
หนัก
ภัสดา
นอย
ลหุ
ง คําถามประจําเดือน ส.ค. 2557
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อหักภาษี 15% แลวจะไดรับ
อัตราดอกเบี้ย รอยละ

à©ÅÂ

สวนที่สอง

สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท
ทุนเรียนดี เริม่ ยืน่ เอกสารขอรับทุนไดตงั้ แต
วันที่

23 มิถุนายน 2557

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กรกฎาคม 2557
จับรางวัลโดย

นายเฉลิมพล โพธิกุล คณะนิติศาสตร

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 120 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

นายเหวียง ทองไพจิตร
นางอุนสมบัติ สุขเย็น
นางสุดา พรอมเชื้อแกว
นางชาลินี ยาเขียว
นางสาวภัคจิรา ไชยเกสร

เลขประจําตัว
สมาชิก

193268
240799
250197
417064
417127

คณะ / สังกัด
แพทยศาสตร
สํานักงานวิทยทรัพยากร
สํานักงานวิทยทรัพยากร
เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร

ตอบถูก 75 คน ตอบผิด 45 คน
รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

6. นายวิชัย จูฑะโกสิทธิกานนท
7. นางนุชรินทร แตงออน
8. นางสาวนลิศรา รมโพธิ์
9. นายทวีพงษ อารียโสภณ
10. นายสุรพิชญ พรหมขุนทอง

473506
515436
543486
D91510
E21022

คณะ / สังกัด
วิทยาศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
แพทยศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅâ»Ã´¶‹ÒÂÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÁÒ¢ÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅä´Œ·Õè
½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ ÍÒ¤ÒÃ¨ÒÁ¨ØÃÕ 9 â·Ã. 0-2218-0555
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ขาวหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และเลือกตั้งผูประสานงานประจําหนวย
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

»ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2558
กําหนดการหยัง่ เสียงเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ และเลือกตัง้ ผูป ระสานงานประจําหนวย สหกรณ
ออมทรัพยจุฬาฯ ประจําป พ.ศ. 2558

1. ÃÑºãºÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃËÂÑè§àÊÕÂ§àÅ×Í¡µÑé§Ï áÅÐàÅ×Í¡µÑé§Ï
✮ วันจันทรท่ี 25 ถึง วันศุกรที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
อาคารจามจุรี 9 เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.savings.chula.ac.th

2. ¡ÒÃÂ×è¹ãºÊÁÑ¤Ã
✮
✮
✮
✮

สําหรับผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ วันจันทรท่ี 1 กันยายน 2557
สําหรับผูสมัครเขารับการเลือกตั้งผูประสานประจําหนวยฯ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้ง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เวลา 09.00 – 15.00 น.
การสมัครถาผูสมัครมาพรอมกันภายในเวลา 09.00 น. ใหจบั สลากสิทธิในการจับสลากหมายเลขผูสมัคร
กอนหรือหลัง ตามลําดับแตละตําแหนง

3. á¨Œ§¤ÇÒÁ¨íÒ¹§à¾×Íè Å§¤Ðá¹¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ÀÒÂã¹ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·Õè 13 µØÅÒ¤Á 2557
✮ สําหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ / สมาชิกลาออกจากราชการ ขอลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณีย
(ไมรวมถึงผูเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย)
✮ สําหรับสมาชิกที่มีเหตุอันสมควรไมสามารถใชสิทธิลงคะแนนในวันศุกรที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ใหแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรถึงประธานกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงฯ ¢ÍãªŒÊÔ·¸Ô

Å§¤Ðá¹¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ
4. Å§¤Ðá¹¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè 7 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

✮ ณ สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เวลา 08.30 - 15.30 น.

5. Å§¤Ðá¹¹ËÂÑè§àÊÕÂ§Ï áÅÐÅ§¤Ðá¹¹àÅ×Í¡µÑé§Ï
✮ สําหรับการลงคะแนนตามปกติของสมาชิก

ã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè 21 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

àÇÅÒ 08.30 - 15.30 ¹. ณ หนวยลงคะแนนตางๆ
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การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย

สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา

สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

ธนชาต

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

สยามสแควร

044-6-00635-5

โดยปฏิบตั ดิ งั นี้ : เขียนใบฝากทีธ่ นาคารเขาชือ่ บัญชี “สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ปรับขอมูลสัญญาจาง
สมาชิกที่ไดรับการตอสัญญาจาง
ฉบับใหมจากหนวยงานตนสังกัดแลว
สามารถนําเอกสารมาปรับขอมูล
กับสหกรณ

ä´Œ·Ñ¹·Õ

ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก

สมาชิกที่ตองการกูเงินทุกประเภท

เต็มวงเงินตามสิทธิ์การกู
**µŒÍ§·íÒË¹Ñ§Ê×ÍâÍ¹à§Ô¹ä´ŒÃÒÂà´×Í¹
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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
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