ทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 55 ฉบับที่ 8
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ

“รักเรียน รูงาน ถนอมบานเมืองไทย
รวมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม”
คําขวัญพระราชทาน เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

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

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

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
นายวิศิษฐ หินแกว
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

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
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

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

2.75
3.00

2.3375
2.5500

3.10
3.20
3.30
3.40
3.50

2.6350
2.7200
2.8050
2.8900
2.9750

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

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

3.20
3.30
3.40
3.50

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558
2

หลังหักภาษี 15%

2.7200
2.8050
2.8900
2.9750

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

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

สํานักงาน
08.30 - 15.30 น.
สาขา 1 และ 5
08.45 - 15.15 น.
สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 13.30 น.)

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

น.ส.ปยะวรรณ เชยโชติ
นายณรงค เพชรสุก
น.ส.ธารินี ทองสงฆ
นางฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ
นายธนากร ชวยวงศ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืน

หนวย : รอยละ

ประเภท

ดอกเบี้ยเงินกู เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ
ประชุมพิจารณา
…
5.00 การจั
ดสรรกําไรสุทธิ
สมาชิก
42.00
2.755
4.75
(ตั้งแต
30.00
2.800
4.00
1 พฤษภาคม 2558)
5.00
2.850
3.00
ดอกเบี้ยเงินกู
ประเภท
ระยะสั้น
4.50

สหกรณอื่น

**·‹Ò¹·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð½Ò¡ËÃ×Í½Ò¡µ‹Íà§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍµÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹ (ตั้งแต 30 เมษายน 2558)
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂà§Ô¹½Ò¡àºÍÃ 0-2218-0555 µ‹Í 1805

(ไมเกิน 50 งวด)

ระยะยาว

(ไมเกิน 180 งวด)

5.50

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด
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 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. 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

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

หนวย : บาท

2557

พ.ค. 2558

มิ.ย. 2558

15,320

15,406

15,439

1
11,468
3,851

1
11,463
3,942

1
11,477
3,961

34,270,020,165.65 34,621,212,584.61 35,928,634,316.44
5,237,213,789.56
5,357,970,699.10 5,383,195,993.01
10,669,417,544.10 10,268,240,631.74 10,519,646,312.48
18,084,273,452.48 18,681,014,952.11 19,658,450,477.04
789,271,784.77
606,388,453.85
770,047,951.14
15,394,880,813.88 16,169,805,463.41 16,987,011,491.05
1,900,120,853.83
1,904,821,034.85 1,901,391,034.85
279,115,379.51
313,986,301.66
367,341,533.91
18,007,315,880.17
5,300,000,000.00
11,659,513,566.26
845,575,413.08
202,226,900.83

18,737,297,183.28 19,909,504,605.44
5,330,000,000.00 6,375,000,000.00
12,462,773,777.33 12,594,961,198.35
681,540,206.10
678,347,204.30
262,983,199.85
261,196,202.79

16,262,704,285.48
11,932,198,250.00
1,989,886,203.09
763,513,079.43
540,211,576.58
1,036,895,176.38

15,883,915,401.33 16,019,129,711.00
12,057,560,620.00 12,109,055,440.00
2,145,524,169.06 2,145,524,169.06
778,474,821.86
773,545,693.32
503,696,713.99
495,563,190.25
398,659,076.42
495,441,218.37

1,797,825,411.57
249,456,232.42
598,047,362.54
837,503,396.67
112,818,419.94

683,154,002.79
109,139,977.89
230,718,366.82
300,348,044.92
42,947,613.16

833,316,450.67
130,005,182.18
270,033,637.64
382,320,611.17
50,957,019.68

760,930,235.19
568,771,475.15
192,158,760.04

284,494,926.37
217,428,482.59
67,066,443.78

337,875,232.30
262,803,725.91
75,071,506.39

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ เดือนสิงหาคมเปนทีท่ ราบกันดีอยูแลววาเปนเดือนทีม่ คี วามสําคัญ ซึง่ เราปวงชนชาวไทย
จะไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอแมของแผนดิน และแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอมารดา
ผูใ หกาํ เนิด โดยรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 และสงเสริมใหประชาชนชาวไทยหันมาออกกําลังกาย
สรางเสริมสุขภาพใหมีความแข็งแรงในโครงการ “Bike for Mom : ปนเพื่อแม” ผมขอเชิญชวนสมาชิก
เขารวมกิจกรรมนี้ นอกจากจะไดถวายความจงรักภักดีตอแมของแผนดินแลวยังไดความแข็งแรงและสุขภาพ
ที่ดีอีกดวย รายละเอียดติดตามไดท่ี www.bikeformom2015.com หรือ โทร. 1122
ในเดือนทีแ่ ลวมาผมไดเกริน่ ไปเกีย่ วกับเรือ่ ง สัมมนาสมาชิกอาวุโส ประจําป 2558 มีการเปลีย่ นแปลง
กําหนดการจัดสัมมนาจากเดิมวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 เปลี่ยนเปน วันที่ 19 - 20 กันยายน 2558
ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท จ.กาญจนบุรี เริ่มลงทะเบียนไดแลว ตั้งแตวนั นี้ - 14 สิงหาคม 2558
สมาชิกหลายทานคงทราบกันแลววา สหกรณฯ ปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจําและตัว๋
สัญญาใชเงิน ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เปนตนไป ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
แตอยางไรก็ดี อัตราดอกเบีย้ เงินฝากของสหกรณกย็ งั สูงกวาสถาบันการเงินอืน่ ซึง่ อัตราดอกเบีย้ เดิมไดเริม่ ใช
มาตัง้ แตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2556 หลังจากนัน้ ไมมกี ารปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เลย สมาชิกสามารถดูรายละเอียด
ตารางดอกเบี้ยเงินฝากประจําและตารางดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินไดในหนา 2 ของขาวเลมนี้ไดเลยครับ
สุดทายหากสมาชิกยังมีความกังวลใจเรือ่ งใดอยูหรืออยากพูดคุยกับผมในเรือ่ งทีท่ านสงสัย สามารถ
ม าพบกับผมไดที่สหกรณฯ อาคารจามจุรี 9 ทุกวันทําการ หรือติดตอผมไดท่เี บอร 081-617-1358 นะครับ
ผมยินดีรับฟงทุกความคิดเห็นจากสมาชิกทุกทานครับ...สวัสดี

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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Bike For Mom :

ปนเพื่อแม
ธนากร

เขาสูชวงเดือนสิงหาคม เดือนที่มีวันสําคัญตอประชาชนชาวไทยทุกคน
เดือนที่จะไดรําลึกถึงกลิ่นดอกไมชนิดหนึ่ง ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ สงกลิ่นหอมไปไกล
เดือนที่คนไทยทุกคนจะไดยินเสียงเพลงอมตะ เมื่อฟงทีไรตองหวนระลึกถึงบุญคุณ
ของผูที่ใหกําเนิดเรามา นั่นคือวันแมแหงชาติ นั่น เอง
ในป พ.ศ. 2558 นี้ เพือ่ เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แดองคสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ รัฐบาลไดจดั กิจกรรมตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญูกตเวทีแดองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
โดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกหมูเหลาทัว่ ประเทศเขารวมกิจกรรม เพือ่ แสดงออกถึงความรัก
ที่มีตอแม และแมของแผนดินอยางทั่วถึง รวมถึงการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
ที่จะรวมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเปน
การสงเสริมสุขภาพของประชาชนในการรวมออกกําลังกาย ทําใหสุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง ปลูกฝงใหประชาชนรักการออกกําลังกาย และเสริมสรางความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา
กิจกรรมดังกลาวจะมีขึ้นในวันอาทิตยท่ี 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พรอมกัน
ทั่วประเทศตามเสนทางที่กําหนด โดยเสนทางสวนในกรุงเทพมหานคร จะเริ่มจาก
ลานพระราชวังดุสติ ไปกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค และกลับมาสิน้ สุดทีล่ านพระราชวัง
ดุสติ รวมเปนระยะทาง 43 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จะทรงจักรยานนําทีม ขาราชการ เอกชน และประชาชนเขารวมกิจกรรมดวย สําหรับ
เสนทางสวนภูมิภาค จะเริ่มตนที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเสนทางที่แตละจังหวัดกําหนด
ในเวลาเดียวกันนี้ โดยกิจกรรมดังกลาวไดเปดใหลงทะเบียนทาง www.bikeformom2015.com
และเปดใหประชาชนทั่วไปรับเสื้อสีฟาและเข็มกลัดพระราชทานเพื่อสวมใสในวันกิจกรรม
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่ผานมา
สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ หรือผูท สี่ นใจทีไ่ ดลงทะเบียนเพือ่ รวมกิจกรรม
ไวแลว ไปดูกนั วาจะตองเตรียมตัวอยางไรบางกอนถึงวันที่รวมกิจกรรม
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การเตรียมความพรอมสําหรับรางกาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไมดื่มแอลกอฮอลและของมึนเมา
พักผอนใหเพียงพอ อยางนอย 8 ชั่วโมง
รับประทานอาหาร อยางนอย 2 ชั่วโมงกอนเขารวมกิจกรรม
อบอุนรางกายกอนปนจักรยาน
คํานึงถึงความสามารถในการปนจักรยานของตนเอง
แตงกายใหรัดกุม เหมาะสมกับการปนจักรยาน
เตรียมยาประจําตัวติดตัวไวตลอดเวลาที่รวมกิจกรรม

การบํารุงรักษาจักรยาน
1. ตรวจสอบลอจักรยานทั้ง 2 ขาง และระบบหามเบรก
2. ทดลองปนในระยะที่ใกลเคียงกับเสนทางที่เลือกและสังเกตวา
รถจักรยานมีความผิดปกติหรือไม
3. ติดไฟสองสวางและไฟกระพริบเพื่อการสังเกตที่ชัดเจนของผูสัญจรอื่นๆ

คําแนะนําเพื่อปองการเกิดอันตรายในระหวางรวมกิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ศึกษาการใชสัญลักษณมือในการปนจักรยาน
การเปลี่ยนชองทางตองกระทําโดยระมัดระวัง
ไมควรเบรกกะทันหัน
สวมใสหมวกกันกระแทกตลอดเวลาที่ปนจักรยาน

กอนจากไปในฉบับนี้ ขออัญเชิญพระราชดํารัสตอนหนึ่ง ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ทีท่ รงพระราชทานใหประชาชนชาวไทย ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ใหมคี วามแข็งแรง
อยูเสมอ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองตอไป
“...สุขภาพอนามัยนี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังคํากลาว
ที่วา “จิตใจที่แจมใส ยอมอยูในรางกายที่แข็งแรง” หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ
ไมเจ็บไขไดปวย ก็จะมีสติปญญาเลาเรียน ประกอบสัมมาอาชีพสรางสรรคความเจริญตางๆ
ใหแกชาติบานเมือง ดังนั้นถาจะกลาววา “พลเมืองที่แข็งแรง ยอมสามารถสรางชาติที่มั่นคง”
ก็คงจะไมผิด...”

ขอพระองคทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สมาชิก คณะกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
https://www.bikeformom2015.com/
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Money Life

ซื้อความสุขไดจริงหรือ?
และยังสงผลใหทาํ ผลงานไดดยี งิ่ ขึน้ และมียอดขายเพิม่ ขึน้ อีกดวย
ทฤษฏีนไี้ ดรบั การพิสจู นแลวทัง้ จากหนวยงานขาย และทีมนักกีฬา
เรามักไดยินคําบอกที่วา “เงินไมสามารถ ไมวา จะเปนทีไ่ หนก็ตามบนโลกใบนี้ เรามักจะไดเห็นวาการใหเงิน
ซื้อความสุขได” แตความจริงเปนอยางไร เงินและ และใหของขวัญกับผูอื่นนั้น เปนปจจัยที่ทาํ ใหเรามีความสุข
ความสุขมีความเกีย่ วของกันอยางไร และถาเกีย่ วกัน
สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การใหนี้ไมจําเปนวา
เราควรจะทําอยางไร
จะตองเปนจํานวนเทาไหร หรือ อยูในรูปแบบไหน ไมวาจะเปน
มนุษยเราออนไหวตอการเปลีย่ นแปลงตางๆ เพียงแคเรา ของขวัญชิ้นเล็กๆ การทําการกุศลครั้งใหญ หรือการทําอะไร
ไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น หรือไดรับคาคอมมิชชั่นเปนรางวัล เราก็มี เพื่อผูอื่นไมวาในทางใดก็ลวนแลวแตสงผลตอความสุขของคุณ
ความสุขกับการใชเงินนั้น และปรับลักษณะการใชเงินของเรา ทัง้ นัน้ ความสุขทีเ่ ราไดรบั จากการเสียสละเพือ่ สังคมนัน้ สามารถ
ตามรายไดที่เพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็ว ขอมูลจากงานวิจัยชิ้นแรก ตรวจวัดไดแมแตในปฏิกิริยาทางประสาท
แสดงใหเห็นวา ผูที่มีรายไดสูงกวา 75,000 เหรียญสหรัฐตอป
แตถาคุณตองการจะใชเงินซื้อความสุขของตัวเอง
เงินไดทเี่ พิม่ ขึน้ สูงกวานัน้ จะไมมผี ลกระทบตอความรูส กึ มีความสุข ขอแนะนําใหใชเงินหาประสบการณ มากกวาการซือ้ สิง่ ของ เพราะ
ของพวกเขาในแตละวัน
การเดินทางหรือการเขารวมกิจกรรมบางอยางนั้น มีผลตอ
ความจริงแลว คนทีถ่ กู สลากกินแบงรัฐบาล รางวัลทีห่ นึง่ ความสุขของคุณมากกวา และยังสงผลดีตอสังคมและผูคน
มักกลายเปนคนไมมคี วามสุข และมักจบลงดวยการใชเงินรางวัล อีกจํานวนมากในระยะยาว และในระหวางทีค่ ณ
ุ กําลังเก็บเงินสําหรับ
ที่ไดมาจนหมด เปนหนี้สิน และสูญเสียความสัมพันธอันดีกับ การเดินทางครั้งสําคัญ อยาลืมที่จะเติมความสุขในทุกๆ วัน
เพื่อนฝูง ดังนั้นจึงสรุปไดวา เงินไมสามารถซื้อความสุขไดจริงๆ ของคุณ เพราะการให และการไดรับความสุขอยางตอเนื่อง
แตสงิ่ ทีง่ านวิจยั อีกชิน้ นําเสนอนัน้ ระบุวา สิง่ ทีเ่ ปนปญหา ในระหวางวันเปนสิ่งที่กระตุน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อาจไมใชตวั เงิน แตเปนวิธที เี่ ราใชเงิน แทนทีจ่ ะซือ้ สิง่ ของใหตวั เอง ในสมองของคุณ
ลองซือ้ สิง่ ของนัน้ ๆ ใหผอู นื่ แลวลองสํารวจความรูสกึ ดูวาคุณรูสกึ
แทนทีจ่ ะซือ้ พรมราคาสามหมืน่ บาท เพือ่ ไดรบั ประสบการณ
อยางไร? ผลการวิจัยแสดงวาคนที่ใชเงินเพื่อคนอื่นนั้นมีความ ของการเปนเจาของพรมนั้นเพียงครั้งเดียว ถึงแมจะยาวนาน
สุขมากกวา แตนั่นก็ไมไดหมายความวาคนที่ใชเงินเพื่อตัวเอง ตอเนื่องไปอีกสิบปก็ตาม คงเทียบไมไดกับดื่มกาแฟแกวละ
มีความสุขนอยลง เพียงแตความสุขของเขาก็คงเทาเดิมไมเปลีย่ นแปลง ร อ ยกว า บาทกั บ เพื่ อ นๆ เพราะในการดื่ ม กาแฟแต ล ะครั้ ง
หลักการเดียวกันนี้สามารถนําไปใชไดกับการทํางาน ประสบการณความสุขของคุณก็จะแตกตางกันออกไป
เปนทีม ขององคกรตางๆ ผลจากการทดลองแสดงวา แทนทีอ่ งคกร
ถึงแมวาเงินอาจจะไมใชแหลงที่มาของความสุข แตเรา
จะเขียนเช็คบริจาคเงินจํานวนมาก หากแบงเงินนั้นออกเปน ก็ตองยอมรับวา เงินมีความสามารถในการทําเรื่องยากใหเปน
หลายสวน และเปดโอกาสใหลูกจางของพวกเขาไดเลือกบริจาค เรือ่ งงาย หรือในบางครัง้ ก็ทาํ เรือ่ งงายใหเปนเรือ่ งยาก จะอยางไร
กับองคกรการกุศลที่พวกเขาสนใจ การกระทําเชนนี้สงผลให ก็ตาม มันคงพอจะซื้อความสุขได หากเราใชอยางถูกวิธี
ความพอใจในงานของพวกเขาสูงขึน้ เชนเดียวกัน คนทัว่ ไปทีใ่ ชเงิน
เพื่อคนอื่นในหมูเพื่อนรวมงาน ซึ่งตรงกันขามกับการที่ แตละคน
ใชเงินเพื่อตัวเอง ทําใหความสุขในการทํางานของทุกคนเพิ่มขึ้น
แหลงขอมูล : เว็บไซตทรู ปลูกปญญา http://www.trueplookpanya.com
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แวดวง สอ.จฬ.
■ สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558 เพื่อเปนการใหความรูทางวิชาการและแนวคิดการบริหารงาน
เปนแนวทางในการบริหารงานสหกรณ ทั้งยังรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณ
ตางๆ ทั่วประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแกน ระหวางวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 โดยมีหัวขอสัมมนา ดังนี้
■ ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมอัตราดอกเบี้ย โดย คุณเบญจมาศ โคตรหนองบัว ผูบริหารสวน สวนเศรษฐกิจภาค ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
■ แนวทางการพัฒนาการลงทุนสหกรณ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
■ การติดตามหนี้ตามสัญญาคํ้าประกัน (ใหม) โดย อ.ปรเมศวร อินทรชุมนุม อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด

■ แสดงความยินดี สอ.ครูศรีสะเกษ สหกรณดีเดนแหงชาติ 2558
รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธานกรรมการ เปนผูแ ทนสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ และผูเขารวมสัมมนา แสดงความยินดีสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2558 ประเภทสหกรณ
ออมทรัพย ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558 ณ โรงแรมพูลแมน
ราชา ออคิด จ.ขอนแกน ระหวางวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2558

■ ฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ ใหแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ เพื่อใหเปนตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การปองกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีวทิ ยากรจากสถานี
ดับเพลิงบรรทัดทอง กรุงเทพมหานคร ใหการบรรยายและฝกซอม ณ หองประชุมศุภชัย วาณิชวัฒนา และจุดรวมพล หนาอาคารจามจุรี 9
เมื่อวัน 18 กรกฎาคม 2558
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แวดวง สอ.จฬ.
■ แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ กับหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณ

ผูแทนหนวยงาน

จ. 29 มิ.ย. 2558

ครบรอบ 19 ป
ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานุการ
นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

รศ.ดร.ปริญญา หลวงพิทักษชุมพล
กรรมการผูอํานวยการ

ศ. 3 ก.ค. 2558

ครบรอบ 50 ป
คณะนิเทศศาสตร

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ
รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คณบดี

ครบรอบ 19 ป
คณะจิตวิทยา

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

ผศ.ดร.คัดนางค มณีศรี
คณบดี

ศ. 10 ก.ค. 2558

ครบรอบ 58 ป
คณะครุศาสตร

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ
อ.ชาญวิทย อุปยโส
กรรมการ

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย
คณบดี

พฤ. 23 ก.ค. 2558

ครบรอบ 53 ป
บัณฑิตวิทยาลัย

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท
คณบดี

อ. 7 ก.ค. 2558

ครบรอบ 19 ป
ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

ครบรอบ 50 ป คณะนิเทศศาสตร ครบรอบ 19 ป คณะจิตวิทยา ครบรอบ 58 ป คณะครุศาสตร ครบรอบ 53 ป บัณฑิตวิทยาลัย

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ใหการตอนรับคณะบุคคลจากสหกรณออมทรัพยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

วัน เดือน ป
อ. 14 ก.ค. 2558
พฤ. 16 ก.ค. 2558

จํานวน

คณะผูเยี่ยมชม
สหกรณออมทรัพยกรีนสปอรต จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพะเยา จํากัด

สหกรณออมทรัพยกรีนสปอรต จํากัด

20 คน
7 คน

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพะเยา จํากัด

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

9

หลักทรัพย

ที่ ใชคํ้าประกันเงินกูพิเศษ

ธารินี

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปดใหบริการเงินกูพิเศษแกสมาชิกมาตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณ (พ.ศ. 2504) ซึ่งใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคคอื ตองการใหสมาชิกมีบานหรือทีด่ นิ เปนของตนเอง จนถึงปจจุบนั สมาชิกของสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
มีโฉนดบานที่ดิน จํานวน 3,168 โฉนด และมีอาคารชุดเปนของตนเองจํานวน 291 หอง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
ทั้งนี้ หลักเกณฑของเงินกูพิเศษไดรับการปรับปรุงแกไขมาหลายตอหลายครั้ง เพื่อใหเหมาะสม รองรับ
กับสภาพและปจจัยตางๆ ของสมาชิก ซึ่งผูเขียนจะนําเสนอหลักเกณฑการใชหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูพิเศษที่ไดรับ
การปรับปรุงลาสุดมานําเสนออีกครั้งเพื่อใหสมาชิกไดรับรูและเขาใจทั่วกัน

หลักทรัพยที่สามารถนํามาคํ้าประกันเงินกูพิเศษ
1. หุนสหกรณ คือ หุนที่สมาชิกสะสมกันมาเรื่อยๆ ตั้งแตแรกสมัครเขามาเปนสมาชิกนั่นเอง มีทั้งสะสมแบบ
หักรายเดือนจากเงินเดือนและแบบเปนเงินกอน หุนนี้สามารถใชคํ้าประกันเงินกู ไดทุกประเภทไดถึงรอยละ 95
ของมูลคาหุน
2. เงินฝาก ไดแก เงินฝากประจํา มีสิทธิ์เชนเดียวกันกับหุน
3. ที่ดิน อันปลอดภาระจํานองรายอื่น
4. ทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสราง อันปลอดภาระจํานองรายอืน่ ซึง่ ซือ้ โดยตรงจากโครงการและหรือคณะบุคคล
5. หองชุด อันปลอดภาระจํานองรายอื่น
หลักทรัพยที่เปนที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุด ที่นํามาคํ้าประกันการกูพิเศษ ตองเปนของสมาชิกหรือ
คูสมรสเทานั้น

การกูพิเศษวนซํ้า
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง กรณีหลักทรัพยเกา ตองชําระหนี้เงินกูมาแลวไมนอยกวา 24 งวดเดือน
กรณีหลักทรัพยใหม ราคาประเมินเดิม 100% ชําระหนี้มาแลว 24 งวดเดือน สามารถกูวนซํ้าโดยใชราคา
ประเมินเดิม 100% แตหลังจากกูครบ 48 เดือน นับตั้งแตวันที่ประเมินราคาครั้งแรก จะตองไปประเมินราคาใหม วงเงิน
ใหกูไดไมเกิน 70%
ที่ดินวางเปลา ตองชําระหนี้เงินกูมาแลวไมนอยกวา 30 งวดเดือน
**กรณีใชที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือที่ดินวางเปลาคํ้าประกันโดยชําระหนี้ไมครบงวดเดือนตามที่กําหนด
หากสมาชิกซือ้ ทีด่ นิ แปลงอืน่ หรือซือ้ ทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางแปลงอืน่ หรือปลูกสรางสิง่ ปลูกสรางใหมบนทีด่ นิ ทีจ่ าํ นองรวมกับ
หลักทรัพยอ่นื ๆ จะตองนําหลักทรัพยที่จะซื้อหรือสิ่งปลูกสรางใหมมาคํ้าประกันรวมกับหลักทรัพยเดิมดวย
อาคารชุด

ไมมีการกูวนซํ้า

สมาชิกที่ยื่นกูพิเศษ และไดรับอนุมัติ แลวขอยกเลิกการกู หากตองการกูใหมเพื่อเพิ่มวงเงินกู ตองยื่นกูใหม
ในเดือนถัดไป
หลักเกณฑก ารกูของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่สมาชิกผูกูหรือผูตองการจะกู
ตองรับทราบอีกมาก ซึ่งหากมีทานใดสงสัย สามารถสอบถามมาไดทฝี่ ายเงินกู โทร. 0-2218-0555 ผูเขียนก็จะนํามาเผยแพร
ใหสมาชิกทานอื่นๆ ไดทราบและเขาใจในโอกาสตอไป
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“ไขไก กับ พยาธิตืด”

อาจารย นายสัตวแพทย ดร. ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ÍÕ¡Ë¹Ö§è àÃ×Íè §·ÕÎè Í× ÎÒ áÅÐà»š¹»ÃÐà´ç¹ãËŒËÅÒÂæ ·‹Ò¹µ×¹è µÃÐË¹¡¡Ñº¡ÒÃ»ÃØ§ÍÒËÒÃ ¹Ñ¹è ¡ç¤Í× ÀÒ¾·Õàè ¼Âá¾Ã‹¡¹Ñ
ã¹âÅ¡â«àªÕÂÅ à»š¹ÀÒ¾¢Í§ä¢‹ä¡‹µŒÁáÅÐÁÕÀÒ¾¢Í§ÊÔè§·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðáº¹ÂÒÇ¤ÅŒÒÂ¾ÂÒ¸ÔµÑÇµ×´·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂã¹
ä¢‹¹Ñé¹ «Öè§·íÒàÍÒËÅÒÂ¤¹à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃËÇÒ´¼ÇÒä»µÒÁæ ¡Ñ¹ ËÅÒÂ¤¹àÃÔèÁÇÔµ¡Ç‹Ò¡ÒÃ¡Ô¹ä¢‹·ÕèÇÒ§¢ÒÂµÒÁ
·ŒÍ§µÅÒ´ ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂá¤‹äË¹
กอนที่จะยืนยันวา “กินไขไดหรือไม” หรือ “กินไขแลวมีความเสี่ยงหรือไม” ผมขอเอาขอมูลเชิงวิชาการมาคุยกัน
สักเล็กนอยครับ

ประเด็นที่ 1 วงจรชีวิตของพยาธิตืดในไก
แบบเขาใจงายๆ ก็คือ เริ่มจากไกกินผูถูกอาศัยกึ่งกลาง (intermediat host) ไดแก มด ตั๊กแตน หรือแมลงวันบาน
ที่มีตัวออนระยะติดโรค (cysticercoid) เขาไป
จากนัน้ ตัวออนก็จะไปเจริญในลําไสของไก แลวก็มกี ารสรางปลอง (strobilization) เพิม่ จํานวนปลองใหมคี วามยาวมากขึน้
ลักษณะของพยาธิตดื จะเปนปลองๆ แบงเปน สวนหัว (Scolex) สวนคอ (Neck) และสวนปลอง (Segment) ซึง่ ลักษณะ
เปนปลองแบนๆ บางๆ ปลองสวนตนจะมีขนาดเล็กกวา และคอยๆ มีขนาดใหญขนึ้ เรือ่ ยๆ โดยปลองสวนปลายๆ จะมีไขอยูภ ายใน
ปลองจํานวนมาก พรอมที่จะหลุดเปนปลองๆ ปนออกมากับอุจจาระ
โดยทั่วไปแลวพยาธิตืดในไกมีหลายประเภท แตละประเภทนั้นมักจะมีความยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตรเทานั้น
ซึ่งภาพที่โพสทตอๆ กันมานั้น คอนขางยาวและมีลักษณะเปนเสนแบนๆ ไมคอยเห็นเปนปลอง ซึ่งถาเปนพยาธิตืดจริง กวาที่
จะไดความยาวขนาดนั้น คงตองใชเวลาเปนสัปดาหทีเดียวครับ

ประเด็นที่ 2 กระบวนการการสรางไขของไก
การสรางไขไก กวาที่จะไดไขไกออกมา 1 ฟองนั้นนั้น เริ่มตั้งแต ไขแดง หรือ ไข (folicle) ที่พรอมตกไขและหลุดมาจาก
รั งไข (ovary) เคลื่อนที่ผานทอนําไข (oviduct) แตละสวน มีการสรางเยื่อหุม จนกระทั่งสรางเปลือก และออกไขมาเปนฟอง
ผานทางชองทวารหนัก ซึ่งจะใชเวลาทั้งสิ้นเพียง 1 วัน หรือประมาณ 24 ชั่วโมงเทานั้น

ประเด็นที่ 3 ลักษณะทางกายวิภาคของชองทางสูภายนอกของไข
สัตวปก (ไก เปด และนก) จะมีชองทางที่เปดรวมกันของ 3 ระบบ ไดแก 1. ระบบสืบพันธุ 2. ระบบขับถายปสสาวะ
3. ระบบทางเดินอาหาร (ทอเปดของทอนําไขจากรังไข ทอนํานํ้าปสสาวะจากไต และทอนํากากอาหารจากลําไส) ทั้ง 3 ระบบ
จะเชื่อมตอกันที่ลําไสใหญสวนปลาย บริเวณใกลรูเปดสูภายนอกที่เรียกวา cloaca ไมไดเชื่อมกันตั้งแตสวนตน ทางเปดรวมนี้
จึ งเปนชองทางเดียวที่เชื้อจะเดินทางยอนกลับจากทางเดินอาหารไปยังทอนําไข แตมีความเปนไปไดตํ่ามากที่เชื้อจะเคลื่อนที่
ยอนกลับขึ้นไปดานบน
เมือ่ พิจารณาจาก วงจรชีวติ ของพยาธิ ระยะเวลาของการสรางไขในทอนําไข และลักษณะทางกายวิภาคของทางเดินอาหาร
ของไก รวมถึงภาพของสิ่งที่พูดกันวาเปนพยาธิตืดที่เห็นในโลกโซเชียลนั้น จึงคิดวามีความเปนไปไดนอยมากๆ ที่จะเกิด
เหตุการณนี้ขึ้นครับ
ในอดีต (ป พ.ศ. 2516) เคยมีรายงานวา มีการพบพยาธิตัวกลมกลุม ascarids ในไขไก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
(แตยังไมเคยมีรายงานเรื่องการพบพยาธิตืดเลย) เหตุการณที่พบพยาธิตัวกลมนั้น ในอดีตอาจเกิดได (แบบอุบัติเหตุ) เนื่องจาก
คุ ณภาพการเลี้ยงที่ไมถูกสุขลักษณะ แตในปจจุบัน สุขอนามัยในการเลี้ยงไกเชิงอุตสาหกรรมนั้นพัฒนาไปมาก มีการจัดการ
โรงเรือนที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมคุณภาพของอาหารที่จะใหไกกิน มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนปองกันโรคและการถายพยาธิ
ที่ไดมาตรฐาน ดังนั้นในสถานะที่เปนสัตวแพทย จึงอยากใหมั่นใจไดวา เราสามารถรับประทานไขไดอยางปลอดภัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากเราทําใหสุกดวยแลวละก็ ยิ่งไมมีอะไรนาวิตกเรื่องพยาธิและการติดเชื้อจากไขไกเลยครับ
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ขาว บริการสมาชิก
ขายที่ดิน

♦ เนื้อที่ 9 ไร 1 งาน 28 ตร.ว. ตรงขามสําเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ
เขตบางบอน กรุงเทพฯ ราคาไรละ 20 ลานบาท สนใจติดตอ นายสมาน
พุกเจริญ สังกัดสํานักบริหารระบบกายภาพ โทร. 090-960-0176
♦ เนือ้ ที่ 200 ตร.ว. ซอย 11/5 หมู 11 แขวงคลองสาม เขตคลองหลวง
จ.ปทุมธานี (ที่ดินเขาซอยประมาณ 200 เมตร) ราคา 1.6 ลานบาท
สนใจติดตอ นายจักรี สุขโข คณะวิทยาศาสตร โทร. 085-219-3288

ขายบานพรอมที่ดิน

♦ หมูบานสวนปาลม เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.บางหญาแพรก อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร ราคา 1.85 ลานบาท สนใจติดตอ นางสาวสุขศรี วงศนุช
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 081-9065615, 0-2218-8616
♦ หมู  บ  า นลลิ ล อิ น เดอะพาร ค เนื้ อ ที่ 41.2 ตร.ว.
ถนนพระราม 2 - เอกชั ย ต.บางนํ้ า จื ด อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รสาคร
ราคา 2.69 ลานบาท สนใจติดตอ นางสาวพลอยชนก บุญชวย
คณะแพทยศาสตร โทร. 086-615-5469, 0-2256-4717-8
♦ หมูบานพฤกษา 1 เนื้อที่ 18 ตร.ว. (มี 3 หองนอน) ต.ลําผักกูด
อ.ธัญบุรี (กลางเมือง) จ.ปทุมธานี ราคา 600,000 บาท สนใจติดตอ
นางนิตยา อนันตคู สังกัดสํานักงานการทะเบียน โทร. 0-2218-0006
♦ บานพรอมทีด่ นิ ทํานา 56 ไร (บานขนาด 5 หองนอน) อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี ราคา 8.5 ลานบาท สนใจติดตอ นางสาวสุรารักษ พรมยอด
คณะครุศาสตร โทร. 098-542-5578
♦ โครงการ i-nine เนื้อที่ 36 ตร.ว. (290 ตร.ม.) ซ.อินทามระ 9
ถนนสุทธิสาร ใกลสถานีรถไฟฟาสะพานควาย และรพ.เปาโล จ.กรุงเทพฯ
(บาน 3 ชั้น 4 หองนอน 5 หองนํ้า) ราคา 15 ลานบาท สนใจติดตอ
นายนรชัย วงศกรเชาวลิต คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 089-449-6990

ขายคอนโดมิเนียม

♦ รีเจนโฮม 12 เนื้อที่ 31.5 ตร.ม. ซ.ลาดพราว 41 เขตหวยขวาง
จ.กรุงเทพฯ (1 หองนอน 1 หองนํ้า มีหองครัวพรอมเฟอรนิเจอร และ
เครือ่ งใชไฟฟา) ราคา 1.55 ลานบาท สนใจติดตอ นายชรินทร เหนีย่ งแจม
คณะแพทยศาสตร โทร. 097-094-3780

ง
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เชิญชวนสมาชิกที่มีทักษะดานงานชาง
ลงขาวประชาสัมพันธ เพือ่ ใหสมาชิกสหกรณ
ไดใชบริการ ในราคายุติธรรม

♦ ขายดาวน เดอะ เบส พัทยากลาง โครงการของแสนสิริ
เนื้อที่ 29.5 ตร.ม. (ชั้น 17 หองชุด 1 หองนอน พรอมเฟอรนิเจอร) โครงการ
จะกอสรางแลวเสร็จปลายปนี้ ราคา 2.69 ลานบาท สนใจติดตอ
นางสาวสุ ว นิ ต แก ว รั ต น สั ง กั ด สํ า นั ก งานจั ด การทรั พ ย สิ น
โทร. 086-530-2029
ขายดาวนคอนโด The Hotel เครือโรงแรมริชมอน หอง studio
ชั้น 19 เนื้อที่ 28 ตร.ม. หางจากศูนยราชการ จ.นนทบุรี 1 ก.ม. ใกลแยก
แคราย ติดสถานีรถไฟฟาศรีพรสวรรค (สายสีมวง) เพียง 10 เมตร
ยอดโอน 1.8 ลานบาท จายดาวนไปแลว 1.8 แสนบาท (ขอดาวนคืน
1 แสนบาท เทานั้น) สนใจติดตอ อ.อธิ รั ต น บุ ญ สมบู ร ณ ส กุ ล
ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม โทร.086-777-7515

ขายรถยนต

♦ รถตู TOYOTA รุน RDH222R-LEMDYTB4 ป 2012 สีเทา
เครื่องยนต 2,494 ซีซี ราคา 900,000 บาท สนใจติดตอ นายชรินทร
เหนี่ยงแจม คณะแพทยศาสตร โทร. 097-094-3780

อื่นๆ

♦ พยากรณ ด  ว ยโหราศาสตร ไ ทย ราศี จั ก ร นวางค จั ก ร
ตรี ย างค จั ก ร ทั ก ษาตรี วั ย และทั ก ษายุ ค สนใจติ ด ต อ
อ.ดร.ยุพิน จินตภากร คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-818-8498
♦ จําหนายนํ้ายาปรับผานุม นํ้ายาลางจาน นํ้ายาถูพื้น นํ้ายา
ลางหองนํ้า จากโรงงานผูผลิตที่ไดมาตรฐาน คุมคา ราคาประหยัด สนใจ
ติดตอ นางภิญญดา นนทปรัชญากุล สังกัดสํานักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 090-262-8541
♦ จําหนายนํ้ามันหัวเขาสมุนไพรหมอศุภ ปรุงจากคัมภีรใบลาน
สูตรโบราณของจังหวัดนานดวยสมุนไพรธรรมชาติ 100% ชวยบรรเทา
อาการขอเขาเสื่อม เขาอักเสบ ปวดกลามเนื้อรัดเขา นํ้าเลี้ยงไขขอแหง
ปวดกลามเนื้อจากการเลนกีฬาและอุบัติเหตุปวดหลัง ปวดเอว ฯลฯ ราคา
ขวดละ 120 บาท สนใจติดตอ นางสาวธารินี ทองสงฆ สหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ 098-956-9415
♦ บริการใหเชารถตูพ รอมคนขับ เพือ่ เดินทางทองเทีย่ วเปนหมูค ณะ
ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนเดินทางพักผอน ทีมงานยินดีใหบริการ
สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร โทร. 087-099-6969
♦ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก โบชัวร
แผนพับ ใบปลิว สือ่ โฆษณา ประชาสัมพันธ รับจัดเลยเอาท รายงานประจําป
(Annual Report) วารสารรายเดื อ น รายสั ป ดาห สนใจติ ด ต อ
นายทศพร ชื่นรส สมาชิกสมทบ โทร. 081-428-7785, 089-481-4281

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นายเสนาะ
ศรีเมือง
คณะวิทยาศาสตร
รศ.สพ.ญ.ชวนพิศ โสภณหิรัญรักษ คณะสัตวแพทยศาสตร
12
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นางสุชาดา วงศวิวัฒน
น.พ.ประดิษฐ เจริญลาภ

สถาบันเอเชียศึกษา
คณะแพทยศาสตร

ล
ั
ว
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
น
หนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สวนที่หนึ่ง

เกม บุคคลสําคัญของโลก
วิธีเลน : นําตัวอักษรหนาชื่อแตละคน จับคูใสในชองวางที่เปนผลงาน
ของคนนั้นใหถูกตอง

ทฤษฎีทวีปเลื่อน
ประดิษฐกลองโทรทัศนดูดาว
สรางเครื่องบินเปนคนแรก
บิดาทางพันธุศาสตร
นักบินอวกาศคนแรกของโลก
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
กฎแรงโนมถวงของโลก
เหยียบผิวดวงจันทรเปนคนแรกของโลก
ผูคิดคนตารางธาตุ
คนพบกัมมันตภาพรังสี

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

¡Ã¡®Ò¤Á 2558
คําตอบ
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

1. ผัดผอน
2. โควตา
3. คลินิก
4. ขะมักเขมน
5. ตกลองปลองชิ้น
6. ออฟฟศ
7. รสชาติ
8. หลงใหล

อัลเบิรต ไอนสไตน
ยูริ กาการิน
เซอร ไอแซค นิวตัน
กาลิเลโอ กาลิเลอิ
นีล อารมสตรอง
ดิมิทรี เมนเดเลเยฟ
เกรเกอร เมนเดล
อัลเฟรด เวเกเนอร
มารี คูรี
พี่นองตระกูลไรท

ง คําถามประจําเดือน ส.ค. 2558
อ
ส
่
ี
ท
น
สว

คณะ/สังกัด...........................................................................................
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
h
i.
j.

หลักทรัพยที่จะนํามาคํ้าประกันการกูพิเศษ
ของสมาชิก หลักทรัพยนั้นจะตองเปนของ
และหรือ
เทานั้น

à©ÅÂ

9. ประนีประนอม
10. ทยอย
11. ลายเซ็น
12. ไอศกรีม
13. ทะนุบํารุง
14. สําอาง
15. คฤหาสน

สวนที่สอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ให
สวั ส ดิ ก ารทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษา
เพือ่ เปนทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ทุนสงเสริม
การศึกษา และทุนเรียนดี

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กรกฎาคม 2558

น.ส.ภควรรณ ทองวิจิตร สังกัดคณะแพทยศาสร
มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 310 คน
ตอบถูก 251 คน ตอบผิด 59 คน

จับรางวัลโดย

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1. น.ส.สุวนิต แกวรัตน
2. นายประวีร รัตนมณี
3. นายสาการียา เหมและ
4. น.ส.พัชรี นิ่มทอง
5. นางสุมาลี หิรัญวชิระ

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

570144
515040
493987
431511
422699

สํานักงานจัดการทรัพยสิน
สํานักงานวิชาการ ปโตรเลียม
ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
เศรษฐศาสตร
ครุศาสตร

รายชื่อผูไดรับรางวัล
6. นางอุษา ทองคํา
7. นางอรพรรณ จิตตวราวงษ
8. นางพิกุล สมมีทรัพย
9. น.ส.ลัพธวรรณ ลีรพงษกุล
10. นายขจร เทพยปฏิพัธน

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

291417
384379
370866
E25420
D92782

ทันตะแพทยศาสตร
ทันตะแพทยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

คําถาม อยากทราบบทบาทและหนาที่ของผูประสานงานประจําหนวยของ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
¤íÒµÍº

ตอบผูป ระสานงาน เปนผูทาํ หนาทีป่ ระสานงานเรือ่ งราวตางๆ ระหวางสมาชิกกับคณะกรรมการ
หรือสมาชิกกับเจาหนาที่ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และใหบริการขาวสารของสหกรณที่มีทั้งหมด
ไปสู สมาชิก ประชาสัมพันธกิจกรรมของสหกรณ รวมถึงการชวยเหลือหรือรวมงานของสหกรณ
ตามที่สหกรณรองขอ
ผูป ระสานงานไมมีสิทธิใดๆ ในการรูขอมูลเชิงลึกของสมาชิก โดยที่สมาชิกไมใหความยินยอม
แตขอมูลทางกายภาพที่ไมใชขอมูลเชิงลึก เชน สมาชิกมีบุตรกี่คน คุณพอ คุณแมเสียชีวิตหรือยัง เปนตน
เปนสิง่ ทีผ่ ปู ระสานงานควรรู เพือ่ ดูแล และยํา้ เตือนสมาชิกในการขอรับสิทธิในสวัสดิการตางๆ ของสหกรณ
ที่สมาชิกควรไดรบั

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

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก
เรื่อง การติดตามทรัพยสินสหกรณที่หายไป

กรรมการสหกรณไมใหความรวมมือ ทรัพยสินถาวรหายไปกอนสงมอบยากที่จะติดตาม จะตัดออกจากบัญชี
และเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดหรือไม นอกจากนี้ทรัพยสินบางรายการ กรรมการสหกรณนําไปให
สถานีตํารวจใช ทางผูชาํ ระบัญชีตองทําหนังสือถึงสถานีตํารวจบริจาคทรัพยสินให จะไดหรือไม
กรณีดังกลาว ทรัพยสินที่หายไปกอนที่สหกรณจะสงมอบใหผูชําระบัญชีเปนเรื่องที่คณะกรรมการของสหกรณ
ควรติตดตามใหมีผูรับผิดชอบ สวนการจัดทํางบดุล ณ วันรับมอบทรัพยสินนั้น ทรัพยสินในงบดุลจะเปนทรัพยสินที่มี
อยูจริง ณ วันรับมอบฯ ขณะที่ ทรัพยสินที่กรรมการสหกรณนาํ ไปใหสถานีตํารวจใชโดยหลักการตองเรียกคืน แตในทาง
ปฏิบัติที่ประชุมใหญอาจใหสตั ยาบัน โดยอนุมัตงิ บดุลที่แสดงรายการที่มีอยูจริง

สมาชิกสามารถ

ยื่นทุนเรียนดีของบุตร ไดจนถึง
วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558
ประกาศผลพิจารณา

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
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พิธีมอบทุนเรียนดี
และโลเรียนดี

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558
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1.

กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งผูประสานงานฯ ป พ.ศ. 2559
รับใบสมัครเขารับการหยั่งเสียงฯ และเขารับการเลือกตั้งฯ

วั นจันทรที่ 24 ถึง วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2558 ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. ที่สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.savings.chula.ac.th

2.

การยื่นใบสมัคร
➣ สําหรับผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ

วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2558

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558
➣ สําหรับผูสมัครเขารับการเลือกตั้งผูประสานฯ
ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. ที่สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

3.

ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และลงคะแนนเลือกตั้งฯ
➣

สําหรับการลงคะแนนลวงหนาของสมาชิก

ในวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 ถึง 15.30 น.
ณ โถง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
(แจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรขอใชสทิ ธิลงคะแนนลวงหนา ภายในวันจันทรที่ 28 กันยายน 2558)
➣

สําหรับการลงคะแนนตามปกติของสมาชิก

ในวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 ถึง 15.30 น.
ณ หนวยลงคะแนนตางๆ
หมายเหตุ แกไขขาวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 จากวันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ถูกตองเปนวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประกาศขายทอดตลาด
เนื้อที่ตามโฉนด 2 ไร 2 งาน 54 ตร.ว.
ที่ดินวางเปลา โฉนดเลขที่ 33735 เลขที่ดิน 35 หนาสํารวจ 2723 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
ราคาประเมินเจาพนักงาน 421,600.- บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้

นัดที่ 1
นัดที่ 2
นัดที่ 3
นัดที่ 4
นัดที่ 5
นัดที่ 6

ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่
ในวันที่

19
9
30
21
11
2

สิงหาคม
กันยายน
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2558
2558
2558
2558
2558
2558

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐม เลขที่ 554/8-10 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร
อ.เมือง จ.นครปฐม นายชวภณ ฐิติสโรช เจาของสํานวน โทร. (034) 256437, 241895 โทรสาร (034) 243905
ในวันและเวลาราชการ หรือที่ฝายนิติการ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ โทร 0-2218-0555 ตอ 2101-2

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
จุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ย
า

ท
ด
ุ
ส
ส
า
โอก ิทธิ์นะจะ

ชาอดหมดส

ทุนการศึกษาประเภท

ทุนสงเสริมการศึกษาประจําป 2558
ครอบครัวละ 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
ถึง 18 สิงหาคม 2558 นี้เทานั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ ดาวนโหลดแบบพิมพ
ขอทุนไดที่ www.savings.chula.ac.th

สม าชิกที่ยื่นกูพิเศษและ
ได รับอนุมัติ แลวขอยกเลิก
การกูเพื่อเพิ่มวงเงิน

“ãËŒÂ×è¹¡ÙŒãËÁ‹ä´Œã¹à´×Í¹¶Ñ´ä»”

การนําเช็คธนาคาร

ฝากเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณฯ
การนําเช็คธนาคารฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ถานําฝากกอนเวลา 10.30 น. ของวันทําการ สหกรณจะบันทึกยอดเงินฝากใหทาน
ในวันนัน้ สมาชิกสามารถถอนเงินจากยอดเงินฝากดังกลาวไดเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันทําการถัดไป ถานําฝากหลังเวลา 10.30 น. สหกรณ
จะบันทึกยอดเงินฝากใหทา นในวันทําการถัดไป กรณีนสี้ มาชิกสามารถถอนเงินจากยอดเงินฝากดังกลาวได ในอีกสองวันทําการเวลาประมาณ 14.30 น.

ขอควรสังเกตเกี่ยวกับเช็ค
1. เช็คสั่งจายเงินสด บุคคล นิติบุคล เปนเช็คขีดครอมธรรมดา หรือ “& CO” นําฝากเขาบัญชีออมทรัพยฯ ได
2. เช็คสั่งจาย “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” และขีดครอม “A/C PAYEE ONLY” นําฝากเขาบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยฯ ได
3. เช็คสั่งจาย บุคคล นิติบุคคล และขีดครอม “A/C PAYEE ONLY” นําฝากเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยฯ ไมได
4. ถาเปนเช็คสั่งจายเงินสดและขีด “หรือผูถือ” ออก นําฝากเขาบัญชีออมทรัพยฯ ไมได (เปนเช็คเสีย)

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

