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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด



อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินเฉลี่ยคืน
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เงินฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยทบตน

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

ไมจาํกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา

เงินฝากประจํา

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.20

3.40
3.30

3.50

2.7200

2.8900
2.8050

2.9750

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

  3 เดือน  2.75 2.3375

  6 เดือน  3.00 2.5500

  12 เดือน

 ไมถึง 1 ลานบาท  3.10 2.6350

 ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 20 ลานบาท 3.20 2.7200

 ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 30 ลานบาท 3.30 2.8050

 ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  แตไมถึง 50 ลานบาท 3.40 2.8900

 ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป  3.50 2.9750

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

 โทรศัพท 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝายการเงิน ตอ 1501, 1503 
 ฝายเงินกู  ตอ 1401, 1806-1811
 ฝายเงินฝาก  ตอ 1502, 1802-1805
 ฝายทะเบียนสมาชิก  ตอ 1301, 1812-1813
 ฝายธุรการ  ตอ 1201-1205
 ฝายประชาสัมพันธ  ตอ 1101, 1800
 ฝายบัญชี  ตอ 1601-1603
 ฝายสินเชื่อและการลงทุน  ตอ 1701-1703
 ฝายนิติการ  ตอ 2101-2102
 ฝายอาคารสถานที่ฯ  ตอ 2201-2202
 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ 2001-2004
 ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร ตอ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร 0-2218-1039
 สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร 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.)

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

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

คณะผูจัดทํา

ประเภท

ประเภท

สมาชิก
(ตั้งแต

1 พฤษภาคม 2558)

ดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ

ดอกเบี้ยเงินกู

เงินเฉลี่ยคืน

4.75
4.00

3.00

5.00

2.755
2.800

2.850

…

42.00
30.00

5.00

ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

หนวย : รอยละ

ระยะสั้น
(ไมเกิน 50 งวด)

ระยะยาว
(ไมเกิน 180 งวด)

4.50

5.50(ตั้งแต 30 เมษายน 2558)

สหกรณอื่น

“รักเรียน รูงาน ถนอมบานเมืองไทย

รวมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม”

สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

คําขวัญพระราชทาน เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ2



 รายการ 2557 พ.ค. 2558 มิ.ย. 2558
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 15,406 15,439

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,468 11,463 11,477

  - สมาชิกสมทบ 3,851 3,942 3,961

1.  สินทรัพยรวม 34,270,020,165.65 34,621,212,584.61 35,928,634,316.44

  1.1  เงินใหสมาชิกกู 5,237,213,789.56 5,357,970,699.10 5,383,195,993.01

  1.2  เงินใหสหกรณอื่นกู 10,669,417,544.10 10,268,240,631.74 10,519,646,312.48

  1.3  เงินลงทุน 18,084,273,452.48 18,681,014,952.11 19,658,450,477.04

    1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 606,388,453.85 770,047,951.14

    1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 16,169,805,463.41 16,987,011,491.05

    1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น 1,900,120,853.83 1,904,821,034.85 1,901,391,034.85

  1.4  สินทรัพยอื่น 279,115,379.51 313,986,301.66 367,341,533.91

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 18,737,297,183.28 19,909,504,605.44

  2.1  เงินกูยืม 5,300,000,000.00 5,330,000,000.00 6,375,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 12,462,773,777.33 12,594,961,198.35

  2.3  ตั๋วสัญญาใชเงิน 845,575,413.08 681,540,206.10 678,347,204.30

  2.4  หนี้สินอื่น 202,226,900.83 262,983,199.85 261,196,202.79

3.  ทุนของสหกรณ 16,262,704,285.48 15,883,915,401.33 16,019,129,711.00

  3.1  ทุนเรือนหุน 11,932,198,250.00 12,057,560,620.00 12,109,055,440.00

  3.2  ทุนสํารอง 1,989,886,203.09 2,145,524,169.06 2,145,524,169.06

  3.3  ทุนสะสม 763,513,079.43 778,474,821.86 773,545,693.32

  3.4  อื่นๆ 540,211,576.58 503,696,713.99 495,563,190.25

  3.5  กําไรสุทธิ 1,036,895,176.38 398,659,076.42 495,441,218.37

4.  รายได  1,797,825,411.57 683,154,002.79 833,316,450.67

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 249,456,232.42 109,139,977.89 130,005,182.18

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 598,047,362.54 230,718,366.82 270,033,637.64

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  837,503,396.67 300,348,044.92 382,320,611.17

  4.4  รายไดอื่น 112,818,419.94 42,947,613.16 50,957,019.68

5.  คาใชจาย 760,930,235.19 284,494,926.37 337,875,232.30

  5.1  ดอกเบี้ยจาย 568,771,475.15 217,428,482.59 262,803,725.91

  5.2  คาใชจายในการบริหาร 192,158,760.04 67,066,443.78 75,071,506.39
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 สวสัดคีรบั เดอืนสงิหาคมเปนที่ทราบกนัดอียูแลววาเปนเดอืนที่มคีวามสาํคญั ซึ่งเราปวงชนชาวไทย

จะไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอแมของแผนดิน และแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอมารดา

ผูใหกาํเนดิ โดยรฐับาลมกีารจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 และสงเสริมใหประชาชนชาวไทยหันมาออกกําลังกาย 

สรางเสรมิสขุภาพใหมคีวามแขง็แรงในโครงการ “Bike for Mom : ปนเพื่อแม” ผมขอเชญิชวนสมาชกิ

เขารวมกจิกรรมนี้ นอกจากจะไดถวายความจงรกัภกัดตีอแมของแผนดนิแลวยงัไดความแขง็แรงและสขุภาพ

ที่ดอีกีดวย รายละเอยีดตดิตามไดที่ www.bikeformom2015.com หรอื โทร. 1122

  ในเดอืนที่แลวมาผมไดเกริ่นไปเกี่ยวกบัเรื่อง สมัมนาสมาชกิอาวโุส ประจาํป 2558 มกีารเปลี่ยนแปลง

กาํหนดการจดัสมัมนาจากเดมิวนัที่ 12 - 13 กนัยายน 2558 เปลี่ยนเปน วนัที่ 19 - 20 กนัยายน 2558 

ณ เดอะเลกาซ ีรเิวอรแคว รสีอรท จ.กาญจนบรุ ีเริ่มลงทะเบยีนไดแลว ตั้งแตวนันี้ - 14 สงิหาคม 2558

 สมาชกิหลายทานคงทราบกนัแลววา สหกรณฯ ปรบัเปล่ียนอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจาํและตัว๋

สัญญาใชเงิน ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เปนตนไป   ใหเหมาะสมกบัสถานการณปจจบุนั 

แตอยางไรกด็ ีอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากของสหกรณกย็งัสงูกวาสถาบนัการเงนิอื่น ซึ่งอตัราดอกเบี้ยเดมิไดเริ่มใช

มาตั้งแตวนัที่ 1 กมุภาพนัธ 2556 หลงัจากนั้นไมมกีารปรบัเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยเลย สมาชกิสามารถดรูายละเอยีด

ตารางดอกเบี้ยเงนิฝากประจาํและตารางดอกเบี้ยตั๋วสญัญาใชเงนิไดในหนา 2 ของขาวเลมนี้ไดเลยครบั

  สดุทายหากสมาชกิยงัมคีวามกงัวลใจเรื่องใดอยูหรอือยากพดูคยุกบัผมในเรื่องที่ทานสงสยั สามารถ

ม าพบกบัผมไดที่สหกรณฯ อาคารจามจรุ ี 9 ทกุวนัทาํการ หรอืตดิตอผมไดที่เบอร 081-617-1358 นะครบั 

ผมยนิดรีบัฟงทกุความคดิเหน็จากสมาชกิทกุทานครบั...สวสัด ี
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 เขาสูชวงเดือนสิงหาคม เดือนที่มีวันสําคัญตอประชาชนชาวไทยทุกคน
เดือนที่จะไดรําลึกถึงกลิ่นดอกไมชนิดหนึ่ง ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ สงกลิ่นหอมไปไกล 
เดือนที่คนไทยทุกคนจะไดยินเสียงเพลงอมตะ เมื่อฟงทีไรตองหวนระลึกถึงบุญคุณ
ของผูที่ใหกําเนิดเรามา นั่นคือวันแมแหงชาติ นั่น เอง

ธนากร

Bike For Mom :
             ปนเพื่อแม

 ในป พ.ศ. 2558 นี้ เพื่อเปนการแสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีแดองคสมเดจ็พระนางเจาฯ 

พระบรมราชนินีาถ รฐับาลไดจดักจิกรรมตามพระราชปณธิาณของสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญูกตเวทีแดองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 

โดยเปดโอกาสใหประชาชนทกุหมูเหลาทั่วประเทศเขารวมกจิกรรม เพื่อแสดงออกถงึความรกั

ที่มีตอแม และแมของแผนดินอยางทั่วถึง รวมถึงการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ

ที่จะรวมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเปน

การสงเสริมสุขภาพของประชาชนในการรวมออกกําลังกาย ทําใหสุขภาพรางกายสมบูรณ

แขง็แรง ปลูกฝงใหประชาชนรกัการออกกาํลงักาย และเสรมิสรางความมนีํ้าใจเปนนกักฬีา

 กจิกรรมดงักลาวจะมขีึ้นในวนัอาทติยที่ 16 สงิหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พรอมกนั

ทั่วประเทศตามเสนทางที่กําหนด โดยเสนทางสวนในกรุงเทพมหานคร จะเริ่มจาก

ลานพระราชวงัดสุติไปกรมทหารราบที่ 11 รกัษาพระองค และกลบัมาสิ้นสดุที่ลานพระราชวงั

ดสุติ รวมเปนระยะทาง 43 กโิลเมตร โดยสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จะทรงจักรยานนําทีม ขาราชการ เอกชน และประชาชนเขารวมกิจกรรมดวย สําหรับ

เสนทางสวนภูมิภาค จะเริ่มตนที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเสนทางที่แตละจังหวัดกําหนด

ในเวลาเดยีวกนันี้ โดยกจิกรรมดงักลาวไดเปดใหลงทะเบยีนทาง www.bikeformom2015.com 

และเปดใหประชาชนทั่วไปรับเสื้อสีฟาและเข็มกลัดพระราชทานเพื่อสวมใสในวันกิจกรรม 

เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่ผานมา

 สาํหรบัสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ หรอืผูที่สนใจที่ไดลงทะเบยีนเพื่อรวมกจิกรรม

ไวแลว ไปดูกนัวาจะตองเตรยีมตวัอยางไรบางกอนถงึวนัที่รวมกจิกรรม
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https://www.bikeformom2015.com/ 

การเตรียมความพรอมสําหรับรางกาย

 1.  ไมดื่มแอลกอฮอลและของมึนเมา

 2.  พักผอนใหเพียงพอ อยางนอย 8 ชั่วโมง

 3.  รับประทานอาหาร อยางนอย 2 ชั่วโมงกอนเขารวมกิจกรรม

 4.  อบอุนรางกายกอนปนจักรยาน

 5.  คํานึงถึงความสามารถในการปนจักรยานของตนเอง

 6.  แตงกายใหรัดกุม เหมาะสมกับการปนจักรยาน

 7.  เตรียมยาประจําตัวติดตัวไวตลอดเวลาที่รวมกิจกรรม

การบํารุงรักษาจักรยาน

 1.  ตรวจสอบลอจักรยานทั้ง 2 ขาง และระบบหามเบรก

 2.  ทดลองปนในระยะที่ใกลเคียงกับเสนทางที่เลือกและสังเกตวา

  รถจักรยานมีความผิดปกติหรือไม

 3.  ติดไฟสองสวางและไฟกระพริบเพื่อการสังเกตที่ชัดเจนของผูสัญจรอื่นๆ

คําแนะนําเพื่อปองการเกิดอันตรายในระหวางรวมกิจกรรม

 1.  ศึกษาการใชสัญลักษณมือในการปนจักรยาน

 2.  การเปลี่ยนชองทางตองกระทําโดยระมัดระวัง

 3.  ไมควรเบรกกะทันหัน

 4.  สวมใสหมวกกันกระแทกตลอดเวลาที่ปนจักรยาน

 กอนจากไปในฉบับนี้ ขออัญเชิญพระราชดํารัสตอนหนึ่ง ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ ที่ทรงพระราชทานใหประชาชนชาวไทย ดูแลรกัษาสขุภาพของตนเอง ใหมคีวามแขง็แรง

อยูเสมอ เพื่อเปนกาํลงัสาํคญัในการพฒันาชาตบิานเมอืงตอไป

  “...สุขภาพอนามัยนี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังคํากลาว

ท่ีวา “จิตใจที่แจมใส ยอมอยูในรางกายที่แข็งแรง” หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ

ไมเจ็บไขไดปวย ก็จะมีสติปญญาเลาเรียน ประกอบสัมมาอาชีพสรางสรรคความเจริญตางๆ 

ใหแกชาติบานเมือง ดังน้ันถาจะกลาววา “พลเมืองท่ีแข็งแรง ยอมสามารถสรางชาติที่มั่นคง” 

ก็คงจะไมผิด...”

ขอพระองคทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สมาชิก คณะกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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 เรามักไดยินคําบอกที่วา “เงินไมสามารถ
ซื้อความสุขได” แตความจริงเปนอยางไร เงินและ
ความสขุมคีวามเกีย่วของกนัอยางไร และถาเกีย่วกัน 
เราควรจะทําอยางไร
 มนษุยเราออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพยีงแคเรา

ไดรบัเงนิเดอืนเพิ่มขึ้น หรอืไดรบัคาคอมมชิชั่นเปนรางวลั เรากม็ี

ความสุขกับการใชเงินนั้น และปรับลักษณะการใชเงินของเรา

ตามรายไดที่เพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็ว ขอมูลจากงานวิจัยชิ้นแรก

แสดงใหเห็นวา ผูที่มีรายไดสูงกวา 75,000 เหรียญสหรัฐตอป 

เงนิไดที่เพิ่มขึ้นสงูกวานั้นจะไมมผีลกระทบตอความรูสกึมคีวามสขุ

ของพวกเขาในแตละวนั

 ความจรงิแลว คนที่ถกูสลากกนิแบงรฐับาล รางวลัที่หนึ่ง 

มกักลายเปนคนไมมคีวามสขุ และมกัจบลงดวยการใชเงนิรางวลั

ที่ไดมาจนหมด เปนหนี้สิน และสูญเสียความสัมพันธอันดีกับ

เพื่อนฝูง ดงันั้นจงึสรปุไดวา เงนิไมสามารถซื้อความสขุไดจรงิๆ

 แตสิ่งที่งานวจิยัอกีชิ้นนาํเสนอนั้น ระบวุา สิ่งที่เปนปญหา

อาจไมใชตวัเงนิ แตเปนวธิทีี่เราใชเงนิ แทนที่จะซื้อสิ่งของใหตวัเอง 

ลองซื้อสิ่งของนั้นๆ ใหผูอื่น แลวลองสาํรวจความรูสกึดวูาคณุรูสกึ

อยางไร? ผลการวิจัยแสดงวาคนที่ใชเงินเพื่อคนอื่นนั้นมีความ

สุขมากกวา แตนั่นก็ไมไดหมายความวาคนที่ใชเงินเพื่อตัวเอง

มคีวามสขุนอยลง เพยีงแตความสขุของเขากค็งเทาเดมิไมเปลี่ยนแปลง

 หลักการเดียวกันนี้สามารถนําไปใชไดกับการทํางาน

เปนทมี ขององคกรตางๆ ผลจากการทดลองแสดงวา แทนที่องคกร

จะเขียนเช็คบริจาคเงินจํานวนมาก หากแบงเงินนั้นออกเปน

หลายสวน และเปดโอกาสใหลูกจางของพวกเขาไดเลือกบริจาค

กับองคกรการกุศลที่พวกเขาสนใจ การกระทําเชนนี้สงผลให

ความพอใจในงานของพวกเขาสงูขึ้น เชนเดยีวกนั คนทั่วไปที่ใชเงนิ

เพื่อคนอื่นในหมูเพื่อนรวมงาน ซึ่งตรงกนัขามกบัการที่ แตละคน

ใชเงินเพื่อตัวเอง ทําใหความสุขในการทํางานของทุกคนเพิ่มขึ้น

ซื้อความสุขไดจริงหรือ?
Money Life

แหลงขอมูล : เวบ็ไซตทรู ปลูกปญญา http://www.trueplookpanya.com

และยงัสงผลใหทาํผลงานไดดยีิ่งขึ้น และมยีอดขายเพิ่มขึ้นอกีดวย 

ทฤษฏนีี้ไดรบัการพสิจูนแลวทั้งจากหนวยงานขาย และทมีนกักฬีา 

ไมวาจะเปนที่ไหนกต็ามบนโลกใบนี้ เรามกัจะไดเหน็วาการใหเงนิ 

และใหของขวญักบัผูอื่นนั้น เปนปจจยัที่ทาํใหเรามคีวามสขุ

 สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การใหนี้ไมจําเปนวา

จะตองเปนจํานวนเทาไหร หรือ อยูในรูปแบบไหน ไมวาจะเปน

ของขวัญชิ้นเล็กๆ การทําการกุศลครั้งใหญ หรือการทําอะไร

เพื่อผูอื่นไมวาในทางใดก็ลวนแลวแตสงผลตอความสุขของคุณ

ทั้งนั้น ความสขุที่เราไดรบัจากการเสยีสละเพื่อสงัคมนั้น สามารถ

ตรวจวดัไดแมแตในปฏกิริยิาทางประสาท

 แตถาคุณตองการจะใชเงินซื้อความสุขของตัวเอง

ขอแนะนาํใหใชเงนิหาประสบการณ มากกวาการซื้อสิ่งของ เพราะ

การเดินทางหรือการเขารวมกิจกรรมบางอยางนั้น มีผลตอ

ความสุขของคุณมากกวา และยังสงผลดีตอสังคมและผูคน

อกีจาํนวนมากในระยะยาว และในระหวางที่คณุกาํลงัเกบ็เงนิสาํหรบั

การเดินทางครั้งสําคัญ อยาลืมที่จะเติมความสุขในทุกๆ วัน

ของคุณ เพราะการให และการไดรับความสุขอยางตอเนื่อง

ในระหวางวันเปนสิ่งที่กระตุน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในสมองของคณุ

 แทนที่จะซื้อพรมราคาสามหมื่นบาท เพื่อไดรบัประสบการณ

ของการเปนเจาของพรมนั้นเพียงครั้งเดียว ถึงแมจะยาวนาน

ตอเนื่องไปอีกสิบปก็ตาม คงเทียบไมไดกับดื่มกาแฟแกวละ

รอยกวาบาทกับเพื่อนๆ เพราะในการดื่มกาแฟแตละครั้ง 

ประสบการณความสขุของคณุกจ็ะแตกตางกนัออกไป

 ถึงแมวาเงินอาจจะไมใชแหลงที่มาของความสุข แตเรา

ก็ตองยอมรับวา เงินมีความสามารถในการทําเรื่องยากใหเปน

เรื่องงาย หรอืในบางครั้ง กท็าํเรื่องงายใหเปนเรื่องยาก จะอยางไร

กต็าม มนัคงพอจะซื้อความสขุได หากเราใชอยางถูกวธิี

ซื้อความสุขไดจริงหรือ?
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แวดวง สอ.จฬ.

■ ฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ ใหแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ เพื่อใหเปนตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การปองกนัและระงบัอคัคภัียในสถานประกอบการ เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในการทาํงาน โดยมวีทิยากรจากสถานี
ดับเพลิงบรรทัดทอง กรุงเทพมหานคร ใหการบรรยายและฝกซอม ณ หองประชุมศุภชัย วาณิชวัฒนา และจุดรวมพล หนาอาคารจามจุรี 9 
เมื่อวัน 18 กรกฎาคม 2558

  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558 เพื่อเปนการใหความรูทางวิชาการและแนวคิดการบริหารงาน
เปนแนวทางในการบริหารงานสหกรณ ท้ังยังรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 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.วสินศกัดิ ์อวมเพง็ รองประธานกรรมการ เปนผูแทนสหกรณออมทรพัย
จุฬาฯ และผูเขารวมสัมมนา แสดงความยินดีสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด 
เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2558 ประเภทสหกรณ
ออมทรัพย ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558 ณ โรงแรมพูลแมน
ราชา ออคิด จ.ขอนแกน ระหวางวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2558

■ สมัมนาทางวชิาการ ประจําป 2558
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■ แสดงความยินดี
  สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ กับหนวยงานภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนี้

■ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

วัน เดือน ป คณะผูเยี่ยมชม จํานวน

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ใหการตอนรบัคณะบคุคลจากสหกรณออมทรพัยตางๆ เขาเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน ดงันี้

จ. 29 มิ.ย. 2558
ครบรอบ 19 ป

ศูนยกีฬาแหงจุฬาฯ

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

ครบรอบ 50 ป คณะนิเทศศาสตร

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คณบดี

อ. 7 ก.ค. 2558
ครบรอบ 19 ป
คณะจิตวิทยา

ครบรอบ 19 ป คณะจิตวิทยา

นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก

นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

ผศ.ดร.คัดนางค มณีศรี
คณบดี

ศ. 10 ก.ค. 2558
ครบรอบ 58 ป
คณะครุศาสตร

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

ครบรอบ 53 ป บัณฑิตวิทยาลัย

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท
คณบดี

อ. 14 ก.ค. 2558 สหกรณออมทรัพยกรีนสปอรต จํากัด 20 คน

พฤ. 16 ก.ค. 2558 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพะเยา จํากัด 7 คน

สหกรณออมทรัพยกรีนสปอรต จํากัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพะเยา จํากัด
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 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปดใหบริการเงินกูพิเศษแกสมาชิกมาตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณ (พ.ศ. 2504) ซึ่งใหเปน
ไปตามวตัถปุระสงคคอื ตองการใหสมาชกิมบีานหรอืที่ดนิเปนของตนเอง จนถงึปจจบุนัสมาชกิของสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ 
มโีฉนดบานที่ดนิ จาํนวน 3,168 โฉนด และมอีาคารชดุเปนของตนเองจาํนวน 291 หอง (ขอมูล ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2557)

  ทั้งนี้ หลักเกณฑของเงินกูพิเศษไดรับการปรับปรุงแกไขมาหลายตอหลายครั้ง เพื่อใหเหมาะสม รองรับ
กับสภาพและปจจัยตางๆ ของสมาชิก ซึ่งผูเขียนจะนําเสนอหลักเกณฑการใชหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูพิเศษที่ไดรับ
การปรบัปรงุลาสดุมานาํเสนออกีครั้งเพื่อใหสมาชกิไดรบัรูและเขาใจทั่วกนั

ธารินี

 หลักทรัพยที่เปนที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุด ที่นํามาคํ้าประกันการกูพิเศษ ตองเปนของสมาชิกหรือ

คูสมรสเทานั้น

การกูพิเศษวนซํ้า

  ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง กรณหีลกัทรพัยเกา ตองชาํระหนี้เงนิกูมาแลวไมนอยกวา 24 งวดเดอืน

  กรณีหลักทรัพยใหม ราคาประเมินเดิม 100% ชําระหนี้มาแลว 24 งวดเดือน สามารถกูวนซํ้าโดยใชราคา
ประเมินเดิม 100% แตหลังจากกูครบ 48 เดือน นับตั้งแตวันที่ประเมินราคาครั้งแรก จะตองไปประเมินราคาใหม วงเงิน
ใหกูไดไมเกนิ 70%

  ที่ดินวางเปลา ตองชาํระหนี้เงนิกูมาแลวไมนอยกวา 30 งวดเดอืน

  **กรณีใชที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือที่ดินวางเปลาคํ้าประกันโดยชําระหนี้ไมครบงวดเดือนตามที่กําหนด
หากสมาชกิซื้อที่ดนิแปลงอื่น หรอืซื้อที่ดนิพรอมสิ่งปลกูสรางแปลงอื่น หรอืปลกูสรางสิ่งปลกูสรางใหมบนที่ดนิที่จาํนองรวมกบั
หลกัทรพัยอื่นๆ จะตองนาํหลกัทรพัยที่จะซื้อหรอืสิ่งปลูกสรางใหมมาคํ้าประกนัรวมกบัหลกัทรพัยเดมิดวย

  อาคารชุด  ไมมกีารกูวนซํ้า

 สมาชิกที่ยื่นกูพิเศษ และไดรับอนุมัติ แลวขอยกเลิกการกู หากตองการกูใหมเพื่อเพิ่มวงเงินกู ตองยื่นกูใหม
ในเดอืนถดัไป

 หลักเกณฑการกูของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่สมาชิกผูกู หรือผูตองการจะกู
ตองรบัทราบอกีมาก ซึ่งหากมทีานใดสงสยั สามารถสอบถามมาไดที่ฝายเงนิกู โทร. 0-2218-0555 ผูเขยีนกจ็ะนาํมาเผยแพร
ใหสมาชกิทานอื่นๆ ไดทราบและเขาใจในโอกาสตอไป

1. หุนสหกรณ คอื หุนที่สมาชกิสะสมกนัมาเรื่อยๆ ตั้งแตแรกสมคัรเขามาเปนสมาชกินั่นเอง มทีั้งสะสมแบบ

หกัรายเดอืนจากเงนิเดอืนและแบบเปนเงนิกอน หุนนี้สามารถใชคํ้าประกนัเงนิกู ไดทกุประเภทไดถงึรอยละ 95 

ของมูลคาหุน

2. เงินฝาก ไดแก เงนิฝากประจาํ มสีทิธิ์เชนเดยีวกนักบัหุน

3. ที่ดิน อนัปลอดภาระจาํนองรายอื่น

4. ทีด่นิพรอมสิง่ปลกูสราง อนัปลอดภาระจาํนองรายอืน่ ซึง่ซือ้โดยตรงจากโครงการและหรอืคณะบคุคล

5. หองชุด อนัปลอดภาระจาํนองรายอื่น

หลักทรัพยที่สามารถนํามาคํ้าประกันเงินกูพิเศษ

หลักทรัพย
 ที่ใชคํ้าประกันเงินกูพิเศษ

หลักทรัพย
 ที่ใชคํ้าประกันเงินกูพิเศษ
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“ไขไก กับ พยาธิตืด”
อาจารย นายสัตวแพทย ดร. ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร

คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ÍÕ¡Ë¹Öè§àÃ×èÍ§·ÕèÎ×ÍÎÒ áÅÐà»š¹»ÃÐà´ç¹ãËŒËÅÒÂæ ·‹Ò¹µ×è¹µÃÐË¹¡¡Ñº¡ÒÃ»ÃØ§ÍÒËÒÃ ¹Ñè¹¡ç¤×ÍÀÒ¾·Õèà¼Âá¾Ã‹¡Ñ¹
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 

 จากนัน้ตวัออนกจ็ะไปเจริญในลําไสของไก แลวก็มกีารสรางปลอง (strobilization) เพิม่จาํนวนปลองใหมคีวามยาวมากขึน้ 

  ลกัษณะของพยาธติดืจะเปนปลองๆ แบงเปน สวนหัว (Scolex) สวนคอ (Neck) และสวนปลอง (Segment) ซึง่ลกัษณะ
เปนปลองแบนๆ บางๆ ปลองสวนตนจะมขีนาดเลก็กวา และคอยๆ มขีนาดใหญขึน้เรือ่ยๆ โดยปลองสวนปลายๆ จะมไีขอยูภายใน
ปลองจํานวนมาก พรอมที่จะหลุดเปนปลองๆ ปนออกมากับอุจจาระ 

 โดยท่ัวไปแลวพยาธิตืดในไกมีหลายประเภท แตละประเภทนั้นมักจะมีความยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตรเทานั้น
ซึ่งภาพที่โพสทตอๆ กันมานั้น คอนขางยาวและมีลักษณะเปนเสนแบนๆ ไมคอยเห็นเปนปลอง ซ่ึงถาเปนพยาธิตืดจริง กวาที่
จะไดความยาวขนาดนั้น คงตองใชเวลาเปนสัปดาหทีเดียวครับ

ประเด็นที่ 2 กระบวนการการสรางไขของไก 

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

ประเด็นที่ 3 ลักษณะทางกายวิภาคของชองทางสูภายนอกของไข 

 สัตวปก (ไก เปด และนก) จะมีชองทางท่ีเปดรวมกันของ 3 ระบบ ไดแก 1. ระบบสืบพันธุ 2. ระบบขับถายปสสาวะ 
3. ระบบทางเดินอาหาร (ทอเปดของทอนําไขจากรังไข ทอนํานํ้าปสสาวะจากไต และทอนํากากอาหารจากลําไส) ทั้ง 3 ระบบ
จะเช่ือมตอกันท่ีลําไสใหญสวนปลาย บริเวณใกลรูเปดสูภายนอกที่เรียกวา cloaca ไมไดเชื่อมกันต้ังแตสวนตน ทางเปดรวมน้ี
จึงเปนชองทางเดียวที่เชื้อจะเดินทางยอนกลับจากทางเดินอาหารไปยังทอนําไข แตมีความเปนไปไดตํ่ามากท่ีเชื้อจะเคลื่อนที่
ยอนกลับขึ้นไปดานบน

 เม่ือพจิารณาจาก วงจรชีวติของพยาธ ิระยะเวลาของการสรางไขในทอนาํไข และลกัษณะทางกายวิภาคของทางเดินอาหาร
ของไก รวมถึงภาพของสิ่งที่พูดกันวาเปนพยาธิตืดที่เห็นในโลกโซเชียลนั้น จึงคิดวามีความเปนไปไดนอยมากๆ ท่ีจะเกิด
เหตุการณนี้ขึ้นครับ

 ในอดีต (ป พ.ศ. 2516) เคยมีรายงานวา มีการพบพยาธิตัวกลมกลุม ascarids ในไขไก ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
(แตยังไมเคยมีรายงานเรื่องการพบพยาธิตืดเลย) เหตุการณที่พบพยาธิตัวกลมนั้น ในอดีตอาจเกิดได (แบบอุบัติเหตุ) เนื่องจาก
คุณภาพการเลี้ยงท่ีไมถูกสุขลักษณะ แตในปจจุบัน สุขอนามัยในการเลี้ยงไกเชิงอุตสาหกรรมนั้นพัฒนาไปมาก มีการจัดการ
โรงเรือนที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมคุณภาพของอาหารที่จะใหไกกิน มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนปองกันโรคและการถายพยาธิ
ที่ไดมาตรฐาน ดังนั้นในสถานะที่เปนสัตวแพทย จึงอยากใหมั่นใจไดวา เราสามารถรับประทานไขไดอยางปลอดภัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากเราทําใหสุกดวยแลวละก็ ยิ่งไมมีอะไรนาวิตกเรื่องพยาธิและการติดเชื้อจากไขไกเลยครับ
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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

 ♦ เน้ือท่ี 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 เนื้อท่ี 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  านลลิล อินเดอะพาร ค  เ น้ือ ท่ี  41.2 ตร.ว. 
ถนนพระราม 2 - เอกชัย ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
ราคา 2.69 ลานบาท สนใจติดตอ นางสาวพลอยชนก บุญชวย 
คณะแพทยศาสตร โทร. 086-615-5469, 0-2256-4717-8

 ♦ หมูบานพฤกษา 1 เน้ือที่ 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

 ♦ บานพรอมทีด่นิทํานา 56 ไร (บานขนาด 5 หองนอน) อ.ดอนเจดยี 
จ.สพุรรณบรุ ีราคา 8.5 ลานบาท สนใจติดตอ นางสาวสรุารกัษ 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 หองน้ํา) 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
เครือ่งใชไฟฟา) ราคา 1.55 ลานบาท สนใจติดตอ นายชรนิทร เหน่ียงแจม 
คณะแพทยศาสตร โทร. 097-094-3780

ขาว บริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

 เชิญชวนสมาชิกที่มีทักษะดานงานชาง 
ลงขาวประชาสมัพนัธ เพือ่ใหสมาชกิสหกรณ
ไดใชบริการ ในราคายุติธรรมมุมชาง

นายเสนาะ  ศรีเมือง คณะวิทยาศาสตร
รศ.สพ.ญ.ชวนพิศ  โสภณหิรัญรักษ คณะสัตวแพทยศาสตร

นางสุชาดา  วงศวิวัฒน สถาบันเอเชียศึกษา
น.พ.ประดิษฐ  เจริญลาภ คณะแพทยศาสตร 

 ♦ ขายดาวน เดอะ เบส พัทยากลาง โครงการของแสนสิริ 
เนื้อที่ 29.5 ตร.ม. (ชั้น 17 หองชุด 1 หองนอน พรอมเฟอรนิเจอร) โครงการ
จะกอสรางแลวเสร็จปลายปน้ี ราคา 2.69 ลานบาท สนใจติดตอ
นางสาวสุวนิต แกวรัตน สังกัดสํานักงานจัดการทรัพยสิน 
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 เทาน้ัน) สนใจติดตอ อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล 
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
 ♦ พยากรณดวยโหราศาสตรไทย ราศีจักร นวางคจักร 
ต รี ย า ง ค  จั ก ร  ทั ก ษ า ต รี วั ย  แ ล ะ ทั ก ษ า ยุ ค  ส น ใ จ ติ ด ต  อ 
อ.ดร.ยุพิน จินตภากร คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-818-8498

 ♦ จําหนายน้ํายาปรับผานุม นํ้ายาลางจาน นํ้ายาถูพ้ืน นํ้ายา
ลางหองนํ้า จากโรงงานผูผลิตที่ไดมาตรฐาน คุมคา ราคาประหยัด สนใจ
ติดตอ นางภิญญดา นนทปรัชญากุล สังกัดสํานักงานวิทยทรัพยากร 
โทร. 090-262-8541

 ♦ จําหนายนํ้ามันหัวเขาสมุนไพรหมอศุภ ปรุงจากคัมภีรใบลาน
สูตรโบราณของจังหวัดนานดวยสมุนไพรธรรมชาติ 100% ชวยบรรเทา
อาการขอเขาเส่ือม เขาอักเสบ ปวดกลามเนื้อรัดเขา น้ําเลี้ยงไขขอแหง 
ปวดกลามเนื้อจากการเลนกีฬาและอุบัติเหตุปวดหลัง ปวดเอว ฯลฯ ราคา
ขวดละ 120 บาท สนใจตดิตอ นางสาวธารนีิ ทองสงฆ สหกรณออมทรพัย
จุฬาฯ 098-956-9415

 ♦ บรกิารใหเชารถตูพรอมคนขบั เพ่ือเดนิทางทองเทีย่วเปนหมูคณะ
ทศันศกึษา สมัมนา ดงูาน ตลอดจนเดนิทางพักผอน ทีมงานยินดใีหบรกิาร 
สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะอักษรศาสตร โทร. 087-099-6969

 ♦ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก โบชัวร 
แผนพับ ใบปลวิ สือ่โฆษณา ประชาสมัพันธ รบัจดัเลยเอาท รายงานประจาํป 
(Annual Report) วารสารรายเดือน รายสัปดาห สนใจติดตอ 
นายทศพร ชื่นรส สมาชิกสมทบ โทร. 081-428-7785, 089-481-4281
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา

ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง คําถามประจําเดือน ส.ค. 2558

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่สอง
สวนที่สอง

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน กรกฎาคม 2558

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
¡Ã¡®Ò¤Á 2558

คําตอบ
สวนที่สอง

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 310 คน ตอบถูก 251 คน ตอบผิด 59 คน

บุคคลสําคัญของโลก

1. น.ส.สุวนิต แกวรัตน  570144 สํานักงานจัดการทรัพยสิน

2. นายประวีร รัตนมณี  515040 สํานักงานวิชาการ ปโตรเลียม

3. นายสาการียา เหมและ  493987 ศูนยรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

4. น.ส.พัชรี นิ่มทอง  431511 เศรษฐศาสตร

5. นางสุมาลี หิรัญวชิระ 422699 ครุศาสตร

น.ส.ภควรรณ ทองวิจิตร สังกัดคณะแพทยศาสร

6. นางอุษา ทองคํา 291417 ทันตะแพทยศาสตร

7. นางอรพรรณ จิตตวราวงษ 384379 ทันตะแพทยศาสตร

8. นางพิกุล สมมีทรัพย 370866 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

9. น.ส.ลัพธวรรณ ลีรพงษกุล E25420 สมาชิกสมทบ

10. นายขจร เทพยปฏิพัธน D92782 สมาชิกสมทบ

วิธีเลน : นําตัวอักษรหนาชื่อแตละคน จับคูใสในชองวางที่เปนผลงาน
 ของคนนั้นใหถูกตอง

1. ทฤษฎีทวีปเลื่อน     a.  อัลเบิรต ไอนสไตน

2. ประดิษฐกลองโทรทัศนดูดาว    b.  ยูริ กาการิน

3. สรางเครื่องบินเปนคนแรก    c.  เซอร ไอแซค นิวตัน

4. บิดาทางพันธุศาสตร     d.  กาลิเลโอ กาลิเลอิ

5. นักบินอวกาศคนแรกของโลก    e. นีล อารมสตรอง

6. ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป    f. ดิมิทรี เมนเดเลเยฟ

7. กฎแรงโนมถวงของโลก    g เกรเกอร เมนเดล

8. เหยียบผิวดวงจันทรเปนคนแรกของโลก  h อัลเฟรด เวเกเนอร

9. ผูคิดคนตารางธาตุ     i. มารี คูรี

10. คนพบกัมมันตภาพรังสี    j.  พี่นองตระกูลไรท

 หลักทรัพยที่จะนํามาคํ้าประกันการกูพิเศษ
ของสมาชิก หลักทรัพยนั้นจะตองเปนของ

และหรือ
เทานั้น

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

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

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ให

สวัสดิการทุน อุดหนุนการศึกษา

เพื่อเปนทนุการศกึษาของบตุรสมาชกิ 

แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ทนุสงเสรมิ

การศึกษา และทุนเรียนดี
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คําถามจากสมาชิก :

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

ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
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 ตอบ ผูประสานงาน เปนผูทาํหนาที่ประสานงานเรื่องราวตางๆ ระหวางสมาชกิกบัคณะกรรมการ 
หรือสมาชิกกับเจาหนาที่ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และใหบริการขาวสารของสหกรณที่มีทั้งหมด
ไปสูสมาชิก ประชาสัมพันธกิจกรรมของสหกรณ รวมถึงการชวยเหลือหรือรวมงานของสหกรณ
ตามที่สหกรณรองขอ

 ผูประสานงานไมมีสิทธิใดๆ ในการรูขอมูลเชิงลึกของสมาชิก โดยที่สมาชิกไมใหความยินยอม
แตขอมูลทางกายภาพที่ไมใชขอมูลเชงิลกึ เชน สมาชกิมบีตุรกี่คน คณุพอ คณุแมเสยีชวีติหรอืยงั เปนตน
เปนสิ่งที่ผูประสานงานควรรู เพื่อดแูล และยํ้าเตอืนสมาชกิในการขอรบัสทิธใินสวสัดกิารตางๆ ของสหกรณ
ที่สมาชกิควรไดรบั

 อยากทราบบทบาทและหนาที่ของผูประสานงานประจําหนวยของ
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

คําถาม

¤íÒµÍº

 กรรมการสหกรณไมใหความรวมมือ ทรัพยสินถาวรหายไปกอนสงมอบยากที่จะติดตาม จะตัดออกจากบัญชี

และเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดหรือไม นอกจากนี้ทรัพยสินบางรายการ กรรมการสหกรณนําไปให

สถานตีาํรวจใช ทางผูชาํระบญัชตีองทาํหนงัสอืถงึสถานตีาํรวจบรจิาคทรพัยสนิให จะไดหรอืไม

  กรณีดังกลาว ทรัพยสินที่หายไปกอนที่สหกรณจะสงมอบใหผูชําระบัญชีเปนเรื่องที่คณะกรรมการของสหกรณ 

ควรติตดตามใหมีผูรับผิดชอบ สวนการจัดทํางบดุล ณ วันรับมอบทรัพยสินนั้น ทรัพยสินในงบดุลจะเปนทรัพยสินที่มี

อยูจรงิ ณ วนัรบัมอบฯ ขณะที่ ทรพัยสนิที่กรรมการสหกรณนาํไปใหสถานตีาํรวจใชโดยหลกัการตองเรยีกคนื แตในทาง

ปฏบิตัทิี่ประชมุใหญอาจใหสตัยาบนั โดยอนมุตังิบดลุที่แสดงรายการที่มอียูจรงิ

เรื่อง การติดตามทรัพยสินสหกรณที่หายไป

มุมกฎหมาย ใกลตัวสมาชิก

สมาชิกสามารถ
ยื่นทุนเรียนดีของบุตร ไดจนถึง

วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558

ประกาศผลพิจารณา

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

พิธีมอบทุนเรียนดี
และโลเรียนดี

ÇÑ¹ÈØ¡Ã�·Õè 18 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558
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กําหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งผูประสานงานฯ ป พ.ศ. 2559

1. รับใบสมัครเขารับการหยั่งเสียงฯ และเขารับการเลือกตั้งฯ
 วั นจันทรที่ 24 ถึง วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2558 ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. ที่สํานักงานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ

สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ อาคารจามจรุ ี9 หรอืดาวนโหลดใบสมคัรไดที่ http://www.savings.chula.ac.th

2. การยื่นใบสมัคร 

  ➣ สําหรับผูสมัครเขารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2558

  ➣ สําหรับผูสมัครเขารับการเลือกตั้งผูประสานฯ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558

  ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. ที่สาํนกังานหยั่งเสยีงเลอืกตั้งฯ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ อาคารจามจรุ ี9

3. ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และลงคะแนนเลือกตั้งฯ
  ➣ สําหรับการลงคะแนนลวงหนาของสมาชิก
   ในวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 ถึง 15.30 น. 
   ณ โถง สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

  (แจงความจาํนงเปนลายลกัษณอกัษรขอใชสทิธลิงคะแนนลวงหนา ภายในวนัจนัทรที่ 28 กนัยายน 2558)

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

  ที่ดินวางเปลา โฉนดเลขที่ 33735 เลขที่ดิน 35 หนาสํารวจ 2723 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 
ราคาประเมินเจาพนักงาน 421,600.- บาท โดยมีรายละเอียดวันและเวลาดังนี้

ประกาศขายทอดตลาดประกาศขายทอดตลาด

เนื้อที่ตามโฉนด 2 ไร 2 งาน 54 ตร.ว. 

นัดที่ 1  ในวันที่   19 สิงหาคม  2558
นัดที่ 2 ในวันที่  9 กันยายน 2558
 นัดที่ 3  ในวันที่   30 กันยายน 2558
 นัดที่ 4 ในวันที่   21 ตุลาคม  2558
 นัดที่ 5 ในวันที่   11 พฤศจิกายน 2558
 นัดที่ 6 ในวันที่   2 ธันวาคม 2558



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

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

โดยปฏบิตัดิงันี ้: เขยีนใบฝากทีธ่นาคารเขาชือ่บญัช ี“สหกรณออมทรพัย
จุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขท่ีบัญชี ธนาคารและสาขา 
(ทีร่ะบุไวขางตน) พรอมสาํเนา และนาํสาํเนาใบฝากมาทีส่หกรณออมทรพัยฯ
เพ่ือเขียนใบนาํฝากเขาบญัชีของผูฝากในวนัเดยีวกนั วธิปีฏบิตัเิชนนีจ้ะเหมอืน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

 สม าชิกที่ยื่นกูพิเศษและ

ไดรับอนุมัติ แลวขอยกเลิก

การกูเพื่อเพิ่มวงเงิน 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ ดาวนโหลดแบบพิมพ
ขอทุนไดที่ www.savings.chula.ac.th

ครอบครัวละ 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
ถึง 18 สิงหาคม 2558 นี้เทานั้น

“ãËŒÂ×è¹¡ÙŒãËÁ‹ä´Œã¹à´×Í¹¶Ñ´ä»”

โอกาสสุดทาย

ชาอดหมดสิทธิ์นะจะ

ทุนการศึกษาประเภท
ทุนสงเสริมการศึกษาประจําป 2558

 การนําเช็คธนาคารฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ถานําฝากกอนเวลา 10.30 น. ของวันทําการ สหกรณจะบันทึกยอดเงินฝากใหทาน

ในวนัน้ัน สมาชิกสามารถถอนเงนิจากยอดเงนิฝากดงักลาวไดเวลาประมาณ 14.30 น. ของวนัทาํการถดัไป ถานาํฝากหลงัเวลา 10.30 น. สหกรณ

จะบนัทกึยอดเงนิฝากใหทานในวนัทําการถดัไป กรณนีีส้มาชกิสามารถถอนเงนิจากยอดเงนิฝากดงักลาวได ในอกีสองวนัทาํการเวลาประมาณ 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)

การนําเช็คธนาคาร
ฝากเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณฯ


