ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 56 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทาน
ทุกๆคน ใหมีความสุข ความเจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนาความสุขความเจริญนี้แมเปนสิ่งที่
พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตในวิถีชีวติ ของคนเรานั้น ยอมตองมีทั้งสุขและทุกข ทั้งความสมหวังและผิดหวังเปนปรกติ
ธรรมดา ทุกคนจึงตองเตรียมตัว เตรียมใจและเตรียมกายใหพรอม อยาประมาท ในปใหมนี้จึงขอใหทานทั้งหลาย
ไดรักษาและสรางเสริมสุขภาพของตนใหสมบูรณ ใหมีกําลังกายที่แข็งแรง มีกําลังใจที่เขมแขงหนักแนน และมีสติ
รูเ ทาทันอยูเ สมอ จักไดสามารถนําพาตนใหผา นพนสถานการณตา งๆ อันไมพงึ ประสงค เขมแข็งจนบรรลุถงึ ความสุข
ความเจริญ และความสําเร็จได ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงคุมครองรักษาทานทุกคนใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกายสุขใจ ตลอดศกหนานี้ โดยทั่วกัน”
พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

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

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

**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

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

3.20
3.30
3.40
3.50

หลังหักภาษี 15%

2.7200
2.8050
2.8900
2.9750

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558
2

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

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล
อ.ชาญวิทย์ อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

น.ส.ปิยะวรรณ เชยโชติ
นายณรงค์ เพชรสุก
น.ส.ธารินี ทองสงฆ์
นางฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ
นายธนากร ช่วยวงศ์

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทรศัพท์ 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู้
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ์
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร์
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

โทรสาร 0-2611-7411
ต่อ 1501, 1503
ต่อ 1401, 1806-1811
ต่อ 1502, 1802-1805
ต่อ 1301, 1812-1813
ต่อ 1201-1205
ต่อ 1101, 1800
ต่อ 1601-1603
ต่อ 1701-1703
ต่อ 2101-2102
ต่อ 2201-2202
ต่อ 2001-2004
ต่อ 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

ส�านักงาน
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.)

ผลการด�
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ
จ�านวนสมาชิก(ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์(พระองค์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  -สมาชิก
  -สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพย์รวม
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
1.3 เงินลงทุน
 1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
 1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
 1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์อื่น
1.4 สินทรัพย์อื่น

2. หนี้สินรวม










2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ์












3.1 ทุนเรือนหุ้น
3.2 ทุนส�ารอง
3.3 ทุนสะสม
3.4 อื่นๆ
3.5 ก�าไรสุทธิ

4. รายได้










4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

5. ค่าใช้จ่าย
  5.1 ดอกเบี้ยจ่าย
  5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย : บาท

2557
15,320

1
11,468
3,851

ต.ค. 2558
15,572

1
11,528
4,043

พ.ย. 2558
15,609
1
11,548
4,060

34,270,020,165.65 38,531,809,762.92 38,310,794,955.28
5,237,213,789.56
5,502,418,666.52 5,586,516,171.64
10,669,417,544.10 12,288,701,522.51 11,990,194,854.06
18,084,273,452.48 20,275,487,850.29 20,249,792,934.06
789,271,784.77
690,767,676.36
745,882,611.31
15,394,880,813.88 17,748,189,885.08 17,670,422,033.90
1,900,120,853.83
1,836,530,288.85
1,833,488,288.85
279,115,379.51
465,201,723.60
484,290,995.52
18,007,315,880.17 22,077,694,296.88 21,733,099,487.25
5,300,000,000.00
7,875,000,000.00 7,415,000,000.00
11,659,513,566.26 13,199,319,380.42 13,280,413,647.15
845,575,413.08
718,485,663.25
672,824,972.17
202,226,900.83
284,889,253.21
364,860,867.93
16,262,704,285.48 16,454,115,466.04 16,577,695,468.03
11,932,198,250.00 12,349,306,860.00 12,412,929,330.00
1,989,886,203.09
2,145,551,994.56 2,145,551,994.56
763,513,079.43
742,014,718.61
739,766,098.84
540,211,576.58
506,918,726.87
486,610,005.83
1,036,895,176.38
710,323,166.00
792,838,038.80
1,797,825,411.57
249,456,232.42
598,047,362.54
837,503,396.67
112,818,419.94

1,320,682,165.97
212,473,741.35
454,730,639.75
570,261,157.54
83,216,627.33

1,460,495,889.07
232,750,084.74
497,183,991.64
640,309,244.49
90,252,568.20

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

610,358,999.97
464,223,819.31
146,135,180.66

667,657,850.27
513,937,351.95
153,720,498.32

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ประธานแถลง
❋ สวัสดีปใ หม 2559 สมาชิกสหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ทุกทาน เริม่ ตนปใหมดว ยสิง่ ดีๆ ใหแกสมาชิก นัน่ คือ การใหบริการ
บัตรเอทีเอ็มสหกรณ ตั้งแตวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เปนตนไป สมาชิกที่ใชบริการกดเงินสดจากบัญชีออมทรัพยสหกรณ
ผานบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัตรใบนีจ้ ะใหบริการแบบออนไลนนะครับคือ สมาชิกสามารถเลือกถอนเงินจากเคานเตอร
บริการ หรือเลือกกดเงินสดผานบัตรเอทีเอ็มก็ได ซึ่งหากเลือกกดเงินผานบัตรเอทีเอ็มจะกดเงินสดไดตามยอดจริงที่มีและวันละ
ไมเกิน 100,000 บาท อีกทั้งสมาชิกยังสามารถกดเงินไดทุกวันไมเวนวันหยุดทําการ อีกประการหนึ่งคือ ปจจุบันสหกรณจะชําระ
คาธรรมเนียมเปดบัญชี คาธรรมเนียมทําบัตรเอทีเอ็มครั้งแรก (หากบัตรสูญหายหรือชํารุดสมาชิกตองเสียคาธรรมเนียม
การทําบัตรใหมเอง) คาธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มรายป คาธรรมเนียมรักษาบัญชีแทนสมาชิกแลว ตัง้ แต 13 มกราคมสหกรณยงั ชําระ
คาธรรมเนียมการฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณของสมาชิกผานบัตรเอทีเอ็มแทนสมาชิกอีกดวย เปนบริการดีๆ ที่สหกรณ
ตั้งใจใหเปนของขวัญปใหมแกสมาชิกทุกคน
❋ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผานมา ผมและผูเกี่ยวของไดเขารวมประชุมเจาหนี้ เพื่ออนุมัติเห็นชอบแผนฟนฟูกจิ การ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยสรุปผลการประชุมในสวนเกี่ยวของของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ดังนี้
♦ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และยอมรับแผนฟนฟูฯ ตามที่ผูทําแผนเสนอ ดวยคะแนนเสียง 83.57% ของจํานวนหนี้สิน
ทั้งหมดของเจาหนีท้ ี่มาประชุม (ประมาณ 5,000 ราย)
♦ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เปนเจาหนี้มีหลักประกันดวยการจํานอง จะไดรบ
ั ชําระหนี้ตนเงินจํานวน 1,431 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 3 ภายในระยะเวลา 12 ป 6 เดือน (ระยะเวลาตามสัญญากู) ซึ่งเปนเจาหนี้รายเดียวที่ไดรบั การชําระ
หนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย
♦ ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการเจาหนี้จาํ นวน 7 คน โดยมีผมเปนหนึ่งในจํานวนนั้น เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นใหเปนไปตามแผนฟนฟูฯ
ทัง้ นี้ เจาพนักงานพิทกั ษทรัพยจะทํารายงานสรุปผลการประชุมเสนอตอศาลลมละลายกลาง เพือ่ พิจารณาแผนฟนฟูกจิ การ
โดยศาลฯ กําหนดพิจารณาแผนดังกลาวในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เมื่อศาลฯ เห็นชอบ ก็เขาสูกระบวนการฟนฟูกจิ การ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นตามแผนตอไป
ถึงตรงนี้แลวสมาชิกคงจะวางใจไดวาเงินของเราจะไมสูญหายไปไหนแนนอน
❋ วันที่ 20 มกราคม 2559 ผมขอเชิญสมาชิกเขารวมการประชุมซักซอมการจัดสรรกําไรสุทธิ ณ หองประชุม 117
คณะวิศวกรรมศาสตร ซึง่ สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งการจัดสรรกําไรสุทธิในสวนตางๆ ผลจากการประชุมจะนําเสนอ
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติครับ
❋ ทายนี้ ขออัญเชิญความตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานแดประชาชน
ชาวไทยเนือ่ งในวันขึน้ ปใหม 2559 “ความสําเร็จสมประสงคในสิง่ ทีป่ รารถนาความสุขความเจริญนีแ้ มเปนสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาอยางยิง่
แตในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ยอมตองมีทั้งสุขและทุกข ทั้งความสมหวังและผิดหวังเปนปรกติธรรมดา ทุกคนจึงตองเตรียมตัว
เตรียมใจ และเตรียมกายใหพรอม อยาประมาท ในปใหมนจี้ งึ ขอใหทานทัง้ หลายไดรกั ษาและสรางเสริมสุขภาพของตนใหสมบูรณ
ใหมีกําลังกายที่แข็งแรง มีกําลังใจที่เขมแข็งหนักแนน และมีสติรูเทาทันอยูเสมอ จักไดสามารถนําพาตนใหผานพนสถานการณ
ตางๆ อันไมพึงประสงค จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสําเร็จได ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา”
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รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

เริ่มตนดี…

ตอนรับปใหม 2559

ธนากร ชวยวงศ

สวัสดีปวอก ป 2559
คติพจน “กินกลวยดีกวา”
ปวอกลิงวิ่งคลองวองไวนัก
ชอบกินกลวยเปนประโยชนแกกายา
ปใหมจงมีสุขเพิ่มเติมวรรณะ
ปฏิภาณประสิทธิพิพิธพร

มองดูแลวนารักเปนนักหนา
มากินกลวยกันดีกวาเหมือนวานร
อายุพละดีสุดดุจสิงขร
ดั่งหนุมานชาญสมรผูยิ่งยง”
“สิรินธ ร”

ในศุภวาระขึ้นปใหม ขออัญเชิญภาพวาดฝพระหัตถ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
พระราชทานแดปวงชนชาวไทย ใหเปน ส.ค.ส. ปใหม พ.ศ. 2559 พระราชทานขอความอวยพรใหคนไทยทุกคนมีความสุข
สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวในปใหมน้ี จากพรพระราชทานจะเห็นวาทรงเชิญชวนใหคนไทยรับประทานกลวยซึ่งเปนผลไม
ที่มีประโยชน โดยเปรียบกับลิงที่ชอบกินกลวย ทรงยกตัวอยางหนุมานแมทัพวานรในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งแคลวคลองวองไว
สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน
แตถาหากในปที่ผานมา ใครมีความรูสึกวาการทํางานยังไมแคลวคลองวองไว เจ็บปวย ไมสบายอยูบอยๆ เรามา
เริ่มตนสิ่งดีๆ ในปใหมนี้กันดีกวา ดวยการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจใหดี เริ่มตนการทํางานดวยความสนุก ผูกมิตรกับ
เพือ่ นรวมงานไวใหมากๆ แลวชีวติ การทํางานของเราก็จะไมนา เบือ่ อีกตอไป งานไหนทีว่ า ยากเราก็จะผานมันไปไดอยางสวยงาม
วันนี้เราจึงมี 4 วิธีคิด เริ่มตนดี...ตอนรับปใหม ใหผูอานลองทําดู มีอะไรบางมาอานกันเลย
1. เปดรับความสุข ความสุขอยูไมไกลเพียงคุณเปดใจรับมันเขามา มองโลกในแงดี ใฝเรียนรู คนหาประสบการณ
และความคิดใหมๆ จากผูคนที่พบปะ ทําความรูจักและทักทายเพื่อนใหมดวยความกระตือรือรน สะทอนความเปนตัวเอง
ที่สนุกสนานและรื่นเริง มีความสุขกับชีวิตและสิ่งที่ทํา เพราะทุกวันคือการเรียนรู เดินหนาคนหาและทําตามความฝนอยาง
ไมยอทอ แตกไ็ มจริงจังกับชีวิตมากเกินไปจนหมดสนุก ขาดความสุขในการทํางาน
2. รูจ กั การใหอภัย เปนเรือ่ งงายทีจ่ ะจดจําเรือ่ งไมดแี ละสะสมความขุนเคือง คับของใจเอาไว เพราะความผิดพลาด
อาจสอนคุณใหระมัดระวังตัวและสรางกําแพงขึน้ มา อยาพยายามตัดสิน หรือตําหนิผูอนื่ แตจงยอมรับเขา และเขาก็จะยอมรับ
เราเชนกัน เลือกจดจําแตเรื่องดีๆ แสดงความรักและการชวยเหลือ เพื่อลดชองวางระหวางกันและกัน
3. มีความจริงใจ การสรางความสุขวิธีหนึ่งก็คือการใหความจริงใจกับเพื่อนรวมงาน เมื่อเรามีความจริงใจ
ไมเสแสรง เราก็จะไดรับความจริงใจเปนการตอบแทน
4. เอาใจใสผูอื่น คนที่คอยเอาใจใสผูอื่น ใหความสําคัญกับผูอื่น จับอารมณความรูสึกของพวกเขาได มีนํ้าใจ
แสดงความเห็นอกเห็นใจ เขาใจ และใหกาํ ลังใจพวกเขาอยูเสมอ ไมวาอยูทไี่ หนก็จะมีแตคนรัก ทําอะไรก็จะมีคนคอยชวยเหลือ
สนับสนุนใหประสบความสําเร็จได ไมตองกลัวเหงา หรือรูสกึ โดดเดี่ยว
เพราะชีวิตที่มีความสุขไมไดวัดที่ตัวเงินเสมอไป เพียงคุณมีความรักในสิ่งที่คุณทํา รูจักการใหอภัย มีความจริงใจ
และเอาใจใสผูอ่นื อยูเสมอ คุณก็สามารถมีความสุขไดงายๆ เริ่มตนปวอก ดวยความคิดดีๆ ดูแลสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข
สนุกกับการทํางาน ไปตลอดทั้งปใหมนี้
www.dailynews.co.th
http://th.jobsdb.com
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ไหว้พระขอพร

พระอารามหลวง
สร้างบุญรับปีใหม่

ธรรมชาติ

“การเริ่มต้นที่ดี คือส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ”
กิจกรรมหนึ่งที่คนไทยนิยมท�ำ  คือ การไหว้พระขอพร
สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เสริมสิรมิ งคลให้ชวี ติ เพือ่ การเริม่ ต้น
อย่างมีความสุขทั้งทางกาย และทางใจ ตามคติความเชื่อ
ของไทย อีกทัง้ ยังเป็นการเรียนรูถ้ งึ คุณค่าและความส�ำคัญ
ของสถานทีน่ นั้ ๆ ด้วย ส�ำหรับ 9 พระอารามหลวง ได้แก่...

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

คติ : เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ ดอกไม้พวงมาลัย

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พร้อมกับ
ทรงสร้างพระวิหารหลวงเพือ่ เป็นทีป่ ระดิษฐาน “พระพุทธไตรรัตนนายก”
(หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 4 หรือเรียก
ตามแบบจีนว่า ช�ำปอฮุดกง หรือ ช�ำปอกง
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มี
องค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยประดิษฐานอยู่ใน
พระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ นอกจากนี้
ยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและ
พระคัมภีร์ต่างๆ

2. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

คติ : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
เครื่องสักการะส�ำหรับพระประธานในโบสถ์ : ธูป 3 ดอก
เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก
เครื่องสักการะส�ำหรับรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาท : ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท
สร้างสมัยอยุธยา รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่าย
ราชสามัญ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จ
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรัก
ปิดทอง ปางมารวิชัย เป็นพระประธาน มีพระนามว่า “พระพุทธนรสีห์
ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศกั ดิป์ ชู นียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ”
ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ
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3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
คติ : ร่มเย็นเป็นสุข
เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียนคู่ ทองค�ำเปลว 11 แผ่น

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
“วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อ “วัดโพธาราม” รัชกาล
ที่ 1 ทรงบูรณะและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูป
พระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรีพระเจดีย์อยุธยา รัชกาลที่ 3
ทรงมีพระราชประสงค์ให้วดั โพธิเ์ ป็น “มหาวิทยาลัยส�ำหรับประชาชน”
จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมสรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้
บริเวณพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้
ที่วัดโพธิ์มี “พระพุทธเทวปฏิมากร” ประดิษฐานอยู่ภายใน
พระอุโบสถ ใต้ฐานชุกชี บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 มีพระวิหาร
เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ทสี่ วยงามทีส่ ดุ ยังเป็นวัดทีม่ เี จดีย์
มากที่สุดในประเทศไทย คือ 99 องค์ และมีพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล คือ
รัชกาลที่ 1- 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

คติ : เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่
ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
เพือ่ ความสะดวกเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ตามราชประเพณี และเพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิอายุของพระเจ้าแผ่นดิน
เจ้านายในราชสกุล ภายในวัดมี พระอุโบสถอันเป็นทีป่ ระดิษฐาน “พระพุทธ
มหามณีรตั นปฏิมากร” (พระแก้วมรกต) ทีพ่ ระระเบียงมีจติ รกรรมฝาผนัง
เรือ่ งรามเกียรติท์ วี่ จิ ติ รสวยงามและยาวทีส่ ดุ ในโลก มีปราสาทพระเทพบิดร
ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1- 8

5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

คติ : ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองค�ำเปลว
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือเป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม วัดระฆัง
เป็นพระอารามหลวงชัน้ โท เดิมชือ่ ว่า “วัดบางหว้าใหญ่” เป็นวัดโบราณ
มีมาตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาล
ที่ 1 มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในมีภาพจิตรกรรม

8. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

คติ : พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต
เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

ฝาผนังพระอุโบสถนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่ 5
ทรงเรียกว่า“พระประธานยิ้มรับฟา”

วัดระฆังเคยเป็นทีป่ ระทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)
สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4ซึง่ เป็นพระเถระผูท้ รงเกียรติคณ
ุ
วิทยาคุณโด่งดังมากตั้งแต่อดี ตจวบจนปัจจุบันการไปสักการะสมเด็จ
พระพุฒาจารย์เพือ่ ขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชรแล้วอย่าลืมพรมน�า้ มนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล

6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
คติ : วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม


วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก
และเป็นวัดประจ�ารัชกาลที่ 8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ“วัดมหา
สุ ท ธาวาส”ในสมัยรัชกาลที่ 3ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า
“วัดสุทัศนเทพวราราม”

ที่พระวิหารมี “พระศรีศากยมุนี”เป็นพระประธานซึ่งอัญเชิญ
มาจากสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั หล่อด้วยส�าริดถอดแบบมาจาก
พระวิหารพระมงคลบพิตรกรุงศรีอยุธยามีพระอุโบสถเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์เป็นพระประธานปางมารวิชัยใหญ่กว่าพระที่หล่อ
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ องค์อื่นๆมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นฝมือ
ช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามมาก

7. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
คติ : ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่


วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก
สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชือ่ วัดมะกอกเมือ่ พ.ศ.2310สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช(พระเจ้ากรุงธนบุร)ี เสด็จทางชลมารคจากกรุงศรีอยุธยา
มารุ่งเช้าที่หน้าวัดมะกอกจึงโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์ แล้วเปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็น“วัดแจ้ง”ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2ได้ทรงปฏิสังขรณ์และ
พระราชทานนามใหม่ว่า“วัดอรุณราชวราราม”

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมากมายอาทิ มีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกสูง33วาเศษประดับด้วยชิน้ กระเบือ้ งเคลือบสีตา่ งๆยอดพระปรางค์
เป็นนภศูลมีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน“พระพุทธธรรมมิศรราช
โลกธาตุดิลก”ซึ่งรัชกาลที่ 2ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ด้วยฝพระหัตถ์
พระองค์เองมีพระอรุณหรือพระแจ้งที่รัชกาลที่ 4ทรงอัญเชิญมาจาก
เวียงจันทน์
ที่มาจาก http://travel.kapook.com/
http://astro.meemodel.com/


วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชัน้ เอกชนิดราชวรวิหาร
เดิมมีชื่อเรียกว่าวัดใหม่ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ เมื่อรัชกาลที่ 3
ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟามงกุฎเสด็จมาประทับเมื่อ
ปพ.ศ.2375นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาล
ปัจจุบนั ทรงผนวชเป็นวัดของคณะสงฆ์ฝา่ ยคามวาสีของธรรมยุตกิ นิกาย

สิ่งส�าคัญภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถเป็นอาคารแบบตรีมุข
หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบตรงกลางมีตรามหามงกุฎพระประธาน
ในพระอุโบสถและพระพุทธชินสีห์ วิหารพระศาสดาพระเจดีย์ใหญ่และ
พระต�าหนักปั้นหยา

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

คติ : เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล
เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทเป็นวัด
ส�าคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานครเดิมชื่อวัดสะแกรัชกาลที่ 1
พระราชทานนามว่าวัดสระเกศ

สิ่งส�าคัญภายในวัดได้แก่ พระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง
ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถ
ทีภ่ ายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝมอื ช่างสมัยรัชกาลที่ 3และหอไตรศิลปะ
สมัยอยุธยาบานหน้าต่างเป็นลายรดน�้า

ถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าท�าไมถึงต้อง9วัดและต้องเป็น
วัดที่แนะน�าหรือไม่ ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าตามความเชื่อของคนไทย
เลข9เป็นเลขที่ดีเป็นเลขมงคลที่มีหมายความถึงความเจริญก้าวหน้า
อีกทัง้ จ�านวน9นี้ หากท่านเริม่ เดินทางแต่เช้าจะเสร็จสิน้ ภารกิจสร้างบุญ
ช่วงเวลาเย็นวันนั้นพอดี ซึ่งไม่เร็วและไม่ช้าเกินไปแต่หากใครสะดวก
จะไหว้พระจ�านวนวัดน้อยหรือมากกว่านี้ หรือเป็นวัดอื่นที่นอกเหนือ
9วัดดังกล่าวมาแล้วก็ไม่ขัดหรือผิดกฎใดๆทั้งสิ้นเพราะอย่างไร
ก็เป็นการสร้างกุศลให้เกิดผลบุญแก่ตัวท่าน

แถมท้ายให้อีกนิดส�าหรับค�าว่าปชงมาจากความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ของจีนโดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพไท้ส่วยหรือที่รู้จักกันดี
ในนาม“เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา”ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์
และมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละป ค�าว่า“ไท้ส่วย”
ยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณซึ่งดาวพฤหัสบดี
นี้เองก็ถือว่าเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่งหมายถึงคุณธรรม
ความดีโชคลาภทรัพย์สินในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยดังนั้น
จึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์
ไทยหรือหากปนักษัตรใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพ“ไท้ส่วย”
จะท�าให้ปน นั้ จะเป็นปทไี่ ด้รบั ผลไม่ดี หรือทีเ่ ราเรียกว่าปชงนัน่ เองฉะนัน้
หากเป็นปชงแล้วสมาชิกก็ควรด�าเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังมีสติ
ในการท�ากิจกรรมต่างๆให้มากและหมั่นสร้างบุญกุศลไว้ก็จะช่วยให้
ปชงผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอน...สวัสดีปใหม่
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.
ถวายราชสักการะ และกลาวอาเศียรวาท เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ อ.อธิ รั ต น
บุญสมบูรณสกุล เลขานุการ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ นําสมาชิก
คณะกรรมการ เจาหนาที่ และผูประสานงานของสหกรณ รวมถวาย
ราชสักการะ และกลาวอาเศียรวาทหนาพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สํานักงานอาคารจามจุรี 9
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558

สัมมนาเรื่อง “การจัดทําระเบียบเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ปปง. 2556”
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาเรื่อง
“การจัดทําระเบียบเพือ่ ใหสอดคลองกับกฎหมาย ปปง.
2556” เพื่อใหผูบริหาร และเจาหนาที่ของสหกรณ
ออมทรัพยในเขตปทุมวัน ไดรับความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และนําไปประยุกตกบั งานสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดย คุณสรรเพชญ แสงเนตรสวาง ผูอํานวยการ
ก องกํา กับ และตรวจสอบ สํา นัก งานป อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) บรรยาย เรือ่ ง “แนวทาง
ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย” และ พ.ต.ท.สมประสงค
สุทธิวเิ ศษ กรรมการและเหรัญญิก สหกรณออมทรัพย
ตํารวจแหงชาติ จํากัด บรรยาย เรือ่ ง “การจัดทําระเบียบ
เพือ่ ใหสอดคลองกับกฎหมาย ปปง. 2556” ซึง่ มีผูสนใจ
เขารวมการสัมมนาจํานวน 46 คน ณ หองประชุม
ศุภชัย วานิชวัฒนา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
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คุณสรรเพชญ แสงเนตรสวาง

พ.ต.ท.สมประสงค สุทธิวิเศษ

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ บริจาคเงินจัดสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมลานคํา จ.เชียงใหม
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ เจาหนาทีส่ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ พรอมทัง้
นายภราดร สื่อมโนธรรม ทีป่ รึกษา นายณรงค บุญแกว
ประธานกรรมการ และคณะเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด รวมทําพิธีเปดและ
ส งมอบอาคารศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานแมลานคําเขตพื้นที่
สถานีเกษตรหลวงปางดะ ในโอกาสทีส่ หกรณออมทรัพยจฬุ าฯ
สนับสนุนงบประมาณการกอสราง จํานวน 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน) เพื่อใชอาคารหลังนี้จัดทําเปนหองเรียน
แล ะหองจัดกิจกรรมสําหรับเด็กเล็กในหมูบาน โดยมี
นายสุวรรณ แสงประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาํ บลสะเมิงใต
และนายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง เปน
ผูรับมอบ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมลานคํา เขตพื้นที่
สถานีเกษตรหลวงปางดะ ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
เมื่อวันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2558

■


แสดงความยินดี

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานดังนี้

วัน เดือน ป

กิจกรรม

ผูแทนสหกรณ

ผูแทนหนวยงาน

อ. 8 ธ.ค. 2558

ครบรอบ 102 ป
คณะเภสัชศาสตร

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานุการ
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
กรรมการ

ผศ.ภญ.ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป
คณบดี

จ. 14 ธ.ค. 2558

เปดสํานักงานใหม
สถาบันทรัพยสิน
ทางปญญาแหงจุฬาฯ

พ. 23 ธ.ค. 2558

ครบรอบ 49 ป
วิทยาลัยประชากรศาสตร

ศ. 25 ธ.ค. 2558

ครบรอบ 27 ป
คณะพยาบาลศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ
รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ
นายวิศิษฐ หินแกว
เหรัญญิก
นายศิริศักดิ์ สีคําภา
กรรมการ
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานุการ
นางสาวธารินี ทองสงฆ
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ

สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาฯ

วิทยาลัยประชากรศาสตร

รศ.ดร.ศิริพร ดํารงคศักดิ์กุล
กรรมการ

นางสาวปรานี แหวนทองคํา
ผูอํานวยการ ฝายบริหาร

ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ
อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
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เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

     ผ่านธนาคาร ต้องท�ำอย่างไร

ธารินี

การฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ท�ำได้หลายวิธี สมาชิกส่วนใหญ่
ทีย่ งั ท�ำงานอยูภ่ ายในจุฬาฯ จะใช้วธิ ฝี ากกับเจ้าหน้าทีโ่ ดยตรงทีเ่ คาน์เตอร์เงินฝากตามสาขาต่างๆ ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่วนสมาชิกที่ลาออก เกษียณอายุงาน หรือสมาชิกสมทบ ก็จะใช้บริการโอนเงินจากบัตรเอทีเอ็มกรุงศรี
ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกด้วย
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกของสมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการฝากเงินที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ จึงให้สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ ทีส่ หกรณ์ไปเปิดบัญชีถงึ 7 ธนาคาร
ดังนี้
สมาชิ ก สามารถน� ำ เงิ น ไปฝากธนาคารต่ า งๆ
ข้างต้นนี้ได้ เมื่อท�ำรายการเสร็จแล้ว น�ำส�ำเนาใบฝากนั้น
(กรณีโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม ให้ใช้สลิปที่ออกจากตู้ ตอนท�ำ
รายการเสร็จสิ้นแล้ว) น�ำมาฝากด้วยตนเองหน้าเคาน์เตอร์
สหกรณ์ แทนการถือเงินสดจ�ำนวนมาก หรือถ้าไม่สะดวก
เดินทางมาจริงๆ สหกรณ์อนุโลมให้ส่งหลักฐานมาทาง
โทรสารหมายเลข 0-2611-7411 ซึ่งการส่งโทรสารนั้น
จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
- ชื่อผู้น�ำฝาก ชื่อบัญชี และหมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่น�ำฝากเข้า
- หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน กรณีเกิดความ
ไม่ชัดเจนในตัวเลขหรือเอกสารที่ท่านส่งมา
อีกวิธหี นึง่ คือ การส่งทางอีเมล์สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ
คือ sav.coop@chula.ac.th ซึ่งท่านต้องระบุรายละเอียด
เช่นเดียวกับการส่งโทรสารเช่นกัน
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ถ้าส่งทางอีเมล์จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับอีเมล์ของท่าน นั่นแสดงว่าสหกรณ์รับรายการของท่านไป
ด�าเนินการให้แล้ว ส่วนทางโทรสารขอให้ท่านโทรศัพท์มาตรวจสอบการส่งโทรสารอีกครั้งว่าเอกสารที่ท่าน
ส่งมาถึงสหกรณ์หรือไม่ ที่หมายเลข 0-2218-0555 ต่อ 1800
ที่ผ่านๆ มา สมาชิกบางท่านจะนึกว่าการโอนผ่านธนาคารนั้น เงินจะเข้าไปยังบัญชีออมทรัพย์
ของท่านที่เปิดไว้กับสหกรณ์โดยอัตโนมัติ แต่แท้จริงแล้วถ้าท่านไม่แจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถ
รู้ได้ว่าต้องโอนเงินจ�านวนนั้นเข้าบัญชีสมาชิกท่านใด และยิ่งไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยแล้วยิ่งยาก
เข้าไปกันใหญ่ ปจจุบันมีเงินจ�านวนไม่น้อยที่อยู่ในบัญชีสหกรณ์ที่เปิดไว้ท่ีธนาคารต่างๆ แต่ไม่ทราบว่า
เป็นเงินของท่านใดโอนมา
ข้อส�าคัญอีกสิง่ หนึง่ คือ ถ้าท่านโอนมาในวันท�าการใด แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบในวันนัน้ เพราะเจ้าหน้าที่
จะรีบน�าเงินนั้นฝากในบัญชีของท่านเพื่อให้ท่านได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้นทันที หากโอนมาแล้ว
ลืมบอก มาแจ้งในวันท�าการอื่นท่านก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยในวันที่ผ่านมา ส่วนถ้าโอนในวันหยุดราชการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือนอกเวลาท�าการ เจ้าหน้าที่จะโอนเงินให้ท่านได้ในวันท�าการถัดไปค่ะ
ปจจุบันการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ก็ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการบริการต่างๆ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อให้สมาชิกของเรา
ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น หากมีข่าวสารหรือข้อเสนอแนะในการบริการต่างๆ ส่งความคิดเห็นมาได้
ที่ฝายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ค่ะ โทร. 0-2218-0555 ต่อ 1800 ยินดีบริการค่ะ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ข่าว บริการสมาชิก

ขายที่ดิน

♦ เนื้อที่ 25 ไร 92 ตร.ว. (ทั้งหมด 8 โฉนด) ถ.รัชดาภิเษก

เขตห้วยขวาง กทม. (ใกล้รถไฟฟาใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย) ราคา 650,000 บาทต่อ ตร.ว. รวมเป็นเงิน 6,689,800,000
บาท วางมัดจ�า 30% ของราคาขาย สนใจติดต่อ นางสาวชัญญนิษฐ
นีสันเทียะ ส�านักบริหารกิจการนิสิต โทร.082-425-3444

♦ เนือ้ ที่ 200 ตร.ว. คลองหลวง คลอง 3 ถ.ล�าลูกกา ราคา 1,600,000

บาท สนใจติดต่อ นางพิศทยา เนตรวงษ โทร. 081-309-5537

ขายบานพรอมที่ดิน

♦ บริการลางแอร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจติดต่อ

นายสุเมธ ชืน่ รส สมาชิกสมทบ โทร. 094-889-6895, 098-246-1486,
080-770-4438

อื่นๆ
♦ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต จ�าหน่ายโลงศพ จัดดอกไม้

หน้าหีบศพ ของช�าร่วยงานศพ และโลงศพฟรีส�าหรับศพไร้ญาติ
สนใจติดต่อ นายประทีป เยาวกุล (แจค) โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
โทร. 085-073-1069
♦ บริการใหเชารถตู และรถบัสพร้อมคนขับ เพื่อการท่องเที่ยว

♦ หมูบ า นพฤกษชาติ เนือ้ ที่ 79 ตร.ว. ซ.ชัยพฤกษ์ 15 ถ.รามค�าแหง

118 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 8 ห้องนอน
3 ห้องน�้า 1 ห้องโถง 1 ห้องครัว จอดรถได้ 3 คัน) ราคา 6,500,000
บาท สนใจติดต่อ นายบุญนาท ลายสนิทเสรีกุล คณะแพทยศาสตร์
โทร. 094-558-4910

ขายคอนโดมิเนียม
♦ เดอะทรั ส ต เ รสซิ เ ด น ซ รั ช ดา-พระราม 3 ถ.นนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ (ชั้น 12A พร้อมเข้าอยู่
มีแอร์ 1 ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์) ราคา 2,200,000 บาท สนใจติดต่อ
นายยุติ เฉลยสมัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 089-798-9897

สารพัดชาง
♦ รับเหมากอสราง ต่อเติมทุกชนิด ราคาย่อมเยา รับประกันงาน

และฝมือ สนใจติดต่อ นางสุภา บุญศรี ส�านักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 081-422-0102
♦ รั บ เหมา ต่อเติม ตกแต่งบ้าน ถมที่ดิน งานโครงสร้าง

เป็นหมู่คณะ ทัศนะศึกษา สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการเดินทาง
พักผ่อน ทีมงานยินดีบริการ สนใจติดต่อ นายวรวิทย โกสกุล
คณะอักษรศาสตร์ โทร. 087-099-6969
♦ ใหเชาอพารทเมนท ห้อง studio ถ.ราชวิถี ซอย 4 (พระนาง)

(ใกล้อนุสาวรีย์ชัย เข้าอยู่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป
ฟรี wiﬁ) ราคาเช่า 6,500 ต่อเดือน สนใจติดต่อ รศ.ดร.กัณฑาทิพย
สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247 หรือ E-mail : Kantatip@
gmail.com
♦ บริการตูหยอดเหรียญจําหนายสินคาอัตโนมัติ ให้บริการ

ติดตัง้ ฟรี เพือ่ เป็นสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เช่น มหาวิทยาลัย
โรงเรียน โรงพยาบาล ส�านักงานต่างๆ สนใจติดต่อ นางสาว
วรรณเพ็ญ แซเปยน สมาชิกสมทบ โทร. 092-505-4994 หรือที่ ID
Line : fangycu หรือที่ www.mixvending.com
♦ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ออกแบบโลโก้ โบรชัวร์

แผ่นพับใบปลิว สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดเลย์เอาท์ รายงานประจ�าป
วารสารรายเดือน รายสัปดาห์ (ขอดูผลงานได้) สนใจติดต่อ นายทศพร
ชื่นรส คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 081-428-7785, 089-481-4281

งานทาสีบา้ น งานปูกระเบือ้ ง สนใจติดต่อ นายไฉน ศิริ สถาบันวิจยั โลหะ
และวัสดุ โทร. 081-376-9958, 02-218-4212

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นางประภัสศรี สาระคุณ
นายเจิมศักดิ์ พันธุจบสิงห
นายฐิต ศิริบรู ณ
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สถาบันภาษา
สํานักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร

รศ.นพ.วินัย พากเพียร
นางพรสุภา สรวยโภค

คณะแพทยศาสตร
สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ
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หน้า
ส่วนที่หนึ่ง
1. 568

ใหพิจารณานําเครื่องหมาย + - × หรือ ÷ ไปเติมในชองสี่เหลี่ยมระหวางจํานวนตัวเลข
ของแตละสมการ เพื่อทําใหสมการสมบูรณ โดยในแตละขอสมการหามเติมเครื่องหมายซํ้ากัน

71

4
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236

= 1,000

2. 24

618
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70

= 1,000

3. 203

65

64

168

9

= 1,000

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจ�าตัวสมาชิก.............................................................................

ง
่สวนที่สอ ค�าถามประจ�าเดือน ม.ค. 2559

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

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดการประชุมจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2558 ในวัน

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

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ์

ณ

ภายในวันที่ 27 มกราคม 2559ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯส่งมาถือว่า
ผิดกติกากรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ
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สวนที่สอง

e-mail address ของ

สหกรณออมทรัพยจุฬา คือ

sav.coop@chula.ac.th

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน ธันวาคม 2558
จับรางวัลโดย

นายอนันต มากนอยแถม

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 197 คน

าตัว
รายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจํ
สมาชิก

1.นายสมบูรณ์พันวา
2.นางปรมาภรณ์เขียนสาร์
3.นายสมใจแสงดารา
4.นางพิมลยวนจิตต์
5.นางชินแม้นประดิษฐ์

241134
250267
261044
354384
373158

สํานักงานมหาวิทยาลัย

ตอบถูก 190 คน ตอบผิด 7 คน

คณะ / สังกัด
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ส�านักงานการทะเบียน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

6.นางสาวกัลยาภรณ์น�าทอง
7.นางสาวเกศมณีใหม่ตา
8.นางสาวมณฑิราแซ่กี่
9.นางสาวอาทิติยาปานปลั่ง
10.นายสุเมธภูมิอภิรดี

530110
530221
540030
E10149
E45914

คณะ / สังกัด
วิศวกรรมศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

µÍºä»การเปด-ปด และ/หรือ ฝาก-ถอน บัญชีเงินฝากประจ�า สามารถ

¤íÒµÍº

คําถาม

ให้ตัวแทนด�าเนินการแทนเจ้าของบัญชี ได้หรือไม่ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ในการท�าธุรกรรม และต้องด�าเนินการที่ไหน

เงินฝากประจํา คือ เงินฝากที่มีกําหนดเวลาที่แนนอน เชน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน สหกรณฯ
คิดดอกเบี้ยเงินฝากประจําตามระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน หากฝากไมครบสามเดือนจะไมไดดอกเบี้ย
ตามประกาศของสหกรณฯ
สมาชิกที่มีความประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากประจําใหกรอกแบบพิมพการเปดบัญชีและ
บัตรตัวอยางลายมือชื่อ (การดสีเหลือง) ใหครบถวนถูกตอง โดยเงินฝากแตละครั้งตองไมนอย
กวา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน รับรองสําเนาถูกตอง ของ
ผูมีอํานาจสั่งจาย สมาชิกหรือตัวแทน สามารถติดตอขอเปดบัญชีเงินฝากประจําหนวยงานไดที่
เจาหนาที่เงินฝาก ณ สหกรณออมทรัพยจุฬา อาคารจามจุรี 9 หรือสาขาทุกสาขา
การฝากเงินฝากประจําในแตละครั้ง ผูฝากจะตองดําเนินการฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยกอนแลว
กรอกใบแจงความจํานง เพือ่ นําฝากประจําโดยเจาหนาทีจ่ ะดําเนินการตัดเงินฝากบัญชีออมทรัพยของสมาชิก
เขาบัญชีเงินฝากประจํา และรับใบรับเงินฝากประจําเก็บไวเปนหลักฐาน
เงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก สหกรณจะนําตนเงินและดอกเบี้ยโอนเขาบัญชี
เงินฝากออมทรัพยของสมาชิก
การถอนคืนเงินฝากประจํากอนถึงกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกนําใบรับเงินฝากประจําติดตอ
ที่เจาหนาที่เงินฝาก ถาผูมีอํานาจสั่งจายเงินมีความประสงคจะมอบใหตัวแทนถอนคืนเงินฝากประจํา
แทนตองมอบอํานาจเปนหนังสือตามทีก่ าํ หนดไวในดานหลังใบรับเงินฝากประจําโดยลงลายมือชือ่ ตามทีไ่ ด
ใหตัวอยางไว เมื่อสหกรณตรวจสอบแลวจะจายคืนเงินฝากประจําพรอมกับดอกเบี้ย โดยนําฝากเขาบัญชี
ออมทรัพยของสมาชิกเจาของบัญชี จากนั้นใหตัวแทนถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยสมาชิกตอไป

การมอบอ�านาจให้ตัวแทนถอนเงินฝาก โปรดแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบัญชี พรอมสําเนารับรองสําเนาถูกตอง
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูรบั มอบอํานาจ พรอมสําเนารับรองสําเนาถูกตอง
*บัตรประชาชนที่นํามาตองไมหมดอายุ
*ดําเนินการถอนเงินฝากไดท่สี หกรณออมทรัพยจุฬา สํานักงานอาคารจามจุรี 9 หรือสาขาทุกสาขา
**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ
E-mail : sav.coop@chula.ac.th, คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป
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การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารท�าการ ได้เฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปดบัญชีไว้ดังนี้

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 นาคารเข้าชือ่ บัญชี“สหกรณ์ออมทรัพย์
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น)พร้อมส�าเนาและน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เพือ่ เขียนใบน�าฝากเข้าบัญชีของผูฝ้ ากในวันเดียวกันวิธปี ฏิบตั เิ ช่นนีจ้ ะเหมือน
ว่าท่านได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯนั่นเอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

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

