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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

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

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

 โทรศัพท์	0-2218-0555		 โทรสาร	0-2611-7411
	 ฝายการเงิน	 ต่อ	1501,	1503	
	 ฝายเงินกู้		 ต่อ	1401,	1806-1811
	 ฝายเงินฝาก		 ต่อ	1502,	1802-1805
	 ฝายทะเบียนสมาชิก		 ต่อ	1301,	1812-1813
	 ฝายธุรการ		 ต่อ	1201-1205
	 ฝายประชาสัมพันธ์		 ต่อ	1101,	1800
	 ฝายบัญชี		 ต่อ	1601-1603
	 ฝายสินเชื่อและการลงทุน		 ต่อ	1701-1703
	 ฝายนิติการ		 ต่อ	2101-2102
	 ฝายอาคารสถานที่ฯ		 ต่อ	2201-2202
	 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ		 ต่อ	2001-2004
	 ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร	 ต่อ	2301-2302
	 สาขา	1	อาคารจุลจักรพงษ์		 0-2218-7037
	 สาขา	2	คณะเภสัชศาสตร์		 0-2218-8430
	 สาขา	3	คณะแพทยศาสตร์		 0-2256-4488
	 สาขา	4	อาคารบรมราชกุมารี		 0-2218-4913
	 สาขา	5	คณะครุศาสตร์		 0-2218-2520
	 สาขา	6	คณะสหเวชศาสตร์	 0-2218-1039
	 สาขา	7	คณะทันตแพทยศาสตร์	 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.)

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

คณะผูจัดทํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 “ประชาชนชาวไทยท้ังหลาย บัดน้ีถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทาน
ทุกๆคน ใหมีความสุข ความเจริญ และความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนาความสุขความเจริญนี้แมเปนสิ่งที่
พึงปรารถนาอยางยิ่ง แตในวิถีชีวติของคนเรานั้น ยอมตองมีทั้งสุขและทุกข ทั้งความสมหวังและผิดหวังเปนปรกติ
ธรรมดา ทุกคนจึงตองเตรียมตัว เตรียมใจและเตรียมกายใหพรอม อยาประมาท ในปใหมนี้จึงขอใหทานทั้งหลาย
ไดรักษาและสรางเสริมสุขภาพของตนใหสมบรูณ ใหมีกําลังกายที่แข็งแรง มีกําลังใจที่เขมแขงหนักแนน และมีสติ
รูเทาทนัอยูเสมอ จกัไดสามารถนําพาตนใหผานพนสถานการณตางๆ อันไมพงึประสงค เขมแขง็จนบรรลถุงึความสขุ
ความเจริญ และความสําเร็จได ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
จงคุมครองรักษาทานทุกคนใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกายสุขใจ ตลอดศกหนานี้ โดยทั่วกัน”

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ2



 รายการ 2557 ต.ค. 2558 พ.ย. 2558
หน่วย	:	บาท

ผลการด�าเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จ�านวนสมาชิก(ราย) 15,320 15,572 15,609

สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์(พระองค์)  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  -สมาชิก 11,468 11,528 11,548

  -สมาชิกสมทบ 3,851 4,043 4,060

1.  สินทรัพย์รวม 34,270,020,165.65 38,531,809,762.92 38,310,794,955.28

  1.1 เงินให้สมาชิกกู้ 5,237,213,789.56 5,502,418,666.52 5,586,516,171.64

  1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 10,669,417,544.10 12,288,701,522.51 11,990,194,854.06

  1.3 เงินลงทุน 18,084,273,452.48 20,275,487,850.29 20,249,792,934.06

   1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 789,271,784.77 690,767,676.36 745,882,611.31

   1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 15,394,880,813.88 17,748,189,885.08 17,670,422,033.90

   1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์อื่น 1,900,120,853.83 1,836,530,288.85 1,833,488,288.85

  1.4 สินทรัพย์อื่น 279,115,379.51 465,201,723.60 484,290,995.52

2.  หนี้สินรวม 18,007,315,880.17 22,077,694,296.88 21,733,099,487.25

  2.1 เงินกู้ยืม 5,300,000,000.00 7,875,000,000.00 7,415,000,000.00

  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 11,659,513,566.26 13,199,319,380.42 13,280,413,647.15

  2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 845,575,413.08 718,485,663.25 672,824,972.17

  2.4 หนี้สินอื่น 202,226,900.83 284,889,253.21 364,860,867.93

3. ทุนของสหกรณ ์ 16,262,704,285.48 16,454,115,466.04 16,577,695,468.03

  3.1 ทุนเรือนหุ้น 11,932,198,250.00 12,349,306,860.00 12,412,929,330.00

  3.2 ทุนส�ารอง 1,989,886,203.09 2,145,551,994.56 2,145,551,994.56

  3.3 ทุนสะสม 763,513,079.43 742,014,718.61 739,766,098.84

  3.4 อื่นๆ 540,211,576.58 506,918,726.87 486,610,005.83

  3.5 ก�าไรสุทธิ 1,036,895,176.38 710,323,166.00 792,838,038.80

4.  รายได้  1,797,825,411.57 1,320,682,165.97 1,460,495,889.07

  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 249,456,232.42 212,473,741.35 232,750,084.74

  4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 598,047,362.54 454,730,639.75 497,183,991.64

  4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 837,503,396.67 570,261,157.54 640,309,244.49

  4.4 รายได้อื่น 112,818,419.94 83,216,627.33 90,252,568.20

5.  ค่าใช้จ่าย 760,930,235.19 610,358,999.97 667,657,850.27

  5.1 ดอกเบี้ยจ่าย 568,771,475.15 464,223,819.31 513,937,351.95

  5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 192,158,760.04 146,135,180.66 153,720,498.32

3ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 ❋ สวสัดปีใหม 2559 สมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ทกุทาน เริ่มตนปใหมดวยสิ่งดีๆ  ใหแกสมาชกิ นั่นคอื การใหบรกิาร
บัตรเอทีเอ็มสหกรณ ตั้งแตวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เปนตนไป สมาชิกที่ใชบริการกดเงินสดจากบัญชีออมทรัพยสหกรณ
ผานบตัรเอทเีอม็ธนาคารกรงุศรอียธุยา บตัรใบนี้จะใหบรกิารแบบออนไลนนะครบัคอื สมาชกิสามารถเลอืกถอนเงนิจากเคานเตอร
บริการ หรือเลือกกดเงินสดผานบัตรเอทีเอ็มก็ได ซึ่งหากเลือกกดเงินผานบัตรเอทีเอ็มจะกดเงินสดไดตามยอดจริงที่มีและวันละ
ไมเกนิ 100,000 บาท อกีทั้งสมาชกิยงัสามารถกดเงนิไดทกุวนัไมเวนวนัหยดุทาํการ อกีประการหนึ่งคอื ปจจบุนัสหกรณจะชาํระ
คาธรรมเนียมเปดบัญชี คาธรรมเนียมทําบัตรเอทีเอ็มครั้งแรก (หากบัตรสูญหายหรือชํารุดสมาชิกตองเสียคาธรรมเนียม
การทาํบตัรใหมเอง) คาธรรมเนยีมบตัรเอทเีอม็รายป คาธรรมเนยีมรกัษาบญัชแีทนสมาชกิแลว ตั้งแต 13 มกราคมสหกรณยงัชาํระ
คาธรรมเนียมการฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณของสมาชิกผานบัตรเอทีเอ็มแทนสมาชิกอีกดวย เปนบริการดีๆ ที่สหกรณ
ตั้งใจใหเปนของขวญัปใหมแกสมาชกิทกุคน

 ❋ เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 ที่ผานมา ผมและผูเกี่ยวของไดเขารวมประชมุเจาหนี้ เพื่ออนมุตัเิหน็ชอบแผนฟนฟูกจิการ
สหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น โดยสรปุผลการประชมุในสวนเกี่ยวของของสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ดงันี้

  ♦ ที่ประชมุมมีตเิหน็ชอบ และยอมรบัแผนฟนฟูฯ ตามที่ผูทาํแผนเสนอ ดวยคะแนนเสยีง 83.57% ของจาํนวนหนี้สนิ
ทั้งหมดของเจาหนี้ที่มาประชมุ (ประมาณ 5,000 ราย)

  ♦ สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ เปนเจาหนี้มหีลกัประกนัดวยการจาํนอง จะไดรบัชาํระหนี้ตนเงนิจาํนวน 1,431 ลานบาท 
พรอมดอกเบี้ยเงนิกูรอยละ 3 ภายในระยะเวลา 12 ป 6 เดอืน (ระยะเวลาตามสญัญากู) ซึ่งเปนเจาหนี้รายเดียวที่ไดรบัการชาํระ
หนี้ทั้งเงนิตนและดอกเบี้ย

  ♦ ที่ประชมุมมีตแิตงตั้งกรรมการเจาหนี้จาํนวน 7 คน โดยมผีมเปนหนึ่งในจาํนวนนั้น เพื่อกาํกบัดูแลการดาํเนนิงาน
ของสหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่นใหเปนไปตามแผนฟนฟูฯ

 ทั้งนี้ เจาพนกังานพทิกัษทรพัยจะทาํรายงานสรปุผลการประชมุเสนอตอศาลลมละลายกลาง เพื่อพจิารณาแผนฟนฟกูจิการ 
โดยศาลฯ กาํหนดพจิารณาแผนดงักลาวในวนัพฤหสับดทีี่ 21 มกราคม 2559 เมื่อศาลฯ เหน็ชอบ กเ็ขาสูกระบวนการฟนฟูกจิการ
สหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่นตามแผนตอไป 

  ถงึตรงนี้แลวสมาชกิคงจะวางใจไดวาเงนิของเราจะไมสูญหายไปไหนแนนอน

 ❋ วันท่ี 20 มกราคม 2559 ผมขอเชิญสมาชิกเขารวมการประชุมซักซอมการจัดสรรกําไรสุทธิ ณ หองประชุม 117 
คณะวศิวกรรมศาสตร ซึ่งสมาชกิสามารถแสดงความคดิเหน็ในเรื่องการจดัสรรกาํไรสทุธใินสวนตางๆ ผลจากการประชมุจะนาํเสนอ
ในที่ประชมุใหญสามญัประจาํป 2558 ในวนัพฤหสับดทีี่ 11 กมุภาพนัธ 2559 เพื่อพจิารณาอนมุตัคิรบั

 ❋ ทายนี้ ขออัญเชิญความตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานแดประชาชน
ชาวไทยเนื่องในวนัขึ้นปใหม 2559 “ความสาํเรจ็สมประสงคในสิ่งที่ปรารถนาความสขุความเจรญินี้แมเปนสิ่งที่พงึปรารถนาอยางยิ่ง 
แตในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ยอมตองมีทั้งสุขและทุกข ทั้งความสมหวังและผิดหวังเปนปรกติธรรมดา ทุกคนจึงตองเตรียมตัว 
เตรยีมใจ และเตรยีมกายใหพรอม อยาประมาท ในปใหมนี้จงึขอใหทานทั้งหลายไดรกัษาและสรางเสรมิสขุภาพของตนใหสมบูรณ 
ใหมีกําลังกายที่แข็งแรง มีกําลังใจที่เขมแข็งหนักแนน และมีสติรูเทาทันอยูเสมอ จักไดสามารถนําพาตนใหผานพนสถานการณ
ตางๆ อนัไมพงึประสงค จนบรรลถุงึความสขุความเจรญิ และความสาํเรจ็ได ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา”
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 ในศุภวาระขึ้นปใหม ขออัญเชิญภาพวาดฝพระหัตถ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
พระราชทานแดปวงชนชาวไทย ใหเปน ส.ค.ส. ปใหม พ.ศ. 2559 พระราชทานขอความอวยพรใหคนไทยทุกคนมีความสุข 
สขุภาพแขง็แรงและอายยุนืยาวในปใหมนี้ จากพรพระราชทานจะเหน็วาทรงเชญิชวนใหคนไทยรบัประทานกลวยซึ่งเปนผลไม
ที่มีประโยชน โดยเปรียบกับลิงที่ชอบกินกลวย ทรงยกตัวอยางหนุมานแมทัพวานรในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งแคลวคลองวองไว 
สขุภาพแขง็แรง มอีายยุนืนาน

 แตถาหากในปที่ผานมา ใครมีความรูสึกวาการทํางานยังไมแคลวคลองวองไว เจ็บปวย ไมสบายอยูบอยๆ เรามา
เริ่มตนสิ่งดีๆ ในปใหมนี้กันดีกวา ดวยการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจใหดี เริ่มตนการทํางานดวยความสนุก ผูกมิตรกับ
เพื่อนรวมงานไวใหมากๆ แลวชวีติการทาํงานของเรากจ็ะไมนาเบื่ออกีตอไป งานไหนที่วายากเรากจ็ะผานมนัไปไดอยางสวยงาม 
วนันี้เราจงึม ี4 วธิคีดิ เริ่มตนด.ี..ตอนรบัปใหม ใหผูอานลองทาํดู มอีะไรบางมาอานกนัเลย

 1. เปดรับความสุข ความสขุอยูไมไกลเพยีงคณุเปดใจรบัมนัเขามา มองโลกในแงด ีใฝเรยีนรู คนหาประสบการณ 
และความคิดใหมๆ จากผูคนที่พบปะ ทําความรูจักและทักทายเพื่อนใหมดวยความกระตือรือรน สะทอนความเปนตัวเอง
ที่สนุกสนานและรื่นเริง มีความสุขกับชีวิตและสิ่งที่ทํา เพราะทุกวันคือการเรียนรู เดินหนาคนหาและทําตามความฝนอยาง
ไมยอทอ แตกไ็มจรงิจงักบัชวีติมากเกนิไปจนหมดสนกุ ขาดความสขุในการทาํงาน

 2. รูจกัการใหอภยั เปนเรื่องงายที่จะจดจาํเรื่องไมดแีละสะสมความขุนเคอืง คบัของใจเอาไว เพราะความผดิพลาด
อาจสอนคณุใหระมดัระวงัตวัและสรางกาํแพงขึ้นมา อยาพยายามตดัสนิ หรอืตาํหนผิูอื่น แตจงยอมรบัเขา และเขากจ็ะยอมรบั
เราเชนกนั เลอืกจดจาํแตเรื่องดีๆ  แสดงความรกัและการชวยเหลอื เพื่อลดชองวางระหวางกนัและกนั

 3. มีความจริงใจ การสรางความสุขวิธีหนึ่งก็คือการใหความจริงใจกับเพื่อนรวมงาน เมื่อเรามีความจริงใจ
ไมเสแสรง เรากจ็ะไดรบัความจรงิใจเปนการตอบแทน

 4. เอาใจใสผูอื่น คนที่คอยเอาใจใสผูอื่น ใหความสําคัญกับผูอื่น จับอารมณความรูสึกของพวกเขาได มีนํ้าใจ 
แสดงความเหน็อกเหน็ใจ เขาใจ และใหกาํลงัใจพวกเขาอยูเสมอ ไมวาอยูที่ไหนกจ็ะมแีตคนรกั ทาํอะไรกจ็ะมคีนคอยชวยเหลอื 
สนบัสนนุใหประสบความสาํเรจ็ได ไมตองกลวัเหงา หรอืรูสกึโดดเดี่ยว

 เพราะชีวิตที่มีความสุขไมไดวัดที่ตัวเงินเสมอไป เพียงคุณมีความรักในสิ่งที่คุณทํา รูจักการใหอภัย มีความจริงใจ 
และเอาใจใสผูอื่นอยูเสมอ คณุกส็ามารถมคีวามสขุไดงายๆ เริ่มตนปวอก ดวยความคดิดีๆ  ดูแลสขุภาพ เพื่อชวีติที่มคีวามสขุ
สนกุกบัการทาํงาน ไปตลอดทั้งปใหมนี้

เริ่มตนดี…
ตอนรับปใหม 2559

 ปวอกลิงวิ่งคลองวองไวนัก  มองดูแลวนารักเปนนักหนา

ชอบกินกลวยเปนประโยชนแกกายา  มากินกลวยกันดีกวาเหมือนวานร

ปใหมจงมีสุขเพิ่มเติมวรรณะ  อายุพละดีสุดดุจสิงขร

ปฏิภาณประสิทธิพิพิธพร   ดั่งหนุมานชาญสมรผูยิ่งยง”

สวัสดีปวอก ป 2559
    คติพจน “กินกลวยดีกวา”

       “สิรินธร”

ธนากร ชวยวงศ

www.dailynews.co.th
http://th.jobsdb.com
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สร้างบุญรับปีใหม่
พระอารามหลวง

	 “การเริ่มต้นที่ดี	 คือส่วนหนึ่งของความส�าเร็จ”	
กิจกรรมหนึ่งที่คนไทยนิยมท�า	 คือ	 การไหว้พระขอพร 
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ	เสรมิสริมิงคลให้ชวีติ	เพือ่การเริม่ต้น
อย่างมีความสุขทั้งทางกาย	และทางใจ	ตามคติความเชื่อ 
ของไทย	อกีทัง้ยงัเป็นการเรยีนรูถ้งึคณุค่าและความส�าคัญ
ของสถานทีน่ัน้ๆ	ด้วย	ส�าหรบั	9	พระอารามหลวง	ได้แก่...

ไหว้พระขอพร

1.	 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
คติ	:	เดินทางปลอดภัยดี	มีมิตรไมตรีที่ดี
เครื่องสักการะ	:	ธูป	3	ดอก	เทียนแดงคู่	ดอกไม้พวงมาลัย

 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทสร้างใน
สมัยรัชกาลที่3ได้รับพระราชทานนามว่า“วัดกัลยาณมิตร”พร้อมกับ
ทรงสร้างพระวหิารหลวงเพือ่เป็นทีป่ระดษิฐาน“พระพทุธไตรรตันนายก”
(หลวงพ่อโต)ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่4หรือเรียก
ตามแบบจีนว่าช�าปอฮุดกงหรือช�าปอกง
 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มี
องค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยประดิษฐานอยู่ใน
พระอุโบสถภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัตินอกจากนี้
ยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและ
พระคัมภีร์ต่างๆ

2.	 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
คติ	:	มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
เครื่องสักการะส�าหรับพระประธานในโบสถ์	 :	 ธูป	3	ดอก	 
เทียน	1	เล่ม	ดอกบัว	1	ดอก	
เครื่องสักการะส�าหรับรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวร 
มหาสุรสิงหนาท	:	ธูป	5	ดอก	เทียน	1	เล่ม	ดอกบัว	1	ดอก

 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงช้ันโท
สร้างสมัยอยุธยา รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่าย
ราชสามัญเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จ
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรัก
ปิดทองปางมารวิชัยเป็นพระประธานมีพระนามว่า“พระพุทธนรสีห ์
ตรโีลกเชฏฐ์ มเหทธศิกัด์ิปูชนยีะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ”
ประดิษฐานณพระอุโบสถ

3.		 วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร
คติ	:	ร่มเย็นเป็นสุข
เครื่องสักการะ	:	ธูป	9	ดอก	เทียนคู่	ทองค�าเปลว	11	แผ่น

 วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิารหรอืท่ีรูจ้กักนัในนาม
“วัดโพธิ์”เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเดิมชื่อ“วัดโพธาราม”รัชกาล
ที่1ทรงบูรณะและโปรดเกล้าฯให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูป
พระศรีสรรเพชญ์ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรีพระเจดีย์อยุธยารัชกาลที่3
ทรงมพีระราชประสงค์ให้วดัโพธิเ์ป็น“มหาวทิยาลัยส�าหรับประชาชน”
จึงโปรดเกล้าฯให้รวบรวมสรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้
บริเวณพระอุโบสถเพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้
 ที่วัดโพธิ์มี“พระพุทธเทวปฏิมากร”ประดิษฐานอยู่ภายใน
พระอุโบสถใต้ฐานชุกชีบรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่1มีพระวิหาร
เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางไสยาสน์ทีส่วยงามทีส่ดุยงัเป็นวดัทีม่เีจดย์ี
มากที่สุดในประเทศไทยคือ99องค์และมีพระมหาเจดีย์4รัชกาลคือ
รัชกาลที่1-4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

4.	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
คติ	:	เพื่อจิตใจสะอาด	ดุจรัตนตรัย
เครื่องสักการะ	:	ธูป	3	ดอก	เทียน	1	เล่ม	ดอกไม้

 วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่
ในบริเวณพระบรมมหาราชวังรัชกาลที่1 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น
เพือ่ความสะดวกเวลาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงบ�าเพญ็พระราชกศุล
ตามราชประเพณีและเพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิอายุของพระเจ้าแผ่นดิน
เจ้านายในราชสกลุภายในวดัมีพระอโุบสถอนัเป็นทีป่ระดษิฐาน“พระพทุธ 
มหามณรีตันปฏมิากร”(พระแก้วมรกต)ทีพ่ระระเบยีงมจีติรกรรมฝาผนงั
เรือ่งรามเกยีรติท์ีว่จิติรสวยงามและยาวทีส่ดุในโลกมปีราสาทพระเทพบดิร
ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่1-8

5.	 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
คติ	:	ชื่อเสียงโด่งดัง	คนนิยมชมชอบ
เครื่องสักการะ	:	ธูป	3	ดอก	เทียนคู่	ทองค�าเปลว

 วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหารหรอืเป็นทีรู่จั้กกันในนามวดัระฆงั
เป็นพระอารามหลวงชัน้โทเดมิชือ่ว่า“วดับางหว้าใหญ่”เป็นวัดโบราณ
มมีาตัง้แต่ครัง้กรงุศรอียธุยาพระอโุบสถเป็นสถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาล
ที่1มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑภายในมีภาพจิตรกรรม

ธรรมชาติ

6 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ



ที่มาจาก http://travel.kapook.com/
 http://astro.meemodel.com/ 

ฝาผนังพระอุโบสถนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่5
ทรงเรียกว่า“พระประธานยิ้มรับฟา”
 วดัระฆังเคยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระพฒุาจารย์(โตพรหมรงัส)ี
สมเดจ็พระราชาคณะในสมยัรชักาลที่4ซึง่เป็นพระเถระผูท้รงเกยีรติคณุ
วิทยาคุณโด่งดังมากตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันการไปสักการะสมเด็จ
พระพฒุาจารย์เพือ่ขอพรโดยการสวดคาถาชนิบญัชรแล้วอย่าลมืพรมน�า้มนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล

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

 วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก
และเป็นวัดประจ�ารัชกาลที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ“วัดมหา
สุทธาวาส” ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า
“วัดสุทัศนเทพวราราม”
 ที่พระวิหารมี“พระศรีศากยมุนี”เป็นพระประธานซ่ึงอัญเชิญ
มาจากสโุขทยัเป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัหล่อด้วยส�ารดิถอดแบบมาจาก
พระวหิารพระมงคลบพิตรกรุงศรีอยุธยามีพระอุโบสถเป็นทีป่ระดษิฐาน
พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์เป็นพระประธานปางมารวิชัยใหญ่กว่าพระที่หล่อ
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์องค์อื่นๆมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นฝมือ
ช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามมาก

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

 วดัอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงช้ันเอก
สร้างสมยักรงุศรอียธุยาเดมิชือ่วดัมะกอกเมือ่พ.ศ.2310สมเดจ็พระเจ้า
ตากสนิมหาราช(พระเจ้ากรงุธนบุร)ีเสด็จทางชลมารคจากกรงุศรอียธุยา
มารุ่งเช้าท่ีหน้าวัดมะกอกจึงโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์แล้วเปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็น“วัดแจ้ง”ต่อมาในสมัยรัชกาลที่2ได้ทรงปฏิสังขรณ์และ
พระราชทานนามใหม่ว่า“วัดอรุณราชวราราม”
 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมากมายอาทิมีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกสงู33วาเศษประดบัด้วยชิน้กระเบือ้งเคลอืบสต่ีางๆยอดพระปรางค์
เป็นนภศูลมีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน“พระพุทธธรรมมิศรราช
โลกธาตุดิลก”ซึ่งรัชกาลที่2ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ด้วยฝพระหัตถ์
พระองค์เองมีพระอรุณหรือพระแจ้งที่รัชกาลที่4ทรงอัญเชิญมาจาก
เวียงจันทน์

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

 วัดบวรนเิวศราชวรวหิารเป็นพระอารามหลวงชัน้เอกชนิดราชวรวิหาร
เ ดิมมีชื่อเรียกว่าวัดใหม่ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ เม่ือรัชกาลที่3
ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟามงกุฎเสด็จมาประทับเมื่อ
ปพ.ศ.2375นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาล
ปัจจุบนัทรงผนวชเป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสขีองธรรมยตุกินกิาย
 สิ่งส�าคัญภายในวัด ได้แก่พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบตรีมุข
หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบตรงกลางมีตรามหามงกุฎพระประธาน
ในพระอโุบสถและพระพทุธชินสหี์วิหารพระศาสดาพระเจดยี์ใหญ่และ
พระต�าหนักปั้นหยา

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

 วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทเป็นวัด
ส�าคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานครเดิมชื่อวัดสะแกรัชกาลที่1
พระราชทานนามว่าวัดสระเกศ
 สิ่งส�าคัญภายในวัด ได้แก่พระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง
ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถ
ทีภ่ายในมภีาพเขียนจติรกรรมฝมอืช่างสมยัรัชกาลที่3และหอไตรศลิปะ
สมัยอยุธยาบานหน้าต่างเป็นลายรดน�้า
 ถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าท�าไมถึงต้อง9วัดและต้องเป็น
วัดที่แนะน�าหรือไม่ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าตามความเชื่อของคนไทย
เลข9เป็นเลขที่ดีเป็นเลขมงคลที่มีหมายความถึงความเจริญก้าวหน้า
อกีทัง้จ�านวน9นี้หากท่านเริม่เดนิทางแต่เช้าจะเสรจ็สิน้ภารกจิสร้างบุญ
ช่วงเวลาเย็นวันนั้นพอดีซึ่งไม่เร็วและไม่ช้าเกินไปแต่หากใครสะดวก
จะไหว้พระจ�านวนวัดน้อยหรือมากกว่านี้หรือเป็นวัดอื่นที่นอกเหนือ
9วัดดังกล่าวมาแล้วก็ไม่ขัดหรือผิดกฎใดๆทั้งสิ้น เพราะอย่างไร
ก็เป็นการสร้างกุศลให้เกิดผลบุญแก่ตัวท่าน
 แถมท้ายให้อีกนิดส�าหรับค�าว่าปชงมาจากความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ของจีนโดยเก่ียวข้องกับองค์เทพไท้ส่วยหรือที่รู้จักกันดี
ในนาม“เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา”ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์
และมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปค�าว่า“ไท้ส่วย”
ยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณซึ่งดาวพฤหัสบดี
นี้เองก็ถือว่าเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ซึ่งหมายถึงคุณธรรม
ความดีโชคลาภทรัพย์สินในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยดังนั้น
จึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์
ไทยหรือหากปนักษัตรใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพ“ไท้ส่วย”
จะท�าให้ปนัน้จะเป็นปท่ีได้รบัผลไม่ดีหรอืท่ีเราเรียกว่าปชงน่ันเองฉะนัน้
หากเป็นปชงแล้วสมาชิกก็ควรด�าเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง มีสติ
ในการท�ากิจกรรมต่างๆให้มากและหมั่นสร้างบุญกุศลไว้ก็จะช่วยให้
ปชงผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอน...สวัสดีปใหม่
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แวดวง สอ.จฬ.

ถวายราชสกัการะ และกลาวอาเศยีรวาท เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สัมมนาเรื่อง “การจัดทําระเบียบเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ปปง. 2556”

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสัมมนาเรื่อง 

“การจดัทาํระเบยีบเพื่อใหสอดคลองกบักฎหมาย ปปง. 

2556” เพื่อใหผูบริหาร และเจาหนาที่ของสหกรณ

ออมทรัพยในเขตปทุมวัน ไดรับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยการปองกนัและ

ปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย

และนาํไปประยกุตกบังานสหกรณไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

โดย คุณสรรเพชญ แสงเนตรสวาง ผูอํานวยการ

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) บรรยาย เรื่อง “แนวทาง

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอตานการสนบัสนนุ

ทางการเงนิแกการกอการราย” และ พ.ต.ท.สมประสงค 

สุทธวิเิศษ กรรมการและเหรญัญกิ สหกรณออมทรพัย

ตาํรวจแหงชาต ิจาํกดั บรรยาย เรื่อง “การจดัทาํระเบยีบ

เพื่อใหสอดคลองกบักฎหมาย ปปง. 2556” ซึ่งมผีูสนใจ

เขารวมการสัมมนาจํานวน 46 คน ณ หองประชุม

ศุภชัย วานิชวัฒนา สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อ

วนัพธุที่ 2 ธนัวาคม 2558

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ อ.อธิรัตน 

บุญสมบูรณสกุล เลขานกุาร สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ นาํสมาชกิ
คณะกรรมการ เจาหนาที่ และผูประสานงานของสหกรณ รวมถวาย
ราชสักการะ และกลาวอาเศียรวาทหนาพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สํานักงานอาคารจามจุรี 9 
สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ เมื่อวนัศกุรที่ 4 ธนัวาคม 2558

คุณสรรเพชญ แสงเนตรสวาง พ.ต.ท.สมประสงค สุทธิวิเศษ
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 วัน เดือน ป กิจกรรม ผูแทนสหกรณ ผูแทนหนวยงาน

■ แสดงความยินดี
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานดังนี้

อ. 8 ธ.ค. 2558
ครบรอบ 102 ป
คณะเภสชัศาสตร

คณะเภสชัศาสตร

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานกุาร

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
กรรมการ

ผศ.ภญ.ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป
คณบดี

รศ.ดร.ศิริพร ดํารงคศักดิ์กุล
กรรมการ

นางสาวปรานี แหวนทองคํา
ผูอาํนวยการ ฝายบรหิาร

จ. 14 ธ.ค. 2558

พ. 23 ธ.ค. 2558

ศ. 25 ธ.ค. 2558

เปดสาํนกังานใหม
สถาบนัทรพัยสนิ

ทางปญญาแหงจฬุาฯ

สถาบนัทรพัยสนิทางปญญาแหงจฬุาฯ

ครบรอบ 49 ป
วทิยาลยัประชากรศาสตร

วทิยาลยัประชากรศาสตร

ครบรอบ 27 ป
คณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

นายณรงค เพชรสุก
กรรมการ

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
รองประธานกรรมการ
นายวิศิษฐ หินแกว

เหรญัญกิ
นายศิริศักดิ์ สีคําภา

กรรมการ

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ

อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
เลขานกุาร

นางสาวธารินี ทองสงฆ
หวัหนาฝายประชาสมัพนัธ

ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ
อาจารยประจาํคณะพยาบาลศาสตร

 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ พรอมทั้ง 
นายภราดร สื่อมโนธรรม ที่ปรกึษา นายณรงค บุญแกว 
ประธานกรรมการ และคณะเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด รวมทําพิธีเปดและ
สงมอบอาคารศนูยพฒันาเดก็เลก็บานแมลานคาํเขตพื้นที่
สถานเีกษตรหลวงปางดะ ในโอกาสที่สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ
สนับสนุนงบประมาณการกอสราง จํานวน 500,000 บาท 
(หาแสนบาทถวน) เพื่อใชอาคารหลังนี้จัดทําเปนหองเรียน
และหองจัดกิจกรรมสําหรับเด็กเล็กในหมูบาน โดยม ี
นายสวุรรณ แสงประสทิธิ ์นายกเทศมนตรตีาํบลสะเมงิใต 
และนายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง เปน
ผูรับมอบ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมลานคํา เขตพื้นที่
สถานเีกษตรหลวงปางดะ ต.สะเมงิใต อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม 
เมื่อวนัอาทติยที่ 6 ธนัวาคม 2558

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ บริจาคเงินจัดสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมลานคํา จ.เชียงใหม
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	 สมาชิกสามารถน�าเงินไปฝากธนาคารต่างๆ		

ข้างต้นนี้ได้	 เมื่อท�ารายการเสร็จแล้ว	น�าส�าเนาใบฝากน้ัน		

(กรณีโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม	 ให้ใช้สลิปที่ออกจากตู้	 ตอนท�า	

รายการเสร็จสิ้นแล้ว)	น�ามาฝากด้วยตนเองหน้าเคาน์เตอร	์

สหกรณ์	แทนการถือเงินสดจ�านวนมาก	หรือถ้าไม่สะดวก	

เดินทางมาจริงๆ	 สหกรณ์อนุโลมให้ส่งหลักฐานมาทาง	

โทรสารหมายเลข	 0-2611-7411	 ซึ่งการส่งโทรสารน้ัน		

จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

	 -	 ชื่อผู ้น�าฝาก	 ชื่อบัญชี	 และหมายเลขบัญช	ี

ออมทรัพย์ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่น�าฝากเข้า

	 -	 หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน	 กรณีเกิดความ	

ไม่ชัดเจนในตัวเลขหรือเอกสารที่ท่านส่งมา

	 อกีวิธีหนึง่คอื	การส่งทางอเีมล์สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ		

คือ	 sav.coop@chula.ac.th	ซึ่งท่านต้องระบุรายละเอียด

เช่นเดียวกับการส่งโทรสารเช่นกัน	

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
					ผ่านธนาคาร	ต้องท�าอย่างไร
	 การฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	 ท�าได้หลายวิธี	 สมาชิกส่วนใหญ่	

ทีย่งัท�างานอยู่ภายในจฬุาฯ	จะใช้วิธีฝากกับเจ้าหน้าท่ีโดยตรงทีเ่คาน์เตอร์เงนิฝากตามสาขาต่างๆ	ทีก่ระจายอยู่ทัว่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ส่วนสมาชิกท่ีลาออก	 เกษียณอายุงาน	หรือสมาชิกสมทบ	 ก็จะใช้บริการโอนเงินจากบัตรเอทีเอ็มกรุงศรี		

ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกด้วย

	 เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกของสมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการฝากเงินที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์		

สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาฯ	จงึให้สมาชกิสามารถโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารพาณิชย์ต่างๆ	ทีส่หกรณ์ไปเปิดบญัชถึีง	7	ธนาคาร	

ดังนี้

ธารินี
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	 ถ้าส่งทางอีเมล์จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับอีเมล์ของท่าน	 น่ันแสดงว่าสหกรณ์รับรายการของท่านไป

ด�าเนินการให้แล้ว	ส่วนทางโทรสารขอให้ท่านโทรศัพท์มาตรวจสอบการส่งโทรสารอีกครั้งว่าเอกสารท่ีท่าน

ส่งมาถึงสหกรณ์หรือไม่	ที่หมายเลข	0-2218-0555	ต่อ	1800	

	 ที่ผ่านๆ	มา	 สมาชิกบางท่านจะนึกว่าการโอนผ่านธนาคารน้ัน	 เงินจะเข้าไปยังบัญชีออมทรัพย์

ของท่านที่เปิดไว้กับสหกรณ์โดยอัตโนมัติ	แต่แท้จริงแล้วถ้าท่านไม่แจ้งรายละเอียด	เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถ

รู้ได้ว่าต้องโอนเงินจ�านวนน้ันเข้าบัญชีสมาชิกท่านใด	และย่ิงไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยแล้วย่ิงยาก

เข้าไปกันใหญ่	ปจจุบันมีเงินจ�านวนไม่น้อยที่อยู่ในบัญชีสหกรณ์ที่เปิดไว้ที่ธนาคารต่างๆ	แต่ไม่ทราบว่า

เป็นเงินของท่านใดโอนมา

	 ข้อส�าคัญอกีสิง่หนึง่คือ	ถ้าท่านโอนมาในวันท�าการใด	แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบในวนัน้ัน	เพราะเจ้าหน้าที่

จะรีบน�าเงินนั้นฝากในบัญชีของท่านเพ่ือให้ท่านได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันน้ันทันที	 หากโอนมาแล้ว

ลืมบอก	มาแจ้งในวันท�าการอื่นท่านก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยในวันที่ผ่านมา	ส่วนถ้าโอนในวันหยุดราชการ	

วันหยุดนักขัตฤกษ์	หรือนอกเวลาท�าการ	เจ้าหน้าที่จะโอนเงินให้ท่านได้ในวันท�าการถัดไปค่ะ

	 ปจจุบันการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	

ก็ไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาการบริการต่างๆ	 เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 และเพ่ือให้สมาชิกของเรา

ได้รับความสะดวกมากย่ิงขึ้น	 หากมีข่าวสารหรือข้อเสนอแนะในการบริการต่างๆ	ส่งความคิดเห็นมาได้

ที่ฝายประชาสัมพันธ์	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ค่ะ	โทร.	0-2218-0555	ต่อ	1800	ยินดีบริการค่ะ
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ขายที่ดิน

	 ♦	 เน้ือท่ี 25 ไร 92 ตร.ว.	 (ท้ังหมด	8	โฉนด)	ถ.รัชดาภิเษก

เขตห้วยขวาง	กทม.	 (ใกล้รถไฟฟาใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย)	ราคา	650,000	บาทต่อ	ตร.ว.	รวมเป็นเงนิ	6,689,800,000	

บาท	วางมัดจ�า	30%	ของราคาขาย	สนใจติดต่อ	นางสาวชัญญนิษฐ 

นีสันเทียะ	ส�านักบริหารกิจการนิสิต	โทร.082-425-3444

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

บาท	สนใจติดต่อ	นางพิศทยา เนตรวงษ	โทร.	081-309-5537

ขายบานพรอมที่ดิน

	 ♦	 หมูบานพฤกษชาติ	เน้ือที	่79	ตร.ว.	ซ.ชยัพฤกษ์	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

	 ♦	 เดอะทรัสตเรสซิเดนซ	 รัชดา-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

	 ♦	 รบัเหมากอสราง	ต่อเตมิทุกชนิด	ราคาย่อมเยา	รบัประกันงาน	

และฝมือ	สนใจติดต่อ	นางสุภา บุญศรี	ส�านักงานวิทยทรัพยากร	

โทร.	081-422-0102

	 ♦	 รับเหมา	ต่อเติม	ตกแต่งบ้าน	ถมท่ีดิน	งานโครงสร้าง

งานทาสบ้ีาน	งานปกูระเบือ้ง	สนใจตดิต่อ	นายไฉน ศริ	ิสถาบนัวิจยัโลหะ

และวัสดุ	โทร.	081-376-9958,	02-218-4212

ข่าว บริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

	 ♦	 บริการลางแอร	ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	สนใจติดต่อ	

นายสเุมธ ชืน่รส	สมาชกิสมทบ	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	เพ่ือการท่องเท่ียว

เป็นหมู่คณะ	ทัศนะศึกษา	สัมมนา	ดูงาน	ตลอดจนการเดินทาง

พักผ่อน	ทีมงานยินดีบริการ	สนใจติดต่อ	นายวรวิทย โกสกุล	

คณะอักษรศาสตร์	โทร.	087-099-6969

	 ♦	 ใหเชาอพารทเมนท	ห้อง	studio	ถ.ราชวิถี	ซอย	4	(พระนาง)	

(ใกล้อนุสาวรีย์ชัย	เข้าอยู่ได้ต้ังแต่เดือนมกราคม	2559	เป็นต้นไป

ฟรี	wifi)	ราคาเช่า	6,500	ต่อเดือน	สนใจติดต่อ รศ.ดร.กัณฑาทิพย 

สงิหะเนต	ิสถาบนัภาษา	โทร.	089-512-0247	หรอื	E-mail	:	Kantatip@

gmail.com

	 ♦	 บริการตูหยอดเหรียญจําหนายสินคาอัตโนมัติ	ให้บริการ

ติดต้ังฟร	ีเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่บคุลากรในพ้ืนท่ีต่างๆ	เช่น	มหาวิทยาลยั

โรงเรียน	โรงพยาบาล	ส�านักงานต่างๆ	สนใจติดต่อ	นางสาว

วรรณเพ็ญ แซเปยน	สมาชิกสมทบ	โทร.	092-505-4994	หรือที่	 ID	

Line	:	fangycu	หรือที่	www.mixvending.com

	 ♦	 รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท	ออกแบบโลโก้	โบรชัวร์	

แผ่นพับใบปลวิ	สือ่โฆษณาประชาสมัพันธ์	จดัเลย์เอาท์	รายงานประจ�าป	

วารสารรายเดือน	รายสปัดาห์	(ขอดูผลงานได้)	สนใจติดต่อ	นายทศพร 

ชื่นรส	คณะสัตวแพทยศาสตร์	โทร.	081-428-7785,	089-481-4281

นางประภัสศรี สาระคุณ   สถาบันภาษา
นายเจิมศักดิ์ พันธุจบสิงห  สํานักงานมหาวิทยาลัย
นายฐติ ศิริบรูณ    คณะวิศวกรรมศาสตร

รศ.นพ.วินัย พากเพียร   คณะแพทยศาสตร
นางพรสุภา สรวยโภค   สถาบนัวิจยัโลหะและวสัดุ
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ทําท้ังสองสวน เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ภายในวันที่ 27 มกราคม 2559ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯส่งมาถือว่า

ผิดกติกากรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

เกม

จับรางวัลโดย

ส่วนที่ส
อง

ค�าถามประจ�าเดือน ม.ค. 2559

ทําท้ังสองสวนทําท้ังสองสวน เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ์เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ส่วนที่ส
อง

ส่วนที่ส
องนาย,	นาง,	นางสาว...............................................................................

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน ธันวาคม 2558

à©ลÂ ห¹Œา¹ÕéมÕรางวÑล»ระ¨íาà´×อ¹
¸Ñ¹ÇÒÁ¤Á 2558

คําตอบ
สวนที่สอง

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

ส่วนที่หนึ่ง
หน้านีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  197  คน ตอบถูก  190  คน ตอบผิด   7  คน

ºÇ¡ Åº ¤Ù³ ËÒÃ
วิธีท�า ใหพจิารณานาํเครื่องหมาย + - × หรอื ÷ ไปเตมิในชองสี่เหลี่ยมระหวางจาํนวนตวัเลข

ของแตละสมการ เพื่อทาํใหสมการสมบูรณ โดยในแตละขอสมการหามเตมิเครื่องหมายซํ้ากนั

1.		568			 71			 4			 103			 236		 =		 1,000

2.	 24			 618			 15			 9			 70		 =		 1,000

3.	 203			 65			 64			 168			 9		 =		 1,000

 สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ จดัการประชมุจดัสรรกาํไรสทุธ ิ

ประจาํป 2558 ในวนั

ณ

e-mail address ของ

สหกรณออมทรัพยจุฬา คือ

sav.coop@chula.ac.th

นายอนันต  มากนอยแถม      สํานักงานมหาวิทยาลัย

1.นายสมบูรณ์พันวา 241134 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

2.นางปรมาภรณ์เขียนสาร์ 250267 วิทยาศาสตร์

3.นายสมใจแสงดารา 261044 วิศวกรรมศาสตร์

4.นางพิมลยวนจิตต์ 354384 วิทยาศาสตร์การกีฬา

5.นางชินแม้นประดิษฐ์ 373158 ส�านักงานการทะเบียน

6.นางสาวกัลยาภรณ์น�าทอง 530110 วิศวกรรมศาสตร์

7.นางสาวเกศมณีใหม่ตา 530221 ทันตแพทยศาสตร์

8.นางสาวมณฑิราแซ่กี่ 540030 เภสัชศาสตร์

9.นางสาวอาทิติยาปานปลั่ง E10149 สมาชิกสมทบ

10.นายสุเมธภูมิอภิรดี E45914 สมาชิกสมทบ
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**สมาชิกสามารถสงคําถามไดที่สหกรณ สํานักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ

E-mail : sav.coop@chula.ac.th, คําถามที่ไดรับการคัดเลือกสหกรณจะตอบในขาวสหกรณฉบับตอไป

คําถามจากสมาชิก :ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

คําถาม

¤íÒµÍº

	 การเปด-ปด	 และ/หรือ	 ฝาก-ถอน	 บัญชีเงินฝากประจ�า	 สามารถ
ให้ตัวแทนด�าเนินการแทนเจ้าของบัญชี	 ได้หรือไม่	 ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ในการท�าธุรกรรม	และต้องด�าเนินการที่ไหน

  เงินฝากประจํา คอื เงนิฝากที่มกีาํหนดเวลาที่แนนอน เชน 3 เดอืน 6 เดอืน และ 12 เดอืน สหกรณฯ

คิดดอกเบี้ยเงินฝากประจําตามระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน หากฝากไมครบสามเดือนจะไมไดดอกเบี้ย

ตามประกาศของสหกรณฯ

 สมาชิกท่ีมีความประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากประจําใหกรอกแบบพิมพการเปดบัญชีและ

บัตรตัวอยางลายมือช่ือ (การดสีเหลือง) ใหครบถวนถูกตอง โดยเงินฝากแตละครั้งตองไมนอย

กวา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน รับรองสําเนาถูกตอง ของ

ผูมีอํานาจสั่งจาย สมาชิกหรือตัวแทน สามารถติดตอขอเปดบัญชีเงินฝากประจําหนวยงานไดที่

เจาหนาที่เงินฝาก ณ สหกรณออมทรัพยจุฬา อาคารจามจุรี 9 หรือสาขาทุกสาขา

  การฝากเงินฝากประจําในแตละครั้ง ผูฝากจะตองดําเนินการฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยกอนแลว

กรอกใบแจงความจาํนง เพื่อนาํฝากประจาํโดยเจาหนาที่จะดาํเนนิการตดัเงนิฝากบญัชอีอมทรพัยของสมาชกิ

เขาบญัชเีงนิฝากประจาํ และรบัใบรบัเงนิฝากประจาํเกบ็ไวเปนหลกัฐาน

  เงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก สหกรณจะนําตนเงินและดอกเบี้ยโอนเขาบัญชี

เงนิฝากออมทรพัยของสมาชกิ

  การถอนคืนเงินฝากประจํากอนถึงกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกนําใบรับเงินฝากประจําติดตอ

ที่เจาหนาที่เงินฝาก ถาผูมีอํานาจสั่งจายเงินมีความประสงคจะมอบใหตัวแทนถอนคืนเงินฝากประจํา

แทนตองมอบอาํนาจเปนหนงัสอืตามที่กาํหนดไวในดานหลงัใบรบัเงนิฝากประจาํโดยลงลายมอืชื่อตามที่ได

ใหตัวอยางไว เมื่อสหกรณตรวจสอบแลวจะจายคืนเงินฝากประจําพรอมกับดอกเบี้ย โดยนําฝากเขาบัญชี

ออมทรพัยของสมาชกิเจาของบญัช ีจากนั้นใหตวัแทนถอนเงนิจากบญัชอีอมทรพัยสมาชกิตอไป

การมอบอ�านาจให้ตัวแทนถอนเงินฝาก	โปรดแสดง
 1. บตัรประจาํตวัประชาชนของเจาของบญัช ีพรอมสาํเนารบัรองสาํเนาถูกตอง

 2. บตัรประจาํตวัประชาชนของผูรบัมอบอาํนาจ พรอมสาํเนารบัรองสาํเนาถูกตอง

 *บตัรประชาชนที่นาํมาตองไมหมดอายุ

 *ดาํเนนิการถอนเงนิฝากไดที่สหกรณออมทรพัยจฬุา สาํนกังานอาคารจามจรุ ี9 หรอืสาขาทกุสาขา
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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

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารท�าการ ได้เฉพาะ 
7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปดบัญชีไว้ดังนี้

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 ้:เขยีนใบฝากทีธ่นาคารเข้าชือ่บญัชี“สหกรณ์ออมทรพัย์
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด” ตามเลขท่ีบัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ะบุไว้ข้างต้น)พร้อมส�าเนาและน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ฯ
เพ่ือเขียนใบน�าฝากเข้าบญัชีของผูฝ้ากในวนัเดยีวกนัวธิปีฏบิตัเิช่นนีจ้ะเหมอืน
ว่าท่านได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯนั่นเอง


