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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

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อป)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%
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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

เริ่มตั้งแต่วันที่ 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
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร   รุงเรืองกิจไกร

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

คณะผูจัดทํา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

 “...ความสุขความเจริญที่แทจริงอันควรหวังนั้น เกิดข้ึนไดจากการกระทําและ
ความประพฤติที่เปนธรรม มีลักษณะสรางสรรค คืออํานวยผลที่เปนประโยชน ทั้งแกตัว 
แกผูอื่น ตลอดถึงประเทศชาติโดยสวนรวมดวย...”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันเสารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ2



 รายการ 2558 ม.ค. 2559 ก.พ. 2559
หนวย : บาท

ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

จ�านวนสมาชิก (ราย) 15,646 15,657 15,663

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,570 11,569 11,557

  - สมาชิกสมทบ 4,075 4,087 4,105

1.		 สินทรัพยรวม	 37,239,023,391.83	 37,600,792,186.73	 37,044,105,912.16

  1.1 เงินให้สมาชิกกู้ 5,645,460,381.29 5,682,496,806.76 5,634,045,057.11

  1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 11,593,889,886.68 11,613,421,973.54 10,955,371,354.41

  1.3 เงินลงทุน 19,692,347,625.24 19,967,589,947.25 20,143,844,533.53

    1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 661,969,777.40 527,287,176.61 600,261,636.14

    1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 17,226,409,783.95 17,639,876,706.75 17,645,868,833.50

    1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น 1,803,968,063.89 1,800,426,063.89 1,897,714,063.89

  1.4  สินทรัพย์อื่น 307,325,498.62 337,283,459.18 310,844,967.11

2.		 หนี้สินรวม	 20,558,902,190.12	 20,808,773,670.14	 20,914,615,359.75

  2.1 เงินกู้ยืม 6,295,000,000.00 6,385,000,000.00 5,815,000,000.00

  2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 13,356,344,798.32 13,435,537,577.27 14,128,333,898.23

  2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 675,026,222.47 678,680,856.80 678,414,432.84

  2.4 หนี้สินอื่น 232,531,169.33 309,555,236.07 292,867,028.68

3.		 ทุนของสหกรณ	 16,680,121,201.71	 16,792,018,516.59	 16,129,490,552.41

  3.1  ทุนเรือนหุ้น 12,473,453,690.00 12,480,253,000.00 12,527,435,210.00

  3.2  ทุนส�ารอง 2,147,461,629.40 2,147,461,629.40 2,264,242,118.01

  3.3  ทุนสะสม 737,893,460.08 737,060,793.16 598,884,243.17

  3.4  อื่นๆ 543,294,510.08 587,168,660.63 594,762,799.44

  3.5  ก�าไรสุทธิ 778,017,912.15 66,056,521.25 144,166,181.79

4.		 รายได	 	 1,528,516,638.32	 120,682,236.78	 252,910,927.62

  4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 253,710,303.16 20,033,444.76 40,039,123.80

  4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 539,961,576.28 41,483,851.53 86,481,083.91

  4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  690,963,930.87 55,891,103.33 119,798,249.63

  4.4 รายได้อื่น 43,880,828.01 3,273,837.16 6,592,470.28

5.		 คาใชจาย	 750,498,726.17	 54,625,715.53	 108,744,745.83

  5.1  ดอกเบี้ยจ่าย 561,953,390.86 46,976,393.41 94,008,108.71

  5.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 188,545,335.31 7,649,322.12 14,736,637.12
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 สวสัดคีรบัสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ทกุคน เขาเดอืนเมษายนแลว อากาศกร็อนเหลอืเกนิ สมาชกิ

จะดาํเนนิกจิการอะไรใหใจเยน็ๆ นะครบั ใจเยน็เตรยีมรอรบัเทศกาลแหงความสขุที่กาํลงัจะมาถงึ นั่นกค็อื เทศกาล

สงกรานต ปนี้ ในวนัที่ 12 เมษายน 2559 สหกรณไดจดักจิกรรมเพื่อสบืสานประเพณทีี่ดงีามนี้ ดวยการทาํบญุ

เลี้ยงพระ ทาํพธิบีงัสกุลุอทุศิสวนกศุลใหสมาชกิที่ลวงลบั รวมทั้งจดัพธิรีดนํ้าดาํหวัขอพรจากผูอาวโุส เปนกจิกรรมดีๆ  

ที่สรางความสมคัรสมานสามคัค ีและความสนกุสนานใหกบัทกุคนที่รวมงานไดเปนอยางด ีสาํหรบัสมาชกิที่จะไป

พักผอนในเทศกาลสงกรานตผมขอใหทุกคนเดินทางโดยปลอดภัย ครอบครัวพรอมหนาอยางมีความสุข 

เลนนํ้ากนัใหสนกุ สวนจะมคีวามสขุและสนกุแบบประหยดันํ้าไดอยางไร สามารถอานไดในบทความเลมนี้ครบั

  การประชมุใหญฯ สาํหรบัปนี้จดัไป 2 ครั้งแลว แตยงัไมแลวเสรจ็ครบทกุวาระการประชมุ แตสมาชกิไมตอง

เปนกังวลแตประการใดนะครับ สหกรณจะดําเนินการจัดการประชุมใหเสร็จสิ้นเรียบรอยอยางแนนอน ขอเพียง

สมาชกิใหความสนใจและมาเขารวมประชมุ เพื่อแสดงความคดิเหน็  พจิารณา และใหความเหน็ชอบในระเบยีบวาระ

ที่เหลืออยูตามวันเวลาและสถานที่ที่สหกรณไดนัดหมาย ก็จะทําใหการประชุมเสร็จเรียบรอยได ซึ่งจะนัดหมาย

วาเปนวันเวลาใดนั้น โปรดติดตามขาวสารจากสหกรณฯ โดยสมาชิกสามารถติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว

ของสหกรณไดตามชองทาง ดงันี้

 1.  ขาวสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ

 2.  เวบ็ไซต http://www.savings.chula.ac.th

 3.  แอพพลเิคชั่น CU Savings Coop

 4.  ใบรบัเงนิสหกรณ

 5.  บอรดประชาสมัพนัธ ณ สาํนกังานอาคารจามจรุ ี9 และสาขาทกุสาขา

 6.  ตูปรบัสมดุรายงานเงนิฝากออมทรพัย

  สมาชิกที่ตองการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท หรือสมาชิกที่มีความประสงคใหระบุ

ตําแหนงทางวิชาการ สามารถแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ เหลานี้ได ที่ฝายทะเบียนสมาชิก หรือแจงผาน

ใบรับเงินสหกรณ(ตัดสวนลางสงคืนสหกรณ) หรือผาน E-mail : sav.coop@chula.ac.th เพื่อใหสหกรณสามารถ

ตดิตอกบัทานไดอยางสะดวกและรวดเรว็

  สุดทายหากสมาชิกมีขอแนะนํา หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอผมโดยตรงที่เบอร 

081-617-1358 ...สวสัดคีรบั
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   ธงสองสี

 เรามหีนี้ควรชาํระใหครบทั้งหมด แตไมควรนาํเงนิที่หาไดมาชาํระหนี้ทั้งหมด สุดทายแลวเราจะมแีตอดตี

ที่ไมเหลอืถงึอนาคต บางทานอาจจะเกดิคาํถามในใจวา “ทาํไม……” เพื่อความเขาใจมากขึ้นเรามาดรูปูนี้กนันะคะ

เราแบงเงินออกเปน 3 ชวงเวลา คือ อดีต ปจจุบันและอนาคต

 อดีต   –  หนี้สนิที่เกดิขึ้นตั้งแตอดตี

  ปจจุบัน  –  การสรางรายไดหาเลี้ยงชวีติในตอนนี้

 อนาคต  –  การสรางความมั่งคั่งในอนาคต

 ไมมี สูตรการปลดหนี้ที่ไหนเขียนเปนกฎเหล็กวา “หาเงินไดเทาไหรชําระหนี้ทั้งหมด”

ปจจุบัน

ปจจุบัน

อดีต - ภาระหนี้

อดีต - ภาระหนี้

อนาคต - ความมั่นคง

อนาคต - ความมั่นคง

 เ ร าควรรักษาสมดุลของชวงเวลาโดยการเก็บเงินที่สรางไดในปจจุบันเพื่อชําระหนี้ที่เกิดขึ้นในอดีตและ

ออมไวเพื่ออนาคต เชน เงนิ 100 บาทควรแบงออกเปน 3 สวน คอื คอื 50% สาํหรบัใชหนี้ในอดตี, 40% สาํหรบั

ใชชวีติในปจจบุนัและ 10% เพื่ออนาคตที่สดใส โดยรกัษาความสมดลุของแตละชวงเวลาไมควรหนกัไปในทศิทาง

ใดทางหนึ่งมากเกนิ ดงัภาพขางลางนี้

วิธี
ปลดหนี้ใหหมดปลดหนี้ใหหมด
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 ถาเราทุมเทกบัการชาํระหนี้มากเกนิไปโดยการหาเงนิไดเทาไรแลวชาํระหนี้ที่เกดิในอดตีทั้งหมด จนปลอย

ใหอนาคตลองลอยออกไป ทาํใหเสยีสมดลุแบบนี้ ชวีติตอไปในอนาคตจะเปนอยางไร เพราะถาวนัพรุงนี้ (อนาคต) 

มาถงึกจ็ะกลายเปนวนันี้และกลายเปนเมื่อวาน (อดตี) อยูด ีไมควรจายเงนิทั้งหมดเพื่ออดตี เชน เงนิ 100 บาท

ที่หาไดในปจจบุนัชาํระหนี้ที่เกดิขึ้นในอดตีทั้งหมด กจ็ะไมมเีงนิเหลอืใชในวนัพรุงนี้ ดงันั้น ควรรกัษาสมดลุของ

ไมคานนี้สรางความสมดลุใหชวีติ เพื่อจะไดไมถูกทาํรายจากอดตีมากเกนิไป

¶ŒÒÁÕË¹Õé¤ÇÃàµÃÕÂÁµÑÇÍÐäÃºŒÒ§
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รายชื่อเจ้าหนี้

ทั้งหมดไม่ว่า

จะเป็นในระบบ

หรือนอกระบบ

เขียนเรียงออกมา

ยอดหนี้ของ

เจ้าหนี้แต่ละราย 

ว่ามียอดคงเหลือ

ทั้งหมดอีกเท่าไหร่

ยอดหนี้ที่

ต้องจ่ายให้

เจ้าหนี้แต่ละราย

ว่าต้องจ่าย

เดือนละกี่บาท

การคิด

อัตราดอกเบี้ย

ของเจ้าหนี้

แต่ละราย

ระยะเวลา

ผ่อนจ่ายช�าระ

ที่เหลือเช่น 

ผ่อนบ้านอีก 10 ปี 

ผ่อนรถยนต์

อีก 3 ปี

ผ่อนบัตรเครดิต

ที่ 2 เดือน

1. เจ้าหนี้แต่ละราย  

 ช�าระได้กี่เดือน

2. วิธีคิดดอกเบี้ยตัดต้น  

 ตัดดอกหรือไม่

 (ผ่อนบ้านยิ่งโปะหนี้  

 ยิ่งหมดเร็วแต่ผ่อนรถ 

 ยอดหนี้คงที่
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 ข อที่ 1 ตั้งสติ กลาเผชิญกับความจริงวาเราเปนหนี้และตองชําระ วางแผนการชําระหนี้โดย

จดรายละเอยีดของการเปนหนี้ทั้งหมดออกมาเพื่อดูภาพรวมวาตอนนี้หนี้ของเราเปนอยางไร

 ขอท่ี 2 จัดกลุมเจาหนี้เปน 2 กลุม คือ หนี้ที่จํานวนมากที่สุดและหนี้ที่เสียดอกเบี้ยเยอะที่สุด

หาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหนี้แตละรูปแบบวาคนอื่นแกปญหากันอยางไร เพื่อเจรจากับเจาหนี้ 

เชน เจรจากบัเจาหนี้ดอกเบี้ยสูงสดุวาขอหยดุดอกเบี้ยไมใหเพิ่มขึ้น

 ขอที่ 3 ดูหนาตักของเราวาตอนนี้มีรายรับ รายจายในแตละเดือนเทาไร เพื่อหาจํานวนเงินที่

เหมาะสมที่เราสามารถจายหนี้ไดในแตละเดอืน ดงันี้

 วิธีที่เปนไปไดและเปนผลดีกับตัวเรามากที่สุด ไมใชวิธีที่เจาหนี้กําหนดขึ้นแลวเราจายไมได เพราะการ

จายชําระหนี้ที่ตรงเวลาจะเปนการสรางเครดิตใหตัวเอง ดวยเงื่อนไขที่จายไดโดยไมผิดนัดชําระ ถาเจาหนี้เปน

ผูกําหนดวิธีการจายหนี้ที่ลูกหนี้ ทําไมได แบบนี้ลูกหนี้ก็จะไมหลุดจากวงจรหนี้ไดเพราะจํานวนเงินที่ตองจาย

อาจจะมากกวาเงนิที่สามารถหาได

ตั้งสติ กลาเผชิญกับความจริงวาเราเปนหนี้และตองชําระ วางแผนการชําระหนี้โดยตั้งสติ กลาเผชิญกับความจริงวาเราเปนหนี้และตองชําระ วางแผนการชําระหนี้โดย
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วธิดีงัตอไปนี้เปนเพยีงวธิพีื้นฐานที่แตละทานควรประยกุตใหเหมาะสมกบัสถานการณหนี้ของตนเอง

 •  จายชาํระกบัเจาหนี้ที่คดิดอกเบี้ยสูงสดุกอน เพื่อไมใหดอกเบี้ยเบงบานไปมากกวานี้

 •  ลดจาํนวนเจาหนี้ใหนอยลงโดยชาํระหนี้ที่ยอดเงนินอยๆกอนแลวคอยชาํระยอดหนี้มากๆคนสดุทาย

 •  มหีลายองคกรมสีูตรคาํนวณการจายหนี้ที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถขอไฟลนั้นมาคาํนวณกบัยอดหนี้ 

  ของตนเองได เพื่อหาวาวธิไีหนทาํใหยอดหนี้ของเราลดลงเรว็ที่สดุ

  ชําระหนี้สินดวยจํานวนเงินที่เราคํานวณนี้ไปเรื่อยๆ จนหมดหนี้ และถาชําระหนี้หมดแลวควรนําเงิน

กอนนี้ไปออมเพื่อสรางวนิยัการออม

==>  เรื่องจาํเปนเกี่ยวกบัการสรางหนี้ คอื ไมควรสรางหนี้กอนใหญพรอมๆ กัน เชน ผอนบาน 

ซื้อรถยนตพรอมกนั ซึ่งอาจจะเปนภาระที่หนกัเกนิไป ควรหมั่นตรวจสอบใบแจงหนี้บตัรเครดติวามอีะไรผดิพลาด

หรอืไม พรอมทั้งหาขอมูลโปรโมชั่นเพื่อรไีฟแนนซ และควรแยกบญัชเีพื่อจายชาํระหนี้โดยเฉพาะ

  สาํหรบัสมาชกิสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ที่มหีนี้กบัสหกรณฯ นั้น การจายชาํระหนี้ในระยะเวลาที่กาํหนด

เปนสิ่งสาํคญัมาก เนื่องจากขอบังคับของสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ขอ 64 (2) สมาชกิทีผ่ดินดัชาํระหนี ้ไมวา

เงนิตนหรอืดอกเบีย้ในปใด จะไมไดรบัเงนิเฉลีย่คนืสาํหรับปน้ัน เนื่องจากสหกรณฯ เปนสถาบนัการเงนิที่ให

บรกิารเงนิกูที่มกีารเฉลี่ยคนืดอกเบี้ยให ปหนึ่งๆ นั้นสมาชกิไดคนืไมนอยเลย และสามารถนาํเงนิจาํนวนนั้นไปตอยอด

ทําอะไรไดอีกหลายอยาง จึงนาเสียดายมากถาทานสมาชิกตองสูญเสียเงินจํานวนนี้ไป เพียงเพราะจายหนี้

ไมตรงกําหนดเวลา ใสใจกันสักนิดนะคะ เพื่อที่จะไดไมเสียประโยชนของทาน พบกันใหมกับเรื่องราวดีๆ 

มปีระโยชนไดใหมในฉบบัหนา สวสัดคีะ

ÊÃŒÒ§à¤Ã´Ôµ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
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 การชาํระหนี้ที่ตรงเวลาเพื่อสรางความนาเชื่อถอื แมวาเราเคยมเีครดติทางการเงนิไมด ีผดินดัชาํระหนี้หรอื

ลมละลาย อดีตมันทํารายเราไมไดนอกจากความคิดเราเอง ดังนั้น อะไรที่พลาดไปมันเริ่มตนใหมไดเสมอดวย

ความตั้งใจ ซึ่งการชาํระหนี้ตรงเวลาโดยเกบ็หลกัฐานการชาํระหนี้ทั้งหมดไว เพื่อเปนหลกัฐานยนืยนัในการขอกู

ในอนาคตได

7ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ



แวดวง สอ.จฬ.

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
วางพานพุม่ ถวายเครือ่งราชสกัการะพระบรม 
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและ 
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และทรงบาตร 
เนือ่งในวาระครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่  
26 มีนาคม 2559 โดยมีบุคลากร จาก 
หน่วยงานต่างๆ ภายในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เข้าเฝ้ารบัเสดจ็ฯ ณ บรเิวณหอประชมุจฬุาฯ  
จากน้ันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้แทน 
หน่วยงานต่างๆ เข้าเฝ้าฯ 

  รศ.ดร.สวัสดิ์	แสงบางปลา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมถวาย 
พานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร ในวาระ 
ครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ณ บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรีย์ 2 รชักาล เมือ่วันเสาร์ที ่26 มนีาคม 2559 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์	แสงบางปลา 
ประธานกรรมการ นางสาวอติวรรณ	พวงวัฒนา กรรมการ 
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 33 ปี การสถาปนา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และร่วมสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห ์
เด็กของสภากาชาดไทย โดย ผศ.ดร.พัดชา	อุทิศวรรณกุล  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล และร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แสดงความยินดี

 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สวัสดิ์	แสงบางปลา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย จ�านวน 100,000 บาท
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แวดวง สอ.จฬ.

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย นายเริงศักดิ์	บุญบรรดาลชัย	
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีร่่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
พิษณุโลก จ�ากัด จ�านวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2558 (ต่อเนื่อง) โดย รศ.ดร.สวัสดิ์	 แสงบางปลา 
ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ เพ่ือรายงานผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ ในรอบปี 2558 และน�าเสนอระเบยีบวาระ
การประชุมเรื่องต่างๆ ให้สมาชิกรับทราบ ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 8-15 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เนื่องจากมีสมาชิกขอทราบรายละเอียดประกอบการพิจารณางบประมาณฯ ประจ�าปี 2559 จึงยังไม่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณฯ ประจ�าปี 2559 ในระเบียบวาระที่ 8 และหลังจากนั้นสมาชิกขอให้นับองค์ประชุมที่อยู่ในห้องประชุมอีกครั้ง 
ผ ลปรากฏว่ามีจ�านวนสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม จึงท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการประชุมต่อได้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
จึงต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2558 (ต่อเนื่อง) อีกครั้ง โดยน�าเสนอระเบียบวาระที่ 8-15 ทั้งนี้วันเวลาและ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าป 2558 (ต่อเนื่อง)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
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 ภยัแลงเปนภยัที่สรางความเสยีหายใหกบัสงัคมเปนอยางมาก ทั้งดานอปุโภค บรโิภค การเกษตร และ

อตุสาหกรรม ภยัแลงในประเทศไทยสวนใหญ เกดิจากฝนแลงและฝนทิ้งชวง แตละปสามารถเกดิขึ้นได 2 ชวง 

โดยสามารถเกดิขึ้นไดในชวงฤดูหนาวตอเนื่องถงึฤดูรอน เริ่มจากครึ่งหลงัของเดอืนตลุาคม ไปจนถงึกลางเดอืน

พฤษภาคมของปถดัไป ปรมิาณฝนจะลดลง และมแีนวโนมทวคีวามรนุแรงขึ้นเปนลาํดบั และอกีชวงคอืกลางฤดูฝน 

ตั้งแตปลายเดอืนมถินุายนถงึเดอืนกรกฎาคม อาจมฝีนทิ้งชวง พื้นที่ที่มคีวามแหงแลงจะทาํใหการเกษตรเสยีหาย

เปนวงกวาง โดยเกดิเปนประจาํหรอืบอยครั้ง เรยีกวา “พืน้ทีแ่ลงซํา้ซาก” โดยแบงความรนุแรงเปน 3 ระดบั คอื

 -  ระดบัรนุแรงเลก็นอย  จะประสบความแหงแลง 6-10 ป ตอครั้ง

 -  ระดบัรนุแรงปานกลาง  จะประสบความแหงแลง 4-5 ป ตอครั้ง

 -  ระดบัรนุแรงมาก  จะประสบความแหงแลง 1-3 ป ตอครั้ง

 ประเทศไทยมีพื้นที่แลงซํ้าซากทั้งประเทศทั้งหมด 59,924,411 ไร สวนใหญอยูในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ 40,466,410 ไร รองลงมาคือภาคเหนือ 10,628,777 ไร ภาคกลาง 4,909,517 ไร ภาคตะวันออก 

3,654,433 ไร และภาคใต 67,274 ไร

 จากภาพ ปรมิาตรนํ้าที่สามารถใชในการอปุโภค บรโิภค ทาํการเกษตร และใชงานในดานอตุสาหกรรมได 

ในเขื่อนหลกั 4 แหง มคีาปรมิาตรนํ้าอยูในระดบันอยกวาปกต ิซึ่งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครฐั และ

ภาคประชาชน กไ็ดมรีณรงคและสรางมาตรการตั้งรบั เพื่อสูกบัปญหาภยัแลงนี้ไวแลว เพยีงแตรอความรวมมอื

จากประชาชนชาวไทยทกุคน ใหชวยกนัประหยดันํ้าและใชนํ้าอยางรูคณุคาใหมากที่สดุ

ประหยัดนํ้ากันเถอะ

เรียบเรียง โดย Water_boy
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 วันนี้เราจึงอยากแนะนําวิธีการประหยัดนํ้าในชีวิตประจําวัน อาจจะตองจุกจิก คิดใหมากกวาทุกวันนี้

สักหนอย แตเพื่อใหทุกคนที่มีความจําเปนตองใชนํ้าในการดํารงชีวิตอยูรวมกัน มาลองดูวิธีตางๆ ที่ชวยกัน

ประหยดันํ้ากนัดกีวา

 1. การอาบนํ้า การใชฝกบัวจะสิ้นเปลืองนํ้านอยที่สุด รูของฝกบัว ยิ่งเล็ก จะยิ่งประหยัดนํ้า

แตถาใชขนัอาบนํ้าจะใชนํ้าถงึ 110-200 ลติรเลยทเีดยีว

 2. การลางมือ ควรใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือ เพราะการใชสบูกอนลางมือจะใชเวลา

มากกวาการใชสบูเหลว

 3. การโกนหนวด โกนหนวดแลวควรใชกระดาษเช็ดกอน จึงใชนํ้าจากแกวมาลางอีกครั้ง และ

ลางมดีโกนหนวดโดยการ จุมลางในแกว จะประหยดักวาลางโดยตรงจากกอก

 4. การแปรงฟน การใชนํ้าบวนปาก และแปรงฟนโดยใชแกว จะใชนํ้าเพียง 0.5 – 1 ลิตร 

แตการปลอยใหนํ้าไหล จากกอกตลอดการแปรงฟน จะใชนํ้าถงึ 20–30 ลติรตอครั้ง

 5. การลางถวยชามภาชนะ ใชผาเช็ดคราบสกปรกออกกอน แลวลางพรอมกันในอางนํ้า

จะประหยดัเวลา ประหยดันํ้า และใหความสะอาดมากกวาลางจากกอกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลอืงนํ้า 9 ลติร/นาที

 6. การลางผักผลไม ใชภาชนะรองนํ้าเทาที่จําเปน ลางผัก ผลไม ไดสะอาดและประหยัดกวา

เปดลางจากกอกโดยตรง ถาเปนภาชนะที่ยกยายได ยงันาํนํ้าไปรดตนไมไดอกีดวย

 7. การลางรถ ควรรองนํ้าใสภาชนะ เชน ถังนํ้า แลวใชผาหรือ เครื่องมือลางรถจุมนํ้าลงในถัง 

เพื่อเช็ดทําความสะอาดแทนการใชสายยางฉีดนํ้าโดยตรง ซึ่งจะเสียนํ้าเปนปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง 

หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการใชนํ้าที่ควรใชจริง อยางถูกวิธี ไมเปดนํ้าทิ้งระหวางการใชนํ้าหรือ

ปลอยใหนํ้าลน จะสามารถลดการใชนํ้าไดถงึ 20-50% ทเีดยีว และไมควรลางรถบอยครั้งจนเกนิไป เพราะนอกจาก

จะมคีวามสิ้นเปลอืงนํ้าแลว ยงัทาํใหเกดิสนมิที่ตวัถงัไดดวย

 8. การเช็ดพื้น ควรใชภาชนะรองนํ้าและซักลางอุปกรณใน ภาชนะกอนที่จะนําไปเช็ดถู จะใช

นํ้านอยกวา การใชสายยางฉดีลางทาํความสะอาดพื้นโดยตรง

 9. การซกัผา ขณะทาํการซกัผาไมควรเปดนํ้าทิ้งไวตลอดเวลา จะเสยีนํ้าถงึ 9 ลติร/นาท ีควรรวบรวม

ผาใหไดมากพอตอการซกัแตละครั้ง ทั้งการซกัดวยมอื และเครื่องซกัผา

 จะเห็นไดวา ผูใชนํ้าสวนใหญมักมีพฤติกรรมการใชนํ้าฟุมเฟอย ดังนั้นถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนวิธีการใชนํ้า

ตามความเคยชนิ มาเปนการใชนํ้าอยางรูคณุคา ไมปลอย ใหนํ้าไหลทิ้งไปโดยเปลาประโยชน ไมใชวางดการทาํนา

แลวคนเมืองจะใชนํ้าอยางไรก็ได เพราะในเมื่อภาคเกษตรเสียสละรายไดใหคนเมืองไดมีนํ้าอาบนํ้าใชกันแลว 

คนเมอืงกต็องมจีติสาํนกึในการใชนํ้าอยางประหยดัดวย

ขอบพระคณุขอมูลจาก...
 : สาํนกับรหิารและพฒันาการใชที่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ 
 : กรมชลประทาน
 : การประปานครหลวง
 : https://www.youtube.com/user/ThaiPBS (รายการ “รูสูภยัแลง”)

“รวมใจไทย...ชวยกันประหยัดนํ้า”
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ขายที่ดิน
 ♦ ขายที่ดิน บริเวณถนน สายชัยภูมิ-ตาดโตน ใกล มอหินขาวและแหลง
ทองเที่ยว หางถนนใหญ 500 เมตร เหมาะแกการทํารีสอรท ถมที่เรียบรอยแลว 
10 ไร ราคา ไรละ 5,000,000 บาท สนใจตดิตอ นายณรงค์พล คงเจรญิ สมาชกิ
สมทบ โทร. 095-712-5876
 ♦ เน้ือท่ี 100 ตร.ว. อยูในหมูบานสหพร ใกลมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ศาลายา) สนใจติดตอ นายรวยเลิศ หิรัญประดิษฐ์ สมาชิกสมทบ โทร. 
086-415-2418, 086-600-9614
 ♦ เน้ือท่ี 3 ไร่ 23 ตร.ว. (5 แปลง) ซ.เสรไีทย 42 ถ.เสรไีทย แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ (หนากวาง 24 ม. ติดทางลงมอเตอรเวย) ราคา 
50,000 บาทตอตร.ว. สนใจติดตอ นายศิริ ดัชนีย์ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทร. 086-334-7929

ขายบ้านพร้อมที่ดิน
 ♦ หมู่บ้านทุ่งสองห้อง เนื้อที่ 19 ตร.ว. 3 ชั้น มีหองใหเชา 6 หอง 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 3,500,000 บาท สนใจติดตอ 
นางประนอม ชทูรพัย์ คณะพาณิชยศาสตรและการบญัช ีโทร. 089-501-5692
 ♦ หมู่บ้านชวนชื่น เนื้อท่ี 67 ตร.ว. เลขท่ี 67/603 ซ.15/3 ถ.แจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ (3 หองนอน 2 หองน้ํา) ราคา 5,000,000 บาท 
สนใจตดิตอ นางพนิดา ไพศริยืินยง คณะสตัวแพทยศาสตร โทร. 081-480-7755

ขาย/ให้เช่าคอนโดมิเนียม
 ♦ ขาย ICondo ศาลายา เนื้อที่ 24.68 ตร.ม. ตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จ.นครปฐม สนใจติดตอ นางละเอียด หิรัญประดิษฐ์ โทร.
086-600-9614
 ♦ ขาย @City Condominium เน้ือที่ 36 ตร.ม. ชั้น 5 ซ.สุขุมวิท 101/1 
ถ.สขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ (ใกลสถานีปณุณวีถีและอดุมสขุ 
ใกลทางดวนและหางสรรพสินคา สระวายนํ้า ฟตเนส สนามบาสและมินิมารท
ในโครงการ) ราคา 2,000,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวนลินี อภิพันธุ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 094-954-9466
 ♦ ให้เช่า Life@Pahol-Ari Renovate ขนาด 41 ตร.ม. ทาสใีหม เครือ่งใช
ใหมครบ เพียง 300 เมตรจาก BTS สะพานควาย ติดถนนใหญ (ชั้น 17 1 
หองนอน 1 หองน่ังเลน 1 หองครัว 1 หองน้ํา พรอมสระวายน้ํา ซาวนา และ
ฟตเนส) สนใจตดิตอ นพ.ปรตัถ์ ถิราต ิคณะแพทยศาสตร โทร. 087-021-0142
 ♦ อาคารชุดปนเกล้าริเวิอร์ปาร์ควิว เนื้อที่ 32.8 ตร.ม. ซ.โรงพยาบาล
เจาพระยา  แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ (พรอมเฟอรนิเจอร) 
ราคา 1,300,000 บาท สนใจตดิตอ นางสาวอมรรตัน์ ศรสีรุภานนท์ สาํนักงาน
วิทยทรัพยากร  โทร. 095-814-9393, 02-218-2915

ขาว บริการสมาชิก

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม

 ♦ ให้เช่าคอนโดมิเนียม หองพักแบบสตูดิโอ ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
ใกลรถไฟฟา BTS และระบบขนสงอื่นๆ ใหเชารายเดือน (เขาอยูไดตั้งแต
เดือนเมษายนเปนตนไป) สนใจติดตอ นางกัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ สถาบัน
ภาษา โทร. 089-512-0247
 ♦ ขาย/ให้เช่า ห้องชุดเคหะบางกะป อาคาร A ชั้น 5 เลขท่ี 644/183 
ซ.นวมินทร 24 ถ.นวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ (หองริมติดบันไดกลาง) ใหเชา
ราคา 2,000 บาทตอเดือน หรือ ขายราคา 250,000 บาท สนใจติดตอ 
นางจารุวรรณ แก้ววงหาญ คณะนิติศาสตร โทร. 094-889-6895

ขายดาวน์คอนโดมิเนียม
 ♦ ศุภาลัย ซิติ้รีสอร์ท เนื้อที่ 40.5 ตร.ม. ชั้น 5 ซ. สุขุมวิท 105 (รถไฟฟา
สถานแีบริง่ 1 หองนอน โครงการคาดวาจะแลวเสรจ็ปลายป 2559) ราคา 450,350 
บาท สนใจติดตอ นางพรทิพย์ โภไคยอุดม โทร. 086-937-1111

ขายดาวน์ทาวน์เฮาส์
 ♦ หมู่บ้านคัทรียาวิลล์ เนื้อที่ 17.5 ตร.ว. ซ.ลําลูกกา 49 ถ.ลําลูกกา
อ.ลาดสวาย จ.ปทมุธาน ี(ทาสใีหม ตดิตัง้ปมนํา้ แทง็คนํา้ ตอเติมหนา-หลงับาน) 
ราคา 300,000 บาท สนใจติดตอ นายสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์ สังกัดสํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย โทร. 02-218-3686-7

ขายรถยนต์
 ♦ ย่ีห้อ NISSAN รุ น SALOON ป 1995 สีเทา เครื่อง 1500 ซีซี 
เกียรออโต เครื่องเสียงดี ราคา 50,000 บาท สนใจติดตอ นายประสาน พึ่งผล 
โรงพิมพแหงจุฬาฯ โทร 085-214-9221

อื่นๆ
 ♦ บริการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต และจําหนายโลงศพ จัดดอกไม
หนาหีบศพ ของที่ระลึกงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับศพไรญาติ สนใจติดตอ 
นายประทีป เยาวกุล โรงพิมพแหงจฬุาฯ โทร. 085-073-1069, 095-761-2744 
Id Line : 0850731069
 ♦ สอนวิธีการน�าสินค้าจากต่างประเทศมาท�าการตลาดออนไลน์ 
ขายอะไรด ีขายทีไ่หน ลงมอืขายจรงิ พรอมตวัอยางสนิคาขายไดจริง แลทํากําไร
ไดจริงมากกวา 100 รายการ ลงทะเบียนเรียนสําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพย
จุฬาฯ ราคา 9,000 บาท (เรียน 3 วัน 18-20 เมษายน 2559) สนใจติดตอ 
นายณรงค์พล คงเจริญ โทร. 095-712-5876
 ♦ ทัวร์กรงุเทพฯ – หลวงพระบาง 5 วัน 3 คนื ไปกับชมรมครศุาสตรจฬุาฯ 
โดยรถโดยสารปรับอากาศ จํานวนจํากัดเพียง 5 ท่ีนั่งสุดทายเทาน้ัน (เดินทาง
วนัที ่15-20 กรกฎาคม 2559) ราคา 9,000 บาทตอคน สนใจตดิตอ อ.ชาญวทิย์ 
อุปยโส โทร. 081-639-7909

   นายคําปุน ศรีมันตะ สํานักบริหารระบบกายภาพ
   นางสาวฝอยทอง  อยูเย็น   คณะวิศวกรรมศาสตร
   นางสาวทรงสิน  ชวยจันทรดี  คณะแพทยศาสตร

   นายบุญสง  กําจัดภัย   คณะนิเทศศาสตร
   นางศิริมาส  ไทยวัฒนา   คณะครุศาสตร
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รายชื่อผูไดรับรางวัลรายชื่อผูไดรับรางวัล เลขประจําตัว
สมาชิก

เลขประจําตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

ท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

ภายในวันที่	22	 เมษายน	2559 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า

ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

จับรางวัลโดย

สวนที่สอง
คําถามประจําเดือน	เม.ย.	2559

ท�าท้ังสองส่วนท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธเสรจ็แลวถายเอกสารและสงคาํตอบมาทีฝ่ายประชาสมัพนัธ

สวนที่สอง
สวนที่สอง

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

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

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

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

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มีนาคม 2559

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á 2559
คําตอบ

สวนที่สอง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง
หนานีม้ีรางวัล

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน  167  คน ตอบถูก  163  คน

“รหัสลับอัจฉริยะ”

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มีนาคม 2559รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มีนาคม 2559

ตอบผิด   4  คน

1. น.ส.สุภาวดี  วุฒาพิทักษ์  472246  วิศวกรรมศาสตร์

2. นางอรุณ  กล่อมจิตร  154321  เภสัชศาสตร์

3. น.ส.นภมณฑ์  เจียมสุข  570990  ส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

4. นางสุวรรณา  ทองพูนกิจ  242940  นิติศาสตร์

5. น.ส.หนึ่งฤทัย  วิชัยกุล  573393  วิทยาศาสตร์

 ทายรหัสลับเปนตัวเลข จากคําใบที่ใหมาในแตละขอ โดยจํานวนหลักตัวเลข
จะบอกดานหลังคําใบ

วิธีเลน

1. สไปเดอรแมนคีบแขนทศกัณฐ (4 หลัก)    รหัสคือ

2. บุเรงนองบอกแกนัก แตยอดรักบอกยังแจว (4 หลัก)   รหัสคือ

3. ปลามังกรแกะปู (4 หลัก)   รหัสคือ

4. สายลับอังกฤษเจาชู เห็นจีบอยู ในรานทั้งเชาเย็น (6 หลัก)  รหัสคือ

5. เปาบุนจิ้น (4 หลัก)  รหัสคือ

à¡Á

ÊÁÒªÔ¡·Õè¼Ô´¹Ñ´¡ÒÃÊ‹§à§Ô¹§Ç´ªíÒÃÐË¹Õé
(äÁ‹Ç‹ÒµŒ¹à§Ô¹ËÃ×Í´Í¡àºÕéÂ)
ã¹»‚ã´¨ÐÁÔä´ŒÃÑº.....................................................................ÊíÒËÃÑº»‚¹Ñé¹

1. สิงโต

    2. จิงโจ 

        3. ฮิปโป

            4. ลิง

¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹¢Í§ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¨ØÌÒÏ
µŒÍ§ÁÕÊÁÒªÔ¡ÁÒ»ÃÐªØÁäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò¡Öè§¢Í§
¨íÒ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´ËÃ×ÍäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 100 ¤¹
¨Ö§¨Ðà»š¹Í§¤�»ÃÐªØÁä´Œ

นางมาลี  จํารูญพันธ  คณะรัฐศาสตร

6. นางประภา  ข�าเปรื่องเดช  411549  วิทยาศาสตร์

7. นายณัฐศิวะ  เทพมณี  391136  วิศวกรรมศาสตร์

8. น.ส.จิตรานันท์  แสงศรีจันทร์  570793  รัฐศาสตร์

9. นายเตชินทร์  ทองพูนกิจ  E18344  สมาชิกสมทบ

10. น.ส.วิภา แซ่คู  D80393  สมาชิกสมทบ
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การดูแลตรวจเช็คแรงดัน
ของลมยางรถยนต

            Motor_care

 ในปจจุบันคนสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับการตรวจเช็คสภาพลมยางมากเทาไรนัก ซึ่งยางและลมยางถือวา

มี คว ามสําคัญอันดับตนเลยก็วาไดบางคนคิดวาการตรวจเช็คหรือเติมลมยางรถจะตองทําก็ตอเมื่อ ยางแบน รั่วซึมหรือ

ออนเกินไปเทานั้นแตความจริงไมใช เหตุผลของการดูแลยางและลมยางเปนประจํามีดังนี้

  1. เพื่อการยึดเกาะถนนในการขับขี่ เพื่อความนุมนวล และระยะในการเบรค

  2. ชะลอการสึกหรอของยางรถยนต

  3. ลดการสิ้นเปลืองของนํ้ามันเชื้อเพลิง

 ดั งนั้ น เราควรตรวจเช็คลมยางอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง โดยปกติแลวการเติมลมยางขึ้นอยูกับขนาดของยาง

ซึ่งยางของรถนั้นจะมีขนาดที่แตกตางกันออกไปตามเสนผาศูนยกลางของลอกะทะ

ลมยางเติมรถยนตมีดวยกัน 2 ชนิดคือ
  1. ลมธรรมชาต ิ เปนลมที่เติมกันทั่วไป ที่มีตามปมนํ้ามันและรานขายยาง ลมที่เราเติมกันทั่วไปเมื่อ

ยางมีความรอนแรงดันของยางก็จะเพิ่มขึ้นมากพอสมควร อาจกระดางและงายตอการระเบิด

  2. ลมไนโตรเจน เปนลมที่มีความพิเศษอยางหนึ่ง คือเมื่อขับขี่รถเปนเวลานานๆ แมยางมีความรอน

แรงดันลมยางก็ไมแตกตางจากเดิมมีผลดีตอยางตอการขับขี่ เพียงแตการเติมลมไนโตรเจนตองเสียคาใชจายในการเติม 

50-100 บาท/ลอ ซึ่งลมชนิดนี้มีเฉพาะรานขายยางหรือรานปะยางบางแหงเทานั้น ไมมีตามปมนํ้ามัน

 การตรวจเช็คและการเติมลมยางที่ถูกตองนั้นควรเติมลมยางขณะยางรถเย็นเทานั้น หากเติมลมยางขณะยางยังมี

ค ว ามร อนอยู อ าจทําใหแรงดันของลมยางตางจากความเปนจริง ทําใหแรงดันในแตละลอไมเทากัน และอายุการใชงาน

ของยางนั้นอาจสั้นลงกวาเดิม ตัวอยางตารางการเติมลมยางของรถยนตในแตละขนาดดังนี้*

หมายเหต*ุ หากตองเดนิทางไกลควรเตมิลมเพิ่มจากเดมิประมาณ 3-5 ปอนด/ลอ

 TIRE SIZE ¢¹Ò´¢Í§ÂÒ§ FRONT áÃ§´Ñ¹ÅŒÍË¹ŒÒ KPA/PSI REAR áÃ§´Ñ¹ÅŒÍËÅÑ§ KPA/PSI

175/65R14 82T (Ã¶à¡Ž§) 33 30

185/60R15 84H (Ã¶à¡Ž§) 32 30

195/60R15 84H (Ã¶à¡Ž§áÅÐÃ¶¡ÃÐºÐ) 31- 33 29-35

205/45R17 96H (Ã¶à¡Ž§áÅÐÃ¶¡ÃÐºÐ) 35   33-38

*เซฟเงิน เซฟยาง เซฟชีวิต*

ขอบคณุขอมูลจาก : นติยสารแหลงรถ
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คําถามจากสมาชิก :

¤íÒµÍº

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ งดใชงานระบบ ATM
ในชวง วัน เวลา ใดบาง?

 สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ไดอํานวยความสะดวกใหสมาชิก ใชบัตรสมาชิกสหกรณ ฝาก-ถอนเงินสด ไดงาย

ขึ้นผาน Krungsri ATM แตอาจมีขอจํากัดการใชงานในบางชวงเวลา ที่สมาชิกไมสามารถใชบริการผานระบบ 

Krungsri ATM ได ซึ่งหากไมทราบลวงหนาสมาชิกอาจเกิดความไมสะดวกในการใชงาน ดังชวงเวลาตอไปนี้

ÁØÁ¶ÒÁÁÒ
µÍºä»

คําถาม

สหกรณฯ จงึขออภยัในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้

 กิจกรรม เวลางดใหบริการ ATM เวลาใช ATM ได

การคาํนวณดอกเบี้ยเงนิฝาก

ออมทรพัยครึ่งป และสิ้นป

งดใหบรกิาร วนัเสาร-อาทติย สปัดาหสดุทาย

ของเดอืนมถินุายน และ ธนัวาคมของทกุป

วนัทาํการหลงัจาก วนัเสาร-อาทติย 

ที่คาํนวณดอกเบี้ยเงนิฝากครึ่งปแรกและสิ้นป

จายเงนิบาํนาญแกขาราชการ

และลูกจาประจาํ

งดใหบรกิาร เวลา 06.00-08.30 น.

(กอนวนัทาํการสดุทายของเดอืน 5 วนั)

หลงัเวลา 08.30 น. เปนตนไป

ของวนัจายเงนิบาํนาญ

หกัชาํระเงนิคาหุนและหนี้ 
งดใหบรกิาร เวลา 16.30-22.00 น.

(วนัทาํการสดุทายของเดอืน)

หลงัเวลา 22.00 น. เปนตนไป

ของวนัทาํการสดุทายของเดอืน

 "สงกรานต" เปนคําภาษาสันสกฤต แปลวา "ผาน" หรือ 
"เคลื่อนยายเขาไป" ในที่นี้หมายถงึเปนวนัที่พระอาทติย ผานหรอื
เคลื่อนยาย จากราศมีนี เขาสู ราศเีมษ ในเดอืนเมษายน ถอืเปน
ชวงสงกรานต  หากพระอาทิตยเคลื่อนยายในชวงเดือนอื่นๆ 
ถอืเปนการเคลื่อนยายธรรมดาตามปกติ
 เมื่อถงึเดอืน 5 ตรงกบัวนัที่ 13 เมษายนของทกุๆ ป เราเรยีก
วนันี้วา "วันสงกรานต" ถอืวาวนันี้เปนวนัขึ้นปใหมตามธรรมเนยีม
ไทยเดิม เราก็จะมีการทํากิจกรรมตางๆ เชน ทําบุญตักบาตร
สรางกศุล สรงนํ้าพระเพื่อความเปนสริมิงคล มกีารรดนํ้าดาํหวัผูใหญ 
การละเลนรื่นเริ ง โดยเฉพาะหนุมๆ สาวๆ จะสนุกกันเต็มที่ 
เลนสาดนํ้ากนัโดยไมถอืเนื้อถอืตวั เปนตน
 วันสงกรานต ในแตละทองถิ่นอาจไมตรงกัน แตเปนชวง
ระหวางวนั โดยการนบัวนัทางจนัทรคต ิและนอกจากประเทศไทย
เราแลว ยงัมปีระเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา กมัพชูา กม็ปีระเพณี
สงกรานตเปนประเพณขีึ้นปใหมดวยเชนกนั

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

เกร็ดเล็กเกร็ดนอย “สงกรานต”
● วันมหาสงกรานต
 13 เมษายน เปนวนัมหาสงกรานต เปนวนัสิ้นปเกาและเปน
วนัที่พระอาทติยเขาสูราศเีมษ จะมกีารยงิปน หรอืจดุประทดั ทาํให
เกิดเสียงดังเพื่อขับไลสิ่งไมดีตางๆ จะมีการปดกวาดบานเรือน 
ซกัเสื้อผา เพื่อทาํความสะอาดและขบัไลสิ่งไมดจีากปเกาใหหมดไป

● วันเนา
 14 เมษายน เปนวนัเนา บางแหงเรยีกวา วนัเนา เปนวนัที่
เชื่อมตอระหวางปเกาและปใหม มคีวามเชื่อวาหามกระทาํสิ่งที่ไมเปน
มงคล หามดากนั หามทะเลาะกนั ซึ่งโดยรวมแลววนัเนานี้จะเปน
วนัเตรยีมงานทาํบญุสงกรานต และมกีารขนทรายเขาวดัในตอนบาย

● วันเถลิงศกขึ้นป ใหม
 15 เมษายน เปนวันเถลิงศก หรือวันพญาวัน เปนวันที่มี
การทาํบญุทางศาสนา อทุศิสวนกศุลใหแกผูที่ลวงลบัไปแลว พรอมทั้ง
ยงัมกีารรดนํ้าดาํหวั ผูเฒาผูแก ผูอาวโุส เพื่อขอพร และเพื่อเปน
สริมิงคลดวย

หลงัเวลา 08.30 น. ของวนัทาํการถดัไป

หลงัการประชมุใหญสามญัประจาํปเสรจ็สิ้น

งดใหบรกิาร ตั้งแตเวลา 16.00 น. ของ

วนัประชมุใหญสามญัประจาํป ถงึ 08.30 น.

ของวนัทาํการถดัไป

คาํนวณเงนิปนผล และเงนิเฉลี่ยคนื

หลงัเวลา 08.30 น. เปนตนไป

ของวนัจายเงนิเดอืน

งดใหบรกิาร เวลา 06.00-08.30 น.

(กอนวนัทาํการสดุทายของเดอืน 3 วนั)

จายเงนิเดอืน ขาราชการ ลูกจาง

และพนกังานมหาวทิยาลยั



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	้: เขยีนใบฝากทีธ่นาคารเข้าชือ่บญัช ี“สหกรณออมทรพัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา 
(ทีร่ะบุไว้ข้างต้น) พร้อมส�าเนา และน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ฯ
เพ่ือเขียนใบน�าฝากเข้าบญัชีของผูฝ้ากในวนัเดยีวกนั วธิปีฏบิตัเิช่นนีจ้ะเหมอืน
ว่าท่านได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นั่นเอง

 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


