ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 56 ฉบับที่ 5
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“...คนเราอยูคนเดียวไมได จะตองอยูเปนหมูเปนคณะและถาหมูคณะนั้นมีความสามัคคีคือ
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันชวยเหลือในทุกเมื่อ ชวยกันคิดวาสิ่งใดสมควร สิ่งใดไมสมควร สิ่งใด
ที่จะทําใหนํามาสูความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทํา สิ่งใดนํามาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เวน
และชวยกันปฏิบัติทั้งหนาที่ทางกาย ทั้งหนาที่ทางใจ...”
พระราชดํารัส
พระราชทาน ในพิธีพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบาน จังหวัดสระบุรี
ณ วัดหนองเขื่อนชาง อําเภอเมืองสระบุรี วันศุกรที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙

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

2.25
2.50

1.9125
2.1250

2.60
2.70
2.80
2.90
3.00

2.2100
2.2950
2.3800
2.4650
2.5500

เริ่มตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2559

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)

2.70
2.80
2.90
3.00

หลังหักภาษี 15%

2.2950
2.3800
2.4650
2.5500

(เริ่มตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2559)
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เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

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

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

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

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

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

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ
จ�านวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 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
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
ก�าไรสุทธิ

4. รายได้
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

5. ค่าใช้จ่าย
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หนวย : บาท

2558

ก.พ. 2559

มี.ค. 2559

15,646

15,663

15,695

1
11,570
4,075

1
11,557
4,105

1
11,559
4,135

37,239,023,391.83 37,044,105,912.16 38,150,247,650.62
5,645,460,381.29
5,634,045,057.11 5,671,802,314.28
11,593,889,886.68 10,955,371,354.41 10,700,042,645.60
19,692,347,625.24 20,143,844,533.53 21,493,354,804.64
661,969,777.40
600,261,636.14
631,817,949.33
17,226,409,783.95 17,645,868,833.50 18,966,534,680.41
1,803,968,063.89
1,897,714,063.89
1,895,002,174.90
307,325,498.62
310,844,967.11
285,047,886.10
20,558,902,190.12
6,295,000,000.00
13,356,344,798.32
675,026,222.47
232,531,169.33

20,914,615,359.75 21,884,429,901.24
5,815,000,000.00 6,794,000,000.00
14,128,333,898.23 14,099,864,677.44
678,414,432.84
678,651,766.84
292,867,028.68
311,913,456.96

16,680,121,201.71
12,473,453,690.00
2,147,461,629.40
737,893,460.08
543,294,510.08
778,017,912.15

16,129,490,552.41 16,265,817,749.38
12,527,435,210.00 12,571,963,790.00
2,264,242,118.01 2,264,242,118.01
598,884,243.17
594,552,539.10
594,762,799.44
600,987,389.79
144,166,181.79
234,071,912.48

1,528,516,638.32
253,710,303.16
539,961,576.28
690,963,930.87
43,880,828.01

252,910,927.62
40,039,123.80
86,481,083.91
119,798,249.63
6,592,470.28

395,694,644.12
60,201,783.30
128,229,150.32
197,494,204.83
9,769,505.67

750,498,726.17
561,953,390.86
188,545,335.31

108,744,745.83
94,008,108.71
14,736,637.12

161,622,731.64
141,401,356.83
20,221,374.81
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ประธานแถลง
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งสําหรับขาวสหกรณฉบับเดือนพฤษภาคม กอนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับสหกรณ
ทั้ง 7 แหงที่ไดรับคัดเลือกใหเขารับพระราชทานโลรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2559 จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมือ่ วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทีผ่ า นมา รางวัลพระราชทานนี้
นับเปนความภาคภูมใิ จของสมาชิกและทุกคนที่ทุมเททํางานใหกับสหกรณครับ
สมาชิกครับ ปนี้สหกรณของเรายังไมมีการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใด เนื่องจากการประชุมใหญฯ
ยังไมเสร็จสิ้นเรียบรอย อีกทั้งการประชุมใหญฯ ครั้งที่ผานมาสมาชิกในที่ประชุมฯ มีมติไมอนุมัติงบประมาณรายจาย
ในการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2559 ทําใหสหกรณตองนําวาระดังกลาวกลับมาพิจารณาแกไขและไปนําเสนอ
สมาชิกพิจารณาอีกครั้งในการประชุมใหญวิสามัญ ซึ่งสหกรณจะนัดสมาชิกประชุมอี กครั้งหลังการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2558 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จากการไมอนุมัติดังกลาวทําใหสหกรณไมมีงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
บางอยางตามทีก่ าํ หนดแผนการไว สมาชิกไมตองวิตกกังวลแตประการใดนะครับ สหกรณยงั ใหบริการสมาชิกโดยทัว่ ไป
ที่ไมตองใชงบประมาณใหมไดตามปกติอยางตอเนื่องไมมีสะดุดติดขัดแตประการใด
เดือนนี้สหกรณเปดใหสมาชิกยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนสงเสริมการศึกษา
ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม – 16 กันยายน 2559 ครอบครัวละ 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท สมาชิกที่มีบุตร
กําลังศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการได โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในขาวสหกรณฉบับนี้
ในชวงนี้ธนาคารพาณิชยตางๆ พากันลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําและ
ตั๋ วสัญญาใชเงินระหวางสหกรณและธนาคารพาณิชยแลวจะมีความตางกันมาก ทําใหสหกรณตองแบกรับตนทุน
การดําเนินงานทีส่ งู เกินไป คณะกรรมการจึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา และตัว๋ สัญญาใชเงินลงตัง้ แตวนั ที่
8 เมษายน 2559 อยางไรก็ตามสหกรณก็ยังใหดอกเบี้ยเงินฝากแกสมาชิกในอัตราที่สูงกวา ธนาคารพาณิชยทั่วไป
จึ ง ขอเชิญสมาชิกนําเงินมาฝากกับสหกรณครับ เพราะนอกจากจะไดรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล ว ยังเปนการสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสหกรณใหเจริญกาวหนาและมั่นคงอีกดวย
สุ ดทายหากสมาชิกมีขอแนะนําหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดตอผมโดยตรงไดที่เบอร 081-617-1358
ครับ...สวัสดี

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ขวัญ...ก�ำลังใจ เกษตรกรไทย
เรียบเรียงโดย ขวัญแผ่นดิน

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่มีความมุ่งหมาย เพื่อบ�ำรุงขวัญและเตือนให้เริ่ม
เพาะปลูกพืชผล โดยเฉพาะการท�ำนา ซึ่งเป็นธัญญาหารหลักที่ส�ำคัญยิ่งของการด�ำรงชีวิต เมื่อถึงฤดูกาล ผู้ปกครองหรือ
ผู้เป็นประมุขของประเทศ จะเริ่มลงมือเพาะปลูกพืชผล โดยลงมือไถหว่านพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นตัวอย่างเพื่อเตือนว่า
ถึงเวลาประกอบการเพาะปลูกตามฤดูกาลแล้ว
การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้กระท�ำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายในปี
พ.ศ. 2479 แล้วก็ว่างเว้นไปจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2503 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่
และได้กระท�ำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงาม มีผลในการบ�ำรุงขวัญ
และจิตใจของคนไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปรับปรุงพิธีการ
บางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเสด็จพระราชด�ำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาด
เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นมาในระยะแรกนั้น พระยาแรกนา ได้แก่ อธิบดี
กรมการข้าวโดยต�ำแหน่ง ส�ำหรับเทพีทงั้ สีพ่ จิ ารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายหลังพระยาแรกนา ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยต�ำแหน่ง ส่วนผูท้ มี่ าท�ำหน้าทีเ่ ป็นเทพีคหู่ าบทองและ
คู่หาบเงินนั้น ได้ท�ำการพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่
ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไป
พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีท�ำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าวนัน้ ถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชน ในภาษาบาลี
เรียกว่า ปุพพัณณะ หรือ บุพพัณณะ หรือ บุพพัณณชาติ ส่วนพืชอื่นๆ ที่เป็นอาหารเรียกว่า อปรัณณ หรือ อปรัณชาติ
หมายถึง พืชจ�ำพวกถั่วงา เป็นต้น ถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่า บุพพัณณปรัณณชาติ ที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหาร
ทุกชนิด
บุพพัณณปรัณณชาติที่น�ำเข้าพิธีพืชมงคลนั้น เป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้มีเมล็ดพืช
ต่างๆ รวม 40 อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆ พันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้
ยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดให้ปลูกใน สวนจิตรลดา
และพระราชทานมาเข้าพิธพี ชื มงคล พันธุข์ า้ วพระราชทานนีจ้ ะใช้หว่านในพระราชพิธแี รกนาส่วนหนึง่ อีกส่วนหนึง่ ทีเ่ หลือ
ทางการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่
พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้
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อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญนี้เป็นวันเกษตรกรประจ�ำปีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความส�ำคัญของการเกษตร และ
ร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์
แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมา
ในการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี พ.ศ. 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ว่า ในปีนี้ปฏิทินหลวงได้ก�ำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ
พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัด
พระศรีรตั นศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 15.00 น. และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย ส�ำหรับในวันถัดมา
ของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราช
พิธีในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา 08.29 - 09.09 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
โดยก�ำหนดผู้ท�ำหน้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไว้ ดังนี้
1. พระยาแรกนา คือ 
2. เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ 

3. เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
กรมชลประทาน
นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดยคู่เคียงมีจ�ำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จ�ำนวน 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล
พระโคส�ำรอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง
อนึ่ง ในปีนี้กรมการข้าวท�ำหน้าที่ในการจัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืช ซึ่งน�ำมาใช้ในงานพระราชพิธีฯ
โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน�ำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี 2559 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา มาใช้ในงานพระราชพิธีฯ ประจ�ำปี 2559 ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ (ปทุมธานี 1 , สังข์หยดพัทลุง ,
ขาวดอกมะลิ 105 , กข 57 , กข 41 , กข 61 , กข 6) ข้าวไร่ 3 พันธุ์ (ดอกพะยอม , ซิวแม่จัน และลืมผัว) เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
ทีน่ ำ� เข้าในพระราชพิธมี นี ำ�้ หนักรวมทัง้ สิน้ 2,667 กิโลกรัม และจัดเป็น “พันธุข์ า้ วทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุในซองพลาสติก
แจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพ
การเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.moac.go.th
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6 โรคที่ไมควรมองข้าม

ในฤดูรอน
เรียบเรียงโดย Health-care

ในป จ จุ บั น นี้ประเทศไทยกําลังอยูในชวงฤดูรอนและเกิดความแหงแลงในหลายพื้นที่
ซึ่ ง เหมาะแก การเจริญเติบโตของเชื้อโรคอยางมาก โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ยิ่งพื้นที่
ที่ ข าดแคลนนํ้าดื่มที่สะอาด ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษและยึดหลักในชีวต
ิ ประจําวันแบบงายๆ ไดแก กินรอน คือ กินอาหาร
ที่ปรุงสุกใหมๆ มีชอนกลางในการกินอาหาร ลางมือทุกครั้งในการกินอาหาร และ หลังจาก
เขาหองนํ้าและควรดื่มนํ้าที่สะอาด

โรคที่มักจะเกิดในฤดูรอนเปนประจําทุกปมี 6 โรคไดแก
1. โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (acute diarrhea) เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สุกหรือ

น�้าดื่มที่ไม่สะอาดที่มีเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปโตซัว พยาธิปะปนมากับอาหาร ท�าให้มีการถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยๆ
และ ถ่ายเป็นมูกเลือด

2. โรคอาหารเปนพิษ (food poisoning) ส่วนมากจะพบในอาหารที่มีการปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ

อาหารที่ ไ ม่สดและอาหารที่เก็บไว้นาน เชื้อที่ได้รับจะเกิดการอักเสบที่กระเพาะอาหาร อาการที่พบได้แก่ มีไข้
ปวดท้ อ ง คลื่นใส้ อาเจียนหรือการติดเชื้อจากอวัยวะอื่นเช่น ข้อกระดูก ถุงน�้าดี หัวใจ ปอด ไต จนถึงติดเชื้อ
ในกระแสโลหิต อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
3. โรคบิ ด (dysentery) เกิดจากแบคทีเรียหรืออมีบา ติดต่อโดยการรับประทานอาหารและดื่มน�้า

ที่ไม่สะอาด อาการที่พบคือ อุจจาระบ่อย มีไข้ หรือมีมูกปนเลือด

4. อหิวาตกโรค (cholera) เกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรียทีล่ า� ไส้เล็ก ท�าให้ถา่ ยอุจจาระเป็นน�า้ คราวละมากๆ

กระหายน�้า อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ อาจเกิดสภาวะช็อกในรายที่มีอาการรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้

5. ไขไทฟอยดหรือไขรากสาดนอย (typhoid) ติดต่อจากอาหารและน�้า ซึ่งมีเชื้อแบคทีเรีย

ปนเปื้ อ นมาด้วยท�าให้เกิดอาการ มีไข้ ปวดหัว เมื่อย เบื่ออาหาร การรักษาเริ่มแรกโดยการดื่มน�้าเกลือแร่ และ
ควรดื่มน�้าและอาหารเหลว เช่น น�้าข้าว น�้าแกงจืด น�้าผลไม้ เป็นประจ�า จะช่วยบรรเทาและลดอาการลงได้
6. โรคพิษสุนข
ั บา (rabies) หรือโรคกลัวน�า้ เกิดจากสัตว์ทเี่ ลีย้ งลูกด้วยนมเป็นพาหะน�าโรคมาสูค่ น

ส่วนใหญ่มกั พบในสุนขั และแมว ซึง่ ติดต่อโดยการโดนกัดหรือโดนเลียบริเวณทีเ่ ป็นแผลหรือ
ถลอกซึ่งอาการจะเกิดภายใน 15-60 วัน ควรไปพบแพทย์และฉีดวัคซีนปองกัน
ซึง่ ในปัจจุบนั โรคพิษสุนขั บ้ายังไม่มยี ารักษา ซึง่ ท�าให้ผปู้ ว ยเสียชีวติ มาแล้วหลายราย
ขอบคุณขอมูลจาก กรมประชาสัมพันธ
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แวดวง สอ.จฬ.
สหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ขอแสดงความยินดีกับ 7 สหกรณที่ไดรับการคัดเลือกเขารับพระราชทาน
โลรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันจันทรท่ี 9 พฤษภาคม
2559 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีทองสนามหลวง ดังนี้

ประเภทสหกรณดีเดน
สหกรณการเกษตร

สหกรณการเกษตร
สหกรณโคนม
สหกรณผูผลิตยางพารา

สหกรณประมง
สหกรณนคิ ม
สหกรณรานคา
สหกรณบริการ
สหกรณออมทรัพย
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

รายชื่อสหกรณดีเดน ประจําป 2559
สหกรณผูเลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จํากัด
สหกรณนคิ มแมแตง จํากัด
รานสหกรณโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จํากัด
สหกรณเดินรถกระทุมแบน จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโคงขอย จํากัด

จังหวัด
กําแพงเพชร
บุรีรัมย
เชียงใหม
นครศรีธรรมราช
สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี

จัดพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลใหแกสมาชิกผูลวงลับ และพิธีรดนํ้าขอพรผูอาวุโสเนื่องในเทศกาล
สงกรานต
เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2559 สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ จัดใหมพี ธิ บี งั สุกลุ อุทศิ สวนกุศลใหกบั สมาชิกทีล่ วงลับไปแลว
โดยมี รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการเปนประธานในพิธี และเพื่อรวมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาส
เดียวกันนี้สหกรณยังไดจัด พิธีรดนํ้าขอพรจากกรรมการอาวุโสและสมาชิกอาวุโส ณ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9
เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
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แวดวง สอ.จฬ.
รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 38 ประจําป 2559
นายวิ ศิ ษ ฐ หิ น แก ว เหรั ญ ญิ ก
นํ า คณะกรรมการและเจ า หน า ที่ ส หกรณ
ออมทรัพยจฬุ าฯ รวมเดินขบวนพาเหรดในพิธี
เปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ
ครั้งที่ 38 ประจําป 2559 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ
เมื่อวันศุกรที่ 22 เมษายน 2559

รวมสนับสนุนโครงการอุทยาน
จามจุรศี รีจฬ
ุ าฯ “จุฬาฯ รักษโลก”
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการอุทยาน
จามจุรศี รีจฬุ าฯ “จุฬาฯ รักษโลก” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยมี
กิจกรรมปลูกตนไมภายในบริเวณจุฬาฯ ลดภาวะ
โลกรอน ซึง่ สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ ไดรว มสนับสนุน
เงินในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จํานวน 100,000 บาท
โอกาสนี้ รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง รองประธาน
กรรมการ เขารับมอบของที่ระลึกจาก ศ.นพ.ภิรมย
กมลรัตนกุล อธิการบดี บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร
เฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา เมือ่ วันศุกรที่ 29 เมษายน
2559

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
กรรมการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ รวมให
การตอนรับคณะกรรมการและเจาหนาที่ จากสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด จํานวน
8 คน เขาศึกษาดูงานและเยีย่ มชมกิจการดานระบบสารสนเทศ
ณ หองประชุมสวัสดิ์ แสงบางปลา เมือ่ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
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โรคอันตรายของนองหมาที่มากับหนารอน
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุ่งเรืองกิจไกร

เดือนเมษายนและพฤษภาคมจัดเปนชวงทีร่ อนสุดๆ สําหรับบานเรา การทีแ่ ดดจัดรวมกับอากาศรอนอบอาว
เชนนี้ สิง่ ทีค่ วรระวังสําหรับทัง้ ตัวเจาของเองและสัตวเลีย้ ง ก็คอื การช็อกหมดสติเนือ่ งจากภาวะทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ นรางกาย
สูงผิดปกติ หรือที่เราคุนเคยกับคําวา “โรคลมแดด” ครับ

สาเหตุของโรค
โรคลมแดด หมายถึง สภาวะทีเ่ กิดจากการทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ นรางกายสูงขึน้ อยางรวดเร็ว จนรางกายระบายความ
รอนออกไปไมทนั มีผลทําใหอวัยวะภายในถูกทําลายและหยุดทํางาน โดยเฉพาะตับ ไต สมอง และลําไส เปนเหตุ
ใหสัตวเสียชีวิตในที่สุด
โรคลมแดดเกิดในสัตวเลี้ยงไดดวยหรือ? ทุกทานทราบหรือไมครับ วาสุนัขและแมวนั้น มีโอกาสเปน
โรคลมแดดไดงายกวาในคนเสียอีกนะครับ เนื่องจากผิวหนังของสุนัขนั้นถูกปกคลุมดวยขนที่หนา อีกทั้งผิวหนัง
ก็ยงั ไมมตี อมเหงือ่ ทีจ่ ะระบายความรอนออกจากรางกายโดยเหงือ่ เหมือนคนอีกดวย (เพราะสามารถพบตอมเหงือ่ ได
เฉพาะที่อุงเทา รอบปาก และรอบกนของสุนัขเทานั้น) ดังนั้นกลไกการระบายความรอนออกจากรางกายของสุนัข
จึงไมดีเทาของคน โดยปกติ สุนัขจะมีอุณหภูมขิ องรางกายประมาณ 102 องศาฟาเรนไฮต แตถารางกายมีอุณหภูมิ
สูงขึน้ ถึง 106 องศาฟาเรนไฮต จะทําใหสมองเกิดความเสียหาย อวัยวะตางๆ ลมเหลว จนเปนเหตุใหเสียชีวติ ไดครับ
ปจจัยที่ทําใหสัตวมีอุณหภูมิรางกายสูงขึ้นอยางเร็วนั้น ไดแก อากาศที่รอนจัด การถูกลามหรือถูกขังตากแดด
เปนเวลานาน รวมถึงการออกกําลังกายอยางหนักกลางแจง เปนตน เมื่ออุณหภูมิรางกายสูงขึ้น รางกายสัตว
จะพยายามปรับตัวโดยอาปากหายใจถี่ๆ เพื่อขับความรอนออกจากรางกาย ดังนั้นการหอบจึงเปนทางระบาย
ความรอนทีด่ แี ละเร็วทีส่ ดุ สําหรับสุนขั ครับ อันตรายทีเ่ กิดจะทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะในสุนขั อวน สุนขั พันธุ
ขนยาว และสุนัขพันธุหนาสั้น เชน Pug และ Bulldog เปนตน

อาการที่พบ
อาการที่พบ ไดแก การหอบ หายใจเร็ว ลิ้นและเหงือกแดงเขมกวาปกติ กระวนกระวาย ตัวรอน ตาเหลือก
นํ้าลายไหล ลุกไมไหว มานตาขยาย มองไมเห็น อาเจียน ถายเหลว ช็อก และหมดสติในที่สุด
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เมื่อเกิดแลว เราควรปฐมพยาบาลเบื้องตนอยางไร?
1. รีบนําสุนัขออกจากบริเวณที่รอนนั้น นําเขาที่รม หรือที่มีอากาศถายเทสะดวก เปดพัดลมหรือแอร
เพื่อระบายความรอน ถอดเสือ้ และปลอกคอออก แลวรีบนําสงสัตวแพทยโดยเร็วที่สุด
2. ระหวางนั้นใหพยายามลดอุณหภูมิของรางกายของสุนัข โดยเช็ดตัวดวยนํ้าเย็น อาบนํ้า หรือใช
Cold pack ประคบตามขอพับ ทอง ศีรษะ และขาหนีบ ควรวัดอุณหภูมิทุกๆ 5-10 นาที เพื่อตรวจวาอุณหภูมิของ
รางกายลดลงแลวหรือยัง
3. ถาสุนัขยังมีสติอยู สามารถใหสุนัขกินนํ้าได เพื่อชวยลดอุณหภูมิรางกายและลดภาวะแหงนํ้า
(dehydration) แตหากสุนขั ไมรูสึกตัวหามบังคับปอนนํ้าเด็ดขาด เพราะอาจทําใหสุนัขสําลักและเสียชีวิตไดเร็วขึ้น
4. สิ่งที่สําคัญ ควรรีบนําสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

หลักในการรักษา
1. การลดอุณหภูมขิ องรางกายสุนัขใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
2. การใหสารนํ้าเพื่อแกไขภาวะการขาดนํ้า และการใหรางกายไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ
3. การใหยารักษาตามอาการ
4. การติดตามและการเฝาระวัง ปองกันไมใหเกิดการเกิดภาวะช็อก การหายใจที่ผิดปกติ ภาวะไตวาย
ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงภาวะแทรกซอนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เราสามารถปองกันโรคลมแดดไดอยางไร
1. จัดที่อยูของสัตวใหอยูในสถานที่ที่เย็นสบาย มีรมเงาตลอดทั้งวัน เลี่ยงการลามสุนัขในบริเวณที่มี
ความรอนสูง เชน พื้นคอนกรีต หิน หรือทราย
2. ในชวงอากาศรอนจัด ตองระมัดระวังเรื่องการออกกําลัง โดยเฉพาะสุนัขที่มีความเสี่ยงสูง เชน
เปนโรคหัวใจ อวน อายุมาก หรือมีปญหาระบบทางเดินหายใจ
3. ควรมีภาชนะบรรจุนํ้าสะอาดใหสตั วกินอยางเพียงพอตลอดเวลา
4. “หาม” ปลอยสุนขั ทิง้ ไวในรถ แมจอดไวในรม เพราะอุณหภูมภิ ายในรถสามารถเพิม่ ขึน้ ไดอยางรวดเร็ว
อยาชะลาใจหรือคิดวาไมเปนไร แมจะเปนเวลาไมนานก็ตาม
5. ควรพิจารณาและระวังเปนพิเศษในการใส Muzzle หรืออุปกรณที่ใชปดปากในชวงอากาศรอน
เพราะจะทําใหสุนัขหายใจเพื่อระบายความรอนไดลาํ บากยิ่งขึ้น
6. ในวันที่อากาศรอนจัด ควรอาบนํ้าใหสนุ ัขเพื่อลดอุณหภูมิของรางกาย
ขอเรียนวา นอกจากสุนัขแลว สัตวเลี้ยงอื่นๆ ก็สามารถประสบปญหา “โรคลมแดด” ไดเชนกันนะครับ
ไมวาจะเปน แมว หนูหรือกระตาย วิธีปองกันที่ดีที่สุดก็คือ ใหสัตวเลี้ยงอยูในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก
โดยอยูในตัวบาน หรือในที่รม และปฏิบัติตามคําแนะนําที่ผมไดกลาวไวแลวขางตน ก็จะสามารถปองกันสัตวเลี้ยง
ของเราใหหางไกลจากโรคลมแดดไดแลวละครับ
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ขาว บริการสมาชิก

ขาย/ใหเชาบานพรอมที่ดิน

♦ ขายหมูบ า นซือ่ ตรง-จันทวินทร เนือ้ ที่ 63 ตร.ว. ถ.รัตนาธิเบศร
ต.บางรักนอย อ.เมือง จ.นนทบุรี (2 ชั้น 3 หองนอน 2 หองนํ้า) ราคา
5,900,000 บาท สนใจติดตอ รศ.ดร.อนันต อัตชู คณะวิทยาศาสตร
การกีฬา โทร. 081-808-3709
♦ ใหเชาบานเลขที่ 63/235 ซ.หมอเสนอ ถ.เทพารักษ อ.เมืองใหม
จ.สมุทรปราการ (หองเหมือนคอนโดมิเนียม) ราคาเชาหองละ 1,500
บาทตอเดือน สนใจติดตอ นางศิริวรรณ วินิจกําธน คณะครุศาสตร
โทร. 02-753-3254

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม
♦ ขายลุมพินีวิลล ลาซาล-แบริ่ง เนื้อที่ 30 ตร.ม. ซอยสุขุมวิท
105 กรุงเทพฯ (ชั้น 12 ฝงทิศตะวันออก หองอยูใกลลิฟทและบันได
หนีไฟ สวนพักผอน สนามเด็กเลน หองออกกําลังกาย สระวายนํ้า
รานคาตางๆ ทําเลใกล BTS สถานีแบริง่ เดินทางสะดวก ฟรีแอร 2 เครือ่ ง
เตาไฟฟา 2 หัวพรอมที่ดูดควัน) สนใจติดตอ นางสาวสุรัสวดี พานิช
สํานักงานจัดการทรัพยสนิ โทร. 094-221-7855, 02-218-9853-5 ตอ 313
♦ ขายดาวนศุภาลัย ซิติ้รีสอรท เนื้อที่ 40.5 ตร.ม. ชั้น 5
ซ. สุขุมวิท 105 (รถไฟฟาสถานีแบริ่ง 1 หองนอน โครงการคาดวา
จะแลวเสร็จปลายป 2559) ราคา 450,350 บาท สนใจติดตอ
นางพรทิพย โภไคยอุดม ขาราชการบํานาญ โทร. 085-937-1111
♦ ใหเชา Life@Pahol-Ari Renovate เนือ้ ที่ 41 ตร.ว. 300 เมตร
จาก BTS สะพานควาย ติดถนนใหญ (ชั้น 17 แดดเชา 1 หองนอน
1 หองนั่งเลน 1 หองครัว 1 หองนํ้า พรอมสระวายนํ้า ชาวนา และ
ฟต เนส พรอมรานอาหารมากมายโดยรอบ) สนใจติดตอ นพ.ปรัตถ
ถิราติ คณะแพทยศาสตร โทร. 087-021-0142 หรือที่ Line Id : thebun

ขาย/ใหเชาทาวนเฮาส
♦ ขายการเคหะทุง สองหอง เนือ้ ที่ 19 ตร.ว. ซ. 3 ถ.วิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สนใจติดตอ นายมิตร นวมนิวงษ
คณะวิทยาศาสตร โทร. 091-491-3971

♦ ใหเชาทาวนเฮาส หมูบานรมัณยา เนื้อที่ 34 ตร.ว. ติด
ถนนใหญพระราม 5 นครอินทร (3 ชั้น หองริม 4 หองนอน 4 หองนํ้า
ติด แอรทุกหอง วอลเปเปอรทั้งหลัง เหล็กดัด ผามาน มีพื้นที่ใชสอย
ดานขาง และดานหลัง จอดรถ 2 คัน) ใหเชาเดือนละ 20,000 บาท สนใจ
ติดตอ นางเบญจวรรณ พลพืช สถาบันภาษา โทร. 087-046-0990

ขายรถยนต
♦ ฮอนดา รุนแอคคอรท ป 2002 สีนาํ้ ตาลทอง (ระยะวิง่ 208,000
กม. เขาศูนยตลอด อะไหลแททุกชิ้น ไมเคยติดแกส ชวงลางดี
เกียรดี ลอแม็กซ ราคา 150,000 บาท สนใจติดตอ นายวิชติ ศรีตระกูล
คณะวิทยาศาสตร โทร. 084-499-3632

อื่นๆ
♦ บริการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต และจําหนายโลงศพ
จัด ดอกไมหนาหีบศพ ของที่ระลึกงานศพ และโลงศพฟรีสําหรับ
ศพไรญาติ สนใจติดตอ นายประทีป เยาวกุล โรงพิมพแหงจุฬาฯ
โทร. 085-073-1069, 095-761-2744 Id Line : 0850731069
♦ บริการใหเชารถตูพรอมคนขับ เพื่อการเดินทางทองเที่ยว
เปนหมูคณะ ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงานตลอดจนการเดินทางพักผอน
ทีม งานยินดีใหบริการ สนใจติดตอ นายวรวิทย โกสกุล คณะ
อักษรศาสตร โทร. 087-099-6969
♦ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ออกแบบโลโก โบรชัวร แผนพับ
ใบปลิว สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ รับจัดเลยเอาทรายงานประจําป
วารสารรายเดือน-รายสัปดาห สนใจติดตอ นายทศพร ชื่นรส
สมาชิกสมทบ โทร. 081-428-7785, 089-481-4281
♦ รับจางลางแอร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหบริการ
วันเสาร-อาทิตย สนใจติดตอ นายสุเมธ ชื่นรส โทร. 094-889-6895,
080-770-4438, 098-246-1486
♦ รับเหมากอสราง ตอเติมทุกชนิด ราคายอมเยา รับประกัน
งานและฝมือ สนใจติดตอ นางสุภา บุญศรี สํานักวิทยทรัพยากร
โทร. 081-422-0102

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นางคําผล จันทรศรี
นางเอื้อมพร คชการ
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คณะครุศาสตร
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
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à¡Á “จับคูคําสลับ”

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแล้วถ่ายเอกสารและส่งคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ์

ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ
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คําถามประจําเดือน พ.ค. 2559
สว
สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอรับเงิน
สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเมื่อมีอายุ
ตั้งแต่...........................................................เปนตนไป

2559 à©ÅÂสวนที่สอง
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้
(ไม่ว่าตนเงินหรือดอกเบี้ย)
ในปใดจะมิไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน เมษายน 2559
จับรางวัลโดย

นายประทีป เยาวกุล สังกัดโรงพิมพแหงจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 111 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1. นายสุพัฒน์ แสนค�า
2. นางวีณา เสลาคุณ
3. นางสาวเนชนกร์ จีนเอม
4. นายอดิศร อดิเรกถาวร
5. นายชิดชัย ชลันธร

เลขประจําตัว
สมาชิก

234274
432878
370155
393257
450959

คณะ / สังกัด
นิติศาสตร์
อักษรศาสตร์
สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน�า้
สัตวแพทยศาสตร์
ครุศาสตร์

ตอบถูก 80 คน

ตอบผิด 31 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

6. นางสาวศจี น้อยตั้ง
7. นางสาวกัลยาภรณ์ น�าทอง
8. นางสาวมาริสา นวลกุล
9. นางสาวสมฤทัย บัวเพ็ชร์
10. นางสาวจุฑาทิพย์ ดีแท้

452093
530110
542769
554681
570900

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ
วิศวกรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
ส�านักงานจัดการทรัพย์สินแห่งจุฬาฯ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

หลักเกณฑการเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล
มีอยางไรบาง

¤íÒµÍº

ระเบียบสหกรณออมทรัพยจฬ
ุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ไดระบุหลักเกณฑการใชทนุ
สวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2554 สรุปใจความสําคัญไดดังนี้
1. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในแตละครัง้ ทีส่ มาชิกเขารับการรักษาพยาบาล
เปนคนไขในไมนอ ยกวา 3 คืน ในอัตราคืนละ 400 บาท แตทงั้ นีร้ วมกันแลวในแตละครัง้ ตองไมเกิน 12,000
บาท
2. ใหสมาชิกที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน แจงเปนหนังสือ (แบบพิมพขอรับเงิน
สวัสดิการสมาชิก) พรอมทัง้ แนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาบัตรขาราชการ และสําเนาใบเสร็จคารักษาพยาบาล (นําใบเสร็จฉบับจริงมาแสดง) หรือสําเนา
หลักฐานจากสถานพยาบาลรับรองการเปนคนไขในไมนอยกวา 3 คืน
3. สงเอกสารถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 120 วัน นับตั้งแตวันที่ออก
จากสถานพยาบาล *ขอยํ้าวาตองออกจากสถานพยาบาลแลวเทานั้น และเมื่อพนกําหนด
นี้แลวเปนอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของครั้งนั้น
เพียงสมาชิกปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวเงินสวัสดิการก็จะโอนเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณ
ใหสมาชิก และสวัสดิการนี้ยังไมจํากัดจํานวนครั้งในการสงเอกสารขอรับเงินสวัสดิการอีกดวย
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ จัดสวัสดิการใหสมาชิก (ที่ไมใชสมาชิกสมทบ) ทั้งหมด 16 ประเภท
สมาชิกสามารถดูขอมูลของสวัสดิการทัง้ หมดไดที่ www.savings.chula.ac.th หรือสอบถามที่ 02-218-0555
ตอ 1301, 1812-3 ฝายทะเบียนสมาชิก ไดทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 15.30 น.

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

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารทําการ 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
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น) พร้อมส�าเนา และน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เพือ่ เขียนใบน�าฝากเข้าบัญชีของผูฝ้ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ช่นนีจ้ ะเหมือน
ว่าท่านได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นั่นเอง

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

