วันอานันทมหิดล
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ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 56 ฉบับที่ 6
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
“ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือไดวาเปนแมบทใหญของคําพูดและการกระทําทั้งปวง กลาวคือ ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง
ทัง้ ตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เปนไปในทางทีด่ ที เี่ จริญ แตถา คิดไมดไี มถกู ตองคําพูดและการกระทํา
ก็อาจกอความเสียหาย ทัง้ แกตวั เองและสวนรวมได ดวยเหตุนี้ กอนทีบ่ คุ คลจะพูดจะทําสิง่ ใด จําเปนตองหยุดคิดเสียกอนวา
กิจที่จะทํา คําที่จะพูด ผิดหรือถูก เปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเสียหาย เปนสิ่งที่ควรพูด ควรกระทํา หรือควรงดเวน
เมือ่ คิดพิจารณาไดดงั นี้ ก็จะสามารถยับยัง้ คําพูดทีส่ มควรหยุดยัง้ การกระทําทีไ่ มถกู ตอง พูดและทําแตสงิ่ ทีจ่ ะสัมฤทธิผ์ ล
เปนคุณ เปนประโยชน และเปนความเจริญ”

พระราชดํารัส
พระราชทาน ในพิธีพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบาน จังหวัดสระบุรี
ณ วัดหนองเขื่อนชาง อําเภอเมืองสระบุรี วันศุกรที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อป)
ไม่เสียภาษี

ดอกเบี้ยทบต้น
ณ วันจันทร์สุดท้าย
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
เทียบเท่า
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 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต่ 20 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต่ 30 ลานบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต่ 50 ลานบาทขึ้นไป

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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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผู้จัดทํา

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

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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 วันจันทร์ - วันศุกร์

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
จํานวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1.

สินทรัพย์รวม
1.1 เงินใหสมาชิกกู
1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ / สหกรณอื่น
1.4 สินทรัพยอื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
กําไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายไดอื่น

ค่าใชจ่าย
5.1 ดอกเบี้ยจาย
5.2 คาใชจายในการบริหาร

หนวย : บาท

2558

มี.ค. 2559

เม.ย. 2559

15,646

15,695

15,747

1
11,570
4,075

1
11,559
4,135

1
11,575
4,171

37,239,023,391.83 38,150,247,650.62 39,125,178,981.99
5,645,460,381.29
5,671,802,314.28 5,699,530,187.11
11,593,889,886.68 10,700,042,645.60 11,771,317,949.57
19,692,347,625.24 21,493,354,804.64 21,368,345,857.27
661,969,777.40
631,817,949.33
573,314,198.55
17,226,409,783.95 18,966,534,680.41 18,902,741,483.82
1,803,968,063.89
1,895,002,174.90
1,892,290,174.90
307,325,498.62
285,047,886.10
285,984,988.04
20,558,902,190.12
6,295,000,000.00
13,356,344,798.32
675,026,222.47
232,531,169.33

21,884,429,901.24 22,734,095,952.11
6,794,000,000.00 7,744,000,000.00
14,099,864,677.44 14,109,050,462.17
678,651,766.84
619,747,169.54
311,913,456.96
261,298,320.40

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

16,265,817,749.38 16,391,083,029.88
12,571,963,790.00 12,631,912,850.00
2,264,242,118.01 2,264,242,118.01
594,552,539.10
593,798,843.44
600,987,389.79
585,178,762.45
234,071,912.48
315,950,455.98

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

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

529,275,317.22
79,910,289.74
166,916,045.70
269,185,518.70
13,263,463.08

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

161,622,731.64
141,401,356.83
20,221,374.81

213,324,861.24
187,451,697.99
25,873,163.25

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ประธานแถลง

ประธานแถลงฉบับนี้ผ มขอชี้ แจงข้ อ มู ล ที่ถูกต้ อ งให้สมาชิ กได้รับทราบอีกครั้ง
ในเรื่องที่มีหนังสือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่กษ0404/4575ลงวันที่9ตุลาคม2558
ถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ�ากัดเรือ่ งการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจ�ากัดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม2557โดยในหนังสือมีความตอนหนึ่งเป็นการทักท้วงตัวเลขที่
คลาดเคลือ่ นจากรายงานของผู้สอบบัญชีต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึง่ ผมเคยแถลงกับสมาชิกไปแล้วรอบหนึง่ ว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์จฬ
ุ าฯ ได้ปด บัญชีจดั ทํางบการเงินถูกต้องทุกประการและผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง
งบการเงินเรียบร้อยที่มาของตัวเลขในรายงานระหว่างผู้สอบบัญชีและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาจากงบการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯดังนี้
1. เงินใหสหกรณอื่นกูเพิ่มระหวางป
 ระหว่างปี2557มีการให้กู้แก่สหกรณ์อ่นื ดังนี้
 
จ�านวนเงินให้กู้-ตามสัญญา
7,110,300,000.00 บาท
 
หักช�าระหนี้สัญญาเดิม
(3,501,176,000.00) บาท
 
จ�านวนเงินให้กู้-สุทธิ
3,609,124,000.00 บาท
 ระหว่างปี2557มีการรับช�าระหนี้จากสหกรณ์อ่นื 
2,747,502,545.48 บาท
2. เงินใหสมาชิกกูเพิ่มระหวางป
 ระหว่างปี2557มีการให้กู้แก่สมาชิกดังนี้
 
เงินให้กู้ฉุกเฉิน
79,485,000.00 บาท
 
เงินให้กู้สามัญ
1,566,282,700.00 บาท
 
เงินให้กู้พิเศษ
2,057,948,700.00 บาท
 รวม-เงินให้สมาชิกกู้เพิ่มระหว่างปี2557
3,703,716,400.00 บาท
3. เงินใหกูแกสมาชิกและสหกรณอื่นเพิ่มระหวางป
10,814,016,400.00 บาท
 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจให้สมาชิกกู้และให้สหกรณ์อื่นกู้ระหว่างปี2557และอัตราการเติบโตของ
ธุรกิจปี2557เทียบกับปี2556จึงควรเป็นดังนี้ครับ

รายการ

ป 2557

ป 2556

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

รอยละ

 เงินให้สมาชิกกู้เพิ่มระหว่างปี

3,703,716,400.00

3,612,355,700.00

91,360,700.00

2.53

 เงินให้สหกรณ์อ่นื กู้เพิ่มระหว่างปี

7,110,300,000.00

9,562,762,000.00

(2,452,462,000.00)

(25.65)

สรุปคือ ข่าวลือว่ามีเงินหายไปจากสหกรณ์ฯ 3,500 กว่าล้านนั้น ไม่เปนความจริง !!

สุดท้ายผมขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิ ามัญประจ�าปี2559ครัง้ ที่ 2ในวันพฤหัสบดีที่ 16มิถนุ ายน2559
ณห้องประชุมอาคารมหิ ต ลาธิเ บศรจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลั ย เริ่มประชุมเวลา14.00น.เพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระต่างๆที่เหลือโดยพร้อมเพรียงกัน

หากสมาชิกมีข้อสงสั ย หรื อต้ อ งการเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดสามารถติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์ 081-617-1358
สวัสดีครับ
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รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

วันอานันทมหิดล
วันอานันทมหิดลเป็นวันที่มีความส�าคัญกล่าวคือเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรพระผู้พระราชทานก�าเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยซึ่งตรงกับวันที่ 9มิถุนายนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงด�าริที่จะจัดงาน
วันอานันทมหิดลขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งได้สร้างคุณูปการ
ต่อวงการแพทย์และการศึกษาเพือ่ เป็นการเผยแผ่พระเกียรติคณ
ุ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ล้นเกล้าฯรัชกาลที่8ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมร�าลึกถึงพระองค์สบื ไป

ปวงชนชาวไทยต่างร�าลึกถึงพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการจึงร่วมใจ
น้อมร�าลึกถึงพระองค์ท่านโดยถือเอาวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็น"วันอานันทมหิดล"ในปีพ.ศ.2528สมาคม
ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ได้รวบรวมทุนจากเงินบริจาคของศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯทุกรุ่นจัดสร้างพระบรมราชา
นุสาวรีย์ขึ้นไว้ หน้าตึกอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบันดาลให้เกิดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศให้ประชาชนได้รา� ลึกถึงพระองค์ท่านสืบไป

เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานัทนมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรเสด็จสวรรคต
โดยกระทันหันรัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้น
เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ในวันที่ 9มิถุนายน2489
เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”เนื่องจากมีพระชนมพรรษาเพียง19พรรษา
รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งประกอบด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิต
ประยูรศักดิ์ กรมขุนชัยนาทนเรนทรและพระยามานวราชเสวีต่อมาในเดือนสิงหาคม2489ได้เสด็จฯกลับไปประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงศึกษาต่อในภาควิชาให้เหมาะกับที่จะต้องทรงรับพระราชภาระในฐานะประมุข
ของประเทศโดยทรงศึกษาวิชากฏหมายและวิชารัฐศาสตร์แทนวิชาในแผนกวิทยาศาสตร์ที่ทรงศึกษาอยู่เดิม

เมื่อทรงส�าเร็จการศึกษาแล้วได้เสด็จฯนิวัติประเทศไทยอีกครั้งและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการ
พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีในวันที่5พฤษภาคม2493ณพระที่นั่งไพศาล
ทักษิณในพระบรมมหาราชวังเฉลิมพระปรมาภิไธยตามทีจ่ ารึกในพระสุพรรณบัฎว่า“พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”พร้อม
ทั้งพระราชทานพระบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวันที่
9มิถุนายน2559นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก
ที่มา:Thairath.co.th,museumsiam.orgและrspg.or.th/
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9ความเขาใจผิดๆ”

“

เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบา
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร

เมื่อเดือนที่แลว ผมไดแนะนําเรื่อง “โรคพิษสุนัขบา” ไปใหรูจักกันแลว เดือนนี้ขออนุญาต
พูดตอเนื่องสักหนอยครับ เมื่อพูดถึงโรคพิษสุนัขบา เชื่อวาหลายทานคงรูจักกันมาตั้งแตสมัยเด็กๆ
แลวละ และก็ทราบดีดวยวา โรคนี้เปนโรคติดตอจาก เชื้อไวรัสที่รายแรงและเปนอันตรายถึงชีวิต ทั้งยัง
มีทั้งเรื่องราวและความเชื่อที่พูดตอๆ กันมา ซึ่งมีทั้งที่ผิดบาง-ถูกบางปะปนกันไป วันนี้เรามาพูดกัน
ถึง “ความเชื่อผิดๆ แปลกๆ” เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบานี้กันครับ

ความเชื่อ 1 : “สุนัขและแมวเปนโรคพิษสุนัขบา เฉพาะในฤดูรอนเทานั้น”
ความจริง : สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้“ทุกฤดูกาล”ครับไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศเลยคนส่วนใหญ่

คิดว่าอากาศร้อนจะท�าให้สุนัขบ้า(เหมือนคนที่เครียด)ซึ่งจริงๆแล้วโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ“ระบบ
ประสาท”ไม่ใช่ “โรคประสาทหรือ“โรคทางจิต”(ตามที่คนเข้าใจหรือเป็นกันที่ว่าเมื่อเจออากาศร้อนมากๆ
ก็จะเครียดจนเป็นบ้า)

สาเหตุที่พบมากในชวงฤดูรอนนั้น มักจะมีสาเหตุมาจาก

1. โรคนีเ้ กิดจากเชือ้ ไวรัสทีม่ รี ะยะฟกตัวของโรคตัง้ แต่เพียงไม่กสี่ ปั ดาห์จนถึงนานเป็นปีโดยทัว่ ไปก็จะประมาณ
3เดือน(ระยะฟกตัวหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ได้รบั เชื้อจนถึงแสดงอาการ)

2. ทีผ่ า่ นมาช่วงการผสมพันธุข์ องสุนขั ทีพ่ บในอดีตมักเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม(แต่จริงๆแล้ว
สุนัขจะมีการผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งต่างจากสัตว์บางชนิดที่ผสมพันธุ์กันเป็นฤดูกาล)ระยะนี้สุนัขตัวผู้มักจะ
"โชว์ออฟ" หรือ "อวดพลัง"ด้วยการกัดกันเพื่อแย่งชิงสุนัขตัวเมียหากตัวใดมีเชื้อโรคอยู่แล้วก็จะแพร่เชื้อติดไปยัง
สุนัขตัวอื่นได้เต็มที่

3. ช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงปดภาคเรียนของโรงเรียนเด็กๆจึงมีโอกาสถูกกัดได้มากกว่า

ความเชื่อ 2 : “ลูกสุนัขและแมวเด็กๆ ไมมีเชื้อพิษสุนัขบาหรอก”
ความจริง : สุนัขและแมวที่อายุน้อยหากได้รับเชื้อก็สามารถแพร่โรคพิษสุนัขบ้ามายังคนและสัตว์อื่นได้ครับ
ดังนั้นในลูกสัตว์ก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนสุนัขโตครับ

ความเชื่อ 3 : “เฉพาะสุนัขและแมวเทานั้นแหละ ที่เปนโรคพิษสุนัขบาได”
ความจริง : เป็นความเข้าใจที่ผิดถนัดเลยครับ!โรคพิษสุนัขบ้าสามารถเป็นได้กับ"สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม"
ทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นหนู กระรอกกระแตกระต่ายเม่นแคระจิงโจ้บินปศุสัตว์ เข่นม้าสุกร
โคกระบือรวมถึงสัตว์ปาเช่นเสือสิงโตลิงม้าลายเก้งกวางบ่างชะนีอีกด้วย

ความเชื่อ 4 : “หากถูกสุนัขหรือแมวที่มีอาการปกติกัด ก็ไมเปนไร”
ความจริง : สุนัขและแมวสามารถแพร่เชื้อโรคได้ถึง10วันก่อนที่จะแสดงอาการดังนั้นหากถูกสุนัขหรือแมวกัด
ในช่วงที่มีการแพร่ของเชื้อก่อนที่จะแสดงอาการแล้วล่ะก็เราอาจชะล่าใจดังนั้นเราจึงต้องฉีดวัคซีน(ให้ผู้ถูกกัดเอง)และ
กักสัตว์ต่ออีกสัก1-2สัปดาห์เพื่อดูอาการด้วย
6

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ความเชื่อ 5 : “การฉีดวัคซีนในสุนัขและแมว สามารถปองกันโรคพิษสุนัขบาได 100%”
ความจริง :  การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเท่านั้นไม่ได้หมายความว่า
จะไม่มีโอกาสเกิดโรคครับรวมถึงหากสัตว์ได้รบั เชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ก่อนแล้วและอยู่ในระยะฟกตัวก็จะท�าให้การฉีด
วัคซีนไม่ได้ผลตามที่คาดไว้ครับ

ความเชื่อ 6 : “การฉีดวัคซีนใหสุนัขหรือแมวเพียงครั้งเดียว ก็สามารถปองกันไดแลว”
ความจริง :  การฉีดวัคซีนเพียงเข็มแรกเข็มเดียวก็ยังมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เพราะภูมิคุ้มกันที่ได้รับ

นั้นไม่สูงเพียงพอสัตว์ต้องได้รับการกระตุ้นวัคซีนเป็นครั้งที่ 2(ในขวบปีแรก)และต้องกระตุ้นซ�้าเป็นประจ�าทุกปี
ด้วยครับ

ความเชื่อ 7 : “การถูกกัดเทานั้น ที่สามารถทําใหติดเชื้อพิษสุนัขบาได”
ความจริง :  การติดต่อของโรคไม่เพียงแค่การโดนกัดเท่านัน้ ครับการถูกเลียทีแ่ ผลหรือถูกข่วนก็อาจท�าให้
ติดโรคได้เนือ่ งจากหากสุนขั หรือแมวตัวทีม่ เี ชือ้ พิษสุนขั บ้านัน้ เลียอุง้ เท้าและเล็บตัวเองก็อาจมีไวรัสจากน�า้ ลายติดค้าง
อยู่ที่เล็บและแพร่เชื้อได้ครับ

ความเชื่อ 8 : “ถาถูกสุนัขกัด ใหรีบเอารองเทาตีแผล หรือราดแผลดวยนํ้าปลา”
ความจริง :  ขอยืนยันว่าการเอารองเท้าตบทีแ่ ผลนัน้ ไม่ได้ชว่ ยรักษาโรคนีเ้ ลยครับกลับยิง่ จะท�าให้สงิ่ สกปรก

และฝุนเข้าบาดแผลที่ถูกกัดมากขึ้นด้วยส่วนการราดด้วยน�้าปลานั้นหากเป็นน�้าปลาแท้ที่มีความเข้มข้นสูง
อาจช่วยฆ่าเชื้อได้บ้างแต่สารปรุงแต่งในน�้าปลาก็จะเข้าไปในแผลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน�้าปลา
ปลอมหรือน�้าปลาที่มีความเข้มข้นต�่าและมีสิ่งเจือปนมากแล้วนอกจากจะท�าลายเชื้อไม่ได้แล้วยิ่งจะท�าให้
ผู้ถูกกัดได้รบั สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเข้าบาดแผลมากยิ่งขึ้นด้วย
แต่ถ้าจะให้ดีควรล้างแผลด้วยน�้าสะอาดและสบู่เป็นเวลา10นาทีจากนั้นล้างแผลซ�้าอีกครั้งด้วยทิงเจอร์
ไอโอดีนหรือโพรวิโดนไอโอดีน(เบตาดีน)และรีบไปพบแพทย์ครับ

ความเชื่อ 9 : “รอใหสุนัขและแมวที่กัดตายเสียกอน จึงคอยไปพบแพทยก็ได”
ความจริง :  เมือ่ ถูกสุนขั ทีไ่ ม่ทราบประวัตกิ ารฉีดวัคซีนกัดหากสุนขั ตัวทีก่ ดั ไม่มเี ชือ้ พิษสุนขั บ้าก็คงไม่น่าวิตก

อะไรแต่ถ้าเราไม่ทราบประวัติสุนัขแน่นนอนแล้วละก็ การไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นสิ่งจ�าเป็นมากครับเนื่องจากการฉีดวัคซีนปองกันที่ได้ผลสูงสุดจะต้องไม่เกิน48ชั่วโมงหลังถูกกัดในบางกรณี
ที่บาดแผลใหญ่ บริเวณที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงมากหรืออยู่ใกล้สมองมากหรือมั่นใจว่าสัตว์มีเชื้อพิษสุนัขบ้าแน่ๆ
แพทย์จะพิจารณาในการฉีดอิมมูโนโกลบูลิน(เซรุ่ม)เข้าที่บาดแผลเพื่อท�าลายเชื้อได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
แต่มีข้อเสียคือราคาแพง !!
เมือ
่ ไดทราบอยางนีแ้ ลว หวังวาสมาชิกจะมีความเขาใจเกีย
่ วกับโรคพิษสุนข
ั บา
ดีขน
ึ้ นะครับ ฝากเรียนยํา้ อีกครัง
้ หนึง
่ วา เมือ
่ ถูกสุนข
ั หรือแมวกัด สิง
่ ทีเ่ ราควรคํานึงถึง
และควรกระทําเปนสูตรงายๆ คือ "ลางแผล-ใสยา-กักหมา-หาหมอ" ครับผม
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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แวดวง สอ.จฬ.

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ

 เมื่อวันอังคารที่ 31พฤษภาคม2559สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯโดยรศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ศ.ดร.บัณฑิต เอือ้ อาภรณ์
ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยณอาคารจามจุรี 4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เมื่อวันอังคารที่ 31พฤษภาคม2559สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯโดยรศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯซึ่งได้รบั
แต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดจําหน่ายสินค้าสหกรณ์ “100 ป สหกรณ์ไทยร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง”
 สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯร่วมกับส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1จัดจ�าหน่ายสินค้าภาคเกษตรกรในสังกัดสหกรณ์ “100 ป สหกรณ์
ไทยร่วมใจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแล้ง”เพือ่ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบ
ภัยแล้งจากทั่วประเทศอีกทั้งยังให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯและประชาชน
ทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดณบริเวณลานหน้า
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯอาคารจามจุรี9เมื่อวันที่3-4พฤษภาคม2559

8

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

แวดวง สอ.จฬ.
■


แสดงความยินดี

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ กับหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ดังนี้

วัน เดือน ปี
อ. 19 เม.ย. 2559

จ. 16 พ.ค. 2559

อ. 31 พ.ค. 2559

กิจกรรม

ผู้แทนสหกรณ์

ผู้แทนหน่วยงาน

ครบรอบ 81 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
กรรมการ

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
คณบดี

ครบรอบ 76 ปี
คณะทันตแพทยศาสตร์

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
เหรัญญิก
นายเฉลิมพร เศรษฐี
รองผู้จัดการ

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
รองคณบดี

ครบรอบ 38 ปี
ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการ
นายณรงค์ เพ็ชรสุก
กรรมการ

รศ.ดร.อมร เพชรสม
รักษาการ ผู้อำ� นวยการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

ส�ำนักงานวิทยทรัพยากร

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนข้าราชการคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำกัด
เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์ จ�ำนวน
23 คน ในโอกาสนี้ นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธาน
กรรมการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ 12 พฤษภาคม 2559

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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ฝนฟา...

ภาษาอังกฤษ
เรียบเรียงโดย Madame Gibzy

สวั ส ดี ค  ะ สมาชิ ก ทุ ก ท า น เข า สู  ฤ ดู ฝ นกั น แล ว มาเรี ย นรู  คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูฝนกันดีกวา เผื่อวันไหนตองไปยืนเปยกฝน
กับชาวตางชาติแจมๆ สักคนจะไดฟุดฟดกันสนุกๆ ใหเขากับบรรยากาศ
นะคะ เริ่มตนจากศัพทที่เกี่ยวกับฝนกอนเลย ฤดูฝน...ภาษาอังกฤษ
เรียกวา rainy season ซึ่งโดยปกติแลว ฤดูฝนในประเทศไทยมักจะเริ่มตน
ในชวงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจพูดเปนภาษาอังกฤษวา In Thailand,
rainy season usually starts at the end of June.
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คําศัพท

คําแปล

คําศัพท

คําแปล

weather forecast

พยากรณอากาศ

drizzle

ฝนตกปรอยๆ

rain

ฝน

moderate rain

ฝนตกปานกลาง

raindrop

หยดนํ้าฝน

torrent

ฝนตกหนัก

rainbow

รุงกินนํ้า

ﬂood

นํ้าทวม

rainy day

วันที่ฝนตก

ﬂash ﬂood

นํ้าทวมเฉียบพลัน

rain cloud

เมฆฝน

land slide

ดินถลม

thunder

ฟารอง

wind

ลม

thunderstorm

พายุฝนฟาคะนอง

windy

มีลมแรง

lightning

ฟาแลบ

monsoon

ลมมรสุม, ฤดูมรสุม

lightning bolt

สายฟา

hailstone

ลูกเห็บ
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ทีน่ ลี้ องดูประโยคค�าถามค�าตอบเกีย่ วกับฝนๆทีจ่ ะ
ไปใช้ฟุดฟดกันบ้างหากต้องการถามว่าฤดูฝนเริ่มเมื่อไหร่
พูดว่าWhen do the rainy season begin?มันเริ่มใน
เดือนมิถนุ ายนIt begins in June.หรือเดือนอื่นๆตาม
แต่ละประเทศอากาศในฤดูฝนเป็นอย่างไรบ้างWhat’s
weather like in rainy season?คุณชอบฤดูฝน
หรือเปล่าDo you like the rainy season?ช่วยเล่า
เกี่ยวกับอากาศในฤดูฝนให้ฟงหน่อยได้ไหมCould you
tell me about the weather in rainy season?
ฤดูฝนอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัดเกินไปแต่ฉันไม่ชอบ
ที่มันท�าให้ถนนสกปรกIn rainy season, the weather
is neither too hot or too cold but I don’t like the
rain to make the roads so dirty.

เข้าสู่ฤดูฝนแบบนีต้ ้องดูพยากรณ์อากาศweather
forecastกันเป็นประจ�าสมาชิกจะได้เตรียมตัวให้พร้อม
รับฝนถ้าเราเห็นฝนตั้งเค้าท�าท่าจะตกแล้วเราอาจจะพูด
ว่าIt’s going to rain.พอฝนเริ่มตกลงมาก็บอกว่า
It’s starting to rain.แล้วก็บรรยายลักษณะของฝน
ที่ตกลงมาว่าเป็นอย่างไรเช่นฝนตกปรอยๆฝนตก
ปานกลางฝนตกหนักมีเสียงฟาร้องมีพายุตามค�าศัพท์
ที่ให้ไว้ด้านบนได้เลยหรือถ้าฝนตกหนักมากๆๆๆๆๆก็จะ
มีส�านวนที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าrain cats and dogs
ที่ ใ ช้ แ บบนี้ ค งเพราะฝนตกหนั ก เหมื อ นหมากั บ แมว
ฟดกันบนหลังคาบ้านนั่นเองถ้ามีฝนฟาคะนองกระจาย
พูดว่าThere are scattered thunderstorms. มีฝน
บางพื้นที่ There are isolated rainfalls. มีเมฆเปน
ส่วนมาก There is a cloudy sky.มีเมฆเป็นบางส่วน
There are partly cloudy sky.เป็นต้น

ที่ นี้ ม าพู ด ถึ ง กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ� า วั น บ้ า ง
ในฤดูฝนเวลาออกจากบ้านเราอาจต้องพกอุปกรณ์กันฝน
ติดตัวบ้างเผื่อฝนตกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งอุปกรณ์ที่เรา
คุ้นเคยกันดีกค็ อื ร่มกันฝนrain umbrellaหรือทีเ่ ราเรียก
กันสั้นๆว่าumbrellaนั่นแหละทั้งนี้ยังมีค�าที่หมายถึง

ร่มกันแดดได้อย่างเดียวอีกด้วยก็คือค�าว่าparasol
นอกจากร่มแล้วท่านที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ คงต้องพก
เสื้อกันฝนraincoatติดรถไว้ด้วยจะดีมากหากต้องการ
แนะน�าชาวต่างชาติให้พกอุปกรณ์เหล่านีต้ ดิ ตัวอาจบอกเขา
ด้วยประโยคว่าDon’t forget to bring an umbrella
with you.หรือ Remember to take a raincoat with
you.หรือI suggest you bring a rain umbrella with
you.เป็นต้นหรือคุณอาจใช้คา� ถามเพือ่ เป็นการเตือนก็ได้
เช่นHave you taken an umbrella with you?หรือ
Have you brought a raincoat?ก็ได้นะคะ

เรื่องที่เราต้องค�านึงถึงอีกเรื่องหนึ่งเมื่อถึงฤดูฝน
ก็คือเรื่องสุขภาพเพราะฤดูนี้อาจท�าให้ไม่สบายได้บ่อยๆ
คุณอาจเป็นหวัดcoldหรือเป็นไข้ feverได้ง่ายๆ
หากต้องการจะบอกว่าคุณเป็นหวัดหรือเป็นไข้ก็พดู ได้งา่ ยๆ
เลยว่าI’ve got a cold. /a fever.ซึ่งอาการของโรค
ไข้หวัดโดยทัว่ ไปก็อาจจะมีอาการปวดหัวheadacheคัดจมูก
stuffed noseน�า้ มูกไหลrunning noseเวลาพูดก็ให้ใช้
กับI have นะคะ เช่น I have a headache / a stuffed
nose / a running noseและหากรู้สกึ ไม่สบายครั่นเนื้อ
ครั่นตัวก็บอกว่าI feel sick.ได้เลย

สุดท้ายของฤดูฝนเมื่อไม่สบายก็ต้องไปซื้อยาที่
ร้านขายยาdrug storeใช่ไหมคะแต่เล็กๆน้อยๆ
คงไม่ต้องไปหาหมอประโยคทีใ่ ช้ในการซือ้ ยาก็เหมือนกับ
การซือ้ สินค้าทัว่ ๆไปเช่นถ้าจะถามว่าคุณมียาพาราเซตามอล
ขายไหมก็พูดว่าDo you have paracetamol?หรือ
จะขอซื้อยาก็ใช้ประโยคMay I have ... , please?แค่น้ี
ก็ได้ยาที่ต้องการแล้วแต่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้
ดีทสี่ ดุ นะจะได้ฟดุ ฟดภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกในฤดูฝน
ที่มาถึงและทุกๆฤดู ที่ส�าคัญอยากจะพูดภาษาอังกฤษ
เก่งต้องไม่กลัวผิดไวยากรณ์และอย่าอายทีจ่ ะพูดเราต้อง
ฝกฝนทุกวันเจอชาวต่างชาติที่ไหนก็เข้าไปคุยไปทักทาย
ประโยคไหนศัพท์ไหนที่ไม่รู้ก็หาเพิ่มเติมท�าแบบนี้เรื่อยๆ
แล้วจะเก่งในทีส่ ดุ นะคะแล้วมาฟุดฟดภาษาอังกฤษได้ใหม่
กับMadame Gibzyสวัสดีค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.provision.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=160:-&catid=96
http://www.pasaangkit.com/its-raining-cats-and-dogs/
http://engenjoy.blogspot.com/2014/05/seasons.html#
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ขาว บริการสมาชิก

♦ ขาย I Condoเนื้อที่ 24.5ตร.ว.ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล

ซอยสวัสดิการทะลุซอยรามค�าแหง65(มหาดไทย)ใกล้การกีฬา
แห่งประเทศไทยเขตวังทองหลางกรุงเทพฯราคา70,000บาทต่อ
ตร.ว.(ราคาต่อรองได้)สนใจติดต่อรศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
คณะครุศาสตร์โทร.081-648-6697
♦ ขายทีด่ น
ิ เนือ้ ที่ 100ตร.ว.อ.ศาลายาจ.นครปฐมราคา2,800,000
บาท(ราคาต่อรองได้)สนใจติดต่อนายรวยเลิศ หิรัญประดิษฐ์สมาชิก
สมทบโทร.086-628-5751

ซอยบ้านตั้งสินอ.ศาลายาจ.นครปฐมราคา1,290,000บาท(ราคา
ต่อรองได้)สนใจติดต่อนางละเอียด หิรัญประดิษฐ์ สมาชิกสมทบ
โทร.094-559-9109
♦ เช่า I Condoเนื้อที่ 24.5ตร.ว.ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดลมีทีวี
ตู้เย็นที่นอนพร้อมเครื่องปรับอากาศ2เครื่องสภาพใหม่ สะอาด
ซอยบ้านตั้งสินอ.ศาลายาจ.นครปฐมสอบถามราคาและสนใจติดต่อ
นางละเอียด หิรัญประดิษฐ์สมาชิกสมทบโทร.094-559-9109
♦ ให้เช่าคอนโดมิเนียมห้องพักแบบสตูดิโอเนื้อที่ 28ตร.ม.
มี Wifiพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใกล้รถไฟฟาBTS
และระบบขนส่งอื่นๆให้เช่ารายเดือนสนใจติดต่อนางกัณฑาทิพย์
สิงหะเนติ สถาบันภาษาโทร.089-512-0247

♦ ให้เช่าตึกแถว 4 ชัน
้ ถนนเจริญนคร62มีหอ้ งน�า้ ทุกชัน้ ปูกระเบือ้ ง

♦ ฮอนด้ า รุ ่ น แอคคอร์ ท ปี  2002สี น้� า ตาลทอง(ระยะวิ่ ง

ขายที่ดิน

♦ ขายที่ดินเนื้อที่ 101ตร.ว.ถนนลาดพร้าวซอย124แยก

ขาย/ใหเชาบาน

ขายรถยนต

ทุกห้องมีดาดฟาชั้นลอยให้เช่าราคาเดือนละ20,000บาท(ราคา
ต่อรองได้)แขวงดาวคะนองเขตธนบุรี กรุงเทพฯสนใจติดต่อน.ส.ภคมน
มิตรดีผดุงสมาชิกสมทบโทร.089-121-5754
บ้าน 2 ชั้นให้เช่าพร้อมที่จอดรถหลังตลาดบางแคกรุงเทพฯ
ค่าเช่าเดือนละ3,000บาทสนใจติดต่อนายประสาน พึ่งผลโรงพิมพ์
แห่งจุฬาฯโทร.085-214-9221

208,000กม.เข้าศูนย์ตลอดอะไหล่แท้ทกุ ชิน้ ไม่เคยติดแกสช่วงล่างดี
เกียร์ดีล้อแม็กซ์ราคา150,000บาทสนใจติดต่อนายวิชิต ศรีตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์โทร.084-499-3632

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม

♦ ขายเดอะสเตชั่นห้องสตูดิโอเนื้อที่ 35ตร.ว.ชั้น6ตรงข้าม

โรงเรียนวัดสุทธิวรารามถนนเจริญกรุง65เขตบางรักกรุงเทพฯราคา
2,600,000บาทสนใจติดต่อรศ.ดร.โชติกา ภาษีผลโทร.089-124-5928
♦ ขายดาวน์ The Uniqueเนื้อที่ 33ตร.ม.ซอยสุขุมวิท62/1
ถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพฯใกล้รถไฟฟาBTS
มีสระวายน�้าฟตเน็ทห้องสมุดและมีรถบริการรับ-ส่งระหว่างคอนโด
ไปสถานีรถไฟฟาสอบถามราคา/สนใจติดต่อน.ส.จันทร์งาม ชูตระกูล
ส�านักวิทยทรัพยากรโทร.061-865-6414,02-218-2921
♦ ขายศุ ภ าลั ย ไลท์  เนื้ อ ที่  35ตร.ม.ชั้ น 23เป็ น ห้ อ งว่ า ง
ยังไม่เคยอยู่อาศัยถนนเจริญราษฎร์ เขตบางคอแหลมกรุงเทพฯ
สอบถามราคา/สนใจติดต่อน.ส.ภคมน มิตรดีผดุงสมาชิกสมทบ
โทร.089-121-5754

อื่นๆ

♦ รับจ้างขับรถ เสาร์-อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์มีใบขับขีส่ ว่ นบุคคล

และขนส่งสาธารณะไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ สนใจติดต่อนายชาญวิทย์
ทรัพย์ประดิษฐ์ ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร.087-076-3539,
02-461-0221
♦ รับจ้างขับรถในวันเสาร์-อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีใบขับขี่
ส่วนบุคคลขับรถสุภาพซื่อสัตย์ สนใจติดต่อนายสุเมธ ชื่นรสโทร.
094-889-6895,080-770-4438,098-246-1486
♦ บริการเคลือ่ นย้ายศพผูเ้ สียชีวติ และจ�าหน่ายโลงศพจัดดอกไม้
หน้าหีบศพของที่ระลึกงานศพและโลงศพฟรีส�าหรับศพไร้ญาติ สนใจ
ติดต่อนายประทีป เยาวกุลโรงพิมพ์แห่งจุฬาฯโทร.085-073-1069,
095-761-2744IdLine:0850731069
♦ รับจ้างล้างแอร์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้บริการ
วันเสาร์-อาทิตย์ สนใจติดต่อนายสุเมธ ชื่นรสโทร.094-889-6895,
080-770-4438,098-246-1486
♦ รับออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ออกแบบโลโก้โบรชัวร์แผ่นพับใบปลิว
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ รับจัดเลย์เอาท์รายงานประจ�าปี วารสาร
รายเดือน-รายสัปดาห์ สนใจติดต่อนายทศพร ชื่นรสสมาชิกสมทบ
โทร.081-428-7785,089-481-4281

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

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
ศ.กิตติคุณ ทญ.โสภี
รศ.สมโภชน
นายเพชร
นายอมร
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ชาติสุทธิพันธ
ทองแดง
สมบุญดี
หงษา

คณะทันตแพทยศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร

ล
ั
ว
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
หนาน

วิธีเลน

à¡Á “สลับคําชื่อถนน”

สลับคําชื่อถนนในกรุงเทพมหานครใหถูกตอง

สวนที่หนึ่ง ประธรรมมนูดิษฐ

มนูประเสริฐกิจ
ทองทัดบรร
เกษมชรเพ
สวัสดิ์ธสุคน
แหงคําราม

โยธิพนหล
เษกภิรัชดา
ศรียาอธยุ
ปาเสือ
นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถ่ายเอกสารและส่งคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ์

ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หามฉีกออกจากหนังสือขาวฯ สงมาถือวา
ผิดกติกา กรรมการและเจาหนาที่ไมมีสิทธิ์สงคําตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

à©ÅÂ

คําตอบ

ง
อ
ส
่
ี
ท
น
คําถามประจําเดือน มิ.ย. 2559
สว
ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภท
ทุนเรียนดี ประจําป 2559 เริ่มยื่นเอกสารไดตั้งแต
วันที.่ .........................................................................................................................................
ถึง .............................................................................................................................................

2559 à©ÅÂสวนที่สอง

1. ส่วนผสม
ง
่
ึ
น
ห
่
ี
สวนท 4. ฟุตเวิร์ก

2. พุ่งหลาว 3. เสาวรส
5. นางหงส์ 6. กรรมกร
7. ฟาดแขง 8. ขาดตอน 9. แกงบวด
10. หนักทอง

สมาชิกสามารถยืน
่ เอกสารขอรับ
เงินสวัสดิการเกือ
้ กูลสมาชิกอาวุโส
เมือ
่ มีอายุ ตัง
้ แต 61 ป เปนตนไป

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน พฤษภาคม 2559
จับรางวัลโดย

นายวันเพชร โชคเหมาะ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 205 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1.
2.
3.
4.
5.

เลขประจําตัว
สมาชิก

นางยุพินย กิตติลดากุล
นางสาววัชรินทร วีณุตตรานนท
นางสาวดวงดาว ตอทรัพยสิน
นายชัยวัฒน สวางคง
นางสาวสุนันทา บุญสิงห

253664
300554
341690
400139
461436

คณะ / สังกัด
สํานักกิจการวุฒยาจารย
เศรษฐศาสตร
สํานักตรวจสอบ
คณะแพทยศาสตร
วิศวกรรมศาสตร

คณะครุศาสตร

ตอบถูก 197 คน ตอบผิด 8 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

6. นางสาวสุกฤตา สมุทรประภูติ
7. นายเอกพิสิฐ ธนวัชรสมบัติ
8. นางสาวพรนิภา ศิริ
9. นางสาวกัณฑิมา รักวงษวาน
10. นางสาวเมธาวี ศรีวานิชย

492386
561394
563696
D90219
E25982

คณะ / สังกัด
คณะเภสัชศาสตร
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
สถาปตยกรรมศาสตร
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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คําถามจากสมาชิก :

คําถาม 1. สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษา มีหลักเกณฑการพิจารณา
ทุนอยางไรบาง?
º
¤íÒµÍ สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกมี2ประเภทคือ
✵ ทุนส่งเสริมการศึกษาส�าหรับสมาชิกที่มีบุตรอายุ 5-25ปี และก�าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับ
 อุดมศึกษาทัง้ ในประเทศหรือต่างประเทศหรือก�าลังศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)
โดยสมาชิกสามารถขอรับทุนครอบครัวละ 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ยื่นแบบพิมพขอรับสวัสดิการพรอมเอกสารแนบ
ไดตามประกาศของสหกรณ ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม – 16 กันยายน 2559 หากพนกําหนดแลว สหกรณฯจะไมรับ
พิจารณาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น



✵ ทุนเรียนดีส�าหรับสมาชิกที่มีบุตรก�าลังศึกษาในปีการศึกษา2559ในสถานศึกษาภายในประเทศโดยบุตรของสมาชิก
 ต้องมีอายุไม่เกิน25ปีและมีผลการเรียนดีเยี่ยม
ยืน่ แบบพิมพขอรับสวัสดิการพรอมเอกสารแนบไดตามประกาศของสหกรณ ตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน – 19 สิงหาคม 2559
หากพนกําหนดแลว สหกรณฯจะไมรบั พิจารณาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น



ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2559
ผลการเรียน
(ไมตํ่ากวา)

ทุนละ
(บาท)

 ประถมศึกษาปีที่1-3
(โดยไมนาํ หนวยการเรียนวิชาภาษาตางประเทศมาคิดคะแนนเฉลี่ย)

3.85

2,200.00

 ประถมศึกษาปีที่4-6

3.75

2,200.00

 มัธยมศึกษาปีที่1-3

3.50

2,500.00

 มัธยมศึกษาปีที่4-6

3.50

2,800.00

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

3.00

2,800.00

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

3.00

3,000.00

 ระดับอุดมศึกษา(เฉพาะหลักสูตรปริญญาบัณฑิต)
(ตองมีหนวยการเรียนไมนอยกวา 32 หนวยกิตตอป
ไมรวมผลการศึกษาภาคฤดูรอน)

3.25

3,500.00

 บุตรของสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต
 ประจ�าปีการศึกษา2557

เกียรตินิยม

ได้รบั โล่เรียนดี

ระดับชั้นการศึกษา

คําถาม

2. สมาชิกสมทบที่กําลังศึกษาอยูในจุฬาฯ สามารถขอรับทุนนี้
ไดหรือไม?
สมาชิกสมทบไม่สามารถขอรับสวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆของสหกรณ์ได้

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

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารทําการ ไดเฉพาะ
7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไดเปดบัญชีไวดังนี้

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 นาคารเขาบัญชีชอื่ “สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา
(ทีร่ ะบุไวขา งตน) พรอมสําเนา และนําสําเนาใบฝากมาทีส่ หกรณออมทรัพยฯ
เพือ่ เขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝ ากในวันเดียวกัน วิธปี ฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะเหมือน
วาทานไดนําเงินสดไปฝากที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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

