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ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ มกราคม 2559

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.00-4.25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.25% ต่อป ี
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ขอเชิญสมาชิก
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี 2559

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ หอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สอมธ. จะท�าการจ่ายเงินปันผลและ

เงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ หลังการประชุมเสร็จ



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58

จำ�นวนสม�ชิก   8,263 คน   8,598 คน   8,632 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  20,933,077,236.48  23,893,817,038.42  24,296,155,010.52 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,139,708,449.16	 	4,531,697,616.97	 	4,568,858,232.16	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,967,941,000.00	 	9,982,105,000.00	 	10,004,742,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	813,879,646.64	 	1,831,550,828.44	 	1,915,706,866.93	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	5,914,248,080.65	 	7,508,975,788.20	 	7,688,841,071.30	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	97,300,060.03	 	39,487,804.81	 	118,006,840.13	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	13,356,948,344.73	 	14,634,734,484.32	 	14,757,294,142.08	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	1,800,000,000.00	 	3,149,000,000.00	 	3,179,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	377,406,417.48	 	266,716,992.16	 	382,366,626.11	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	3,645,678,300.00	 	3,984,630,930.00	 	4,018,104,940.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	935,653,569.06	 	1,018,808,249.90	 	1,018,895,003.44	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	159,713,655.36	 	171,340,055.36	 	171,118,400.86	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	241,907,745.67	 	233,099,653.26	 	341,239,950.05	

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�ง ๆ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - ธ.ค.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,453,100.00	 	3,440,700.00	 	3,447,500.00	

	 (1,291	ราย) (1,286	ราย) (1,286	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	108,000.00	 	123,000.00	 	132,000.00	

	 (72	ราย) (82	ราย) (88	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	618,900.00	 	493,200.00	 	562,800.00	

	 (419	ราย) (373	ราย) (423	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,523,000.00	 	1,574,000.00	 	1,778,000.00	

(166	ราย) (171	ราย) (192	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	95,000.00	 	30,000.00	 	30,000.00	

(19	ราย) (6	ราย) (6	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	80,000.00	 	52,000.00	 	52,000.00	

(19	ราย) (6	ราย) (6	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	19,500.00	 	111,000.00	 	115,500.00	

(13	ราย) (74	ราย) (77	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	80,000.00	 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ (1	ราย) 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	667,035.52	 	563,696.78	 	568,687.78	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (93	ราย) (66	ราย) (68	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	1,990,000.00	 	818,000.00	 	818,000.00	

(22	ราย) (8	ราย) (8	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,503,600.00	 	1,412,600.00	 	1,510,600.00	

(173	ราย) (186	ราย) (197	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,243,000.00	 	1,185,000.00	 	1,299,000.00	

(133	ราย) (126	ราย) (134	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	693,000.00	 	776,000.00	 	782,000.00	

(57	ราย) (71	ราย) (72	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	412,000.00	 	209,000.00	 	215,000.00	

(39	ราย) (24	ราย) (25	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	86,000.00	 	60,000.00	 	66,000.00	

(9	ราย) (11	ราย) (12	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	2,970,000.00	 	3,800,000.00	 	3,810,000.00	

(74	ราย) (91	ราย) (92	ราย)
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

เรื่อง ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2559
……………………………………………………………

	 ตามที	่สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จ�ากดั	(สอมธ.)	ได้จดัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้	กรรมการด�าเนนิการประจ�าปี	2559	
ในวันที่	18	ธันวาคม	2558	และได้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ	จ�านวน	8	คน	เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
	 บัดนี้	ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	ดังนี้	
	 ประธานกรรมการ	 	 	
	 	 รศ.	นพ.ศุภชัย		 ฐิติอาชากุล
	 กรรมการผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา
	 	 ผศ.	ดร.ประชา	 คุณธรรมดี
	 กรรมการผู้แทนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
	 	 นายจ�าลอง	 	 พันธุฤทธิ์
	 กรรมการผู้แทนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ สถาบันไทยคดีศึกษา ส�านักทะเบียนและประมวลผล 
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร) สถาบันประมวลข้อมูล-
 เพื่อการศึกษาและการพัฒนา ส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศูนย์หนังสือ มธ. 
 ส�านักพิมพ์ มธ. และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
	 	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด
	 กรรมการผู้แทนกองงานศูนย์รังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ์ มธ. 
 สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. และศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มธ. 
	 	 นายจิระเดช	 	 สุขสมทิพย์
	 กรรมการผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	 	
	 	 นางกนกรดา	 	 ศรวารี
		 กรรมการผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
	 	 นางสาวจุฬาภรณ์	 พรหมมาพันธุ์
		 กรรมการผู้แทนทั่วไป 	 	
	 	 นายอภินันท์	 	 ชูหนู		 	 	

ผลการหยั่งเสียง
	 คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง	 จะน�ารายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองโดยการหยั่งเสียงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	
2559	 เพื่อให้สมาชิกเลือกตั้ง	 โดยการออกเสียงรับรองหรือไม่รับรองรวมกันทั้งชุด	 ถ้าได้คะแนนเสียงรับรองโดยเสียงข้างมากของที่ประชุม	
ให้ถอืว่าผูส้มคัรเข้ารบัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้เหล่านัน้	ได้รบัเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการด�าเนนิการอย่างสมบรูณ์	ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จ�ากัด	พ.ศ.	2545	ข้อ	42	และระเบียบฯ	ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ	พ.ศ.	2550	ข้อ	8	(3)

	 ประกาศ	ณ	วันที่	21	ธันวาคม	2558	

			 	 	 	 	 						ลงชื่อ	 	มงคล	ตั้งเง็กกี่
		 	 	 	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.มงคล	ตั้งเง็กกี่)		
			 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ
									 	 	 	 	 	 คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งประจ�าปี	2559
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ภาพกิจกรรม

	 คณะกรรมการด�าเนนิการและเจ้าหน้าทีร่่วมแสดงความยนิดใีนโอกาสครบรอบและโอกาสพเิศษต่างๆ	ของ	

หน่วยงาน	ดังนี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ	ครบรอบ	28	ปี	แห่งการก่อตั้ง	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2558

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อเทิดพระเกียรติ	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มธ.	ศูนย์รังสิต	

เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2558

ร่วมพิธีท�าบุญครบรอบ	29	ปี	มธ.	ศูนย์รังสิต	
เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2558

คณะศิลปกรรมศาสตร์	ครบรอบ	14	ปี	
เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2558

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	ครบรอบ	61	ปี	แห่งการก่อตั้ง	
เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2558

7ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2559



สถาบันทรัพยากรมนุษย์	ครบรอบ
34	ปี	แห่งการก่อตั้ง	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2558

สถาบันภาษา	ครบรอบ	30	ปี	แห่งการก่อตั้ง		
เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2558

ร่วมโครงการ	“ไถ่ชีวิตโค”	ของส�านักงาน
จัดการทรัพย์สิน	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2558

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา	ครบรอบ	3	ปี	แห่งการก่อตั้ง	
เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2558

8 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2559



	 รศ.	นพ.กมัมาล	กมุาร	ปาวา	น�าคณะกรรมการด�าเนนิการ	ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการ	เข้าพบ	ศ.	ดร.สมคดิ	เลศิไพฑรูย์	
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เพือ่สวสัดปีีใหม่	พร้อมกนันี	้ได้มอบเงนิเพือ่บ�ารงุมหาวทิยาลยัฯ	จ�านวน	2,000,000.00	
บาท	(สองล้านบาทถ้วน)	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2558	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

  ขอแสดงความเสียใจ 

	 	สอมธ.	เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภธิรรมศพ	
อาจารย์นิติ	 กสิโกศล	 เลขทะเบียนสมาชิก	 00975	
สั ง กั ดทั่ ว ไป 	 เมื่ อ วั นที่ 	 5 	 มกราคม 	 2559		
ณ	 วัดโสมมนัสวรวิหาร	 กรุงเทพฯ	 สอมธ.	 ขอแสดง
ความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา	ณ	โอกาสนี้
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สอมธ. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559

19 กุมภาพันธ์ 2559
	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 (สอมธ.)	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2559		

วันที่	19	กุมภาพันธ์	2559	ตั้งแต่เวลา	13.00	น.	เป็นต้นไป	จนกว่าจะแล้วเสร็จ	ณ	หอประชุมใหญ่	มธ.	ท่าพระจันทร์	

เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น	และพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามวาระการประชุมฯ	ซึ่งเป็นการท�าหน้าที่ของ

การเป็นสมาชิก	สอมธ.	อย่างสมบูรณ์	และพร้อมเพรียงกัน	ทั้งนี้	สอมธ.	ได้ด�าเนินการจัดท�าหนังสือเพื่อขออนุญาต	

ถงึท่านอธกิารบดฯี	ให้สมาชกิเข้าร่วมการประชมุใหญ่	ระหว่างปฏบิตังิานเพือ่ให้การประชมุใหญ่เป็นไปตามวาระการ

ประชุมต่างๆ

	 ส�าหรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2558	ที่ผ่านมานั้น	สอมธ.	จะได้น�า

รายชื่อผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเลือกตั้งจากสมาชิก	 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ฯ	 เพื่อให้สมาชิกเลือกตั้งโดยการออกเสียง

รับรองหรือไม่รับรองรวมกันทั้งชุด	ถ้าได้คะแนนเสียงรับรองโดยเสียงข้างมากของที่ประชุม ให้ถือว่าผู้สมัครเข้า

รับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการด�าเนินการอย่างสมบูรณ์

	 สอมธ.	จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน	เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559	ในวันที่	19	กุมภาพันธ์	

2559	ตั้งแต่เวลา	13.00	น.	เป็นต้นไป	และหลังการประชุมใหญ่เสร็จสิ้น	สอมธ.	จะด�าเนินการ	จ่ายเงินปันผลและ	

เงินเฉลี่ยคืนเงินกู้	ณ	ที่ท�าการ	สอมธ.
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 สัมมนำกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่
สรุปผลการการด�าเนินงาน พร้อมเตรียมงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จ�ากดั	จดัสมัมนาคณะกรรมการด�าเนนิการและเจ้าหน้าที่	

เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานในปี	2558	และพิจารณาแผนงานประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	15-17	มกราคม	2559	

ณ	โรงแรมแคนทารี่	จ.พระนครศรีอยุธยา

โปรดทราบ

 *** ยืน่ค�ำขอกู ้เงนิกูส้ำมญัตำมพระรำชบญัญตักิำรค�ำ้ประกนัฉบบัใหม่ จะต้องแนบส�ำเนำบตัรประจ�ำตวั

ประชำชนของผูกู้แ้ละผูค้�ำ้ เป็นเอกสำรประกอบค�ำขอกูด้้วย ทัง้นีต้ัง้แต่เดอืน พฤษภำคม 2558 เป็นต้นไป 

***กำรยื่นค�ำขอกู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษ จะต้องยื่นค�ำขอกู้ภำยในวันที่ 15 ของทุกเดือน หลังจำกนั้น 

เจ้ำหน้ำที่จะนัดสมำชิก เพื่อด�ำเนินกำรตรวจสอบหลักทรัพย์ต่อไป 

11ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2559



บรรณาธิการแถลง

การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ.
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด

ประเภท ออมทรัพย์

 ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด บางลำาพู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จำากัด ท่าเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด บางลำาพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 155-2-00006-7 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด ท่าพระจันทร์ 114-2-07341-0

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 645-2-00582-2

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบนำาฝากที่หมายเลข 0-2225-9487

  พร้อมระบุช่ือ-นามสกุลให้ชัดเจนและโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกคร้ังว่า สอมธ.

  ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2224-1343, 0-2226-1877 แฟกซ์ 0-2225-9487

โทรศัพท์ สอมธ.

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ศูนย์รังสิต
0-2564-4499
ภายใน 1158-9

ประธานกรรมการ 102 ผู้ช่วยผู้จัดการ 103
ผู้จัดการ 111 ฝ่ายบริการเงินฝาก 106
ผู้ช่วยผู้จัดการ 103 ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104
ฝ่ายบริการเงินฝาก 106 สาขาย่อย
ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104 คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายธุรการ 108 โทรศัพท์ 0-2926-9665
ฝ่ายบัญชี 109 โทรสาร 0-2986-9188

คณะผู้จัดทำา

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานอนุกรรมการ รศ.บำารุง สุขพรรณ์

 อนุกรรมการ ผศ. นพ.มงคล ต้ังเง็กก่ี

   นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์

   นายเฉลิมยุทธ ภูศรี

   นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์

   นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

เลขานุการ  นางสุนันทา  ญาณศีล

	 ในนามของ		สอมธ.		ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน	ที่ไปเลือกตั้งคณะกรรมการฯ	ชุดใหม่	จ�านวน		8	

ท่านอย่างพร้อมเพรยีงเรยีบร้อยทกุประการ		โดยการน�าของ	รศ.	นพ.ศภุชยั	ฐติอิาชากลุ	มปีระธานกรรมการ	

และกรรมการอื่นๆ	อีก	7	ท่าน		(รายละเอียดและคะแนนการเลือกตั้งอยู่ด้านในฉบับแล้ว)

	 ผลการเลอืกตัง้คณะกรรมการ	จะต้องน�าไปเสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่ในวนัที	่	19	กมุภาพนัธ์	2559	เวลา	13.00	น.	

ณ	 หอประชุมใหญ่	 มธ.	 ท่าพระจันทร์	 จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมและรับทราบวาระต่างๆ	 รวมทั้ง	

แสดงความคิดเห็นตามวาระการประชุมฯ	ต่อๆ	ไป

	 อนึ่ง	หลังจากประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว		สอมธ.	จะด�าเนินการจ่ายเงินปันผล	และเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ทันที	หวังว่าวันที่		19	

กุมภาพันธ์	สมาชิกคงจะมีความสุขกันทุกคน	ครับ	

	 ในปีที่ผ่านมา	สอมธ.	ได้ส่งเสริมความรู้	จัดสวัสดิการ	ส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก	ได้อย่างเต็มที่		คณะกรรมการด�าเนินการ	

และเจ้าหน้าที่ทุกคนดีใจที่สมาชิกมีความสุข	 หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส	 พวกเราพอใจและดีใจที่ทุกท่าน	 มีบ้าน	 มีรถ	 และได้ทุน	

การศกึษาแก่บตุร	พวกเราดใีจกบัทกุคนทีส่ามารถมฐีานะมัน่คง		ตรงตามปรชัญาของ	สอมธ.	ทีว่่า	“สร้างชวีติ	สร้างหลกัฐาน	ด้วยบรกิาร	

สอมธ.”
	 	 	 	 	 	 	 ขอขอบพระคุณครับ
	 	 	 	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	บ�ารุง	สุขพรรณ์
	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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