
ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ ธันวาคม 2559

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 2.75-4.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.00% ต่อปี (31 มี.ค. 59)
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ข่าว ฉบับประจำ�เดือนธันว�คม 2559 - มกร�คม 2560สอมธ.

ทรงพระเจริญ 
ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

สอมธ. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

ธ.ค.58 ต.ค.59 พ.ย.59

จำ�นวนสม�ชิก   8,632 คน   8,931 คน   8,979 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  24,296,155,010.52  26,524,976,243.62  26,721,575,016.03 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,568,858,232.16	 	4,837,655,856.43	 	4,913,885,158.40	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,004,742,000.00	 	11,312,370,000.00	 	10,659,767,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,915,706,866.93	 	1,837,911,898.98	 	2,208,298,665.58	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	7,688,841,071.30	 	8,508,630,187.86	 	8,910,713,781.76	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	118,006,840.13	 	28,408,300.35	 	28,910,410.29	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	14,757,294,142.08	 	16,342,531,433.29	 	16,554,921,746.79	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,179,000,000.00	 	3,529,000,000.00	 	3,439,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	382,366,626.11	 	257,095,108.28	 	256,048,335.91	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,018,104,940.00	 	4,358,196,860.00	 	4,392,988,800.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,018,895,003.44	 	1,104,523,033.04	 	1,104,523,033.04	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	171,118,400.86	 	166,556,287.90	 	166,345,987.90	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	341,239,950.05	 	336,963,557.75	 	336,963,557.75	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,447,500.00	 	3,472,850.00	 	3,478,550.00	

	 (1,286	ราย) (1,317	ราย) (1,317	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	132,000.00	 	103,500.00	 	109,500.00	

	 (88	ราย) (69	ราย) (73	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	562,800.00	 	445,200.00	 	474,300.00	

	 (423	ราย) (354	ราย) (380	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,778,000.00	 	1,439,000.00	 	1,586,000.00	

(192	ราย) (150	ราย) (165	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	30,000.00	 	80,000.00	 	95,000.00	

(6	ราย) (16	ราย) (19	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	52,000.00	 	35,000.00	 	39,500.00	

(6	ราย) (3	ราย) (4	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	115,500.00	 	33,000.00	 	36,000.00	

(77	ราย) (22	ราย) (24	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	568,687.78	 	873,983.20	 	914,099.20	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (68	ราย) (79	ราย) (85	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	818,000.00	 	1,943,000.00	 	2,053,000.00	

(8	ราย) (18	ราย) (19	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,510,600.00	 	1,031,600.00	 	1,139,600.00	

(197	ราย) (174	ราย) (194	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,299,000.00	 	954,000.00	 	1,077,000.00	

(134	ราย) (121	ราย) (136	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	782,000.00	 	697,000.00	 	814,000.00	

(72	ราย) (69	ราย) (76	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	215,000.00	 	228,000.00	 	335,000.00	

(25	ราย) (26	ราย) (32	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	66,000.00	 	230,000.00	 	246,000.00	

(12	ราย) (14	ราย) (17	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	3,810,000.00	 	4,600,000.00	 	4,600,000.00	

(92	ราย) (107	ราย) (107	ราย)
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	 คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งประจ�าปี	2560	ได้จัดให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ	สอมธ.	ปี	2560	จ�านวน	7	ต�าแหน่ง	7	คน	
เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2559	โดยมีหน่วยหยั่งเสียงทั้งหมด	6	หน่วย	ประกอบด้วย	ท่าพระจันทร์	1	หน่วย	และศูนย์รังสิต	5	หน่วย	

	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2559	 คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งประจ�าปี	 2560	 ได้จัดให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ	 สอมธ.	
ปี	2560	จ�านวน	7	ต�าแหน่ง	เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระในปี	2559	การหยั่งเสียงเลือกตั้งมีความส�าคัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	จ�ากดั	เพราะการบรหิารสนิทรพัย์กว่าสองหมืน่หกพนัล้านบาทเพือ่ประโยชน์ของมวลสมาชกินัน้	ต้องการบคุคลทีส่มาชกิให้ความ
เชื่อมั่นในด้านจริยธรรมและความสุจริตเพื่อมาเป็นผู้บริหาร	สอมธ.	และบัดนี้การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เสร็จสิ้นแล้ว	จึงขอแจ้งผลการ
หยั่งเสียงดังนี้

	 เหรัญญิก	 	
	 	 นางสาวดุษฎี			 ช่วงแก้ว
	 กรรมการผู้แทนส�านักงานอธิการบดี	ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 ส�านักงานตรวจสอบภายใน	ส�านักงานยุทธศาสตร์และการคลัง	
	 ส�านักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา	ส�านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย	
	 ส�านักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง	ส�านักงานสัญญา	ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย	
	 และศูนย์บริการการกีฬา		 	
	 	 นายพุทธิวัฒน์		 วิเศษสิงห์	
	 กรรมการผู้แทนหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วิทยาลัยสหวิทยาการ	
	 วิทยาลัยนวัตกรรม	ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	ส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่ง	มธ.
	 และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี	พนมยงค์	
	 	 นางรัมภาพร	 	 ส�ารองกิจ

ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ สอมธ. ปี 2560
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	 กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์	 	
	 	 นางสาวสายฝน	 อ�าพันศรี	
	 กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	
	 และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์	
	 	 นายบุญเลิศ	 	 วั่นเส็ง		
	 กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง		
	 	 นางสาวบรรจง	 น�้านวล	
	 กรรมการผู้แทนทั่วไป		 	
	 	 นายสิทธิชัย	 	 พันเศษ	

	 คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง	 จะน�ารายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองโดยการหยั่งเสียง	 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปี	2560	ในวันที่	17	กุมภาพันธ์	2560	เพื่อให้สมาชิกเลือกตั้ง	โดยการออกเสียงรับรองหรือไม่รับรองรวมกันทั้งชุด	ถ้าได้คะแนนเสียงรับรอง
โดยเสียงข้างมากของที่ประชุม	 ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเหล่านั้น	 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการด�าเนินการอย่างสมบูรณ์		
ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จ�ากดั	พ.ศ.	2545	ข้อ	42	และระเบยีบฯ	ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการ	
พ.ศ.	2550	ข้อ	8	(3)	ส�าหรับผลคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งมีดังนี้

ชื่อ-สกุล หมายเลข ท่าพระจันทร์ รังสิต คะแนนรวม ล�าดับ
เหรัญญิก
นายสุรชัย		เชื้อค�าเพ็ง 1 173 558 731 3
นางสุดสวาท		สุริยันต์ 2 	281 468 749 2
นางสาวดุษฎี		ช่วงแก้ว 3 145 633 778 1
กรรมการผู้แทนส�านักงานอธิการบดี 	 	 	 	

นายพุทธิวัฒน์		วิเศษสิงห์ 1 	 	 	 	
รับรอง 467 1,481 1,948 1
ไม่รับรอง 82 195 277 2
กรรมการผู้แทนหอสมุดแห่ง	มธ.	วิทยาลัยสหวิทยาการ 	 	 	 	
วิทยาลัยนวัตกรรม	ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	 	 	 	 	
ส�านักงานศูนย์วิจัยฯ	และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี	พนมยงค์ 	 	 	 	
นายชนินทร์		ชมดี 1 219 864 1,083 2
นางรัมภาพร		ส�ารองกิจ 2 365 775 1,140 1
กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์ 	
นางสาวสายฝน	อ�าพันศรี 1
รับรอง 502 1,558 2,060 1
ไม่รับรอง 43 97 140 2
กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์ 	 	 	 	
และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 	 	 	 	
นายบุญเลิศ		วั่นเส็ง 1 296 1,216 1,512 1
นายบรรเจิด		จิระกาล 2 271 476 747 2
กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ	คณะวิศวฯ
สถาบันฯ	นานาชาติสิรินธร	และคณะสถาปัตย์ฯ
นางสาวบรรจง		น�้านวล 1 300 953 1,253 1
รศ.ดร.บุญหงษ์		จงคิด 2 278 758 1,036 2
กรรมการผู้แทนทั่วไป				 	 	 	 	 	
นายสิทธิชัย		พันเศษ 1 425 1,487 1,912 1
นายบุญลือ		เกษมราช 2 118 205 323 2
บัตรเสีย 46 144 190

	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จ�ากดั	ขอขอบคณุสมาชกิทีไ่ด้ท�าหน้าทีข่องท่านและ		ขอเชญิท่านสมาชกิท�าหน้าที่	
อีกครั้งหนึ่งในวันที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2560	 เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2560	 และเพื่อออกเสียงรับรอง	
ผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเลือกตั้งทั้ง	7	ต�าแหน่ง	ณ	หอประชุมใหญ่	มธ.ท่าพระจันทร์
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เงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบ
 กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท 

	 คณะกรรมการด�าเนินการในคราวประชุมครั้งที่	10/2559	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2559	ได้มีมติอนุมัติโครงการเงินกู้	
ข้าราชการออกนอกระบบ	 เพื่อให้สมาชิกน�าเงินกู้	 ไปใช้ประโยชน์สูงสุด	 ได้สูงสุดถึง	 500,000	 บาท	 โดยมีหลักเกณฑ์การ	
ให้กู้	ดังนี้
	 คุณสมบัติของผู้กู้	เป็นสมาชิก	สอมธ.	ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ	และได้รับ
เงินบ�านาญและมีอายุไม่เกิน	60	ปี	โดย	สอมธ.	สามารถหักเงินบ�านาญเพื่อช�าระหนี้ได้จากงานการเงิน	กองคลัง	มธ.	
	 จ�านวนเงินให้กู	้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน	 500,000.00	 บาท	 โดยเงินงวดช�าระต้องไม่เกิน	 ร้อยละ	 60	 ของเงินบ�านาญที่	
ได้รบั	แต่การพจิารณาวงเงนิกูท้ีไ่ด้รบัอาจลดลงได้	หากผูข้อกูเ้งนิได้น�าเงนิบ�านาญทีไ่ด้รบัน�าไปค�านวณเป็นวงเงนิกูป้ระเภทอืน่	
แล้ว	หรือไม่สามารถช�าระเงินงวดได้ภายในระยะเวลาที่	สอมธ.	ก�าหนด
	 อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	5.00	ต่อปี	หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยของ	สอมธ.
	 ระยะเวลาการผ่อนช�าระ	ไม่เกิน	120	งวด	และภายในอายุ	60	ปี	
	 หลักประกัน	
	 1.	 ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกของ	สอมธ.	ค�้าประกันไม่น้อยกว่า	2	คน	เป็นข้าราชการ	หรือลูกจ้างประจ�า	มธ.	หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย	 หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	 หรือลูกจ้างประจ�าหน่วยงาน	 หรือพนักงานเงิน	
รายได้:	 ประเภทประจ�าและชั่วคราว	 หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจ�า	 หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล	 หรือ
ลกูจ้างงบพเิศษ,	ลกูจ้างชัว่คราว,	ลกูจ้างโครงการ,	ลกูจ้างหน่วยงาน	และต้องท�าประกนัชวีติโดยก�าหนดให้ท�าทนุประกนัเตม็	
วงเงินกู้ตามสัญญา	หลักห้าหมื่นบาทถ้ามีเศษให้ปัดเศษลงโดยสมาชิกผู้กู้ยินยอมให้	สอมธ.	หักเงินค่าเบี้ยประกันเต็มจ�านวน	
ในวันที่สมาชิกผู้กู้ได้รับเงินกู้จาก	 สอมธ.	 กรณีที่ครบก�าหนดประกันในปีต่อไป	 จะเก็บจากเงินบ�านาญที่ได้รับ	 หรือหักจาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
	 2.	 สมาชิกที่มีสิทธิกู้เงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบจะมีสิทธิ์ค�้าประกัน	เงินกู้ประเภทนี้ได้ไม่เกิน	5	สัญญา	และ	
ไม่เกินวงเงินกู้	แต่ส�าหรับผู้ค�้าประกันที่ไม่มีสิทธิกู้เงินข้าราชการออกนอกระบบ	สิทธิการค�้าประกันรวมกันไม่เกิน	5	สัญญา
และวงเงินค�้าประกันรวมกับเงินกู้สามัญ	
	 3.	 ต้องท�าประกนัชวีติ	โดยก�าหนดให้ท�าทนุประกนัเตม็วงเงนิกูต้ามสญัญาหลกั	50,000	บาท	ถ้ามเีศษให้ปัดเศษลง	
โดยสมาชกิผูกู้ย้นิยอมให้	สอมธ.	หกัเงนิค่าเบีย้ประกนัเตม็จ�านวนในวนัทีส่มาชกิผูกู้ไ้ด้รบัเงนิกูจ้าก	สอมธ.	กรณทีีค่รบก�าหนด
ประกันในปีต่อไป	จะเก็บจากเงินบ�านาญที่ได้รับ	หรือหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
	 การจ่ายเงินกู้	จ่ายครั้งเดียว	หรือตามเงื่อนไขที่อนุมัติ
	 เอกสารที่ใช้ในการขอกู้	
	 1.	 ค�าขอกู้เงิน	“เงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบ”
	 2.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	ของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน
	 3.	 เอกสารหลักฐานแสดงที่มาของรายได้	 เช่น	 หนังสือรับรองเงินบ�านาญที่ได้รับ	 ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน	 และ	
หลักฐานอื่น	ๆ	ตามที่	สอมธ.	ก�าหนด
	 4.	 เอกสารหลักฐานการโอนเงินของเงินบ�านาญที่ได้รับ
	 หลักเกณฑ์การยื่น	และวันรับเงิน	
	 ยื่นค�าขอกู้ระหว่างวันที่	1-	15	รับเงินกู้ในวันที่	25	ของเดือน
		 (ยกเว้น	เดือนธันวาคม	2559	ก�าหนดให้ยื่นได้ภายในวันที่	20	ธันวาคม	2559	
		 รับเงินกู้วันที่	27	ธันวาคม	2559)	
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	หรือตรวจสอบวงเงินกู้ฯ	ได้ที่	ฝ่ายบริการสินเชื่อทั้ง	3	ส�านักงาน	หรือโทรศัพท์
หมายเลขภายใน	ท่าพระจันทร์	3880-2	ศูนย์รังสิต	1158-1159,	สาขาย่อยคณะแพทย์	9655	ต่อ	104	
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ขอแสดงความเสียใจ สอมธ.	ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก	ดังนี้

ศ.ดร.ลิขิต	ธีรเวคิน	เลขทะเบียนที่	555	สังกัดทั่วไป	
เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2559	ณ	วัดธาตุทอง	กรุงเทพฯ

คุณพรชัย		วิไลลักษณ์	เลขทะเบียนสมาชิกที่	4048	
สังกัดกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์	

เมื่อวันที่	9	ธันวาคม		2559	ณ	วัดเอนกดิษฐาราม	จ.นนทบุรี	

คุณสหัทยา	วิทยเกษตร	เลขทะเบียน	4996	
สังกัด	คณะพาณิชยศาสตร์ฯ	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2559	

ณ	วัดละหาร	จ.นนทบุรี	

คุณทรงศรี	สุดพิพัฒน์	เลขทะเบียน	1380	
สังกัดทั่วไป	(ข้าราชการบ�านาญ)	

เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2559	ณ	วัดไผ่เหลือง	จ.นนทบุรี	
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ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	ขายที่ดิน	15	ไร่	3	งาน	31	ตารางวา	แบ่งเป็น	3	โฉนด	(3	ไร่	1	งาน	16.8	ตารางวา,	7	ไร่	2	งาน	90	ตารางวา,	4	ไร่	3	งาน	25
		 ตารางวา)	อยู่	ต.รางบัว	อ.จอมบึง	จ.ราชบุรี	ราคาไร่ละ	300,000	บาท	ติดต่อ	คุณคณัสมน	ชูก�าเนิด	โทรศัพท์	093	-432-9506
*	ขายคอนโดมิเนียม	 เนื้อที่	 35.79	 ตารางเมตร	 1	 ห้องนอน	 1	 ห้องน�้า	 1	 ห้องรับแขก	 1	 ห้องครัว	 อยู่ฟ้าโดม	 คอนโดมิเนียม		

เลขที่	119/150	ชั้น	4	อาคาร	B	ซ.ทรัพย์ไพลิน	อ.คลองหลวง	จ.นนทบุรี	 ใกล้	มธ.	ศูนย์รังสิต	ติดต่อ	คุณเยาวภา	ณ	ล�าพูน	
โทรศัพท์	08-5257-4455

*	ขายคอนโดเอื้ออาทร	ในบางใหญ่ซิตี้	ชั้นล่างห้องมุม	ติดต่อคุณลัดดา	ลีลาศวัฒนกิจ	โทร.	สายใน	3823-25	ต่อ	503



สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบหน่วยงานต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยฯ	ดังนี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ครบรอบ	78	ปี	
เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2559

สถาบันภาษาครบรอบ	31	ปี	
เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2559

ภาพกิจกรรม

	 สอมธ.	ร่วมพธิบี�าเพญ็กศุลครบรอบ	50	วนั	ตกับาตรและสวดพระอภธิรรม	ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2559	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ศูนย์รังสิตครบรอบก่อตั้ง	30	ปี																																

เมื่อวันที่		4	พฤศจิกายน		2559

สถาบันทรัพยากรมนุษย์	ครบรอบ		35		ปี	
เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2559

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	
ครบรอบ	62		ปี		เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2559

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	และร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันครบรอบ	29	ปี	ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์	ฯ	เมื่อวันที่	2		ธันวาคม		2559
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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

ท่ีปรึกษา
รศ. นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล

ประธานกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

โปรดทราบ	หากท่านต้องการรับข่าวสารทาง	e-mail	โปรดแจ้ง	e-mail	ของท่าน	มาที่	savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
	 	 สวัสดีสมาชิกที่รักทุกท่าน	 ข่าว	 สอมธ.	 ฉบับนี้	 ขอส่งความสุขต้อนรับปี	 2560	 ด้วย	 ส.ค.ส.	

พระราชทานฯ		ขอให้สมาชิกทุกท่าน	มีความสุข	มีกินมีใช้	ตลอดปี	และตลอดไป	ข่าว	สอมธ.	ฉบับนี้	

	 น�าเสนอผลการหยั่งเสียงเลือกตั้ง	 เมื่อวันที่	 	 15	 ธันวาคม	 	 2559	 ที่ผ่านมา	 ให้ท่านสมาชิก	

ได้ทราบกัน		และขอเชิญชวนสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่อีกครั้ง		ในวันที่	17	กุมภาพันธ์		2560	ณ		

หอประชมุใหญ่	มธ.	ท่าพระจนัทร์	ตัง้แต่เวลา		13.00	น.	เป็นต้นไป	ข่าวดี	สอมธ.	เปิดโครงการ	เงนิกู้	

ข้าราชการนอกระบบ	กู้ได้สูงสุด	500,000	บาท		สนใจ	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ฝ่ายบริการสินเชื่อทั้ง	3	ส�านักงาน		

สวัสดีปีระกาค่ะ

จุฬาภรณ์	พรหมมาพันธ์ุ
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
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