
ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44/2558 รับมอบงานจาก 
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43/2557 โดย คุณอภินันท์ ชูหนู รองประธานกรรมการ  
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43/2557 เป็นผู ้แทนมอบงาน โดย รองศาสตราจารย์  
นายแพทย์กมัมาล กมุาร ปาวา ประธานกรรมการ ได้แสดงความขอบคณุคณะกรรมการด�าเนนิการ 
ชุดที่ผ่านมา และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สอมธ. เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุม สอมธ. ท่าพระจันทร์

www.savings.tu.ac.th
ฉบับประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม 2558ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ กุมภาพันธ์ 2558

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.50-4.75% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.25% ต่อป ี
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วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 57 31 ม.ค. 58 28 ก.พ. 58

จำ�นวนสม�ชิก   8,263 คน   8,331 คน   8,359 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  20,933,077,236.48  21,087,561,997.44  20,776,302,004.92 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,139,708,449.16	 	4,149,943,579.52	 	4,176,276,974.44	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,967,941,000.00	 	9,926,198,000.00	 	9,742,172,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	813,879,646.64	 	1,025,564,726.99	 	886,443,630.16	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	5,914,248,080.65	 	5,914,199,237.48	 	5,914,188,270.58	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	97,300,060.03	 	71,656,453.45	 	57,221,129.74	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	13,356,948,344.73	 	13,434,890,420.14	 	13,728,163,843.44	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	1,800,000,000.00	 	1,840,000,000.00	 	1,490,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	377,406,417.48	 	336,199,609.25	 	340,088,952.96	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	3,645,678,300.00	 	3,675,338,820.00	 	3,704,589,150.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	935,653,569.06	 	935,653,569.06	 	1,018,807,409.90	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	159,713,655.36	 	159,490,055.36	 	176,852,055.36	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	241,907,745.67	 	241,907,745.67	 	241,907,745.67	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,453,100.00	 	8,200.00	 	16,400.00	

	 (1,291	ราย) (10	ราย) (10	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	108,000.00	 	12,000.00	 	31,500.00	

	 (72	ราย) (8	ราย) (21	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	618,900.00	 	33,900.00	 	50,700.00	

	 (419	ราย) (22	ราย) (42	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,523,000.00	 	168,000.00	 	245,000.00	

(166	ราย) (19	ราย) (28	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	95,000.00	 	-			 	5,000.00	

(19	ราย) 	-			 (1	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	80,000.00	 	-			 	-			

(19	ราย) 	-			 	-			

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	19,500.00	 	1,500.00	 	3,000.00	

(13	ราย) (1	ราย) (2	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ 	80,000.00	 	-			 	-			

(1	ราย) 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ 	667,035.52	 	26,965.00	 	359,811.80	

	 	 (93	ราย) (4	ราย) (13	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	1,990,000.00	 	-			 	20,000.00	

(22	ราย) 	-			 (1	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,503,600.00	 	71,000.00	 	154,000.00	

(173	ราย) (10	ราย) (25	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,243,000.00	 	95,000.00	 	204,000.00	

(133	ราย) (11	ราย) (24	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	693,000.00	 	41,000.00	 	229,000.00	

(57	ราย) (6	ราย) (18	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	412,000.00	 	5,000.00	 	31,000.00	

(39	ราย) (1	ราย) (6	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	86,000.00	 	-			 	12,000.00	

(9	ราย) 	-			 (3	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	2,970,000.00	 	70,000.00	 	120,000.00	

(74	ราย) (2	ราย) (3	ราย)
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ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
บ้านเดี่ยว 

*	บ้านเดี่ยว	 50	 ตารางวา	 6	 ตารางเมตร	 3	 ห้องนอน	 2	 ห้องน�้า	 อยู่หมู่บ้านฉัตรทอง	 อ.สามโคก	 จ.ปทุมธานี	 บ้านใหม่		

ยังไม่เคยเข้าอยู่	ราคา	2.5	ล้าน	ติดต่อ	คุณนฤมล	โทรศัพท์	08-0053-8694

ทาวน์เฮาส์ 

*	ทาวน์เฮาส์ชัน้เดยีว	18	ตารางวา	1	ห้องนอนใหญ่	1	ห้องน�า้	อยูห่มูบ้่านณฐัวด	ีคลอง	8	ธญับรุ	ีต่อเตมิห้องครวั	ห้องนัง่เล่น	

(ปูกระเบื้องทั้งหลัง)	พร้อมต่อเติมที่จอดรถ	ราคา	850,000	บาท	ติดต่อ	คุณศรีสุรีย์	โทรศัพท์	09-6153-4945

*	ขาย-ให้เช่า	ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	17	ตารางวา	2	ห้องนอน	1	ห้องน�้า	อยู่หมู่บ้านร่มเงาไม้	บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	เข้าซอยวัด

ลาดปลาดุก	ราคาเช่า	5,000	บาท/เดือน	ขาย	1.2	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณรุจิรัตน์	โทรศัพท์	08-5137-8603

*	ทาวน์เฮาส์	 2	ชั้น	 18	ตารางวา	หน้ากว้าง	 6	 เมตร	3	ห้องนอน	2	ห้องน�้า	 ติดมุ้งลวด	 เหล็กดัด	แอร์	 เครื่องท�าน�้าอุ่น		

อยู่หมู่บ้านพฤกษา	 9	 ต.คลองสาม	 อ.คลองหลวง	 จ.ปทุมธานี	 ใกล้วัดพระธรรมกาย	 ราคา	 900,000	 บาท	 ติดต่อ		

คุณสุกฤตติกา	โทรศัพท์	09-7925-9909	

6 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558



รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร  ปาวา
ประธานกรรมการ

ผศ. นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ 
รองประธานกรรมการ

นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์
เลขานุการ

รศ.บ�ารุง  สุขพรรณ์
กรรมการ

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์
กรรมการ

นายโชติศักดิ์  กล�่าช้าง 
รองประธานกรรมการ	

นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์ 
กรรมการ

นายพุทธวัฒน์ วิเศษสิงห์
กรรมการ

นายเอกชัย ราชแสง
กรรมการ

นายชนินทร์ ชมดี 
รองประธานกรรมการ

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี 
กรรมการ

นางมาลี  อินทร์ประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว
เหรัญญิก

นายบุญเลิศ วั่นเส็ง
กรรมการ

นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์
กรรมการ

แนะน�ำคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 44/2558
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	วิทยาลัยสหวิทยาการ	ครบรอบ	12	ปี	
	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558

วิทยาลัยนวัตกรรม	ครบรอบ	18	ปี
เมื่อวันที่		10	กุมภาพันธ์	2558

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	ครบรอบ	50	ปี		
เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2558

คณะสหเวชศาสตร์	ครบรอบ	19	ปี	
เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2558

คณะทันตแพทยศาสตร์	ครบรอบ	19	ปี															
เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2558

กิจกรรม

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ	 ของ
มหาวิทยาลัยในโอกาสส�าคัญ	ดังนี้	
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26 กุมภาพันธ์ 2558

วนัสหกรณ์แห่งชาติ

	 สอมธ.	ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ	“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”	
ณ	บริเวณพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2558

	 สอมธ.	เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกเสียชีวิต		นายบุญช่วย		สนนิ่ม		เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์		2558	
ณ	วัดศรีเรืองบุญ	จ.นนทบุรี	สอมธ.	ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้					

ขอแสดงควำมเสียใจ
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บรรยายตามหน่วยงาน
	 สอมธ.	ร่วมบรรยายให้ความรูเ้รือ่งสหกรณ์	ให้กบัหน่วยงานของมหาวทิยาลยัฯ		ในโอกาสทีห่น่วยงานจดัการสมัมนา	
พร้อมนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการสัมมนาอีกด้วย	ดังนี้		

	 บรรยายให้แก่ กองการเจ้าหน้าที่	เมื่อวันที่	6	มกราคม	2558	มอบเงินสนับสนุนการจัดการสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน	
4,200.00	บาท

	 บรรยายให้แก่ กองบรกิารการศกึษา	เมือ่วนัที	่26	มกราคม	2558	มอบเงนิสนบัสนนุการจดัการสมัมนาเป็นจ�านวน
เงิน	3,000.00		บาท	

	 บรรยายให้แก่ กองกลาง	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2558	 มอบเงินสนับสนุนการจัดการสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน	
10,000.00	บาท
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	 ดวงตาของเรานั้น	 ไม่เพียงมีหน้าที่ส�าคัญในการมอง	 หรือรับรู้สิ่ง	
ต่างๆ	 รอบตัว	 แต่ยังสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจได้อีก
ด้วย	ดังนั้น	 สุขภาพตาจึงเป็นเรื่องส�าคัญซึ่งเราควรตระหนัก	 ไม่ใช่ท�าร้าย

ดวงตาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	หรือไม่ตั้งใจ	เช่น	ต้องนั่งจดจ่ออยู่กับการ	
ท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืน	 หรือใส่คอนแทคเลนส์สีสันต่างๆ		
ตามแฟชั่น	ซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อดวงตาได้
										-		ดวงตามีความอ่อนโยนและบอบบาง	จึงจ�าเป็นต้องดูแลรักษาเป็น
พิเศษ	 ถ้าอยากให้ดวงตาดูสดใสและมีเสน่ห์	 ลองน�าวิธีถนอมดวงตาแบบ
ง่ายๆ	ดังที่จะกล่าวนี้	มาปฏิบัติกัน

										-			ควรใช้สายตาในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ	และหลีกเลี่ยงการเพ่งมองเป็นเวลานานๆ	ซึ่งจะท�าให้เกิดอาการปวดตา
ได้	ควรสวมแว่นตากันแดดทุกครั้งที่อยู่ในที่ที่มีแสงจ้า
										-			ควรหลกีเลีย่งการใช้มอืสกปรกขยีต้า	หรอืใช้ของใช้	เช่น	ผ้าเชด็หน้าร่วมกบัผูอ้ืน่	กรณทีีต้่องใช้สายตานาน	ๆ 	เช่น	
อ่านหนังสือ
										-	 ควรหาช่วงพักผ่อนสายตา	ด้วยการทอดสายตาออกไปไกลๆ	หรือมองต้นไม้สีเขียวบ้าง
										-	 ควรนอนอย่างเพียงพอในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี	เพราะเป็นการพักผ่อนสายตาที่ดี
										-	 ส�าหรับการแต่งหน้า	อาจท�าให้เกิดถุงใต้ตาและรอยเหี่ยวย่นได้ง่ายจากแรงกด	จึงควรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
บ�ารุงผิวหน้าและผิวรอบดวงตาโดยเฉพาะ	การเลือกเนื้อครีมที่บางเบา	ไม่มีสารก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
										-	 กรณีดวงตาเกิดอาการบวมแดง	 หรือดูอิดโรยไม่สดใส	 ให้ใช้ส�าลีชุบน�้าเย็น	 หรือผ้าห่อน�้าแข็ง	 มาวางไว้บน	
เปลือกตาทั้งสองข้าง	เพื่อช่วยให้อาการดีขึ้น
			 -	 ควรบริหารดวงตา	 โดยกรอกลูกตาไปมาเป็นวงกลม	 เริ่มจากตามเข็มนาฬิกาครบหนึ่งรอบ	 แล้วกรอกทวนเข็ม
นาฬิกา	ท�าอย่างนี้ซ�้า	ๆ	กัน	วันละ	2	-	3	ครั้ง	หรือนอนหงาย	หรือนั่งหลับตาสักพัก	แล้วใช้แตงกวาฝานเป็นชิ้นบางๆ	น�ามา
แปะไว้บนเปลือกตาทั้งสองข้าง	เมื่อลืมตาขึ้นมาจะท�าให้ดวงตาดูมีชีวิตชีวาขึ้น
										นอกจากนี้	“อาหาร”	ยังมีส่วนช่วยถนอมดวงตาให้มีสุขภาพดีได้	โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและ	
เกลือแร่ต่าง	ๆ 	ส่วนอาหารที่มีสารแอนติออกซิแดนท์	เช่น	วิตามินเอ	จะช่วยให้ดวงตามีสุขภาพที่แข็งแรง	เสริมประสิทธิภาพ
ในการมองเห็น	 วิตามินซีและวิตามินอี	 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง	 จึงช่วยป้องกันภาวะเสื่อมของดวงตา	 อีกทั้งหากเราใส่ใจ
และถนอมดวงตาอย่างถูกวิธี	 จะสามารถชะลอความเสื่อม	และท�าให้ดวงตายังคงเปล่งประกายสวยสดใส	และมีสุขภาพที่ดี
ไปได้อีกนาน
						

ที่มา:		http://www.thaihealth.or.th/

ส�านักข่าว	กรมประชาสัมพันธ์	โดย	ชัชพร	ศฤงคารจินดา

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ดแูลดวงตา ชะลอความเสื่อมก่อนวัย
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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

 ผมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	 44/2558	 ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานอนุกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์	ซึง่คณะกรรมการจะช่วยกนัท�างานให้สมบรูณ์ทีส่ดุ	ถ้าสมาชกิมข้ีอเสนอแนะประการใด	กรณุาแจ้งให้	

คณะกรรมการฯ	ทราบเพื่อจะได้ช่วยกันเผยแพร่ต่อไป	

	 ข่าวทีฮ่อืฮา	และกล่าวขานกนัมากในตอนนีค้อื	“ข่าวสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่”	มสีมาชกิหลายๆ	ท่าน	

ได้สอบถามมาว่า	“สอมธ.	ของเรา”	น�าเงนิไปลงทนุหรอืหาผลประโยชน์จากสหกรณ์นีด้้วยหรอืไม่	“ประธานกรรมการ  

ผู้จัดการ และคณะกรรมการทุกท่าน ขอยืนยันว่า สอมธ. ของเรา ไม่เคยน�าเงินไปลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ครับ จึงขอ

ยืนยันให้สมาชิกได้สบายใจได้”

 ในระยะนี้ สอมธ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อวางแผนการด�าเนินงานในระยะต่อไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 

จดัสวสัดกิารต่างๆ ให้แก่สมาชกิให้มากทีส่ดุ โดยเฉพาะเงนิสวสัดกิาร เงนิทนุการศกึษา และเงนิสาธารณประโยชน์เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิ

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลการด�าเนินงานถ้าสรุปได้แล้วจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป 

 เนื่องจากเนื้อที่จ�ากัด ขอคุยกับท่านสมาชิกเพียงเท่านี้ โอกาสหน้า จะน�าเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจมาน�าเสนอท่านสมาชิกอีกครั้ง  

ขอทุกท่านมีความสุข และร�่ารวยทุกคนครับ สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย์บ�ารุง สุขพรรณ์ 

ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
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