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ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ เมษายน 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 ี

* วนันีท้ี.่..สอมธ. 2

* ประกาศทนุการศกึษาบตุรฯ 3

* ซือ้ขายแลกเปลีย่น 9

* ปรบัเพิม่เงนิกองทนุทดแทนฯ/ 10

 ลดอายคุนโสดเหลอื 50 ปี บรบิรูณ์ 

* บรรณาธกิารแถลง 12



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 57 28 ก.พ. 58 31 มี.ค. 58

จำ�นวนสม�ชิก   8,263 คน   8,359 คน   8,382 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  20,933,077,236.48  20,776,302,004.92  20,519,258,329.85 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,139,708,449.16	 	4,176,276,974.44	 	4,203,206,066.76	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,967,941,000.00	 	9,742,172,000.00	 	9,707,761,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	813,879,646.64	 	886,443,630.16	 	1,010,751,553.94	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	5,914,248,080.65	 	5,914,188,270.58	 	5,549,666,854.46	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	97,300,060.03	 	57,221,129.74	 	47,872,854.69	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	13,356,948,344.73	 	13,728,163,843.44	 	13,822,752,418.51	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	1,800,000,000.00	 	1,490,000,000.00	 	1,090,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	377,406,417.48	 	340,088,952.96	 	326,746,359.89	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	3,645,678,300.00	 	3,704,589,150.00	 	3,728,579,590.00	

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

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ 	159,713,655.36	 	176,852,055.36	 	176,587,055.36	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	241,907,745.67	 	241,907,745.67	 	237,374,205.63	

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�งๆ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - มี.ค.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,453,100.00	 	16,400.00	 	20,500.00	

	 (1,291	ราย) (10	ราย) (10	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	108,000.00	 	31,500.00	 	51,000.00	

	 (72	ราย) (21	ราย) (34	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	618,900.00	 	50,700.00	 	104,100.00	

	 (419	ราย) (42	ราย) (81	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,523,000.00	 	245,000.00	 	421,000.00	

(166	ราย) (28	ราย) (45	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	95,000.00	 	5,000.00	 	5,000.00	

(19	ราย) (1	ราย) (1	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	80,000.00	 	-			 	12,000.00	

(19	ราย) 	-			 (1	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	19,500.00	 	3,000.00	 	3,000.00	

(13	ราย) (2	ราย) (2	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ 	80,000.00	 	-			 	-			

(1	ราย) 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ 	667,035.52	 	359,811.80	 	377,264.80	

	 	 (93	ราย) (13	ราย) (18	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	1,990,000.00	 	20,000.00	 	240,000.00	

(22	ราย) (1	ราย) (3	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,503,600.00	 	154,000.00	 	287,000.00	

(173	ราย) (25	ราย) (42	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,243,000.00	 	204,000.00	 	333,000.00	

(133	ราย) (24	ราย) (38	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	693,000.00	 	229,000.00	 	306,000.00	

(57	ราย) (18	ราย) (28	ราย)

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

(39	ราย) (6	ราย) (6	ราย)

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

(9	ราย) (3	ราย) (3	ราย)

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

(74	ราย) (3	ราย) (3	ราย)
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	 สอมธ.	 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์สัญญา	 ธรรมศักดิ์ 	 ณ	 บริเวณอนุสาวรีย ์
ศาสตราจารย์สัญญา	 ธรรมศักดิ์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ศูนย์รังสิต	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2558

	 สอมธ.	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	 69	 รูป		
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา	60	พรรษา	เมือ่วนัที	่9	เมษายน		2558	
ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	

	 สอมธ . 	 ร ่ วมแสดงความยินดี ใน โอกาสที่	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ครบรอบ	 29	 ปีแห่ง	
การก่อตั้ง	เมื่อวันที่		31	มีนาคม	2558

มาเยี่ยมมาเยือน

	 สอมธ.	ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่		สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ	จ�ากัด	มาเยี่ยมชม	และศึกษา
ดูงาน	สอมธ.	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2558	ณ	ส�านักงาน	สอมธ.	ศูนย์รังสิต
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ขอแสดงความเสียใจ

	 คุณกรุณา	กรุมรัมย์	สมาชิกเลขทะเบียนที่		5813	
สังกัด	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ	 เมื่อวันที่	 3	 เมษายน		
2558	ณ	วัดบางขัน	จังหวัดปทุมธานี

	 ผ ู้ ช ่ วยศาสตราจารย ์แพรวพรรณ	 ตู ้ จินดา		
สมาชิกเลขทะเบียนที่	 	00193	สังกัด	ทั่วไป	เมื่อวันที่	23	
เมษายน	2558	ณ	วัดมกุฏกษัตริยาราม	กรุงเทพฯ

	 สอมธ.	 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก	 สอมธ.	 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ	
ท่านสมาชิก	มา	ณ	โอกาสนี้

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
คอนโดมิเนียม
*	ขายคอนโดฯ	ชั้น	11	เนื้อที่	74	ตารางเมตร	1	ห้องนอน	1	ห้องน�้า	พร้อมเครื่องท�าน�้าอุ่น	แอร์	ตู้เย็น	จอดรถได้	2	คัน		

ระบบเข้าออกแบบคีย์การ์ด	 มีสระว่ายน�้า,	 ร้านอาหาร	 อยู่ใกล้เมเจอร์รัชโยธิน	 โรงเรียนอรรถมิตร	 ซอยพหลโยธิน	 37		
ราคา	3.2	ล้านบาท	ติดต่อ	พญ.สมบูรณ์	เกียรตินันทน์	โทรศัพท์	08-5064-5224

บ้านเดี่ยว
* บ้านเดี่ยว	 2	 ชั้น	 35	 ตารางวา	 3	 ห้องนอน	 2	 ห้องน�้า	 ต่อเติม	 ตกแต่งพร้อมอยู	่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ	 อยู่	 หมู่บ้าน	

ร่มรื่นกรีนพาร์ค	รังสิต	 	 ใกล้	ม.กรุงเทพ	ม.ธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	ติดสวนสาธารณะ	 เข้าออกสะดวก	ติดต่อ	คุณจอย	
โทรศัพท์	08-9655-5563		

* บ้านเดี่ยว	 2	 ชั้น	 80	 ตารางวา	 3	 ห้องนอน	 3	 ห้องน�้า	 ห้องครัว	 2	 ห้อง	 ห้องออกก�าลังกาย	 1	 ห้อง	 ห้องท�างาน	 1		
ห้อง	 ห้องรับแขก	 1	 ห้อง	 อยู่หมู่บ้านราชธานี	 ต.คลองห้า	 อ.คลองหลวง	 จ.ปทุมธานี	 ราคา	 3.7	 ล้านบาท	 ติดต่อ			
รศ.ดร.บุญหงษ์	จงคิด	โทรศัพท์	08-1899-2898

รถยนต์ 
*	Toyota	 Sport	 rider	 รุ่น	 2.5	 D4D	 commonrail	 16	 วาว์ล	 Turbo	 Diesel	 เลขไมล์	 130,000	 กม.	 ปี	 2003	

เกียร์ธรรมดา	 ขับเคลื่อน	 4	 ล้อ	 สีบรอนซ์ทอง	 เจ้าของขายเอง	 ราคา	 330,000	 บาท	 ติดต่อ	 อ.พรศิริ	 สิงห์ปรีชา		
โทรศัพท์	08-1619-7735
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ปรับเพิ่มเงินกองทุนทดแทนฯ 
ลดอายุคนโสดเหลือ 50 ปีบริบูรณ์  

	 สอมธ.	โดยคณะอนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์	ในคราวประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ		ครั้งที่	3/2558	
เมื่อวันที่	 30	 มีนาคม	 2558	 เสนอปรับเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ	 ซึ่งในปัจจุบันมี	
ค่าครองชพีเพิม่สงูขึน้	คณะอนกุรรมการเงนิทนุสาธารณประโยชน์		จงึเลง็เหน็ความส�าคญั	และเพือ่ให้สมาชกิได้ประโยชน์สงูสดุ		
โดยได้เสนอปรับเพิ่มสวัสดิการต่างๆ	เพิ่มขึ้น	ดังนี้	
	 1.	 พิจารณาปรับเงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย	พ.ศ.	2555	จากเดิม 
ตั้งแต่ 10,000.00 บาท สูงสุด 180,000.00 บาท ปรับเพิ่มเป็น ตั้งแต่ 20,000.00 บาท สูงสุด 200,000.00 บาท ตั้งแต่  
วันที่ 1 เมษายน 2558 
	 2.	 พจิารณาปรบัเพิม่เงนิทนุสาธารณประโยชน์เพือ่การสงเคราะห์เกีย่วกบัการท�าศพคูส่มรส		บตุร	บดิา	และมารดา
ของสมาชิก	พ.ศ.	2551	จากเดิม	ตั้งแต่	6,000.00	บาท	สูงสุด	13,000.00	บาท	ปรับเพิ่มเป็น ตั้งแต่ 6,000.00 บาท สูงสุด 
14,000.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
	 3.	 พิจารณาปรับลดอายุของสมาชิกที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ	 ส�าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	 ให้ได้รับเงินสวัสดิการ	
เรว็ขึน้	จากเดมิ อายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ ปรบัอายลุดลงเป็นอายคุรบ 50 ปีบรบิรูณ์ เริม่ตัง้แต่วนัที	่1	พฤษภาคม	2558	เป็นต้นไป		
โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ	ดังนี้
	 	 1.	ต้องเป็นสมาชิกใน	สอมธ.	นี้	ตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	
	 	 2.	เป็นโสดจนอายุครบ	50	ปีบริบูรณ์
	 	 3.	 ไม่เคยขอรับสวัสดิการของ	 สอมธ.	 ที่เกี่ยวกับบุตร	 ส�าหรับสมาชิกที่เป็นโสดตามคุณสมบัต	ิ และมีอายุเกิน		
50	 ปี	 ถึงอายุ	 55	 ปี	 ให้แสดงความจ�านงขอรับเงินสวัสดิการภายในระยะเวลา	 1	 ปี	 นับจากวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ		
หากพ้นก�าหนดถือว่าสละสิทธิการรับสวัสดิการ	
	 ทั้งนี้	 คณะอนุกรรมการทุนสาธารณประโยชน	์ ยังได้เสนอให้พิจารณาปรับฐานเงินเดือนของสมาชิกเพื่อขอรับทุน
การศกึษาแก่บตุรของสมาชกิประจ�าปี	2558	ประเภททนุส่งเสรมิการศกึษา	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการปรบัอตัราเงนิเดอืนของ
ข้าราชการเพิ่มขึ้น	 4%	 ในเดือนเมษายน	 2558	 และให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น	 เพื่อช่วยเหลือ
สมาชกิในด้านค่าใช้จ่ายส�าหรบัการศกึษาของบตุร	โดยปรบัฐานเงนิเดอืนเพิม่ขึน้ 5%	โดยสมาชกิสามารถยืน่ขอทนุการศกึษา	
บุตรฯ		ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558	(รายละเอียดการรับทุนการศึกษา	ตามประกาศทุนฯ)

10 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558



6 โรคฮิตหน้าร้อน!!!
	 อากาศร้อนระอุทั่วประเทศไทย เป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูร้อนแบบที่ไม่ต้องปริปากบอกก็ทราบโดยทั่วกัน อากาศ
ร้อนยังเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามข้อมูลเผยว่า โรคฮิตหน้าร้อนนั้นมีอยู่ 6 โรค อาทิ อุจจาระร่วง, อาหาร
เป็นพิษ, อหิวาตกโรค, ไทฟอยด์, บิด และไวรัสตับอักเสบ เอ
							อ้างองิข้อมลูจาก	กระทรวงสาธารณสขุ	เปิดเผยตวัเลขผูป่้วยและเสยีชวีติจากโรคภยัทีม่กัพบในหน้าร้อน	ระบวุ่าระหว่าง
วันที่ 1 ม.ค. ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 2558	พบผู้ป่วยกว่า	176,804	ราย	เสียชีวิต	1	ราย	
						โดยโรคที่พบมากอันดับ	1	ได้แก่	โรคอุจจาระร่วง	156,121	ราย	รองลงมาโรคอาหารเป็นพิษ	19,612	ราย	ทั้งนี้	พบได้
ทุกเพศทุกวัย	และตัวเลขใน	1 ปีที่ผ่านมา	มีผู้ป่วยรวมทั้งหมด	1,252,259	ราย	เสียชีวิต	9	ราย	ดังนี้
 1.  อุจจาระร่วง มีผู้ป่วยจ�านวน 1,107,169 ราย เสียชีวิต 9 ราย
 2.  โรคอาหารเป็นพิษ 134,549 ราย
 3.  โรคบิด 8,120 ราย
 4.  โรคไทฟอยด์ 1,955 ราย
 5.  โรคไวรัสตับอักเสบ เอ 454 ราย 
 6.  โรคอหิวาตกโรค 12 ราย

	 ด้านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(สพฉ.)	เผยแพร่หลักปฏิบัติป้องกันโรคภัยที่มาแฝงหน้าร้อน	ดังนี้	
									 -		กินร้อน	คือ	กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ	ควรเก็บอาหารในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนกินเสมอ
									 -	 ใช้ช้อนกลางเสมอในการกินอาหารร่วมกัน	ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน�้า	ระหว่างวันควรล้าง
มือให้สะอาดบ่อยๆ
								 -	 ดื่มน�้าสะอาด	เลือกน�้าดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย	อย.	หรือดื่มน�้าต้มสุก
								 -		อาหารควรระวังในหน้าร้อน	 อาทิ	แอลกอฮอล์	 เพราะจะเพิ่มความร้อนให้ร่างกายได้โดยตรง	 และเพิ่มความ
ร้อนให้ตบัท�างานหนกัและท�าให้เส้นเลอืดขยาย,	กาแฟและเครือ่งดืม่กาเฟอนี	เพราะมฤีทธิใ์นการขบัน�้า,	ของทอด ของมนั	
เนือ่งจากท�าให้ร่างกายร้อนจากกรดไขมนั	โอเมก้า	6	และไขมนัทรานส์แฟต	มผีลต่อหลอดเลอืดและหวัใจ	และทเุรยีน ละมดุ 
ขนนุ ล�าไย และผลไม้ฉ�า่น�า้ตาล	ไม่ควรกนิมาก	เพราะมนี�า้ตาลฟรกุโทส	ท�าให้ร้อน	ทเุรยีนยงัมกี�ามะถนัเป็นแร่ธาตคุวามร้อน		
จึงควรกินพอประมาณ

ขอบคุณข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

โดย ASTV ผู้จัดการรายวัน
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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

		 ผมขอกราบสวัสดีท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน	 ฉบับนี้มีข่าวดีมาก	 2-3	 เรื่องจะเป็นประโยชน์
แก่สมาชิก	มีดังนี้ครับ	
		 1.	 สอมธ.	 ปรับปรุงเรื่องการให้สวัสดิการแก่สมาชิก	 จากคนโสด	 อายุ	 55	 ปี	 เหลือ	 50	 ปี		
เริ่มตั้งแต่	1	พฤษภาคม	2558	เป็นต้นไป	ดังนั้น	ท่านทีมีสิทธิ	ขอเบิกสวัสดิการได้เลยครับ
		 2.	 สอมธ.	ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกปี	 2558	แบ่งแต่ละประเภทเหมือนเดิม	แต่จะ

ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น	ยื่นขอทุนฯ	ตั้งแต่วันที่	10	เมษายน	ถึง	3	กรกฎาคม	2558	(รายละเอียดต่าง	ๆ	ตามประกาศฯ	สอมธ.)	
	 3.	โครงการความรู้สู่อาชีพ	สอมธ.	ก�าหนดจัดโครงการความรู้สู่อาชีพ	เพื่อให้สมาชิกน�าความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมหรือ	
น�ามาท�าเป็นงานอดิเรกได้	 ได้แก่	 ข้าวเหนียวมูน	4	สี,	 ก๋วยเตี๋ยวบก+น�้าจิ้มสุดแซบ,	 วุ้นของขวัญ	และโครงการความรู้สู่อาชีพนอก	
สถานที่	 ได้แก่	 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	 และการแปรรูปเห็ด	 โดยการไปดูงานที่ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	รายละเอียดโปรดติดตามต่อไป	
	 4.	การสมัมนาสมาชกินอกสถานที	่สอมธ.	ก�าหนดสมัมนาสมาชกินอกสถานที	่ได้เลอืกสรรสถานที	่ทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม	
ณ	จังหวัดระยอง	ก�าหนด	20-21	มิถุนายน	2558	เปิดรับสมัครสมาชิกจ�านวน	150	คน	เปิดรับสมัครระหว่าง	วันที่	6-29	พฤษภาคม	
2558	
	 ฉบับนี้	มีประเด็นที่น่าสนใจ	ทั้งนั้น	ผมขอเรียนว่า	สอมธ.	ท�าเพื่อสมาชิก	จริง	ๆ	ครับ	พบกันใหม่คราวหน้า	

	 	 	 	 	 	 	 สวัสดีครับ	
	 	 	 	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	บ�ารุง	สุขพรรณ์
	 	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์	
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