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สอมธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์  

เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2560 ณ มธ. ศูนย์รังสิต

สอมธ. ก�าหนดให้สมาชิกยื่นขอทุนบุตรสมาชิกประจ�าปี  2560 

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
(รายละเอียด อ่านต่อหน้า 3)

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ เมษายน 2560

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 
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วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

ธ.ค. 59 ก.พ. 60 มี.ค. 60

จำ�นวนสม�ชิก   9,029 คน   9,108 คน   9,128 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  26,786,205,568.62  26,234,490,741.65  26,155,498,791.09 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,985,904,168.00	 	4,970,105,512.67	 	4,959,254,488.16	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,591,244,000.00	 	10,025,918,000.00	 	8,824,625,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,878,309,022.89	 	2,047,622,829.72	 	2,301,264,682.20	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	9,203,898,088.52	 	9,136,098,670.44	 	10,019,665,713.48	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	126,850,289.21	 	54,745,728.82	 	50,688,907.25	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	16,570,122,650.14	 	17,155,466,340.31	 	16,950,322,806.77	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,439,000,000.00	 	2,579,000,000.00	 	2,649,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	366,300,816.39	 	318,845,060.49	 	303,510,964.73	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,430,700,810.00	 	4,507,576,240.00	 	4,544,923,620.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,104,605,878.28	 	1,201,495,718.91	 	1,201,495,718.91	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	166,149,687.90	 	169,779,327.69	 	169,477,077.69	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	224,876,522.74	 	224,775,800.41	 	224,775,800.41	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,484,250.00	 	11,400.00	 	14,250.00	

	 (1,317	ราย) (7	ราย) (7	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	124,500.00	 	28,500.00	 	34,500.00	

	 (83	ราย) (19	ราย) (23	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	522,900.00	 	87,900.00	 	132,300.00	

	 (416	ราย) (63	ราย) (98	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,666,000.00	 	329,000.00	 	510,000.00	

(174	ราย) (35	ราย) (55	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	110,000.00	 	5,000.00	 	20,000.00	

(22	ราย) (1	ราย) (4	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	68,500.00	 	-			 	50,000.00	

(6	ราย) 	-			 (13	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	39,000.00	 	1,500.00	 	4,500.00	

(26	ราย) (1	ราย) (3	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	935,485.20	 	63,872.13	 	115,034.13	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (89	ราย) (14	ราย) (23	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	2,253,000.00	 	252,000.00	 	432,000.00	

(21	ราย) (2	ราย) (4	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,288,600.00	 	321,800.00	 	550,200.00	

(209	ราย) (45	ราย) (79	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,150,000.00	 	404,600.00	 	699,000.00	

(144	ราย) (38	ราย) (62	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	840,000.00	 	220,000.00	 	345,000.00	

(80	ราย) (21	ราย) (35	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	367,000.00	 	99,000.00	 	142,400.00	

(35	ราย) (14	ราย) (20	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	258,000.00	 	50,000.00	 	60,000.00	

(18	ราย) (5	ราย) (7	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	4,660,000.00	 	110,000.00	 	260,000.00	

(109	ราย) (3	ราย) (6	ราย)
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3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนเมษายน 2560

สวัสดิการน่ารู้ 
ทุนก�รศึกษ�บุตรของสม�ชิก	

	 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน	 ที่ติดตามข่าวสารเสมอมา	 สอมธ.	 ของเรา	 ถือว่าเป็นองค์กรที่ให้สวัสดิการต่างๆ	 แก่สมาชิก	
ได้อย่างกว้างขวาง	ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก	จนถึงเสียชีวิต
	 	 ในฉบับนี้	 สอมธ.	 จะขอนำาเสนอเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำาปี	 2560	 สอมธ.	 กำาหนดให้ยื่น		
ขอทุนบุตรสมาชิกได้	ตั้งแต่วันที่ 10 เมษ�ยน 2560-วันที่ 7 กรกฎ�คม 2560	สำาหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำาลังอยู่ในวัยเรียน	
ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษ�จนถงึปรญิญ�ตร ี(ต้องศกึษ�ภ�ยในประเทศเท่�นัน้)	ขอบอก	ถงึแม้จำานวนเงนิทนุฯ	จะไม่มากมาย		
โดยให้ทุนการศึกษาทุนละ	2,500-3,500	โดยไม่ได้จำากัดจำานวนของการให้ทุนการศึกษา	เพราะ	สอมธ.	ต้องการมอบเงินทุน
การศกึษาเพือ่เป็นขวญักำาลงัใจให้บตุรหลานของเรา	และสร้างแรงจงูใจให้เดก็ๆ	ขยนัศกึษาเล่าเรยีน	เพือ่สร้างความภาคภมูใิจ	
ให้แก่ครอบครัว	 โดย	 สอมธ.	 ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 ถือเป็นสวัสดิการที่ภาคภูมิใจที่	 สอมธ.	 มีส่วนร่วมในการ	
ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกและส่งเสริมสถาบันครอบครัวของสมาชิก	
	 สอมธ.	 ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิก	 หลายประเภท	 ซึ่งทุนแต่ละประเภทก็จะได้รับจำานวนเงินทุน	
การศึกษา	ต่างกันออกไป	ดังนี้	

ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี
	 	ทนุเรยีนดจีดัสรรให้	ทนุละ 2,500 บ�ท	สำาหรบับตุรสมาชกิทีม่ผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาปีที่	1	ถงึระดบั
ปริญญาตรี	โดยผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียนประจำาปีการศึกษา	2559	ดังนี้	
	 -	 ระดับประถมศึกษาปีที่	1-4	ได้เกรดเฉลี่ย	ไม่ตำ่ากว่า	3.50	หรือไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	85
	 -		 ระดับประถมศึกษาปีที่	5-6	ได้เกรดเฉลี่ย	ไม่ตำ่ากว่า	3.25	หรือไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	80
	 -		 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-3	ได้เกรดเฉลี่ย	ไม่ตำ่ากว่า	3.00	หรือไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	75
	 -		 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	 1-3	 ได้เกรดเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า	 2.80	 หรือไม่ตำ่ากว่า	
	 	 ร้อยละ	70
	 -	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ถึงระดับปริญญาตรี	ได้เกรดเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า	2.80	และต้องลงทะเบียนเรียน	
	 	 ไม่ตำ่ากว่า	24	หน่วยกิต	ต่อปีการศึกษา	ยกเว้นการลงทะเบียนปีการศึกษาสุดท้ายที่จบการศึกษา

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมก�รศึกษ�
	 จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึงระดับปริญญาตรี	 ครอบครัวละ		
1	คน	จำ�นวน 3,000.00 บ�ท

ประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีและส่งเสริมก�รศึกษ�
	 จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ถึงระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของทุนเรียนดี	และทุนส่งเสริมการศึกษา	ทุนละ 3,500.00 บ�ท	ตามหลักเกณฑ์ที่	สอมธ.	กำาหนด	

ประเภทที่ 4 ทุนโครงก�รเรียนดีแต่ข�ดแคลนทุนทรัพย์
	 การพิจารณาทุนให้ถือตามระเบียบ	 สอมธ.	 ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกตามโครงการเรียนดีแต่
ขาดแคลนทนุทรพัย์	พ.ศ.	2548	และใช้เกณฑ์การพจิารณาเงนิเดอืนของสมาชกิตามหลกัเกณฑ์ประเภททนุส่งเสรมิการศกึษา	
ทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	เป็นทุนการศึกษาระยะยาวโดยแบ่งเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	

ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 6
	 เป็นทุนการศึกษาที่ให ้ต ่อเนื่อง	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่	 6	 ถึงมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จำานวน	 3	 ทุน	
การต่อทุนจะพิจารณาเป็นรายปี	
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	 	เงินทุนก�รศึกษ�	จ่ายให้ตามระดับการศึกษา	ดังนี้
	 1.	 ระดับประถมศึกษาปีที่	6	จ่ายทุนละไม่เกิน	6,200.00 บ�ท	ต่อปี
	 2.	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	จ่ายทุนละไม่เกิน	8,300.00 บ�ท	ต่อปี

ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ
	 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ถึงมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จำานวน	 2	 ทุน	 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	1-	3	จำานวน	2	ทุน	การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี
เงินทุนก�รศึกษ� จ่ายให้ตามระดับการศึกษา	ดังนี้
	 1.	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	6	จ่ายทุนละไม่เกิน	11,700.00 บ�ท	ต่อปี
	 2.	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	1	-	3	จ่ายทุนละไม่เกิน	11,700.00 บ�ท	ต่อปี

ระดับปริญญ�ตรี
	 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี	จำานวน	2	ทุน	การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาแต่ละ
ภาคการศึกษา	
 เงินทุนก�รศึกษ�	จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา	แต่ละภาคการศึกษาปกติ	ปีละไม่เกิน	15,000.00 บ�ท	โดย
เหมาจ่ายให้ภาคการศึกษาละ	7,500.00 บ�ท
	 สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดต่าง	ๆ	เพิ่มเติมได้	ตามประกาศของ	สอมธ.	
	 ได้ที่	www.savings@tu.ac.th 

กำ�หนดให้ยื่นขอทุนบุตรสม�ชิกได้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษ�ยน - 7 กรกฎ�คม 2560

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	ขายทาวน์เฮ้าส์	2	ชั้น	24	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	ต่อเติมระเบียงหน้าบ้าน	ต่อเติมครัวด้านหลัง	พร้อมมุ้งลวดเหล็กดัด	ม่าน	มีแอร์

ในห้องนอนใหญ่	1	ตัว	อยู่หมู่บ้านพรทวีวัฒน์	โครงการ	3	ต.คลองสอง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	ราคา	2,150,000	บาท	ติตต่อคุณวนิดา	

โตแก้ว	โทรศัพท์	085-974-8887

*	ที่ดินแบ่งขาย	1-10	ไร่	อยู่ถนนบางบอน	5	หรือเพชรเกษม	81	ราคาไร่ละ	8	ล้านบาท	ติดต่อคุณอาภรณ์พันธุ์	โทรศัพท์	081-581-2979

*	ขายคอนโดมิเนียม	โครงการศุภลักษณ์คอนโด	ชั้น	4	เนื้อที่	28	ตารางเมตร	ห้องกว้าง	4.5X6	เมตร	ห้องนำ้า	1	ห้อง	ปรับปรุงทาสีใหม่ห่าง

จาก	มธ.	ประมาณ	2	กม.	ราคา	190,000	บาท	ติดต่อคุณวรปรัชญ์	แสงสว่าง	โทรศัพท์	064-057-6936	(ID	LINE:	SANGSAWANG07)

*	ขายรถตู้	TOYOTA	COMMUTER	ปี	2010	สีขาว	แต่งวีไอพี	เบาะ	3	แถว	9	ที่นั่ง	แอร์ไมโครบัส	คาราโอเกะ	เครื่องเสียงชุดใหญ่	ช่วงล่าง

ใหม่	ประตูข้างสไลด์ออโต้	ราคา	900,000	บาท	ติดต่อคุณอาภรณ์พันธ์	โทรศัพท์	081-581-2979	

*	ขายรถยนต์โตโยต้า	 วีออส	 รุ่น	 J	 ปี	 2012	 สีขาว	 สภาพใหม่	 ไม่เคยชน	 วิ่ง	 93,000	 กม.	 ขับมือเดียว	 ราคา	 300,000	 บาท	 ติดต่อ		

ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์	วีระสมบัติ	โทรศัพท์	080-592-8989

*	ขายรถยนต์	HONDA	CIVIC	สีบรอนซ์ทอง	เครื่อง	1.7	ปี	2005	พร้อมประกันชั้น	1	เลขไมล์	229,000	กม.	ล้อแม็กซ์	เปลี่ยนยางใหม่	4	ล้อ	

เครื่องเสียงชุดใหญ่	ราคา	210,000	ติดต่อคุณวรพล	วิแหลม	โทรศัพท์	061-935-6539
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สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครบรอบ	15	ปี	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2560		ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต	

สอมธ.	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	9	รูป	เนื่องใน
วันครบรอบ	49	ปี	วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	
เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2560	ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต

กิจกรรม สอมธ.

สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์
ครบรอบ	27	ปี	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2560		ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต	

แสดงความยินดี	คณะวิทยาศาสตร์	ครบรอบ	31	ปี	เมื่อวันที่		31	มีนาคม	2560	ณ	มธ.	ศูนย์รังสิต
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บรรยายตามหน่วยงาน

มาเยี่ยมมาเยือน

	 สอมธ.	 นำาโดย	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ	 สอมธ.	 แก่สมาชิก	
เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ	ได้มีการจัดสัมมนาของหน่วยงาน	พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนา	
	 สถาบันเอเชียฯ	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2560	ณ	ห้องฝึกอบรม	4	มธ.	ศูนย์รังสิต	พร้อมนี้	สอมธ.	ได้ร่วมสนับสนุนการ
จัดสัมมนา	เป็นจำานวนเงิน	3,500	บาท

	 สอมธ.		ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	สหกรณ์ออมทรัพย์	ที่มาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงาน	
สอมธ.	ดังนี้	

สอ.	สาธารณสุขตรัง	จำากัด	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2560	ณ	สำานักงานท่าพระจันทร์

สอ.	ครูสุรินทร์	จำากัด		เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2560	ณ	สำานักงานท่าพระจันทร์
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คุณบุญขาล	เอกเอี่ยม	เลขทะเบียนสมาชิก	0463	
สังกัด	ทั่วไป	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2560		
ณ	วัดตาล	จ.นนทบุรี

คุณศรีรัตน์	อึงสวัสดิ์	เลขทะเบียนที่	00092	
สังกัดทั่วไป	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2560	
ณ	วัดพรหมสุวรรณสามัคคี	กรุงเทพฯ

ขอแสดงความเสียใจ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ	 สมาชิกเสียชีวิต		
3	ท่าน	สอมธ.	ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน	มา	ณ	ที่นี้		

คุณสิรินาถ	มาสังข์	เลขทะเบียนที่	04321	
สังกัดกองแผนงาน	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2560	

ณ	วัดคลองขุนศรี	จ.นนทบุรี	



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 

savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
	 	 สวัสดีครับสมาชิกที่รัก	 วารสาร	 สอมธ.	 ฉบับเดือนเมษายน	 ขอกล่าวถึงเรื่องการให้ทุน

การศึกษาแก่บุตรของสมาชิกที่กำาลังอยู่ในวัยเรียนนะครับ	 สอมธ.	 กำาหนดให้ท่านยื่นเอกสารขอทุน
ได้	ระหว่างวันที่	10	เมษายน	ถึงวันที่	7	กรกฎาคม	2560	ครับ	ถ้าท่านใดเอกสารครบแล้ว	สามารถ
ยื่นได้ที่สำานักงาน	สอมธ.	ทั้ง	3	สำานักงาน	นะครับ	

	 	 ในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิก	สอมธ.	เตรียมจัดโครงการความรู้สู่อาชีพ	เพื่อให้
สมาชิกสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการนำาไปประกอบอาชีพเสริม	 เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของ

ครอบครวัสมาชกิ	หรอืเพือ่เป็นทางเลอืกเมือ่ท่านสมาชกิเกษยีณอายรุาชการ	ถ้าท่านสมาชกิต้องการให้	สอมธ.	จดัหลกัสตูรใด	
ก็สามารถส่งรายละเอียดมาที่	 สอมธ.	 ได้ครับ	 เพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของสมาชิก	 ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่มีคนมา	
สมคัรอบรมไม่น้อยกว่า	15	คน	และไม่เกนิงบประมาณ	ที	่สอมธ.	กำาหนดนะครบั	สำาหรบัอกีหนึง่กจิกรรมทีน่่าสนใจคอืโครงการ
สมัมนาสมาชกินอกสถานที	่เพือ่เพิม่พนูความรูเ้รือ่งสหกรณ์	และเพือ่สานสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง	สมาชกิ	กรรมการ	และเจ้าหน้าที่		
แต่จะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่นั้น	โปรดติดตามข่าวสาร	สอมธ.	จะแจ้งให้ท่านทราบ	เร็วๆ	นี้นะครับ	
                 สวัสดีครับ

น�ยธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์
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