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สอมธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อสักการะอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์                         

ณ บริเวณลานปรีดี  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอมธ. ก�าหนดให้สมาชิกยื่นขอทุนการศึกษาบุตรประจ�าปี  2560 

ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ พฤษภาคม 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 มี.ค. 60 เม.ย. 60

จำ�นวนสม�ชิก   9,029 คน   9,128 คน   9,157 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  26,786,205,568.62  26,155,498,791.09  25,964,294,398.83 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	4,985,904,168.00	 	4,959,254,488.16	 	4,975,113,054.12	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	10,591,244,000.00	 	8,824,625,000.00	 	8,356,672,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,878,309,022.89	 	2,301,264,682.20	 	2,232,278,748.69	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	9,203,898,088.52	 	10,019,665,713.48	 	10,362,078,426.42	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	126,850,289.21	 	50,688,907.25	 	38,152,169.60	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	16,570,122,650.14	 	16,950,322,806.77	 	17,029,925,728.15	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	3,439,000,000.00	 	2,649,000,000.00	 	2,320,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	366,300,816.39	 	303,510,964.73	 	293,475,334.99	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,430,700,810.00	 	4,544,923,620.00	 	4,579,890,030.00	

	 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	 	169,477,077.69	 	169,222,077.69	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	224,876,522.74	 	224,775,800.41	 	223,869,118.31	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,484,250.00	 	14,250.00	 	14,250.00	

	 (1,317	ราย) (7	ราย) (7	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	124,500.00	 	34,500.00	 	46,500.00	

	 (83	ราย) (23	ราย) (31	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	522,900.00	 	132,300.00	 	189,300.00	

	 (416	ราย) (98	ราย) (137	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,666,000.00	 	510,000.00	 	676,000.00	

(174	ราย) (55	ราย) (73	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	110,000.00	 	20,000.00	 	40,000.00	

(22	ราย) (4	ราย) (8	ราย)

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

(6	ราย) (13	ราย) (13	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	39,000.00	 	4,500.00	 	4,500.00	

(26	ราย) (3	ราย) (3	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	-			 	-			

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 	-			 	-			

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	935,485.20	 	115,034.13	 	136,993.13	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (89	ราย) (23	ราย) (29	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	2,253,000.00	 	432,000.00	 	1,067,000.00	

(21	ราย) (4	ราย) (10	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	1,288,600.00	 	550,200.00	 	713,800.00	

(209	ราย) (79	ราย) (100	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,150,000.00	 	699,000.00	 	809,000.00	

(144	ราย) (62	ราย) (74	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	840,000.00	 	345,000.00	 	438,000.00	

(80	ราย) (35	ราย) (45	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	367,000.00	 	142,400.00	 	198,400.00	

(35	ราย) (20	ราย) (27	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	258,000.00	 	60,000.00	 	100,000.00	

(18	ราย) (7	ราย) (10	ราย)

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

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

กิจกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2560 

	 สวัสดีคะ	ท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน	สอมธ.	มีกิจกรรมดีเด่น	มาให้สมาชิกได้เข้าร่วมกันทำาความดี	เสริม

ความรู้	ควบคู่อาชีพเสริมสร้างรายได้	อีกแล้วเจ้าค่ะ	มีกันตลอดปี	ดีเด่นตลอดไป		ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมที่ท่านสนใจประจำาปี		2560		ได้ตามลำาดับดังนี้

กิจกรรมท�ำดี	“45	ปี	สอมธ.	ปลูกป่ำเพื่อพ่อ”
ณ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	ศูนย์พัทยำ	

3	มิถุนำยน	2560	

	 สอมธ.	 ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการส่งเสริมจริยธรรม	 “45 ปี สอมธ. ปลูกป่� 
เพื่อพ่อ” โดยนำาสมาชิกไปปลูกต้นไม้	 ณ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์พัทยา	 ไหว้พระทำ�บุญวัดญ�ณ 
สังวร�ร�มฯ	นมัสก�รพระพุทธรูปเข�ชีจรรย์ ช้อป ชิม ชิลล์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค	จังหวัดชลบุรี
โดยได้เปิดรบัสมคัรผูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรม	รบัสมคัรจำ�นวน 200 คน	ระหว่�งวนัที ่1-23 พฤษภ�คม 2560 
สำ�หรับสม�ชิกที่ได้รับคัดเลือกให้เข้�ร่วมโครงก�รฯ เตรียมตัวให้พร้อม (หอม ดม อม หม่อง หมวก ร่ม  
ครีมกันแดด) และพร้อมกันที่จุดนัดหม�ย ในวันที่ 3 มิถุน�ยน 2560 รถต�มสถ�นที่ที่ท่�นได้แจ้งไว้กับท�ง 
สอมธ. ต�มหม�ยกำ�หนดก�รดังนี้	

กำ�หนดก�ร
07.00	น.	 ออกเดินทางจาก	มธ.	ท่าพระจันทร์/ศูนย์รังสิต		 13.30	น.	 ถึงวัดญาณสังวรารามฯ	
10.00	น.	 ถึง	มธ.	ศูนย์พัทยา		 14.10	น.	 ถึงพระพุทธรูปเขาชีจรรย์
		 -	 ปลูกต้นไม้		 	 14.50	น.	 ถึงไร่องุ่นซิลเวอร์เลค	
	 -	 รับประทานอาหารกลางวัน	 15.30	น.	 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

สอมธ. จัดสัมมนำสมำชิกนอกสถำนที่ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 17-18 มิถุนำยน 2560 

ณ โรงแรม ดีวำรี จอมเทียนบีช จ.ชลบุรี

	 สอมธ.	จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่	1/2560	ระหว่างวันที่	17-18	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรม	

ดีวารี	จอมเทียนบีช	พัทยา	จ.ชลบุรี	รับสมัครสมาชิกจำานวน	150	คน	ตั้งแต่วันที่ 3-31 พฤษภ�คม 2560
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ท่�พระจันทร์ โทรศัพท์หม�ยเลข 0-2613-3880-2 หรือภ�ยใน  

3880-2 และศนูย์รงัสติโทรศพัท์หม�ยเลข 0-2564-4499 หรอืภ�ยใน 1158-9 หรอืที	่www.savings.tu.ac.th 

(ส�ม�รถด�วน์โหลดใบสมัครได้)



4 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนพฤษภาคม 2560

โครงกำรควำมรู้สู่อำชีพ 4 หลักสูตร

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จำ�กัด (สอมธ.) จัดโครงก�รคว�มรู้สู่อ�ชีพ ให้แก่
สม�ชิก เพื่อเป็นแนวท�งไปสู่ก�รทำ�อ�ชีพเสริมเพิ่มร�ยได้ให้แก่ครอบครัว	 โดยเปิดอบรมหลักสูตรอาชีพ		
4	หลักสูตร	รับสมัครสมาชิกครั้งละ	30	คน	เท่านั้น	

หลักสูตรก�แฟโบร�ณ
	 ครั้งที่	1	 ท่าพระจันทร์	วันเสาร์ที่	1	กรกฎาคม	2560	เวลา	09.30-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	
	 ครั้งที่	2	 ศูนย์รังสิต	วันเสาร์ที่	15	กรกฎาคม	2560	เวลา	09.30-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.
		 	 	 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุน�ยน 2560
 หม�ยเหตุ		ผู้สมัครเข้�อบรม จะต้องชำ�ระเงินค่�ลงทะเบียน	จำานวน	200.00	บาท	และค่�วัสดุอุปกรณ์จำ�นวน			
	 190.00	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	390.00	บาท	(สอมธ. จะคืนค่�ธรรมเนียมให้ ในกรณีที่สม�ชิกม�เข้�อบรมต�ม 
 วันเวล�ที่ สอมธ. กำ�หนด)

หลักสูตรวุ้นส�ยรุ้ง
	 ครั้งที่	1	 ท่าพระจันทร์	วันเสาร์ที่	19	สิงหาคม	2560	เวลา	09.00-12.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	
	 ครั้งที่	2	 ศูนย์รังสิต	วันเสาร์ที่	26	สิงหาคม	2560	เวลา	09.00-12.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.
	 	 	 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎ�คม 2560
 หม�ยเหต	ุ	ผูส้มคัรเข้�อบรม จะต้องชำ�ระเงนิค่�ลงทะเบยีน	จำานวน		200.00	บาท	และค่�วสัดอุปุกรณ์จำ�นวน	50.00	บาท	
	 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	250.00	บาท	(สอมธ. จะคนืค่�ธรรมเนยีมให้ ในกรณทีีส่ม�ชกิม�เข้�อบรมต�มวนัเวล�ที ่สอมธ.  

 กำ�หนด)

หลักสูตรขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์
	 ครั้งที่	1		ท่าพระจันทร์	วันเสาร์ที่	2	กันยายน	2560	เวลา	09.30-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	
	 ครั้งที่	2		ศูนย์รังสิต	วันเสาร์ที่	16	กันยายน	2560	เวลา	09.30-16.00	น.	ณ	สำานักงาน	สอมธ.
		 	 	 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงห�คม 2560 
 หม�ยเหต	ุผูส้มคัรเข้�อบรม จะต้องชำ�ระเงนิค่�ลงทะเบยีน	จำานวน	200.00	บาท	ค่�วสัดอุปุกรณ์จำ�นวน	250.00	บาท		
	 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	450.00	บาท	(สอมธ. จะคนืค่�ธรรมเนยีมให้ ในกรณทีีส่ม�ชกิม�เข้�อบรมต�มวนัเวล�ที ่สอมธ.  
 กำ�หนด)

	 สอบถ�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ท่�พระจนัทร์ โทรศพัท์หม�ยเลข 0-2613-3880-2 หรอืภ�ยใน 3880-2 
และศูนย์รังสิต โทรศัพท์หม�ยเลข 0-2564-4499 หรือภ�ยใน 1158-9 หรือที่ www.savings.tu.ac.th 

(ส�ม�รถด�วน์โหลดใบสมัครได้)

หม�ยเหตุ สม�ชิกส�ม�รถเข้�ร่วมกิจกรรมของ สอมธ. ได้ทุกกิจกรรม ต�มหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. กำ�หนดเท่�นั้น 
 ทัง้นี ้สอมธ. ได้จดัทำ�แผ่นปลวิเพือ่ประช�สมัพนัธ์ ร�ยละเอยีดทีค่รบถ้วนให้แก่สม�ชกิไปแล้ว และ
ได้จดัทำ�ข้อมลูพร้อมใบสมคัรทีส่ม�ชกิส�ม�รถด�วน์โหลดได้ ลงใน www.savings.tu.ac.th เรยีบร้อยแล้ว 
ขอขอบพระคุณสม�ชิกทุกท่�นที่ให้ก�รสนับสนุนกิจก�รของ สอมธ.
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นายหลอม	ผึ่งสวัสดิ์	เลขทะเบียนที่		00183	สังกัดทั่วไป	
เมื่อวันที่		21	เมษายน	2560	

ณ	อยู่ดีบำารุงธรรม	(ออเงิน)	กรุงเทพฯ

รศ.ดร.วรวุฒิ	หิรัญรักษ์	เลขทะเบียนที่	0054	สังกัดทั่วไป
(ขร.บำานาญ)	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2560	

ณ	วัดจันทร์ประดิษฐาราม	กรุงเทพฯ

แสดงควำมเสียใจ

 สอมธ. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พสวดพระอภธิรรมศพสม�ชกิ สอมธ. ขอแสดงคว�มเสยีใจต่อครอบครวัของ
ท่�นสม�ชิก ม� ณ โอก�สนี้

คุณเสถียร	ดอนทอง	เลขทะเบียนที่	03045	สังกัดทั่วไป	
เมื่อวันที่	19	เมษายน	2560	ณ	วัดจันทร์	จ.นนทบุรี	

รศ.ร.อ.หญิงสุปาณี	เศาภายน	เลขทะเบียนที่	00242	
สังกัดทั่วไป	(ขร.บำานาญ)	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2560	
ณ	วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร	กรุงเทพฯ
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ขอแสดงควำมยินดี

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
*	ขายทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	เนื้อที่	23	ตารางวา	หน้ากว้าง	5	เมตร	ต่อเติมครัว	และที่จอดรถแล้ว	อยู่	ม.ตวงทอง	บางแคใกล้ตลาดบางแค	ราคา	2.5	ล้านบาท	ติดต่อ

เบอร์	085-153-5023
*	ขายทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	18	ตารางวา	3	นอน	2	นำ้า	ต่อเติมโรงรถ	ครัวเรียบร้อย	ภายในปูกระเบื้องสภาพสวย	ผ้าม่าน	มุ้งลวด	เหล็กดัด	แอร์	2	เครื่อง	อยู่หมู่บ้าน	

พฤกษา	D	ต.คลองสาม	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	ราคา	1,350,000	บาท	ติดต่อ	คุณศตวรรษ	โทรศัพท์	086-106-1544,	092-525-0055	
*	ขายบ้านเดีย่ว	2	ชัน้	80	ตารางวา	เนือ้ทีใ่ช้สอย	166	ตารางเมตร	3	ห้องนอน	3	ห้องนำ้า	มห้ีองรบัแขก	ห้องหนงัสอื	ห้องครวั	โรงรถจอดได้	2	คน	แอร์ฯ	4	เครือ่ง	

กล้องวงจรปิด	8	ตวั	พร้อมเฟอร์นเิจอร์	อยูห่มูบ้่านราชธาน	ีต.คลอง	5	อ.คลองหลวง	ราคา	2.95	ล้านบาท	ตดิต่อ	รศ.ดร.บญุหงษ์	จงคดิ	โทรศพัท์	081-899-2898

สอมธ. ร่วมแสดงคว�มยินดีกับคณะเภสัชศ�สตร์ เนื่องในโอก�สครบรอบ 5 ปีแห่งก�รก่อตั้ง 
เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2560 ณ มธ. ศูนย์รังสิต 

พ.ร.บ.สหกรณ์	2017
	

สอมธ.	 จัดโครงการสัมมนาที่ปรึกษา	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 และเจ้าหน้าที่	 “บรรยายพิเศษเรื่อง	 พระราชบัญญัติ
สหกรณ์	 2017	 โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 คุณพิเชษฐ์	 วิริยะพาหะ	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	2560	ณ	สอมธ.		
ศูนย์รังสิต
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มำเยี่ยมมำเยือน

	 สอมธ.	 ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นมาเยี่ยมชม	 และศึกษาดูงาน	 สอมธ.		
ดังนี้	

สอ.ครูสกลนคร จำ�กัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภ�คม 2560 ณ สำ�นักง�น ท่�พระจันทร์

สอ.ครูหนองค�ย จำ�กัด วันที่  6 พฤษภ�คม 2560 ณ สำ�นักง�นท่�พระจันทร์

สอ.ส�ธ�รณสุขนครศรีธรรมร�ช จำ�กัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภ�คม 2560 ณ สำ�นักง�นท่�พระจันทร์



 

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
	 	 สวสัดคีรบัสมาชกิทีร่กั	ข่าวสาร	สอมธ.	ฉบบัเดอืนพฤษภาคม	มกีจิกรรมทีน่่าสนใจสำาหรบั

สมาชิก	 หลายกิจกรรมด้วยกัน	 ได้แก่	 โครงการส่งเสริมจริยธรรม	“กิจกรรมทำ�ดี “45 ปี สอมธ. 
ปลูกป่�เพื่อพ่อ”	 โดยนำาสมาชิกไปปลูกต้นไม้	ณ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์พัทยา	 ไหว้พระ
ทำ�บญุวดัญ�ณสงัวร�ร�มฯ นมสัก�รพระพทุธรปูเข�ชจีรรย์ ในวนัที ่3 มถินุ�ยน 2560 กจิกรรม
ถัดม� เป็นกิจกรรมเสริมคว�มรู้สร้�งคว�มสัมพันธ์ สัมมน�สม�ชิกนอกสถ�นที่ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 17-18 มิถุน�ยน 2560 ณ โรงแรม ดีว�รี  จอมเทียนบีช จ.ชลบุรี และกิจกรรมที่นำ�คว�ม 

ยั่งยืนม�สู่ครอบครัวของสม�ชิก คือโครงก�รคว�มรู้สู่อ�ชีพอีก 4 หลักสูตร ให้สม�ชิกเลือกเข้�ร่วมกิจกรรมได้ต�ม
สะดวกเลยนะครับ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ที่ สอมธ. กำ�หนดไว้นะครับ รีบๆ สมัครกันนะครับ ช่วงนี้อ�ก�ศ 
ค่อนข้�งแปรปรวน ขอให้ทุกท่�นรักษ�สุขภ�พด้วยนะครับ 
          
 สวัสดีครับ
 น�ยธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์
 ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์
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