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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.75 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 2.50-4.00 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.25 ต่อปี 
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สอมธ. ร่วมสืบทอดประเพณีไทย
ร่วมรณรงค์ใช้กระทง

ที่ทำ�ม�จ�กวัสดุธรรมช�ติ

สอมธ. ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ดำาเนินการประจำาปี 2554 จำานวน 7 ตำาแหน่ง 7 คน 
เพื่อเป็นผู้แทนของท่านมาบริหารงานของ สอมธ. 
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-15.00 น.

โปรดทราบ สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำาท่วม
เตรียมยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการจาก สอมธ. ได้เลย 

 อ่านรายละเอียด หน้า 6




2ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนพฤศจิกายน 2553

1.	 สินทรัพย์รวม		 	 	 13,258,756,743.03	 13,864,361,693.02		15,093,488,003.77	
 1.1 เงินให้สมาชิกกู้    2,187,535,569.65   2,365,749,710.66   2,458,464,182.84 
	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	 	 	4,983,883,000.00			4,130,209,000.00			4,119,673,000.00	
 1.3 เงินลงทุน    
	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร	 	2,386,736,743.42			2,342,467,632.61			3,765,024,971.71	
  1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  3,628,456,773.12   4,989,419,189.12   4,714,073,409.82 
	 1.4	 สินทรัพย์อื่น	 	 	 	72,144,656.84		 	36,516,160.63		 	36,252,439.40	
2.	 หนี้สินรวม	 	   
 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก   9,841,377,072.79   10,279,809,208.72   10,474,341,065.20 
	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น	 	 	-				 	-					990,000,000.00	
	 2.3	 หนี้สินอื่น	 	 	 	329,087,440.62		 	265,152,453.66		 	264,070,745.69	
3.	 ทุนของสหกรณ์     
	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น	 	 		 1,994,571,980.00			2,222,217,030.00			2,248,184,420.00	
	 3.2	 ทุนสำารอง    621,948,609.13   675,482,589.62   675,482,589.62 
	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ	 	 	204,107,892.50		 	209,422,542.50		 	206,076,442.50	
4.	 การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ  ม.ค.	-	ธ.ค.	 ม.ค.	-	ก.ย.	 ม.ค.	-	ต.ค.
	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก	 	3,630,100.00		 	20,750.00		 	3,047,950.00	
         (1,313 ราย) (11 ราย) (1,101 ราย)
	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส  120,000.00   73,500.00   79,500.00 
         (80 ราย) (49 ราย) (53 ราย)
	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก	 340,000.00		 	297,600.00		 	334,000.00	
         (344 ราย) (298 ราย) (335 ราย)
	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	 	1,393,000.00		 	974,000.00		 	1,159,000.00	
	 	 หรือบุตรหรือบิดามารดา	 (161	ราย)	 (110	ราย)	 (129	ราย)
	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 	40,000.00		 	30,000.00		 	30,000.00	
         (8 ราย) (6 ราย) (6 ราย)
	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา			 	144,000.00		 	66,000.00		 	66,000.00	
	 	 ประสบภัยพิบัติ	 	 (16	ราย)	 (6	ราย)	 (6	ราย)
	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	 	-				 	271,500.00		 	273,000.00	
	 	 				 		 	 	 -				 (181	ราย)	 (182	ราย)
	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 204,717.28		 	257,092.00		 	283,930.00	
	 	 จ่ายค่ารักษาพยาบาล	 	 (82	ราย)	 (74	ราย)	 (80	ราย)
	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 	600,000.00		 	300,000.00		 	300,000.00	
	 	 เสียชีวิตหรืออวัยวะ	 	 (2	ราย)	 (1	ราย)	 (1	ราย)
	 4.10	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	 1,480,000.00		 	620,000.00		 	700,000.00	
         (15 ราย) (6 ราย) (7 ราย)
	 4.11	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	 	1,119,000.00		 	734,000.00		 	789,000.00	
         (51 ราย) (34 ราย) (37 ราย)
	 4.12	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	70	ปีบริบูรณ์	 	295,000.00		 	255,000.00		 	255,000.00	
         (14 ราย) (10 ราย) (10 ราย)
	 4.13	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	75	ปีบริบูรณ์	 	375,000.00		 	95,000.00		 	120,000.00	
         (17 ราย) (4 ราย) (5 ราย)
	 4.14	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	80	ปีบริบูรณ์	 125,000.00		 	90,000.00		 	100,000.00	
         (6 ราย) (5 ราย) (6 ราย)
	 4.15	กองทุนเกษียณอายุราชการ	 2,435,000.00		 	3,980,000.00		 	3,980,000.00	
         (60 ราย) (99 ราย) (99 ราย)
 

วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

	 	 	 31	ธ.ค.	52	 30	ก.ย.	53	 30	ต.ค.	53

จÓนวนสมาชิก	 6,681	คน		 6,924	คน	 6,953	คน
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ประธานฯ
พ บ ส ม า ชิ ก

	 สวสัดคีรับชว่งเวลาทีผ่า่นมาหลายจงัหวดัทีไ่ดร้บัภยัจากน้ำาทว่ม	ซึง่ผมเชือ่แนว่า่สมาชกิหลายทา่นคงไดต้ดิตามขา่ว
และให้ความช่วยเหลือ	 สมาชิกหลายท่านได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้	 โดยเฉพาะท่านที่อยู่ทางปทุมธานี	 นนทบุรี	
และอยุธยา	ซึ่งท่านก็มีสิทธิที่จะได้รับการบรรเทาจากทุนสาธารณประโยชน์ของ	สอมธ.	
	 สำาหรบัในชว่ง	9	เดอืนทีผ่า่นมาทางผูต้รวจสอบกจิการซึง่สมาชกิเปน็ผูเ้ลอืกเพือ่ตรวจสอบและกำากบัดแูลการทำางาน
ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการไปเมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2553	โดย
ท่านได้ตรวจสอบทุกๆ	เรื่อง	 ที่เกี่ยวกับกับการบริหารจัดการสหกรณ์	 ดูเรื่องเอกสารต่างๆ	 บัญชี	 การเงิน	 การลงทุน	 การ
ดำาเนินงาน	รายละเอียดการใช้จ่ายตามงบประมาณ	จากการวิเคราะห์การดำาเนินงาน	9	เดือนของปี	2553	ผลการดำาเนินงาน
ของเราเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ตามสัดส่วนของระยะเวลาควรจะทำาได้ประมาณร้อยละ	75.00	แต่เราสามารถทำากำาไรได้												
ร้อยละ	77.87	แสดงว่าสหกรณ์สามารถทำากำาไรได้สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย	อย่างไรก็ตามทางด้านทุนดำาเนินงานซึ่งประกอบ
ไปด้วย	เงินรับฝาก	ทุนเรือนหุ้น	ทุนสำารองของเราที่เพิ่มขึ้น	ในขณะที่ภาคลงทุนเราไม่คล่องตัวเหมือนก่อน	ทำาให้ตัวเลขกำาไร
ของเราไม่สูงอย่างที่เคยเป็นมา	โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว	ที่สำาคัญบรรดาค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง	ซึ่งต้องถือว่าการ
จัดการบริหารเป็นไปอย่างไม่ด้อยคุณภาพลง	เพราะเราพยายามทำารายได้ให้สูงขึ้นในขณะที่ภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศส่งผลกระทบต่อเรา	เรายังคงพยายามทำาให้เกิดรายได้	ทุกวิถีทางภายในกรอบที่สหกรณ์จะทำาได้	และเราก็ดีใจ
ที่ภาคของรายจ่ายเราลดลง	
	 ยังมีบางเสียงที่ถามเข้ามาด้วยความเป็นห่วง	สอมธ.	เพราะที่เขารู้	เขารู้ว่า	สหกรณ์อื่น	จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าเรา	
และหลายสหกรณ์ก็คิดดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่า	 ผมก็พยายามชี้แจงผลต่อเนื่องจากรุ่นแรกๆ	 เขารู้จักออม	 เก็บเป็นทุนสำารอง
ไว้เยอะ	เมื่อเยอะ	เวลานำาไปหาดอกผลก็ไม่ต้องมีทุน	ก็สามารถนำามาสมทบทุน	ทำาให้เงินปันผลจ่ายได้สูงสุดตามเกณฑ์ของ
กฎหมายเรื่อยมา	แต่เมื่อปันผลดีก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่หุ้นยอมจะต้องเพิ่มสูงขึ้น	สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	ต่างกันกับการเพิ่มของ
เงินทุนสำารอง	ยิ่งตลาดการลงทุนถูกเบียดจากสถาบันการเงินที่ต่างกันก็เหลือสภาพคล่องอยู่มากด้วยแล้ว	การทำากำาไรของเรา	
ก็จะถูกมองว่าประสิทธิภาพในการทำากำาไรเราลดลง	ทั้งๆ	ที่การดำาเนินงาน	เราทำางานตามปกติและอยู่ในวาระที่พยายามเร่งให้
เกดิรายไดม้าโดยตลอด	การเรง่เพือ่ใหไ้ดร้ายได้	หลายทา่นอกีเชน่กนัทีเ่ปน็หว่งและใหเ้ราคำานงึถงึความเสีย่ง	ในเรือ่งความเสีย่ง
นี่เอง	ถ้าเรามาเข้าใจให้ตรงกันว่า	ผลกำาไรต่างๆ	สามารถขยับได้	ทุกอย่างไม่ต้องสูงสุด	ต่ำาสุด	อันที่จริงแล้วอัตราที่เราปล่อย
กู้ให้กับสมาชิกน่าจะเป็นตัวเลขสำาคัญที่จะชี้บอกว่าเงินปันผลควรจะเป็นเท่าไหร่	กล่าวง่ายๆ	คือ	ต้องไม่ห่างกันจนเกินไปนัก	
เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน	การทำางานต่างๆ	จะง่ายขึ้น	และลดความเสี่ยงลงได้อย่างมาก	แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า	ทางฝ่าย
กรรมการและฝ่ายจัดการจะลดความพยายามลง	 เราดำาเนินงานอยู่ในกรอบ	 กฎเกณฑ์	 เพื่อลดความเสี่ยงจริงๆ	 โดยเรายังวิ่ง
ด้วยความแรงและเร็วอยู่	เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่จะทำาได้	ถึงจะไม่ได้เท่าเกณฑ์สูงสุด	แต่ก็ต้องเข้าใกล้เกณฑ์สูงสุด
ให้ได้	
	 ผมใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งเงนิปนัผลมาโดยตลอด	เพือ่สือ่ถงึความรูส้กึวา่เงนิปนัผลเราตอ้งอิงอยูก่บัความเปน็จริงกบั
ภาพธรรมชาติของการเงิน	 เพื่อให้เรามองและคิดปันผล	 ประโยชน์จากสหกรณ์แบบให้และรักษา	 หรือแบ่งแล้ว	 สอมธ.เรายัง
ดำาเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคง	สมาชิกมีความเข้าใจที่จะรับและให้สหกรณ์อยู่ตลอดเวลา	
	 วนันีค้ยุกนัมานานนะครบั	ตอนนีอ้ากาศเริม่เยน็ขณะทีน่้ำากย็งัอยูก่บัเรา	การหาเสยีงของบรรดาผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เปน็
กรรมการ	สอมธ.	ชุดใหม	่นา่จะเปน็ไปดว้ยดี	ถ้อยทถี้อยอาศยั	กนันะครับ	หวัเราะและยิม้ใหก้นัขณะหาเสยีง	เพราะถือว่าเพยีง
ท่านลงเป็นผู้สมัครเพื่อมาเป็นกรรมการ	 ก็ถือได้ว่าท่านได้ใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งตามหลักการของการเป็นสมาชิกสหกรณ์	
โชคดีทุกท่านครับ	สวัสดี	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	ธนะวังน้อย)
ประธานกรรมการ
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อ่านหน่อยนะ โดย นายจะบอก

 สวัสดีประจำาเดือนพฤศจิกายน	2553	กับนายจะบอก	ก็ต้องขอเป็นกำาลังใจให้กับผู้ท่ีประสบอุทกภัย 
ในช่วงน้ี	 ต้องยอมรับครับว่า	 หนักหนาสาหัสกันกว่าช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	 เทศกาลลอยกระทงปีน้ีคง										
ไม่ต้องห่วงว่า	 จะมีน้ำาให้ลอยหรือไม่มีให้ลอย	 นายจะบอกคิดว่าคนไทยควรจะกลับมาหวนคิดให้ได้กับ
หลายๆ	เหตุการณ์ว่า	เราทำาอะไรลงไป	เราจึงยังคงแก้ปัญหาหลายๆ	อย่างไม่ได้	...	ก็หวังว่าคงจะคิดได้กัน
ก็แล้วกัน	
	 ฉบับน้ีขอพักเร่ืองอ่ืนไว้สักฉบับก่อน	 ต้องขอนำา	 “คัมภีร์นักบริหาร”	 ซ่ึงเป็นพระบรมราโชวาท						
และพระราชดำารัสมาฝากกัน 
	 “สามัคคีหรือการปรองดองกัน	 ไม่ได้หมายความว่า	 คนหน่ึงพูดอย่างหน่ึง	 คนอ่ืนต้องพูดเหมือน
กันหมด	ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย	 ต้องมีความแตกต่างกัน	แต่ต้องทำางานให้สอดคล้องกัน	แม้จะขัด
กันบ้าง	ก็ต้องสอดคล้องกัน”
	 “คำาท่ีเคยพูดทุกคร้ัง	คือต้องสามัคคีกัน	ต้องไม่ขัดขากันมากเกินไป	แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
ทำาแบบท่ีบางคนนึกจะทำา	จะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำางานตามหน้าท่ี	เม่ือทำางานตามหน้าท่ีแล้ว	ก็ต้องหวัง
ดีต่อผู้อ่ืน	น่ีเป็นหลักสำาคัญต้องทำางานด้วยการเห็นอกเห็นใจกัน	และทำาด้วยความขยันหม่ันเพียร”
	 “ความพอเพียงน้ี	ก็แปลว่า	ความพอประมาณและความมีเหตุผล”
	 “บางคนมีความรู้เหมือนกัน	 แต่ความเห็นต่างกัน	 ดังน้ันก็จะต้องปรึกษากันมากกว่าจะเถียงกัน	
คำาว่า	ปรึกษากับคำาว่าเถียงน่ีต่างกัน	คำาว่าเถียงใช้แต่อารมณ์	คำาว่าปรึกษาใช้ปัญญา	ถ้าสามารถท่ีจะใช้ปัญญา
ปรึกษากันจะได้คำาตอบ	เพราะว่าความจริงน้ัน	มีอันเดียว	ความเท็จมีหลาย	หรือทางท่ีผิดมากมาย	แต่ความ
จริงทางท่ีดีส่วนมากเป็นทางเดียวท่ีจะสามารถนำาพาสู่ความสำาเร็จ”	
	 คำาสอนของ	 “พ่อหลวง”	 ใช้ได้กับทุกงานท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา	 ใครเท่าน้ันท่ีจะ 
พอสามารถนำาไปสอนตนได้ดีกว่ากัน	ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน	
	 จากกันไปกับคำาคมอีกสักนิด	ประสานายจะบอก	คือ	ทำาอะไรท่ีเป็นความดีให้แก่ผู้คน	แม้วันตาย
ก็ไม่ลืมจากกัน	เพราะชีวิตในความทรงจำาไม่มีวันตาย	และอย่ามัวแต่นึกถึงแต่ส่ิงท่ีเราไม่มี	มันจะทำาให้ลืมส่ิง
ท่ีเรามี	สวัสดีครับ	

นายจะบอก
สมาชิกท่านใดต้องการรับข่าว สอมธ.ในรูปแบบ pdf file ซ่ึงจะมีสีสันรูปภาพในข่าวสวยงามข้ึน สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ท่ี savings@tu.ac.th
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	 ฉบับเดือนพฤศจิกายน	2553	ขอรายงานผลจากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการตุลาคม	เพื่อให้
สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหวของ	สอมธ.ในเรื่องของการเข้าออกของสมาชิก	การอนุมัติเงินกู้ประเภทต่างๆ	
การให้สวัสดิการ และกิจกรรมสัมมนาดังนี้        
 1.	สมาชิกภาพ	มีบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ	สมัครสมาชิกจำานวน	37	ราย	เดือนนี้มีสมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพ	เนื่องจากลาออก	จำานวน	7	ราย	มีสมาชิกคงเหลือจำานวน	6,953	คน
	 2.	เงนิใหกู้ส้ามญั	อนมุตัใิหส้มาชกิกูเ้งนิประเภทสามญั	จำานวน	359	ราย	เปน็จำานวนเงนิทัง้สิน้	41.02	
ล้านบาท	โดยเงินกู้สามัญส่วนใหญ่กู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็นประกัน	จำานวน	322	ราย	เป็นจำานวน
เงิน	31.24	ล้านบาท	และกู้โดยใช้บุคคลค้ำาประกัน	จำานวน	37	ราย	เป็นจำานวนเงิน	9.78	ล้านบาท
 3.	เงินให้กู้ฉุกเฉิน	 อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทฉุกเฉิน	 จำานวน	 175	 ราย	 เป็นจำานวนเงิน	 2.32	
ล้านบาท
 4.	เงินให้กู้พิเศษ	 อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทพิเศษ	 จำานวน	 28	 ราย	 เป็นจำานวนเงิน	 30.42	
ล้านบาท	กู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็นประกัน	จำานวน	7	ราย	เป็นจำานวนเงิน	7.47	ล้านบาท	และกู้
โดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน	จำานวน	21	ราย	เป็นจำานวนเงิน	22.95	ล้านบาท
 5.		สวัสดิการแก่สมาชิก	 การให้สวัสดิการในเดือนนี้คณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาอนุมัติ
ช่วยเหลือสมาชิกเป็นจำานวนเงิน	405,901	บาท	ดังนี้
					 	 5.1		เงินช่วยค่าทำาศพคู่สมรส	บุตร	บิดา	และมารดาของสมาชิก	จำานวน	18	ราย	เป็นจำานวนเงิน	 
     151,000 บาท 
	 	 5.2		เพื่อการสมรส	จำานวน	3	ราย	เป็นจำานวนเงิน	4,500	บาท	
	 	 5.3		เงินสมทบค่ารักษาพยาบาล	จำานวน	31	ราย	เป็นจำานวนเงิน	41,400	บาท
	 	 5.4		สวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	จำานวน	2	ราย	เป็นจำานวนเงิน	3,000	บาท
	 	 5.5		เพื่อสงเคราะห์สมาชิกเนื่องจากประสบอุทกภัย	จำานวน	3	ราย	เป็นจำานวนเงิน	4,000	บาท
	 	 5.6		ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ	จำานวน	6	ราย	เป็นจำานวนเงิน	24,001	บาท
	 	 5.7		เงินกองทุนทดแทนกรณีอายุครบ	65	ปี,	70	ปี	และ	80	ปี	จำานวน	6	ราย	เป็นจำานวนเงิน	 
     98,000 บาท
	 	 5.8		เงินกองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	จำานวน	1	ราย	เป็นจำานวนเงิน	80,000	บาท

      

จากห้องประชุม

มุมนี้มีที่มา
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ยื่นขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือน้ำาท่วม 
เตรียมเอกสารยื่นได้เลย 

 สำาหรับสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำาท่วม สามารถยื่นขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดา 

หรือมารดา ของสมาชิกประสบภัยพิบัติ โดยเตรียมเอกสารประกอบการยื่นรับเงินสวัสดิการฯ ดังนี้ 

 1. สำาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก 

 2. สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ (คู่สมรส บิดา มารดา)

 3. หลักฐานรับรองความเสียหายของทางราชการ  

 4. ภาพถ่ายที่แสดงบ้านเลขที่ บริเวณรอบที่พักอาศัย ภาพภายในที่พักอาศัยและทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมเขียน

บรรยายใต้ภาพ

 สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนสงเคราะห์ฯ ได้ที่ www.savings.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติม ได้ที่ สำานักงานท่าพระจันทร์ โทรศัพท์  0-2623-5086-7  สำานักงานศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2986-9178

ข่ า ว ย่ อ ย
สอมธ.	ร่วมพิธีวางพานพุ่ม	“สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า”	ประจำาปี	
2553	ณ	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อถวายเป็นพระราช
กศุลแดส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีเมือ่วนัที	่21	ตลุาคม	2553

 


สอมธ.	รว่มเปดิสถานบีรกิารกา๊ซ	NGV	และรว่มปลกูตน้ไมต้ามโครงการ	
“รักษ์ธรรมศาสตร์	 รักษ์ธรรมชาติ	 ลดภาวะโลกร้อน	 ถวายพ่อหลวง”	
เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2553	ณ	สถานีบริการก๊าซ	NGV	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	



	 คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ	 24	 ปี	 กองงานศูนย์รังสิต	 
เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2553	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	
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บรรยายตามหน่วยงาน

เยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิกศูนย์พัทยา

ขอแสดงความเสียใจ













	 สอมธ.	 บรรยายให้ความรู้เรื่องของการบริหารและสวัสดิการของ	 สอมธ.	 ในโอกาสการจัดสัมมนาของคณะสหเวชศาสตร์		
เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2553	พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนา	เป็นจำานวนเงิน	10,000	บาท

	 เมื่อวันที่	 21	 ตุลาคม	 2553	 สอมธ.โดยประธานกรรมการ	 คณะกรรมการดำาเนินการและฝ่ายจัดการ	 ได้เดินทางไปมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกวิทยาลัยนวัตกรรมศูนย์พัทยา	โดยมีบุตรของสมาชิกจำานวน	11	คน	มาร่วมรับทุน	พร้อมสมาชิก 
มาร่วมในการมอบทุนฯ	 นอกจากนี้	 ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารงานและสวัสดิการต่างๆ	 ในการสัมมนาของหน่วยงาน	 โดย	
สอมธ.	ได้มอบเงินสนับสนุนการสัมมนา	เป็นจำานวนเงิน	3,900	บาท	

	 สอมธ.	 โดยคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ	 เนื่องจากสมาชิกเสียชีวิต	
จำานวน	2	ท่าน	สอมธ.	ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้

นายไพรัช	เพ็ชรไพฑูรย์	เลขทะเบียนที่	5563	สังกัด	กองกลาง	
เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2553	ณ	วัดมงคลวราราม

ผศ.กรกาญจน์	 รักเผ่าพันธุ์	 เลขทะเบียนที่	 1833	 สังกัดคณะ	
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 เมื่อวันที่	 3	 พฤศจิกายน	 2553	
ณ	ที่บ้านซอยลาดพร้าว	91
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	 ถั่วแดงและถั่วขาว	 (kidney	 beans)	 มีชื่อทาง
วทิยาศาสตรว์า่	Phaseolus vulgaris L.	จดัเปน็ถัว่ทีใ่หโ้ปรตนี
และไขมันต่ำา	 แต่จะสะสมพลังงานในรูปแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต		
เนื่องจากเป็นถั่วที่ใช้บริโภคเมล็ดแก่	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายไต	
(kidney)	 จึงเรียกว่า	 "kidney	 beans"	 ซึ่งถ้าเมล็ดมีสีแดงก็
เรียกว่า	red	kidney	beans	และถ้าเมล็ดสีขาวก็เรียก	white	
kidney	beans		
	 ถัว่แดงหลวงถกูนำาเขา้มาปลกูในประเทศเปน็ครัง้แรก
โดยโครงการหลวงป	ี2516	เพือ่จดุประสงคใ์หช้าวไทยภเูขาปลกู
เปน็พชืทดแทนฝิน่	และชว่ยรกัษาความอดุมสมบรูณข์องดนิบน
ทีส่งู	ปจัจบุนัถัว่แดงหลวงไดก้ลายเปน็พชืเศรษฐกจิทีส่ำาคญัชนดิ
หนึ่งของชาวไทยภูเขาและเป็นที่สนใจของเกษตรกรในพื้นที่ราบ
ทั่วไปในเขตภาคเหนือ

อาหารสุขภาพ: ถั่ว (ตอนที่ 4) 
ถั่วแดงและถั่วขาว

	 ถัว่ขาวเปน็พชืทีม่ตีน้กำาเนดิในพืน้ทีส่งู	ในแถบประเทศเมก็ซโิก	กวัเตมาลา	เปน็พชืทีต่อ้งการอยูใ่นอากาศหนาวเยน็
ในช่วงที่มันจะเจริญเติบโต	ส่วนในประเทศไทยนั้นก็มีการลองปลูกถั่วขาวบนพื้นที่สูงเช่นเดียวกัน	พบว่าสามารถเพาะปลูกได้
ดีพอควรแต่การเพาะปลูกยังไม่แพร่หลายนัก
	 ทั้งถั่วแดงและถั่วขาวมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์มากมาย	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	58%	โปรตีน	22%	ลิปิด	0.6%	
ไฟเบอร์	5.4%		อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่สำาคัญหลายชนิด	โดยเฉพาะ	เหล็ก	โปตัสเซียม	ซีลีเนียม	โมลิบดินัม	วิตามิน 
บี	1	บี	6	และกรดโฟลิค	
	 ในปัจจุบันมีการสกัดสารสำาคัญจากถั่วขาวที่ชื่อว่า	ฟาซีโอลามีน	(phaseolamin)	มีสมบัติเป็น	“starch	blocker”	
หรือสารบล๊อคแป้ง	 ออกฤทธิ์ทำาให้เอนไซม์อะไมเลสที่ย่อยอาหารจำาพวกแป้งนั้นว่องไวน้อยลง	 มีผลทำาให้การย่อยแป้งหรือ
คาร์โบไฮเดรตที่เราบริโภคเข้าไปนั้นเป็นน้ำาตาลได้ลดลงถึง	50-60%	ทำาให้ได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละ
วนั		รา่งกายกจ็ะเผาผลาญไขมนัทีส่ะสมออกมาใช	้	ดงันัน้จงึมกีารนำาเอาสารสกดัถัว่ขาวนีไ้ปใชใ้นการเปน็ยาสำาหรบัผูท้ีต่อ้งการ
ควบคุมน้ำาหนักและผู้ที่เป็นเบาหวาน
	 ในถัว่แดงมกีารคน้พบสารจำาพวกเลคตนิ	(lectin)	ชนดิหนึง่เรยีกวา่	ไฟโตฮแีมกกลตูนินิ	(phytohaemagglutinin)	
ซึ่งเป็นสารที่ทำาให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนได้	 ภายใน	 1-3	 ชั่วโมง	 หลังรับประทาน	 ในถั่วขาวจะพบได้เช่นกัน	 แต่ใน
ปริมาณที่น้อยกว่าคือเพียง	1	ใน	3	ของที่พบในถั่วแดง	สารนี้ทนต่ออุณหภูมิค่อนข้างสูงได้		ดังนั้นวิธีการปรุงอาหารพร้อม
กับสลายสารนี้คือ	ให้ความร้อนหรือต้มที่อุณหภูมิไม่ต่ำากว่า	100	องศาเซลเซียส	เป็นเวลาอย่างน้อย	10	นาที	
	 เมนูสุขภาพขอแนะนำาขนมหวานง่ายๆ	รับประทานได้ทั้งครอบครัว	นั่นคือ	ถั่วแดงหวานเย็น	ต้อนรับลมหนาวค่ะ	
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โครงการความรู้สู่อาชีพ
หลักสูตรการผูกโบ	และห่อของขวัญ	ส่งท้ายปี	2553

 สอมธ.	จัดโครงการความรู้สู่อาชีพหลักสูตร	การผูกโบและห่อของขวัญ	ส่งท้ายปี	2553	
เพื่อให้สมาชิกสามารถนำาไปใช้ได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้	 จัดขึ้นเมื่อวันที่	 30-31	
ตุลาคม	2553	ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต	

ส่วนประกอบ
1.		ถั่วแดง	ใหม่และเม็ดอวบอิ่ม	(สวยเซ็กซี่?)
2.		น้ำาตาลกรวดหรือน้ำาตาลทรายแดง
3.		กะทิสด	/	กะทิกระป๋อง	/	นมสด	/	นมข้นหวาน	/	นมข้นจืด	
	 หรือน้ำาแดงเฮลบลูบอย	
4.		ใบเตย	3-4	ใบ
5.		น้ำาแข็งทุบ
6.		เกลือ	(นิดหน่อย)
วิธีทÓ
	 นำาถั่วแดงที่ผ่านการแช่น้ำาค้างคืนแล้ว	มาต้มกับน้ำา	 และใบเตย	 จนถั่วสุกนิ่ม	 ใส่น้ำาตาลให้หวานตามชอบและเติม
เกลือตามเล็กน้อยเพื่อตัดกับรสหวานๆ	ทิ้งไว้ให้เย็น	เวลาเสริฟ	ตักถั่วแดงและน้ำาที่ต้มใส่ถ้วย	เติมน้ำาแข็ง	ราดด้วยกะทิ	หรือ
นมขน้หวาน	หรอืน้ำาแดงเฮลบลบูอย	กไ็ดค้ะ่	แลว้แตจ่ะชอบแบบไหน	เทา่นี	้ความอรอ่ยทีม่คีณุคา่ทางอาหารกม็าเสรฟิพรอ้มๆ	
กันได้
เมนูเพิ่มเติม		  
	 บางท่านอาจไม่ชอบขนมหวาน	ขอแถมสูตรอาหารคาวถั่วแดงอีก	2	สูตรค่ะ
	 1.		สูตรอาหารบำารุงเสริมพลังถั่วแดงแรงฤทธิ์	คือเมนูไก่ตุ๋นกับถั่วแดง	ใช้ไก่ที่เอาเครื่องในออกหมด	ล้างสะอาด	ใส่
ถั่วแดง	(ควรนำาถั่วไปต้มในน้ำาเดือดก่อนอย่างน้อย	10	นาทีนะคะ)	ลงไปในท้องไก่สัก	60	กรัม	นำาไปตุ๋นจนสุก	ปรุงรสตาม
ชอบ	เมนูนี้จะได้พลังไก่เป็นยาบำารุงกำาลัง	และเสริมฤทธิ์ถั่วแดง	เพื่อช่วยในการลดบวมต่างๆ	ได้	และช่วยบำารุงกำาลังด้วย
	 2.		สตูรอาหารถัว่แดงลดความดนัโลหติสงู		ถัว่แดง	30	กรมั	ตม้กบัพทุราจนี	15	ลกู	ตม้ใหเ้ปือ่ย	นำามารบัประทาน
วันละ	1	ครั้ง	เช้าหรือเย็นก็ได้	เป็นเวลาสัก	1	เดือน	หากท่านที่กำาลังรับประทานยาลดความดันอยู่	สูตรอาหารนี้จะช่วยเสริม
ฤทธิ์ลดความดันได้ยิ่งขึ้น
ที่มา:
http://gotoknow.org/blog/naepalee/174520		http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=87
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_bean		http://www.foodreference.com/html/artredkidneybeanpoisoning.html
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	บ้านเดี่ยว 
	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	51	ตารางวา	อยู่หมู่บ้านยูงทอง	ซอยสุขาภิบาล	1	อ.ปากเกร็ด	ราคา	2.8	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณสุณีย์
		 โทรศัพท์	081-104-4842,	085-151-2558,	0-2962-9614
	ทาวน์เฮาส์ 
	ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	23	ตารางวา	2	ห้องนอน	2	ห้องน้ำา	แอร์	ปั๊มน้ำา	แท็งก์น้ำา	ตกแต่งห้องครัว	พร้อมอยู่	ใกล้ท๊อปส์															
	 และตลาดสายไหม	เดินทางสะดวก	ราคา	1.28	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณเจี๊ยบ	โทรศัพท์	081-805-5669
	 ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว	18	ตารางวา	ราคา	800,000	บาท	ติดต่อ	คุณสุณีย์	โทรศัพท์	081-104-4842,	085-151-2558,
	 0-2962-9614
	ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	18	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องน้ำา	ต่อเติมเต็มพื้นที่	อยู่หมู่บ้านพฤกษา	3	ซอยวัดลาดปลาดุก
	 อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี		ราคา	790,000	บาท	ติดต่อ	คุณชิมรส	โทรศัพท์	085-113-0661
	ทาวน์เฮาส์	2	ช้ัน	19	1/2	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องน้ำา	อยู่หมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด้นท์	5	ติดถนนใหญ่	ใกล้ศาลากลาง																				
	 จ.นนทบรุี	ใกลห้า้งสรรพสนิคา้	และสถานทีร่าชการ	ราคา	1.8	ลา้นบาท	ตดิตอ่	คณุเกษมทรพัย์	โทรศพัท์	081-100-5424			

แลกเปลี่ยนซื้อ ขาย-
CQ 

อาหาร
สมอง

เฉลยคÓตอบ	(ตุลาคม)
เราลองมาแตกแถวของบล็อก	ดูว่าแต่ละแถวมีบล็อกกี่ก้อน

8	ก้อน

10	ก้อน

8	+	6	ก้อน

รวมทั้งสิ้น	=	8	+	10	+	8	+	6	=	32	ก้อน

เฉลยคÓตอบประจÓเดือนตุลาคม
1,253 ทุน

	 อาหารสมองเดือนนี้	ขออนุญาตข้ามไป
เป็นเดือนหน้า	 ทั้งนี้เพราะเรามีแบบประเมิน
ความพึงพอใจในข่าว		สอมธ.	 เปิดโอกาสให้
สมาชิกผู้อ่านทุกท่านได้ให้ข้อมูล	 แนะนำา	 และ 
ติชม	 เพื่อคณะผู้จัดทำาฯ	 จะได้นำาไปปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป	 ขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงที่
ให้ความร่วมมือค่ะ

	 สำาหรับอาหารสมอง	ฉบับนี้	 ไม่มีผู้ตอบ
คำาถามถูกทั้ง	2	ข้อ	จึงทำาให้ไม่มีผู้ได้รับรางวัล	
แล้วฉบับหน้าส่งคำาตอบมาร่วมสนุกกันใหม่นะคะ
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๒.๑	 รูปเล่มและรูปแบบ

	 -	 กระดาษที่ใช้

	 -	 ขนาดตัวหนังสือ

	 -	 Artwork	(รูปแบบโดยรวม)

๒.๒	 เนื้อหาและบทความต่างๆ	

	 -	 วันนี้....ที่	สอมธ.

	 -	 ประธานฯ	พบสมาชิก

	 -		อ่านหน่อยนะ	(นายจะบอก)

	 -		มุมนี้มีที่มา

	 -		สกู๊ปกิจกรรมต่างๆ	

	 -		ธรรมะ			:	ออมบุญเพื่อชาตินี้และชาติหน้า

	 	 	 :	มาออมบุญกันดีกว่า

	 -		อาหารและเมนูสุขภาพ

	 -		อาหารสมอง	(เกมส์)

	 -		ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน

๒.๓		การจัดส่ง	 			

	 -		การจัดส่งทั่วไป

	 -		การจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด
แบบประเมินความพึงพอใจ	ข่าว	สอมธ.

๑.	 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม	 	
	 ชือ่..........................................................นามสกลุ.....................................................เลขทะเบยีนสมาชิก.......................
 ๑.๑ เพศ  	หญิง		 	 	ชาย 	อื่นๆ
	 ๑.๒	อายุ		 	น้อยกว่า	๓๑	ปี				๓๑-๔๐	ปี			๔๑-๕๐	ปี	 	๕๑-๖๐	ปี	 	มากกว่า	๖๐	ปี
	 ๑.๓	 สถานภาพการสมรส	 	 	โสด	 	สมรส 	อื่นๆ
	 ๑.๔	 สถานภาพการทำางาน  	ข้าราชการ 	พนักงาน 	อื่นๆ
	 ๑.๕	 อายุการเป็นสมาชิก	 	น้อยกว่า	๑๑	ปี				๑๑-๒๐	ปี			๒๑-๓๐	ปี			 มากกว่า	๓๐	ปี
๒.	 ความพึงพอใจ	ข่าว	สอมธ.
	 ๕	=	ดีมาก					๔	=	มาก					๓	=	ปานกลาง					๒	=	พอใช้					๑	=	ควรปรับปรุง

รายละเอียด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓.	 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ...........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................

คณะผู้จัดทำาจะจับรางวัลเล็กๆ	น้อยๆ	เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลาตอบแบบสอบถาม
เป็นจำานวน	๑๐	รางวัล	ซึ่งจะประกาศให้ทราบในข่าว	สอมธ.เดือนถัดไป
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	 อุทกภัยปีน้ีรุนแรงเหลือเกิน	ขอส่งกำาลังใจไปถึงผู้ท่ีได้รับประสบภัยทุกคน	ในภาวะวิกฤตคงเป็นการพิสูจน์ความมีน้ำาใจ	ความช่วยเหลือ
และการให้ของคนไทยเรา	เพ่ือนสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบน้ี		โปรดพลิกอ่านการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับสวัสดิการด้วยค่ะ
	 ข่าว	สอมธ.ฉบับต้อนรับเทศกาลลอยกระทงน้ี	ยังคงมีบทความและกิจกรรมต่างๆ	ท่ีน่าสนใจเช่นเคย	ได้แก่	ประธานพบสมาชิกพูด
คุยการดำาเนินงานท่ีผ่านมา	นายจะบอกอัญเชิญพระบรมราโชวาทมาใช้กับการบริหาร	สกู๊ปความรู้สู่อาชีพ-การผูกริบบ้ินและการห่อของขวัญ	
อาหารสุขภาพ-ถ่ัวแดงและถ่ัวขาว	ซ้ือขายแลกเปล่ียน	และภาพกิจกรรมต่างๆ	
	 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดน้ีได้ปฏิบัติงานมากว่า	9	เดือนแล้ว	ดังน้ันจุลสารเดือนน้ีจึงมีแบบประเมินความพึงพอใจในข่าว	
สอมธ.	 อยากให้สมาชิกท่ีอ่านข่าวของเราให้ข้อมูลเพ่ือเป็นการสะท้อนกลับมายังคณะผู้จัดทำา	 เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงข่าวสารให้ดีย่ิง
ข้ึนไป	 สำาหรับสมาชิกท่ีกรุณาสละเวลาให้ข้อมูลกรอกแบบประเมินฯ	 แล้วส่งกลับมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ	 คณะผู้จัดทำาจะจับรางวัลเล็กๆ	
น้อยๆ	เพ่ือแสดงความขอบคุณ	เป็นจำานวน	10	รางวัล	ซ่ึงจะประกาศให้ทราบในข่าวเดือนถัดไป
	 สำาหรับ	“สัปดาห์การออม”	26-29	ตุลาคม	ท่ีผ่านมา	ผู้ท่ีแวะมาชมงานนิทรรศการและร่วมสนุกตอบคำาถาม	สามารถตรวจสอบ
รายช่ือผู้ท่ีตอบคำาถามถูกต้องและได้รางวัลเป็นกระปุกออมสินน่ารัก	ได้ท่ีสำานักงานท้ังสามแห่ง
	 สุดท้ายน้ี		ใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน	ไปใช้สิทธิหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดำาเนินการประจำาปี	2554	ในวันท่ี	21	ธันวาคม	
2553	เวลา	8.30-15.00	น.	อย่างพร้อมเพรียงเพ่ือแสดงความเป็นประชาธิปไตย	และเพ่ือท่ีจะเลือกผู้ท่ีเหมาะสมมาเป็นตัวแทนของเราอย่าง
แท้จริง

...บรรณ�ธิก�รแถลง...

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

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
0-2564-4449
ภายใน 1158-9

ประธานกรรมการ 102 รองผู้จัดการ 103
ผู้จัดการ 111 ฝ่ายบริการเงินฝาก 106
รองผู้จัดการ 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 ผศ.ดร.สมจิต ดำาริห์อนันต์ 
อนุกรรมการ นายสุรศักด์ิ กุลเรือง 
  นายชนินทร์ ชมดี
   นางสาวสายฝน อำาพันศรี
   นายเด่น มีประวัติ
   นายไพโรจน์ ภูชาญ
   นายรังษี ธารารมย์
เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

ผศ.ดร.สมจิต ดำ�ริห์อนันต์

ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์


