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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.75 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย 2.50 % ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.00 % ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.00-4.50 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   5.25 ต่อปี 
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2ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนพฤษภาคม 2554

1.	 สินทรัพย์รวม	 	 	 15,964,114,994.55	 16,025,503,759.65		16,227,310,222.74	
 1.1 เงินให้สมาชิกกู้    2,491,158,435.36   2,491,372,962.18   2,492,383,580.41 
	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	 	 	5,089,201,000.00			5,235,565,000.00			6,004,239,000.00	
 1.3 เงินลงทุน    
	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร	 	3,476,032,767.12			3,079,098,358.57			2,525,478,683.38	
  1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  4,818,724,598.22   5,168,434,260.10   5,168,234,069.53 
	 1.4	 สินทรัพย์อื่น	 	 	 	88,998,193.85		 	51,033,178.80		 	36,974,889.42
2.	 หนี้สินรวม	     
 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก   10,388,736,032.47   10,380,830,099.32   10,237,749,160.86 
	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น	 	 	1,690,000,000.00			1,890,000,000.00			2,190,000,000.00	
	 2.3	 หนี้สินอื่น	 	 		 312,368,332.41		 	276,143,113.88		 	272,133,884.38	
3.	 ทุนของสหกรณ์	     
	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น	 	 		 2,300,695,020.00			2,374,974,520.00			2,402,352,480.00	
	 3.2	 ทุนสำารอง    675,520,545.35   734,608,801.81   734,609,650.06 
	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ	 	 	204,907,342.50		 	206,870,061.50		 	206,681,561.50	
	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  96,446,979.11   96,446,979.11   96,446,979.11 
4.	 การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ	 	 ม.ค.	-	ธ.ค.	 ม.ค.	-	มี.ค.	 ม.ค.	-	เม.ย.
	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก	 3,454,650.00		 	28,700.00		 	28,700.00	
      (1,256 ราย) (10 ราย) (10 ราย)
	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส  94,500.00   18,000.00   30,000.00 
      (63 ราย) (12 ราย) (20 ราย)
	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก	 	395,400.00		 	75,800.00		 	118,800.00	
      (391 ราย) (76 ราย) (110 ราย)
	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	 	1,401,000.00		 	390,000.00		 	511,000.00	
	 	 หรือบุตรหรือบิดามารดา		 (157	ราย)	 (38	ราย)	 (51	ราย)
	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 	50,000.00		 	30,000.00		 	30,000.00	
      (10 ราย) (6 ราย) (6 ราย)
	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา			 	461,500.00		 	27,500.00		 	38,500.00	
	 	 ประสบภัยพิบัติ		 	 (181	ราย)	 (14	ราย)	 (17	ราย)
	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  289,500.00   7,500.00   9,000.00 
      (193 ราย) (5 ราย) (6 ราย)
	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 	305,176.00		 	33,179.00		 	41,751.00	
	 	 จ่ายค่ารักษาพยาบาล	 	 (93	ราย)	 (12	ราย)	 (13	ราย)
	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 	300,000.00		 	300,000.00		 	300,000.00	
	 	 เสียชีวิตหรืออวัยวะ	 	 (1	ราย)	 (1	ราย)	 (1	ราย)
	 4.10	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	 740,000.00		 	730,000.00		 	730,000.00	
      (8 ราย) (7 ราย) (7 ราย)
	 4.11	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	 	969,000.00		 	275,000.00		 	490,000.00	
      (44 ราย) (12 ราย) (20 ราย)
	 4.12	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	70	ปีบริบูรณ์	 	365,000.00		 	190,000.00		 	235,000.00	
      (14 ราย) (7 ราย) (9 ราย)
	 4.13	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	75	ปีบริบูรณ์	 	135,000.00		 	65,000.00		 	100,000.00	
      (6 ราย) (5 ราย) (7 ราย)
	 4.14	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	80	ปีบริบูรณ์	 100,000.00		 	55,000.00		 	55,000.00	
      (6 ราย) (3 ราย) (3 ราย)
	 4.15	กองทุนเกษียณอายุราชการ	 3,990,000.00		 	30,000.00		 	30,000.00	
      (100 ราย) (1 ราย) (1 ราย)

วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

	 	 	 31	ธ.ค.	53 31	มี.ค.	54	 30	เม.ย.	54

จÓนวนสมาชิก	 7,016	คน	 7,121	คน	 7,152	คน



3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนพฤษภาคม 2554

ประธานฯ
พ บ ส ม า ชิ ก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	ธนะวังน้อย)
ประธานกรรมการ

	 สวัสดีครับ	 ฉบับนี้	 คงอยู่ในช่วงเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 สำาหรับการเปิดเทอมของนักเรียนคงผ่านมาตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคม	เป็นการเริ่มต้นที่มีความหมายอีกครั้งหนึ่งของการเรียนรู้	แม้แต่ท่านที่ไม่ได้เรียนแล้ว	ก็สามารถเรียนรู้และแสดง
ความยินดีตามไปกับการเรียนรู้ที่เห็นก็ได้	
	 อยากใหส้รา้งความยนิดเีมือ่มองหรอืสมัผสัสิง่ตา่งๆ	เพราะหลายทา่นพอบอกเปดิเทอม	โอย..	รถตดิ...หรอืวา่คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่
มากขึ้นที่ต้องใช้ให้กับบุตรธิดาของท่าน	ผมฟังๆ	หลายท่านก็บอกเป็นปัญหาแต่ท่านก็ค่อยๆ	ผ่านไปได้	ก็เป็นปัญหาจนกระทั่งลูกๆ	
เรียนจบ	ทำางานกันเป็นทิวแถว	ผมก็เลยอยากให้เราสร้างความรู้สึกยินดี	เข้าใจตั้งแต่ต้น	จะได้ยินดีตลอดและยินดีมากขึ้น	เมื่อพวกเขา
ประสบความสำาเร็จจบการศึกษา	อย่างน้อยก็ทำาให้การดำาเนินชีวิตเรามีสีสันขึ้น	มีอะไรให้ทำามากขึ้น	กว่าความเป็นปกติ	
	 ในช่วงนี้อีกเช่นกันนะครับ	 ที่ทาง	 สอมธ.	 ประกาศให้เพื่อนสมาชิกขอทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของท่าน	 ทุนการศึกษา
ของเรามิได้จำากัดจำานวนทุน	เพราะฉะนั้นถ้าบุตรธิดาของท่านเข้าหลักเกณฑ์ตามที่วางไว้	ก็จะได้ทุนทันที	ไม่มีรอบคัดเลือก	จับฉลาก
กันให้วุ่นวาย	 ทุนการศึกษานี้	 ถือเป็นการให้รางวัลจากเพื่อนสมาชิกที่แสดงความยินดี	 ต่อการเรียนของบุตรธิดาของเพื่อนสมาชิก												
ใหร้างวลั	ใหก้ำาลงัใจกบัเดก็	จะไดม้ขีวญัมกีำาลงัทีจ่ะมมุานะเรยีนใหก้า้วหนา้ตอ่ไป	ผมวา่เดก็เขามคีวามภาคภมูใิจทีไ่ดร้บัทนุ	ยิง่ไดม้ารบั
ในบรรยากาศทีเ่ปน็พธิกีาร	เขา้รบัพรอ้มๆ	เพือ่น	ตอ่หนา้ทีป่ระชมุ	ไดร้บัในหอประชมุของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	โดยมทีา่นอธกิารบดี
เปน็ผูม้อบและใหโ้อวาท	เดก็ผูเ้ขา้รบันา่จะยิง่เพิม่ความภาคภมูิ	สรา้งความเชือ่มัน่	ไดป้ระสบการณใ์นการทำากจิกรรมตอ่หนา้ทีป่ระชมุใน
บรรยากาศพิธีการในหอประชุมของมหาวิทยาลัย	บรรยากาศตรงนี้	ผมอยากให้บุตรธิดาของท่านได้สัมผัส	ผมว่าน่าจะมีความสัมพันธ์	
กบัความกลา้ทีจ่ะแสดงออกมคีวามสมัพนัธก์บัความพยายามทีจ่ะศกึษาสงูๆ	ขึน้ไป		เพราะพธิกีารของเขาอยูท่า่มกลางหอประชมุสำาคญั
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โดยเฉพาะที่ท่าพระจันทร์	ที่ยังคงความเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่	มีความน่าเชื่อถืออยู่เสมอ	ภาพ
หมู่ที่ได้ถ่ายรูปกันกับท่านอธิการบดี	 น่าจะเป็นภาพแห่งความประทับใจเมื่อเขาได้โตไป	พูดมาถึงตรงนี้	 เพียงหวังเพื่อเชิญชวนให้ท่าน								
ผู้ปกครองมายื่นขอรับทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของท่าน	และถ้าเป็นไปได้อยากให้บุตรธิดาของท่านได้เข้ารับทุนด้วยตัวของพวกเขา
เอง	เขาจะไดท้ัง้ทนุ	ฝกึความมัน่ใจไดอ้อกสงัคม	และนา่จะเปน็การจดุประกายใหเ้ขาเพิม่ความขยนัทีจ่ะเลา่เรยีน	เพือ่ความกา้วหนา้ตอ่ไป	
	 อีกเรื่องหนึ่งที่	สอมธ.	จะมีกิจกรรมการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่	(ที่จะจัดขึ้นในวันที่	18-19	มิถุนายน	2554)	ปีนี้เราจัด
ที่พัทยา	กิจกรรมนี้	ถือเป็นการจัดให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ได้มีเวลาใกล้ชิดพูดคุยกับเพื่อนสมาชิก	มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทาง	สอมธ.	กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่า	หลายๆ	เรื่องของสวัสดิการล้วนแต่ได้มาจากสัมมนา	บรรดาความคิดเห็นของท่านเรามิได้ทิ้ง	
เราเก็บไว้	เราพิจารณาเมื่อถึงจังหวะเวลา	ความคิดเห็นของท่านมันก็งอกเงยกลายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ของเรา
	 แตท่กุอยา่งตอ้งใชเ้วลาจงัหวะและความเหมาะสม		เราทำางานอยูก่บัเงนิ	ทำางานอยูก่บัเงนิของสมาชกิ	การปรบัปรงุเปลีย่นแปลง	
แกไ้ข	ตอ้งคำานงึถงึความมัน่คง	ปลอดภยั	และความเจรญิทีจ่ะทำาให	้สอมธ.	เรากา้วตอ่ไปอยา่งภาคภมูิ	อยูคู่ก่บัมหาวทิยาลยัตอ่ไปโดยที่
เพื่อนสมาชิกยังคงได้ผลประโยชน์ต่างๆ	จาก	สอมธ.	อย่างชอบด้วยเหตุผลและความเหมาะสม	อุดมการณ์ของสหกรณ์เขาให้	เราต้อง
ช่วยกัน	ช่วยเหลือกัน	หลังจากที่ช่วยตัวเองแล้ว	กับสหกรณ์แล้วเราต้องพยายามคิดว่าเราจะให้อะไรกับสหกรณ์	เราจะช่วยสหกรณ์ได้
อย่างไร		สหกรณ์เราจึงอยู่ได้และก้าวหน้าอย่างมั่นคง	นอกจากการเข้ามาใช้บริการของสหกรณ์	ในฐานะของเจ้าของ	ผู้ฝากและผู้ขอใช้
สินเชื่อแล้ว	เราจะสามารถทำาอะไรให้กับ	สอมธ.	ได้อีก	คำาถามพื้นเหล่านี้เราใช้ถาม	ใช้สนทนากันในบรรยากาศของการสัมมนา	ซึ่งผม
มองเสมอว่า	การเข้าร่วมกิจกรรมของ	สอมธ.	อย่างเช่นการเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกนี้	ก็ถือว่าเป็นการให้อย่างหนึ่งของท่านต่อ	สอมธ.	
อย่างน้อยท่านก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม	และได้เข้าไปเสนอความคิดเห็น	ตามจุดมุ่งหมายของการสัมมนา	สัมมนามาเพื่อให้ท่านเตรียมตัว	
เตรียมความคิดไว้พูดคุยกัน	ผู้ที่เข้าร่วมคงได้พบกันนะครับ	ช่วงนี้ฝนตกตามฤดูกาลแล้วนะครับ	ถือร่มติดมือสักคันหนึ่ง	คงจะทำาให้
ท่านสบายใจขึ้นในการเดินทางไป-มา	กิจกรรมโครงการความรู้สู่อาชีพก็ยังมีอยู่	ก่อนจะจบตรงนี้	ก็ขอย้ำาในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากที่ท่าน
สมาชิกเป็นห่วงเป็นใยถามเข้ามาเรื่อยๆ	 เพราะเห็นภายนอกเขามีการเปลี่ยนแปลงกัน	 เราก็ปฏิบัติตามเหตุผลและความเหมาะสมครับ		
เงินฝากประจำาทุกประเภท	(ประจำา	3	เดือน-60	เดือน)	เราปรับขึ้นอีก	0.25	โดยปรับมาตั้งแต่วันที่	19	พ.ค.	2554	โชคดีครับ	สวัสดี
ครับ	....																																																																									
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อ่านหน่อยนะ โดย นายจะบอก

นายจะบอก
สมาชิกท่านใดต้องการรับข่าว สอมธ.ในรูปแบบ pdf file ซ่ึงจะมีสีสันรูปภาพในข่าวสวยงามข้ึน สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ท่ี savings@tu.ac.th

	 สวัสดีครับ	พบกันเดือนละครั้งกับข่าว	สอมธ.	ประจำาเดือนพฤษภาคม	2554	ช่วงนี้	ข่าวฮอตๆ	ที่สุดของคณะกรรมการฯ													
มาจากทั้งผู้ฝากและผู้กู้	ส่วนผู้ชมชอบอัตราเงินปันผล	แอบมองซุ่มเงียบๆ	ว่าปีนี้จะได้	10	หรือไม่	10	..	เริ่มกันเลยครับ
 ข่าวที่	1	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
	 สอมธ.	ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอีกครั้งเมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2554	(ดูรายละเอียดได้ในข่าว)	ก็ต้องขอเรียนนะครับว่า	
เรื่องดอกเบี้ยเงินรับฝากของ	สอมธ.	ไม่ต่ำากว่าธนาคารพาณิชย์	โดยทั่วไปอยู่แล้ว	อาจจะมีบ้างบางครั้งที่ต่ำากว่าโปรโมชั่นของธนาคาร
บางแห่ง	ในช่วงเวลาหน่ึง	แต่ถ้าหากว่าท่านฝากระยะยาวกับ	สอมธ.	ไม่ว่าจะเป็น	48	เดือน	60	เดือน	รับรองครับว่าถ้าบริหารเงินฝาก
ได้ดี	 อัตราดอกเบี้ยดีมากๆ	 เลยครับ	 และเงินที่รับฝากไป	ถ้าได้ส่วนเกินบ้าง	 ไม่ไปไหนครับ	กลับมาในรูปเงินปันผล	 เงินสวัสดิการ
ต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมธรรมศาสตร์	ในรูปแบบต่างๆ	ครับ	
 ข่าวที่	2	เรื่องการปรับเพิ่มวงเงินให้กู้	
	 กระแสข่าวแก่วงการผู้กู้สะพัดไปอย่างรวดเร็วว่า	สอมธ.	กำาลังปรับปรุงและพัฒนาการให้เงินกู้แก่สมาชิก	ก็ขอบอกครับว่า
เป็นจริง	สอมธ.	กำาลังคิดทุกอย่างให้มีความสุขุมรอบคอบ	ท่ีสำาคัญ	หลักการแห่งความม่ันคง	ซ่ึงเป็นหลักท่ีคณะกรรมการฯ	ไม่มีวันละท้ิง
ดังนั้น	ในขณะที่จะให้เงินกู้	ก็ต้องพิจารณาถึงหลักประกันต่างๆ	ทั้งที่	สอมธ.	ให้และสมาชิกควรรับผิดชอบ	ด้วยตนเองด้วย	
	 สาระที่สำาคัญ	คือเรื่องของผู้ค้ำาประกัน	คณะกรรมการฯ	ค่อนข้างจะเป็นห่วงในจุดนี้ว่า	ถ้าเพิ่มวงเงินให้กู้มากๆ	ถ้ามีอะไร
เกิดขึ้น	ผู้ค้ำาประกันจะเดือดร้อน	สอมธ.	ไม่ค่อยกลัวสมาชิกเสียชีวิตหรอกครับ	เรามีสวัสดิการที่มากพอสมควร	กลัวว่ากู้แล้วจะไม่มา
ทำางาน	พูดง่ายๆ	ว่า	“ตายไม่กลัว	กลัวหนี”	คราวนี้ละครับ	ผู้ค้ำาประกันว่าบานตะไท	ไหนจะหนี้ตัวเอง	ไหนจะหนี้ของคนอื่น	
	 ดังนั้น	 ขอไว้อย่างเถอะครับ	 ระบบสหกรณ์	 สมาชิกต้องช่วยกันดูแล	 คนไหนท่าทางไม่ดี	 ก็ไม่ควรจะค้ำาประกัน	 เช่น									
ขาดงานบอ่ย	เลน่การพนนั	ใชเ้งนิฟุม่เฟอืย	เปน็ตน้	สว่นใหญค่้ำาเพราะผลดักนัค้ำาประกนั	และสงสารขอ้หลงัเนีย่	ไมค่วรใหอ้ยูใ่นอารมณ์					
เราสงสารเขา	แล้วรู้หรือไม่ว่า	ถ้าเกิดอะไรขึ้น	เราซิจะถูกสงสาร	ไหนจะครอบครัว	ที่ต้องมาเดือดร้อนจากเราด้วย	สุดท้ายอาจจะหนี			
หรือลาออกจากงาน	 เพราะไม่รู้จะทำางานไปทำาไม	 ทำาแล้วไม่ได้เงิน	 จึงขอบอกเตือนด้วยความหวังดีเรื่องการค้ำาประกัน	 พิจารณาให้
รอบคอบ	แล้วภัยจะไม่ถึงตัว	
	 กอ่นจากกนั	กต็อ้งมสีาระอืน่ในเชงิบรหิาร	ทีน่ายจะบอกเรยีกวา่	“คมัภรีน์กับรหิาร”	โดยขอนำาพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	“พ่อหลวงของพวกเรา”	มาฝากกันครับ	
	 “หลักการสำาคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำาเร็จและเจริญก้าวหน้าได้แท้จริงคือ	 การไม่ทำาตัว	 ทำาความคิดให้					
คับแคบ	หากให้มีเมตตาและไมตรี	ยินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ”	
	 -	 ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้น	 จะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำา	 เมื่อยังไม่ลงมือทำา	 ประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้น								
เพราะฉะนั้น	ถึงหากจะมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงใด	ถ้าไม่นำามาลงมือทำา	ก็ปราศจากประโยชน์
	 -	 แม้จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงเพียงใด	ถ้าบกพร่องต่อการประมาณตนในทางปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	วิชาต่างๆ	ที่ได้เล่าเรียน
มาจนสำาเร็จนั้น	ก็ไร้ประโยชน์
	 -	 พิจารณาให้เห็นความสำาคัญของผู้อื่น	ให้รู้จักนับถือผู้อื่น	ใช้ความมีเหตุผลและความร่วมมือกันในการปฏิบัติบริหารงาน
ทั้งปวง	
	 -	 ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำาแหน่งสำาคัญ	ยิ่งต้องปฏิบัติให้ดี	ให้หนักแน่น	ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	
	 -	 ต่างคนต่างมีหน้าที่	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำาเฉพาะหน้าที่นั้น	 เพราะว่าถ้าคนใดทำาหน้าที่เฉพาะของตัว	 โดยไม่มอง			
ไม่แลคนอื่น	งานก็ดำาเนินไปไม่ได้	เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน	จะต้องเกี่ยวโยงกัน	ฉะนั้น	แต่ละคนจะต้องมีความรู้กับ
งานของผู้อื่น	แล้วช่วยกันทำา
	 6	 พระราชดำารัสที่ทุกคนที่ต้องทำางานร่วมกัน	 ลองไปอ่านแล้วนึกดู	 นะครับว่า	 ไม่มีใครหรอกครับทำางานประสบผลสำาเร็จ
ได้ดีเพียงคนเดียว	 ทีมงานสำาคัญมากๆ	 คนบางคนถ้าคิดว่าคิดเก่ง	 แต่ไม่สามารถที่จะนำาความคิดของตนถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้															
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยในองค์กร	องค์กรทุกองค์กรจะประสบความสำาเร็จ	ได้ด้วยคนในองค์กรทั้งหมด	สิ่งสำาคัญที่สุดของความคิดนั้น	
ต้องถูกยอมรับด้วย	จึงจะเรียกได้ว่า	ผู้นำาทางความคิดที่แท้จริง	สวัสดีครับ
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	 ฉบับเดือนพฤษภาคม	2554	ขอรายงานผลจากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการเดือนเมษายน	เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบความ
เคลื่อนไหวของ	สอมธ.ในเรื่องของการเข้าออกของสมาชิก	การอนุมัติเงินกู้ประเภทต่างๆ	การให้สวัสดิการ	และกิจกรรมสัมมนาดังนี้								
 1.	 สมาชิกภาพ	 มีบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ	 สมัครสมาชิกจำานวน	 15	 ราย	 เดือนนี้มีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ	
เนื่องจากขอโอนสมาชิกภาพ	1	ราย	และสมาชิกลาออก	จำานวน	7	ราย	มีสมาชิกคงเหลือจำานวน	7,152	คน
 2.	 เงินให้กู้สามัญ	อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทสามัญ	จำานวน	386	ราย	เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	45.27	ล้านบาท	โดย	
เงินกู้สามัญส่วนใหญ่กู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็นประกัน	จำานวน	348	ราย	เป็นจำานวนเงิน	32.81	ล้านบาท	และกู้โดยใช้บุคคล
ค้ำาประกัน	จำานวน	38	ราย	เป็นจำานวนเงิน	12.46	ล้านบาท
 3.		เงินให้กู้ฉุกเฉิน	อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทฉุกเฉิน	จำานวน	106	ราย	เป็นจำานวนเงิน	2.27	ล้านบาท
 4.		เงินให้กู้พิเศษ	อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทพิเศษ	จำานวน	29	ราย	เป็นจำานวนเงิน	26.44	ล้านบาท	กู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้น
และเงินฝากเป็นประกัน	 จำานวน	 11	 ราย	 เป็นจำานวนเงิน	 5.49	 ล้านบาท	 และกู้โดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน	 จำานวน	 18	 ราย													
เป็นจำานวนเงิน	20.95	ล้านบาท
 5.	 สวัสดิการแก่สมาชิก	 การให้สวัสดิการในเดือนนี้คณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือสมาชิก																
เป็นจำานวนเงิน	500,038	บาท	ดังนี้
								 	 5.1	เงินช่วยค่าทำาศพคู่สมรส	บุตร	บิดา	และมารดาของสมาชิก	จำานวน	12	ราย	เป็นจำานวนเงิน	113,000	บาท	
	 	 5.2	เพื่อการสมรส	จำานวน	6	ราย	เป็นจำานวนเงิน	12,000	บาท	
	 	 5.3	เงินสมทบค่ารักษาพยาบาล	จำานวน	32	ราย	เป็นจำานวนเงิน	35,600	บาท
	 	 5.4	สวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	จำานวน	1	ราย	เป็นจำานวนเงิน	1,500	บาท
	 	 5.5	ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ	จำานวน	2	ราย	เป็นจำานวนเงิน	22,938	บาท
	 	 5.6	เงินกองทุนทดแทนกรณีอายุครบ	65	ปี,	70	ปี	และ	75	ปี	จำานวน	12	ราย	เป็นจำานวนเงิน	315,000	บาท

      

จากห้องประชุม

มุมนี้มีที่มา

	ทาวน์เฮาส์ 
	 ทาวน์เฮาส์	 2	 ชั้น	 18	 ตารางวา	 3	 ห้องนอน	 2	 ห้องน้ำา	 ต่อเติมหน้าบ้าน	 หน้าจั่ว	 จอดรถได้	 1	 คัน	 อยู่หมู่บ้านพฤกษา	 8
	 มีเหล็กดัด	มุ้งลวด	ตู้กับข้าว	บ้านสีฟ้า	ราคา	820,000	บาท	ติดต่อ	คุณวินารัตน์	โทรศัพท์	08-9476-5256
	บ้าน   
 บ้านชั้นเดียว	25	ตารางวา	2	ห้องนอน	1	ห้องน้ำา	1	ห้องครัว	ต่อเติมแล้ว	จอดรถได้	2	คัน	อยู่คลองสอง	ราคา	1	ล้านบาท	
	 ติดต่อ	คุณป๊อบ	โทรศัพท์	08-5826-6439	
	บ้านเดี่ยว	2	ชั้น	55.6	ตารางวา	3	ห้องนอน	3	ห้องน้ำา	พร้อมแอร์	3	เครื่อง	อยู่หมู่บ้านวรารักษ์	คลองสาม	ราคา	2.7	ล้านบาท	
	 ติดต่อ	คุณวัฒนชัย	โทรศัพท์	08-9144-6870
	บ้านเด่ียว	2	ช้ัน	70	ตารางวา	3	ห้องนอน	3	ห้องน้ำา	อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง	ถ.ทุ่งมังกร	2	ตล่ิงชัน	ราคา	4.2	ล้านบาท	ติดต่อ	
	 คุณอุดมศักดิ์	08-1822-5886,	08-1449-8282
	ที่ดิน   
	ขายที่ดิน	93.7	ตารางวา	เป็นที่จัดสรร	โครงการบ้านสวน	อยู่คลอง	10	ธัญบุรี	อ.หนองเสือ	จ.ปทุมธานี	ราคา	850,000	บาท	ติดต่อ	
	 คุณปรียา	โทรศัพท์	08-1866-0484	
	รถยนต์  
	TOYOTA	WISH	ปี	2005	สีบรอนซ์เงิน	วิ่ง	50,600	กม.	ติดต่อ	คุณเอียด	โทรศัพท์	08-9795-3700

แลกเปลี่ยนซื้อ ขาย-
C U
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 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาเพ่ิมข้ึนอีก		
คร้ังหน่ึง	หลังจากท่ีได้ปรับเพ่ิมไปแล้ว	2	คร้ัง	เม่ือเดือนมีนาคม	และเดือนเมษายน	ท่ีผ่านมา	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วันชัย	ธนะวังน้อย	ประธานกรรมการฯ	ได้กล่าวว่า	ในปีนี้	สอมธ.	ได้ปรับเพิ่มอัตรา

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

*	เงินฝากประจำาทุกประเภท	ฝากไม่ครบ	3	เดือน	
 จะไม่ได้รับดอกเบี้ย	
*	เงินฝากประจำา	3	เดือน,	6	เดือน,	9	เดือน	และ	12	เดือน
 จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกÓหนด
*	เงินฝากประจำา	24	เดือน	และ	36	เดือน 
 จ่ายดอกเบี้ยทุก	3	เดือน 
*	เงินฝากประจำา	48	เดือน	และ	60	เดือน	
 จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน  
*	เงินฝากประจำา	6	เดือน,	9	เดือน,	12	เดือน,	24	เดือน,	36	เดือน,	48	เดือน	
	 และ	60	เดือน	กรณีถอนก่อนกำาหนด	และระยะเวลาการฝากต้ังแต่	3	เดือนข้ึนไป
	 จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็นรายวัน	ณ	วันที่ฝาก	

เงินฝากประจÓ	เสียภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	15%	ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ที่	

สÓนักงาน	สอมธ.	ทั้ง	3	สÓนักงาน	หรือ
โทรศัพท์หมายเลข	0-2623-5086-7	(ท่าพระจันทร์)	0-2564-4499	(ศูนย์รังสิต)

ดอกเบี้ยเงินฝากไปแล้ว	2	ครั้ง	คือ	 เมื่อเดือนมีนาคม	และเดือนเมษายนที่ผ่านมา	สำาหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในครั้งนี้	สอมธ.	 ได้
พิจารณาเห็นว่า	 เพื่อให้ผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝากเงิน	 สอมธ.	 ยังคงนโยบายในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินในอัตราท่ีสูงกว่า
ธนาคารพาณิชย์	และจะมีการปรับอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนอีกหรือไม่	ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก จึงได้มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกครั้ง สำาหรับ
เงินฝาก ตั้งแต่วันที่	19	พฤษภาคม	2554	ดังนี้	

เงินฝากออมทรัพย์	 	 1.00

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี	 1.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ	 2.50

เงินฝากประจÓทวีทรัพย์		 3.00

เงินฝากประจÓ		3	เดือน	 3.00

เงินฝากประจÓ		6	เดือน	 3.00

เงินฝากประจÓ		9	เดือน	 3.00

เงินฝากประจÓ	12	เดือน	 3.50

เงินฝากประจÓ	24	เดือน	 3.75

เงินฝากประจÓ	36	เดือน		 4.00

เงินฝากประจÓ	48	เดือน	 4.25

เงินฝากประจÓ	60	เดือน	 4.50

	 ประเภทเงินฝาก	 อัตราดอกเบี้ย

    

นานาสาระ ฉลาดทำางาน
   สร้างสุข
   5 ส.

 ในชีวิตคนเรา	ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด	คือ	“ช่วงวัย
ทำางาน”	ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ	40	ปี	จะทำาอย่างไรให้ทำางานอย่างมี
ความสุข	เรามีเทคนิค	5	ส.	มาฝาก	ค่ะ
	 ส.	ที่	1	สดชื่น	 เราต้องจัดเวลาให้เหมาะสมภายใน	 1	
วัน	โดยให้	8	ชั่วโมงแรก	อยู่กับการนอนหลับ	 8	ชั่วโมงที่สองสำาหรับ
การทำางาน	และ	8	ชั่วโมงที่สามนั้น	เป็นการพักผ่อน	เช่น	ดูหนัง	ฟัง
เพลง	เที่ยว	อ่านหนังสือ	ปรุงอาหาร	ทำาได้เช่นนี้	เราก็จะรู้สึกสดชื่น	
สมองปลอดโปร่งและตื่นตัวสำาหรับการทำางานด้วยค่ะ	

 ส.	ที่	2	สู้งาน	 มุ่งมั่นและตื่นตัวค่ะ	เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆ	เพื่อนำาไปสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำางาน	ซึ่งจะช่วยให้เรา
พัฒนาและก้าวหน้าอยู่เสมอ	โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ	แล้วลำาดับความสำาคัญของงาน	ลงมือสะสางหรือแก้ไขตามความสำาคัญและเร่งด่วน	
 ส.	ที่	3	สัมพันธภาพ	 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน	จะทำาให้เกิดความอบอุ่น	มีกำาลังใจและสนุกสนานกับงานมากกว่าการ
ทำางานโดยลำาพังและยังนำาไปสู่ความร่วมมือในการทำางานให้สำาเร็จลุล่วงด้วย	
	 ส.	 ที่	 4	 สื่อสาร	 การสื่อสารภายในองค์กร	 เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับ	 การพูดอย่าง
สร้างสรรค์	จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน	“สวัสดี”	“ขอโทษ”	“ขอบคุณ”	เป็นประโยคที่ควรพูดติดปาก	เพื่อแสดงถึงการมีมรรยาท	
และเป็นเสน่ห์แก่ผู้พูดอีกด้วย	
	 ส.	ที่	5	สุขใจ	 ทำางานด้วยความสุขใจ	ไม่มีผู้ใดท่ีอยากทำางานกับคนหงุดหงิด	เม่ือคุณย้ิมแย้มแจ่มใสและมองโลกในแง่ดี	สร้างพลังบวก
ในที่ทำางาน	 หาโอกาสสนทนากับผู้สูงอายุและผู้เยาว์บ้าง	 เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในบุคคลซึ่งมีวัยและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างจากเรา						
เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิต	ให้อภัยแก่ทุกคนที่ก่อปัญหาให้แก่เรา	ไม่ว่าปัญหาเหล่านั้น	จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม	
	 สุดท้าย	บรรยากาศของโต๊ะทำางานก็สำาคัญ	ควรจัดทุกอย่างให้เป็นระบบ	 เช่น	แฟ้มเอกสาร	ควรจัดเก็บให้เข้าที่เพื่อความสะดวกใน
การค้นหาและนำามาใช้งาน	ถ้ารู้สึกว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์	เต็มไปด้วยไฟล์งานที่ไม่ใช้แล้ว	ควรลบทิ้งไป	เพื่อเพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้าไป	หรือปลูกต้นไม้	
เพิ่มความสดชื่นในที่ทำางาน	เป็นต้น		
	 ทั้งหมดนี้	 จะทำาให้เกิดการผสมผสานระหว่างร่างกาย	 จิตใจ	 ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แบบของประสิทธิภาพในช่วงชีวิตการทำางานได้
อย่างสมดุล	ลองนำาไปปฏิบัติดูค่ะ	 โดยเฉพาะผู้กำาลังเริ่มเครียด	หรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำางาน	

 ที่มา:	หนังสือพิมพ์	ผู้จัดการรายวัน	ฉบับวันที่	18	พ.ค.	2554
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สอมธ.	 โดยคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	 ร่วมกิจกรรมการสัมมนากับชมรม									
เจ้าหน้าที่	สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2554	
ณ	 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช	 พัทยา	 จ.ชลบุรี	 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนา	
จำานวน 30,000 บาท  

สอมธ.	แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ
37	 ปี	 ของสำานักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม	 เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2554

สอมธ.ร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนาครบรอบ	12	ปี	สำานักงานจัดการทรัพย์สิน	
เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2554
      

      

ข่าวย่อย 

      

      

นายประกจิ	เบญมาศ	สมาชกิเลขทะเบยีนที	่01965	สงักดัทัว่ไป	เมือ่วนัที	่19	พฤษภาคม	
2554	ณ	วัดเสถียรรัตนาราม	จ.นครปฐม  

ขอแสดงความเสียใจ 
 สอมธ.	 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกถึงแก่กรรม	 สอมธ.	 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน
สมาชิกมา	ณ	ที่น ี้

นายพรวน สัสดี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี	00838
สังกัดทั่วไป	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2554							

ณ	วัดยางสุทธาราม	จ.กรุงเทพฯ



เฉลยเกมส์ ประจÓเดือนเมษายน
จงเติมเครื่องหมาย	+, −, ×, ÷ 
123	-	45	-	67	+	89	=	 100	

เฉลยคÓถามประจÓฉบับ
	 	 สอมธ.	 ได้กÓหนดให้มีทุนการศึกษาสÓหรับบุตร
สมาชิกทั้งหมดกี่ประเภท	มีประเภทใดบ้าง	
ตอบ	4	ประเภท		 1.	ทุนเรียนดี		 2.	 ทุนส่งเสริมการศึกษา	
	 	 	 	 3.	ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา	
	 	 	 	 4.	ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	

เกมส ์เหรียญในขวด	
 มีขวดอยู่ใบหนึ่ง	 เอาเหรียญอันหนึ่งใส่ลงไปในขวด		
แล้วใช้จุกก๊อกปิดปากขวดให้แน่น	 ขอถามว่า	 ถ้าจะเอาเหรียญ
อันนี้ออกจากขวดได้อย่างไร	โดยไม่ต้องเอาจุกก๊อกออกและต้อง
ไม่ทำาให้ขวดเสียหาย	

1.	 คุณภักดี	แซ่ลิ้ม		 เลขทะเบียน		5935
2.	 คุณวงเดือน	หมอกครบุรี	 เลขทะเบียน		5773
3.	 คุณสมศักดิ์	เทพวงค์			 เลขทะเบียน		3374
4.	 คุณจุรินทร์	สุนิตย์สกุล		 เลขทะเบียน	5096
5.	 คุณศรันยา	สาราณิยกิจ		 เลขทะเบียน		5727

รายชื่อผู้ตอบคÓถามถูก	5	ท่าน	
รับของรางวัลได้ที่	สÓนักงาน	สอมธ.	ค่ะ 

คÓถามประจÓฉบับ 
ท่านทราบหรือไม่ว่าตั้งแต่เดือนมกราคม	ถึงเดือนพฤษภาคม	2554	สอมธ.	ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาแล้ว	กี่ครั้ง?
ทราบคÓตอบแล้วรีบส่งกลับมาด่วน	ภายในวันที่	24	มิถุนายน	2554	ตอบถูก	5	ท่าน	รับของที่ระลึกจาก	สอมธ.	ไปเลย	
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   สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิก	 สอมธ.	 ที่รักทุกท่าน	 ข่าว	 สอมธ.ฉบับนี้	 เป็นฉบับที่เพื่อนสมาชิกติดตามกันอย่างใกล้ชิด	
เนื่องจากมีข่าวการพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกในหลายเรื่อง	 เช่น	 การปรับวงเงินกู้	 การพิจารณาผู้ค้ำาประกัน	 ฯลฯ	 อย่างที่
ทราบกันแล้วว่าความต้องการของสมาชิกคือ	 การพิจารณาวงเงินให้สูงหน่อย	 ผู้ค้ำาอย่าให้เยอะหรือจำานวนมากเกินไปนัก	
ประเด็นเหล่านี้คณะกรรมการดำาเนินการ	 ได้นำามาเป็นข้อพิจารณาแก่สมาชิก	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัว	 แต่ในขณะเดียวกันก็
คือความรัดกุม	 เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่สมาชิก	ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำาในภายหลัง	
	 	 	การสัมมนาสมาชิกท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี	18-19	มิถุนายน	2554	เป็นอีกเวทีหน่ึงท่ีสมาชิกจะได้มีโอกาสได้เห็นหรือเปรียบเทียบ
การบริหารสหกรณ์ของเรา	 กับของสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาที่เราจะจัดให้เพื่อนสมาชิกไปเยี่ยมชม	 อีกทั้งยังเป็นเวทีที่สมาชิก
จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการบริหารสหกรณ์ของเราอย่างแท้จริง
	 	 	การจัดความรู้สู่อาชีพกลับมาแล้วตามคำาเรียกร้องก็รีบสมัครกันเข้ามาได้	 การยื่นขอทุนการศึกษาเพื่อบุตรของสมาชิกก็
กำาลังเปิดให้บริการอยู่	รวมๆ	แล้วในเดือนน้ี	สอมธ.	มีกิจกรรมหลากหลายให้สมาชิกได้ร่วมใช้บริการกันอย่างเต็มท่ี	อย่าลืมนะคะ
ต้องการเสนอความคิดเห็นใดๆ	 เพื่อการพัฒนาการให้บริการหรือสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสามารถสื่อสารผ่านกรรมการทุกท่าน
ได้ค่ะ..เรายินดีให้บริการตามคำาสัญญาที่เคยให้ไว้ทุกคนค่ะ

...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
0-2564-4499
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 นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

 อนุกรรมการ นายชนินทร์ ชมดี

   นายทนง วิเศษสิงห์

   นางสาวบรรจง น้ำานวล  

  นายไพโรจน์ ภูชาญ  

  นายรังษี ธารารมย์

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์


