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เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย 2.75 % ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.50-5.00 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   5.50 ต่อปี (1 ก.ค. 2554)

เพลงชาติไทย เตือนไทยไว้เช้าค่ำา

ให้จดจำาจารึกไว้ทุกส่วน

จะดำารงคงไทยได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรัก สามัคคี 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานคำาขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2554

สอมธ. ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจÓปี 2554
รวม 1,294 ทุน แบ่งเป็น ทุนเรียนดี 983 ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษา 156 ทุน

ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 144 ทุน  
ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ 11 ทุน 

และ สอมธ. กÓหนดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจÓปี 2554
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมเล็ก

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.

(สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สÓนักงาน สอมธ. ทุกสÓนักงาน/www.savings.tu.ac.th)
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1. สินทรัพย์รวม   15,964,114,994.55   16,585,626,124.01  16,832,166,176.33 
 1.1 เงินให้สมาชิกกู้    2,491,158,435.36   2,484,019,627.18   2,496,111,100.42 
	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	 	 	5,089,201,000.00			6,420,697,000.00		 	6,804,681,000.00	
 1.3 เงินลงทุน    
	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร	 	3,476,032,767.12			2,579,965,036.14		 	2,431,823,134.60	
  1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  4,818,724,598.22   5,067,893,438.29   5,065,043,556.43 
	 1.4	 สินทรัพย์อื่น	 	 		 88,998,193.85		 	33,051,022.40		 	34,507,384.88	
2. หนี้สินรวม     
 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก   10,388,736,032.47   10,088,561,086.77   9,986,222,790.96 
	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น	 	 	1,690,000,000.00			2,590,000,000.00		 	2,890,000,000.00	
	 2.3	 หนี้สินอื่น	 	 	 	312,368,332.41		 	267,499,847.66		 	266,627,229.46	
3. ทุนของสหกรณ์     
	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น	 	 		 2,300,695,020.00			2,454,101,180.00		 	2,482,061,140.00	
	 3.2	 ทุนสำารอง    675,520,545.35   734,609,650.06   734,609,650.06 
	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ	 	 	204,907,342.50		 	204,287,761.50		 	204,139,257.50	
	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 96,446,979.11   96,446,979.11   94,086,621.21 
4. การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ  ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มิ.ย. ม.ค. - ก.ค.
	 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   54,000.00   60,000.00 
      (63 ราย) (36 ราย) (40 ราย)
	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก	 395,400.00		 	187,600.00		 	214,000.00	
      (391 ราย) (173 ราย) (203 ราย)
	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	 	1,401,000.00		 	819,000.00		 	904,000.00	
	 	 หรือบุตรหรือบิดามารดา		 (157	ราย)	 (83	ราย)	 (92	ราย)
	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 	50,000.00		 	55,000.00		 	55,000.00	
      (10 ราย) (11 ราย) (11 ราย)
	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา			 461,500.00		 	52,000.00		 	52,000.00	
	 	 ประสบภัยพิบัติ		 	 (181	ราย)	 (23	ราย)	 (23	ราย)
	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  289,500.00   12,000.00   15,000.00 
      (193 ราย) (8 ราย) (10 ราย)
	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 	305,176.00		 	83,658.50		 	105,017.50	
	 	 จ่ายค่ารักษาพยาบาล	 	 (93	ราย)	 (31	ราย)	 (36	ราย)
	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 	300,000.00		 	300,000.00		 	600,000.00	
	 	 เสียชีวิตหรืออวัยวะ	 	 (1	ราย)	 (1	ราย)	 (2	ราย)
	 4.10	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	 	740,000.00		 	1,140,000.00		 	1,280,000.00	
      (8 ราย) (11 ราย) (13 ราย)
	 4.11	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	 	969,000.00		 	665,000.00		 	855,000.00	
      (44 ราย) (27 ราย) (34 ราย)
	 4.12	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	70	ปีบริบูรณ์	 	365,000.00		 	395,000.00		 	455,000.00	
      (14 ราย) (15 ราย) (17 ราย)
	 4.13	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	75	ปีบริบูรณ์	 	135,000.00		 	255,000.00		 	255,000.00	
      (6 ราย) (13 ราย) (13 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		 	120,000.00		 	120,000.00	
      (100 ราย) (4 ราย) (4 ราย)

วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

   31 ธ.ค. 53 30 มิ.ย. 54 31 ก.ค. 54

จÓนวนสมาชิก 7,016 คน 7,177 คน 7,211 คน
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ประธานฯ
พ บ ส ม า ชิ ก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	ธนะวังน้อย)
ประธานกรรมการ

 สวัสดีครับ	ฝนยังชุ่มฉ่ำาบ้านเราอยู่	ฤดูกาลครับ	ฤดูกาล	เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะอยู่กับเราต่อไป	ร่มและหลังคาช่วยให้
เราหลบฝนได้	ชั่วขณะเท่านั้น	แต่การทำาความเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่	เป็นอยู่	แบบธรรมชาติ	จะช่วยให้เราได้รับความสดชื่นจริงจาก
สายฝนที่โปรยปรายลงมา
	 ช่วงเวลาของการเกษียณเกิดขึ้นอีกวาระแล้ว	กันยายนต่อตุลาคม	เทศกาลเลี้ยงอำาลาเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติ	ยิ่งในระดับ
บรหิารสงูสดุดว้ยแลว้	การเกษยีณชว่ยทำาใหเ้กดิการโยกยา้ยอยา่งเปน็ระบบ	คนเกา่ไป	คนใหมข่ึน้มาแทน	โดยพจิารณาตามเหตผุล
ของความสามารถ	และเหตุผลของความเหมาะสม	การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเวลา	ผู้ลาต้องภูมิใจ	สุขใจกับสิ่งที่ได้ทำามา	ขณะที่
ผู้มาใหม่	ก็ต้องมีความมั่นใจที่จะสานงานที่เข้ามารับผิดชอบให้ดีขึ้น	
	 เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 เมื่อวันที่	 23-24	 สิงหาคม	 สอมธ.ได้จัดงานมหกรรมบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย	 ขึ้นที่	
สอมธ.	ศนูยร์งัสติ	เปา้หมายสำาคญักเ็พือ่ใหเ้พือ่นสมาชกิไดม้โีอกาสพบกบัหมูบ่า้นจดัสรรอยา่งใกลช้ดิ	แบบเชญิเขามาทีน่ี	่คอืมาที่
สอมธ.	ศนูยร์งัสติ	มาดว้ยกนัหลายหมูบ่า้น	ทาง	สอมธ.เองกไ็ดใ้ชค้วามพยายามเจรจาเพือ่ใหส้มาชกิไดบ้า้นทีม่รีาคายตุธิรรมทีส่ดุ
หมูบ่า้นทีเ่ชญิมาหรอืมารว่มงาน	เปน็เพยีงบางสว่นทีต่อบรบัเขา้มารว่มงาน	(เราตดิตอ่ไปหลายหมูบ่า้น)	เปน็หมูบ่า้นทีไ่มไ่กลจาก
มธ.ศูนย์รังสิต	 ทาง	 สอมธ.ก็หวังว่าท่านสมาชิกหลายท่านจะได้รับประโยชน์จากโครงงานนี้	 อย่างน้อยหลายท่านก็คงได้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ	สำาหรับบ้านหลังใหม่	ที่ตั้งใจจะมีในอนาคต	อันใกล้...	สอมธ.	อยากให้ท่านได้บ้านที่น่าอยู่ครับ	
	 ผมได้มีโอกาสเจอะเจอกับสมาชิกหลายท่าน	โดยเฉพาะสมาชิกทั่วไป	ท่านก็ถามถึงบรรยากาศการทำางาน	การบริหาร
กิจการของ	 สอมธ.	 ผมก็เรียนสั้นๆ	 ไปกับท่านว่า	 ดำาเนินการไปด้วยดีครับ	 ถึงแม้ว่าสถาบันการเงินภายนอกจะโปรโมทเรื่อง
เงนิฝากอยา่งตอ่เนือ่งกต็าม	ผมตอ้งกราบขอบพระคณุเพือ่นสมาชกิหลายทา่นทีย่งัคงใชบ้รกิารดา้นเงนิฝากอยูก่บัเรา	เพราะหลายๆ	
สถาบนัการเงนิทีโ่ปรโมทเรือ่งดอกเบีย้เงนิฝาก	ถา้คดิตวัเลขกนัจรงิๆ	ความแตกตา่งแทบไมต่า่งกนัมาก	อยา่งไรกต็าม	ทาง	สอมธ.
ก็มิได้นิ่งนอนใจ	 เราติดตามและพยายามคืนกำาไรอย่างเหมาะสมกับท่านอยู่ตลอดเวลา	 โดยเฉพาะท่านที่ฝากเงินอยู่กับเรา	 ซึ่ง
นอกจากทางด้านอัตราดอกเบี้ยที่เราพยายามปรับเพื่อท่านอย่างมีเหตุผลแล้ว	 เงินฝากของท่านก็ยังเป็นประโยชน์กับ	สอมธ.	ที่
ท่านร่วมถือหุ้นร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วย	การบริหารการลงทุนกับภายนอกนั้น	กรรมการและฝ่ายจัดการ	เราลงทุนอยู่ในกรอบด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารสภาพคล่องอย่างรัดกุม	เพื่อให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด	เรายังยึดความมั่นคง	ระมัดระวัง	แม้จะต้องเร่ง
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเมื่อสิ้นปีสูงสุดเท่าที่จะทำาได้ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เราเผชิญกันอยู่			
	 วันอาทิตย์ที่	11	กันยายน	ครบรอบวันก่อตั้ง	สอมธ.อีกปีหนึ่งแล้วนะครับ	สอมธ.ก่อตั้งเมื่อปี	(พ.ศ.	2515)	สอมธ.	
ปีนี้ทำาบุญที่	สอมธ.ศูนย์รังสิต	เราทำาบุญในวันศุกร์ที่	9	กันยายน	เนื่องในวันก่อตั้ง	สอมธ.	ผม	คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ทุกท่านก็คงจะตั้งปณิธานที่จะสานสร้างให้	สอมธ.ของเราเจริญก้าวหน้าด้วยความมั่นคงต่อไป	ซึ่งผมก็เชื่อว่า	 เพื่อนสมาชิกก็มี
ความมุ่งมั่นที่จะให้	สอมธ.ของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน	สวัสดีครับ	
 



4ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนสิงหาคม 2554

อ่านหน่อยนะ โดย นายจะบอก

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

 สวัสดีประจำาเดือนสิงหาคมกับนายจะบอก	เร่ิมต้นกับส่ิงท่ีนายจะบอก	มองคนทุกวันน้ีว่า	น่าจะเครียดมากข้ึนกว่าเดิม
ความเครียดก่อให้เกิดอารมณ์ที่ร้อน	เมื่ออารมณ์ร้อน	พฤติกรรมที่แสดงออกก็ก้าวร้าว	ต่อกันมากขึ้น		เมื่อร้อนต่อร้อนมาเจอ
กันไม่กลัวกัน	ไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่หนีกันเสียบ้าง	สุดท้ายก็ห้ำาหั่นกันจะด้วยวาจาหรือกำาลังก็แล้วแต่	ลงเอยก็คือ	ความเสียหายที่จะ
เกิดไม่มากก็น้อย	เห็นได้จากข่าวคราวที่น่าสลดหดหู่หัวใจเหลือเกินว่า	ทำาไมวันนี้คนช่างใจร้ายกันจัง	แถมด้วยข่าวคราวของ
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ	ที่ผลมาจากมนุษย์นั่นแหละที่เป็นผู้กระทำา	นายจะบอกจึงสรุปได้ว่า	 เพราะความเห็นแก่ตัวเกินไปหรือ
เปล่า	ทิ้งไว้ให้คิด....	ตามประสานายจะบอก
	 พูดถึงความรักแล้ว	(เฉพาะรัก	สอมธ.	ของเรานะ)	ต่างคนก็ต่างมุมมอง	สมาชิกบางคน	มีความรัก	สอมธ.	ของเรา
เหมอืนสมบตัขิองเขาเลย	ตรงนีถ้ามวา่	ดไีหม	กด็มีากๆ	เพราะคณุทา่นจะมุง่เนน้ในเรือ่งความมัน่คง	เรยีกวา่	กอ็ดุมการณจ์า๋ๆ
เลย	เวลา	สอมธ.	จะเพิ่มวงเงินกู้	คุณท่านก็บอกให้ระมัดระวัง	ต้องมีหลักประกัน	ต้องอย่าให้มีหนี้เกินตัว	ต้องผ่อนชำาระแล้ว
มีเงินเหลอืไว้กินบ้าง	เรียกว่าคิดให้พอเพียง	คิดให้มัน่คง	ส่วนเงินปันผลนั้น	ลดก็ลดได้	แต่อย่าลดเปน็ดีที่สุด	(ต้องยอมรับว่า 
สอมธ. เราจ่ายเงินปันผล สูงกว่าที่ควรจะเป็น)	ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งรัก	สอมธ.	เหมือน	สอมธ.	เป็นเจ้าของคนเดียว	ก็บอกว่า
สอมธ.	ต้องมีสวัสดิการเยอะๆ	 ให้กู้สูงๆ	 ไว้ไม่นั้น	จะมีสหกรณ์ไว้ทำาไม	ดอกเบี้ยก็ต้องต่ำาๆ	ปันผลก็เอาสูงๆ	ประสบพบ
ตัวอย่างของ	2	กลุ่ม	เพิ่มวงเงินกู้ให้สมาชิกก็บอกจะให้กู้ไปถึงไหน	ไม่เพิ่ม ก็บอกว่าแล้วจะตั้งสหกรณ์มาทำาไม	แต่สุดท้าย
ทุกคนก็บอก	รัก	สอมธ.	
	 สมาชิกของเราพอจำาแนกได้คือ	1. สมาชิกผู้ถือทุนเรือนหุ้น 2. สมาชิกผู้ฝากเงิน 3. สมาชิกผู้กู้เงิน 4. สมาชิก
ผูร้บัสวสัดกิาร 5. สมาชกิทีเ่ปน็กรรมการ 6. สมาชกิทีเ่ปน็เจา้หนา้ที ่ซึง่ทัง้หมดจะเปน็ผูเ้กีย่วขอ้งในการขบัเคลือ่น สอมธ. 
ของเรา สอมธ. เป็นองค์กรของการร่วมกัน โดยจำาเป็นต้องจัดสรรตามความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างกัน การจัดสรร
ความเปน็ธรรม จะมาจากมวลสมาชกิซึง่กค็อื ทีป่ระชมุใหญป่ระจำาป ีซึง่สมาชกิทกุคนถา้รกั สอมธ. ไปแสดงความรกัใน
ที่ประชุมใหญ่ ไปแสดงความคิดเห็นที่ว่า	ที่ถูกที่ควร	ให้เขาพิจารณากันว่า	ความเห็นเรา	คนรับได้มากน้อยขนาดไหน	หรือ
ไม่อีกทางหนึ่งคือ	การเลือกตัวแทนของสมาชิกไปเป็นกรรมการ	แล้วใช้ระบบกรรมการ	เข้าไปเสนอความคิด	ถ้าเสนอยังไม่ได้	
คือ	คนอื่นยังไม่เห็นชอบด้วย	ก็ควรยอมรับกติกาเสียบ้าง	นั่นก็เป็นการแสดงความรักอีกแบบหนึ่งต่อ	สอมธ.	
	 นี่ก็ใกล้การหยั่งเสียงเลือกตั้งอีกปีแล้ว	 ก็ลองนึกดูว่าเราเลือกกรรมการเพื่อไปทำาหน้าที่ตัวแทนของเรา	 เราอยากให	้
สอมธ.	เป็นแบบไหน	ก็ลองนึกดูเอาเองก็แล้วกัน	ครับ	
	 ฉบับนี้นายจะบอก	 ค่อนข้างเป็นสลัดอารมณ์	 คือ	 ทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกคือ	 มีทั้งทุกข์	 ทั้งสุข	 สลดหดหู่	
ดีใจ	เสียใจ	คาดหวัง	สมหวัง	ความอยาก	ความละ	จนต้องออกมาเขียนที่หลายๆ	ท่านไม่เข้าใจ	ก็ลองไตร่ตรองดู	ก่อนจบ
ขอลงท้ายว่า	
	 “คุณไม่มีวันเทียบความอบอุ่นไหนได้เลย	เท่ากับกลับไปกอดแม่	กอดพ่อ	แล้วซบลงที่ตรงตักแม่	ตักพ่อ	ไม่ต้องพูด
อะไรเป็นเสียง	พ่อแม่	ก็จะรู้แล้วว่า	นี่คือความรัก”

สวัสดีครับ	
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 ฉบับเดือนสิงหาคม	2554	ขอรายงานผลจากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการเดือนกรกฎาคม	เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบ
ความเคล่ือนไหวของ	 สอมธ.ในเร่ืองของการเข้าออกของสมาชิก	 การอนุมัติเงินกู้ประเภทต่างๆ	 การให้สวัสดิการ	 และกิจกรรม
สัมมนาดังน้ี        
 1.  สมาชิกภาพ	มีบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ	สมัครสมาชิก	จำานวน	26	ราย	เดือนน้ีมีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ	
เน่ืองจากลาออก	จำานวน	8	ราย	มีสมาชิกคงเหลือ	จำานวน	7,211	คน
 2. เงินให้กู้สามัญ อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทสามัญ	จำานวน	400	 ราย	 เป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน	 52.99	 ล้านบาท		
โดยเงินกู้สามัญส่วนใหญ่กู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็นประกัน	จำานวน	342	 ราย	 เป็นจำานวนเงิน	32.59	 ล้านบาท	และ											
กู้โดยใช้บุคคลค้ำาประกัน	จำานวน	58	ราย	เป็นจำานวนเงิน	20.40	ล้านบาท
 3. เงินให้กู้ฉุกเฉิน อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทฉุกเฉิน	จำานวน	162	ราย	เป็นจำานวนเงิน	2.07	ล้านบาท
 4.  เงินให้กู้พิเศษ อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทพิเศษ	จำานวน	42	ราย	เป็นจำานวนเงิน	40.47	ล้านบาท	กู้โดยใช้ทุน
เรือนหุ้น	และเงินฝากเป็นประกัน	จำานวน	17	ราย	เป็นจำานวนเงิน	11.85	ล้านบาท	และกู้โดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน	จำานวน
25	ราย	เป็นจำานวนเงิน	28.62	ล้านบาท
 5. สวัสดิการแก่สมาชิก	 การให้สวัสดิการในเดือนน้ีคณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือสมาชิกเป็น
จำานวน 819,095 บาท ดังน้ี
										 5.1		เงินช่วยค่าทำาศพคู่สมรส	บุตร	บิดา	และมารดาของสมาชิก	จำานวน	11	ราย	เป็นจำานวนเงิน	100,000	บาท	
	 	 5.2		เพ่ือการสมรส	จำานวน	4	ราย	เป็นจำานวนเงิน	6,000	บาท	
	 	 5.3		เงินสมทบค่ารักษาพยาบาล	จำานวน	32	ราย	เป็นจำานวนเงิน	33,800	บาท
	 	 5.4		สวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	จำานวน	2	ราย	เป็นจำานวนเงิน	3,000	บาท
	 	 5.5		เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกเน่ืองจากประสบอุทกภัย	จำานวน	1	ราย	เป็นจำานวนเงิน	1,000	บาท	
	 	 5.6		ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ	จำานวน	5	ราย	เป็นจำานวนเงิน	20,295	บาท
	 	 5.7		เงินกองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมเน่ืองจากอุบัติเหตุ	จำานวน	2	ราย	เป็นจำานวนเงิน	300,000	บาท
	 			5.8		เงินกองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	จำานวน	2	ราย	เป็นจำานวนเงิน	140,000	บาท

	 	 5.9		เงินกองทุนทดแทนกรณีอายุครบ	65	ปี	และ	70	ปี	จำานวน	8	ราย	เป็นจำานวนเงิน	215,000	บาท

      

จากห้องประชุม

มุมนี้มีที่มา



6ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนสิงหาคม 2554

บรรยายตามหน่วยงาน

ข่าวย่อย 

 สอมธ.	 ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ	 ในโอกาสที่กองบริการการศึกษา	 จัดสัมมนาของ
หน่วยงาน	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2554	พร้อมนี้	สอมธ.	ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนา	เป็นจำานวนเงิน	4,100.00	บาท

 สอมธ.	โดยคณะกรรมการได้เข้าร่วมแสดงความยินดีใน
โอกาสที่คณะศิลปศาสตร์	ครบรอบแห่งการก่อตั้ง	49	ปี	เมื่อวันที่	
15	สิงหาคม	2554

 สอมธ.	รว่มพธิวีางพานพ่มุของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 11	
สิงหาคม	2554

	 สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์		
เนื่องในโอกาสครบรอบ	22	ปี	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2554

	 	 สอมธ.	ร่วมแสดงความยินดีกับสำานักหอสมุด		
เนื่องในวันสถาปนา	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2554
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ขอแสดงความเสียใจ

มอบเงินกองทุนทดแทนเนื่องจากสมาชิกเสียชีวิต









 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก	 ในโอกาสนี้	 สอมธ.	
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านมา	ณ	ที่นี้

	 คณุสมนกึ	สทุธบิานเยน็	เลขทะเบยีนที	่01088	สงักดั
ข้าราชการบำานาญ	 (ทั่วไป)	 เมื่อวันที่	 3	 สิงหาคม	 2554
ณ	วัดมงคลวราราม

	 คณุสำาอาง	มณวีงษ	์เลขทะเบยีนที	่0432	สงักดัทัว่ไป
เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2554	ณ	บ้านจังหวัดปทุมธานี

 รศ.รสสุคนธ์	ขันธ์นะภา	เลขทะเบียนที่	02489	สังกัด
ข้าราชการบำานาญ	 (ทั่วไป)	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 2554
ณ	วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

 สอมธ.	มอบเงนิกองทนุทดแทน	แกม่ารดาและทายาทของ
คุณตระกูลชนะ	 พยัญชนะ	 ที่เสียชีวิต	 เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
เป็นจำานวนเงิน	300,000	บาท	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2554
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 เมื่อวันที่	23-24	สิงหาคม	2554	สอมธ.	ได้จัดให้มีโครงการมหกรรมบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย		ณ	สอมธ.	ศูนย์รังสิต	เพื่ออำานวย
ความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ต้องการที่อยู่อาศัย	บริเวณใกล้เคียงกับ	มธ.	ศูนย์รังสิต	มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าชมงานเป็นจำานวนมาก		
โดย	สอมธ.	ได้เชิญหมู่บ้านกว่า	10	โครงการมาร่วมงานนี้	เพื่อให้สมาชิกได้ตัดสินใจ		 

มหกรรมบ้าน

คำ�ถ�มประจำ�ฉบับ
	 ง่ายๆ	สำาหรับคำาถามประจำาเดือนสิงหาคม	ทราบแล้ว	รีบส่งคำาตอบมาด่วน	ภายในวันที่	14	ตุลาคม	2554		สอมธ.	
มีของที่ระลึกมอบให้ค่ะ		
	 -	 ในปี	2554	สอมธ.	ของเราได้ก่อตั้งมาแล้ว	กี่ปี	.........	โดยเริ่มก่อตั้ง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	อะไร	.........

เฉลยค�ถาม 
	 1.	สอมธ.	ได้กำาหนดวงเงินกู้สามัญใหม่สูงสุดเท่าไหร่?
       ตอบ  1.5	ล้านบาท	ผ่อนชำาระสูงสุด	120	งวด
	 2.	ท่านทราบหรือไม่ว่า	การยื่นคำาขอกู้สามัญ	สามารถยื่นกู้ได้เดือนละกี่ครั้ง?
        ตอบ	 3	ครั้ง	

ผู้ที่ตอบคÓถามถูก ทั้ง 5 ท่าน รับของรางวัลได้ที่ สอมธ. ค่ะ

1.		คุณขวัญเรือน	คุ้มวงษ์		 เลขทะเบียน	9488	
2.		คุณดารกาไร	สระสมทรัพย์		 เลขทะเบียน	7925
3.		คุณนงลักษณ์	ธีระวัฒน์		 เลขทะเบียน	5898
4.		คุณวิมุต	อมรรังสฤษฏ์			 เลขทะเบียน	7502
5.		คุณลักขณา	อ่อนน้อม		 เลขทะเบียน	3798 
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นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์-จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา
บูชาพระราหู-เยี่ยมชมตลาดน้ำาดอนหวาย 

	 สอมธ.จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมประจำาปี	 2554	 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา	 ณ	 สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

นครปฐม	และนำาสมาชิกไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์	 ซื้อของฝากตลาดน้ำาดอนหวาย	 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554	 รับสมัคร

สมาชิก	150	คน	เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-28 ตุลาคม 2554	โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

	 1.		กำาหนดจำานวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิก	ดังนี้

					 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 0001	-	1000		 รับสมัครจำานวน	 20	คน

	 			สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 1001	-	2000		 รับสมัครจำานวน		 20	คน

					 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข	 2001	-	3000					รับสมัครจำานวน	 20	คน

	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข			3001	-	4000					รับสมัครจำานวน			20	คน

	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข			4001	-	5000		 รับสมัครจำานวน		 20	คน

	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข			5001	-	6000		 รับสมัครจำานวน		 15	คน

	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข			6001	-	7000		 รับสมัครจำานวน		 15	คน

	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข			7001	-	8000		 รับสมัครจำานวน		 10	คน

	 	 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข			8001	ขึ้นไป						รับสมัครจำานวน		 10	คน

	 2.	สมาชิกไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับ	สอมธ.จะได้รับการพิจารณาเป็นลำาดับแรก

	 3.	สมาชิกที่เคยเข้าร่วมโครงการจริยธรรมกับ	สอมธ.จะได้รับการพิจารณาเป็นลำาดับรอง

	 4.	ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่มสมัครเกินกว่าที่กำาหนด	สอมธ.จะใช้วิธีจับสลากตามกลุ่มโควตา

	 5.	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ	ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

	 6.	กรณีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ	ได้	โปรดแจ้งชื่อภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิใน

การเข้าร่วมโครงการฯ	ครั้งต่อไป	2	ครั้ง

สอมธ.จัดโครงก�รส่งเสริมจริยธรรม

กÓหนดการ
เวลา 08.00	น.	 ออกเดินทางจาก	มธ.ท่าพระจันทร์/ศูนย์รังสิต				
เวลา	09.30	น.	 ถึงองค์พระปฐมเจดีย์	นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์							
เวลา	10.30	น.	 ออกเดินทางจากองค์พระปฐมเจดีย์			
เวลา	11.00	น.	 ถึงสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม
	 -	 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา
	 -	 รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา	13.00	น.		ออกเดินทางไปวัดศีรษะทอง																									
เวลา	13.30	น.		ถึงวัดศีรษะทอง	นมัสการพระราหูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา	14.00	น.		ออกเดินทางไปวัดดอนหวาย														 	 	 					
เวลา	14.30	น.			แวะซื้อของฝากตลาดดอนหวาย
เวลา	16.00	น.	 เดินทางกลับกรุงเทพฯ	
        

Ë

Ë
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	ทาวน์เฮาส์ 

	 ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	หลังมุม	เนื้อที่	23.9	ตารางวา	3	ห้องนอน	3	ห้องน้ำา	ต่อเติมเต็มเนื้อที่	จอดรถได้	3	คัน	อยู่พฤกษา	C	

	 ราคา	1.2	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณอรวรรณ	โทรศัพท์	08-6792-5688

	บ้านแฝด 

	 บ้านแฝดชั้นเดียว	40	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องน้ำา	ต่อเติมหน้าบ้าน-หลังบ้าน	แอร์	2	เครื่อง	อยู่หมู่บ้านไวท์เฮาส์	ซอย	6

	 เลขที่	31/814	ใกล้โรงกษาปณ์,	ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	ราคา	1.5	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณมณธิชา	โทรศัพท์	08-1554-7424

	บ้านเดี่ยว 

	 บ้าน	2	ชั้น	พร้อมที่ดิน	87	ตารางวา	ติดสนามกีฬาประชานิเวศน์	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	เข้าทางถนนวิภาวดี	ทางเข้าวัด

	 เสมียนนารี	ราคา	6.5	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณมงคล	โทรศัพท์	08-1374-4147

	 บ้านเดี่ยว	2	ชั้น	55.5	ตารางวา	4	ห้องนอน	2	ห้องน้ำา	ต่อเติมครัวหลังบ้านแล้ว	อยู่หมู่บ้านศุชญา	ติดถนนรังสิต-นครนายก	

	 (คลอง	 4)	 ใกล้ทางด่วนวงแหวนรอบนอก	 ปากทางเข้า	 ร.ร.สวนกุหลาบ	 ราคา	 2.5	 ล้านบาท	 ติดต่อ	 คุณวิก	

	 โทรศัพท์	08-1918-6406,	08-9851-4713,	08-1342-5030	

	 บ้านเดี่ยว	2	ชั้น	91	ตารางวา	3	ห้องนอน	3	ห้องน้ำา	อยู่ซอยรามคำาแหง	44	ถ.รามคำาแหง	บางกะปิ	ราคา	7	ล้านบาท			

	 ติดต่อ	คุณกมลศรี	โทรศัพท์	0-2377-0153,	08-5254-0829

	 บ้านไม้	2	ชั้น	40	ตารางวา	อยู่	68/14	ซอยเรวดี	3	สุดซอย	ติดบ้านพักกรมป่าไม้	ถ.ติวานนท์	ต.ตลาดขวัญ	อ.เมือง	

	 จ.นนทบุรี	ราคา	750,000	บาท	ติดต่อ	คุณทิพา	โทรศัพท์	08-1495-3853

	ที่ดิน 

	 ขายที่ดินเนื้อที่	1	งาน	จัดสรรแล้ว	อยู่ด้านหลัง	มศว	องครักษ์	ห่างประมาณ	15	กิโลเมตร	อยู่	ต.ศีรษะกระบือ	อ.องครักษ์		

	 จ.นครนายก	ราคา	300,000	บาท	ติดต่อ	คุณมงคล	โทรศัพท์	08-1374-4147

	 ขายที่ดิน	97	ตารางวา	ยังไม่ได้ถม	มีสาธารณูปโภคพร้อม	ติดถนน	อยู่เลียบคลอง	3	ใกล้อำาเภอคลองหลวง,	วัดธรรมกาย		

	 และหมู่บ้านพฤกษา	ราคา	2	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณวิวัฒน์	โทรศัพท์	08-1874-0250

	รถยนต์ 
	 นิสสัน	ซันนี่	ปี	36	B11	สีขาว	เครื่องเบนซิน-แก๊ส	ราคา	55,000	บาท	ติดต่อ	คุณอมรจิต	โทรศัพท์	08-1363-0869

		ซูซูกิ	สวิทส์	ปี	36	สีเขียว	เครื่องเบนซิน-แก๊ส	ราคา	52,000	บาท	ติดต่อ	คุณอมรจิต	โทรศัพท์	08-1363-0869

แลกเปลี่ยนซื้อ ขาย-
CQ U

C
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นานาสาระ
ชีวิตหลังเกษียณ

	 ช่วงชีวิตของทุกคนต้องเจอะเจอกับคำาว่า	“เกษียณ”	อย่างแน่นอน

อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้น	 ซึ่งอย่าได้กังวลใจไปเพราะในช่วงที่ยังมีเรี่ยวแรง

ขอให้เต็มที่กับการทำางานทั้งงานประจำาหรือหากมีเวลาว่างการหารายได้เสริม

ก็สำาคัญเช่นกันอันเนื่องมาจากทุกวันนี้รายได้ประจำาไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจำาวันเพราะราคาสินค้ามีแต่จะเพ่ิมข้ึนทุกวันๆ	ซ่ึงหากไม่มีรายได้เสริมอาจทำาให้เงินเก็บลดน้อยลง	และจะส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตวัยหลังเกษียณได้

	 อย่างไรก็ตามเมื่อหลีกหนีการเกษียณไม่พ้นและช่วงเวลานั้นมาถึง	 หลายคนร่างกายยังแข็งแรงและไม่อยากอยู่บ้าน

เฉยๆ	 เพราะชีวิตเวียนวนอยู่กับการทำางานมาหลายสิบปี	 ซึ่งจากประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมาส่งผลให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ

และมคีวามรอบรูม้ากและแนน่อนปจัจยัดงักลา่วยงัสามารถสร้างคณุประโยชนต์อ่ชาตแิละแผน่ดนิไดอ้ีก	ดงันัน้วันนีจ้ะขอเสนอ

อาชีพที่เหมาะสมหลังเกษียณ...

 อาจารย์พิเศษหรือที่ปรึกษาองค์กร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่างๆ	ต้องการให้นักเรียนนักศึกษาของสถาบัน
ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณจ์ากผูท้ีผ่า่นการปฏบิตังิานมาโดยตรงเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิกอ่นทีน่กัเรยีนนกัศกึษาเหลา่นัน้

จะเข้าสู่สนามแห่งการทำางานของจริง

 เขียนหนังสือ บางท่านอาจจะไม่ถนัดงานสอนแต่อาจจะถนัดกับงานเขียน	ดังนั้นสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่

ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตออกมาเป็นตัวหนังสือ	ขณะเดียวกันช่วงเวลาของการถ่ายทอดเรื่องราวอาจทำาให้เกิดความรู้สึกดีเพราะ

เหมือนได้ทบทวนช่วงชีวิตที่ผ่านมาเช่นกัน

 อาสาสมคัร ยงัมหีนว่ยงานองคก์รการกศุลมากมายทีย่งัขาดแคลนบคุลากรทีเ่หมาะสมกบังาน	ดงันัน้หากมเีวลาวา่ง
การเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อาจทำาให้หน้าตาสดใสเปล่งปลั่งเพราะเหมือนการได้ทำาบุญ	นอกจากนี้บางครั้งอาจ

ได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของชีวิตเกิดขึ้นด้วย

	 ท้ังน้ีวันเวลาท่ีผ่านไปในแต่ละวันส่งผลให้อายุของคนเราเพ่ิมข้ึนแต่หากมองอีกมุมวันเวลาท่ีผ่านไปไม่ได้ทำาให้ความรู้

ความสามารถลดน้อยลงตามไปเลย	ในทางกลับกันย่ิงทำาให้ความรู้ความสามารถงอกเงยเพ่ิมข้ึนทุกวันทุกวัน	เช่นกันเม่ือวัยเกษียณ

ก้าวมาถึงร่างกายอาจแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของกาลเวลาแต่ความเก่งหรือคุณค่ากลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อวันเกษียณมาถึง

คุณจะเลือกใช้ชีวิตหลังวันนั้นอย่างไรลองคิดดูซักนิดอาจทำาให้ค้นพบความสามารถอื่นในตัวเองก็เป็นได้และไม่ว่าอะไรก็ตาม	

ขอให้มีความสุขเมื่อวันนั้นมาถึง...	

ที่มา: http://www.gpf.or.th
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 เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีโดยส่วนตัวแล้วดิฉันจะไม่ค่อยชอบเลย	เน่ืองจากเป็นเดือนท่ีข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ
จะตอ้งเกษยีณงานกนัออกไป	มองในมมุหนึง่กเ็ปน็ไปตามวฏัจกัรเวลาของการทำางานวา่คงตอ้งหยดุเพือ่พกัผอ่นและเปดิโอกาส
ในคนรุ่นใหม่ๆ	 เข้ามาทำางานแต่ก็รู้สึกเสียดายกับความสามารถของหลายๆ	 ท่าน	 ก็ขอให้ทุกท่านที่เกษียณจากการทำางาน	
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและดูแลสุขภาพตนเองให้ดีด้วย
	 สอมธ.	กำาลงัเปดิรบัสมาชกิเพือ่การสมัมนานอกสถานที	่ครัง้ที	่2/2554	ซึง่ในครัง้ทีผ่า่นมาเสยีงตอบรบัจากสมาชกิ
ค่อนข้างดีมาก	เรื่องการศึกษาดูงานสหกรณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ม.บูรพา)	ทำาให้สมาชิกได้	“รู้เขา	รู้เรา”	กับ
การบริการต่างๆ	
	 ตอนนี้อุทกภัยในจังหวัดใกล้เคียงอาจทำาให้สมาชิกและครอบครัว	 ประสบความยากลำาบาก	 ก็ขอเป็นกำาลังใจให้	
และ	สอมธ.	คงจะได้มีส่วนในการบรรเทาทุกข์ให้เพื่อนสมาชิกอีกครั้ง	หากต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลใดๆ	สามารถ
สอบถามได้จากกรรมการ	สอมธ.	ทุกคนได้	ด้วยความเต็มใจค่ะ

...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


