
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ เดือนกรกฎาคม 2555

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย 2.75 % ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.50-4.75 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   5.25 ต่อป ี

ข่าว
www.savings.tu.ac.th

ฉบับประจำ�เดือนกรกฎ�คม-สิงห�คม 2555สอมธ.
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ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
12 สิงหาคม 2555 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด มอบรถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ TATA จำานวน 2 คัน ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ
เตรียมรองรับกับสถานการณ์น้ำาท่วม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,067,630 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และ               
รองศาสตราจารย์ ดร.กำาพล รุจิวิชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด



2 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555

1.	 สินทรัพย์รวม	    17,135,478,650.14			18,042,387,228.08		17,865,010,610.66	
 1.1 เงินให้สมาชิกกู้    2,540,570,308.56   2,876,746,676.14   2,917,141,274.93 
 1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้   7,163,936,000.00   7,988,279,000.00   7,966,743,000.00 
 1.3 เงินลงทุน    
  1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  2,342,852,111.94   1,857,884,948.84   1,862,601,689.38 
  1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  4,998,682,794.50   5,287,650,827.40   5,087,650,827.40 
 1.4 สินทรัพย์อื่น    89,437,435.14   31,825,775.70   30,873,818.95 
2.	 หนี้สินรวม	     
 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก   10,015,048,031.12   10,827,690,908.72   11,049,395,712.50 
 2.2 เงินกู้ยืม - ระยะสั้น   2,890,000,000.00   3,040,000,000.00   2,590,000,000.00 
 2.3 หนี้สินอื่น    329,246,614.46   278,279,617.42   273,618,817.80 
3.	 ทุนของสหกรณ์	     
 3.1 ทุนเรือนหุ้น    2,617,126,330.00   2,748,194,220.00   2,776,097,750.00 
 3.2 ทุนสำารอง     734,659,912.43   796,808,144.77   796,808,144.77 
 3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ    178,019,507.50   156,577,897.63   155,376,142.63 
 3.4 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  60,641,292.91   60,476,294.51   60,476,294.51
4.	 การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ	   ม.ค. - ธ.ค.  ม.ค. - พ.ค.  ม.ค. - มิ.ย.
 4.1 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 3,534,350.00   25,750.00   25,750.00 
       (1,297 ราย) (11 ราย) (11 ราย)
 4.2 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส  102,000.00   76,500.00   93,000.00 
      (68 ราย) (51 ราย) (62 ราย)
 4.3 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก  317,600.00   114,000.00   135,800.00 
      (313 ราย) (115 ราย) (147 ราย)
 4.4 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส 1,652,000.00   804,000.00   880,000.00 
  หรือบุตรหรือบิดามารดา  (173 ราย) (92 ราย) (100 ราย)
 4.5 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  85,000.00   25,000.00   25,000.00 
      (17 ราย) (5 ราย) (5 ราย)
 4.6 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา    21,703,500.00   2,965,500.00   2,983,000.00 
  ประสบภัยพิบัติ   (4,365 ราย) (597 ราย) (601 ราย)
 4.7 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  24,000.00   3,000.00   7,500.00 
      (16 ราย) (2 ราย) (5 ราย)
 4.8 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ  220,363.50   144,860.40   173,115.15 
  จ่ายค่ารักษาพยาบาล  (71 ราย) (41 ราย) (45 ราย)
 4.9 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ  600,000.00   -     -   
  เสียชีวิตหรืออวัยวะ  (2 ราย)  -     -   
 4.10 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  2,005,000.00   490,000.00   490,000.00 
      (20 ราย) (6 ราย) (6 ราย)
 4.11 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  1,240,000.00   725,000.00   880,000.00 
      (49 ราย) (26 ราย) (32 ราย)
 4.12 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์  545,000.00   465,000.00   570,000.00 
      (21 ราย) (18 ราย) (22 ราย)
 4.13 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์  325,000.00   105,000.00   130,000.00 
      (16 ราย) (5 ราย) (6 ราย)
 4.14 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์  150,000.00   75,000.00   75,000.00 
      (7 ราย) (3 ราย) (3 ราย)
 4.15 กองทุนเกษียณอายุราชการ 3,375,000.00   90,000.00   90,000.00 
      (86 ราย) (4 ราย) (4 ราย)

วันนี้ที่.......สอมธ.
	 	 	 31	ธันวาคม	54	 31	พฤษภาคม	55	 30	มิถุนายน	55

จÓนวนสมาชิก	 7,301	คน	 7,531	คน	 7,555	คน

หน่วย : บาท



3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555

ส า ร จ า ก  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จำากดั

กราบเรียนสมาชิก	สอมธ.	ทุกท่าน	
 เดอืนกรกฎาคม 2555 ทีผ่า่นมา สอมธ. ไดจ้ดัทำาโครงการกจิกรรมหลายโครงการทีเ่ปน็ประโยชนท์ัง้แกส่มาชกิ สอมธ. และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ดังที่ปรากฏเป็นหลักฐาน เป็นรูปภาพต่างๆ อยู่ในข่าว สอมธ. ฉบับนี้แล้วนะครับ
 เดือนสิงหาคม 2555 มีวันที่มีความสำาคัญหลายวันสำาหรับสมาชิก และ สอมธ. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่รัฐบาลไทยกำาหนดให้เป็น
วันสตรีไทย เพื่อให้ความสำาคัญแก่สตรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเท่าเทียมของสตรีไทย ซึ่งในเรื่อง “สตรี” นี้ สอมธ. ได้ให้ความสำาคัญแก่ “สตรี” 
มาโดยตลอด จะเหน็ไดจ้ากการจดัโครงการกจิรรมตา่งๆ ของ สอมธ. เกอืบ ทกุโครงการจะมสีมาชกิ สอมธ. ทีเ่ปน็สตรสีมคัรเขา้รว่มโครงการเปน็สดัสว่นทีส่งูกวา่ 
สมาชกิชาย เปน็สว่นใหญ ่โดยเฉพาะโครงการสมัมนาวชิาการ โครงการฝกึอบรมความรูสู้อ่าชพีและโครงการสง่เสรมิจรยิธรรม ในสำานกังาน สอมธ.ทัง้ทา่พระจนัทร์
และศูนย์รังสิต ทั้งสองสำานักงาน มีเจ้าหน้าที่รวมกันทั้งหมด 38 คน เป็นสตรีถึง 30 คน และเป็นชาย เพียง 8 คนเท่านั้น ในคณะกรรมการดำาเนินการ สอมธ. 
กรรมการ “สตรี” ก็มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายการบริหารจัดการ สอมธ. โดยเฉพาะกรรมการตำาแหน่ง “เหรัญญิก” มีผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นสตรี
มาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อตั้ง สอมธ. มาเกือบ 40 ปี แล้วครับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 เป็นวันเข้าพรรษา ทำาให้สัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวถึง 4 
วันติดต่อกัน สมาชิก สอมธ. หลายท่าน คงได้ มีโอกาสไปทำาบุญเวียนเทียนเข้าพรรษา ที่วัดใกล้บ้าน และมีความสุขกับการพักผ่อนวันหยุดยาวนี้กันทุกท่าน 
สอมธ. ก็จำาเป็นต้องปิดทำาการยาว 4 วันไปด้วย ถึงแม้ว่าธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ จะเปิดทำาการในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ เพราะ สอมธ. 
มวีนัเปดิและปดิทำาการตามมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ดงัเชน่ วนัพฤหสับดทีี ่30 สงิหาคม  2555 ซึง่เปน็วนัพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยกำาหนดให้ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดทำาการหนึ่งวัน เนื่องจากมีความไม่สะดวกในการติดต่อ เพราะมีคนจำานวนมากเข้ามาใน
มหาวิทยาลัย  สอมธ. ก็จะปิดทำาการหนึง่วันไปด้วย  ซึ่งอาจจะทำาให้สมาชิกบางท่านที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ามาทำาธุรกรรมทางการ
เงินกับ สอมธ. ได้ ซึ่งเรื่องนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้กระผมพยายามผลักดันให้ สอมธ. มีการให้บริการตู้ ATM แก่สมาชิก ครับ 
 วันสำาคัญที่สุดของประชาชนชาวไทย คือ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็น “วันแม่แห่งชาติ” สอมธ. ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร ให้สมาชิก
ได้มาถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ที่หน้าสำานักงาน สอมธ. ทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และ
ส่งเสริมสมาชิก สอมธ. ทุกท่านที่ทำาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำาหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอมธ. จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่า
ชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 
80 พรรษา และในโอกาสที่ สอมธ. ครบรอบ 40 ปี โดยโครงการกิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ จะเป็นโครงการนำาร่อง ก่อนที่ สอมธ. จะพาสมาชิก สอมธ. 
ชุดใหญ่ ไปร่วมโครงการครับ นอกจากนั้น สอมธ. ก็มีโครงการสนับสนุน “แม่ที่ดี” โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ซึ่งในปีนี้ มีสมาชิกยื่นขอรับทุน
การศึกษาบุตร จำานวน 1,340 ราย ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณทุนการศึกษาประมาณ 3.677 ล้านบาท และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาประมาณกลางเดือนตุลาคม  
2555 (หากไม่เกิดมหาอุทกภัยขึ้นก่อนอีกนะครับ) 
 กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านอาจารย์ ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข สมาชิกทั่วไปเลขทะเบียนที่ 1017 อดีตอาจารย์สตรีท่านหนึ่ง
ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันอายุ 81 ปี ที่ได้กรุณาเดินทางมาที่ สอมธ. ด้วยตัวท่านเอง เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อ
บริจาคเงินจำานวน 3,000 บาท เข้ากองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลของ สอมธ. สอมธ. ได้จัดการโอนเงินของท่านเข้ากองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลของ 
สอมธ.ให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับ กระผมมีความซาบซึ้งอย่างมากในความห่วงใยของท่านอาจารย์ ที่มีต่อความมั่นคงของ สอมธ. กระผมพร้อมด้วยคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ สอมธ. ทุกท่าน ขอกราบเรียนให้ท่านอาจารย์ และสมาชิก สอมธ. ทุกท่านโดยเฉพาะสมาชิกทั่วไปที่เป็นผู้สูงอายุ มีความมั่นใจในเรื่องความมั่นคง 
ของ สอมธ. และการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ที่ดีที่สุดแก่มวลสมาชิก สอมธ. ได้ตลอดไป ครับ ซึ่งในเรื่องอัตราเงินปันผลของ สอมธ. ในปีนี้นั้น มี
สมาชกิผูกู้เ้งนิจาก สอมธ. บางทา่นไดบ้อกกบักระผมวา่ ถา้หากปนีี ้สอมธ. ไมส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 10 กข็อใหค้ณะกรรมการดำาเนนิการพจิารณา
ปรับเพิ่มอัตราเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกด้วย  ซึ่งกระผมก็ได้รับว่าจะนำาไปแจ้งให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบต่อไป  ในขณะที่สมาชิกผู้ฝากเงิน
บางท่าน ถามว่า ทำาไม สอมธ. ไม่ยินยอมให้สมาชิกนำาเงินเดือนทั้งหมดมาซื้อหุ้น สอมธ.  กระผมก็ต้องกราบเรียนให้ทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำาหนด
เป็นระเบียบไม่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หักเงินเดือนทั้งหมดของบุคลากรไปชำาระหนี้สินต่างๆ รวมทั้งหุ้นของสหกรณ์ด้วย โดยจะต้องให้
บคุลากรมเีงนิเหลอืไวใ้ชจ้า่ยอยา่งนอ้ยรอ้ยละ  30 ของเงนิเดอืน  สอมธ. มสีมาชกิเปน็บคุลากรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึง่อยูใ่นสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ไปด้วย นอกจากนั้น ยังมีสมาชิกบางท่านต่อว่ากระผมว่าทำาไม สอมธ. จึงไม่ยอมให้สมาชิกซื้อหุ้นเป็นจำานวนเงินมากกว่าเงินชำาระ
หนี้ สอมธ. ในแต่ละเดือน ซึ่งกระผมได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ได้ความว่า สอมธ. ต้องการให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล 
ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือไม่อดออมมากเกินไปจนเดือดร้อนต้องมาขอกู้จาก สอมธ. ไปใช้จ่ายในแต่ละเดือน (ในขณะที่อาจมีบางคน
มาขอกู้เงิน สอมธ. เพื่อนำาไปซื้อหุ้นจาก สอมธ. เพราะอัตราเงินปันผลสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้) ครับ 
 สุดท้าย กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิก สอมธ. ที่เป็นบัณฑิตใหม่ในปีนี้ทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับกรรมการดำาเนินการ 2 ท่าน 
ท่านแรกคือ อาจารย์ ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์ กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์ และยังได้
รับรางวัล สุรินทราชา แด่ “นักแปลดีเด่น พุทธศักราช 2555” จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.) ท่านที่ 2 คือ คุณษิญาภา ชุณหวรานนท์
กรรมการผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับตำาแหน่งหัวหน้างานอาคารและสถานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

      ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ 
      ประธานกรรมการดำาเนินการ 
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สิทธิการกู้และการค้Óประกัน

จÓนวนผู้ค้Óประกัน

Ü	ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำา มธ., พนักงานมหาวิทยาลัย		
Ü	พนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
Ü	ลูกจ้างประจำา (สำานักอำานวยกิจการ สำานักพิมพ์ มธ., โรงพิมพ์ มธ., 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.)											
Ü	สมาชิกที่ไม่ได้ทำางานใน มธ. : ข้าราชการบำานาญ 

 ลูกจ้าง (บำาเหน็จรายเดือน), สมาชิกสังกัดทั่วไป

สิทธิการกู้
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
สามารถกู้ได้ภายในทุนเรือนหุ้นหรือ
เงินฝากหรือสามารถกู้ได้ตามสิทธิ

สิทธิการค้Óประกัน
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ยกเว้น	สมาชิกที่ไม่ได้ทำางานใน มธ.

วงเงินกู้ไม่เกิน	400,000	บาท

     1. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 1 คน ต้องเป็นข้าราชการ หรือ 

     2. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 2 คน เป็นลูกจ้างประจำา มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

   หรือลูกจ้างประจำาหน่วยงาน

วงเงินกู้เกินกว่า	400,000	-	800,000	บาท

     1. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 2 คน เป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน หรือ

     2. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 3 คน เป็นลูกจ้างประจำา มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

     หรือลูกจ้างประจำาหน่วยงาน

วงเงินกู้เกินกว่า	800,000	-	1,200,000	บาท

     1. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 3 คน เป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน หรือ

     2. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 4 คน เป็นลูกจ้างประจำา มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

  หรือลูกจ้างประจำาหน่วยงาน

วงเงินกู้เกินกว่า	1,200,000	-	1,500,000	บาท

     1. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 4 คน เป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน หรือ

    2. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 5 คน เป็นลูกจ้างประจำา มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

  หรือลูกจ้างประจำาหน่วยงาน 

เงินกู้สามัญวงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท
ผ่อนชำาระนาน 180 งวด

สาระน่ารู้
เรื่องสิทธิการกู้และการค้ำาประกัน



5ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555

สิทธิการกู้และการค้Óประกัน

จÓนวนผู้ค้Óประกัน

Ü	พนักงานเงินรายได้ประเภท : ประจำาและชั่วคราว	

Ü	พนักงานโรงพยาบาล : ประเภทประจำาและชั่วคราว

Ü	ลูกจ้างงบพิเศษ, ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างโครงการ, ลูกจ้างหน่วยงาน										

สิทธิการกู้
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน สามารถกู้ได้
ภายในทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก หรือเป็นสมาชิกแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือสามารถกู้ได้ตามสิทธิ

สิทธิการค้Óประกัน
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและ
ห้ามผลัดกันค้ำาประกัน

วงเงินกู้ไม่เกิน	400,000	บาท
     1. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 1 คน ต้องเป็นข้าราชการ หรือ
     2.  ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 2 คน เป็นลูกจ้างประจำา มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
  หรือลูกจ้างประจำาหน่วยงาน หรือ
     3. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 3 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภท : ประจำาหรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาล : ประเภทประจำา
  หรือชั่วคราว หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน

วงเงินกู้เกินกว่า		400,000	-	800,000	บาท
     1. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 2 คน เป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน หรือ
     2. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 3 คน เป็นลูกจ้างประจำา มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
  หรือลูกจ้างประจำาหน่วยงาน หรือ
     3. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 4 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภท : ประจำาหรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาล : ประเภทประจำา
  หรือชั่วคราว หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน  

วงเงินกู้เกินกว่า	800,000	-	1,200,000	บาท
     1. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 3 คน เป็นข้าราชการอย่างน้อย 2 คน หรือ
     2. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 4 คน เป็นลูกจ้างประจำา มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
  หรือลูกจ้างประจำาหน่วยงาน หรือ
     3.  ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 5 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภท : ประจำาหรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาล : ประเภทประจำา
  หรือชั่วคราว หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน  

วงเงินกู้เกินกว่า	1,200,000	-	1,500,000	บาท
     1.  ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 4 คน เป็นข้าราชการอย่างน้อย 3 คน หรือ
     2.  ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 5 คน เป็นลูกจ้างประจำา มธ., หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
  หรือลูกจ้างประจำาหน่วยงาน หรือ
     3. ใช้สมาชิกค้ำาประกัน 6 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภท : ประจำาหรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาล : ประเภทประจำา
  หรือชั่วคราว หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน
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 คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่	 ที่ตั้งใจว่าจะเก็บออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณแต่ก็ไม่สามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกÓเสียที	
ถ้าใช่	ลองมาติดตามข้อคิด	3	ประการ	เพื่อจะได้มีเงินใช้อย่างสบายในวัยเกษียณกัน 
 ประการแรก มีวินัยในการออมเงิน นั่นคือ ควรจัดสรรเงินส่วนหนึ่งจากรายได้มาเป็น เงินออม
ก่อน จากนั้นก็นำาเงินส่วนที่เหลือมาเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนการออมเงินในแต่ละเดือน  ก็ควรทำาอย่างสม่ำาเสมอ
และถ้าคุณยิ่งเริ่มออมเงินเร็วเท่าไร ชีวิตหลังเกษียณของคุณก็จะมีเงินใช้มากขึ้นเท่านั้น
 ประการทีส่อง รูจ้กัเลอืกลงทนุ เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากกวา่ฝากเงนิไวก้บัธนาคารเพยีงอยา่ง
เดียว นั่นคือ คุณควรจัดสรรเงินไว้ส่วนหนึ่งนำาไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลที่สูงขึ้นโดยอยู่ในระดับความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและยอมรับได้
        ประการสุดท้าย ใช้เงินอย่างฉลาด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช้เงินจนชีวิตขาดความสุข
       ควรซื้อสิ่งของให้เหมาะสมกับราคาและคุณภาพ และควรรักษาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่าง
       คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมปฏิบัติตามข้อคิดทั้ง 3 ประการนี้ อย่างสม่ำาเสมอ และมีวินัยแล้วคุณ
       จะเห็นว่าการเก็บออมเพื่อวัยเกษียณ เป็นเรื่องไม่ยากเลย 

-------------------------------------
ข้อมูลจาก www.gpf.or.th

ข้อคิด 3 ประการ
เพื่อมีเงินใช้อย่างสบายในวัยเกษียณ

ซื้อ-ขาย
แลกเปลี่ยน

	ทาวน์เฮาส์ 

	ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 17 ตารางวา 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ต่อเติมห้องครัว อยู่หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เลขที่ 18/84 ม. 5 

 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคา 750,000 บาท ติดต่อ คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 08-6016-6763

 ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 18 ตารางวา 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ติดถนนใหญ่ อยู่หมู่บ้านธนาลักษณ์ 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง 

 จ.ปทุมธานี ราคา 800,000 บาท ติดต่อ คุณนิเวศน์ โทรศัพท์ 08-4697-5433 

	บ้านแฝด 

	ขายบ้านแฝด 2 ชั้น 25.5 ตารางวา 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ห้องครัว อยู่หมู่บ้านพระปิ่น 2 เลขที่ 72/344 ม. 7 

 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ราคา 1,800,000 บาท ติดต่อ คุณนิธิภรณ์ โทรศัพท์ 08-1586-2337 

	ที่ดิน 

 ที่ดิน 12 ไร่ 3 งาน อยู่ ตำาบลปงแสงทอง อ.เมือง จ.ลำาปาง ห่างจากถนนใหญ่ 2 กม. ราคา ไร่ละ 120,000 บาท ติดต่อ

 คุณเวียง โทรศัพท์ 08-6612-3308 

	รถยนต์ 

 รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA GXI ปี 95 เครื่อง 1300 CC สีแดง ติดแก๊ส LPG (VERSUS) ยางใหม่ 4 เส้น ราคา 

 100,000 บาท ติดต่อ คุณวีรศักดิ์ โทรศัพท์ 08-1122-8597
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ยุคใหม่ IT ของสหกรณ์ออมทรัพย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์ 
ประธานคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งตู้ ATM

1010
10

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด

ปดิทำาการ ทัง้ สำานกังานทา่พระจนัทร ์สำานกังานศนูยร์งัสติ และสาขายอ่ยคณะแพทย ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555

เนื่องจากเป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 
ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปี 2554  

 นบัตัง้แตท่า่นประธาน สอมธ. คนใหมไ่ดแ้ตง่ตัง้ใหก้ระผมทำางานรบัใชม้วลสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ในฐานะประธานคณะกรรมการสำารวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตู้ ATM และประธานคณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์หลังการเลือกตั้ง
ทั่วไปแล้วนั้น ด้วยตระหนักว่า เวลาที่กระผมจะมาทำางานรับใช้มวลสมาชิกมีจำากัดมากเพียง 1 ปี (สิ้นปีนี้ ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ทั่วไป
ในตำาแหน่งกรรมการ สอมธ. ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพราะกระผมมาทำางานแทนคุณสมชาย การุณวงศ์
กรรมการสอมธ. คนเดมิทีเ่สยีชวีติ) กระผมและคณะกรรมการตลอดจนคณะอนกุรรมการกไ็ดป้ระชมุ ทำางานกนัอยา่งเตม็ทีเ่พือ่สานฝนั
ที่จะมีตู้เอทีเอ็ม ไว้ใช้ในยามยากโดยไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่ สอมธ. ทั้งที่รังสิต ท่าพระจันทร์ ในเวลาราชการ
เพราะความจำาเปน็ใชเ้งนิของมวลสมาชกิ สอมธ. ไมม่เีขม็นาฬกิากำากบัอยา่งแนน่อนทีส่ดุ อกีทัง้ในปจัจบุนัมสีหกรณอ์อมทรพัยม์ากกวา่ 
60 สหกรณ์ทั่วประเทศที่มีตู้เอทีเอ็มใช้เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงกระผมและคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการที่จะพา สอมธ. ออกไปหาแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้จงได้ ใช่แต่เท่านั้น ท่านประธาน คนปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ ยังได้ประกาศชัดเจนในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ว่า ท่านจะขอทำางานตรงนี้เป็นวาระการทำางานสุดท้ายของ
ท่านแล้ว ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการและอนุกรรมการจึงได้เชิญบริษัท ธนาคารต่างๆ มาร่วมหารือรวม 10 แห่ง แล้วสุดท้ายก็ได้ข่าวดี
จะแจ้งให้มวลสมาชิก สอมธ. ทราบว่า ในวาระครบรอบ 40 ปี สอมธ. ณ วันที่ 11 กันยายน 2555 นี้ เราน่าจะได้เห็นภาพท่าน
ประธาน สอมธ. เซ็นสัญญากับ 
 1.  ซอฟทแ์วร ์เฮาส ์ทีจ่ะทำาหนา้ทีโ่อนถา่ยขอ้มลูจากระบบ SYBASE ทีไ่รอ้นาคตโดยสิน้เชงิ แลว้กา้วไปสูร่ะบบการจดัการ
ฐานข้อมูล (DMS-Database Management System) ORACLE ที่เปิดดำาเนินการมาแล้วนับตั้งแต่ ค.ศ. 1982 และพร้อมจะพา
มวลสมาชิก สอมธ. ก้าวไปสู่อนาคตของการจัดการและการบริหารธุรกรรมทางเงินทุกรูปแบบอย่างมั่นคง ก้าวทันโลกสมัยใหม่ และไม่
ตกเวทีประวัติศาสตร์แบบที่เคยเป็นมามากกว่า 3 ทศวรรษ 
 2. กับธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีตู้เอทีเอ็มอยู่ใกล้บ้านท่านที่สุดเพื่อให้ท่านสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ตามความตอ้งการของทา่น หลงัจากการเซน็สญัญาแลว้กระผมอยากใหผ้ลงานชิน้นัน้เปน็ผลงานชิน้โบวแ์ดงของ
ท่านประธาน สอมธ.ก่อนวาระการทำางานสุดท้ายของท่านเพื่อที่จะจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ สอมธ. ว่าท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.
วรวุฒิ หิรัญรักษ์ คือประธาน สอมธ. คนแรกที่สามารถผลักดันฝันอันยาวนานของเราท่านให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้ ถ้าทุกอย่างดำาเนิน
ไปตามขั้นตอนอันควร คาดว่าของขวัญปีใหม่ที่มวลสมาชิก สอมธ. จะได้รับคือภาพของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ
ภาพของประธาน สอมธ. กำาลังสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าไปในตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อกดเงินก้อนแรกออกมาจาก
บญัชเีงนิฝากของทา่นทัง้สอง และนัน่กค็อืสญัญาณนมิติหมายความเปน็จรงิวา่ หลงัจากการใชบ้ตัรปฐมฤกษข์องทา่นผูน้ำาทัง้สองแลว้ไม่
นานเกินรอ มวลสมาชิก สอมธ. ก็สามารถจะดำาเนินธุรกรรมทางการเงินโดยออกไปกดเงินหน้าซอยบ้านท่านได้ทันที นี่คือความใฝ่ฝัน
ที่กำาลังจะกลายเป็นจริงจากการดำาเนินงานของ คณะกรรมการ สอมธ. ทั้งหมดที่พวกท่านได้เลือกเข้ามาทำางานแทนท่านเพื่อประโยชน์
สูงสุดของมวลสมาชิก สอมธ.
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 สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ หลักสูตร ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ให้แก่สมาชิก สอมธ. ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต 
ครั้งละ 30 คน สมาชิกให้ความสนใจ มาสมัครเข้ารับการอบรมมากมาย เพื่อที่จะนำาไปต่อยอดเพื่อทำาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว  

โครงการความรู้สู่อาชีพ

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด และกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในโอกาสที่กองคลังจัดการ
สัมมนา	พร้อมนี้	สอมธ.	ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการสัมมนาของหน่วยงานเป็นจำานวนเงิน	8,900.00	บาท			

บรรยายให้ความรู้
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ขอแสดงความเสียใจ

	 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์จำากดั	รว่มเปน็เจา้ภาพงานสวดพระอภธิรรมศพสมาชกิ					
สอมธ.	ต้องขอแสดงความเสียใจ	ต่อครอบครัวของท่านมา	ณ	โอกาสนี้	

เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ	นายอุดม	ไกรวารี	
เลขทะเบียนสมาชิกที่	2459	สังกัดทั่วไป

เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2555	ณ	วัดเชิงกระบือ	จ.นนทบุรี	

 สอมธ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์                         

ประธานกรรมการ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จำานวน 200,000 บาท โดย ศาสตราจารย์ นรนิติ 

เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 

มิถุนายน 2555

ภาพกิจกรรม

 สอมธ. ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร ครบรอบ 78 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555      

ณ บริเวณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์
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สอมธ. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและทัศนศึกษาระหว่างประเทศ

 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จำากดั จดัโครงการสมัมนาวชิาการและทศันศกึษาระหวา่งประเทศ 

ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ให้แก่สมาชิก สอมธ. ในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี 

สอมธ.และเพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มใหแ้กส่มาชกิ สอมธ. ในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในป ีพ.ศ. 2558 

ของประเทศไทย ด้วยการนำาสมาชิกไปเยี่ยมชมนครวัด นครธม เมืองเสียมเรียบ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)

รวมทัง้ศกึษาวฒันธรรมประเพณแีละเศรษฐกจิสงัคมของประเทศเพือ่นบา้น มสีมาชกิ สอมธ. เขา้รว่มโครงการ 100 คน

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้รับความสุขสนุกสนานและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

มากขึ้น และเดินทางกลับถึงประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพดีทุกท่าน ส่วน สอมธ. ก็ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีหลาย

ประการจากสมาชิกเพื่อนำาไปปรับปรุงการบริหารจัดการ การบริการ และสวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่สมาชิกให้ดีขึ้นอีก

ต่อไป
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	 		 6 อันดับ อาหารเพื่อหัวใจดีๆ
H e a l t h y . . .

 1. ผักผลไม้ที่ลงท้ายด้วยคำาว่า “เบอร์รี” เช่น สตรอว์เบอร์รี ลูกหม่อน 

(มัลเบอร์ลี) ผักผลไม้ทั้งผลที่ไม่หวานจัด เช่น ส้ม ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง มะเขือเทศ ฯลฯ 

 2. ขนมปังข้าวไรย์หรือธัญพืชไม่ขัดสี ข้าวกล้องถั่วเหลือง

 3. อะโวคาโด หรือไขมันพืชชนิดดี น้ำามันมะกอก

เมลด็พชืเปลอืกแขง็กะเทาะเปลอืกถัว่ลสิง เนย ครมี ทีท่ำาจาก

พืชเหล่านี้ เช่น เนยถั่วลิสง น้ำามันพืชชนิดดีจะให้ผลเมื่อกิน

น้อย เช่น เนยถั่วลิสง น้ำามันพืชชนิดดีจะให้ผลดีเมื่อกินแต่น้อย หรือใช้แทนน้ำามันชนิดอื่น 

 4. แซลมอน หรือปลาทะเลที่ไม่ผ่านการทอด มีน้ำามันชนิดดี

พิเศษหรือโอเมกา -3 ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

ลดการอักเสบซึ่งทำาให้คราบไขมันที่ผนังหลอดเลือดหนาตัวเร็วขึ้น-หลอดเลือดตีบตันเร็วขึ้น การทอด

ซึ่งมีระดับร้อนสูงกว่านึ่ง ต้ม แกงผัด ทำาให้โอเมกา -3 ซึมออกจากเนื้อปลา และน้ำามันที่ใช้ทอดซึมเข้า

เนื้อปลาแทน กลายเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูง ส่วนปลาน้ำาจืดมีโอเมกา -3 น้อยกว่าปลาทะเล อาจต้อง

กินบ่อยครั้งขึ้น เพื่อให้ได้คุณค่าใกล้เคียงกัน 

 5. เมลด็เปลอืกแขง็กะเทาะเปลอืก (nuts) เชน่อลัมอนด ์วอลนทั ฯลฯ กนิเปน็ประจำาชว่ยลด

ความเสี่ยงโรคหัวใจได้ 20-60% แถมยังเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชชนิดดีด้วย (ถ้าจะกินนัทให้ได้ผล

ดีจริงๆ แนะนำาให้กิน 1 กำามือประมาณ 8 เมล็ดอัลมอนด์ หรือ แช่ เมล็ดอัลมอลด์ดิบ 4 ชั่วโมง 

แล้วหุงพร้อมข้าว จะทำาให้คุณค่าทางอาหารของข้าวสูงขึ้น หรือถ้าบดหรือทุบก่อนผสมข้าวจะทำาให้

ข้าวหอมขึ้น 

 6. ช็อกโกแลตสีเข้ม (dark chocolate) หรือโกโก้ ช็อกโกแลต

ขนาดต่ำาๆ ประมาณ 1 ชิ้นเท่าเล็บหัวแม่มือ ดีกับสุขภาพหัวใจ  

(ข้อมูลจาก นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำาปาง หนังสือ กายใจ กรุงเทพธุรกิจ)

สอมธ. รบัทำ�ประกนัภยัรถยนตบ์คุคลที ่ 3 (พรบ.) 
ภ�คบังคับ ร�ค�พิเศษ 

สอบถ�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิ ไดท้ี ่สำ�นกัง�น สอมธ. 
โทรศัพท์ 0-2224-1343, 0-2613-3880-2
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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 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 รศ. บำารุง  สุขพรรณ์

 อนุกรรมการ นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

   นายแก้วสวรรค์ วิเศษสิงห์

   นายสิทธิชัย พันเศษ  

  นางสาวสายฝน อำาพันศรี  

  นายรังษี ธารารมย์

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์ ขอรายงานตัวค่ะ..ต้องขอขอบพระคุณท่านประธาน
อนกุรรมการประชาสมัพนัธ ์ทีใ่หโ้อกาสในเวทนีีอ้กีครัง้ เพือ่พบปะและรายงานความคบืหนา้ทีน่า่สนใจและเปน็ประโยชน์
แก่มวลสมาชิกของ สอมธ.
 ในเดอืนมถินุายน 2555 ทีผ่า่นมา สอมธ. ไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบการสมัมนาสมาชกินอกสถานทีเ่พือ่เปน็การรว่มในปสีหกรณส์ากลและ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ การทำากิจกรรม
ร่วมกันของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งบรรยากาศเหล่านี้อาจแตกต่างไปจากเดิม หลายคนอาจคิดว่าเป็นการใช้งบประมาณที่มากมาย แต่
ขอเรยีนใหท้ราบวา่กรรมการทกุคนคดิทบทวนอยา่งละเอยีดทกุครัง้ในการใชง้บประมาณซึง่เปน็เงนิของสมาชกิทกุคน เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและ
การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่รูปแบบใหม่นี้ก็มิได้ใช้งบประมาณแตกต่างไปจากการสัมมนารูปแบบเดิมมากนัก แต่สมาชิกและ สอมธ. ได้รับ
ประโยชน์มากกว่า  
 นอกจากการสัมมนานอกสถานที่แล้ว สอมธ. ยังได้ร่วมในการทำาประโยชน์แก่สังคม อันได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการมอบ
รถ TATA จำานวน 2 คัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการทำางานหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ รถทั้งสองคันคือการมอบจากสมาชิก สอมธ. 
ทุกคนค่ะ
 ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของ สอมธ. การมอบเสื้อแจ็คเก็ตที่สวยงาม รวมทั้ง
ของทีร่ะลกึปใีหมท่ีค่งถกูใจสมาชกิเปน็อยา่งยิง่ และอืน่ๆ อกีมากมาย ขอใหต้ดิตามกนัอยา่กระพรบิตา สดุทา้ยทีจ่ะฝากคอืชว่งนีอ้ากาศเปลีย่นแปลง 
ไข้หวัดและโรคอื่นๆ เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ สิ่งสำาคัญคือการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นของตนเองและสมาชิกในครอบครัวนะคะ ด้วยความห่วงใยค่ะ 
และพบกันใหม่นะคะ

                 ษิญาภา ชุณหวรานนท์ 
         บรรณาธิการประจำาฉบับ

บรรณาธิการแถลง


