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สอมธ. จัดพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระสงฆ ์

วันครบรอบการก่อตั้ง ปีที่ 41 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

ณ สำานักงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต 

สอมธ. กำ�หนดมอบทุนก�รศึกษ�บุตรสม�ชิกประจำ�ปี 2556 
ในวันที่ 15 ตุล�คม 2556 ณ หอประชุมเล็ก 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์  
(ดูร�ยชื่อผู้มีสิทธิรับทุนก�รศึกษ� ได้ ที่ www.savings.tu.ac.th)

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ 31 สิงหาคม 2556

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 ี
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วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.55 31 ก.ค.56 31 ส.ค.56

จำ�นวนสม�ชิก  7,704 คน   7,828 คน   7,847 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  18,108,844,312.68 19,612,726,827.84 19,733,933,644.46 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้  3,040,908,412.43  3,332,521,145.58  3,386,311,955.80 

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  8,300,039,000.00  9,495,135,000.00  9,492,465,000.00 

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,446,390,078.96  1,493,092,166.21  1,462,361,943.59 

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  5,225,237,366.34  5,250,890,996.98  5,350,948,660.94 

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น  96,269,454.95  41,087,519.07  41,846,084.13 

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก  11,439,583,244.86  11,862,943,867.16 11,916,844,572.57 

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น  2,040,000,000.00  3,030,000,000.00  3,040,000,000.00 

	 2.3		 หนี้สินอื่น  353,330,997.30  267,510,210.17  265,238,889.81 

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น  2,946,573,550.00  3,138,965,330.00  3,168,414,360.00 

	 3.2	 ทุนสำารอง  796,893,910.36  859,859,890.13  859,859,890.13 

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ  148,109,134.23  150,475,939.06  150,307,939.06 

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  70,732,777.08  70,478,638.28  70,478,638.28 

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�ง ๆ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ก.ค. ม.ค. - ส.ค.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  3,559,100.00  35,750.00  35,750.00 

 (1,306	ราย) (13	ราย) (13	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส  148,500.00  76,500.00  88,500.00 

 (99	ราย) (51	ราย) (59	ราย)

 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก  362,500.00  296,400.00  359,400.00 

 (363	ราย) (202	ราย) (238	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตรหรือบิดามารดา  1,802,000.00  1,082,000.00  1,157,000.00 

(202	ราย) (119	ราย) (128	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  60,000.00  45,000.00  60,000.00 

(12	ราย) (9	ราย) (12	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ  3,057,500.00  14,000.00  14,000.00 

(616	ราย) (2	ราย) (2	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  19,500.00  13,500.00  16,500.00 

(13	ราย) (9	ราย) (11	ราย)

	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย  381,311.65  747,571.00  777,586.00 
	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (100	ราย) (46	ราย) (55	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  1,220,000.00  1,296,000.00  1,296,000.00 

(13	ราย) (12	ราย) (12	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61	-	65	ปีบริบูรณ์  1,590,000.00  1,895,400.00  2,016,400.00 

(60	ราย) (133	ราย) (142	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	66	-	70	ปีบริบูรณ์  1,085,000.00  1,316,000.00  1,449,000.00 

(40	ราย) (95	ราย) (103	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	71-	75	ปีบริบูรณ์  370,000.00  583,000.00  625,000.00 

(16	ราย) (42	ราย) (43	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	76	-	80	ปีบริบูรณ์  135,000.00  281,000.00  281,000.00 

(5	ราย) (15	ราย) (15	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	81	-	85	ปีบริบูรณ์ 	-			  89,000.00  89,000.00 

	-			 (7	ราย) (7	ราย)

	 4.15	 กองทุนเกษียณอายุราชการ  4,215,000.00  525,000.00  525,000.00 

(105	ราย) (13	ราย) (13	ราย)
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ประธาน  พบ  สมาชิก
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

เรียน สมาชิก สอมธ. ที่เคารพรักทุกท่าน 

 เดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคล เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เป็นวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 
กระผมพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่สอมธ. ได้ไปร่วมพธิวีางพานพุม่ถวายพระพรแด่ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
ที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งได้จัดซุ้มถวายพระพรไว้ที่ส�านักงาน สอมธ. ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต 
ครับ 
 เพือ่เป็นการสนบัสนนุ “แม่” ทีเ่ป็นสมาชกิ สอมธ. การประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ สอมธ. เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2556  
ได้อนุมัติทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจ�าปี 2556 จ�านวน 1,303 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 3,532,000.00 บาท โดยก�าหนดพิธี
มอบทนุการศกึษาในวนัที ่15 ตลุาคม 2556 ณ หอประชมุศรบีรูพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ครบั 
 ในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิกระผมได้อ่านโพลล์ ส�านกัหนึง่ ส�ารวจความคดิเหน็ของ “แม่” ว่าต้องการอะไรมากทีส่ดุในชวีติ “แม่”  
ส่วนใหญ่ตอบว่า อยากให้ “ลกู” เป็นคนด ี(มงีานด ีๆ  ท�า ไม่คบเพือ่นชัว่เสเพล กนิเหล้า เล่นการพนนั ตดิยาเสพตดิหรอืเมือ่มงีานด ีมเีงนิเดอืน
สงูให้ท�าแล้วไม่ทจุรติหรอืท�าตวัหยิง่ยะโส) ส่วน “พ่อ” ไม่อยากให้กนิเหล้าเมาเข้าบ้าน รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในบ้านและหนีส้หกรณ์ ไม่สร้าง
หนีส้นิมากล้นพ้นตวั เรือ่ง “มนีอกบ้าน” ไม่ส�าคญั (ถ้าไม่รูห้รอืไม่มาเดนิโชว์ตวัแถวทีท่�างาน “แม่”) ส่วน “ลกู” และ “พ่อ” ตอบว่า “รกัแม่”  
ไม่อยากให้ “แม่” มีอารมณ์ฉุนเฉียว พูดจาสุภาพ แต่งตัวสวยงาม ทุกวัน กระผมขอน�ามาถ่ายทอดให้สมาชิก สอมธ. ที่เป็น “แม่” 
“ลูก” และ “พ่อ” ทราบด้วย กระผมไม่ทราบว่า โพลล์นี้ไปส�ารวจที่ไหนมา ครับ 
 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระผม ขอแสดงความยินดี กับ
สมาชิก สอมธ. ทุกท่าน หรือ บุตรหลาน ของสมาชิกที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้ทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
จากสถาบนัการศกึษาอืน่ๆ กระผมกข็อฝากสมาชกิทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืผูบ้งัคบับญัชาได้โปรดให้การสนบัสนนุแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีไ่ด้
รับคุณวุฒิทางการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ 
 วนัที ่2 สงิหาคม 2556 เป็นวนัแรกที ่สอมธ. เริม่ปรบัหลกัเกณฑ์การปล่อยสนิเชือ่ โดยก�าหนดให้ผูกู้จ้ะต้องมเีงนิเดอืนสทุธเิหลอื 
ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 15 ท�าให้มสีมาชกิยืน่ใบค�าขอกูเ้งนิเพิม่ขึน้ตลอดทัง้เดอืนสงิหาคม ประมาณ 300 คน ส�าหรบัเงนิกูส้ามญั ซึง่แสดงว่า 
สอมธ. ได้ช่วยผ่อนคลายความเดอืดร้อนของสมาชกิได้เพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนักระผมได้ข่าวว่ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จะจ่ายเงนิ
โบนัสประจ�าปีงบประมาณ 2554 จ�านวน 6.944 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรจ�านวน 2,996 คน พร้อมเงินเดือนประจ�าเดือน สิงหาคม 
2556 กระผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีเงินให้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นะครับ 
 ส�าหรบัสมาชกิผูฝ้ากเงนิทีต่ดิตามข่าวเศรษฐกจิการเงนิในเดอืนสงิหาคม กค็งจะทราบข่าว ส�านกัข่าว บบีซี ีองักฤษเสนอข่าว
ออกไปทั่วโลกว่า เศรษฐกิจไทยสู่ภาวะถดถอยแล้ว แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแย้งว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นทั่วโลก แล้วในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ 2.5% โดย กนง. 6 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย และอีก 1 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัว เพราะตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินในภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ต้องแก้ไขโดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้เพื่อนักลงทุนจะได้กู้เงินไปลงทุนเพิ่มขึ้น แต่ในโลกของความเป็นจริงของประเทศไทยในขณะนี้ ธนาคารพาณิชย์ ยังไม่ได้ปรับเพิ่ม
หรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉพาะที่ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์เพราะมีปัญหาขาดสภาพคล่อง 
ในตลาดการเงินภาคสหกรณ์เพราะ ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบางแห่งต้องเตรียมเงินไว้ให้รัฐบาลน�าไปใช้ในโครงการบริหารจัดการ 
น�้าหลายแสนล้านบาทและปัญหาสหกรณ์เครดติยเูนีย่นทีเ่ป็นข่าวโด่งดงั และส�าหรบัสมาชกิผู้มเีงนิออมมากบางทา่นทีอ่าจจะน�าเงนิ
ของท่านหรอืพีน้่องของท่านไปฝากไว้ทีส่หกรณ์เครดติยเูนีย่นทีม่ปัีญหา กระผมขอแนะน�าให้ท่านรบีไปด�าเนนิการแจ้งความร้องทกุข์
ต่อ DSI หรือตั้งทนายฟ้องศาลเรียกเงินฝากคืนโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เสียสิทธิของท่านนะครับ 
 ส�าหรบั สอมธ. ของเรา เพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่สมาชกิ ผูฝ้ากเงนิและเจ้าของหุน้ ในการประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ 
สอมธ. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 กระผมได้ก�าชับให้นางลักขณา เขคม ผู้ตรวจสอบกิจการของ สอมธ. ท�าการตรวจสอบการ 
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กู้ยืมเงินสหกรณ์ของกรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ สอมธ. ทุกคนรวมทั้งตรวจสอบประธานกรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ด้วย และรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และยังได้ก�าชับผู้ตรวจสอบ
กจิการในภายหลงัอกีว่าถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะมกีรรมการบางคนส่งแฟกซ์และจดหมายไปข่มขูผู่ต้รวจสอบกจิการ หรอื
เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล กระผมจะขอให้อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ 
 ปีนี้ สอมธ. มีอายุครบ 41 ปี ในวันที่ 11 กันยายน 2556 สอมธ. จัดพิธีท�าบุญพระสงฆ์ 9 รูป ที่ส�านักงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต 
เป็นการภายใน และเปิดท�าการใช้ส�านกังานหลงัจากการปรบัปรงุ เนือ่งจากมหาอทุกภยัเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว โดยเลีย้งอาหารกลางวนั
แก่สมาชิกผู้ร่วมงานด้วยครับ 
 การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งแรกของปีนี้ จัดที่โรงแรมรอยัลพลา คลิฟบีชรีสอร์ท แอนด์สปา ระยอง ระหว่างวันที่ 
14-15 กันยายน 2556 มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา 150 คน จากผู้สมัคร 185 คน ท่านที่ไม่ได้ไปในคราวนี้ ก็สามารถไปร่วมในครั้งต่อ
ไปได้ ถ้าหากสมาชิกอยากจะไปสัมมนาในต่างประเทศ (กัมพูชา) เช่นปีก่อน ก็ได้โปรดเสนอแนะความคิดเห็นแก่คณะกรรมการใน
ระหว่างการสัมมนาครับ เพื่อคณะกรรมการชุดใหม่จะได้น�าไปพิจารณาต่อไปครับ  
 ช่วงเดือนกันยายน เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ ปีนี้ สอมธ. มีสมาชิกเกษียณอายุราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รวมทั้งสิ้น 52 คน เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการอายุครบ 65 ปี 3 คน ข้าราชการและลูกจ้าง เกษียณอายุ ครบ 60 ปี 46 คน และ
เจ้าหน้าที่ สอมธ. 3 คน สอมธ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี (แต่ไม่เลี้ยงส่งเพราะยังเป็นสมาชิกต่อได้) ในวันที่ 20 กันยายน 2556 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยล่องเรือในแม่น�้าเจ้าพระยาผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับประทานอาหารค�่า รสเลิศ  
ฟังเพลงไพเราะ บนเรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ อนุญาตให้น�าผู้ติดตามไปได้ คนละ 1 ท่าน
 ปีนี ้สอมธ. จะให้เงนิกองทนุเกษยีณอายรุาชการตามระเบยีบฯ (ให้เฉพาะสมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
จ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,140,000.00 บาท เพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ที่อุทิศตนท�างานให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเกษียณอายุราชการ 
หลังจากนั้น เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 61 ปี จนถึง 85 ปี สมาชิกทุกท่านสามารถมารับเงินสวัสดิการเป็นรายปี ได้ในวันเกิดของสมาชิก
เป็นต้นไป ทุกปีครับ 
 ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นิธังกร สมาชิกประเภททั่วไป (คณะเศรษฐศาสตร์) ฝากประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้รับ
บ�านาญที่เป็นสมาชิก กบข. ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และออกจากราชการไปแล้ว และได้รับเงินก้อนจาก กบข. 
ไปแล้ว และรับบ�านาญเป็นรายเดือนอยู่ในปัจจุบัน ถ้าหากต้องการกลับไปใช้สิทธิบ�าเหน็จบ�านาญตามสูตรเดิม (ซึ่งจะต้องมากกว่า
เงินบ�านาญที่ได้รับในปัจจุบัน) ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2557 โดยผู้รับบ�านาญจะต้องคืนเงิน
ก้อนคอืเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสมทบ และผลประโยชน์ของเงนิดงักล่าวทีไ่ด้รบัไปแล้วแก่ทางราชการ โดยผูท้ีร่บับ�านาญจะได้รบั
เงินบ�านาญตามสูตรเดิมตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยหักกลบลบกัน ขณะเดียวกัน หากต้องมีการ
คืนเงินตามที่ก�าหนด ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เช่นกัน สมาชิกผู้รับบ�านาญที่ต้องการรายละเอียด
มากกว่านี้ ได้โปรดสอบถามไปที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ กบข. นะครับ 
 ในเรว็ ๆ  นี ้ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จะมทีัง้การสรรหา การหยัง่เสยีง และการเลอืกตัง้ต�าแหน่งผูบ้รหิารทีส่�าคญั ตัง้แต่ 
อธิการบดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาข้าราชการ และกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เป็นต้น สอมธ. ได้แต่งตัง้คณะกรรมการเลอืกตัง้ประจ�าปี 2557 ไปแล้ว จะมกีารเลอืกตัง้ ประธานกรรมการและคณะกรรมการด�าเนนิ
การอีก 7 ต�าแหน่ง กระผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ สอมธ. อีกในปีนี้ (ทั้ง ๆ ที่มีสิทธิ) ตามที่ได้ประกาศ 
ไปล่วงหน้านานแล้วนะครับ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกท่านอื่น ได้เข้ามาบริหาร สอมธ. บ้าง และกระผมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่มีอยู่ใน สอมธ. ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกส่วนใหญ่และ สอมธ. ไม่ต้องห่วงเรื่องการเสียคะแนนเสียงจากผู้ที่ได้รับผล 
กระทบบางกลุม่ครบั กระผมจงึขอแจ้งให้สมาชกิทีส่นใจจะสมคัรรบัการเลอืกตัง้ เป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการด�าเนนิการ สอมธ.  
ได้โปรดเตรียมตัว ทั้ง รูปถ่ายและเอกสารแนะน�าตัว และนโยบายการบริหาร สอมธ. ในปีต่อไป ไว้ล่วงหน้าได้แล้วครับ 

สวัสดีครับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

ประธานกรรมการ
โทรศัพท์ 081-835-2408
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ตัวอย่างบัตรประกันอุบัติเหตุ บัตรทอง

บัตรประกันอุบัติเหตุบัตรทอง 
ไม่ต้องสำ�รองจ่�ยเงิน

 สอมธ.ได้จัดท�าบัตรประกันอุบัติเหตุประเภทบัตรทองให้สมาชิกทุก
ท่าน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถยื่นบัตร
ประกันพร้อมบัตรประชาชน ในสถานพยาบาลที่บริษัทประกันกำาหนด
ทั้งสิ้น 282 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  โดยไม่ต้องสำารองจ่ายเงิน ในวงเงิน
ประกัน 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ  15,000 บาท  สมาชิก
สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล ได้ที่ www.savings.tu.ac.th   
ส�าหรบับตัรประกนั สอมธ. จะท�าการจดัสง่ใหส้มาชกิทกุทา่น พรอ้มใบเสรจ็
ประจ�าเดือน ส�าหรับสมาชิกสังกัดทั่วไป สอมธ. จะด�าเนินการจัดส่งให้ท่าน
พรอ้มใบเสรจ็ ตามทีอ่ยูท่ีท่า่นใหไ้วก้บั สอมธ.  สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่ ส�านักงาน สอมธ. หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-613-3880-2

ภาพกิจกรรม 
แสดงความยินดี

สอมธ. โดยประธานกรรมการดำาเนินการ กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 

คณะศิลปศาสตร์  ครบรอบแห่งการก่อตั้ง 51 ปี 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบแห่งการก่อตั้ง
24 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบแห่งการก่อตั้ง 
8 ปี เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2556

กองบริการการศึกษา วันที่  19 สิงหาคม 2556 
สนับสนุนการจัดสัมมนา 3,500 บาท  

สอมธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันแม่แห่งชาติประจ�าปี  2556 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2556

บรรยายหน่วยงาน
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โรคหน้าฝน 6 โรคฮิตที่พบได้บ่อยๆ 

ในช่วงหน้าฝน แพทย์แนะกินผัดผักบุ้ง 

แกงส้มมะละกอ นำ้าเสาวรส ปรับสมดุลสุขภาพ

 ย่างเข้าสู่กลางปีแบบนี้ก็ได้เวลาเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยกันแล้ว ดังจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ฝนเริ่มตกชุกขึ้น หลาย

คนจึงต้องตากฝนอย่างเลี่ยงไม่ได้ จนโรคภัยไข้เจ็บขาประจ�าของฤดูฝนถามหา และเพราะเหตุนี้ นพ.กฤษดา ศิรามพุช  

ผูอ้ำานวยการศนูย์เวชศาสตร์อายรุวฒัน์นานาชาต ิจงึได้ออกมาเตอืนให้ประชาชนระวงัการสมัผสันำา้ฝนให้มากขึน้ เพราะ

ในน�้าฝนมีสารปนเปื้อนและเชื้อโรคบางอย่างที่จะท�าให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะ 6 โรคยอดฮิตต่อไปนี้

 1. โรคจากไวรัส ท�าให้เป็นหวัดคัดจมูกและเกิดอาการไข้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มทารก ต้องระวังการถูกฝนให้มาก  

เพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบาย จนถึงขั้นหลอดลมฝอยอักเสบ รวมทั้งโรคไข้หวัดใหญ่          

 2. คอตดิเชือ้ สงัเกต ได้จากจะเริม่มอีาการเจบ็คอเป็นหลกั จากนัน้จะมไีข้ ปวดเมือ่ยเนือ้เมือ่ยตวัตามมา บางราย

มีน�้ามูกร่วมด้วย เกิดจากการเผลอกลืนน�้าฝนปนเปื้อนลงคอไปจนท�าให้คออักเสบ 

 3. ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เนื่องจากอาหารสดตามตลาดอาจได้รับเชื้ออีโคไลจากน�้าฝนที่ปนเปื้อน ซึ่งเชื้อ         

อีโคไลนี้เป็นเชื้อที่ท�าให้ล�าไส้อักเสบติดเชื้อ จึงท�าให้เกิดความผิดปกติในระบบย่อยอาหารตามมา

 4. ผิวหนังอักเสบ น�้าฝนที่ขังตามพื้นถนนนาน ๆ เข้าจะกลายเป็นน�้าเน่าเหม็น เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค            

หากกระเซน็มาโดนตวัเรากม็โีอกาสเสีย่งต่อผวิหนงัอกัเสบได้ ยิง่ไปกว่านัน้ น�า้สกปรกยงัอาจท�าให้แผลตดิเชือ้ เกดิเชือ้รา คนั 

เกิดตุ่มหนองและฝีได้ ดังนั้น แนะน�าให้ล้างมือล้างเท้าบ่อย ๆ หลังจากกลับเข้าบ้าน 

 5. โรคฉี่หนู เป็นอีกโรคหนึ่งที่ระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ แพร่ระบาดได้ในพื้นที่ที่มีน�า้ขัง เช่น ทุ่งนา ส่วนในเมือง  

หากฝนตกท�าให้น�้าขังบนถนนออกมาผสมกับท่อระบายน�้าก็มีโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวได้ แม้ในรายที่รื้อบ้านแล้วมีมูล 

หนูปนออกมาจนเผลอไปเหยียบเข้าผ่านจากผิวหนัง ที่เป็นแผลก็จะท�าให้ป่วยด้วยโรคนี้ได้ โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดตามตัว

โดยเฉพาะน่อง และเบื่ออาหาร 

 6. ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะน�าโรค ซึ่งยุงลายจะเพาะพันธุ์ได้ดีในหน้าฝนที่มีฝนตกลงมาท่วมขัง 

หากใครมีไข้สูงมาก ไข้ไม่ยอมลด เบื่ออาหาร รู้สึกอ่อนเพลีย เซื่องซึม ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็น

โรคไข้เลือดออกก็ได้

 สำาหรับวิธีป้องกันนั้น นพ.กฤษดา แนะนำาว่า ควรหลีกเลี่ยงความเปียกชื้น หลังอาบนำ้าสระผมควรเช็ดตัว 

ให้แห้งอยูเ่สมอ และ หากกำาลงัมองหาอาหารทีเ่หมาะกบัฤดฝูน กข็อแนะนำาเป็นผดัผกับุง้, แกงส้มมะละกอ และนำา้เสาวรส  

จะช่วยปรับสมดุลสุขภาพได้ง่ายๆ สไตล์อายุรวัฒน์

แหล่งที่มา http://health.kapook.com/
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ขอแสดงความเสียใจ

แวดวง สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ เยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน สอมธ.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก 2 ท่าน 
มอบเงินช่วยเหลือค่าท�าศพ รายละ 5,000 บาท โดย สอมธ. ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน
มา ณ ที่นี้ 

คุณโสภณ บัวรอด เลขทะเบียนที่ 1655 
สังกัดทั่วไป เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 

ณ วัดหัวกระบือ กรุงเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ากัด 
วันที่ 6 สิงหาคม 2556

คุณระพีพร วงศ์เหรียญทอง 
เลขทะเบียน 0853 

สังกัดทั่วไป (ขร.บ�านาญ) 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 

ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด 
วันที่ 22 สิงหาคม 2556

คุณยุคล สินเจิมศิริ เลขทะเบียนที่ 1678 
สังกัดทั่วไป (ขร.บ�านาญ) 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 
ณ วัดผาสุกมณีจักร กรุงเทพฯ

สหกรณ์จากประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2556

รศ. ดร.ขจิต จิตตเสวี 
เลขทะเบียนที่ 02775 
สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 
ณ วัดโสมนัสวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จ�ากัด 
วันที่ 6 กันยายน 2556

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
ขายบ้านไม้ชั้นเดียว เนื้อที่ 120 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน�้า อยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา มีสะพานลงแม่น�้า  ราคา  1.2 ล้านบาท 

ติดต่อ คุณศุภลัคณ์ 08-6521-1189

ขายบ้านแฝด 2 ชั้น เนื้อที่  36 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ พร้อมอยู่ มีเครื่องปรับอากาศ ในห้องนอน เครื่องท�าน�้าอุ่น  

ห้องครวั มุง้ลวดเหลก็ดดั เครือ่งกรองน�้า ใกล้ตลาดไทย แมค็โคร อยูห่มูบ้่านพรทววีฒัน์ 2 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ราคา 1,590,000 

บาท ติดต่อ คุณผกาพันธ์ 

หอพักสตรีให้เช่า  ส�าหรับข้าราชการ นักศึกษา เดินทางสะดวก ข้ามเรือท่าพระจันทร์ขึ้นท่ามหิดล เพียงแค่  10 นาที เช่าเดือนละ  

1,600 บาท ติดต่อ คุณกฤษณา โทรศัพท์  08-1811-3300

ขายที่ดิน 200 ตารางวา อยู่ หลัง มธ. ศูนย์รังสิต  ซอยร่มเย็น  ติดต่อ คุณสุนีย์ โทรศัพท์ 08-1556-9392
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บรรณาธิการแถลง

การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ.
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด

ประเภท ออมทรัพย์

 ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด บางลำาพู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จำากัด ท่าเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด บางลำาพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 155-2-00006-7 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด ท่าพระจันทร์ 114-2-07341-0

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 645-2-00582-2

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบนำาฝากที่หมายเลข 0-2225-9487

  พร้อมระบุช่ือ-นามสกุลให้ชัดเจนและโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกคร้ังว่า สอมธ.

  ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2224-1343, 0-2226-1877 แฟกซ์ 0-2225-9487

โทรศัพท์ สอมธ.

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ศูนย์รังสิต
0-2564-4499
ภายใน 1158-9

ประธานกรรมการ 102 ผู้ช่วยผู้จัดการ 103
ผู้จัดการ 111 ฝ่ายบริการเงินฝาก 106
ผู้ช่วยผู้จัดการ 103 ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104
ฝ่ายบริการเงินฝาก 106 สาขาย่อย
ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104 คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายธุรการ 108 โทรศัพท์ 0-2926-9665
ฝ่ายบัญชี 109 โทรสาร 0-2986-9188

คณะผู้จัดทำา

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานอนุกรรมการ นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์

 อนุกรรมการ นายสิทธิชัย พันเศษ

   รศ.บำารุง  สุขพรรณ์

   นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 

  นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า 

  นายรังษี ธารารมย์

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

 ขอกล่าวค�าว่า “สวัสดี” ท่านสมาชิก สอมธ. ทุกท่านค่ะ ฉบับนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ 
ให้ท่านสมาชิกรับทราบหลายเรื่อง อาทิ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นวันครบรอบการก่อตั้ง สอมธ. 
ครบรอบ ปีที่ 41 ซึ่ง สอมธ. ได้มีจัดพิธีทางท�าบุญ พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ 
เพื่อเสริมสิริมงคล ณ ส�านักงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต พร้อมทั้งเปิดท�าการส�านักงานหลังจากประสบ
มหาอุทกภัย และวันที่ 20 กันยายน 2556 สอมธ. จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่สมาชิก สอมธ.  
ที่เกษียณอายุในปีนี้ จ�านวน 53 คน โดยมอบเงินและของที่ระลึกแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุทุกท่าน และ 
ที่ส�าคัญ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบัวรอด ครอบครัววงศ์เหรียญทอง ครอบครัวสินเจิมศิริ และ

ครอบครัวจิตตเสวี ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวไป 
 และขอแสดงความยินดีกับบุตรหลานสมาชิกทุกท่าน ที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งก�าหนดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ�า
ปี 2556 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท้ายที่สุดนี้ ด้วยความห่วงใยสมาชิก สอมธ.  
ทุกท่าน เนื่องจากช่วงนี้ ฝนตกชุก ขอให้ท่านสมาชิกรักษาสุขภาพให้อบอุ่น หลีกเลี่ยงความเปียกชื้น และเช็ดตัวให้แห้งอยู่เสมอค่ะ 

นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 
                                     กรรมการ
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