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ã ¹ à Å‹ Áอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ณ มกราคม 2557

เงินฝากออมทรัพย   อัตราดอกเบี้ย 1.00 % ตอป

เงินฝากออมทรัพยสินทวี   อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ตอป

เงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.75 % ตอป

เงินฝากประจําทวีทรัพย   อัตราดอกเบ้ีย 3.25 % ตอป

เงินฝากประจํา   อัตราดอกเบ้ีย 3.50-4.75 % ตอป

อัตราดอกเบ้ียเงินกู    5.25 ตอป 
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โปรดใชสิทธิของสมาชิกอีกครั้ง ในการเขารวมการประชุมใหญสามัญ

เพื่อรับฟงผลการดําเนินงาน และเพื่อรับรองวาระตาง ๆ

ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร



ÇÑ¹¹Õé·Õè.......ÊÍÁ¸.ÇÑ¹¹Õé·Õè.......ÊÍÁ¸. หนวย : บาท

31 ธ.ค.55 30 พ.ย.56 31 ธ.ค.56

จํานวนสมาชิก  7,704 คน   7,935 คน   7,972 คน 

1.  สินทรัพยรวม  18,108,844,312.68 19,945,601,711.37 19,936,738,353.62 

 1.1 เงินใหสมาชิกกู  3,040,908,412.43  3,533,306,928.49  3,575,131,829.44 

 1.2 เงินใหสหกรณอื่นกู  8,300,039,000.00  9,562,410,000.00  9,560,375,000.00 

 1.3 เงินลงทุน

  1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,446,390,078.96  1,538,655,897.80  1,531,088,153.80 

  1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  5,225,237,366.34  5,266,509,182.08  5,160,336,026.07 

 1.4  สินทรัพยอื่น  96,269,454.95  44,719,703.00  109,807,344.31 

2. หนี้สินรวม

 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก  11,439,583,244.86  12,083,211,621.66  12,035,778,546.28 

 2.2 เงินกูยืม - ระยะส้ัน  2,040,000,000.00  2,879,000,000.00  2,819,000,000.00 

 2.3  หนี้สินอ่ืน  353,330,997.30  256,995,975.11  357,166,042.93 

3. ทุนของสหกรณ

 3.1 ทุนเรือนหุน  2,946,573,550.00  3,257,569,680.00  3,287,548,350.00 

 3.2 ทุนสํารอง  796,893,910.36  860,537,520.80  860,581,424.26 

 3.3 ทุนสะสมและอ่ืน ๆ  148,109,134.23  145,543,008.39  150,783,201.06 

 3.4 กําไรจากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้น  70,732,777.08  67,035,913.28  52,008,595.90 

4. การใหทุนสวัสดิการตาง ๆ ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - ธ.ค.

 4.1 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  3,559,100.00  3,532,250.00  3,540,250.00 

 (1,306 ราย) (1,308 ราย) (1,308 ราย)

 4.2 ทุนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกเมื่อทําการสมรส  148,500.00  111,000.00  115,500.00 

 (99 ราย) (74 ราย) (77 ราย)

 4.3 ทุนเพ่ือสมทบเปนคารักษาพยาบาลใหแกสมาชิก  362,500.00  496,200.00  551,700.00 

 (363 ราย) (332 ราย) (369 ราย)

 4.4 ทุนเพ่ือการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของคูสมรส หรือบุตรหรือบิดามารดา  1,802,000.00  1,526,000.00  1,667,000.00 

(202 ราย) (169 ราย) (184 ราย)

 4.5 ทุนสมทบเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ  60,000.00  75,000.00  80,000.00 

(12 ราย) (15 ราย) (16 ราย)

 4.6 ทุนเพ่ือสงเคราะหสมาชิกหรือคูสมรสหรือบิดามารดา ประสบภัยพิบัติ  3,057,500.00  14,000.00  53,000.00 

(616 ราย) (2 ราย) (14 ราย)

 4.7 ทุนเพ่ือสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด  19,500.00  24,000.00  24,000.00 

(13 ราย) (16 ราย) (16 ราย)

 4.8 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต หรือไดรับอันตราย  381,311.65  843,351.00  1,145,429.00 

  แกรางกายจากอุบัติเหตุ (100 ราย) (71 ราย) (74 ราย)

 4.9 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแกกรรม  1,220,000.00  1,726,000.00  2,098,000.00 

(13 ราย) (17 ราย) (20 ราย)

 4.10 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ ครบ 61 - 65 ปบริบูรณ  1,590,000.00  2,484,000.00  2,612,600.00 

(60 ราย) (184 ราย) (197 ราย)

 4.11 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ ครบ 66 - 70 ปบริบูรณ  1,085,000.00  1,944,000.00  1,990,000.00 

(40 ราย) (134 ราย) (139 ราย)

 4.12 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ ครบ 71- 75 ปบริบูรณ  370,000.00  813,000.00  850,000.00 

(16 ราย) (53 ราย) (57 ราย)

 4.13 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ ครบ 76 - 80 ปบริบูรณ  135,000.00  342,000.00  353,000.00 

(5 ราย) (21 ราย) (23 ราย)

 4.14 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ ครบ 81 - 85 ปบริบูรณ  -    95,000.00  95,000.00 

 -   (8 ราย) (8 ราย)

 4.15 กองทุนเกษียณอายุราชการ  4,215,000.00  2,915,000.00  2,915,000.00 

(105 ราย) (69 ราย) (69 ราย)
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สวัสดีปใหม 2557 สมาชิก สอมธ. ที่เคารพรักทุกทาน 

 กระผมขอกราบสวัสดีปใหม 2557 และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 

จงดลบันดาลใหสมาชิก สอมธ. ทุกทาน ประสบความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จ

ในทุกๆ สิ่งที่ทานประสงคนะครับ 

 กระผมขอแสดงความยินดีกับผูสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานกรรมการ สอมธ. และกรรมการดําเนินการ สอมธ. 

ชดุใหมทีไ่ดรบัการหยัง่เสยีงเมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2556 ทีผ่านมา ดวยคะแนนสงูมากทกุทาน กระผมหวงัวาการประชุมใหญ

สามัญประจําป 2557 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 คงใหการรับรองผลการหยั่งเสียงครั้งนี้ดวยดีนะครับ 

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สอมธ. ไดขอใหสมาชิกทําการลงประชามติ เกี่ยวกับความตองการใชบริการตู ATM 

ซึง่ผลการลงประชามติของสมาชิกท่ีมาออกเสียงจํานวน 2,496 คน มมีตเิหน็วาควรจัดทาํ 1,646 คน หรือ 65.76 เปอรเซ็นต 

และไมควรจัดทํา 848 คน หรือรอยละ 33.88 เปอรเซ็นต ซึ่งจะเปนขอมูลใหคณะกรรมการดําเนินการ สอมธ. ชุดตอไป 

นาํไปพิจารณาดําเนนิการตอไปใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกสวนใหญตอไป ทัง้น้ีเพือ่อาํนวยความสะดวกในการ

ใหบริการการฝากและการถอนเงินใหแกสมาชิก ซึ่งจะเปนประโยชนตอสมาชิก สอมธ. ทั้งหมด มิใชเพื่อประโยชนสวนตัว

ของกระผม ซึ่งจะพนตําแหนงประธานกรรมการ สอมธ. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 นี้แลวครับ 

 ในชวงปลายป 2556 ตอเน่ืองถึงตนป 2557 มีเหตุการณความวุนวายทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร ทําให

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) ตองปดทําการเรียนการสอนและการติดตอราชการเปนเวลาหลายวัน และ

หลายชวงเวลา แตดวยความเปนหวงเปนใยในความเดือดรอนทางการเงินของสมาชิก เนือ่งจาก สอมธ. ยงัไมมตีู ATM บรกิาร

สมาชิก สอมธ. จึงมิไดปดทําการทั้งทาพระจันทรและศูนยรังสิต ถึงแมวาจํานวนสมาชิกที่มาติดตอที่ สอมธ. ทาพระจันทร

จะมีบางตาก็ตาม แต สอมธ. ก็ไดเตรียมความพรอมใหเพียงพอเพื่อรองรับความวิตกกังวลของสมาชิกเกี่ยวกับอนาคต

ประเทศไทยและตัวเองครับ 

 การเขารวมการชุมนุมทางการเมือง เปนสิทธิสวนตัวของสมาชิกแตละทาน กระผมไมขอกาวลวงในสิทธิของทาน 

เพียงแตหวงใยในสวัสดิภาพของทาน และขอแจงใหทราบวา สมาคมประกันภัยไดประกาศใหทราบวา การประกันภัยจะ

ไมคุมครองภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณการจลาจลทางการเมืองนะครับ ฝากดูแลตัวเองใหดีดวยนะครับ 

 ในโอกาสตอนรับปใหม กระผมขอแจงขาวดีใหทราบวา ผลการดําเนินการของ สอมธ. ในป 2556 ที่ผานมา 

สอมธ. มีกําไรสุทธิ 373,872,193.19 บาท สูงกวาป 2555 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 313,620,698.85 บาท หรือมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

60,251,494.34 บาท ซึ่งทําให สอมธ. สามารถจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูไดในอัตราท่ีไมตํ่ากวาป 2555 

ครับ

        รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ

        ประธานกรรมการ

        โทรศัพท 081-835-2408



ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

เรื่อง  ผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป 2557
……………………………………………………………

 ตามที ่สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร จาํกัด (สอมธ.) ไดจดัการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการดาํเนนิการประจาํ

ป 2557 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 และไดมีการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการจํานวน 8 คน เสร็จเรียบรอยแลวนั้น

 บัดนี้ ขอประกาศรายช่ือผูที่ไดรับการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ดังนี้    

 ประธานกรรมการ 

  รศ.นพ.กัมมาล  กุมาร ปาวา                     

 กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และสถาบันภาษา

  รศ.บํารุง  สุขพรรณ

 กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

 และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา           

  นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย

 กรรมการผูแทนสถาบันทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล  

 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

 สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศูนยหนังสือ มธ. สาํนักพิมพ มธ. และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา  

     นางสาวศิริรัตน เดชกุลทรัพย

 กรรมการผูแทนกองงานศูนยรังสิต สํานักงานอาคารสถานท่ีศูนยรังสิต

 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โรงพิมพ มธ. ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ. 

 และศูนยออสเตรเลียศึกษา มธ.     

  นายเอกชัย  ราชแสง 

 กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร 

 คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

 และวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจฬุาภรณ  

  ผศ.นพ.มงคล  ตั้งเง็กก่ี

   กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ     

  นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ

 กรรมการผูแทนทั่วไป  

       นายเฉลิมยุทธ ภูศรี                 

ผลการหยั่งเสียง

 คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกต้ังจะนํารายชื่อผูสมัครท่ีผานการกลั่นกรองโดยการหยั่งเสียงเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2557 เพื่อใหสมาชิกเลือกต้ัง โดยการออกเสียงรับรองหรือไมรับรองรวมกันท้ังชุด ถาไดคะแนนเสียงรับรองโดยเสียง

ขางมากของท่ีประชุม ใหถือวาผูสมัครเขารับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเหลานั้นไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการดําเนินการอยางสมบูรณ 

ตามขอบงัคบัสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จาํกัด พ.ศ. 2545 ขอ 42  และระเบียบฯ วาดวยการเลอืกต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการ พ.ศ. 2550 ขอ 8 (3)

   ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556

                ลงชื่อ สิทธิชัย  พันเศษ

       (นายสิทธิชัย  พันเศษ)

       ประธานกรรมการ

       คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกตั้งป 2557
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ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

เรื่อง  คะแนนหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป 2557

วันที่ 19 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร รังสิต คะแนนรวม ลําดับ

ประธานกรรมการ     

รศ.นพ.กัมมาล  กุมาร ปาวา 1    

รับรอง  537 1,472 2,009 1

ไมรับรอง  55 127 182

กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร 

คณะวารสารศาสตรฯ และสถาบันภาษา

    

รศ.บํารุง  สุขพรรณ 1 423 895 1,318 1

ผศ.สุชาติ  วงศสุวานิช 2 165 639 804 2

กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรฯ 

คณะสังคมสงเคราะหฯ และคณะสังคมวิทยาฯ

     

นายณรงค  เชียงเชาวไว 1 127 373 500 3

นายพสิษฐ  แกวศรีงาม 2 151 516 667 2

น.ส.ทรงศรี สนธิทรัพย 3 333 677 1,010 1

กรรมการผูแทนสถาบันทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา     

สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร      

สถาบันประมวลขอมูลฯ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม      

ศูนยหนังสือ มธ. สํานักพิมพ มธ. และโลกคดีศึกษา     

นายพัด  ศรีสุพบ 1 172 354 526 2

น.ส.ศิริรัตน  เดชกุลทรัพย 2 419 1,163 1,582 1

กรรมการผูแทนกองงานศูนยรังสิต สนง.อาคารฯ ศูนยรังสิต     

สถาบันเอเชียฯ โรงพิมพ ศูนยศึกษาความรวมมือฯ     

และศูนยออสเตรเลียศึกษา มธ.     

นายสุรชัย เช้ือคําเพ็ง 1 243 443 686 2

นายเอกชัย ราชแสง 2 341 1,153 1,494 1

กรรมการผูแทนคณะแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร     

คณะสหเวชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร     

คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร และวิทยาลัย     

แพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ     

ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ 1    

รับรอง  528 1,337 1,865 1

ไมรับรอง  50 166 216

กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ     

น.ส.จุฬาภรณ พรหมมาพันธุ 1    

รับรอง  512 1,424 1,936 1

ไมรับรอง  45 109 154

กรรมการผูแทนทั่วไป     

นายพุทธิวัฒน  วิเศษสิงห 1 332 759 1,091 2

นายเฉลิมยุทธ  ภูศรี 2 260 847 1,107 1

บัตรเสีย  118 277 395

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  ธันวาคม  2556

               ลงชื่อ สิทธิชัย  พันเศษ

                  (นายสิทธิชัย  พันเศษ)

                   ประธานกรรมการ

                คณะกรรมการเลือกต้ังหยัง่เสยีงเลือกต้ังประจําป 2557
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ที่ สอมธ.ว 44/2557

9  มกราคม  2557        

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2557

เรียน  สมาชิก สอมธ. ทุกทาน

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการ สอมธ. ชุดที่ 42/2556 ไดปฏิบัติงานครบวาระตามขอบังคับของสหกรณฯ แลว จึงเห็นสมควรจัดให

มีการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2557 ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องตางๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมใหญ ดังตอไปนี้

 1. เร่ืองที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

 2. เร่ืองรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 

 3. เร่ืองรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรับทราบจํานวนสมาชิกเขาใหมและลาออกประจําป 2556

 4. เร่ืองรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2556

 5. เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการประจําป 2557

  - รับรองผลการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการ

 6. เร่ืองการพิจารณาอนุมัติงบดุลและการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556

 7. เร่ืองการพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายของสหกรณฯ ประจําป 2557

 8. เร่ืองการพิจารณาวงเงินท่ีสหกรณฯ จะกูยมืหรือการค้ําประกันประจําป 2557

 9. เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ

 10. เร่ืองการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ

 11. เร่ืองอื่น ๆ (ถามี)

 จงึเรียนมาเพ่ือเชิญทานสมาชิกทกุทานไปรวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน เพราะตามขอบงัคบัสหกรณฯ การประชุมใหญสามัญประจําป

จะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมใหญไมนอยกวา 100 คน จึงจะครบองคประชุม มิฉะนั้นจะตองใหมีการประชุมใหมอีกในภายหนา  จึงใครขอ

ความรวมมือจากทานสมาชิกเพื่อรักษาประโยชน และเพื่อความเจริญมั่นคงของ สอมธ. ตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง

 อนึ่ง สอมธ. จะจายเงินปนผลและเฉลี่ยคืนเงินกูตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมครั้งนี้ดวยหลังจากปดการประชุมใหญแลวเปนกรณี

พิเศษ

       ขอแสดงความนับถือ

 

       (รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ)

       ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
THAMMASAT  UNIVERSITY  SAVINGS  AND  CREDIT  CO-OPERATIVE  LIMITED
2 ¶¹¹¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã � á¢Ç§¾ÃÐºÃÁÁËÒÃÒªÇÑ§ à¢μ¾ÃÐ¹¤Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10200 â·Ã. 0-2224-1343, 0-2226-1877 â·ÃÊÒÃ 0-2225-9487

2 PHRACHAN ROAD, BANGKOK 10200 TEL. 0-2224-1343, 0-2226-1877 FAX 0-2225-9487

ÊÃŒÒ§ªÕÇÔμ ÊÃŒÒ§ËÅÑ¡°Ò¹ ́ ŒÇÂºÃÔ¡ÒÃ ÊÍÁ¸.
www.savings.tu.ac.th  E-mail: savings@tu.ac.th
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 เปนที่นายินดีอยางย่ิงวา จากประชามติวาดวยการสํารวจความตองการใช ATM ของมวลมหาสมาชิก สอมธ. ในวันที่ 19 

ธันวาคม 2556 ซึ่งถือเปนการหยั่งเสียงอยางเปนทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร 41 ปของ สอมธ.  ผลปรากฏวา สมาชิกที่เห็นวา 

ควรจัดทํามีถึง 1,646 เสียง  คิดเปน 65.76 % สวนสมาชิกท่ีเห็นวาไมควรจัดทํามีเพียง 848 เสียง คิดเปน 33.88%

 อนสุนธิจากประชามติครัง้ประวัตศิาสตรนีท้าํใหคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการติดตัง้ตู ATM จะดาํเนินการข้ันตอไป

เพ่ือทําใหฝนที่เปนจริงของมวลมหาสมาชิกปรากฏเปนที่ประจักษแกสายตาโดยเร็วท่ีสุด ในข้ันแรก ทาง สอมธ.จะเปดบัญชี

ออมทรพัย  ATM ขึน้มาใหม เพือ่ใหสมาชกิทีม่อีปุสงคจะใชบตัรเงนิสดนีฝ้ากเงนิจาํนวนหนึง่เขามาในบญัชีพเิศษนีไ้วใชในยามฉกุเฉนิ  

ยามนํา้ทวมทีไ่มสามารถเดนิทางมาที ่สอมธ.ทัง้ที ่ทาพระจนัทร รงัสติ คณะแพทยศาสตร  หรอื นอกเวลาราชการ 8.30-15.30 ทีเ่กดิ

มีจําเปนตองใชเงินกะทันหัน ปจจุบันทันดวน อาทิ พาญาติโยมเขาโรงพยาบาลเอกชนที่ตองวางเงินลวงหนา เปนตน ขณะเดียวกัน  

บัญชีออมทรัพย ATM นี้  ทานสมาชิกจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราของทางธนาคารพาณิชยทั่วไป (เขาใจวา นาจะเปน

ธ.กรุงไทย ทีเ่ราไดตดิตอกันมาตลอดในหวงเวลาสองปเตม็ทีก่ระผมรับผดิชอบคณะกรรมการ ATM ชดุนีต้ัง้แตป 2555 จนถึงป 2556  

ดวยเหตุปจจัยหลายๆ อยางที่เอื้ออํานวย)

 เมือ่ประธาน สอมธ. คนใหม คอื นายแพทย กมัมาล กมุาร ปาวา เขามารบัหนาทีป่ระธานสอมธ. สบืแทนทานรศ.ดร.วรวฒุ ิหริญัรักษ

แลว หลงัจากทีป่ระธานสอมธ. ลงนามเซน็ MOU หรอืขอตกลงรวมกนัระหวาง สอมธ. กบัธนาคาร  และหลังจากมกีารเชือ่มระบบฐานขอมลู

ของสอมธ.เขากบัฐานขอมลูของธนาคารแลว  กถ็งึเวลาอันเปนศภุมงคลท่ีทานสมาชิก สอมธ. จะไดใชบตัร ATM ของ สอมธ. เปนคร้ังแรก

ในประวัติศาสตรสี่ทศวรรษกันเสียที  

 นี่คือ ของขวัญปใหมชิ้นพิเศษสุดที่ทาง สอมธ. ขอมอบใหกบัมวลมหาสมาชิก สอมธ. ในศักราชใหมนี้ครับ

 ผศ.ดร.วีรวิทย  เศรษฐวงศ

 ประธานคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการติดตั้งตู ATM

่่่่่่่่่

 

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁàÊÕÂã¨
 สอมธ. รวมเปนเจาภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก นายไสว เปล่ียนสราง เลขทะเบียนที่ 738 

สังกัด ทั่วไป เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ณ วัดประสาท กรุงเทพฯ สอมธ. ขอแสดงความเสียใจตอครอบครัว

ของทานมา ณ โอกาสนี้ 

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ

แสดงความยินดีในโอกาสที่สํานักทะเบียนและประมวลผล 

ครบรอบ  31 ป  เมื่อวันท่ี 9 มกราคม  2557

รวมพิธีทําบุญครบรอบ 26 ป  ของสภาราชการ

เม่ือวันที่ 6 มกราคม  2557 

ATM   สอมธ.จะไดใชกันในปนี้
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บรรณาธิการแถลง

การโอนเงินเขาบัญชี ของ สอมธ.
ชื่อบัญชี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด

ประเภท ออมทรัพย
 ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด บางลําพู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จํากัด ทาเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด บางลําพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทย จํากัด มธ. ทาพระจันทร 155-2-00006-7 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ทาพระจันทร 114-2-07341-0

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มธ. ทาพระจันทร 645-2-00582-2
หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแลวโปรดสงแฟกซใบนําฝากที่หมายเลข 0-2225-9487
  พรอมระบุช่ือ-นามสกุลใหชัดเจนและโทรศัพทมาตรวจสอบอีกคร้ังวา สอมธ.
  ไดรับเอกสารของทานหรือไม เพ่ือประโยชนของทาน

ไมถึงมือผูรับกรุณาสงคืนที่
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1343, 0-2226-1877 แฟกซ 0-2225-9487

โทรศัพท สอมธ.

ทาพระจันทร
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ทาพระจันทร
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ศูนยรังสิต
0-2564-4499
ภายใน 1158-9

ประธานกรรมการ 102 ผูชวยผูจัดการ 103
ผูจัดการ 111 ฝายบริการเงินฝาก 106
ผูชวยผูจัดการ 103 ฝายบริการสินเชื่อ 104
ฝายบริการเงินฝาก 106 สาขายอย
ฝายบริการสินเชื่อ 104 คณะแพทยศาสตร
ฝายธุรการ 108 โทรศัพท 0-2926-9665
ฝายบัญชี 109 โทรสาร 0-2986-9188

คณะผูจัดทํา

พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประธานอนุกรรมการ นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย
 อนุกรรมการ นายสิทธิชัย พันเศษ
   รศ.บํารุง  สุขพรรณ
   นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต 
  นางกาญจนาภรณ จิตตสงา 
  นายรังษี ธารารมย
เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

8 ¢‹ÒÇ ÊÍÁ¸.¢‹ÒÇ ÊÍÁ¸.  ©ºÑº»ÃÐ í̈Òà ×́Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2557©ºÑº»ÃÐ¨íÒà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2557

 สวัสดีปใหม ปมาพาสุข ในนามคณะกรรมการและเจาหนาท่ี สอมธ. ขออาราธนาส่ิงศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายในสากลโลก จงบันดาลและอวยพรใหทานและครอบครัวของทานประสพแตความสุขและ

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป ขณะนี้สหกรณฯ ไดหยั่งเสียงคณะกรรมการชุดใหมจํานวน 8 

ตาํแหนง เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2556 แทนคณะกรรมการชดุเดมิซึง่กาํลงัจะหมดวาระในเดอืนกมุภาพนัธ

นี้เหลือแตใหสมาชิกของสหกรณไปรับรองอีกคร้ัง ในการประชุมสามัญประจําป (วันที่ 13 กุมภาพันธ 

2557)

 คณะกรรมการจึงเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมในวันดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน คณะกรรมการขอขอบคุณ

สมาชิกทกุทานที่จะรวมประชุม

คุณกาญจนาภรณ จิตตสงา

«×éÍ-¢ÒÂ«×éÍ-¢ÒÂ แลกเปลี่ยนแลกเปล่ียน

ขายที่ดิน เนื้อที่  50-100 ตารางวา ขายเทาราคาประเมิน  ติดตอ คุณเดน 08-1628-6107
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