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ฉบับประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม 2557ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ กุมภาพันธ์ 2557

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 ี

* วนันีท้ี.่..สอมธ. 2
* ประธาน พบ สมาชกิ 3
* แนะน�าคณะกรรมการชดุที ่43/2557 4
* ซือ้ขายแลกเปลีย่น  8
* อาหารเช้าส�าคญัแค่ไหน 9
* แต่งตัง้กรรมการและอนกุรรมการชดุต่างๆ 10
* บรรณาธกิารแถลง  12

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา
ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ

ชุดที่ 43/2557
รับมอบงานจากคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 42/2556

โดย นายอภินันท์ ชูหนู รองประธานกรรมการ
เป็นผู้แทนมอบงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุม สอมธ. ท่าพระจันทร์ 



วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.56 31 ม.ค.57 28 ก.พ.57

จำ�นวนสม�ชิก   7,972 คน  8,003 คน   8,021 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  19,936,738,353.62 19,899,509,380.95 19,984,504,917.92 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้  3,575,131,829.44  3,616,922,978.86  3,638,163,993.97 

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  9,560,375,000.00  9,629,340,000.00  9,505,555,000.00 

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  1,531,088,153.80  1,522,188,078.56  1,622,495,268.43 

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว  5,160,336,026.07  5,060,288,346.84  5,157,790,089.23 

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น  109,807,344.31  70,769,976.69  60,500,566.29 

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก  12,035,778,546.28  12,065,894,678.18  12,417,965,309.04 

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น  2,819,000,000.00  2,719,000,000.00  2,679,000,000.00 

	 2.3		 หนี้สินอื่น  357,166,042.93  315,638,065.70  319,750,123.64 

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น  3,287,548,350.00  3,317,974,780.00  3,346,314,030.00 

	 3.2	 ทุนสำารอง  860,581,424.26  860,581,424.26  935,546,536.90 

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ  150,783,201.06  150,563,801.06  165,386,155.36 

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  52,008,595.90  52,008,595.90  55,833,560.35 

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  3,540,250.00  8,000.00  16,000.00 

 (1,308	ราย) (10	ราย) (10	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส  115,500.00  9,000.00  15,000.00 

 (77	ราย) (6	ราย) (10	ราย)

 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก  551,700.00  45,900.00  98,400.00 

 (369	ราย) (29	ราย) (62	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตรหรือบิดามารดา  1,667,000.00  130,000.00  296,000.00 

(184	ราย) (15	ราย) (33	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  80,000.00  10,000.00  20,000.00 

(16	ราย) (2	ราย) (4	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ  53,000.00  16,500.00  16,500.00 

(14	ราย) (9	ราย) (9	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  24,000.00 	-			  1,500.00 

(16	ราย) 	-			 (1	ราย)

	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย  1,145,429.00  18,979.00  68,497.00 

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (74	ราย) (7	ราย) (15	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  2,098,000.00  155,000.00  272,000.00 

(20	ราย) (2	ราย) (4	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61	-	65	ปีบริบูรณ์  2,612,600.00  135,000.00  266,600.00 

(197	ราย) (13	ราย) (29	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	66	-	70	ปีบริบูรณ์  1,990,000.00  162,000.00  287,000.00 

(139	ราย) (12	ราย) (27	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	71-	75	ปีบริบูรณ์  850,000.00  208,000.00  286,000.00 

(57	ราย) (7	ราย) (13	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	76	-	80	ปีบริบูรณ์  353,000.00  51,000.00  176,000.00 

(23	ราย) (4	ราย) (13	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	81	-	85	ปีบริบูรณ์  95,000.00 	-			  6,000.00 

(8	ราย) 	-			 (1	ราย)

	 4.15	 กองทุนเกษียณอายุราชการ  2,915,000.00  50,000.00  100,000.00 

(69	ราย) (1	ราย) (2	ราย)
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3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม 2557

 ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณ กรรมการ สอมธ. ชุดที่  42/2556 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ

สหกรณ์ ได้น�าพาสหกรณ์บรรลวุตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ ทัง้ด้านการเงนิ การปันผล และการเฉลีย่คนื 

เป็นทีพ่อใจกบัสมาชกิทัง้หลาย นอกจากนี ้ยงัด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์แก่สมาชกิอนัเป็นวตัถปุระสงค์

สูงสุดของกรรมการที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ได้พัฒนาต่อยอดสู่กรรมการ สอมธ. ชุดที่  43 

ที่ผมท�าหน้าที่เป็นประธาน โดยผมต้องขอขอบคุณ สมาชิกที่รับรองกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่และ

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นหลายประการอันเป็นประโยชน์และเติมเต็มของระบบ

สหกรณ์ อันได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การบริหารที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ ATM และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผมพร้อมจะน้อมรับและน�าความคิดเห็นดังกล่าวมาก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ แผน

กลยุทธ์ในการด�าเนินการให้คงประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง หนึ่งเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ ผมพร้อม

จะยืนยันกับสมาชิกว่า ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกวางระบบให้มีความ

เสี่ยงต�่า และประสิทธิภาพสูง ขอให้สมาชิกมั่นใจว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ด�าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว

        รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
        ประธานกรรมการ

ประธาน  พบ  สมาชิก
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา



4 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม 2557

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา 
ประธานกรรมการ

นายอภินันท์ ชูหนู
รองประธานกรรมการ

นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า
กรรมการ

รศ.บ�ารุง สุขพรรณ์
กรรมการ

นางนวลรักษ์ ชอบชื่น
เหรัญญิก

ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
รองประธานกรรมการ

นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์
กรรมการ

นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์
กรรมการ

นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ

นายโชติศักดิ์  กล�่าช้าง
รองประธานกรรมการ

นายเฉลิมยุทธ ภูศรี
กรรมการ

ผศ.ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์
กรรมการ

นางสาวบรรจง  น�้านวล
กรรมการ

นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์
กรรมการ

นายเอกชัย ราชแสง
กรรมการ

แนะน�าคณะกรรมการด�าเนินการ

ชุดที่ 43/2557
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รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา 
ประธานกรรมการ

ขอ
แสดงความยนิดี

 สอมธ. รว่มแสดงความยนิดใีนโอกาสทีห่นว่ยงานตา่งๆ ครบรอบแหง่การกอ่ตัง้ ของหนว่ยงานตา่งๆ 
ในมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557

วิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 17 ปี
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

วิทยาลัยสหวิทยาการ ครบรอบ 11 ปี 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

คณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครบรอบ 49  ปี  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557



6 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม 2557

สอมธ. สนับสนุนการจัดงานกีฬาบุคลากร
มอบเสื้อกีฬา จ�านวน 1,550 ตัว
เป็นเงินทั้งสิ้น 217,000 บาท 

เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2557 สอมธ.
ได้มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นจ�านวน 1,500,000 บาท

เมือ่วนัที ่ 21 กมุภาพนัธ ์2557 กรรมการและผูจ้ดัการ ไปบรรยายใหค้วามรูใ้นการสมัมนาสมาชกิตามหนว่ยงานของกองงาน
ศูนย์รังสิต ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต และได้มอบเงินสนับสนุนการจัดการสัมมนา จ�านวน  10,000 บาท

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะพระบรม 
วงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย   
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ

บรรยายตามหน่วยงาน

วันสหกรณ์แห่งชาติ



ขอแสดงความเสียใจ

 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จ�ากดั รว่มเปน็เจา้ภาพงานสวดพระอภธิรรมศพ เนือ่งจาก
สมาชิกเสียชีวิต สอมธ. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน มา ณ ที่นี้  

คุณจ�านง ศาลาสุข  
เลขทะเบียน 001740 สังกัด ทั่วไป  

เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2557
ณ วัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพฯ  

คุณสกุณา อินจันทร์
เลขทะเบียน 006817 

สังกัด คณะวารสารศาสตร์ฯ 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2557 ณ วัดละหาร   

คุณประเสริฐ เฟื่องฟูรัตน์ 
เลขทะเบียน 00344 สังกัด ทั่วไป
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2557
ณ วัดประดิษฐาราม กรุงเทพฯ
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ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน

บ้านเดี่ยว 
  บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 80 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้า อยู่หมู่บ้านภัสสร 4 ถนนรังสิต-
นครนายก ตกแต่งเรียบร้อย พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และแอร์ ราคา 5.8 ล้านบาท คุณกิตติ โทรศัพท์  
08-6517-5084

ทาวน์เฮาส์ 
  ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 26 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ต่อเติม ที่จอดรถปูกระเบื้อง 
และด้านหลังต่อเติมหลังคา ติดมุ้งลวด เหล็กดัด และปูกระเบื้อง ติดตั้ง Cable ทีวี อยู่หมู่บ้าน 
พรทวีวัฒน์ 3 ราคา 1.77 ล้านบาท ติดต่อ คุณประกิจ โทรศัพท์ 08-4758-7387 

คอนโด 
  ขายบางใหญ่คอนโดทาวน์ ชั้น 4 อาคาร A 7 ในบางใหญ่ซิตี้ ติดห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 
(คาร์ฟูเดิม) ใกล้สถานีรถไฟฟ้า สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) โฮมโปร ราคา 320,000.00 บาท 
ติดต่อ คุณจุฑารัตน์ โทรศัพท์ 08-9482-9034 

ที่ดิน 
 ❏ ขายทีด่นิ 138 ตารางวา อยูถ่นนตลิง่ชนัสพุรรณบรุ ีอ.บางใหญ่ จ.นนทบรุ ีมรีถไฟฟ้าวิง่ผ่าน 
ราคาพร้อมโอน 850,000.00 บาท ติดต่อคุณแขก โทรศัพท์ 08-4427-3686
 ❏ ขายที่ดิน 364 ตารางวา อยู่รังสิตคลอง 8 (เข้าไปจาก ถนนรังสิต-นครนายก 6 กม.)  
น�้า ไฟฟ้า มีถนนคอนกรีตผ่านที่ดิน ราคาตารางวาละ 5,500 ติดต่อคุณอ้อ โทรศัพท์ 08-1374-9925 
 ❏ ขายที่ดิน 2 ไร ่ 18 ตารางวา อยู ่คลอง 4 ด้านถนนรังสิต-นครนายก ห่างจาก 
ถนนรงัสติ-นครนายก 2 กม. ราคาขายไม่ต�า่กว่าราคาประเมนิของทางราชการ ตดิต่อ คณุกติต ิโทรศพัท์ 
08-6517-5084

สมาชิกที่ประสงค์จะรับข่าวสารทาง  E-mail  โปรดแจ้งความประสงค์ของท่าน 

พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก และ E-mail ของท่านให้ชัดเจน 

มาที่ savings@tu.ac.th
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อาหารเช้า.. ส�าคัญแค่ไหน 
 ในชีวิตประจ�าวันของคนเรานั้น มีหลายๆ สิ่งที่คนเรามักจะมองข้ามไป เช่น อาหารเช้า โดยปกติ คนเราจะรับประทานอาหารวันละ 
3 มื้อ แต่บางคนจะรับประทานอาหารเพียงวันละ 2 มื้อ หรือมากกว่านี้ 
 ในกรณีที่รับประทานอาหารเพียง 2 มื้อ มักจะงดอาหารมื้อเช้า ด้วยเหตุผลนานัปการ เช่น ต้องตื่นเช้าไปเรียน ไม่มีเวลาจะกิน 
มื้อเช้า หรือบางคนงดอาหารเช้า เพราะต้องการลดน�้าหนัก เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อาหารเช้าเป็นมื้อที่ส�าคัญที่สุด เพราะกระเพาะ
อาหารของคนเรามีขนาดความจุที่จ�ากัดส�าหรับอาหารแต่ละครั้ง โดยเฉพาะ ในเด็กวัยเรียน ซึ่งมีขนาดของกระเพาะอาหารเล็กกว่าผู้ใหญ่  
ในขณะทีค่วามต้องการพลงังาน และสารอาหารต่อหน่วยน�้าหนกัมากกว่าผูใ้หญ่ เพราะเป็นวยัทีย่งัมกีารเจรญิเตบิโต จงึจ�าเป็นต้องรบัประทาน
อาหารอย่างน้อย 3 มื้อ 

 โดยปกติ คนเราจะพักผ่อนด้วยการนอนหลับ วันละประมาณ 
8-12 ชั่วโมง ในช่วงเวลานั้นการใช้สารอาหารต่างๆ ยังคงด�าเนิน 
ไปตลอดเวลา ปริมาณสารอาหารต่างๆ โดยเฉพาะระดับน�้าตาลในเลือดจะ 
ลดลง ดงันัน้ หลงัจากการนอนหลบัพกัผ่อน จงึจ�าเป็นต้องรบัประทานอาหาร
เพือ่เพิม่ระดบัสารอาหารในร่างกายให้อยูใ่นสภาพปกต ิเพือ่เตรยีมความพร้อม 
ส�าหรับการท�ากิจกรรมต่อไป  
 การบริโภคอาหารมื้อเช ้าถือว ่าเป ็นอาหารมื้อที่ ส�าคัญที่สุด  
เมือ่ตืน่นอนในตอนเช้า เราไม่ได้รบัประทานอาหารนบัจากมือ้เยน็ประมาณสบิ 
ชัว่โมง หรอืมากกว่า ระดบัน�า้ตาลในเลอืดจะต�า่ เราจะรูส้กึหวิ เพราะร่างกาย

ต้องการพลังงานเพิ่ม สมองจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมความหิวให้เราเกิดความรู้สึกหิว ซึ่งท�าให้เราหิวมาก และรับประทานอาหารในมื้อถัดมา
ในปริมาณมากขึ้น หากเรายังไม่รับประทานอาหารเช้าอีก ร่างกายต้องไปดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในตับมาใช้ แต่ไม่นานนัก
พลังงานส่วนนี้จะถูกใช้หมดไป สุดท้ายร่างกายอาจจะปรับสมดุลโดยการลดกลไกการเผาผลาญพลังงานในร่างกายลง เพื่อส�ารองไว้ใช้อย่าง
จ�าเป็น เมื่อมื้อใดเรารับประทานอาหารเข้าไปมากจะท�าให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกิน ไป และพลังงานที่เกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสม
ไว้ในร่างกาย ท�าให้เรามีน�้าหนักเพิ่มขึ้น 
 การไม่รับประทานอาหารเช้า อาจเป็นสาเหตุของการเกิด “โรคอ้วน” ได้ เพราะช่วงเวลาระหว่างมื้อเย็น กับมื้อกลางวันนั้น จะ
รู้สึกหิวมาก ท�าให้รับประทานอาหารเป็นประเภทจุบจิบ (เช่น อาหารประเภทขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน และน�้าอัดลม เป็นต้น) มากขึ้น โดย
อาหารเหล่านี้แฝงไปด้วย เกลือ น�้าตาล และไขมันอิ่มตัวเป็นจ�านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรา ท�าให้อ้วนมากขึ้น และมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ ตามมาหลายอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคข้อ และกระดูกอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของการเจ็บป่วย และการตายในผู้ใหญ่ 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยหลายเรื่องได้กล่าวถึงการรับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่า มีความส�าคัญเพราะ 
 1. คนที่รับประทานอาหารเช้ามีพลังงานในการท�างานได้นานกว่า  
    2. การรบัประทานอาหารเช้าท�าให้ลดปรมิาณการรบัประทานอาหารว่าง  
    3. คนที่ไม่รับประทานอาหารเช้ามีอัตราการเผาผลาญอาหารต�่ากว่าคน 
  ที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจ�า  
    4. เด็กที่รับประทานอาหารเช้ามีคะแนนเฉลี่ย การให้ความร่วมมือ และ 
  มสีมาธใินการเรยีนดกีว่าเดก็ทีไ่ม่ได้รบัประทานอาหารเช้า ถ้าต้องการ
ให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากอาหารมากขึ้น เราควรเลือกอาหารที่มีองค์ประกอบ
ดังนี้   

 1. คาร์โบไฮเดรตเชงิซ้อน ดทีีส่ดุส�าหรบัอาหารเช้า เพราะคาร์โบไฮเดรตเชงิซ้อนจะค่อยๆ ปลดปล่อยกลโูคสให้กบัสมองโดยใช้เวลา
นานขึ้นในการย่อย และดูดซึม คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน มักพบในอาหารพวก ธัญพืชที่ไม่ขัดสี และผลไม้ 
 2. โปรตีน มักพบในอาหารทะเล ให้กรดอะมิโน เพื่อผลิตสารสื่อข่าวสมอง และไข่ที่อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินบี และโคลีน ซึ่ง 
ช่วยในการท�างานเกี่ยวกับความจ�า แม้ไข่จะมีคอเลสเทอรอลสูง แต่ไข่วันละฟองในมื้ออาหารที่สมดุลนั้น ข้อมูลการวิจัยเปิดเผยว่าไม่เป็นผล
เสียใดๆ 
 3. อาหารแคลเซียมสูง เช่น นม โยเกิร์ต นมถั่วเหลือง หรือธัญพืชเสริมแคลเซียม น�้าส้มเสริมแคลเซียม จะช่วยในการเผาผลาญ 
ไขมันและลดการสะสมของไขมันในร่างกาย 

ข้อมูลจาก  http://www.thaigoodview.com/node/40541
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แต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ ชุดที่ 43/2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติ  
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ เพื่อท�าหน้าที่บริหารงาน สอมธ. ให้เกิดความคล่องตัวมีรายนามดังนี้ 
 1. คณะอนุกรรมการวางแผน
 ท�าหน้าที่การวางแผนและก�าหนดแนวทาง และทิศทางนโยบายของสหกรณ์ การประเมินผล การด�าเนินงานของ
สหกรณ์ วางมาตรการและแนวทางเงนิออมและเงนิกูข้องสมาชกิ รวมทัง้การวางแผน เพือ่การด�าเนนิการโครงการต่างๆ เพือ่
ความก้าวหน้าและเจรญิเตบิโตของ สอมธ.ประกอบด้วยกรรมการ-อ�านวยการ และประธานอนกุรรมการทกุชดุ ดงัมรีายนาม
ต่อไปนี้
 1. รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา ประธานกรรมการ
 2. นายอภินันท์ ชูหนู  กรรมการ
 3. ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ กรรมการ
 4. นายโชติศักดิ์ กล�่าช้าง  กรรมการ
 5. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์  กรรมการ
 6. นางนวลรักษ์ ชอบชื่น  กรรมการ
  7. รศ.บ�ารุง สุขพรรณ์  กรรมการ
  8. นายรังษี ธารารมย์ กรรมการ
  9. นางแสงเทียน ปรุงแสง  กรรมการ
 10. นางสาวนงลักษณ์  สีนวลนนท์สกุล  เลขานุการ
 2. คณะกรรมการอ�านวยการ 
 ท�าหน้าที่บริหารและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ การบริหารเงินเพื่อการลงทุนรวมทั้งการควบคุม
บริหารงานจัดการ และการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธาน-กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ  
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ (ศูนย์รังสิต)
ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา ประธานกรรมการ
 2. นายอภินันท์ ชูหนู  กรรมการ
 3. ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ กรรมการ
   4. นายโชติศักดิ์ กล�่าช้าง  กรรมการ
  5. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์  กรรมการ
 6. นางนวลรักษ์ ชอบชื่น  กรรมการ
 7. นายรังษี ธารารมย์ กรรมการ
 8. นางแสงเทียน ปรุงแสง  กรรมการ
 9. นางบุศริน ช้างอยู่ เลขานุการ 
 3. คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
 ท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองค�าขอกู้ ประเภทพิเศษ วางแนวทาง ตรวจสอบ ติดตามให้เป็นไปตามระเบียบแล้ว 
น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการ และมีอ�านาจในการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายอภินันท์ ชูหนู  ประธานกรรมการ
  2. นายโชติศักดิ์ กล�่าช้าง  กรรมการ 
  3. นางนวลรักษ์ ชอบชื่น  กรรมการ 
  4. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี กรรมการ
  5. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์  กรรมการ 
  6. นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์  กรรมการ
  7. นายรังษี ธารารมย์ กรรมการ
  8. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
  9. นายนุกูลกิต เรืองศรี  เลขานุการ 
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 4. คณะกรรมการเงินกู้สามัญ
 ท�าหน้าที่พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้เงินประเภทสามัญ การตรวจสอบ การติดตามรวมทั้ง การวางแนวทางต่างๆ เพื่อ
ให้เป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายโชติศักดิ์ กล�่าช้าง  ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า  กรรมการ 
  3. นายเฉลิมยุทธ ภูศรี กรรมการ
  4. ผศ.ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์ กรรมการ
  5. นายรังษี ธารารมย์ กรรมการ
  6. นางแสงเทียน ปรุงแสง กรรมการ
  7. นายนุกูลกิต เรืองศรี  เลขานุการ 
 5. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ เงินกองทุนทดแทน  และกองทุนเกษียณอายุ
ราชการ 
 ท�าหน้าทีอ่นมุตัคิ�าขอรบัการช่วยเหลอืการฌาปนกจิสงเคราะห์ สาธารณภยั หรอืภยัพบิตัต่ิางๆ เงนิทนุเพือ่การศกึษา 
เงนิกองทนุทดแทนและเงนิกองทนุเกษยีณอายรุาชการ รวมทัง้การวางแนวทางในการ ให้การสงเคราะห์ และสวสัดกิารต่างๆ 
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนและอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. รศ.บ�ารุง สุขพรรณ์  ประธานอนุกรรมการ
  2. นายอภินันท์ ชูหนู  อนุกรรมการ
  3. ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่  อนุกรรมการ
  4. นางนวลรักษ์ ชอบชื่น  อนุกรรมการ 
  5. นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า  อนุกรรมการ
  6. ผศ.ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์ อนุกรรมการ
  7. นายรังษี ธารารมย์ อนุกรรมการ
  8. นางแสงเทียน ปรุงแสง อนุกรรมการ
  9. นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก เลขานุการ
 6. คณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ท�าหน้าที่จัดอบรม สัมมนา และวิเทศวิชาการ เพื่อพัฒนากรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที ่สมาชกิในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง อนัจะก่อให้เกดิการพฒันาเจรญิ
เติบโตแก่ สอมธ. อย่างมีเสถียรภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน จัดอบรมสัมมนาแก่ขบวนการสหกรณ์ทั่วไป  
ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่  ประธานอนุกรรมการ
  2. นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์ อนุกรรมการ
  3. นางสาวบรรจง น�้านวล  อนุกรรมการ
  4. นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ อนุกรรมการ
  5. นางสาวศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์  อนุกรรมการ
  6. นายเอกชัย ราชแสง  อนุกรรมการ 
  7. นางสาวนิตยา โชครักษ์ เลขานุการ
 7. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์   
 ท�าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานของ สอมธ. แก่มวลสมาชิก เสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่าง สอมธ. สมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
กับสหกรณ์อื่น ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย์  ประธานอนุกรรมการ 
  2. นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์ อนุกรรมการ
   3. รศ.บ�ารุง สุขพรรณ์    อนุกรรมการ
   4. นางสาวบรรจง น�้านวล    อนุกรรมการ
   5. นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ อนุกรรมการ
   6. นายเอกชัย ราชแสง    อนุกรรมการ 
   7. นางสุนันทา ญาณศีล เลขานุการ
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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 นางสาวจุฬาภรณ์  พรหมมาพันธุ์

   รศ.บำารุง  สุขพรรณ์

   นางสาวบรรจง น้ำานวล

   นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ 

  นายเอกชัย ราชแสง

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล
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 จุลสารฉบับนี้ถือเป็นจุลสารฉบับแรกของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 43/2557 ก่อนอื่น 

ต้องขอแสดงความยนิดกีบัประธานกรรมการ และกรรมการทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากสมาชกิ สอมธ. 

เข้ามาร่วมกันท�างาน ร่วมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการใหม่เอี่ยม

ถอดด้าม 5 ท่าน คือ รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา ประธานกรรมการ คุณจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์ 

คุณศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์ คุณเอกชัย ราชแสง และคุณเฉลิมยุทธ ภูศรี มีกรรมการเก่าที่ได้รับความ 

ไว้วางใจ เข้ามาท�างานใหม่อีก 3 ท่าน คือ รศ.บ�ารุง สุขพรรณ์ ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ และดิฉัน ทรงศรี สนธิทรัพย์ 

ใครมีหน้าที่อะไร มีภาระงานอะไร โปรดดูจากจุลสารได้เลยคะ ทั้งท่านประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ตลอดจน 

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ทุกท่านพร้อมจะเข้ามาร่วมกันดูแลและบริหาร สอมธ. ของเราให้เติบโตและ

เข้มแข็งสมกับที่สมาชิกให้ความไว้วางใจ เพื่อให้มวลสมาชิกสร้างชีวิต สร้างหลักฐาน สมดังเจตนารมณ์ ของคณะบุคคล 

ผู้ร่วมก่อตั้ง สอมธ. ค่ะ 

คุณทรงศรี สนธิทรัพย์

ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์


