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ฉบับประจำ�เดือนกรกฎ�คม-สิงห�คม 2557ข่าวสอมธ.

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ เดือนกรกฎาคม 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 ี
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ทฆีายกุา โหตุ มหาราชิ
นี

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘๒ พรรษา มหาราชินี 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

31 ธ.ค.56 30 มิ.ย.57 31 ก.ค.57

จำ�นวนสม�ชิก   7,972 คน   8,110 คน   8,145 คน 

1.  สินทรัพย์รวม  19,936,738,353.62  20,745,965,041.60  20,921,291,190.75 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	3,575,131,829.44	 	3,809,441,384.56	 	3,863,196,060.11	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,560,375,000.00	 	10,107,685,000.00	 	9,901,690,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	1,531,088,153.80	 	977,087,910.49	 	1,134,184,175.12	

	 	 1.3.2	 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	5,160,336,026.07	 	5,815,785,807.21	 	5,984,751,709.88	

	 1.4		 สินทรัพย์อื่น 	109,807,344.31	 	35,964,939.34	 	37,469,245.64	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	12,035,778,546.28	 	12,583,663,128.36	 	12,753,728,331.50	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	2,819,000,000.00	 	3,029,000,000.00	 	2,979,000,000.00	

	 2.3		 หนี้สินอื่น 	357,166,042.93	 	289,131,647.20	 	280,062,270.40	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	3,287,548,350.00	 	3,464,825,900.00	 	3,493,946,960.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	860,581,424.26	 	935,547,376.90	 	935,547,376.90	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่น	ๆ 	150,783,201.06	 	164,564,255.36	 	164,357,855.36	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	52,008,595.90	 	54,518,035.35	 	54,038,643.39	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	3,540,250.00	 	27,500.00	 	27,500.00	

	 (1,308	ราย) (11	ราย) (11	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	115,500.00	 	51,000.00	 	60,000.00	

	 (77	ราย) (34	ราย) (40	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	551,700.00	 	295,800.00	 	340,200.00	

	 (369	ราย) (189	ราย) (221	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	1,667,000.00	 	694,000.00	 	839,000.00	

(184	ราย) (75	ราย) (92	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	80,000.00	 	45,000.00	 	50,000.00	

(16	ราย) (9	ราย) (10	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	53,000.00	 	73,000.00	 	73,000.00	

(14	ราย) (17	ราย) (17	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	24,000.00	 	9,000.00	 	12,000.00	

(16	ราย) (6	ราย) (8	ราย)

	 4.8	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ	 	-			 	80,000.00	 	80,000.00	

	 	 เพราะเหตุทุพพลภาพ 	-			 (1	ราย) (1	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	1,145,429.00	 	156,313.00	 	171,461.00	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (74	ราย) (45	ราย) (48	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	2,098,000.00	 	601,000.00	 	751,000.00	

(20	ราย) (8	ราย) (11	ราย)

	 4.11	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	61-65	ปีบริบูรณ์ 	2,612,600.00	 	744,600.00	 	922,400.00	

(197	ราย) (79	ราย) (101	ราย)

	 4.12	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	66-70	ปีบริบูรณ์ 	1,990,000.00	 	742,000.00	 	802,000.00	

(139	ราย) (78	ราย) (88	ราย)

	 4.13	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	71-75	ปีบริบูรณ์ 	850,000.00	 	527,000.00	 	539,000.00	

(57	ราย) (41	ราย) (43	ราย)

	 4.14	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	76-80	ปีบริบูรณ์ 	353,000.00	 	274,000.00	 	316,000.00	

(23	ราย) (23	ราย) (25	ราย)

	 4.15	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	81-85	ปีบริบูรณ์ 	95,000.00	 	33,000.00	 	69,000.00	

(8	ราย) (4	ราย) (6	ราย)

	 4.16	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 	2,915,000.00	 	120,000.00	 	140,000.00	

(69	ราย) (3	ราย) (4	ราย)

2 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557



	 ส�ำหรับสมำชิกที่พลำดโอกำสในกำรเข้ำร่วมสัมมนำในครั้งนี้	สอมธ.	ยังมีกำรสัมมนำสมำชิกนอกสถำนที่อีกครั้งในเดือนพฤศจิกำยน	
2557	ซึ่งจะประกำศรับสมัครในเดือนกันยำยนนี้	

ภาพความประทับใจ 
การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2557

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม แกรนด์ เบลลา จ.ชลบุรี 

	 สอมธ.	จัดสัมมนำสมำชิกนอกสถำนที่ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	5-6	กรกฎำคม	2557	ณ	โรงแรม	แกรนด์	 เบลลำ	จ.ชลบุรี	 โดยมี
สมำชิก	กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ร่วมเดินทำง	ประมำณ	120	คน	
	 โดย	สอมธ.	 ได้เรียนเชิญ	คุณปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	อัยกำรผู้เชี่ยวชำญพิเศษ	ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	มำบรรยำยเรื่อง	กฎหมำย
สหกรณ์ที่สมำชิกควรรู้	ให้แก่สมำชิก	และพร้อมให้สมำชิกร่วมแสดงควำมคิดเห็น	ในกำรสัมมนำกลุ่มย่อย	เรื่อง	“บทบำทของสมำชิกกับกำร	
มีส่วนร่วมในอุดมกำรณ์สหกรณ์”	 ข้อเสนอแนะต่ำงๆ	 ที่ท่ำนสมำชิกได้ให้ไว้กับ	 สอมธ.	 ล้วนมีประโยชน์ในกำรน�ำมำพิจำรณำเพื่อปรับปรุง	
กำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	

3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557



สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 
ณ โรงแรม เอกไพลิน ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

	 สอมธ.ก�ำหนดจัดโครงกำรสัมมนำสมำชิกนอกสถำนที่ครั้งที่	2/2557	ระหว่ำงวันที่	15-16	พฤศจิกำยน	2557	ณ	จังหวัดกำญจนบุรี	
รับสมัครสมำชิกจ�ำนวน	150	คน	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

วันที่สัมมนา สถานที่สัมมนา วันสมัคร/ประกาศรายชื่อและสละสิทธิ

15-16 พฤศจิกายน 2557 โรงแรม เอกไพลินริเวอร์แคว
จ.กาญจนบุรี

รับสมัคร	15	ก.ย.-15	ต.ค.57
ประกาศรายชื่อ	22	ต.ค.57
สละสิทธิภายในวันที่ 28	ต.ค.57

หลักเกณฑ์การรับสมัคร	
	 1.	 เฉลี่ยโควตำตำมเลขทะเบียนสมำชิก	ดังนี้
		 		 สมำชิกตั้งแต่หมำยเลข	 0001-	2000		 รับสมัครจ�ำนวน	30	คน
	 		 สมำชิกตั้งแต่หมำยเลข	 2001-	4000		 รับสมัครจ�ำนวน	30	คน
		 	 สมำชิกตั้งแต่หมำยเลข	 4001-	6000		 รับสมัครจ�ำนวน	30	คน
	 		 สมำชิกตั้งแต่หมำยเลข	 6001-	8000		 รับสมัครจ�ำนวน	30	คน
	 		 สมำชิกตั้งแต่หมำยเลข		 8001	ขึ้นไป	 รับสมัครจ�ำนวน	30	คน
	 2.	 สมำชิกที่ไม่เคยเข้ำร่วมสัมมนำกับ	สอมธ.	จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นล�ำดับแรกตำมกลุ่มโควต้ำ	
		 3.	 ผู้ที่เข้ำร่วมสัมมนำแล้วในปี	2556	และครั้งที่	1/2557	ไม่มีสิทธิเข้ำร่วมสัมมนำ
		 4.	 สมำชิกที่เคยเข้ำร่วมสัมมนำแล้วในปีอื่นๆ	ที่มิใช่ปี	2556	และครั้งที่	1/2557	จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นล�ำดับรอง
		 5.	 ในกรณีที่สมำชิกแต่ละกลุ่ม	สมัครเกินกว่ำที่ก�ำหนด	สอมธ.	จะใช้วิธีจับฉลำก
การตัดสิทธิในการเข้าร่วมสัมมนา 
	 สมำชิกที่	สอมธ.	ประกำศรำยชื่อให้เข้ำร่วมสัมมนำ	หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมสัมมนำได้	จะต้องแจ้งชื่อสละสิทธิการเข้าร่วมสัมมนา
ให้ สอมธ. ทราบภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2557	หำกแจ้งภำยหลังจำกวันที่ก�ำหนด	หรือในวันเดินทำงไปสัมมนำยกเลิกกำรไปสัมมนำโดย	
ไม่ได้แจ้ง	สอมธ. จะตัดสิทธิในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป 3 ปี	 เนื่องจำกท�ำให้สมำชิกท่ำนอื่นเสียสิทธิ	และท�ำให้	สอมธ.	จะต้อง	
รับภำระค่ำใช้จ่ำย	ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่	สอมธ.	ทั้ง	3	แห่ง	หรือดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่	www.savings.tu.ac.th

	

สาระน่ารู้ 
การค�้าประกันเงินกู้สามัญ 

มีคนค�้าประกันแล้ว ท�าไม สอมธ. ต้องให้ท�าประกันชีวิตด้วย?

	 สวสัดค่ีะ	ข่ำว	สอมธ.	ฉบบันีข้อน�ำเรือ่งของกำรค�ำ้ประกนัเงนิกูส้ำมญัโดยใช้บคุคลแล้วท�ำไมจะต้องท�ำประกนัชวีติอกีด้วย	เป็นค�ำถำม
ที่ผู้กู้อยำกรู้	แต่ไม่อยำกถำม???	ต้องเสียเบี้ยประกันทุกปี	จนกว่ำหนี้จะหมด	ดูยุ่งยำก	สิ้นเปลือง	แล้วจะเอำเงินที่ไหนมำจ่ำยค่ำเบี้ยประกัน		
คนค�ำ้กห็ำยำก	คนทีจ่ะค�ำ้ประกนัให้กนักต้็องมคีวำมไว้เนือ้เชือ่ใจ	แถมเรำยงัต้องไปค�ำ้ให้คนอืน่อกี	โอ๊ย	...เขำจะหนมีัย้เนีย้	???	ค�าถามมากมาย 
ส�าหรับความคิดเห็นของผู้เขียนเอง การท�าประกันชีวิตเพื่อใช้ค�้าประกันเงินกู้สามัญเป็นสิ่งที่ดี เพราะปัจจุบันความเสี่ยงต่างๆ มากมาย
จากการเดินทาง	
	 ประกันชีวิตดีอย่างไร	หลำยๆ	ท่ำนยังไม่ทรำบถึงผลประโยชน์ต่ำงๆ	ที่ได้รับจำกกำรท�ำประกันชีวิต	มาดูกัน ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ
เรา ประกันชีวิต ให้ประโยชน์อะไรบ้าง 

4 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557



	 ลักษณะกรมธรรม์ความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการจัดท�าประกันชีวิต
	 1.	 ให้ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต	ทุกกรณี	ยกเว้น	กำรฆ่ำตัวตำยภำยใน	1	ปีแรก	
	 2.	 ให้ควำมคุ้มครองระยะเวลำ	1	ปี	(วันครบก�ำหนดพร้อมกันทุกรำย)	
	 3.	 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต้องเป็นสมำชิก	สอมธ.	อำยุตั้งแต่	16-70	ปี	สมัครแรกเข้ำ	อำยุไม่เกิน	65	ปี	คุ้มครองต่อเนื่องถึงอำยุ	70	ปี		
	 	 กรณีไม่ต่อเนื่องอำยุเกินกว่ำ	65	ปี	ไม่มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำร
	 4.	 กำรพิจำรณำรับประกัน	แจ้งผลภำยใน	5	วันท�ำกำร	
	 5.	 เมือ่สิน้สดุสญัญำกรมธรรม์ต่อสญัญำโดยบรษิทัฯ	ออกกรมธรรม์ประกนัชวีติกลุม่ให้กบั	สอมธ.	เพยีงฉบบัเดยีวเพือ่เป็นหลกัฐำน		
	 	 พร้อมทั้งแนบ	รำยชื่อผู้ที่ได้รับ	ควำมคุ้มครองตำมสัญญำประกันภัย
	 6.	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	เป็นผู้รับผลประโยชน์
	 7.	 กำรจ่ำยสินไหมทดแทน
	 	 -	 กรณีเสียชีวิต	จ่ำย	100%	ของทุนประกัน	จ่ำยให้	 สอมธ.	 เต็มจ�ำนวน	ส่วนเกิน	สอมธ.	จ่ำยให้กับทำยำทที่ผู้กู้ระบุไว้	 กับ		
	 	 	 สอมธ.	
		 		 -	 กรณีทุพพลภำพ	จ่ำย	100%	ของทุนประกัน	กรณีทุพพลภำพสิ้นเชิงถำวร	นำนติดต่อกันเป็นเวลำ	6	เดือน	โดยแบ่งจ่ำยเป็น		
	 	 	 2	งวด	งวดละ	50%	ของทุนประกัน	งวดที่	2	จ่ำยหลังจำกจ่ำยงวดแรกไปแล้ว	6	เดือน
	 	 -	 กำรจ่ำยสินไหมจะจ่ำยหลังจำกได้รับเอกสำรครบถ้วนไม่เกิน	15	วันท�ำกำร
		 8.	 อัตรำค่ำเบี้ยประกัน	ร้อยละ	0.50	ของทุนประกัน	(รวมภำษีและอำกร)
	 9.	 สิ้นสุดสัญญำหำกยกเลิกควำมคุ้มครองคืนเงินตำมสัดส่วน
	 เป็นอย่ำงไรคะ	ผลดีของกำรท�ำประกันชีวิต	อย่างน้อยผู้ค�้าประกันของเราจะได้สบายใจในกรณี ถ้าเราล้มหายตายจากไป จะได้ 
ไม่ต้องมารับภาระหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อ อีกทั้งบุตรหลานและบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว จะยังมีเงินคงเหลือจากเงินที่หักช�าระหนี้แล้ว 
หรืออย่างน้อย ก็ไม่ต้องมารับภาระหนี้แทนท่านค่ะ 
	 แต่กรณีผู้กู้หนีหนี้ ประกันไม่จ่ายนะคะ เพราะฉะนั้นก่อนจะค�้าประกันบุคคลใด ท่านต้องพิจารณาว่าบุคคลที่ท่านจะค�้าประกัน 
ให้นั้น มีความเสี่ยงที่จะหนีการช�าระหนี้หรือไม่ อาจดูได้จากหน้าที่การงาน การลา, การขาดงาน เป็นต้น 
 อดุมการณ์สหกรณ์ คอื “ความเชือ่ร่วมกนัทีว่่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ตามหลกัการสหกรณ์ซึง่จะน�าไปสู่
การกนิด ีอยูด่ ีมคีวามเป็นธรรม และสนัตสิขุในสงัคม”	สอมธ.	ช่วยท่ำนได้ในระดบัหนึง่เท่ำนัน้	ทีเ่หลอื	ท่านต้องช่วยตนเองก่อนจงึจะสามารถ 
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ด้วยความปรารถนาดี จาก สอมธ.	สอบถำมรำยละเอียดเรื่องวงเงินกู้และวงเงินประกันชีวิต	ได้ที่	ส�ำนักงำน	สอมธ.

เช็คสุขภาพดวงตา ...เช็คโรค
	 	 คนไทย	 บอกว่ำ	 “ดวงตำเป็นหน้ำต่ำงของหัวใจ”	 ฝรั่งก็คิดเห็นตรงกับเรำเหมือนกัน	

เพรำะมีค�ำกล่ำวว่ำ	 “Eyes	 are	 the	window	 to	 the	 soul.”	 นอกจำกจะสื่อสำรอำรมณ์	
ควำมรู้สึกแล้ว	ดวงตำยังบอกถึงสภำวะสุขภำพที่ผิดเพี้ยนไปอีกด้วย	

	 	 มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนียแซนแฟรนซิสโก	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ผู ้อ�ำนวยกำร	
ศูนย์ต้อหินแห่งแซนแฟรนซิสโก	 อธิบำยถึงลักษณะดวงตำผิดปกติว่ำอำจสัมพันธ์กับบำงโรค
ดังต่อไปนี้	

	 	 ตาแดง	 หำกบริเวณเยื่อบุตำขำวมีเส้นเลือดเล็กๆ	 อยู่มำก	 เมื่อเส้นเลือดเหล่ำนี้แตก		
ตำจะแดงก�ำ่	จำกกำรศกึษำพบว่ำ	อำกำรตำแดง	โดยไม่ทรำบสำเหตอุำจจะเป็นสญัญำณของกำรมภีำวะควำมดนัโลหติสงู	หรอืไม่กอ็ำจเกดิจำก	
ควำมผิดปกติของเกล็ดเลือด	ซึ่งอำจน�ำไปสู่ปัญหำเลือดจับตัวเป็นลิ่มได้
		 ตาโปน	 หำกอำกำรตำโปนไม่ได้เป็นไปตำมกรรมพันธุ์	 นั่นอำจหมำยถึง	 ก�ำลังมีปัญหำเกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์ท�ำงำนผิดปกติ		
ซึ่งท�ำให้เนื้อเยื่อรอบๆ	ดวงตำพองขึ้นจนท�ำให้ตำโปนออกมำ
	 สีนัยน์ตาเปลี่ยนไป	สีนัยน์ตำเปลี่ยนไปอำจจะบ่งบอกว่ำก�ำลังถูกต้อหินคุกคำม
		 หนังตาตก	นอกจำกจะเกิดจำกวัยที่ร่วงโรยแล้ว	 ในบำงรำยอำกำรหนังตำตกเป็นอำกำรส่อของโรคมะเร็งสมอง	หรือโรคกล้ำมเนื้อ
อ่อนแรงประเภทหนึ่ง	ที่จะมีอำกำรโดยเฉพำะกล้ำมเนื้อเล็กๆ	บริเวณใบหน้ำ
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		 ตาด�าผิดปกติ	ตำมธรรมชำติแล้วตำด�ำทั้งสองข้ำงจะสมมำตรกัน	(ยกเว้นในบำงรำย)	และมักจะมีขนำดเท่ำกัน	ตลอดจนมีปฏิกิริยำ
ตอบสนองต่อแสงเหมือนๆ	กัน	หำกมีควำมผิดปกติเกิดขึ้น	นั่นอำจส่อถึงอำกำรของโรคหลอดเลือดสมอง	เนื้องอกที่สมองหรือประสำทตำ
		 ตาเหลือง	อำกำรตำเหลืองเกิดจำกกำรรวมตัวกันของสำรบิลิรูบิน	(Bilirubin)	สำรสีเหลืองที่มีอยู่ในน�้ำดี	ซึ่งเมื่อมีปัญหำเกี่ยวกับตับ	
ผู้ป่วยจะมีสำรบิลิรูบินในกระแสเลือดสูงกว่ำปกติ	ซึ่งท�ำให้เยื่อตำเป็นสีเหลือง	อำกำรตำเหลืองนี้ส่อโรคตับอักเสบ	โรคตับแข็ง
	

วันนี้อย่ำลืมส่องกระจกหรือจ้องตำคนใกล้ตัว	เช็คสุขภำพกันเสียหน่อยนะคะ
	
ที่มาของข้อมูล นิตยสาร ชีวจิต รายปักษ์ที่ 14 ประจ�าเดือนมิถุนายน 2555

ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
●	 ที่ดิน	50	ตำรำงวำ	ถมแล้ว	น�้ำ	ไฟฟ้ำ	เข้ำถึง	ติดถนนคอนกรีตอยู่	คลอง	16	รำคำขำย	300,000	ติดต่อคุณกรองกำญจน์	
	 โทรศัพท์	08-9983-2873
●	 ที่ดิน	123	ตำรำงวำ	อยู่ในหมู่บ้ำนศุภำลัยธำนี	ล�ำลูกกำคลอง	4	ติดต่อคุณอ้อ	08-3177-0377	
●	 คอนโดเอื้ออำทร	ในบำงใหญ่ซิตี้ห้องหัวมุม	ชั้นล่ำง	รำคำ	500,000	ติดต่อ	คุณลัดดำ	โทรศัพท์	08-6568-4675,	08-7798-1438
●	 ขำยเสื้อ	Over-coat	มือสอง	สีด�ำ	ผสมขนสัตว์จำกอังกฤษรำคำ	2,000	บำท	ติดต่อคุณสุชีลำ	โทรศัพท์	08-5488-0487	
●	 ขำยเครื่องกรองน�้ำ	(มือสอง)	Amway	รุ่น	e-spring	ใช้งำนมำ	2	ปี	รำคำ	10,000	บำท	ติดต่อ	คุณสุชีลำ	โทรศัพท์	08-5488-0487	
●	 ขำยทำวน์เฮำส์	2	ชั้น	18	ตำรำงวำ	3	ห้องนอน	2	ห้องน�้ำ	ห้องครัว	ที่จอดรถ	อยู่หมู่บ้ำนกฤษณำเฮ้ำ	ซอยพงศกร	
	 คลอง	3	รำคำ	950,000	บำท	ติดต่อ	คุณสุวรรณำ	โทรศัพท์	09-7986-6088
●	 ขำยทำวน์เฮำส์	2	ชั้น	33.5	ตำรำงวำ	3	ห้องนอน	2	ห้องน�้ำ	ต่อเติมเต็มเนื้อที่	เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหลัง	
	 อยู่หมู่บ้ำนพฤกษำ	18/1	ซอยแก้วอินทร์	ต�ำบลแม่นำง	อ.บำงใหญ่	หลังบ้ำนติดคลอง	มีศำลำริมน�้ำหลังบ้ำน	รำคำ	2.3	ล้ำนบำท	
	 ติดต่อ	คุณปอ	โทรศัพท์	09-2318-3455
●	 ขำยที่ดิน	 1	 ไร่	 1	 งำน	 87	 ตำรำงวำ	 ติดทำงหลวงชนบท	 รังวัดแล้ว	 มีโฉนดพร้อมโอน	 อยู่	 อ.อู่ทอง	 จ.สุพรรณบุรี	 (ที่ท�ำกำรเกษตร)		
	 รำคำ	500,000	บำท	ติดต่อ	คุณยุพำพิน	โทรศัพท์	08-1269-6887

ม�เยี่ยมม�เยือน 

	 สอมธ. โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม 
ศึกษาดูงาน สอมธ. ดังนี้ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ�ากัด 
 (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต 
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด 
 เยี่ยมเยียน สอมธ. ส�านักงานท่าพระจันทร์ 
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
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แสดงคว�มยินดี

ขอแสดงคว�มเสียใจ 
	 สอมธ.	เป็นเจ้ำภำพงำนสวดพระอภิธรรมศพ	สมำชิก	สอมธ.	ขอแสดงควำมเสียใจต่อครอบครัวของท่ำน	มำ	ณ	โอกำสนี้	

	 	 นำยไพโรจน ์ 	 ภูชำญ	 สมำชิกเลขทะเบียนที่ 	 02245	 สังกัด	
คณะวำรสำรศำสตร์และสือ่สำรมวลชน	เมือ่วนัที	่21	กรกฎำคม	2557	ณ	วดัเวฬวุนั	
จ.ปทุมธำนี

	 รศ.อภิชัย	รัตนวรำหะ	สมำชิกเลขทะเบียนที่	3576	สังกัด	ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	
เมื่อวันที่	5	สิงหำคม	2557	ณ	วัดเสมียนนำรี	กรุงเทพฯ

บรรยายชมรมผู้เกษียณอายุ 
	 สอมธ.	 โดย	 นำยรังษี	 ธำรำรมย์	 ผู้จัดกำร	 ได้รับเชิญจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่	 งำนสวัสดิกำร	 มธ.	 เพื่อเป็นวิทยำกรบรรยำย	 เรื่อง	
“กำรบริหำรกำรออม”	ให้แก่ชมรมผู้เกษียณอำยุ	เมื่อวันที่	17	กรกฎำคม	2557	ณ	ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์		
ศูนย์รังสิต	

สอมธ.	พร้อมด้วยคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	และเจ้ำหน้ำที่	 ร่วมแสดงควำม
ยินดีกับคณะศิลปศำสตร์	 ในโอกำสครบรอบกำรก่อตั้ง	 52	 ปี	 เมื่อวันที่	 15	
สิงหำคม	2557	พร้อมมอบเงินท�ำบุญ	1,000	บำท
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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

สวัสดีค่ะ สมาชิก สอมธ. ที่รักทุกท่าน
	 เดือนสิงหำคมนี้	 มีวันส�ำคัญคือวันแม่แห่งชำติ	 ซึ่งปีนี้เป็นปีมหำมงคล	 เนื่องจำกสมเด็จ	
พระนำงเจ้ำสริกิติิ	์พระบรมรำชนินีำถ	ทรงมพีระชนมำยคุรบ	82	พรรษำ	ส�ำหรบัปีนี	้สมเดจ็พระนำงเจ้ำ	
สิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ	 ได้พระรำชทำนค�ำขวัญวันแม่แห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2557	 ว่ำ	 “รักเรียน	
รู้งำน	 ถนอมบ้ำนเมืองไทย	 ร่วมใจสำมัคคี	 คือลูกที่ดีของแม่”	 ก็ขอให้ลูกๆ	 ยึดมั่นปฏิบัติกันนะคะ	

ส�ำหรับสมำชิก	 สอมธ.	 ที่รอคอยจะเข้ำร่วมสัมมนำสมำชิกนอกสถำนที่	 ก็ขอเรียนให้ทรำบว่ำ	 สอมธ.	 จะจัดครั้งที่	 2/2557		
ที่	จ.กำญจนบุรี	ระหว่ำงวันที่	15-16	พ.ย.	57	ซึ่งทำง	สอมธ.	จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	15	ก.ย.	–	15	ต.ค.	57	ถ้ำสนใจ
สำมำรถดูรำยละเอียดในเล่มได้เลยนะคะ	 นอกจำกนั้น	 ท่ำนก็จะพบสำระน่ำรู้เกี่ยวกับกำรค�้ำประกันเงินกู้สำมัญ	 ว่ำท�ำไม	
ต้องท�ำประกันชีวิตด้วย	ตลอดจนข่ำวอื่นๆ	ในเล่ม	ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่ติดตำมและพบกันใหม่ฉบับหน้ำนะคะ	

ทรงศรี สนธิทรัพย์

ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

8 ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557


