
  

  

  

สอมธ สอมธ . . มอบมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิก      
                สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด ได้ก าหนดได้ก าหนดมอบมอบ  

ของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกให้แก่สมาชิก  โดยโดยท่านท่านสามารถสามารถมามารับของขวัญปีใหม่รับของขวัญปีใหม่    ได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่

วันที่ วันที่ 2299  ธันวาคมธันวาคม  25525544  เป็นต้นไป  เป็นต้นไป  
                  ส าหรับใส าหรับในวันที ่ นวันที ่ 29 29 ธันวาคม  ธันวาคม  25542554  ไดก้ าหนไดก้ าหนดเวลาเป็นดเวลาเป็น    2 2 ช่วงช่วง  หลังจากนี้หลังจากนี้สมาชิกสมาชิก  

สามารถสามารถรับรับของขวัญปีใหม่ไดทุ้กช่วงเวลา ณ ส าของขวัญปีใหม่ไดทุ้กช่วงเวลา ณ ส านักงานนักงาน    สอมธสอมธ..  ทุกวันท าการทุกวันท าการ                                                                                   

                                                    ท่าพระจันทร ์
ณณ  ห้องโห้องโถงด้านหน้าสหกรณ์ถงด้านหน้าสหกรณ์  

เวลาเวลา  0099..0000--1122..0000  นน..  
11..  คณะศลิปศาสตร์และโครงการต่างคณะศลิปศาสตร์และโครงการต่าง  ๆๆ  ของคณะของคณะศลิปศลิปศาสตร์ศาสตร์                              88..  ส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบด,ี,กองกลางกองกลาง,,กองกากองการรเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่,,   
22..  คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์  และโครงการต่างและโครงการต่าง  ๆๆ  ของคณะนิติศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์        กองบริการการศกึษากองบริการการศกึษา,,กองคลังกองคลัง,,กองกิจการกองกิจการ  นศนศ.. ,,  
33..  คณะเศรษฐศคณะเศรษฐศาสตร์และโครงการต่างๆาสตร์และโครงการต่างๆ  ของคณะเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์        งานตรวจสอบฯงานตรวจสอบฯ,,สถาบันสัญญาธรรมศกัดิ์สถาบันสัญญาธรรมศกัดิ,์ ,       
44..   สถาบันประมวลข้อมูลฯสถาบันประมวลข้อมูลฯ              ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ส านักงานวิเทศสัมพันธ์,,สภาข้าราชการสภาข้าราชการ,,         
55..  วิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาลัยนวัตกรรม        ส านักงานส านักงานนิติการนิติการ,,ศษิย์เก่าสัมพันธ์ ศษิย์เก่าสัมพันธ์                   
66..  ส านักบัณฑิตอาสาสมัครส านักบัณฑิตอาสาสมัคร                                                                                                                                          99..  วิวิทยาลัยสหวิทยาการทยาลัยสหวิทยาการ, , วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีฯวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีฯ,,   
77..   สถาบันภาษาและโครงการต่างๆสถาบันภาษาและโครงการต่าง  ๆ ของสถาบันภาษาของสถาบันภาษา                                                                  สนสนงง..ประสานศนูย์ประสานศนูย์การศกึษาภูมิภาค การศกึษาภูมิภาค 

                                                                                                                    เวลาเวลา  1122..0000--1155..3300  นน..  
11..  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน    66..  ส านักเสริมศกึษาและบริการสังคมส านักเสริมศกึษาและบริการสังคม                                                                              
      และโครงการต่างและโครงการต่าง  ๆๆ  ของคณะวารสารฯของคณะวารสารฯ          77..  ศนูย์หนังสือศนูย์หนังสือ  มธมธ.. ,,     
22..  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี            ส านักพิมพ์ส านักพิมพ์  มธมธ.. ,,โรงพิมพ์โรงพิมพ์   มธมธ..   
      และโครงการต่างและโครงการต่าง  ๆๆ  ของคณะพาณิชย์ฯของคณะพาณิชย์ฯ    88..  สถาบันทรัพยากรมนุษย์สถาบันทรัพยากรมนุษย์  
33..  คณะสังคมวิทยาและมคณะสังคมวิทยาและมาานุษยวิทยานุษยวิทยา        99..  ส านักหอสมุดส านักหอสมุด    
44..  คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์                                                                                                                            1100..  สถาบันไทยคดีศกึษาสถาบันไทยคดีศกึษา    
      และโครงการต่างและโครงการต่าง  ๆๆ  ของคณะสังคมสงเครของคณะสังคมสงเคราะหฯ์าะหฯ์                                                              1111..  สถาบันวิจัยและใหค้ าปรึกษาแหง่มธสถาบันวิจัยและใหค้ าปรึกษาแหง่มธ..  
55..  คณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์  และโครงการต่างและโครงการต่าง  ๆๆ  ของคณะรัฐศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์                                        1122..  โครงการสตรีและเยาวชนศกึษาโครงการสตรีและเยาวชนศกึษา    



          ศูนศูนยร์งัสิตยร์งัสิต  
                                                                                                  บรเิวณส านกังานบรเิวณส านกังาน   สอมธสอมธ ..  ช้ัน ช้ัน 2  2  

                                                                                                              เวลาเวลา  0099..0000--1122..0000  นน..  
11..  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการต่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการต่าง   ๆๆ  ของคณะของคณะ       99.  .  กองงานศนูย์รังสิตและโรงเรียนอนุบาลแหง่ มธกองงานศนูย์รังสิตและโรงเรียนอนุบาลแหง่ มธ. . 
22..  สถาบันเอเชียตะวันออกศกึษาสถาบันเอเชียตะวันออกศกึษา   1100..    ส านักทะเบียนและประมวลผลส านักทะเบียนและประมวลผล   
33..  คณคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการต่าง ๆ ของคณะะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการต่าง ๆ ของคณะ   1111..    ศนูย์บริการการกีฬาศนูย์บริการการกีฬา   
44..  คณะศลิปกรรมศาสตร์คณะศลิปกรรมศาสตร์   1122..   ส านักงานจัดการทรัพย์สินส านักงานจัดการทรัพย์สิน   มธมธ ..   
55..  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ ฯ 1133. . ส านักงานประสาส านักงานประสานนศนูย์การศกึษาภูมิภาค ศนูย์การศกึษาภูมิภาค 
66..  ศนูย์ศกึษาเอเปคฯศนูย์ศกึษาเอเปคฯ   1144. . ศนูย์หนังสือ มธศนูย์หนังสือ มธ. . ,,โรงพิมพ์ มธโรงพิมพ์ มธ . . ,,ส านักพิมพ์ มธส านักพิมพ์ มธ . .   
77..  สนงสนง ..อาคารสถานที่ศนูย์รังสิตอาคารสถานที่ศนูย์รังสิต   
88. . ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ  

1155.  .  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   

เวลาเวลา  1122..0000--1155..3300  นน..  
11..  คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชนคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน   
        และโครงการต่างและโครงการต่าง   ๆๆ  ของคณะวารสารฯของคณะวารสารฯ   

    88..    คณะเศรษฐศาสตร์และโครงการต่างๆคณะเศรษฐศาสตร์และโครงการต่างๆ   ขของคณะเศรษฐศาสตร์องคณะเศรษฐศาสตร์   
    99.  .  ส านักงานส านักงานอธิการบดีอธิการบดี ,,กองกลางกองกลาง ,,กองกากองการรเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่   

22..  คณะสังคมวิทยาและมคณะสังคมวิทยาและมาานุษยวิทยานุษยวิทยา                     กองบริการการศกึษากองบริการการศกึษา ,,กองคลังกองคลัง,,กองกิจการกองกิจการ   นศนศ.. ,,   
33..  คณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์   และโครงการต่างและโครงการต่าง   ๆๆ  ของคณะรัฐศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์   
44..  คณะศลิปศาสตร์และโครงการต่างคณะศลิปศาสตร์และโครงการต่าง   ๆๆ    ของคณะของคณะศลิปศลิปศาสตร์ศาสตร์       
55..  คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์   และโครงการต่างและโครงการต่าง   ๆๆ  ขของคณะนิติศาสตร์องคณะนิติศาสตร์                     
66..  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี       
        และโครงการต่างและโครงการต่าง   ๆๆ  ของคณะพาณิชย์ฯของคณะพาณิชย์ฯ       
77..  คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์   
        และโครงการต่างและโครงการต่าง   ๆๆ  ของคณะสังคมสงเคราะหฯ์ของคณะสังคมสงเคราะหฯ์   

              งานตรวจสอบฯงานตรวจสอบฯ ,,สถาบันสัญญาธรรมศกัดิ์สถาบันสัญญาธรรมศกัดิ์ ,,   
              ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ,,สภาข้าราชการสภาข้าราชการ ,,         
              ส านักงานส านักงานนิติการนิติการ,,ศิษย์เก่าสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
1100..    ส านักหอสมุดส านักหอสมุด   
1111..    ส านักบัณฑิตอาสาสมัครส านักบัณฑิตอาสาสมัคร         
1122..    สถาบันภาษาและโครงการต่างๆสถาบันภาษาและโครงการต่างๆ   ของสถาบันภาษาของสถาบันภาษา           
1313.  .  สถาสถาบันประมวลข้อมูลฯบันประมวลข้อมูลฯ                                     

                                                          ณณ  บริเวณหน้าส านักงานบริเวณหน้าส านักงาน  สอมธสอมธ. . สาขาย่อยคณะแพทย์ฯ สาขาย่อยคณะแพทย์ฯ 

เวลาเวลา  0099..0000--1155..3300  นน..  

11..  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ                       44..  คณะทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์   
22..  คณะสหเวชศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์                         55..  คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์   
33..  คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์                         66..  คณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์   

  

หมายเหตุหมายเหตุ          --    สมาชิกสมาชิกสังกัด สังกัด ทั่วไปทั่วไป  สามารถรบัได้ที่ส านักงานสามารถรบัได้ที่ส านักงาน  สอมธสอมธ..  ทั้งท่าพระจันทร์ทั้งท่าพระจันทร์  และศูและศูนย์รงัสิต นย์รงัสิต   

                   - -    สอมธสอมธ. . ก าหนดก าหนดให้สมาชิกรบัของขวัญปีใหม่ ให้สมาชิกรบัของขวัญปีใหม่ ภายในระยะเวลา  ภายในระยะเวลา  2 2 ปี นับแตว่ันที่ปี นับแตว่ันที่  สอมธสอมธ. .   

                                                  แจแจกกของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่                        
  


