
ในเล่ม ในเล่ม 

ข่่าว สอมธ.

สมาชิิกสามารถตรวจสอบและพิิมพิ์ใบเสร็จประจำาเดืือน
ดื้วยตนเองที่่� www.tucoop.or.th 

(ผ่่านการลงที่ะเบ่ยน web member)
สำาหรับสมาชิิกที่่�ยังไม่เคยลงที่ะเบ่ยน web member 

สามารถลงที่ะเบ่ยนไดื้ที่่� www.tucoop.or.th 

วัันน้�ท้ี่� สอมธ. 

ประธานพบสมาชิิก

วัางพานพ่�ม

ขอแสดงควัามเส้ยใจ

ย่�นท่ี่นการศึึกษาบ่ตร เริ�มวัันท้ี่� 19 เม.ย.-9 ก.ค. 2564

สอมธ.ปรับเพิ�มฐานเงินเด่อน
ท่ี่นส�งเสริมการศึึกษาบ่ตร ประจำาปี 2564

สอมธ. จัดสรรเงินท่ี่นฯ ชิ�วัยเหล่ือสมาชิิก
ผู้้�ติดเช่ิ�อโควิัด-19 รายลืะ 5,000 บาที่ 

สมัครสมาชิิก web member

บรรณาธิการแถลืง

ยกเว้น สมาชิิกสังกัดืที่ั�วไป,ข้้าราชิการบำานาญ
และลูกจ้างบำาเหน็จรายเดืือน
(จัดืส่งตามความประสงค์ข้องสมาชิิก 
ที่่�เคยแจ้งไว้กับ สอมธ.)

อััตราดอักเบี้้�ยเงิินฝาก ณ  พฤษภาคม 2564

เงินฝากออมที่รัพิย์ 
 อัตราดือกเบ่�ย 0.75 %   ต่อปี 
เงินฝากออมที่รัพิย์สินที่ว่ 
 อัตราดือกเบ่�ย  1.00 %   ต่อปี
เงินฝากออมที่รัพิย์พิิเศษเพิื�อสวัสดืิการ 
 อัตราดือกเบ่�ย  2.00 %   ต่อปี 
เงินฝากประจำาที่ว่ที่รัพิย์ 
 อัตราดือกเบ่�ย  2.25 %   ต่อปี 
เงินฝากประจำา 
 อัตราดือกเบ่�ย  2.00% - 3.25 % ต่อปี 
อัตราดือกเบ่�ยเงินกู้  
 4.75 % ต่อปี

ยกเลิิก
การจััดส่่งใบเส่ร็จัประจัำาเดือนให้้แก่ส่มาชิิก

เริ�ม!!เริ�ม!! เด่อนมิถ่นายน 2564 เป็นต�นไป

แจ้งปัญหาการลงที่ะเบ่ยนฯ 
โที่ร 0-2613-3880-1 ต่อ 103 

www.tucoop.or.th

https://www.tucoop.or.th	 ฉบัับัประจำำ�เดืือนเมษ�ยน	-	พฤษภ�คม	2564
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2 ข่�าว สอมธ. ฉบั�บัเดื�อนเมษายน - พฤษภาคม 2564

 หน่วย : บาที่ 

มีี.ค.64 เมี.ย.64

จำานวนสมาชิิก  10,055 คน  10,072 คน 

1. สินที่รัพิย์รวม  32,591,728,367.62  32,764,441,963.08 

1.1 เงินให้สมาชิิกกู้  5,198,012,753.96  5,198,280,288.10 

1.2 เงินให้สหกรณ์์อื�นกู้  6,156,303,000.00  5,963,443,000.00 

1.3 เงินลงทีุ่น

1.3.1 เงินสดื/เงินฝากธนาคาร  747,514,737.35  1,018,290,028.25 

1.3.2 เงินฝากสหกรณ์์อื�น  3,000,000,000.00  3,000,000,000.00 

1.3.3 เงินลงทีุ่นระยะสั�นและยาว  17,346,046,654.03  17,462,551,713.55 

1.4 สินที่รัพิย์อื�น  143,851,222.28  121,876,933.18 

2. หน่�สินรวม

2.1 เงินรับฝากจากสมาชิิก  21,036,756,681.83  21,491,701,092.79 

2.2 เงินกู้ยืม - ระยะสั�น  2,665,000,000.00  2,345,000,000.00 

2.3 หน่�สินอื�น  264,480,094.70  250,774,003.58 

3. ทีุ่นข้องสหกรณ์์

3.1 ทีุ่นเรือนหุ้น  6,240,535,170.00  6,267,935,310.00 

3.2 ทีุ่นสำารอง  1,610,250,648.58  1,610,250,648.58 

3.3 ทีุ่นสะสมและอื�น ๆ  165,514,462.72  165,315,962.72 

3.4 กำาไรจากเงินลงทีุ่นที่่�ยังไม่เกิดืข้้�น  531,543,305.41  528,449,508.48 

4. การให้ทีุ่นสวัสดืิการต่าง ๆ

4.1 ทีุ่นการศ้กษาบุตรข้องสมาชิิก  26,000.00 
(14 ราย)

 26,000.00
(14 ราย) 

4.2 ทีุ่นเพิ่�อชิ่วยเหลือสมาชิิกเมื�อที่ำาการสมรส  24,000.00 
(16 ราย)

 34,500.00 
(23 ราย)

4.3 ทีุ่นเพิ่�อสมที่บเป็นค่ารักษาพิยาบาลให้แก่สมาชิิก  138,600.00 
(117 ราย)

 186,600.00
(155 ราย)

4.4 ทีุ่นเพิ่�อการสงเคราะห์เก่�ยวกับการศพิข้องคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดืามารดืา  622,000.00
(62 ราย)

 747,000.00
(74 ราย)

4.5 ทีุ่นสมที่บเป็นเจ้าภาพิสวดืพิระอภิธรรมศพิ  25,000.00 
(5 ราย)

 40,000.00
(8 ราย)

4.6 ทีุ่นเพิ่�อสงเคราะห์สมาชิิกหรือคู่สมรสหรือบิดืามารดืา ประสบภัยพิิบัติ  5,000.00
(1 ราย)

 5,000.00
(1 ราย)

4.7 ทีุ่นเพิ่�อสวัสดืิการสำาหรับสมาชิิกผู่้เป็นโสดื  12,000.00 
(8 ราย)

 12,000.00
(8 ราย) 

4.8 เงินค่าสินไหมที่ดืแที่นกรณ์่สมาชิิกเส่ยชิีวิต หรือไดื้รับอันตราย แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ  50,142.50
(15 ราย)

 54,012.50
(17 ราย)

4.9 กองทีุ่นที่ดืแที่นกรณ์่สมาชิิกถ้งแก่กรรม  853,000.00 
(6 ราย)

 1,032,000.00
(8 ราย)

4.10 กองทีุ่นที่ดืแที่นกรณ์่สมาชิิกอายุ ครบ 61-95 ปีบริบูรณ์์  1,767,600.00
(257 ราย)

 2,209,200.00
(313 ราย)

4.11 กองทีุ่นเกษียณ์อายุราชิการ  160,000.00
(5 ราย) 

 180,000.00
(6 ราย) 

วัันน้�ท้ี่�... สอมธ.



สวัสัดีีครัับ เพื่่�อนสมาชิกิ สอมธ. ที่ี�รัักที่กุที่า่น การัเปลี่ี�ยนแปลี่งที่ี�เกดิีขึ้้�นอยา่งรัวัดีเรัว็ัจากปจัจยัภายนอกในหลี่ายมติิิ  
ที่ำาให้คณะกรัรัมการัดีำาเนินการั สอมธ. กำาหนดีนโยบายการัปรัับแผนการัดีำาเนินงานให้ที่ันกับสถานการัณ์ดีังกล่ี่าวั  
ขึ้้อเที่็จจรัิงดี้านขึ้้อเสนออัติรัาผลี่ติอบแที่นการัลี่งที่นในหุ้นก้้ขึ้องผ้้ปรัะกอบการัที่ี�เสนอนักลี่งทีุ่นในติลี่าดีติรัาสารัหนี� แลี่ะ
อัติรัาผลี่ติอบแที่นจากการันำาเงินไปให้สหกรัณ์อ่�นก้้ ที่ี� สอมธ. เคยได้ีรัับผลี่ติอบแที่นทีี่�ดีีมากในอดีีติจะไม่เป็นเหม่อน
เดีิมอีกติ่อไป สอมธ. จำาเป็นติ้องปรัับติัวัให้ที่ันดี้วัยการัเรั่งศึ้กษาหาชิ่องที่างการัลี่งทุี่นดี้านอ่�นเพื่่�อให้ไดี้รัับผลี่ติอบแที่น
ในการัลี่งทีุ่นที่างการัเงินติ้องสอดีคลี่้องกับมาติรัการับรัิหารัควัามเสี�ยงที่ี�เหมาะสมควับค่้กัน ในขึ้ณะที่ี� สอมธ. ไดี้ใชิ้ 
หลี่ักธรัรัมมาภิบาลี่ในการับรัหิารัองค์กรั ผ้้บรัหิารัฝ่่ายปรัะจำามหีลี่ักการัจัดีรัะบบการัดีำาเนินการัดี้วัยควัามชิัดีเจน โปรัง่ใส  
ติรัวัจสอบไดี ้แลี่ะรัับผดิีชิอบติอ่สิ�งที่ี�กรัะที่ำาหรัอ่งดีเวัน้การักรัะที่ำา การับรัหิารังานจำาเปน็ติอ้งกำาหนดีกลี่ไกการัดีำาเนนิการั
อยา่งติอ่เน่�องเพื่่�อมุ่งเน้นการัเพื่ิ�มโอกาสในการัสรัา้งควัามเจริัญเติบิโติอยา่งมั�นคงแลี่ะยั�งย่น สอมธ. ใหค้วัามสำาคัญกับการั
เพื่ิ�มปรัะสิที่ธิภาพื่ในการัที่ำางาน การัรัักษาผลี่ปรัะโยชิน์ขึ้องสมาชิิก การัมีรัะบบควับคุมภายในที่ี�ดีี การัปรัับปรัุงแก้ไขึ้ 
จุดีบกพื่รั่องเพื่่�ออำานวัยควัามสะดีวักให้แก่เพื่่�อนสมาชิิก ถ่อเป็นควัามสำาคัญลี่ำาดีับแรัก ๆ ที่ี� สอมธ.ดีำาเนินการั

ในขึ้ณะที่ี�กำาลี่งัเขึ้ยีนสารัถง้เพื่่�อนสมาชิกินี� เปน็การัดีำาเนนิงานในชิว่ังไติรัมาสสองกอ่นที่ี�จะเขึ้า้ส้ไ่ติรัมาสที่ี�สามขึ้อง
รัอบปบีญัชิ ี2564 ที่า่มกลี่างสถานการัณแ์พื่รัร่ัะบาดีขึ้องโรัค COVID-19 รัอบที่ี�สาม สอมธ. ไดีพ้ื่ยายามปรัับปรังุรัะบบการั
จดัีการั การับริัหารังานเพื่่�อมิใหส่้งผลี่กรัะที่บต่ิอการัใหบ้รักิารัแกเ่พื่่�อนสมาชิกิ ซ้ึ่�งจากไติรัมาสทีี่�ผา่นมามีแผนงานโครังการั
หลี่ายรัายการัที่ี�ไดีด้ีำาเนนิการัไปจนแลี่ว้ัเสรัจ็แลี่ะบางโครังการัอย่้รัะหวัา่งดีำาเนนิการั ผมมคีวัามยนิดีีที่ี�แจง้ใหท้ี่รัาบถง้การั
ดีำาเนินงานขึ้อง สอมธ. ในชิ่วังที่ี�ผ่านมานั�น ดีังนี� 

1. การัปรัะชิุมเจ้าหนี�เพื่่�อพิื่จารัณาแผนการัฟื้้�นฟื้้กิจการัขึ้องบริัษัที่ การับินไที่ย จำากัดี (มหาชิน) เม่�อวัันที่ี�  
19 พื่ฤษภาคม 2564 ทีี่�ปรัะชิมุเจา้หนี�ไดีม้มีติยิอมรัับแผนฟื้้�นฟื้ก้จิการัแลี่ะแผนที่ี�แกไ้ขึ้ติามคำาร้ัองขึ้อแกไ้ขึ้แผนฟื้้�นฟื้ก้จิการั 
โดียทีี่� สอมธ. แลี่ะกลุ่ี่มเจ้าหนี�สหกรัณ์ จะได้ีรับัชิำารัะหนี�เติม็จำานวันไม่ถ้กตัิดีเป็นหนี�สญ้ แลี่ะเม่�อวันัทีี่� 28 พื่ฤษภาคม 2564  
ศึาลี่ลี่ม้ลี่ะลี่ายกลี่างไดีน้ดัีพื่จิารัณาไติรัส่วันแผนฟื้้�นฟื้ก้จิการัโดียใหโ้อกาสผ้ท้ี่ำาแผนแลี่ะเจา้หนี�ชิี�แจงเกี�ยวักบัปรัะเดีน็ติา่งๆ 
ภายในเวัลี่าที่ี�กำาหนดี โดียมีกำาหนดีนัดีฟื้ังคำาสั�งศึาลี่เกี�ยวักับแผนฟื้้�นฟื้้กิจการัในวัันที่ี� 15 มิถุนายน 2564

2. สอมธ. ไดี้กำาหนดีมาติรัการัสวััสดีิการัช่ิวัยเหล่ี่อเพื่่�อนสมาชิิกทีี่�ไดี้รัับผลี่กรัะที่บจากการัแพื่รั่รัะบาดีขึ้องเชิ่�อ  
COVID-19 โดียให้เงินชิ่วัยเหลี่่อสมาชิิกผ้้ติิดีเชิ่�อ เม่�อติรัวัจพื่บเชิ่�อจำานวัน 5,000 บาที่ แลี่ะหากมีการั Admit ในฐานะ 
ผ้้ป่วัยใน สามารัถเบิกสวััสดีิการัไดี้ 300 บาที่ติ่อวััน ติิดีติ่อกันไดี้ไม่เกิน 20 วัันไดี้ติามสิที่ธิขึ้องสมาชิิก เง่�อนไขึ้แลี่ะชิ่วัง
เวัลี่าการัใชิส้ทิี่ธิ�รัับเงนิชิว่ัยเหลี่อ่ ใหเ้ปน็ไปติามที่ี�ปรัะกาศึ สอมธ.กำาหนดี ซึ่้�งไดีเ้ผยแพื่รัใ่หส้มาชิิกที่รัาบแลี่ว้ัผา่นเวับ็ไซึ่ติ์ 
แลี่ะชิ่องที่าง Social Media ติ่าง ๆ 

3. ติามที่ี� สอมธ. มีแผนบรัิหารัควัามเสี�ยงแลี่ะกำาหนดีมาติรัการัติ่างๆ อย่างติ่อเน่�องเพื่่�อรัองรัับผลี่กรัะที่บจาก
สถานการัณ์ COVID-19 นับติั�งแติ่ปีงบปรัะมาณ 63 จนถ้งปัจจุบัน คณะกรัรัมการัดีำาเนินการัไดี้อนุมัติิโครังการัเงินก้้บ้าน
หลัี่งแรักดีอกเบี�ยขึ้ั�นบนัไดีไวัต้ิั�งแติต่ิน้ปีงบปรัะมาณ 2564 เพื่่�อเปน็การัชิว่ัยเหล่ี่อเพื่่�อนสมาชิกิใหส้ามารัถซึ่่�อบา้นเพื่่�อพื่กั
อาศึยัดีอกเบี�ยติำ�า ซึ่้�งขึ้ณะนี�คณะกรัรัมการัดีำาเนนิการัไดีม้อบใหฝ้่า่ยจดัีการัแลี่ะฝ่า่ยสนิเชิ่�อดีำาเนนิการัติดิีติอ่ปรัะสานงานกบั
ผ้ป้รัะกอบการัดีา้นสารัสนเที่ศึเรั่�องการัที่ำาสญัญาจ้างปรัับปรังุรัะบบโปรัแกรัมเพื่่�อรัองรัับการัใหบ้รักิารัดีงักลี่า่วั ซึ่้�งคาดีวัา่ 
จะสามารัถให้บรัิการัแก่สมาชิิกไดี้ภายในไติรัมาส 2 หรั่ออย่างชิ้าไม่เกินไติรัมาส 3 
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สารจากประธานฯ 
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ 
มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จำากัด 



สารจากประธานฯ 
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ 
มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จำากัด 
      (ต่อจากหน้า 3 )

4. คณะกรัรัมการัดีำาเนินการั สอมธ. เห็นชิอบให้ปรัับปรัุงหลี่ักเกณฑ์์เรั่�องสิที่ธิ�แลี่ะวังเงินก้้สามัญขึ้องผ้้ก้้แลี่ะผ้้คำ�า 
ปรัะกันให้มคีวัามเหมาะสมแลี่ะสอดีคล้ี่องกับบริับที่ด้ีานสถานภาพื่การัจ้างงานขึ้องสมาชิกิให้เหมาะสมยิ�งขึ้้�น แลี่ะอย่้รัะหว่ัาง
การัปรัับปรัุงรัะเบียบแลี่ะขึ้ั�นติอนการัปฏิิบัติิเพื่่�อให้การัดีำาเนินการัเป็นไปดี้วัยควัามเรัียบรั้อยแลี่ะมีปรัะสิที่ธิภาพื่

5. คณะกรัรัมการัดีำาเนินการัมอบหมายให้อนุกรัรัมการัวัิชิาการัแลี่ะพื่ัฒนาบุคลี่ากรั ไปศึ้กษาหาแนวัที่างการั
ลี่งทีุ่นรั้ปแบบใหม่ เชิ่น การัลี่งทีุ่นในหุ้นสามัญรััฐวัิสาหกิจ กองทีุ่นที่ี�ออกโดียรััฐวัิสาหกิจติามมติิ ครัม. เป็นติ้น ซึ่้�งเป็นไป
ติามที่ี�ไดี้รัับอนุมัติิหลี่ักการัจากที่ี�ปรัะชิุมใหญ่สามัญปรัะจำาปีภายใติ้กฎหมายที่ี�อนุญาติให้ดีำาเนินการัไดี้ โดียคำาน้งถ้งแผน
บรัิหารัควัามเสี�ยง พื่ิจารัณาถ้งปัจจัยทีี่�เกี�ยวัข้ึ้องแลี่ะควัามเป็นไปได้ีขึ้องสถานการัณ์ติ่างๆ ซ้ึ่�งปรัะธานกรัรัมการัได้ีมอบ
ให้ฝ่่ายจัดีการัศึ้กษา สำารัวัจขึ้้อม้ลี่ วัิเครัาะห์เปรัียบเที่ียบ แนวัที่างการัดีำาเนินการัในลี่ักษณะดีังกลี่่าวัจากสหกรัณ์ติ่าง ๆ  
ที่ี�เคยบริัหารัการัลี่งทีุ่นเพื่่�อกำาหนดีกรัอบแลี่ะนโยบายการัลี่งทุี่นให้เหมาะสม เพื่่�อให้อนุกรัรัมการัฝ่่ายวัิชิาการัฯ นำาไป
ใชิ้เป็นขึ้้อม้ลี่ในการัรัับฟื้ังควัามเห็นแลี่ะอภิปรัายในการัปรัะชิุมกลีุ่่มย่อยในวัันที่ี� 12 มิถุนายน 2564 เพื่่�อจะไดี้นำาผลี่การั
ศึ้กษาแลี่ะข้ึ้อสรุัปเบ่�องติ้นไปหารั่อเพื่่�อกำาหนดีทิี่ศึที่างแลี่ะวัางกรัอบนโยบายการัลี่งทุี่นในด้ีานติ่าง ๆ ในคณะกรัรัมการั
ดีำาเนินการัในรัอบเดี่อนมิถุนายนติ่อไป 

6. คณะกรัรัมการัดีำาเนินการัมีนโยบายให้ควัามชิ่วัยเหลี่่อสมาชิิกที่ี�ไดี้รัับผลี่กรัะที่บที่างเศึรัษฐกิจจากการั 
แพื่รัร่ัะบาดีขึ้อง COVID-19 ที่ี�ยงัไมม่คีวัามชิดัีเจนวัา่จะสิ�นสดุีลี่งเม่�อใดี สอมธ. จง้ติอ้งมแีผนบรัหิารัควัามเสี�ยงแลี่ะมาติรัการั
ติ่างๆ เพื่่�อรัองรัับผลี่กรัะที่บที่างเศึรัษฐกิจ ซึ่้�งคณะกรัรัมการัดีำาเนินการัไดี้เห็นชิอบให้อนุกรัรัมการัฝ่่ายติ่างๆ หารั่อเพื่่�อ
พื่ิจารัณามาติรัการัแลี่ะแนวัที่างการัช่ิวัยเหล่ี่อสมาชิิก โดียจะนำาเสนอในทีี่�ปรัะชิุมคณะกรัรัมการัดีำาเนินการัพิื่จารัณาใน
การัปรัะชิุมปรัะจำาเดี่อน มิถุนายน ติ่อไป

ผมขึ้อเรัยีนแนะนำาเพื่่�อนสมาชิกิ สอมธ. วัา่ ควัามรั้พ้ื่่�นฐานดีา้นการัลี่งที่นุเปน็สิ�งสำาคญัแลี่ะจำาเปน็ เพื่รัาะจะชิว่ัยให้
เพื่่�อนสมาชิกิสามารัถใช้ิควัามร้้ันั�นชิว่ัยเหลี่อ่ตินเองแลี่ะครัอบครััวัได้ี ไม่วัา่จะได้ีมสีว่ันร่ัวัมแสดีงควัามเห็นแลี่ะแนะนำาการั
บรัหิารัสหกรัณไ์ดีต้ิามหลี่กัการัสหกรัณ ์หากมเีวัลี่าบา้งติามสมควัรั ขึ้อใหเ้พื่่�อนสมาชิิกไดีม้โีอกาสหาควัามรั้พ้ื่่�นฐานเกี�ยวักบั 
การัลี่งทีุ่นดี้านติ่าง ๆ ซึ่้�งสามารัถค้นหาไดี้ง่ายๆ ผ่าน Google หรั่อ Search Engine ที่ี�ที่่านถนัดีที่างอินเติอรั์เน็ติ เพื่่�อ
จะไดี้ที่ำาควัามเขึ้้าใจเกี�ยวักับการัลี่งทีุ่นส่วันบุคคลี่ แลี่ะขึ้องสหกรัณ์ โดียใส่คำาสำาคัญที่ี�เพื่่�อนสมาชิิกอยากที่รัาบ แลี่ะหาก
เพื่่�อนสมาชิกิมีขึ้อ้แนะนำาแลี่ะข้ึ้อม้ลี่ทีี่�เหน็ว่ัาเป็นปรัะโยชิน์ติอ่การัดีำาเนนิการัขึ้อง สอมธ. สามารัถส่งข้ึ้อควัามมาแลี่กเปลีี่�ยน
ควัามคิดีเห็นถ้งปรัะธานกรัรัมการัได้ีโดียติรังที่ี� drnopbhorn@gmail.com เพื่่�อจะไดี้ปรัะมวัลี่ควัามเห็นติ่าง ๆ ส่งมอบ 
ให้ฝ่่ายจัดีการัหรั่อคณะกรัรัมการัดีำาเนินการัพื่ิจารัณาติามควัามเหมาะสมติ่อไป 

ที่า้ยนี� ผมขึ้อขึ้อบคณุคณะกรัรัมการัดีำาเนนิการั แลี่ะฝ่่ายจดัีการัที่กุที่า่น ที่ี�ร่ัวัมม่อรัว่ัมใจกนัที่ำาหนา้ที่ี�ขึ้องตินอยา่ง
เติม็ควัามสามารัถ เพื่่�อควัามมั�นคงยั�งย่นขึ้อง สอมธ. ซ้ึ่�งจะได้ีอย้เ่ป็นบ้านทีี่�เปิดีให้เพื่่�อนสมาชิกิเข้ึ้ามาใช้ิแลี่ะช่ิวัยเหล่ี่อเก่�อกล้ี่ 
ซึ่้�งกันแลี่ะกันติามหลี่ักการัขึ้องสหกรัณ์

รัองศึาสติรัาจารัย์ วั่าที่ี�รั้อยติรัี ดีรั. นพื่พื่รั ลี่ีปรัีชิานนที่์
ปรัะธานกรัรัมการั
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สารจากประธานฯ 
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ 
มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จำากัด 
      (ต่อจากหน้า 3 )

วางพานพ่�ม

ขอแสดงความเสียใจ 

สอมธ. ร่่วมพิิธีวางพิานพิ่่มเพิ่�อสักการ่ะอน่สาวร่ีย์์ศาสตร่าจาร่ย์์สัญญา ธร่ร่มศักดิ์ิ� เม่�อวันที่ี� 5 เมษาย์น 2564   
ณ บร่ิเวณลานหน้าอน่สาวร่ีย์์ฯ มธ. ศูนย์์ร่ังสิต

 สอมธ. ร่่วมเป็็นเจ้าภาพิงานสวดิ์พิร่ะอภิธร่ร่มศพิ สมาชิิกเสีย์ชิีวิต 5 ที่่าน สอมธ. ต้องขอแสดิ์งความเสีย์ใจ 
ต่อคร่อบคร่ัวของที่่าน มา ณ ที่ี�นี� 

น.ส.เบญจรั่ตน ์อวย์พิร่ เลขที่ะเบีย์นทีี่� 08086  
สงักดัิ์โร่งพิย์าบาล มธ. เม่�อวนัทีี่�  9 เมษาย์น 2564 
ณ วัดิ์ร่ังสิต จ.ป็ที่่มธานี

นาย์ป็ร่ีชิา งามกิจเจร่ิญ เลขที่ะเบีย์นที่ี� 01629 สังกัดิ์ทัี่�วไป็  
(ข้าร่าชิการ่บำานาญ) เม่�อวันที่ี� 23 เมษาย์น 2564 ณ  วัดิ์ศร่ีเร่่องบ่ญ 
จ.นนที่บ่ร่ี 
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ขอแสดงความเสียใจ 

ร่ศ.ดิ์ร่.ร่ะดิ์ม วงษ์น้อม เลขที่ะเบีย์นทีี่� 
00127 สังกัดิ์ที่ั�วไป็ (ข้าร่าชิการ่บำานาญ) เม่�อวันที่ี�  
26 เมษาย์น 2564 ณ วดัิ์โสมนสัวร่วหิาร่  กร่ง่เที่พิฯ

นาย์พิิพิัฒน์ ศ่ภชิวลิต เลขที่ะเบีย์นที่ี� 
00175  สงักัดิ์ที่ั�วไป็ (ข้าร่าชิการ่บำานาญ) เม่�อวันทีี่�  
20  พิฤษภาคม 2564 ณ วัดิ์บางโค  จ.นนที่บ่ร่ี 

ร่ศ.ส่นันที่า ธาตวากร่ เลขที่ะเบีย์นทีี่� 
00270   สงักดัิ์ที่ั�วไป็ (ขา้ร่าชิการ่บำานาญ) เม่�อวนัที่ี�  
18 พิฤษภาคม 2564 ณ วดัิ์พิร่ะป็ฐมเจดิ์ย์ี์ร่าชิวร่วหิาร่  
จ.นคร่ป็ฐม
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สอมธ กำาหนดให้สมาชิิกย่�นขอทุ่นการศึึกษาบุ่ตร
สมาชิิกประจำาปี  2564
ต้�งแต�ว้นทุี� 19 เมษายน ถึึงว้นทุี� 9 กรกฎาคม 2564
\

ดี้วัยคณะกรัรัมการัดีำาเนินการัสหกรัณ์ออมที่รััพื่ย์มหาวัิที่ยาลี่ัยธรัรัมศึาสติรั์ จำากัดี (สอมธ.) ชิุดีที่ี� 

50/2564 ในการัปรัะชิุมครัั�งทีี่� 3/2564 วัันที่ี� 9 เมษายน 2564 ไดี้มีมติิให้จัดีสรัรัเงินทีุ่นสาธารัณปรัะโยชิน์เป็น 

ที่นุการัศึก้ษาแกบ่ตุิรัสมาชิกิ ปรัะจำาป ี2564 เพื่่�อสง่เสรัมิแลี่ะสนบัสนนุการัศึก้ษาขึ้องบตุิรัสมาชิกิ รัวัม 4 ปรัะเภที่ 

โดียกำาหนดีให้สมาชิิกย่�นขึ้อทีุ่นการัศึ้กษาบุติรั ติั�งแติ่วัันที่ี� 19 เมษายน 2564 ถ้งวัันที่ี� 9 กรักฎาคม 2564 ติาม

หลี่ักเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดี รัวัม  4 ปรัะเภที่ ดีังนี�  

ประเภทท่� 1 ทุนเร่ยนดี่ จััดีสรรเงิินทุนให้้ทุนละ 2,500.00 บาท 

สำาหรัับบตุิรัสมาชิกิที่ี�มผีลี่การัเรัยีนตัิ�งแต่ิรัะดัีบปรัะถมศึก้ษาปทีี่ี� 1  ถง้รัะดัีบปรัญิญาติรัขีึ้อรัับที่นุเรัยีนดีี 

ติ้องมีผลี่การัเรัียนปรัะจำาปีการัศึ้กษา 2563  ดีังติ่อไปนี�

 - รัะดีับปรัะถมศึ้กษาปีที่ี� 1-4 ไดี้เกรัดีเฉลี่ี�ย ไม่ติำ�ากวั่า 3.50 หรั่อไม่ติำ�ากวั่ารั้อยลี่ะ 85

 - รัะดีับปรัะถมศึ้กษาปีที่ี� 5-6 ไดี้เกรัดีเฉลี่ี�ย ไม่ติำ�ากวั่า 3.25 หรั่อไม่ติำ�ากวั่ารั้อยลี่ะ 80

 - รัะดีับมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 1-3 ไดี้เกรัดีเฉลี่ี�ย ไม่ติำ�ากวั่า 3.00 หรั่อไม่ติำ�ากวั่ารั้อยลี่ะ 75

 - รัะดีับมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 4-6  แลี่ะปรัะกาศึนียบัติรัวัิชิาชิีพื่ปีที่ี� 1-3 ไดี้เกรัดีเฉลี่ี�ยไม่ติำ�ากวั่า 2.80 หรั่อ 

ไม่ติำ�ากวั่ารั้อยลี่ะ 70

 - รัะดีับปรัะกาศึนียบัติรัวัิชิาชิีพื่ชิั�นส้ง ถ้งรัะดีับปรัิญญาติรัี ไดี้เกรัดีเฉลี่ี�ยไม่ติำ�ากวั่า 2.80 แลี่ะติ้อง 

ลี่งที่ะเบียนเรัียน ไม่ติำ�ากวั่า 24 หน่วัยกิติ ติ่อปีการัศึ้กษา ยกเวั้นการัลี่งที่ะเบียนปีการัศึ้กษาสุดีที่้าย

ที่ี�จบการัศึ้กษา  

ประเภทท่� 2 ทุนส่งิเสริมการศึึกษา

จัดีสรัรัเงินทีุ่นให้บุติรัขึ้องสมาชิิกที่ี�กำาลัี่งศึ้กษาอย้่ในรัะดีับปรัะถมศึ้กษาปีที่ี� 1 ถ้งรัะดีับปรัิญญาติรัี 

ครัอบครััวัลี่ะ 1 คน จำานวัน 3,000.00 บาที่

ประเภทท่� 3 ทุนเร่ยนดี่และส่งิเสริมการศึึกษา

จัดีสรัรัเงินทีุ่นให้บุติรัขึ้องสมาชิิกทีี่�กำาลี่ังศึ้กษาอย่้ในรัะดัีบชิั�นปรัะถมศ้ึกษาปีที่ี� 2 ถ้งรัะดัีบปริัญญาติรัี  

ที่ี�มีคุณสมบัติิครับถ้วันติามหลี่ักเกณฑ์์ขึ้องทีุ่นเรัียนดีีแลี่ะทีุ่นส่งเสรัิมการัศึ้กษา ทีุ่นลี่ะ 3,500.00 บาที่ 

ประเภทท่� 4 ทุนโครงิการเร่ยนดี่แต่่ขาดีแคลนทุนทรัพย์

การัพื่จิารัณาที่นุใหถ้อ่ติามรัะเบยีบ สอมธ. วัา่ดีว้ัยการัใหทุ้ี่นการัศึก้ษาแกบ่ตุิรัขึ้องสมาชิกิติามโครังการั  

เรัียนดีีแติ่ขึ้าดีแคลี่นทุี่นที่รััพื่ย์ พื่.ศึ. 2548 แลี่ะใชิ้เกณฑ์์การัพิื่จารัณาเงินเด่ีอนขึ้องสมาชิิกติามหลัี่กเกณฑ์์

ปรัะเภที่ทีุ่นส่งเสรัิมการัศึ้กษา ทีุ่นโครังการัเรัียนดีีแติ่ขึ้าดีแคลี่นทุี่นที่รััพื่ย์ เป็นทุี่นการัศึ้กษารัะยะยาวัโดีย 

แบ่งเป็น 3 รัะดีับ ดีังนี� 
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ระดีับประถมศึึกษาปีท่� 6
เป็นทีุ่นการัศึ้กษาที่ี�ให้ติ่อเน่�อง ติั�งแติ่รัะดีับปรัะถมศึ้กษาปีที่ี� 6 ถ้งมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 6 จำานวัน 3 ทีุ่น

เงิินทุนการศึึกษา  จ่ายให้ติามรัะดีับการัศึ้กษา ดีังนี�

1. รัะดีับปรัะถมศึ้กษาปีที่ี� 6 จ่ายทีุ่นลี่ะไม่เกิน 6,200.00 บาที่ ติ่อปี

2. รัะดีับมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 1 ถ้งมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 3 จ่ายทีุ่นลี่ะไม่เกิน 8,300.00 บาที่ ติ่อปี   

ระดีับมัธยมศึึกษาปีท่� 4 ห้รือประกาศึน่ยบัต่รวิิชาช่พ
เป็นทีุ่นการัศึ้กษาที่ี�ให้ติ่อเน่�อง ติั�งแติ่รัะดีับมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 4 ถ้งมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 6  จำานวัน 2 ทีุ่น แลี่ะ

รัะดีับปรัะกาศึนียบัติรัวัิชิาชิีพื่ปีที่ี� 1-3 จำานวัน 2 ทีุ่น การัติ่อทีุ่นการัศึ้กษาจะพื่ิจารัณาเป็นรัายปี

เงิินทุนการศึึกษา  จ่ายให้ติามรัะดีับการัศึ้กษา ดีังนี�

1. รัะดีับมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 4 ถ้งมัธยมศึ้กษาปีที่ี� 6 จ่ายทีุ่นลี่ะไม่เกิน 11,700.00 บาที่ ติ่อปี

2. รัะดีับปรัะกาศึนียบัติรัวัิชิาชิีพื่ปีที่ี� 1-3 จ่ายทีุ่นลี่ะไม่เกิน 11,700.00 บาที่ ติ่อปี

ระดีับปริญญาต่ร่
เป็นทุี่นการัศึ้กษาทีี่�ให้ติ่อเน่�องติามหลัี่กส้ติรัรัะดีับปรัิญญาติรัี จำานวัน 2 ทีุ่น การัติ่อทุี่นการัศึ้กษา 

จะพื่ิจารัณาแติ่ลี่ะภาคการัศึ้กษา 

เงิินทุนการศึึกษา จ่ายให้เป็นค่าใชิ้จ่ายในการัศ้ึกษา แต่ิลี่ะภาคการัศ้ึกษาปกติิ ปีลี่ะไม่เกิน 

15,000.00 บาที่ โดียเหมาจ่ายให้ภาคการัศึ้กษาลี่ะ 7,500.00 บาที่ 

อนึ�งิ  ผู้้ท้่�ได้ีรบัทนุโครงิการเรย่นด่ีแต่่ขาดีแคลนทุนทรัพย ์จัะห้มดีสิทธิรบัทนุเรย่นด่ี ทนุส่งิเสรมิ

การศึึกษา และทุนเร่ยนดี่และส่งิเสริมการศึึกษา

การยื่่�นขอรับทุุนและหลักฐานในการขอรับทุุน

ให้ยื้�นขอรบัทนุเรย่นดี ่ทนุสง่ิเสรมิการศึึกษา ทนุเรย่นดีแ่ละสง่ิเสรมิการศึึกษา และทนุ

โครงิการเร่ยนดี่แต่่ขาดีแคลนทุนทรัพย์ต่ามแบบของิ สอมธ. ต่ั�งิแต่่วิันท่� 19 เมษายน 2564 

ถึงิวิันท่� 9 กรกฎาคม 2564 ณ สำานักงิานท่าพระจัันทร์ ห้รือศึ้นย์รังิสิต่ เวิลา 08.30-15.30 น.  

เวิ้นวิันห้ยุดีราชการพร้อมแนบห้ลักฐาน ดีังิต่่อไปน่�

ทุนเร่ยนดี่ 

(1) สำาเนารัายงานผลี่การัเรัียน ปรัะจำาปีการัศึ้กษา 2563 (ยื�นพร้อมต่้นฉบับจัริงิ)

(2) สำาเนาที่ะเบียนบ้านที่ี�รัะบุชิ่�อบุติรัขึ้องสมาชิิกผ้้ขึ้อรัับทีุ่น

(3) สำาเนาใบเปลี่ี�ยนแปลี่งชิ่�อ  ชิ่�อสกุลี่  หรั่อส้ติิบัติรั (กรณ่นามสกุลไม่ต่รงิกับบุต่ร)
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ทุนส่งิเสริมการศึึกษา

(1) หนงัสอ่รัับรัองการัศึก้ษาจากสถานศึก้ษา หรัอ่ใบเสรัจ็ชิำารัะเงนิขึ้องภาคเรัยีนที่ี� 1 ปกีารัศึก้ษา 2564 

สำาห้รับบุต่รท่�ขอรับทุน และบุต่รท่�กำาลังิศึึกษาทุกคน

(2) สำาเนารัายงานผลี่การัเรัยีนปรัะจำาปกีารัศึก้ษา 2563 สำาห้รบัผู้้ข้อรบัทนุสง่ิเสรมิการศึกึษาระดีบั

ประกาศึน่ยบัต่รวิิชาช่พชั�นส้งิ ห้รืออนุปริญญา ห้รือปริญญาต่ร่ (ยื�นพร้อมต่้นฉบับจัริงิ)

(3) สำาเนาที่ะเบียนบ้านที่ี�รัะบุชิ่�อสมาชิิก ค้่สมรัส บุติรัที่ี�ขึ้อรัับทีุ่น แลี่ะบุติรัที่ี�กำาลี่ังศึ้กษาทีุ่กคน

(4) หลี่ักฐานการัผ่อนชิำารัะค่าที่ี�อย้่อาศึัย/ เชิ่าบ้าน/ เชิ่าที่ี�พื่ัก มธ. 

(5) ใบแจ้งเงินเดี่อน ม่นาคม 2564

(6) สำาเนาใบเปลี่ี�ยนแปลี่งชิ่�อ ชิ่�อสกุลี่ หรั่อส้ติิบัติรั (กรณ่นามสกุลไม่ต่รงิกับบุต่ร)

ทุนเร่ยนดี่และส่งิเสริมการศึึกษา

(1) หนังสอ่รัับรัองการัศ้ึกษาจากสถานศ้ึกษาหรัอ่ใบเสร็ัจชิำารัะเงินขึ้องภาคเรีัยนทีี่� 1 ปกีารัศ้ึกษา 2564 

สำาห้รับบุต่รท่�ขอรับทุน และบุต่รท่�กำาลังิศึึกษาทุกคน

(2) สำาเนารัายงานผลี่การัเรัียนปรัะจำาปีการัศึ้กษา 2563 (ยื�นพร้อมต่้นฉบับจัริงิ)

(3) สำาเนาที่ะเบียนบ้านที่ี�รัะบุชิ่�อสมาชิิก ค้่สมรัส บุติรัที่ี�ขึ้อรัับทีุ่น แลี่ะบุติรัที่ี�กำาลี่ังศึ้กษาทีุ่กคน

(4) หลี่ักฐานการัผ่อนชิำารัะค่าที่ี�อย้่อาศึัย/ เชิ่าบ้าน/ เชิ่าที่ี�พื่ัก มธ.

(5) ใบแจ้งเงินเดี่อน ม่นาคม 2564 

(6) สำาเนาใบเปลี่ี�ยนแปลี่งชิ่�อ สกุลี่ หรั่อส้ติิบัติรั (กรณ่นามสกุลไม่ต่รงิกับบุต่ร)

ห้มายเห้ตุ่: สำาห้รับการยื�นรับทุนการศึึกษาทั�งิ 3 ประเภท ในระดีับปริญญาต่ร่ ห้ากผู้ลการเร่ยน 

ยังิไม่สมบ้รณ์ สามารถยื�นห้ลักฐานและผู้ลการเร่ยนของิภาคเร่ยนท่� 1 ภายในเวิลาท่�กำาห้นดีเพื�อรับ

สิทธิการขอรับทุนฯ  แล้วิให้้นำาผู้ลการเร่ยนภาคเร่ยนท่� 2 มายื�นในภายห้ลังิไดี้

ทุนเร่ยนดี่แต่่ขาดีแคลนทุนทรัพย์

(1) หนงัสอ่รัับรัองการัศึก้ษาจากสถานศึก้ษา หรัอ่ใบเสรัจ็ชิำารัะเงนิขึ้องภาคเรัยีนที่ี� 1 ปกีารัศึก้ษา 2564  

สำาห้รับบุต่รท่�ขอรับทุน และบุต่รท่�กำาลังิศึึกษาทุกคน

(2) สำาเนารัายงานผลี่การัเรัียน ปรัะจำาปีการัศึ้กษา 2563 (ยื�นพร้อมต่้นฉบับจัริงิ)

(3) สำาเนาที่ะเบียนบ้านที่ี�รัะบุชิ่�อสมาชิิก ค้่สมรัส บุติรัที่ี�ขึ้อรัับทีุ่น แลี่ะบุติรัที่ี�กำาลี่ังศึ้กษาทีุ่กคน

(4) หลี่ักฐานการัผ่อนชิำารัะค่าที่ี�อย้่อาศึัย/ เชิ่าบ้าน/ เชิ่าที่ี�พื่ัก มธ. 

(5) ใบแจ้งเงินเดี่อน ม่นาคม 2564

(6) ใบรัับรัองควัามปรัะพื่ฤติิจากสถานศึ้กษา

(7) สำาเนาใบเปลี่ี�ยนแปลี่งชิ่�อ  ชิ่�อสกุลี่ หรั่อส้ติิบัติรั (กรณ่นามสกุลไม่ต่รงิกับบุต่ร)

สมาชิิกสามารถอ่านประกาศฉบับเต็็มได้้ทุ่� www.tucoop.or.th  
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ดีว้ัยคณะกรัรัมการัดีำาเนนิการั สอมธ. ชิดุีที่ี� 50/2564 ในครัาวัปรัะชิมุครัั�งที่ี� 3/2564 เม่�อวันัที่ี� 9 เมษายน 2564  
ไดีม้มีติปิรับัฐานเงนิเด่ีอนปรัะเภที่ที่นุสง่เสรัมิการัศึก้ษาแกส่มาชิกิ ที่ี�ย่�นขึ้อรัับที่นุการัศึก้ษาใหก้บับตุิรั ปรัะจำาป ี2564 

นายธนินที่์รััฐ สุขึ้สมกุลี่นันที่์ ปรัะธานคณะอนุกรัรัมการัพื่ิจารัณาเงินทีุ่น เพื่่�อการัสาธารัณปรัะโยชิน์ ฯ 
กลี่า่วัว่ัาคณะอนกุรัรัมการัที่นุ ฯ ไดีร้ัว่ัมกนัพื่จิารัณาเรั่�องการัปรับัเพื่ิ�มฐานเงนิเด่ีอนสำาหรัับสมาชิกิที่ี�ย่�นขึ้อที่นุ ฯ  
ปรัะเภที่ทีุ่นส่งเสรัิมการัศึ้กษา เพื่่�อให้เหมาะสมกับภาวัะเศึรัษฐกิจในปัจจุบันที่ี�มีค่าครัองชิีพื่ส้งขึ้้�นแลี่ะเป็นการั
ชิว่ัยเหลี่อ่สมาชิกิในดีา้นคา่ใชิจ่้ายสำาหรัับการัศึก้ษาบตุิรั โดียไดีเ้สนอติอ่ที่ี�ปรัะชิมุคณะกรัรัมการัดีำาเนนิการั ครัั�งที่ี�  
3/2564 เม่�อวัันที่ี� 9 เมษายน 2564 ที่ี�ผ่านมา มีรัายลี่ะเอียดีดีังติ่อไปนี� 

สอมธ.ปร้บุเพิ�มฐานเงินเด่อน
ทุ่นส�งเสริมการศึึกษาบุ่ตร ประจำาปี 2564

จัำานวินบุต่ร

ท่�กำาลังิศึึกษา

ม่บ้านของิต่นเองิ 

ห้รือค้่สมรสม่เงิินเดีือนไม่เกิน

อาศึัยบ้านญาต่ิ บิดีา ห้รือมารดีา 

ม่เงิินเดีือนไม่เกิน

เช่าบ้าน/เช่าท่�พัก มธ./ผู้่อนส่งิบ้าน 

ม่เงิินเดีือนไม่เกิน

1  คน 9,700.00 11,100.00 12,800.00

2  คน 11,100.00 11,800.00 13,600.00

3  คน 12,800.00 13,600.00 16,100.00

สมาชิิกสามารัถย่�นขึ้อทุี่นการัศ้ึกษาบุติรัปรัะจำาปี 2564 ได้ีติั�งแต่ิวัันทีี่� 19 เมษายน 2564 ถ้งวัันทีี่�  
9 กรักฎาคม 2564 แลี่ะเพื่่�อปรัะโยชิน์ขึ้องสมาชิิก โปรัดีเติรัียมเอกสารัการัย่�นขึ้อรัับทีุ่นให้ครับถ้วัน

ทุ่นส�งเสริมการศึึกษาบุ่ตร

สอมธ. จ้ดสรรเงินทุ่นสาธารณประโยชิน์ 
ชิ�วยเหลิ่อสมาชิิก “ผู้้้ติดเชิ่�อโควิด-19” รายลิะ 5,000 บุาทุ

คุณสมบัต่ิของิผู้้้ไดีัรับเงิินสวิัสดีิการ

1. เป็นสมาชิิก สอมธ.
2. เป็นผ้้ติิดีเชิ่�อแลี่ะติรัวัจพื่บโรัค ติั�งแติ่วัันที่ี� 18 มีนาคม 2564 ถ้งวัันที่ี� 31 ธันวัาคม 2564 
3. สมาชิิกมีสิที่ธิขึ้อรัับสวััสดีิการัไดี้เพื่ียงครัั�งเดีียวัติามกรัอบรัะยะเวัลี่าในขึ้้อ 2 

เอกสารประกอบการขอรับเงิินสวิัสดีิการ

1. แบบคำาขึ้อรัับเงินสวััสดีิการั
2. สำาเนาบัติรัปรัะจำาติัวัปรัะชิาชิน
3. ใบรัับรัองแพื่ที่ย์โดียย่นยันวั่าเป็นโรัคไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19)
4. ผลี่การัติรัวัจวัินิจฉัยจากโรังพื่ยาบาลี่วั่าติิดีเชิ่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19)

กำาห้นดีระยะเวิลาการยื�นขอรับเงิินสวิัสดีิการ

ให้สมาชิิกผ้้ติิดีเชิ่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) สามารัถย่�นขึ้อรัับเงินชิ่วัยเหล่ี่อไดี้ ตัิ�งแติ่วัันที่ี�  
17 พื่ฤษภาคม 2564 ถ้งวันัทีี่� 14 มกรัาคม 2565 ณ สำานกังาน สอมธ. ที่า่พื่รัะจนัที่รั ์หรัอ่ศ้ึนย์รัังสติิ หร่ัอสาขึ้าย่อย 
คณะแพื่ที่ยศึาสติรั์ เวัลี่า 08.30-15.30 น. เวั้นวัันหยุดีรัาชิการั

ด้าวน์โหลด้แบบฟอร์ม www.tucoop.or.th
เน่�องจากสถานการัณ์ที่ี�เกดิีขึ้้�นในขึ้ณะนี�อาจส่งผลี่กรัะที่บต่ิอสมาชิกิแลี่ะครัอบครััวั ไม่มากก็นอ้ย  สอมธ.  

ขึ้อเป็นกำาลี่ังใจให้ทีุ่กที่่าน ขึ้้ามผ่านวัิกฤติินี� ดี้วัยควัามเขึ้้มแขึ้็ง
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สม้คร สม้คร 
WEB MEMBER WEB MEMBER 

ก้นนะคะก้นนะคะ

W E B  M E M B E R 

สอมธ. ขอเชิญชวินสมาชิกสมัครเข้าระบบต่รวิจัสอบข้อม้ล “WEB MEMBER”  เพื�อต่รวิจัสอบข้อม้ล

ของิสมาชกิในเบื�องิต่น้ และตั่�งิแต่่เดีอืนมถินุายน 2564 เปน็ต้่นไป สอมธ. จัะยกเลกิการจััดีสง่ิใบเสรจ็ั

รบัเงินิประจัำาเดีอืน ซึ่ึ�งิสมาชกิสามารถสั�งิพมิพใ์บเสรจ็ัรับเงินิไดีด้ีว้ิยต่นเองิ โดียการลงิทะเบ่ยนผู้า่น  

WEB  MEMBER เท่านั�น 

WEB MEMBER คือ ?  ระบบต่รวิจัสอบข้อม้ลสมาชิกเบื�องิต่้น  

WEB MEMBER  ดี่อย่างิไร ?  สามารถต่รวิจัสอบข้อม้ลต่่างิ ๆ ของิสมาชิกไดี้ 

WEB MEMBER  ต่รวิจัสอบอะไรไดี้บ้างิ ?

*ทะเบ่ยนหุ้้น  *เงิินก้้

*คำานวิณการผู้่อนชำาระ  *เงิินฝาก 

*พิมพ์ใบเสร็จั/ใบแจั้งิห้น่� *การคำ�าประกัน

*ปันผู้ล/เฉล่�ยคืน  *ผู้้้รับผู้ลประโยชน์

แจั้งิปัญห้าการเข้าระบบ  โทร. 0-2623-5086-7 ต่่อ 103

www.tucoop.or.th

สมคัร่ Web Member

แจ�งปัญหาการเข�าระบบ

โที่ร. 0-2623-5086-7 ต�อ 103
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สวิสัดีค่ะ่ทา่นสมาชกิ สอมธ. ท่�รกัทกุ ๆ  ทา่น  จัลุสาร
ฉบับน่�ถือเป็นฉบับท่�สองิของิคณะกรรมการดีำาเนินงิาน
ชุดีน่�นะคะ ซึึ่�งิฉบับแรกได้ีบอกกล่าวิให้้ท่านสมาชิก
ทราบถึงิภาระห้น้าท่�ของิกรรมการแต่่ละท่านแล้วินะคะ 
วิ่าม่ห้น้าท่�อะไรกันบ้างิเพื�อร่วิมกันบริห้ารสานต่่องิาน
ของิ สอมธ. ให้้เกิดีประโยชน์ส้งิสุดีแก่สมาชิก และดี้วิย
ควิามห้ว่ิงิใยกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดีของิเชื�อไวิรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่�กำาลงัิเกิดีขึ�นและแพร่ระบาดี
รนุแรงิเปน็อยา่งิมากอย่้ในขณะน่�  ขอให้้ทา่นสมาชกิและ
ครอบครัวิดี้แลสุขภาพกันดี้วิยค่ะ และขอให้้ทุกๆ ท่าน

นางสาวพรชนิตว์  ทองแจ่่มี (อี�ด)
ประธานคณะอนุกรรมีการส่�อสารองค์กร

ข้ามผู้่านวิิกฤติ่น่�ดี้วิยควิามอดีทน และเข้มแข็งิไปด้ีวิย
กนันะคะ ดีฉินัขอเรย่นวิา่ทางิคณะกรรมการดีำาเนนิงิาน
มไิดีน้ิ�งินอนใจัยงัิห้ว่ิงิใยสมาชกิ จังึิไดีม่้การจััดีสรรเงินิทนุ
สาธารณประโยชน์ช่วิยเห้ลือสมาชิกผู้้้ติ่ดีเชื�อโควิิดี-19  
ดีังิกล่าวิ โดียท่านสามารถดีาวิน์โห้ลดีแบบฟอร์มต่าม 
www.tucoop.or.th น่�นะคะ

สวิัสดี่ค่ะ                                                                       
นางิสาวิพรชนิต่วิ์  ทองิแจั่ม (อ่�ดี)                                                                 

ประธานคณะอนุกรรมการสื�อสารองิค์กร
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ช่ื่�อธนาคาร ส่าขา เลิขท่ี่�บััญช่ื่

ธนาคารกรุงศรอ่ยุธยา จัำากัด บัางลิำาภูู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไที่ย จัำากัด ท่ี่าเต่ียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเที่พ จัำากัด บัางลิำาพู 116-4-27595-8

ธนาคารที่หารไที่ย จัำากัด มธ. ท่ี่าพระจัันที่ร์ 155-2-00006-7

ธนาคารไที่ยพาณิิชื่ย์ จัำากัด บัางลิำาภูู 114-2-07341-0

หมายเหตุุ	เม่�อโอนเงิินแล้้วโปรดส่่งิแฟกซ์์ใบนำาฝากเงิินมาท่ี่�หมายเล้ข	โที่รส่าร	0-2225-9487
													พรอ้มระบุ	ช่ื่�อ-นามส่กุล้	ให้ชัื่ดเจน	แล้ะโที่รศััพท์ี่มาตุรวจส่อบอ่กครั�งิว่า
													ส่อมธ.	ได้รบัเอกส่ารของิท่ี่านหรอ่ไม่	เพ่�อประโยชื่น์ของิท่ี่าน

ท่ี่าพระจัันที่ร์
0-2623-5086-7

ภูายใน 3880-2

ศูนย์รงัสิ่ตี
0-2564-4499
ภูายใน 1158-9

ผู้้้จัดการ	 111
ผู้้้ช่ื่วยผู้้้จัดการ	 103
ฝ่ายบรกิารเงิินฝาก	 106
ฝ่ายบรกิารสิ่นเช่ื่�อ	 104
ฝ่ายธุรการ	 108
ฝ่ายบัญช่ื่	 109

รองิผู้้้จัดการ	 103
ฝ่ายบรกิารเงิินฝาก	 106
ฝ่ายบรกิารสิ่นเช่ื่�อ	 104
ฝ่ายธุรการ	 108
ฝ่ายบัญช่ื่	 109
ส่าขาย่อย
คณิะแพที่ยศาส่ตีร์
โที่รศััพท์ี่	 0-2926-9665
โที่รส่าร	 0-2986-9188

คณ์ะผู้้้จัดทำา
คณ์ะอนุกรรมการส่�อสารองค์กร

พิมพ์ท่ี่�: โรงพิมพ์มหาวิิที่ยาลัิยธรรมศาส่ตีร์

ไม่ถึึงม่อผูู้�รบัักรุณิาส่่งค่นท่ี่�
ส่หกรณ์ิออมที่รพัย์มหาวิิที่ยาลัิยธรรมศาส่ตีร ์จัำากัด (ส่อมธ.)
เล้ขท่ี่�	2	ถนนพระจันที่ร	์แขวงิพระบรมมหาราชื่วังิ	เขตุพระนคร	กรุงิเที่พฯ	10200
โที่รศััพท์ี่	0-2224-1343,	0-2226-1877	โที่รส่าร	0-2225-9487

การโอนเงินเข�าบััญช่ื่ ของ ส่อมธ.
ช่ื่�อบััญช่ื่ ส่หกรณ์ิออมที่รพัย์มหาวิิที่ยาลัิยธรรมศาส่ตีร ์จัำากัด
ประเภูที่ ออมที่รพัย์

https://www.tucoop.or.th

โที่รศัพท์ี่ ส่อมธ.


