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	 สอมธ.	พััฒนาระบบสารสนเทศ	Mobile	Application	

เพั่�มความสะดวกสบาย	แบบ	New	Normal	เพั่�อตรวจสอบข้้อมูล

ทางการเงินและการรับข้่าวสารข้อง	สอมธ.	พัร้อมรองรับระบบ 

การโอนเงินไปยังธนาคาร	 (Money	 Transfer)	 โดยไม่เสีย 

ค่าใช้้จ่าย	ทั�งนี�	ยังอยู่ระหว่างการพััฒนาระบบต่อไป	

อััตราดอักเบี้้�ยเงิินฝาก  (ณ สิิงิหาคม 2564)
เงินฝากออมทรัพัย์

	 อัตราดอกเบี�ย	0.75	%		ต่อปี	

เงินฝากออมทรัพัย์สินทวี

	 อัตราดอกเบี�ย	1.00	%		ต่อปี

เงินฝากออมทรัพัย์พั่เศษเพั่�อสวัสดิการ

	 อัตราดอกเบี�ย	2.00	%		ต่อปี	

เงินฝากประจำาทวีทรัพัย์

	 อัตราดอกเบี�ย	2.25	%		ต่อปี	

เงินฝากประจำา

	 อัตราดอกเบี�ย	2.00	%	-	3.25	%	ต่อปี	

อัตราดอกเบี�ยเงินกู้

	 4.75	%	ต่อปี	

สอมธ. พัฒนาระบบสารสนเทศ

	 สมัครง่าย	ใช้้สะดวก	เพัียงดาวน์โหลด	Application	บน	 

Smart	Phone	ผ่า่น	Play	Store	สำาหรบั	Android	และ	App	Store	 

สำาหรับ	iPhone/iPad	โดยพั่มพั์คำาว่า	สอ.ม.ธรรมศาสตร์	ในช้่อง

ค้นหาหรือ	สแกน	QR	Code	

สอมธ. เชิิญชิวนสมาชิิก
ดาวน์โหลด Mobile Application 

ดูวิธีการดาวน์โหลด	Application	หน้า	11

 วันนี�ที�	สอมธ.		 2

 ประธานพับสมาช้ิก	 3

 ปรับโครงสร้างหนี�	 6

 รายละเอียดการข้อรับเงินทุนช้่วยเหลือ	 7

	 สมาช้ิกผู่้ติดเช้ื�อโควิด-19	

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์์การให้กู้เงินสามัญ		 8

	 เงินกู้ฟ้้าใสสู้ภััยโควิด-19		

	 วงเงินสูงสุด	200,000	บาท	 10

 บรรณาธิการแถลง	 12

ในเล่ม 



 หน่่วย : บาท   

มิิ.ย.64 ก.ค.64

จำำาน่วน่สมิาชิิก  10,098 คน่  10,108 คน่ 

1. สิน่ทรััพย์รัวมิ  32,423,669,220.40  32,682,878,491.02 

1.1 เงิิน่ให้สมิาชิิกก้้  5,161,449,332.47  5,276,368,787.57 

1.2 เงิิน่ให้สหกรัณ์์อื่่�น่ก้้  5,403,483,000.00  5,132,843,000.00 

1.3 เงิิน่ลงิทุน่

1.3.1 เงิิน่สด/เงิิน่ฝากธน่าคารั  804,185,299.60  568,824,949.30 

1.3.2 เงิิน่ฝากสหกรัณ์์อื่่�น่  3,000,000,000.00  3,000,000,000.00 

1.3.3 เงิิน่ลงิทุน่รัะยะสั�น่และยาว  17,944,843,541.75  18,606,422,766.11 

1.4 สิน่ทรััพย์อื่่�น่  109,708,046.58  98,418,988.04 

2. หน่้�สิน่รัวมิ

2.1 เงิิน่รัับฝากจำากสมิาชิิก  21,748,475,783.60  21,687,878,322.64 

2.2 เงิิน่ก้้ย่มิ - รัะยะสั�น่  1,625,000,000.00  1,875,000,000.00 

2.3 หน่้�สิน่อื่่�น่  238,270,220.79  231,221,420.60 

3. ทุน่ขอื่งิสหกรัณ์์

3.1 ทุน่เรั่อื่น่หุ้น่  6,342,974,810.00  6,376,416,320.00 

3.2 ทุน่สำารัอื่งิ  1,610,250,648.58  1,610,250,648.58 

3.3 ทุน่สะสมิและอื่่�น่ ๆ  164,803,962.72  164,524,762.72 

3.4 กำาไรัจำากเงิิน่ลงิทุน่ท้�ยังิไมิ่เกิดข้�น่  522,220,730.03  521,437,692.84 

4. การัให้ทุน่สวัสดิการัต่่างิ ๆ

4.1 ทุน่การัศึ้กษาบุต่รัขอื่งิสมิาชิิก 26,000.00 
(14 รัาย)

26,000.00 
(14 รัาย)

4.2 ทุน่เพ่�อื่ชิ่วยเหล่อื่สมิาชิิกเมิ่�อื่ทำาการัสมิรัส 54,000.00 
(36 รัาย)

60,000.00 
(40 รัาย)

4.3 ทุน่เพ่�อื่สมิทบเป็็น่ค่ารัักษาพยาบาลให้แก่สมิาชิิก 300,600.00 
(218 รัาย)

370,800.00 
(255 รัาย)

4.4 ทุน่เพ่�อื่การัสงิเครัาะห์เก้�ยวกับการัศึพขอื่งิค้่สมิรัส หรั่อื่บุต่รัหรั่อื่บิดามิารัดา 998,000.00 
(101 รัาย)

1,133,000.00 
(115 รัาย)

4.5 ทุน่สมิทบเป็็น่เจำ้าภาพสวดพรัะอื่ภิธรัรัมิศึพ 65,000.00 
(13 รัาย)

80,000.00 
(16 รัาย)

4.6 ทุน่เพ่�อื่สงิเครัาะห์สมิาชิิกหรั่อื่ค้่สมิรัสหรั่อื่บิดามิารัดา ป็รัะสบภัยพิบัต่ิ 10,000.00 
(2 รัาย)

10,000.00 
(2 รัาย)

4.7 ทุน่เพ่�อื่สวัสดิการัสำาหรัับสมิาชิิกผู้้้เป็็น่โสด 19,500.00 
(13 รัาย)

22,500.00 
(15 รัาย)

4.8 เงิิน่ค่าสิน่ไหมิทดแทน่กรัณ์้สมิาชิิกเส้ยชิ้วิต่ หรั่อื่ได้รัับอื่ัน่ต่รัาย แก่รั่างิกายจำากอืุ่บัต่ิเหตุ่ 380,273.85 
(23 รัาย)

397,673.85 
(25 รัาย)

4.9 กอื่งิทุน่ทดแทน่กรัณ์้สมิาชิิกถึ้งิแก่กรัรัมิ 1,749,000.00 
(13 รัาย)

2,065,000.00 
(16 รัาย)

4.10 กอื่งิทุน่ทดแทน่กรัณ์้สมิาชิิกอื่ายุ ครับ 61-95 ป็ีบรัิบ้รัณ์์ 2,854,800.00 
(416 รัาย)

3,137,800.00 
(456 รัาย)

4.11 กอื่งิทุน่เกษ้ยณ์อื่ายุรัาชิการั 220,000.00 
(7 รัาย)

260,000.00 
(8 รัาย)

4.12 สวัสดิการัชิ่วยเหล่อื่สมิาชิิกผู้้้ต่ิดเชิ่�อื่ไวรััสโคโรัน่า 2019 (COVID-19) 90,000.00 
(18 รัาย)

140,000.00 
(28 รัาย)

วันนี้ที่... สอมธ.



สารจากประธานฯ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด 

สอื่มิธ. ครับรัอื่บ 49 ป็ีแห่งิการัก่อื่ต่ั�งิ เมิ่�อื่วัน่ท้� 11 กัน่ยายน่ 2564 ท้�ผู้่าน่มิา ผู้มิได้เห็น่การัเต่ิบโต่และก้าวหน่้าขอื่งิ

สหกรัณ์ไ์ดอ้ื่ยา่งิมัิ�น่คงิและต่อ่ื่เน่่�อื่งิ ภายใต่ค้วามิรัว่มิม่ิอื่รัว่มิใจำขอื่งิบรัรัดาสมิาชิกิและเจำา้หน่า้ท้�ทกุทา่น่ท้�รัว่มิกนั่ทำาให ้สอื่มิธ.  

แห่งิน้่�ย่น่หยัดอื่ย่างิสมิดุล ใน่รัอื่บปี็ท้�ผู้่าน่มิาถึ่อื่ได้ว่าเป็็น่ปี็แห่งิการัเป็ล้�ยน่แป็ลงิอื่ย่างิหลากหลาย การัเป็ล้�ยน่แป็ลงิเพ่�อื่

รัับม่ิอื่กับสถึาน่การัณ์์โรัครัะบาดโควิด-19 ท้�ม้ิผู้ลต่่อื่สภาพเศึรัษฐกิจำและความิเป็็น่อื่ย้่ การัเป็ล้�ยน่แป็ลงิท้�จำะเร้ัยน่ร้้ัและป็รัับ

ต่วัต่อ่ื่สถึาน่การัณ์ท์างิสังิคมิท้�เกิดข้�น่ ใน่ป็นี่้�ถึอ่ื่เป็็น่ปี็แหง่ิการัเรัย้น่ร้้ัท้�จำะสนุ่กกับทุกน่าท้แหง่ิการัเป็ล้�ยน่แป็ลงิและพัฒน่าชิวิ้ต่  

เพรัาะการัเป็ล้�ยน่แป็ลงิบางิครัั�งิ มิาพรั้อื่มิโอื่กาสท้�ให้เรัาเรั้ยน่รั้้ เพ่�อื่ไป็ส้่ความิสำาเรั็จำ ทำาให้ สอื่มิธ. ต่้อื่งิป็รัับต่ัวเพ่�อื่รัอื่งิรัับ

ผู้ลกรัะทบท้�อื่าจำเกิดข้�น่ท่ามิกลางิการัเป็ล้�ยน่แป็ลงิท้�เกิดข้�น่อื่ย่างิรัวดเรั็ว

ท้�ผู้่าน่มิา สอื่มิธ. ได้ให้ความิสำาคัญต่่อื่การัเพิ�มิป็รัะสิทธิภาพใน่การัทำางิาน่และการัรัักษาผู้ลป็รัะโยชิน่์ขอื่งิสมิาชิิก  

จำ้งิได้ม้ิการัป็รัับป็รุังิการัให้เงิิน่ก้้สามิัญให้เหมิาะสมิและสอื่ดคล้อื่งิกับสถึาน่ภาพการัจ้ำางิบุคลากรัขอื่งิมิหาวิทยาลัยฯ  

มิากยิ�งิข้�น่ และม้ิมิาต่รัการัชิว่ยเหล่อื่สมิาชิิกท้�ได้รัับผู้ลกรัะทบจำากโรัคต่ดิต่อ่ื่เชิ่�อื่ไวรััสโคโรัน่า 2019 โดยได้จำดัทำา “โครังิการัเงินิ่ก้้ 

ฟ้้าใสส้้ภัยโควิด-19” โครังิการัป็รัับโครังิสรั้างิหน่้�สำาหรัับสมิาชิิกท้�ขาดจำากสมิาชิิกภาพ และโครังิการัสน่ับสนุ่น่เงิิน่ชิ่วยเหล่อื่

สมิาชิกิท้�ต่ดิเชิ่�อื่โควดิ-19 เพ่�อื่ช่ิวยบรัรัเทาความิเด่อื่ดรัอ้ื่น่ใหแ้กส่มิาชิกิ รัวมิถึง้ิไดเ้ป็ดิใชิแ้อื่ป็พลเิคชินั่สหกรัณ์ฯ์ ใน่รัะยะท้� 1 

ใน่รัะบบ Web Member เพ่�อื่เป็็น่การัอื่ำาน่วยความิสะดวกให้สมิาชิิกสามิารัถึต่รัวจำสอื่บข้อื่มิ้ลทางิการัเงิิน่ส่วน่บุคคลได้อื่ย่างิ

รัวดเรั็วผู้่าน่แอื่ป็พลิเคชิัน่ท้�ใชิ้ได้ทั�งิรัะบบ Android และรัะบบ IOS (Apple) ส่วน่การัให้บรัิการัเต่็มิรั้ป็แบบใน่รัะยะท้� 2 ซึ่้�งิ

คาดว่าจำะให้บรัิการัได้ภายใน่ป็ีน่้� จำะมิ้ฟ้ังิก์ชิั�น่การัโอื่น่เงิิน่และฝากเงิิน่ รัะหว่างิบัญชิ้ สอื่มิธ. กับธน่าคารัพาณ์ิชิย์ทุกธน่าคารั  

ผู้่าน่แอื่ป็พลิเคชิัน่บน่สมิารั์ต่โฟ้น่ และรัะบบเชิ่�อื่มิโยงิข้อื่ม้ิล API ขอื่งิธน่าคารักรัุงิเทพ อื่ย่างิเต็่มิร้ัป็แบบโดยสมิาชิิกจำะไม่ิ 

เส้ยค่าธรัรัมิเน่้ยมิใน่การัโอื่น่เงิิน่ เพ่�อื่ให้เพ่�อื่น่สมิาชิิกได้รัับบรัิการัทางิการัเงิิน่และการัรัับข่าวสารัขอื่งิ สอื่มิธ. ได้อื่ย่างิทั�วถึ้งิ

โดยไมิ่ต่้อื่งิเดิน่ทางิเข้ามิายังิสำาน่ักงิาน่ขอื่งิ สอื่มิธ. แต่่อื่ย่างิใด

ใน่โอื่กาสท้� สอื่มิธ. ไดค้รับรัอื่บ 49 ป็ ีผู้มิใน่น่ามิขอื่งิคณ์ะกรัรัมิการัดำาเน่นิ่การั ขอื่ขอื่บพรัะคณุ์ทกุทา่น่ท้�ร่ัวมิม่ิอื่รัว่มิใจำกนั่ 

ทำาให้ สอื่มิธ. ป็รัะสบความิสำาเรั็จำผู้่าน่พ้น่อืุ่ป็สรัรัคทั�งิป็วงิ ความิสำาเรั็จำใน่การัดำาเน่ิน่งิาน่ขอื่งิ สอื่มิธ. ไมิ่สามิารัถึเกิดข้�น่ได้

เพรัาะผู้้ใ้ดผู้้ห้น่้�งิเพย้งิลำาพงัิ ทกุความิสำาเรัจ็ำมิาจำากการัทำาหน่า้ท้�อื่ยา่งิเขม้ิแขง็ิรัว่มิกนั่ ทั�งิใน่สว่น่ขอื่งิคณ์ะกรัรัมิการัดำาเน่นิ่การั  

เจำ้าหน่้าท้� คณ์ะท้�ป็ร้ักษาและความิร่ัวมิม่ิอื่ร่ัวมิใจำขอื่งิเพ่�อื่น่สมิาชิิกทุกท่าน่ท้�ได้ชิ่วยส่งิเสรัิมิการัดำาเน่ิน่งิาน่ขอื่งิ สอื่มิธ.  

ให้ม้ิความิเต่ิบโต่ก้าวหน้่ามิาโดยต่ลอื่ด แมิ้ว่าการัดำาเนิ่น่งิาน่ใน่บางิช่ิวงิจำะม้ิอุื่ป็สรัรัคอื่ัน่เกิดจำากผู้ลกรัะทบจำากเหตุ่การัณ์์

ภายน่อื่กแต่่ก็สามิารัถึแก้ไขป็ัญหาให้ลุล่วงิไป็ได้ด้วยด้ และผู้มิขอื่ให้คำามิั�น่ว่าคณ์ะกรัรัมิการัดำาเน่ิน่การัยังิคงิมิ้ความิมิุ่งิมิั�น่ท้�

จำะป็ฏิิบัต่ิงิาน่ด้วยความิซึ่่�อื่สัต่ย์ สุจำรัิต่ เน่้น่การับรัิหารัจำัดการัท้�ด้ต่ามิหลักธรัรัมิาภิบาล การัสรั้างิความิมิั�น่คงิให้ สอื่มิธ. และ

เสรัิมิสรั้างิความิมัิ�งิคั�งิให้สมิาชิิก โดยม้ิสมิาชิิกเป็็น่ศ้ึน่ย์กลางิและให้บรัิการักับสมิาชิิกทุกกลุ่มิอื่ย่างิทั�วถึ้งิม้ิคุณ์ภาพ และ 

เกิดป็รัะโยชิน่์ส้งิสุด
 

 

     (รัอื่งิศึาสต่รัาจำารัย์ ว่าท้�รั้อื่ยต่รั้ ดรั. น่พพรั ล้ป็รั้ชิาน่น่ท์)

         ป็รัะธาน่กรัรัมิการั



	 สอมธ.	รว่มเปน็เจา้ภัาพัพ่ัธีสวดพัระอภัธิรรมศพัสมาช้กิ	สอมธ.	ข้อแสดงความเสยีใจต่อครอบครวัข้องทา่นสมาช้กิ

มา	ณ	โอกาสนี�	

คุณณัทภััทร	คำาพัันธ์	เลข้ทะเบียนสมาช้ิกที�	09011	

สังกัดสำานักทะเบียนงานทะเบียนนักศึกษา

เมื�อวันที�	5	มิถุนายน	2564	ณ	วัดหัตถสารเกษตร	จ.ปทุมธานี

ศ.ดร.ประภััสสร์	เทพัช้าตรี	เลข้ทะเบียนสมาช้ิกที�	06049	

สังกัดคณะรัฐศาสตร์

	เมื�อวันที�	27	กรกฎาคม	2564	ณ	วัดเจ้าอาม	กรุงเทพัฯ

คุณสุเทพั	แจ้งเพันียด	เลข้ทะเบียนสมาช้ิกที�	00753	

สังกัดทั�วไป	

เมื�อวันที�	10	มิถุนายน	2564	ณ	วัดเสถียรรัตนาราม	จ.นครปฐม

คุณสมพั่ศ	ช้ิดเช้ื�อ	เลข้ทะเบียนสมาช้ิกที�	00918	

สังกัดทั�วไป	

เมื�อวันที�	5	กรกฎาคม	2564	ณ	วัดเครือวัลย์วรวิหาร	กรุงเทพัฯ

คุณอัมพัร	อรรถเอี�ยม	เลข้ทะเบียนสมาช้ิกที�	00982	

สังกัดทั�วไป	(ข้ร.บำานาญ)	

เมื�อวันที�	5	สิงหาคม	2564	ณ	วัดคงคา	จ.นนทบุรี

ผ่ศ.วารุณี	ภัูวสรกุล	เลข้ทะเบียนสมาช้ิกที�		00269		

สังกัดทั�วไป	(ข้ร.บำานาญ)	

เมื�อวันที�	6	กรกฎาคม		2564	ณ	วัดพัระศรีมหาธาตุวรวิหาร	กรุงเทพัฯ

ขอแสดงความเสียใจ 
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คุณธง	สุกแสงสี	เลข้ทะเบียนสมาช้ิกที�	01531	

สังกัดทั�วไป	

เมื�อวันที�	14	สิงหาคม	2564	ณ	วัดนครช้ื�นชุ้่ม	จ.นครปฐม

ศ.ดร.จุลช้ีพั	ช้ินวรรโณ	เลข้ทะเบียนสมาช้ิกที�	01966	

สังกัดทั�วไป	(ข้ร.บำานาญ)		

เมื�อวันที�	14	สิงหาคม	2564	ณ	วัดธาตุทอง	กรุงเทพัฯ

ขอแสดงความเสียใจ 

	 เรีียน	สมาชิิกโปรีดทรีาบ	สอมธ.	ได้ดำาเนินการีต่่อปรีะกนัอุบัติ่เหตุ่ให้สมาชิิกเรีียบรีอ้ยแล้้ว	กับบริีษััท

กรุีงเทพปรีะกันภััย	จำำากัด	(มหาชิน) เริี�มความคุ้มครีองตั่�งแต่่วันที�	3	กรีกฎาคม	2564	-	วันที�	3	กรีกฎาคม	2565	 

การรับบัตรประกัน

	 สมาชิิกใน	มธ.	สอมธ. จัำดส่งให้ต่ามหน่วยงาน	

	 สมาชิิกสังกัดทั�วไป	สอมธ.	จัำดส่งให้ต่ามที�อย่่ที�แจ้ำงไว้กับ	สอมธ.	

	 สมาชิิกที�ไม่ได้แจ้ำง	ขอรัีบบัต่รีปรีะกันได้ที�สำานักงาน	สอมธ.	

การใช้้สิิทธิิ์�ประกันอุุบัติเหตุ 

	 สมาชิิกสามารีถย่�นบัต่รีปรีะกันแล้ะบัต่รีปรีะชิาชิน	 โดยไม่ต้่องชิำารีะเงินสด	 ในวงเงินต่ามหน้า

บัต่รีปรีะกัน	ณ	 โรีงพยาบาล้ที�ร่ีวมกับบัต่รีปรีะกันได้ทันที	 ซ่ึ่�งท่านสามารีถด่รีายช่ิ�อโรีงพยาบาล้	 ได้ที�	 

www.tucoop.or.th	

สอมธ. ต่อประกันอุบัติเหตุ ประจำาปี 2564

รายช้ื�อโรงพัยาบาล
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โครงการปรับโครงสร้างหนี้

ยื่นคำาขอตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2564 

 

	 ลด	 	 	 เงินงวดช้ำาระหนี�รายเดือน

	 ข้ยาย	 	 	 เวลาการผ่่อนช้ำาระหนี�	

หลักเกณฑ์์และเงื�อนไข้การเข้้าร่วมโครงการ

	 ให้สมาช้ิกที�ประสงค์เข้้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ข้อผ่่อนผ่ันการช้ำาระหนี�โดยยื�นเอกสารคำาข้อตามแบบ	 

ที�	 สอมธ.	 กำาหนด	การข้อผ่่อนผ่ันการช้ำาระหนี�เพั่�อลดส่งเงินงวดช้ำาระหนี�รายเดือน	 บางสัญญาหรือทุกสัญญาก็ได้	 

โดยกำาหนดให้เงินงวดช้ำาระหนี�รายเดือนที�ลดลงนั�น	 จะต้องไม่น้อยกว่าดอกเบี�ยเงินกู้รายเดือนสำาหรับเงินกู้และเงื�อนไข้	

ในการข้อผ่่อนผ่ันการช้ำาระหนี�มีหลักเกณฑ์์ดังนี�

	 1.	 เงินกู้ฉุุกเฉุิน

	 2.	 เงินกู้สามัญ	หากใช้้บุคคลคำ�าประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู่้คำ�าประกันด้วย

	 3.	 เงินกู้พั่เศษหากหลักประกันไม่ใช้่ข้องผู่้กู้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าข้องหลักทรัพัย์

	 4.	 ต้องปรับลดอัตราการส่งหุ้นรายเดือนลง	ให้คงเหลือไม่เกิน	700	บาท	(เจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

	 5.	 สมาช้ิกผู่้ที�ข้อผ่่อนผ่ันการช้ำาระหนี�จะข้อกู้เงินจาก	สอมธ.	ในสัญญาที�ข้อผ่่อนผ่ันการช้ำาระหนี�ไม่ได้	

	 6.	 สมาช้ิกที�ถูกคำาสั�งศาลให้อายัดสิทธิเรียกร้อง	(อายัดเงินปันผ่ล)	ไม่มีสิทธิข้อผ่่อนผ่ันการช้ำาระหนี�

ยื�นคำาข้อผ่่อนผ่ันการช้ำาระหนี�	ภัายในวันที�	15	ข้องทุกเดือน

จะได้รับการพั่จารณาในเดือนนั�นและมีผ่ลในเดือนถัดไป

เพั่�อประโยช้น์สูงสุดข้องสมาช้ิก	โปรดศึกษาหลักเกณฑ์์ต่างๆ	ให้ครบถ้วน

ศึกษารายละเอียดเพั่�มเติม	ดาวน์โหลดคำาข้อกู้และหนังสือบันทึกข้้อตกลง	www.tucoop.or.th

วันที�ยื�นคำาข้อผ่่อนผ่ันช้ำาระหนี� เดือนที�ได้รับการผ่่อนผ่ัน

วันที�	21	มิ.ย.	2564	-	25	มิ.ย.	2564 เดือนกรกฎาคม	-	ธันวาคม	2564

วันที�	28	มิ.ย.	2564	-	15	ก.ค.	2564 เดือนสิงหาคม	-	ธันวาคม	2564

วันที�	16	ก.ค.	2564	-	13	ส.ค.	2564 เดือนกันยายน	-	ธันวาคม	2564

วันที�	16	ส.ค.	2564	-	15	ก.ย.	2564 เดือนตุลาคม	-	ธันวาคม	2564

วันที�	16	ก.ย.	2564	-	15	ต.ค.	2564 เดือนพัฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2564

วันที�	18	ต.ค.	2564	-	15	พั.ย.	2564 เดือนธันวาคม	2564
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สอมธ.	จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยช้น์	ช้่วยเหลือสมาช้ิก

"ผู่้ติดเช้ื�อโควิด-19"	รายละ	5,000	บาท

คุณสมบัติของผู้้้ไดัรับเงินสวััสดิการ

•	 เป็นสมาชิิก	สอมธ.

•	 เป็นผู้่้ติ่ดเช่ิ�อแล้ะต่รีวจำพบโรีค	ตั่�งแต่่วันที�	18	มีนาคม	2564	ถ่งวันที�	31	ธันวาคม	2564	

•	 สมาชิิกมีสิทธิขอรัีบสวัสดิการีได้เพียงครัี�งเดียวต่ามกรีอบรีะยะเวล้าในข้อ	2	

เอกสารประกอบการขอรับเงินสวััสดิการ

1.	 แบบคำาขอรัีบเงินสวัสดิการี

2.	 สำาเนาบัต่รีปรีะจำำาตั่วปรีะชิาชิน

3.	 ใบรัีบรีองแพทย์โดยย่นยันว่าเป็นโรีคไวรัีสโคโรีนา	2019	(COVID-19)

4.	 ผู้ล้การีต่รีวจำวินิจำฉััยจำากโรีงพยาบาล้ว่าติ่ดเช่ิ�อไวรัีสโคโรีนา	2019	(COVID-19)

กำาหนดระยะเวัลาการยื่นขอรับเงินสวััสดิการ

ให้สมาชิิกผู้่้ติ่ดเช่ิ�อไวรัีสโคโรีนา	2019	(COVID-19)	สามารีถย่�นขอรัีบเงินช่ิวยเหล่้อได้ตั่�งแต่่วันที�	17	พฤษัภัาคม	2564	 

ถ่งวันที�	14	มกรีาคม	2565	ณ	สำานักงาน	สอมธ.ท่าพรีะจัำนทร์ี	หร่ีอ	ศู่นย์รัีงสิต่	หร่ีอสาขาย่อยคณะแพทยศูาสต่ร์ี	

ทั�งนี�	สมาชิิกยงัสามารีถย่�นขอเงนิทุนสมทบคา่รัีกษัาพยาบาล้	จำากการีเข้ารัีบการีรีกัษัาพยาบาล้	โรีคไวรีสัโคโรีนา	2019	 

(COVID-19)	ไม่ว่าท่านจำะรัีกษัาตั่ว	แบบ	Home	isolation	หร่ีอ	อย่่ที�โรีงพยาบาล้สนาม	หร่ีอ	รัีกษัาตั่วอย่่ที�	hospital	ก็

สามารีถขอรัีบทุน	สมทบค่ารัีกษัาพยาบาล้ได้	 เหมาจ่่ายในอัุตราวัันละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 20 วัันต่อุครั�ง	ดาวน์โหล้ด

คำาขอรัีบเงินทุนสมทบค่ารัีกษัาพยาบาล้	(ดาวน์โหล้ดเอกสารี	https://www.tucoop.or.th	)	

สอมธ. ขอเป็นกำาลังใจให้สมาชิิกทุุกทุ่าน และก้าวัผู้่านวัิกฤตนี้ไปด้วัยกัน 

ยกเลิก ! การจัดส่งใบเสร็จประจำาเดือนให้แก่สมาช้ิก
ยกเว้น  สมาช้ิกสังกัดทั�วไป,ข้้าราช้การบำานาญ	และลูกจ้างบำาเหน็จรายเดือน                             

(จัดส่งตามความประสงค์ข้องสมาช้ิก	ที�เคยแจ้งไว้กับ	สอมธ.)

หมายเหตุ	เนื�องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19	การจัดส่งอาจเกิดความล่าช้้า

โปรดตรวจสอบไปรษณีย์ปลายทาง	ว่าเปิดทำาการหรือไม่		

เริ�ม!  เดือนมิถุนายน	2564	เป็นต้นไป

ยกเลิิก !
การจััดส่่ง
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เริ�ม วัันท่� 1 กรกฎาคม 2564 

	 เพ่�อให้การีให้เงินก้่สามัญแก่สมาชิิกสหกรีณ์ออมทรัีพย์มหาวิทยาลั้ยธรีรีมศูาสต่ร์ี	 จำำากัด	 

(สอมธ.)	 เป็นไปโดยเหมาะสมแล้ะสอดคล้้องกับสถานภัาพการีจำ้างบุคล้ากรีของมหาวิทยาล้ัย

ธรีรีมศูาสต่ร์ี	ซ่ึ่�ง	ปรีะเภัทสมาชิิก	อายุการีเป็นสมาชิิก	วงเงินก้่	รีะยะเวล้าการีผู่้อนชิำารีะ	สิทธิการีก้่ 

แล้ะสิทธิการีคำ�าปรีะกันของสมาชิิกในแต่่ล้ะปรีะเภัท	กำาหนดไว้ดังนี�	

 - สิมาช้กิท่�เป็นข้้าราช้การ ลููกจ่า้งประจ่ำา มธิ์. พนกังานมหาวัทิยาลัูย (ข้้าราช้การอุอุก 

นอุกระบบ) ข้้าราช้การบำานาญ ลููกจ่้างบำาเหน็จ่รายเดืือุน พนักงานเงินรายไดื้ประเภทประจ่ำา  

สิำานักพิมพ์ มธิ์. ท่�ได้ืรับเงินบำาเหน็จ่ พนักงานเงินรายได้ืประเภทประจ่ำาโรงพิมพ์ มธิ์. ท่�ได้ืรับเงิน

บำาเหน็จ่ แลูะเจ้่าหน้าท่� สิอุมธิ์. ม่สิิทธิิ์ดัืงน่� 

อุายุการเป็น

สิมาชิ้ก

(เดืือุน)

วังเงินกู้ / ระยะเวัลูาการผ่่อุนช้ำาระ สิิทธิิ์การกู้
สิิทธิิ์การ

คำ�าประกัน

ก้่ได้	(เท่า)	

ของเงินเด่อน

วงเงินก้่ไม่เกิน	

(บาท)

รีะยะเวล้า

ผู่้อนชิำารีะ

1.	 ต้่องเป็นสมาชิิกมาแล้้วไม่น้อยกว่า	 

3	เด่อน	ก้่ได้ภัายในทุนเร่ีอนหุ้น	หร่ีอ

เงินฝาก	หร่ีอก้่ได้ต่ามสิทธิ	แล้ะผู่้อน

ชิำารีะภัายในอาย	ุ65	ปี	โดยมีเง่�อนไข

ให้ยอดการีผู้่อนชิำารีะจำากสัญญา 

เงินก้่	ทุกสัญญารีวมกัน	ต้่องไม่เกิน 

เงินบำานาญ	หร่ีอบำาเหน็จำรีายเด่อน

ของผู้่้ ก้่ 	 แล้ะมีเงินคงเหล่้อต่าม 

หลั้กเกณฑ์์ที�	สอมธ.กำาหนด

2.	 ผู้่้ก้่ที�เป็นข้ารีาชิการีออกนอกรีะบบ	 

อายุตั่�งแต่่	55	ปีข่�นไป	ให้พิจำารีณา	

โดยใช้ิเง่�อนไขเดียวกับข้อ	1

เป็นสมาชิิกมาแล้้ว

ไม่น้อยกว่า	3	เด่อน

ยกเว้ัน 

ข้ารีาชิการีบำานาญ	

แล้ะล่้กจ้ำางบำาเหน็จำ

รีายเด่อน	ไม่สามารีถ

คำ�าปรีะกันได้

	3-11 8 120,000 66

12-35 10 150,000 66

36-59 12 600,000 72

60-119 40 900,000 120

120-179 - 1,200,000 120

180	ข่�นไป - 1,500,000 120

	 	 	 	 	 ทั�งนี�	 วงเงินก้่ที�สมาชิิกแต่่ล้ะรีายจำะก้่ได้ต่ามต่ารีางข้างต้่น	 

ข่�นอย่่กับจำำานวนเท่าของเงินเด่อนหร่ีอวงเงินก้่ในแต่่ล้ะชิ่วง 

ของอายุการีเป็นสมาชิิก	สุดแต่่จำำานวนใดจำะน้อยกว่ากัน	

สอมธ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 
เพ่�อให้เหมาะสมแล้ะสอดคล้้องกับสถานภัาพการีจ้ำาง	บุคล้ากรีของ	มธ.	
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 - สิมาช้ิกท่�เป็นพนักงานมหาวัิทยาลัูย พนักงานสิถาบันเทคโนโลูย่นานาช้าติสิิรินธิ์ร 

แลูะพนักงานมหาวิัทยาลัูย (ส่ิวันงาน) ม่สิิทธิิ์ดัืงน่� 

 - พนักงานเงินรายได้ืประเภทประจ่ำา หรือุชั้�วัคราวัข้อุงหน่วัยงาน พนักงานโรงพยาบาลู

ประเภทประจ่ำา พนักงานเงินรายได้ืโรงพยาบาลู ลููกจ้่างชั้�วัคราวังบคลัูง สิมาชิ้กสัิงกัดืทั�วัไป  

แลูะอืุ�น ๆ ม่สิิทธิิ์ ดัืงน่� 

อุายุการเป็น

สิมาชิ้ก 

(เดืือุน)

วังเงินกู้ / ระยะเวัลูาการผ่่อุนช้ำาระ สิิทธิิ์การกู้
สิิทธิิ์การ                  

คำ�าประกัน

ก้่ได้	(เท่า)	

ของเงินเด่อน

วงเงินก้่ไม่เกิน

	(บาท)

รีะยะเวล้า

ผู่้อนชิำารีะ

1.	 ต้่องเป็นสมาชิิกมาแล้้วไม่น้อยกว่า	 

3	 เ ด่อน	 สามารีถ ก้่ ไ ด้ภัายใน 

ทุนเร่ีอนหุ้น	หร่ีอเงินฝาก	หร่ีอ

2.	 เป็นสมาชิิกมาแล้้วไม่น้อยกว่า	1	 ปี	

สามารีถก้่ได้ต่ามสิทธิ	 ทั�งนี�	 ถ้าเป็น

สมาชิิกมาน้อยกว่า	 2	 ปี	 จำะต้่อง

แนบสำาเนาใบต่่อสญัญาการีจำา้งงาน

ปรีะกอบการีก้่ด้วย

3.	 ผู่้อนชิำารีะภัายในอายุ	60	ปี

เป็นสมาชิิกมาแล้้ว	 

ไม่น้อยกว่า	1	ปี	สามารีถ 

คำ�าปรีะกันได้	โดยจำะต้่อง

แนบใบต่่อสัญญา	 

การีจ้ำางงานปรีะกอบการี	 

คำ�าปรีะกัน

		3-11 8 120,000 66

12-35 10 150,000 66

36-59 12 600,000 72

60-119 40 900,000 120

120-179 - 1,200,000 120

180	ข่�นไป - 1,500,000 120

	 	 	 	 	 ทั�งนี�	 วงเงินก้่ที�สมาชิิกแต่่ล้ะรีายจำะก้่ได้ต่ามต่ารีางข้างต้่น	 

ข่�นอย่่กับจำำานวนเท่าของเงินเด่อน	หร่ีอวงเงินก้่ในแต่่ล้ะช่ิวงของ

อายุการีเป็นสมาชิิก	สุดแต่่จำำานวนใดจำะน้อยกว่ากัน

อุายุการเป็น
สิมาชิ้ก  
(เดืือุน)

วังเงินกู้ / ระยะเวัลูาการผ่่อุนช้ำาระ สิิทธิิ์การกู้ สิิทธิิ์การ
คำ�าประกัน

ก้่ได้	(เท่า)	
ของเงินเด่อน

วงเงินก้่ไม่เกิน
	(บาท)

รีะยะเวล้า
ผู่้อนชิำารีะ

1.	 ต้่องเป็นสมาชิิกมาแล้้วไม่น้อยกว่า	 

3	 เด่อน	 สามารีถก้่ได้ภัายในทุน 

เร่ีอนหุ้น	หร่ีอเงินฝาก	หร่ีอ

2.	 เป็นสมาชิิกมาแล้้วไม่น้อยกว่า	 4	 ปี	

สามารีถก้่ได้ต่ามสิทธิ

3.	 ผู่้อนชิำารีะภัายใน	60	ปี	หร่ีอ 

เกษีัยณอายุ

1.	 เป็นสมาชิิกมาแล้้ว 

ไม่น้อยกว่า	4	ปี	 

ห้ามผู้ลั้ดกันคำ�าปรีะกัน	

(ผู้่้ก้่ไม่สามารีถคำ�า

ปรีะกัน	ผู้่้คำ�าปรีะกันได้)

2.	 เป็นสมาชิิกตั่�งแต่่	 

10	ปี	สามารีถผู้ลั้ด

กันคำ�าปรีะกันได้

3.	 สมาชิิกสังกัดทั�วไป 

ไม่มีสิทธิคำ�าปรีะกัน

48-59 8 120,000 66

60-71 8 200,000 66

72-83 10 300,000 66

84-95 12 400,000 72

96-107 40 600,000 72

108-119 - 900,000 96

120-179 - 1,200,000 120

180	ข่�นไป - 1,500,000 120

 ทั�งนี�	 วงเงินก้่ที�สมาชิิกแต่่ล้ะรีายจำะก้่ได้ต่ามต่ารีางข้างต้่น	
ข่�นอย่่กับจำำานวนเท่าของเงินเด่อนหร่ีอวงเงินก้่ในแต่่ล้ะช่ิวงของ 
อายุการีเป็นสมาชิิก	สุดแต่่จำำานวนใดจำะน้อยกว่ากัน	
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การยื่นคำาขอกู้
และการรับเงินกู้ 
ต่อจากหน้า 9

	 งวดที�	 1	สมาชิิกที�ย่�นคำาขอก้่รีะหว่างวันที�	1-3	ของเด่อน	สอมธ.	จำะจ่ำายเงินก้่ได้ตั่�งแต่่ 
วันที�	10	ของเด่อน
	 งวดที�	 2	สมาชิิกที�ย่�นคำาขอก้่รีะหวา่งวันที�	4-13	ของเด่อน	สอมธ.	จำะจำา่ยเงนิก้่ได้ตั่�งแต่่ 
วันที�	20	ของเด่อน
	 งวดที�	 3	สมาชิิกที�ย่�นคำาขอก้่รีะหว่างวันที�	 14-23	 ของเด่อน	 สอมธ.	 จำะจำ่ายเงินก้่ 
ในวันสิ�นเด่อน	สำาหรัีบสมาชิิกที�ย่�นคำาขอก้่สามญัตั่�งแต่่วันที�	24	ของเด่อนใหถ่้อเปน็การีย่�นคำาขอก้่ 
ในงวดที�	1	ของเด่อนถัดไป
	 สมาชิิกสามารีถศู่กษัารีายล้ะเอียดเพิ�มเติ่ม	(ปรีะกาศูฉับับเต็่ม)	ได้ที�	www.tucoop.or.th	 
แจ้ำงปัญหาการีใช้ิบริีการีได้ที�เบอร์ีโทรีศัูพท์	 0-2623-5086-7	 เพื�อุประโยช้น์สูิงสุิดืข้อุงสิมาชิ้ก
โปรดืศึึกษารายลูะเอุ่ยดืให้ครบถ้วัน 

"โครงการเงินกู้ฟ้้าใสสู้ภััยโควิด-19"	วงเงินสูงสุด	200,000	บาท

เริ�มตั�งแต่	วันที�	1	กรกฎาคม	ถึง		31	ธันวาคม	2564

  เพื�อุบรรเทาควัามเดืือุดืร้อุนให้แก่สิมาชิ้ก คณะกรรมการดืำาเนินการในการประชุ้มครั�งท่� 5/2564 วัันท่�  

16 มิถุนายน 2564 จึ่งได้ืม่กำาหนดืมาตรการช่้วัยเหลืูอุสิมาชิ้กท่�ได้ืรับผ่ลูกระทบจ่ากโรคติดืต่อุเชื้�อุไวัรัสิโคโรนา 2019  

(โควิัดื-19) โดืยม่รายลูะเอุ่ยดืดัืงน่�   

คุณสิมบัติข้อุงผู้่กู้ เป็นสิมาชิ้ก สิอุมธิ์. แลูะส่ิงค่าหุ้นมาแลู้วัไม่น้อุยกว่ัา  12 เดืือุน 
จ่ำานวันเงินให้กู้ อุายุการเป็นสิมาชิ้ก 12-36 เดืือุน กู้ได้ืไม่เกิน 100,000 บาท
   อุายุการเป็นสิมาชิ้ก 36 เดืือุนขึ้�นไป กู้ได้ืไม่เกิน 200,000 บาท
การผ่่อุนช้ำาระ ไม่เกิน 96 งวัดื แต่ไม่เกินเกษ่ยณอุายุราช้การ
เป็นไปตามประกาศึ สิอุมธิ์. อุ่านประกาศึแลูะหลัูกเกณฑ์์ www.tucoop.or.th
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ขั้นตอนการใช้งาน
	 1.	 กรีณีสมาชิิกยังไม่เคยล้งทะเบียนใช้ิงานใน

รีะบบ	Web	Member	 ให้กดปุ�ม	 ไม่ใช่้	 เพ่�อทำาการีล้ง

ทะเบียน	เข้าส่่รีะบบ

	 เม่�อกรีอกข้อม่ล้สมาชิิกครีบถ้วนแล้้ว	 ให้กดปุ�ม

บันท่ก	 จำากนั�นรีะบบจำะส่งย่นยันการีล้งทะเบียนผู่้านทาง	

E-mail	โดยสมาชิิกเข้าไปต่รีวจำสอบ	E-mail	ที�รีะบุไว้	แล้้ว

กดปุ�ม	ยน่ยันบัญชีิ	(Confirm	Account)	ก่อน	จ่ำงสามารีถ	

login	เข้าใช้ิงาน	ใน	Application	ได้

	 2.		 กรีณีสมาชิิกเคยล้งทะเบียนใน		Web		Member	 

แล้้ว	ให้กดปุ�ม	ใช่้	เพ่�อ	Login	เข้าส่่รีะบบโดยใช้ิ	เล้ขทะเบียน 

สมาชิิกแล้ะรีหัสผู่้านเดิม	

	 ผู่้าน	Play	Store	สำาหรัีบ	Android  

แล้ะ	App	Store	สำาหรัีบ	iPhone/iPad	โดย

พิมพ์คำาว่า	 สอ.ม.ธรีรีมศูาสต่ร์ี	 ในช่ิองค้นหา

หร่ีอ	สแกน	QR	Code	

วิธีการดาวน์ โหลด Mobile Application บน Smart Phone 

แจ้้งปััญหาการใช้้งาน Application
โทรี	0-2623-5086-7,	0-2613-3880-2	ต่่อ	103
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ชื่��อธนาคาร สาขา เลขที่��บั�ญชื่�

ธนาคารกร�งศร�อยุ�ธยุา จำ�าก�ด บัางล�าภู� 011-1-21678-4

ธนาคารกร�งไที่ยุ จำ�าก�ด ที่�าเตี�ยุน 026-1-01958-9

ธนาคารกร�งเที่พ จำ�าก�ด บัางล�าพ� 116-4-27595-8

ธนาคารที่หารไที่ยุธนชื่าตี� จำ�าก�ด มธ. ที่�าพระจำ�นที่ร� 155-2-00006-7

ธนาคารไที่ยุพาณิ�ชื่ยุ� จำ�าก�ด บัางล�าภู� 114-2-07341-0

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

ที่�าพระจำ�นที่ร�
0-2623-5086-7

ภูายุใน 3880-2

ศ�นยุ�ร�งส�ตี
0-2564-4499
ภูายุใน 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
สาขายุ�อยุ

คณิะแพที่ยุศาสตีร�
โที่รศััพท์ี่	0-2926-9665
โที่รส่าร	0-2986-9188

คณะผู้��จั�ดทำ�ำ
คณะอนุ�กรรมกำรสื่��อสื่ำรองค�กร

พ�มพ�ที่��: โรงพ�มพ�มหาวิ�ที่ยุาล�ยุธรรมศาสตีร�

ไม�ถึึงม�อผู้��ร�บักร�ณิาส�งค�นที่��
สหกรณิ�ออมที่ร�พยุ�มหาวิ�ที่ยุาล�ยุธรรมศาสตีร� จำ�าก�ด (สอมธ.)
เล้ขท่ี่�	2	ถนนพระจันที่ร	์แขวงิพระบรมมหาราชื่วังิ	เขตุพระนคร	กรุงิเที่พฯ	10200
โที่รศััพท์ี่	0-2224-1343,	0-2226-1877	โที่รส่าร	0-2225-9487

การโอนเง�นเข�าบั�ญชื่� ของ สอมธ.
ชื่��อบั�ญชื่� สหกรณิ�ออมที่ร�พยุ�มหาวิ�ที่ยุาล�ยุธรรมศาสตีร� จำ�าก�ด
ประเภูที่ ออมที่ร�พยุ�

https://www.tucoop.or.th

โที่รศ�พที่� สอมธ.

	 บทบรรณาธิการ

	 สวัสดีค่ะท่านสมาชิิก	 สอมธ.ที�เคารีพรัีกทุก	 ๆ	 ท่านค่ะ	 คณะกรีรีมการีดำาเนินการี 
สอมธ.	 มีความห่วงใยท่านสมาชิิกทุกท่านเป็นอย่างยิ�ง	 สำาหรัีบผู้่้ที�ได้รัีบผู้ล้กรีะทบจำากเช่ิ�อ 
ไวรัีสโคโรีนา	2019	(COVID-19)		สอมธ.	ได้จัำดสรีรีเงนิทุนสาธารีณปรีะโยชิน์ช่ิวยเหล่้อสมาชิิก	“ผู้่้ติ่ดเช่ิ�อโควดิ-19”	 
นอกจำากนี�ยังมี	 “โครีงการีเงินก้่ฟ้้าใสส้่ภััยโควิด-19”	 เพ่�อบรีรีเทาความเด่อดร้ีอนให้แก่สมาชิิก	 ในช่ิวงเวล้า 
ที�จำำาเป็นในการีดำารีงชีิพ	รีวมทั�งขณะนี�	สอมธ.	ได้ดำาเนินการีต่่อปรีะกันอุบัติ่เหตุ่ให้กับสมาชิิกเรีียบร้ีอยแล้้วนะคะ	
โดยเริี�มคุ้มครีองตั่�งแต่่วันที�	3	กรีกฎาคม	2564	-	3	กรีกฎาคม	2565	
	 นอกจำากนี�	 สอมธ.	 ยังได้พัฒนารีะบบสารีสนเทศู	Mobile	Application	 เพิ�มความสะดวกสบายให้แก่
สมาชิิกทุกท่าน		จ่ำงขอเชิิญชิวนสมาชิิกดาวน์โหล้ด	Mobile	Application	เพ่�อต่รีวจำสอบข้อม่ล้ทางการีเงินแล้ะ
การีรัีบข่าวสารีของ	สอมธ.	ในขณะที�ท่านสมาชิิกทุกท่าน	WFH	กันนะคะ
	 คณะกรีรีมการีดำาเนินการี	 สอมธ.	 ขอให้สมาชิิกทุกท่านแคล้้วคล้าดปล้อดภััยแล้ะขอเป็นกำาลั้งใจำ	 
ให้ทุกท่านก้าวผู่้านจำากวิกฤต่ครัี�งนี�ไปด้วยกันนะคะ	สวัสดีค่ะ	

นางสาวพรชนิตว์	ทองแจ่ม	(อี๊ด)
ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร


