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เงิินฝากออมทรััพย์์	 อัตรัาดอกเบ้ี้�ย์		0.75%	ต่อปีี	

เงิินฝากออมทรััพย์์สิินทว้ี	 อัตรัาดอกเบ้ี้�ย์		1.00%	ต่อปีี

เงิินฝากออมทรััพย์์พิเศษ	 อัตรัาดอกเบ้ี้�ย์		2.00%	ต่อปีี	
เพ่�อสิวัีสิดิการั

เงิินฝากปีรัะจำำาทว้ีทรััพย์์	 อัตรัาดอกเบ้ี้�ย์		2.00%	ต่อปีี	

เงิินฝากปีรัะจำำา	 อัตรัาดอกเบ้ี้�ย์		1.75%	-	3.00%	ต่อปีี	

อัตรัาดอกเบ้ี้�ย์เงิินก้�	 4.50%	ต่อปีี

อัตร�ดือกเบั้�ยเงิินฝ�ก
ผลก�รจำัดืระดืับัม�ตรฐ�นสหกรณ์์  

ประจำำ�ปีงิบัประม�ณ์ 2565

>> สอมธ. ผ่�นม�ตรฐ�น <<

จำัดืระดืับัโดืย กรมส่งิเสริมสหกรณ์์

ในเล่ม

ติดืต�มข่่�วส�ร สอมธ.

Mobile	Application

สอมธ. กำ�หนดืหยั�งิเส้ยงิเลือกตั�งิ

เป็นกรรมก�ร สอมธ. 

วัีนท้�	19	ธัันวีาคม	2565	รัะหว่ีางิเวีลา	08.30-15.00	น.

ณ	หน่วีย์หย่์อนบัี้ตรัลงิคะแนนทั�งิ	8	หน่วีย์	

เล่อกใครั?...จำะด้	ท่านม้สิิทธิั�เล่อกกรัรัมการั

ได�ทุกตำาแหน่งิ
#โปีรัดเล่อกคนด้	ท้�ม้เวีลา	

#ม้จิำตสิาธัารัณะ	เส้ิย์สิละเพ่�อสิมาชิิก

#ม้แนวีคิดท้�ทำาให�เกิดควีามร่ัวีมม่อ

ใครก็็ได้้.... ท่่านมีีสิิท่ธิิ์�เลืือก็......

	 วัีนน้�ท้�	สิอมธั.	
	 ปีรัะธัานกรัรัมการั	พบี้สิมาชิิก
	 ปีรัะกาศสิหกรัณ์ออมทรััพย์์

-	 ให�สิมาชิิกท้�มิได�ม้สัิญชิาติไทย์พ�นจำากการัเป็ีนสิมาชิิก
-	 ผลการัจัำดรัะดับี้มาตรัฐานสิหกรัณ์
เงิินก้�ฉุุกเฉิุนหักเงิินปัีนผลวีงิเงิินก้�ส้ิงิสุิดไม่เกิน	80%	
	 ของิจำำานวีนเงิินปัีนผล
สิอมธั.	เปิีดให�ใชิ�บี้ริัการัทำาธุัรักรัรัมการัเงิิน
	 บี้นโทรัศัพท์ม่อถ่ือ
โครังิการัส่ิงิเสิริัมจำริัย์ธัรัรัม
สิอมธั.	จัำดงิานครับี้รัอบี้	50	ปีี	แห่งิการัก่อตั�งิ
แสิดงิควีามยิ์นด้
บี้รัรัย์าย์หน่วีย์งิาน
สิาย์ใย์ท้�ไม่เกษ้ย์ณฯ
แสิดงิควีามเส้ิย์ใจำ
กิจำกรัรัมท้�ผ่านมา
สิอมธั.	จัำดพิธ้ัมอบี้ทุนการัศึกษาบุี้ตรัของิสิมาชิิก
	 ปีรัะจำำาปีี	2565
บี้รัรัณาธิัการัแถืลงิ



หน่่วย : บาท

ก.ย.65 ต.ค.65

จำำาน่วน่สมาชิิก  10,204 คน่  10,182 คน่ 

1. สิน่ทรััพย์รัวม  40,811,460,027.04  40,963,636,864.26 

1.1 เงิิน่ให้สมาชิิกก้้  5,112,888,100.29  5,103,711,289.79 

1.2 เงิิน่ให้สหกรัณ์์อื่่�น่ก้้  6,004,677,000.00  7,094,667,000.00 

1.3 เงิิน่ลงิทุน่

1.3.1 เงิิน่สด/เงิิน่ฝากธน่าคารั  518,033,197.07  259,345,528.59 

1.3.2 เงิิน่ฝากสหกรัณ์์อื่่�น่  2,000,000,000.00  1,000,000,000.00 

1.3.3 เงิิน่ลงิทุน่รัะยะสั�น่และยาว  27,077,377,687.42  27,405,446,242.49 

1.4 สิน่ทรััพย์อื่่�น่  98,484,042.26  100,466,803.39 

2. หน่้�สิน่รัวม

2.1 เงิิน่รัับฝากจำากสมาชิิก  23,043,867,666.67  22,950,853,148.87 

2.2 เงิิน่ก้้ย่ม - รัะยะสั�น่  8,275,000,000.00  8,475,000,000.00 

2.3 หน่้�สิน่อื่่�น่  204,042,741.62  201,156,948.20 

3. ทุน่ขอื่งิสหกรัณ์์

3.1 ทุน่เรั่อื่น่หุ้น่  6,855,049,560.00  6,883,888,270.00 

3.2 ทุน่สำารัอื่งิ  1,678,876,554.09  1,678,876,554.09 

3.3 ทุน่สะสมและอื่่�น่ ๆ  112,698,793.39  108,367,293.39 

3.4 กำาไรัจำากเงิิน่ลงิทุน่ท้�ยังิไม่เกิดข้�น่  355,307,102.78  352,859,994.88 

4. การัให้ทุน่สวัสดิการัต่างิ ๆ

4.1 ทุน่การัศึ้กษาบุตรัขอื่งิสมาชิิก  59,250.00 
(23 รัาย)

  4,109,150.00 
(1,564 รัาย)

4.2 ทุน่เพ่�อื่ชิ่วยเหล่อื่สมาชิิกเม่�อื่ทำาการัสมรัส   55,500.00 
(37 รัาย)

 64,500.00 
(43 รัาย)

4.3 ทุน่เพ่�อื่สมทบเป็็น่ค่ารัักษาพยาบาลให้แก่สมาชิิก   1,946,100.00 
(970 รัาย)

  2,005,200.00 
(1,014 รัาย)

4.4 ทุน่เพ่�อื่การัสงิเครัาะห์เก้�ยวกับการัศึพขอื่งิค้่สมรัสหรั่อื่บุตรัหรั่อื่บิดามารัดา   1,803,000.00 
(189 รัาย)

  1,965,000.00 
(204 รัาย)

4.5 ทุน่สมทบเป็็น่เจำ้าภาพสวดพรัะอื่ภิธรัรัมศึพ   75,000.00 
(15 รัาย)

 85,000.00 
(17 รัาย)

4.6 ทุน่เพ่�อื่สงิเครัาะห์สมาชิิกหรั่อื่ค้่สมรัสหรั่อื่บิดามารัดา ป็รัะสบภัยพิบัติ   53,700.00 
(13 รัาย)

 53,700.00 
(13 รัาย)

4.7 ทุน่เพ่�อื่สวัสดิการัสำาหรัับสมาชิิกผู้้้เป็็น่โสด   24,000.00 
(16 รัาย)

  25,500.00 
(17 รัาย)

4.8 เงิิน่ค่าสิน่ไหมทดแทน่กรัณ์้สมาชิิกเส้ยชิ้วิต หรั่อื่ได้รัับอื่ัน่ตรัายแก่รั่างิกายจำากอืุ่บัติเหตุ   88,814.70 
(26 รัาย)

  108,323.90 
(29 รัาย)

4.9 กอื่งิทุน่ทดแทน่กรัณ์้สมาชิิกถึ้งิแก่กรัรัม   2,496,000.00 
(20 รัาย)

  2,496,000.00 
(20 รัาย)

4.10 กอื่งิทุน่ทดแทน่กรัณ์้สมาชิิกอื่ายุ ครับ 61-95 ป็ีบรัิบ้รัณ์์   5,133,000.00 
(670 รัาย)

  5,709,000.00 
(745 รัาย)

4.11 กอื่งิทุน่เกษ้ยณ์อื่ายุรัาชิการั   5,440,000.00 
(133 รัาย) 

  5,600,000.00 
(138 รัาย) 

4.12 สวัสดิการัชิ่วยเหล่อื่สมาชิิกผู้้้ติดเชิ่�อื่ไวรััสโคโรัน่า 2019 (COVID-19)   4,012,000.00 
(1,334 รัาย)

  4,012,000.00 
(1,334 รัาย)

วันน้�ที่้ �... สอมธ.
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ประธ�นพบัสม�ชิิก 

ผ้�ชิ่วยศ�สตร�จำ�รย์ 

นพ.ฉัตรชิัย มิ�งิม�ลัยรักษ์์

ในช่่วงเวลาท่ี่�ผ่่านมา สอมธ. ม่ข่่าวด่ีหลายเร่ื่�องเกิิดีข้่�นเริื่�มด้ีวย ในวันท่ี่� 11 

กัินยายน 2565 ท่ี่�ผ่่านมาเป็็นวันสำาคััญในโอกิาสคัรื่บรื่อบ 50 ปี็ข่องสหกิรื่ณ์์ออมที่รื่ัพย์ 

มหาวิที่ยาลัยธรื่รื่มศาสตร์ื่ จำำากัิดี จ้ำงได้ีม่กิารื่จัำดีงานฉลองรื่วมถ้ึงกิารื่ม่ข่องท่ี่�รื่ะล้กิค่ัอ 

เส่�อแจ็ำกิเกิ็ตท่ี่�จำะแจำกิให้กัิบสมาช่ิกิต่อไป็ กิารื่ท่ี่�สหกิรื่ณ์์ม่กิารื่เจำริื่ญอย่างต่อเน่�องจำนม่ทีุ่น

ดีำาเนินงานมากิกิว่า 40,000 ล้านบาที่ สะท้ี่อนให้เห็นถ้ึงคัวามมั�นคังและกิารื่ร่ื่วมแรื่งร่ื่วมใจำ

ข่องหม่่มวลสมาชิ่กิในกิารื่พัฒนาสหกิรื่ณ์์ข่องเรื่าอย่างต่อเน่�องเสมอมา 

นอกิจำากิน่�ในวันท่ี่� 11 เด่ีอน 11 เวลา 11.11 น. สหกิรื่ณ์์ได้ีป็รื่ะกิาศ เปิ็ดีใช้่ 

แอป็พลิเคัชั่น TU-SAVINGS อย่างเป็็นที่างกิารื่ให้สมาชิ่กิสามารื่ถึดีาวน์โหลดีมาใช้่งานได้ี  

ที่ำาให้เกิิดีคัวามสะดีวกิสบายในกิารื่ตรื่วจำสอบยอดีเงินฝากิ เงินก้่ิ รื่วมถึ้งกิารื่โอนเงิน 

ไป็ยังธนาคัารื่พาณิ์ช่ย์ ในข่ณ์ะน่� สหกิรื่ณ์์ข่องเรื่าได้ีกิ้าวส่่ สหกิรื่ณ์์ดีิจำิที่ัลอย่างแท้ี่จำริื่ง  

รื่ายละเอ่ยดีสามารื่ถึอ่านได้ีจำากิในเล่มคัรัื่บ

แม้ว่าสถึานกิารื่ณ์์โรื่คัโคัวิดีในข่ณ์ะน่�จำะด่ีข้่�น แต่ก็ิข่อให้สมาชิ่กิยังคังรื่ะมัดีรื่ะวัง 

ในกิารื่ได้ีรัื่บเช่่�อโดียกิารื่เข้่ารัื่บกิารื่ฉ่ดีวัคัซ่ีนท่ี่�เหมาะสมรื่วมถ้ึงยังคังใส่หน้ากิากิอนามัย

และใช้่แอลกิอฮอล์เจำลล้างม่ออย่างสมำ�าเสมอเพ่�อเป็็นกิารื่ป้็องกัินกิารื่ติดีเช่่�อรื่วมถ้ึงใน

ช่่วงน่�อากิาศม่กิารื่เป็ล่�ยนแป็ลงบ่อยรื่วมถ้ึงอาจำม่ปั็ญหาจำากิภาวะฝุ�น PM 2.5 เกิิดีข้่�น  

ข่อให้สมาชิ่กิรัื่กิษาสุข่ภาพด้ีวยนะคัรัื่บพบกัินใหม่โอกิาสหน้าสวัสด่ีคัรัื่บ
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เงิินก้ �ฉุกเฉินหักเงิินปันผล

วงิเงิินก้ �ส้งิสุดืไม่เกิน 80% ข่องิจำำ�นวนเงิินปันผล 

คัณ์ะกิรื่รื่มกิารื่ดีำาเนินกิารื่ สอมธ. ชุ่ดีท่ี่� 51/2565 ในคัรื่าวป็รื่ะชุ่มคัรัื่�งท่ี่� 11/2565 เม่�อวันท่ี่� 3 

พฤศจิำกิายน 2565 อนุมัติหลักิเกิณ์ฑ์์ “เงิินก้�ฉุุกเฉิุนหักเงิินปัีนผล” เพ่�อให้สมาชิ่กินำาเงินไป็ใช้่จ่ำาย

เพ่�อบรื่รื่เที่าคัวามเด่ีอดีร้ื่อนในกิารื่ดีำารื่งช่่พ ก้�ได�ส้ิงิสุิดไม่เกิน	 80%	 ของิเงิินปัีนผลท้�ได�รัับี้ในปีี	

2564	โดียม่หลักิเกิณ์ฑ์์ในกิารื่พิจำารื่ณ์าดัีงน่�

หลักเกณฑ์์การัพิจำารัณาให�เงิินก้�
- วีงิเงิินก้�ไม่เกิน	80%	ของิจำำานวีนเงิินปัีนผลท้�ได�รัับี้ในปีี	2564 แต่ถ้ึาผ้่่ก้่ิ ม่หน่�เงินก้่ิสามัญ  

ท่ี่�ใช้่บุคัคัลคัำ�าป็รื่ะกัิน เงินก้่ิข้่ารื่าช่กิารื่ออกินอกิรื่ะบบ เงินก้่ิฟ้้าใสส้่ภัยโคัวิดี-19 วงเงินให้ก้่ิ

จำะต้องหักิค่ัาเบ่�ยป็รื่ะกัินช่่วิตก่ิอน

- ย่์�นคำาขอก้�ได�ตั�งิแต่	วัีนท้�	7	พฤศจิำกาย์น	2565	ถึืงิวัีนท้�	13	มกรัาคม	2566

- การัรัับี้เงิินก้�	สิอมธั.	จำะโอนเงิินเข�าบัี้ญช้ิเงิินฝากออมทรััพย์์ของิผ้�ก้�	หลังิจำาก	ย่์�นคำาขอก้�		

3	วัีนทำาการั

- อัตรัาดอกเบ้ี้�ย์	รั�อย์ละ	4.50	ต่อปีี	หร่ัอเปีล้�ย์นแปีลงิตามปีรัะกาศการัปีรัับี้อัตรัาดอกเบ้ี้�ย์

ของิ	สิอมธั.

- การัชิำารัะค่น	ชิำารัะเงิินต�นและดอกเบ้ี้�ย์ครัั�งิเด้ย์วีเม่�อได�รัับี้เงิินปัีนผล	ด�วีย์การัหักจำาก

เงิินปัีนผล 

หลักฐานการัขอก้� 1. คัำาข่อก้่ิฉุกิเฉินหักิเงินปั็นผ่ล 

 2. สำาเนาบัตรื่ป็รื่ะจำำาตัวป็รื่ะช่าช่นข่องผ้่่ก้่ิ

การังิดให�เงิินก้� - กิรื่ณ่์สมาชิ่กิถ่ึกิคัำาสั�งศาลอายัดี และสั�งให้ สอมธ. นำาส่งเงินปั็นผ่ลให้ศาล

 - กิรื่ณ่์ช่ำารื่ะหน่�ไม่ตรื่งตามสัญญา

สิอบี้ถืามรัาย์ละเอ้ย์ดเพิ�มเติม	หร่ัอตรัวีจำสิอบี้วีงิเงิินก้�ได�ท้�	ฝ่าย์บี้ริัการัสิินเช่ิ�อทั�งิ	3	สิำานักงิาน		

หร่ัอโทรัศัพท์หมาย์เลข	 (ท่าพรัะจัำนทร์ั	 3880-2	 ต่อ	 128,	 116,	 104	 ศ้นย์์รัังิสิิต	 1158-1159			

สิาขาย่์อย์คณะแพทย์์	9665	ต่อ	104)

ย่์�นได�ตั�งิแต่วัีนท้�	7	พฤศจิำกาย์น	2565	ถึืงิวัีนท้�	13	มกรัาคม	2566		

การัรัับี้เงิินปัีนผล	กรัณ้ท้�ม้เงิินก้�ฉุุกเฉิุนหักเงิินปัีนผล	สิอมธั.	จำะโอนเงิินปีนัผลเข�าบัี้ญช้ิ

เงิินฝากออมทรััพย์์ของิท่าน	 โดย์ท้�ท่านจำะต�องินำาสิมุดค่้ฝากและบี้ัตรัปีรัะจำำาตัวีปีรัะชิาชิน

หร่ัอบัี้ตรัสิมาชิิกของิท่านมาแสิดงิ	ในวัีนท้�	สิอมธั.	ปีรัะกาศจ่ำาย์เงิินปัีนผล	มิฉุะนั�น	จำะไม่

สิามารัถืรัับี้เงิินปัีนผลได�
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สอมธ. เปิดืให�ใชิ�บัริก�รที่ำ�ธุรกรรมก�รเงิิน

บันโที่รศัพที่์มือถืือ 

สหกิรื่ณ์์ออมที่รัื่พย์มหาวิที่ยาลัยธรื่รื่มศาสตร์ื่ จำำากัิดี จัำดีพิธ่เปิ็ดีตัว Mobile Applications  

TU-SAVINGS เม่�อวันท่ี่� 11 พฤศจิำกิายน 2565 ณ์ สำานักิงาน สอมธ. ศ่นย์รัื่งสิต 

ผ่ศ.นพ.ฉัตรื่ชั่ย มิ�งมาลัยรัื่กิษ์ ป็รื่ะธานกิรื่รื่มกิารื่ กิล่าวว่า สอมธ. ม่คัวามยินด่ีเป็็นอย่างยิ�งท่ี่�วันน่�  

ได้ีม่พิธ่เปิ็ดีตัว ให้บริื่กิารื่แอป็พลิเคัชั่น TU-SAVINGS ซ้ี�ง สอมธ. ได้ีม่กิารื่พัฒนารื่ะบบสารื่สนเที่ศ โดีย 

ได้ีร่ื่วมม่อกัิบธนาคัารื่กิรุื่งเที่พ จำำากัิดี (มหาช่น) เพ่�อเพิ�มช่่องที่างกิารื่ให้บริื่กิารื่ในกิารื่ที่ำาธุรื่กิรื่รื่มที่างกิารื่เงิน  

แบบออนไลน์ รื่ะหว่างบัญช่่เงินฝากิข่องสมาชิ่กิภายใน สอมธ. และรื่ะหว่างบัญช่่ข่อง สอมธ.  

กัิบธนาคัารื่ ผ่่านโที่รื่ศพัท์ี่ม่อถ่ึอ ทัี่�งฝากิ-ถึอน-โอน หร่ื่อช่ำารื่ะหน่�เงินก้่ิ ผ่่านแอป็พลเิคัชั่น TU-SAVINGS 

ดีาวนโ์หลดีงา่ย ไมยุ่่งยากิ สิำาหรัับี้ท่านท้�ดาวีน์โหลดแอปีพลเิคชัิน	TU-SAVINGS	ไวี�บี้นหน�าจำอม่อถ่ือ	

ของิท่านแล�วี	และต�องิการัใชิ�บี้ริัการัทำาธุัรักรัรัมทางิการัเงิิน	ท่านต�องิย่์�นคำาขอเปิีดใชิ�บี้ริัการัต่อ	

สิอมธั.	โดย์ให�ท่านเตร้ัย์มเอกสิารัต่างิ	ๆ	ดังิน้�	

1. คัำาข่อเปิ็ดีใช้่บริื่กิารื่ (รัับี้ได�ท้�	สิอมธั.) 

2. ข้่อกิำาหนดีและเง่�อนไข่กิารื่ใช้่บริื่กิารื่	(รัับี้ได�ท้�	สิอมธั.)	

3. สำาเนาบัตรื่ป็รื่ะจำำาตัวป็รื่ะช่าช่น 

4. สำาเนาหน้าสมุดีธนาคัารื่กิรุื่งเที่พ จำำากัิดี (มหาช่น) (ถื�าม้)	

ติดต่อขอคำาปีรึักษาการัใชิ�บี้ริัการั	 Mobile	 Application	 TU-SAVINGS	 ได�ท้�	 สิอมธั.		

ทุกสิำานักงิาน	หร่ัอโทรัศัพท์	สิอบี้ถืามข�อม้ลเพิ�มเติม	0-2623-5086-7	ต่อ	103	
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โครงิก�รส่งิเสริมจำริยธรรม  

“ที่อดืผ��ป่�ส�มัคค้ 50 ปี สอมธ.”

สอมธ. จัำดีโคัรื่งกิารื่ส่งเสริื่มจำริื่ยธรื่รื่ม “ที่อดีผ้่าป็�าสามัคัค่ั 50 ปี็ สอมธ. เพ่�อกิารื่ศ้กิษา จัำดีสร้ื่าง 

อาคัารื่ฝึกิงาน ณ์ โรื่งเร่ื่ยนเม่องสุพรื่รื่ณ์บุร่ื่ เม่�อวันท่ี่� 8 ตุลาคัม 2565 นำาโดีย ผ่ศ.นพ.ฉัตรื่ชั่ย มิ�งมาลัยรัื่กิษ์  

ป็รื่ะธานกิรื่รื่มกิารื่ คัณ์ะกิรื่รื่มกิารื่ เจ้ำาหน้าท่ี่�และสมาชิ่กิ ร่ื่วมเปิ็ดีอาคัารื่ฝึกิงาน ณ์ โรื่งเร่ื่ยนเม่อง

สุพรื่รื่ณ์บุร่ื่ รื่วมเงินที่ำาบุญ 214,829.99 บาที่ เน่�องจำากิกิารื่ก่ิอสร้ื่างอาคัารื่ยังไม่แล้วเสร็ื่จำ สมาชิ่กิ

สามารื่ถึร่ื่วมบริื่จำาคัเงินเพิ�มเติมได้ีท่ี่� สอมธ. เพ่�อสมที่บทุี่นก่ิอสร้ื่างอาคัารื่ให้เสร็ื่จำสมบ่รื่ณ์์ต่อไป็ 
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สอมธ. จำัดืงิ�นครบัรอบั 50 ปี แห่งิก�รก่อตั�งิ 

สิอมธั.	จัำดงิานครับี้รัอบี้	50	ปีี	แห่งิการัก่อตั�งิ	โดย์จัำดพิธ้ัทำาบุี้ญถืวีาย์สัิงิฆทาน	เพ่�อเป็ีนสิิริัมงิคล			

เม่�อวัีนท้�	8	กันย์าย์น	2565	ณ	สิำานักงิานท่าพรัะจัำนทร์ัและวัีนท้�	9	กันย์าย์น	2565	ณ	สิำานักงิาน	

ศ้นย์์รัังิสิิต	พรั�อมจัำดงิานเล้�ย์งิขอบี้คุณ	ผ้�บี้ริัหารัมหาวิีทย์าลัย์ฯ	สิหกรัณ์ออมทรััพย์์พันธัมิตรั	และ

พันธัมิตรัทางิธุัรักิจำต่างิๆ	อด้ตคณะกรัรัมการัดำาเนินการัและเจำ�าหน�าท้�	ณ	โรังิแรัมโนโวีเทล	กรุังิเทพ		

ฟิิวีเจำอร์ัพาร์ัค	รัังิสิิต		
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แสดืงิคว�มยินดื้

บัรรย�ยหน่วยงิ�น 

สอมธ. ร่ื่วมแสดีงคัวามยินด่ี ในโอกิาสท่ี่�หน่วยงานต่าง ๆ ข่องมหาวิที่ยาลัยฯ คัรื่บรื่อบกิารื่ก่ิอตั�ง ดัีงน่�

สอมธ. บรื่รื่ยายให้คัวามร้่ื่เร่ื่�องกิารื่ให้บริื่กิารื่ และสวัสดิีกิารื่ข่องสหกิรื่ณ์์ แลกิเป็ล่�ยนคัวามคิัดีเห็นกัิบ
สมาชิ่กิ ในโอกิาสท่ี่�หน่วยงานจัำดีสัมมนาข่องหน่วยงาน พร้ื่อมสนับสนุนเงินในกิารื่จัำดีสัมมนา 

คัณ์ะศิลป็ศาสตร์ื่ คัรื่บรื่อบ 60 ปี็ 

แห่งกิารื่ก่ิอตั�ง วันท่ี่� 15 สิงหาคัม 2565 

คัณ์ะวิศวกิรื่รื่มศาสตร์ื่ คัรื่บรื่อบ 33 ปี็ แห่งกิารื่ก่ิอตั�ง 

ณ์ มธ. ศ่นย์รัื่งสิต วันท่ี่� 19 สิงหาคัม 2565 

หอสมุดีแห่งมหาวิที่ยาลัยธรื่รื่มศาสตร์ื่ คัรื่บรื่อบ 86 ปี็  

แห่งกิารื่ก่ิอตั�ง วันท่ี่� 2 กัินยายน 2565 

บรื่รื่ยายให้กัิบสมาชิ่กิสังกัิดีโรื่งพยาบาล

ธรื่รื่มศาสตร์ื่ เม่�อวันท่ี่� 26 กัินยายน 2565 พร้ื่อม

สนับสนุนกิารื่จัำดีกิารื่สัมมนา จำำานวน 15,000.00 บาที่ 

บรื่รื่ยายให้กัิบสมาชิ่กิสังกัิดีสำานักิหอสมุดี   

เม่�อวันท่ี่� 3 สิงหาคัม 2565 พร้ื่อมสนับสนุน 

กิารื่จัำดีกิารื่สัมมนา จำำานวน 12,240.00 บาที่ 

คัณ์ะสาธารื่ณ์สุข่ศาสตร์ื่ คัรื่บรื่อบ 17 ปี็  

แห่งกิารื่ก่ิอตั�ง วันท่ี่� 1 กัินยายน 2565
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ส�ยใยที่้�ไม่เกษ์้ยณ์ฯ 

สหกิรื่ณ์์ออมที่รัื่พย์มหาวิที่ยาลัยธรื่รื่มศาสตร์ื่  
จำำากัิดี จัำดีงานแสดีงมุทิี่ตาจิำต สมาชิ่กิเกิษ่ยณ์ 
อายุรื่าช่กิารื่ ป็รื่ะจำำาปี็ 2565 ให้แก่ิสมาชิ่กิท่ี่�เกิษ่ยณ์
อายุรื่าช่กิารื่ ในปี็ 2564 และ ปี็ 2565 เม่�อวันท่ี่�  
22 กัินยายน 2565 ณ์ โรื่งแรื่มโนโวเที่ล กิรุื่งเที่พ  
ฟิ้วเจำอร์ื่พาร์ื่คั รัื่งสิต โดียม่ รื่องศาสตรื่าจำารื่ย์  
เกิศิน่ วิฑ่์รื่ช่าติ อธิกิารื่บด่ี มหาวิที่ยาลัย
ธรื่รื่มศาสตร์ื่ ให้เ ก่ิยรื่ติเป็็นป็รื่ะธานในพิธ่  
พร้ื่อมกิล่าวมุทิี่ตาจิำต แก่ิสมาชิ่กิท่ี่�เกิษ่ยณ์อายุ
รื่าช่กิารื่ท่ี่�มาร่ื่วมงานเล่�ยง 

สำาหรัื่บในปี็ 2565 ม่สมาชิ่กิเกิษ่ยณ์
อายุรื่าช่กิารื่ทัี่�งสิ�น 110 ท่ี่าน และได้ีมอบเงิน
กิองทุี่นเกิษ่ยณ์อายุรื่าช่กิารื่ เป็็นจำำานวนเงิน  
4,630,000.00 บาที่ จำากิใจำ คัณ์ะกิรื่รื่มกิารื่
และ เจ้ำ าหน้า ท่ี่�  ต้องข่อบพรื่ะ คุัณ์สมา ชิ่กิ  
ทุี่กิท่ี่าน ท่ี่�มารื่่วมงานเล่�ยงเกิษ่ยณ์อายุรื่าช่กิารื่  
และสนับสนุนกิารื่จัำดีกิิจำกิรื่รื่มต่างๆ ตลอดีมา  
#สายใยท่ี่�ไม่เกิษ่ยณ์ เรื่าจำะคิัดีถ้ึงกัิน.. ตลอดีไป็  
สมา ชิ่กิสามารื่ถึ รัื่บ ข่่าวสารื่ ท่ี่� รื่วดี เร็ื่ว ไ ด้ี ท่ี่�  
www.tucoop.or.th, Line @Tusc., Facebook 
และแอป็พลิเคัชั่น TU-SAVINGS ทัี่�ง Play Store 
และ App Store ท่ี่านสามารื่ถึด่ีภาพกิิจำกิรื่รื่มหร่ื่อ
ดีาวน์โหลดีภาพได้ีท่ี่� www.tucoop.or.th 

12 ข่�าว สอมธ. ฉบั�บัเดื�อนกรกฎาคม - พฤศจิ�กายน 2565



แสดืงิคว�มเส้ยใจำ 

คุณสิง่ิา	ฉิุมวีงิศ์ เลข่ที่ะเบ่ยน 00692 

สังกัิดีทัี่�วไป็ ณ์ วัดีพรื่หมสุวรื่รื่ณ์สามัคัค่ั กิรุื่งเที่พฯ 

เม่�อวันท่ี่� 15 สิงหาคัม 2565

สอมธ. ร่ื่วมเป็็นเจ้ำาภาพพิธ่สวดีพรื่ะอภิธรื่รื่มศพ สมาชิ่กิ 7 ท่ี่าน และข่อแสดีงคัวามเส่ยใจำต่อคัรื่อบคัรัื่ว
ข่องท่ี่านมา ณ์ โอกิาสน่� 

คุณปีรัะท้ปี	นิจำโกรัทม เลข่ที่ะเบ่ยน 001163 

สังกัิดีทัี่�วไป็ (ข้่ารื่าช่กิารื่บำานาญ) ณ์ วัดีเวฬุุวัน จำ.ป็ทุี่มธาน่ 

เม่�อวันท่ี่� 1 ตุลาคัม 2565

คุณอุบี้ล	สิวัีสิดิ�มนตร้ั เลข่ที่ะเบ่ยน 00598

สังกัิดีทัี่�วไป็ ณ์ วัดีพรื่หมสุวรื่รื่ณ์สามัคัค่ั กิรุื่งเที่พฯ 

เม่�อวันท่ี่� 27 สิงหาคัม 2565

รัศ.กัญญา	ตัณทวุีฒโฑ์ เลข่ที่ะเบ่ยน 01046 
  สังกัิดีทัี่�วไป็ (ข้่ารื่าช่กิารื่บำานาญ) ณ์ วัดีเข่มาภิรื่ตารื่ามวรื่วิหารื่ 

กิรุื่งเที่พฯ เม่�อวันท่ี่� 28 สิงหาคัม 2565

คุณสุิกัญญา	สิวัีสิดิเวีทิน เลข่ที่ะเบ่ยน 01649  

สังกัิดีทัี่�วไป็ (ข้่ารื่าช่กิารื่บำานาญ) ณ์ วัดีเคัร่ื่อวัลย์วรื่วิหารื่

กิรุื่งเที่พฯ เม่�อวันท่ี่� 26 สิงหาคัม 2565

รัศ.ธังิชัิย์	วีงิศ์ชัิย์สุิวีรัรัณ	เลข่ที่ะเบ่ยน 00655 

สังกัิดีทัี่�วไป็ (ข้่ารื่าช่กิารื่บำานาญ) ณ์ วัดีเคัร่ื่อวัลย์วรื่วิหารื่ 

กิรุื่งเที่พฯ เม่�อวันท่ี่� 4 พฤศจิำกิายน 2565

รัศ.อภิิวัีฒน์	ปีร้ัชิาปีรัะศาสิน์ เลข่ที่ะเบ่ยน 01103 

สังกัิดีทัี่�วไป็ (ข้่ารื่าช่กิารื่บำานาญ) ณ์ วัดีบัวข่วัญพรื่ะอารื่ามหลวง 

กิรุื่งเที่พฯ เม่�อวันท่ี่� 18 ตุลาคัม 2565
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กิจำกรรมที่้�ผ่�นม�

สอมธ. จัำดีสัมมนาสมาชิ่กินอกิสถึานท่ี่�ให้แก่ิสมาชิ่กิ 2 คัรัื่�ง  
คัรัื่�งท่ี่� 1 เม่�อวันท่ี่� 20-21 สิงหาคัม 2565 ณ์ โรื่งแรื่ม เดีอะ เฮอริื่เที่จำ  
พัที่ยาบ่ช่ ร่ื่สอร์ื่ที่ และคัรัื่�งท่ี่� 2 เม่�อวันท่ี่� 12-13 พฤศจิำกิายน 2565 
ณ์ โรื่งแรื่ม ช่าโต เดีอ เข่าใหญ่ จำ.นคัรื่รื่าช่ส่มา ท่ี่�ผ่่านมา หลังจำากิท่ี่�
พวกิเรื่าไม่ได้ีจัำดีกิิจำกิรื่รื่มใดีๆ เลย ในช่่วง 2 ปี็ท่ี่�ผ่่านมา ท่ี่�พวกิเรื่า   
ต้องเก็ิบตัว เพ่�อหล่กิเล่�ยงกิารื่พบป็ะในหม่่คันจำำานวนมากิ “โคัวิดี 2019” ที่ำาให้เรื่าห่างกัิน 

และในป็ี 2565 น่� สอมธ. ก็ิได้ีจัำดีกิิจำกิรื่รื่มเต็มร่ื่ป็แบบ ให้คัลายคัวามคัิดีถ้ึงกัิน สำาหรื่ับ
วัตถุึป็รื่ะสงค์ัในกิารื่จัำดีกิารื่สัมมนา ก็ิเพ่�อเสริื่มคัวามร้่ื่สร้ื่างคัวามสัมพันธ์ แลกิเป็ล่�ยนคัวามคิัดีเห็น 
เพ่�อพัฒนา สอมธ. ข่องเรื่าให้ก้ิาวไกิล และในกิารื่จัำดีกิารื่สัมมนาแต่ละคัรัื่�งท่ี่�ผ่่านมา สอมธ.  
ได้ีข้่อคิัดีเห็นท่ี่�สำาคััญจำากิสมาชิ่กิจำำานวนมากิ ท่ี่�จำะสามารื่ถึนำามาต่อยอดี พัฒนา สอมธ. ข่องเรื่า  
ให้เจำริื่ญก้ิาวหน้า ยิ�งข้่�นไป็ 

สมาชิ่กิเข้่าไป็ด่ีภาพกิิจำกิรื่รื่มกิารื่สัมมนา คัรัื่�งท่ี่� 1 และคัรัื่�งท่ี่� 2 ได้ีท่ี่� www.tucoop.or.th

สัิมมนานอกสิถืานท้�

14 ข่�าว สอมธ. ฉบั�บัเดื�อนกรกฎาคม - พฤศจิ�กายน 2565



สอมธ. จำัดืพิธ้มอบัทีุ่นก�รศึกษ์�บัุตร 

ข่องิสม�ชิิก ประจำำ�ปี 2565

สหกิรื่ณ์์ออมที่รัื่พย์มหาวิที่ยาลัยธรื่รื่มศาสตร์ื่ จำำากัิดี จัำดีพิธ่มอบทุี่น
กิารื่ศ้กิษาแก่ิบุตรื่ข่องสมาชิ่กิป็รื่ะจำำาปี็ 2565 เม่�อวันท่ี่� 20 ตุลาคัม 2565 
ณ์ ห้อง ออดิีที่อเร่ื่ยม อาคัารื่อุที่ยานเร่ื่ยนร้่ื่ป๋็วย 100 ปี็ มธ. ศ่นย์รัื่งสิต  
สาธารื่ณ์ป็รื่ะโยช่น์ส่วนหน้�งตั�งเป็็นทุี่นกิารื่ศ้กิษาให้แก่ิบุตรื่ข่องสมาชิ่กิ 
สำาหรัื่บปี็น่� สอมธ. ได้ีอนุมัติให้ทุี่นกิารื่ศ้กิษาแก่ิบุตรื่ข่องสมาชิ่กิเป็็นจำำานวน 
1,558 ทุี่น โดียแบง่เป็็นป็รื่ะเภที่ที่นุเร่ื่ยนด่ี 1,451 ทุี่น ทุี่นส่งเสริื่มกิารื่ศ้กิษา  
22 ทุี่น ทุี่นเร่ื่ยนด่ีและทุี่นส่งเสริื่มกิารื่ศ้กิษา 66 ทุี่น และทุี่นกิารื่ศ้กิษา
ต่อเน่�องป็รื่ะเภที่เร่ื่ยนด่ีแต่ข่าดีแคัลนทุี่นที่รัื่พย์ โดียให้เป็็นทุี่นกิารื่ศ้กิษา  
ตั�งแต่ชั่�นป็รื่ะถึมศ้กิษาปี็ท่ี่� 6 ถ้ึงรื่ะดัีบป็ริื่ญญาตร่ื่ รื่วมจำำานวน 19 ทุี่น  
รื่วมเงินทุี่นกิารื่ศ้กิษาท่ี่�จ่ำายในปี็น่� เป็็นจำำานวนทัี่�งสิ�น 4,136,300.00 บาที่
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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 เพ่ื่�อประโยชน์์ของท่่าน์ เม่�อโอน์เงิน์แล้้ว โปรดส่่งหลั้กฐาน์ใบน์ำาฝากมาท่่�  
E-mail: savings@tu.ac.th หรอ่ โท่รส่าร 0-2225-9487 พื่รอ้มระบุช่�อ-น์ามส่กุล้  
ให้ชัดเจน์ แล้ะโท่รศััพื่ท์่มาตุรวจส่อบอ่กครั�งว่า ส่อมธ. ได้รบัเอกส่ารของท่่าน์หรอ่ไม่

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

https://www.tucoop.or.th

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

ไม�ถึึงม�อผู้�้ร�บักร�ณิาส�งค�น
สหกรณิ�ออมที่ร�พยุ�มหาวิ�ที่ยุาล�ยุธรรมศาสตีร� จำ�าก�ด
เล้ขท่่� 2 ถน์น์พื่ระจัน์ท่ร ์แขวงพื่ระบรมมหาราชวัง เขตุพื่ระน์คร กรุงเท่พื่ฯ 10200
โท่รศััพื่ท์่ 0-2224-1343, 0-2226-1877 โท่รส่าร 0-2225-9487

โที่รศ�พที่� สอมธ.

ที่�าพระจำ�นที่ร�
0-2623-5086-7

ภูายุใน 3880-2

ศ�นยุ�ร�งส�ตี
0-2564-4499
ภูายุใน 1158-9

ผู้จัดการ 111 รองผู้จัดการ 103
ผู้ช่วยผู้จัดการ 103 ฝ่ายบรกิารเงิน์ฝาก 106
ฝ่ายบรกิารเงิน์ฝาก 106 ฝ่ายบรกิารสิ่น์เช่�อ 104
ฝ่ายบรกิารสิ่น์เช่�อ 104 ฝ่ายธุรการ 108
ฝ่ายธุรการ 108 ฝ่ายบัญช่ 109
ฝ่ายบัญช่ 109 สาขายุ�อยุ

คณิะแพที่ยุศาสตีร�
โท่รศััพื่ท์่ 0-2926-9665
โท่รส่าร 0-2986-9188

คณะผู้จัดทำา
คณะอนุุกรรมการส่�อสารองค์กร 

และสร้างความสัมพัันุธ์

สวัสด่ีค่ัะสมาชิ่กิท่ี่�รัื่กิทุี่กิท่ี่าน จุำลสารื่ สอมธ. ฉบับน่�  

จำะรื่วบรื่วมกิิจำกิรื่รื่มต่างๆ ท่ี่�เรื่าได้ีไป็ที่ำาร่ื่วมกัิน ในช่่วง  

2-3 เด่ีอนท่ี่�ผ่่านมา 

สมาชิ่กิหลายที่า่นอาจำม่ข้่อสงสัยว่าที่ำาไม...? จุำลสารื่  

สอมธ. ไม่ค่ัอยส่งมาถ้ึงม่อท่ี่านเลย หร่ื่อ ส่ิงิมาแล�วีก็ม้

แต่การัแจำ�งิข่าวีการัทำากิจำกรัรัมท้�ผ่านไปีแล�วี	 ข่าวีสิารั		

ไม่	update	บี้�างิ	ล่าชิ�าไม่ทันสิมัย์	สิอมธั.	ต�องิขออภัิย์

สิมาชิิกด�วีย์นะคะ เพรื่าะกิารื่ส่งข่่าวสารื่และแจ้ำงกิารื่จัำดี

กิิจำกิรื่รื่มต่างๆ ที่างจุำลสารื่น่� ไม่สามารื่ถึที่ำาได้ีทัี่นท่ี่วงท่ี่  

ต้องม่กิรื่ะบวนกิารื่ในกิารื่จัำดีที่ำาและส่งพิมพ์ รื่วมถ้ึงกิารื่

จัำดีส่งให้ถ้ึงม่อท่ี่าน ซ้ี�งในปั็จำจุำบันน่�ช่่องที่างกิารื่ส่�อสารื่

ต่างๆ มากิมาย ท่ี่�สมาชิ่กิสามารื่ถึรัื่บที่รื่าบข่่าวสารื่ข่อง  

สอมธ. ได้ีทัี่นท่ี่ ได้ีแก่ิ www.tucoop.or.th, Line @tusc.,  

Facebook และ Mobile Application TU-SAVINGS ซ้ี�ง 

ท่ี่านสมาชิ่กิสามารื่ถึดีาวน์โหลดีเพ่�อใช้่รัื่บข่่าวสารื่ ได้ีทุี่กิช่่องที่าง  

โดียเฉพาะ Mobile Application TU-SAVINGS สอมธ.   

ได้ีเปิ็ดีให้ใช้่เต็มร่ื่ป็แบบไป็เม่�อวันท่ี่� 11 พฤศจิำกิายน 2565  

นอกิจำากิสมาชิ่กิสามารื่ถึตรื่วจำสอบข้่อม่ลข่องตัวท่ี่านเอง

แล้วยังสามารื่ถึโอนเงิน ฝากิ ถึอน จ่ำาย ผ่่านธนาคัารื่ พร้ื่อม

รัื่บข่่าวสารื่ จำากิ สอมธ. ได้ี สอบถึาม และเปิ็ดีใช้่บริื่กิารื่ได้ีท่ี่�  

สอมธ. หร่ื่อสอบถึามรื่ายละเอ่ยดีเพิ�มเติมได้ีท่ี่� สอมธ.  

ทุี่กิสำานักิงาน หร่ื่อโที่รื่ศัพท์ี่สอบถึามข้่อม่ลเพิ�มเติม  

0-2623-5086-7 ต่อ 103 

น�งิส�วจำรรย� สุข่พินิจำ (ฝน)

ประธ�นคณ์ะอนุกรรมก�รส่อส�รองิค์กร

และสร��งิคว�มสัมพันธ์

บี้รัรัณาธิัการัแถืลงิ


