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ฉบับประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม 2561ข่าวสอมธ.

	 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 47/2561 เข้ารับมอบงาน สานต่อตามอุดมการณ์

และหลกัการสหกรณ์ พร้อมกนันี ้ได้แสดงความยนิดกีบัคณะกรรมการทีไ่ด้ผ่านการเลอืกตัง้ 

และรบัรองจากทีป่ระชมุใหญ่ฯ และขอบคณุคณะกรรมการทีห่มดวาระลง พร้อมแต่งตัง้ 

คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ (อ่านรายละเอียดการแต่งตั้งฯ หน้า 11) 

ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ กุมภาพันธ์ 2561

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 2.50% - 3.75% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.00% ต่อปี
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เตรียมเอกสารให้พร้อม! 
เพื่อขอทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจ�าปี 2561 

ถ้าจ�าเป็นต้องคืนสมุดผลการเรียนก่อนวันประกาศให้ยื่นขอทุนฯ 

สมาชิกสามารถน�าสมุดผลการเรียนตัวจริง พร้อมถ่ายส�าเนามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดก่อนได้ 

ก�าหนดให้ยื่นขอทุนบุตรสมาชิกได้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561-วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

 (ส�าหรับรายละเอียดอื่นๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป)



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย: บาท

ม.ค.61 ก.พ.61

จำ�นวนสม�ชิก  9,416 คน  9,459 คน 

1. สินทรัพย์รวม  28,621,310,747.56  29,687,347,956.74 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	5,222,047,611.24	 	5,251,836,059.72	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	7,179,121,000.00	 	8,339,359,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	362,464,860.69	 	265,331,861.92	

	 	 1.3.2	เงินฝากสหกรณ์อื่น 	2,300,000,000.00	 	2,300,000,000.00	

	 	 1.3.3	เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	13,461,020,252.96	 	13,460,565,177.07	

	 1.4		สินทรัพย์อื่น 	96,657,022.67	 	70,255,858.03	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	17,991,257,809.18	 	18,269,189,570.30	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	2,984,000,000.00	 	4,089,000,000.00	

	 2.3		หนี้สินอื่น 	322,529,296.99	 	320,162,543.92	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	4,917,003,990.00	 	4,957,234,220.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,201,545,773.40	 	1,296,776,146.10	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ 	163,522,977.69	 	168,915,530.51	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	536,150,171.33	 	536,150,171.33	

4. ก�รให้ทุนสวัสดิก�รต่�งๆ ม.ค. ม.ค. - ก.พ.

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	10,400.00	 	20,800.00	

	 (12	ราย) (12	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	6,000.00	 	22,500.00	

	 (4	ราย) (15	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	72,000.00	 	132,600.00	

	 (53	ราย) (99	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	120,000.00	 	310,000.00	

(14	ราย) (35	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	10,000.00	 	15,000.00	

(2	ราย) (3	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	4,000.00	 	4,000.00	

(2	ราย) (2	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	3,000.00	 	6,000.00	

(2	ราย) (4	ราย)

	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	30,112.00	 	30,112.00	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (7	ราย) (7	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	75,000.00	 	385,000.00	

(1	ราย) (4	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61-90	ปีบริบูรณ์ 	422,600.00	 	892,400.00	

(61	ราย) (136	ราย)
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ประธาน สอมธ. เล่าสู่กันฟัง

	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี

	 	 	 	 	 สวสัดคีรบั	สมาชกิทกุท่าน	หลงัจากเข้ารบัตำาแหน่งทีส่มาชกิมอบความไว้วางใจให้ประมาณเดอืน
กว่าๆ	สิง่ทีผ่มเร่งดำาเนนิการกค็อื	การปรบักลยทุธ์การบรหิารให้เท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ภายนอกซึง่มทีัง้เหตกุารณ์
ที่เป็นโอกาส	และเหตุการณ์ที่เป็นความท้าทาย
	 ในส่วนของโอก�สนั้น	อยากเล่าว่า	ในขบวนการสหกรณ์ประสบปัญหาอย่างน้อยสองประการ	กล่าวคือ	1) วิกฤตธนาคาร
พาณิชย์	 ทำาให้สหกรณ์ผู้กู้เงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งต้องวิ่งหาแหล่งทุนใหม่ในการลดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์	
เรยีกเกบ็กบัสหกรณ์ผูกู้ส้งูขึน้	ผลดทีีเ่กดิแก่	สอมธ.	คอื	การปล่อยกูส้หกรณ์อืน่ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการไปสูเ่ป้าหมายทางการเงนิทำางาน
ได้ดีขึ้นหลังจากที่เกิดภาวะชะงักงันในช่วงสองปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตาม	สอมธ.	ก็จะดำาเนินการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของผู้กู้
อย่างละเอียด	เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรอบคอบ	รัดกุม	และส่งผลดีต่อสมาชิก	2) อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต�่า	แม้ว่า	
ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้น	 แต่ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะ	 10	 ปีนั้นยังคงเดิม	 ในส่วนของการกำากับจากภาครัฐนั้น	 กรม	
ส่งเสรมิสหกรณ์มกีารประกาศเรือ่งอตัราดอกเบีย้	ทีค่วบคมุเพดานไม่ให้สหกรณ์ให้ดอกเบีย้เงนิฝากเกนิร้อยละ	4.5	และมแีนวโน้มปรบั
เพดานลดลงเหลอืร้อยละ	4	ภายในสองปีนี	้ในกรณนีี	้สอมธ.	ไม่ได้รบัผลกระทบเนือ่งจากได้ปรบัอตัราดอกเบีย้ให้สอดคล้องกบัตลาดมา	
ก่อนหน้านี	้และจดัสมดลุดอกเบีย้ทีท่ำาให้ช่องว่างระหว่างดอกเบีย้เงนิฝากและดอกเบีย้เงนิกูไ้ม่ต่างกนัมากนกั	ทีส่ำาคญัอตัราเงนิปันผล
ของ	สอมธ.	ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	ซึ่งหมายถึงประโยชน์ของสมาชิกทุกกลุ่ม
	 ในส่วนของคว�มท้�ท�ยนั้น ภาครัฐพยายามจัดสมดุล และก�ากับดูแลให้สหกรณ์โดยรวมมีความมั่นคง	 ซึ่งสหกรณ์	
ขนาดใหญ่	 จะต้องถูกกำากับดูแลอย่างเข้มข้น	 ในส่วนนี้	 สอมธ.	 มีความเข้มแข็ง	 และสามารถผ่านการทดสอบในการกำากับดูแลใน
หลายๆ	ด้านได้	จากการวิเคราะห์เบื้องต้น	ซึ่งต้องยอมรับว่า	รากฐานของ	สอมธ.	มีความมั่นคงสูงมากเป็นผลจาก	คณะกรรมการ	
ดำาเนินการชุดก่อนทั้งหมด	ซึ่งประธานกรรมการ	กรรมการทุกท่าน	ที่ปรึกษา	ร่วมกับฝ่ายจัดการที่ช่วยกันพัฒนา	สอมธ.	ให้เป็นอยู่
อย่างดี
	 สิ่งที่เป็นแนวทางในการบริหารงานในปีนี้	 นอกจากเป้าหมายทางการเงินแล้ว	 ยังมีเป้าหมายการพัฒนาองค์กร	 เป้าหมาย
การพัฒนาสมาชิกและสวัสดิการสมาชิก
	 เป้�หม�ยก�รพัฒน�องค์กรนั้น	สอมธ. จะพยายามปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยเฉพาะให้สมาชิกเข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัว	 ผ่านระบบคอมพิวเตอร์	 ซึ่งเรื่องนี้ได้มอบหมายให้	 ว่าที่ร้อยตรี	 อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 ติดตามดูแลและทำางานร่วมกับ	
คณะอนกุรรมการคอมพวิเตอร์	ซึง่ถอืเป็นวาระเร่งด่วนของคณะกรรมการดำาเนนิการชดุนี	้นอกจากนัน้	การปรบัระบบงานภายในและ
การขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพก็จะเร่งดำาเนินการ	สมาชิกจะเห็นการพัฒนาการให้บริการภายในปีนี้
	 สำ�หรบัเป้�หม�ยก�รพฒัน�สม�ชกิและสวสัดกิ�รสม�ชกินัน้ สอมธ. จะส่งเสรมิให้สมาชกิมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัสหกรณ์ 
การบริหารเงิน และความส�าคัญของสวัสดิการตลอดชีวิตมากกว่าการมองผลตอบแทนระยะสั้น	 ในทางหนึ่งได้มอบหมายให้		
คุณรัมภาพร	สำารองกิจ	และทีมงาน	ทำาการปรับปรุงสวัสดิการของสมาชิก	ประสานกับมหาวิทยาลัยในการเพิ่มสวัสดิการโดยเฉพาะ
การประกันอุบัติเหตุ	 และพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการในภาพรวมให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น	 สำาหรับการให้ความรู้แก่สมาชิกนั้น	 ได้	
มอบหมายให้คุณษิญาภา	ชุณหวรานนท์	เป็นหัวหอกในการดำาเนินการ	ซึ่งสมาชิกจะพบกับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์และการบริหารเงินเพื่อประโยชน์ในระยะยาว	อย่างเป็นรูปธรรม
	 อีกประการหนึ่ง	ได้มอบหมายให้	คุณอภินันท์	ชูหนู	รับนโยบาย	“เกษียณอย่างเกษม”	เพื่อช่วยสมาชิกให้มีความสุขหลัง
เกษยีณโดยเฉพาะการไม่เป็นหนีห้ลงัเกษยีณ	ซึง่การขบัเคลือ่นแนวทางนีจ้ะทำาอย่างค่อยเป็นค่อยไป	เพือ่ให้สมาชกิผูกู้ค่้อยๆ	ปรบัตวั	
และมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมั่นคง
	 อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาสหกรณ์นั้น เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน	 ซึ่ง	 สอมธ.	 จะเปิดช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ		
ความคิดเห็น	จากสมาชิก	เพื่อนำาไปสู่แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป	ซึ่ง	คุณสายฝน	อำาพันศรี	รับหน้าที่ในการปรับปรุง	ยกเครื่อง	
การสื่อสารภายใน	 ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยจดหมายข่าว	 เว็บไซต์	 และช่องทางใหม่ๆ	 ซึ่งสมาชิกสามารถแนะนำาบริการได้ที่	
คุณสายฝน	และกรรมการประชาสัมพันธ์
	 โดยส่วนตวั	หากสมาชกิมข้ีอสงสยั	ข้อสงัเกต	ข้อแนะนำาใดๆ	กส็ามารถพดูคยุโดยตรงกบัผม	หรอืแจ้งไว้กบัเจ้าหน้าที่	สอมธ.	
ทุกคน	หรือหากอยากฝากข้อความถึงผมก็สามารถทำาได้ครับ	
	 สุดท้ายนี้	ผมขอเรียนสมาชิกทุกท่านว่า	สอมธ.	ผ่านร้อนผ่านหนาว	มากว่า	45	ปี	ดำาเนินงานด้วยความมั่นคง	และจะมุ่งมั่น
ในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป	

3ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561



เรื่องของสวัสดิการ สอมธ. 
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

	 สวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามข่าวสารและให้การสนับสนุนกิจการของเรา	 สอมธ.	 ถือว่าเป็นองค์กรที่ให้สวัสดิการ

ต่างๆ	 แก่สมาชิกได้อย่างครอบคลุม	 ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก	 สอมธ.	 จนถึงท่านเสียชีวิต	 ดูแลสมาชิกทุกท่านด้วยความใส่ใจ	

เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน	

	 	ในฉบับปฐมฤกษ์นี้	สอมธ.	จะขอแจ้งสมาชิกตั้งแต่เนิ่นๆ	ในส่วนของการยื่นเอกสารของทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประจำาปี	2561	กำาหนดให้ยืน่ขอทนุบตุรสมาชกิได้	ตัง้แต่วนัที ่10 เมษ�ยน 2561 - วนัที ่6 กรกฎ�คม 2561	สำาหรบัสมาชกิ	

ที่มีบุตรกำาลังศึกษาอยู่	ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี	(ที่กำาลังศึกษาภายในประเทศ)	เมื่อได้รับผลการเรียนทั้ง	2	

ภาคเรยีนแล้วขอให้ท่านมายืน่ขอรบัทนุฯ	ได้เลย	(เพร�ะห�กเกนิเวล� สอมธ. ขอสงวนสทิธิใ์นก�รไม่พจิ�รณ�เอกส�รของ

ท่�นฯ)	แต่สำาหรับบุตรที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี	ผลการเรียนภาคเรียนที่	2	อาจจะยังได้ไม่ครบ	ก็ขอให้ท่านยื่นเอกสาร

ขอทุนฯ	บางส่วนมาก่อน	แล้วให้นำาส่วนที่เหลือมายื่นภายหลังได้	

	 สอมธ.	 ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิกหลายประเภท	 ซึ่งทุนแต่ละประเภทก็จะได้รับจำานวนเงินทุนการ

ศึกษาต่างกันออกไป	ดังนี้	

ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี

	 	ทนุเรยีนดจีดัสรรให้	ทนุละ	2,500	บาท	สำาหรบับตุรสมาชกิทีม่ผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาปีที่	1	ถงึระดบั

ปริญญาตรี	โดยผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียนประจำาปีการศึกษา	2560	ดังนี้	

	 -	 ระดับประถมศึกษาปีที่	1-4	ได้เกรดเฉลี่ย	ไม่ตำ่ากว่า	3.50	หรือไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	85

	 -	 ระดับประถมศึกษาปีที่	5-6	ได้เกรดเฉลี่ย	ไม่ตำ่ากว่า	3.25	หรือไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	80

	 -	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-3	ได้เกรดเฉลี่ย	ไม่ตำ่ากว่า	3.00	หรือไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	75

	 -	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 	 4-6	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 	 1-3	 ได้เกรดเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า	 2.80	 หรือ	

	 	 ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	70

	 -	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ถึงระดับปริญญาตรี	ได้เกรดเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า	2.80	และต้องลงทะเบียนเรียน		

	 	 ไม่ตำ่ากว่า	24	หน่วยกิต	ต่อปีการศึกษา	ยกเว้นการลงทะเบียนปีการศึกษาสุดท้ายที่จบการศึกษา	

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมก�รศึกษ�

	 	จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่	1	ถึงระดับปริญญาตรี	ครอบครัวละ	1	

คน	จำานวน	3,000.00	บาท

ประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีและส่งเสริมก�รศึกษ�

	 จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กำาลังศึกษาอยู ่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ถึงระดับปริญญาตรี		

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของทุนเรียนดี	 และทุนส่งเสริมการศึกษา	 ทุนละ	 3,500.00	 บาท	 ตามหลักเกณฑ์ที่	

สอมธ.	กำาหนด	
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ประเภทที่ 4 ทุนโครงก�รเรียนดีแต่ข�ดแคลนทุนทรัพย์

	 การพิจารณาทุนให้ถือตามระเบียบ	 สอมธ.	 ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกตามโครงการเรียนดีแต่

ขาดแคลนทนุทรพัย์	พ.ศ.	2548	และใช้เกณฑ์การพจิารณาเงนิเดอืนของสมาชกิตามหลกัเกณฑ์ประเภททนุส่งเสรมิการศกึษา	

ทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	เป็นทุนการศึกษาระยะยาวโดยแบ่งเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	

ระดับประถมศึกษ�ปีที่ 6

	 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง	ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่	6	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	6	จำานวน	3	ทุน	การต่อทุนจะ

พิจารณาเป็นรายปี	

	  เงินทุนก�รศึกษ�	จ่ายให้ตามระดับการศึกษา	ดังนี้

	 1.	ระดับประถมศึกษาปีที่	6	จ่ายทุนละไม่เกิน	6,200.00	บาท	ต่อปี

	 2.	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	จ่ายทุนละไม่เกิน	8,300.00	บาท	ต่อปี

ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 หรือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

	 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ถึงมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จำานวน	 2	 ทุน	 และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	1	-	3	จำานวน	2	ทุน	การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี

	 เงินทุนก�รศึกษ�	จ่ายให้ตามระดับการศึกษา	ดังนี้

	 1.	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	6	จ่ายทุนละไม่เกิน	11,700.00	บาท	ต่อปี

	 2.	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	1	–	3	จ่ายทุนละไม่เกิน	11,700.00	บาท	ต่อปี

ระดับปริญญ�ตรี

	 เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี	จำานวน	2	ทุน	การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาแต่ละ

ภาคการศึกษา	

	 เงินทุนก�รศึกษ�	จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา	แต่ละภาคการศึกษาปกติ	ปีละไม่เกิน	15,000.00	บาท	 โดย

เหมาจ่ายให้ภาคการศึกษาละ	7,500.00	บาท

	 สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ	เพิ่มเติมได้	ตามประกาศของ	สอมธ.	กำ�หนดให้ยื่นขอทุนบุตรสม�ชิกได้ 

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษ�ยน 2561 - วันที่ 6 กรกฎ�คม 2561

	 สอมธ.	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์	 ในการสัมมนา

สมาชกิตามหน่วยงานของกองแผนงาน	เมือ่วนัที่	1	กมุภาพนัธ์	2561	

ณ	ห้องประชุมสำานักงานอธิการบดี	มธ.	ศูนย์รังสิต	โดยสนับสนุนการ

จัดสัมมนา	จำานวน	4,100	บาท

บรรยายหน่วยงาน
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พระกริ่ง 50 ปี มธ. พระกริ่ง 60 ปี มธ.

ค�าถามกวนอารมณ์ท้ายเล่ม…….

**	อะไรเอ่ย แขกจะท�ำหรือไม่ท�ำ คืออะไร (บอกใบ้ให้นิดหนึ่ง...หนังจีนชอบใช้พูด มี 2 พยำงค์)
**	สัตว์น�้ำชนิดใด เป็นสำยก�ำเนิดของสัตว์บก ?
ตอบมำได้เลยครับ ตอบถูกตอบผิดไม่ว่ำกัน  
ค�ำตอบของผู้ออกปัญหำคือถูกต้องที่สุด 
ค�ำตอบไม่ตรงเฉี่ยวไปเฉี่ยวมำ ไม่มี 

ชื่อ-นามสกุล	.....................................................................	สังกัด.............................................................................
ผู้ที่ตอบคำาถามถูก	จำานวน	5	ท่าน	(ภายในเดือนเมษายน)	จะได้รับรับรางวัลจาก	สอมธ.

เป็นเรื่องเล่า…….. 

																																																																

																																																																																							โดย	นายวินมอเตอร์ไซค์	…

	 สวสัดคีรบัท่านสมาชกิทีเ่คารพทกุๆ	ท่าน	ฉบบันีถ้อืได้ว่าเป็นฉบบัปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการดำาเนนิการ	

ชุดที่	 47	 ที่ได้รับความไว้วางใจจากประธานประชาสัมพันธ์คนใหม่	 คุณสายฝน	 อำาพันศรี	 คอลัมน์ไฟเหลือง	

กเ็ลยเปลีย่นไปเป็น	คอลมัน์	“เป็นเรือ่งเล่า”	โดยนายวนิมอเตอร์ไซค์	เพือ่นำาเรือ่งมาเล่าให้แก่สมาชกิ	กน่็าจะเป็น

สาระ	ขึน้อยูก่บัว่าผูอ่้านอ่านแล้วคดิอย่างไร	เพราะใดๆ	ในโลกนีม้หีลายมมุมอง	ยิง่เดีย๋วนี	้ความคดิกพ็ลกิแพลง	

ผาดโผนกันไป	 ตามอารมณ์	 ความรู้สึก	 กระแส	 คอลัมน์นี้จึงจะสบายๆ	 หาเรื่องโน้น	 เรื่องนี้	 มาเล่าสู่กันฟัง		

เรือ่งแรก	กข็อเล่าเรือ่งของดขีองธรรมศาสตร์ครบั	เป็นเรือ่งโชว์ครบั	เป็นเรือ่งทีห่ลายท่านยงัไม่ค่อยทราบเท่าไร	

ครับ	 เป็นเรื่องของที่มาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ	 ฉบับนี้จะขอนำาเสนอพระเครื่อง	 2	 องค์นะครับ		

โดยฉบับนี้เอาแต่ภาพก่อนนะครับ	ประวัติจะตามมาทีหลัง	ก็จะพยายามให้ภาพเล่าเรื่อง	มาดูกันซิครับว่าเป็น

อย่างไร
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กิจกรรม...แสดงความยินดี

	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	ร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่างๆ	
ของมหาวิทยาลัยในโอกาสสำาคัญ	ดังนี้

วิทยาลัยสหวิทยาการ	เนื่องในโอกาสครบรอบ	15	ปี																						
เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2561

วิทยาลัยนวัตกรรม	เนื่องในโอกาสครบรอบ	21	ปี																						
เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2561

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	เนื่องในโอกาส
ครบรอบ	53	ปี	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์		2561

คณะสหเวชศาสตร์	เนื่องในโอกาสครบรอบ	22	ปี	
เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์		2561

คณะทันตแพทยศาสตร์	เนื่องในโอกาสครบรอบ	22	ปี	
เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561

สถาบันไทยคดีศึกษา		เนื่องในโอกาสครบรอบ	47	ปี	
เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2561
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แนะน�าคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47/2561

ผศ.ดร.ประช�  คุณธรรมดี
ประธานกรรมการ

 น�ยอภินันท์  ชูหนู ว่�ที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอ�ด น�งส�วษิญ�ภ� ชุณหวร�นนท์
 รองประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ		 รองประธานกรรมการ

 น�งกนกรด�  ศรว�รี  รศ.ดร.โกวิท ช�ญวิทย�พงศ์  น�ยบุญเลิศ  วั่นเส็ง            
 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ

 น�งส�วดุษฎี  ช่วงแก้ว น�ยธนินท์รัฐ  สุขสมกุลนันท์
  เหรัญญิก	 กรรมการและเลขานุการ
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 น�ยจำ�ลอง  พันธุฤทธิ์     น�งส�วบรรจง นำ้�นวล น�ยพุทธิวัฒน์ วิเศษสิงห์
 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ  

 น�งรัมภ�พร สำ�รองกิจ น�งส�วส�ยฝน อำ�พันศรี น�ยสิทธิชัย พันเศษ
 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 

แนะน�าคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47/2561

ผลการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561
จ่ายปันผล 7% เฉลี่ยคืนเงินกู้ 15%

	 สอมธ.	จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2561	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2561
ณ	หอประชมุใหญ่	มธ.	ท่าพระจนัทร์	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ท่านรองศาสตราจารย์	เกศนิี	
วิฑูรชาติ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นประธานในพิธี	รองศาสตราจารย์	
นพ.ศุภชัย	ฐิติอาชากุล	ประธานในที่ประชุมใหญ่	ได้กล่าวรายงานผลการดำาเนินงาน	
ต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจำาปี	2561	ความว่า	กระผมในนามของสมาชกิ	คณะกรรมการ	
ดำาเนินการ	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด		

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี	ที่ได้กรุณามาเป็นเกียรติในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2561	ในโอกาสนี้กระผม	
ขออนญุาตรายงานผลการดำาเนนิงาน	และกจิการของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	ในรอบปี	2560	ดงันี้	
		 	ในปี	2560	สมาชิกได้ให้ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการดำาเนินการ	และเจ้าหน้าที่	ที่ยึดมั่นในหลักการความซื่อสัตย์
สุจริต	ความโปร่งใสตรวจสอบได้	การบริการที่รวดเร็ว	ความมีนำ้าใจ	เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิก	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การยดึมัน่ในการสร้างความมัน่คง	และการลงทนุทีไ่ม่เสีย่งภยั	และให้ผลตอบแทนทางการเงนิในอตัราสงูแก่ผูถ้อืหุน้	และผูฝ้าก
เงิน	และการดูแลเอาใจใส่สมาชิกผู้กู้	และ	การให้สวัสดิการที่ดีแก่มวลสมาชิก	ชุมชนและสังคม	ทำาให้จำานวนสมาชิก	สอมธ.	
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เพิ่มขึ้นจาก	9,029	คน	ในปี	2559	เป็น	9,372	คน	ในปี	2560	เพิ่มขึ้น	343	คน	มีทุนดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	จาก	25,956.98	
ล้านบาท	ในปี	2559	เป็น	27,731.69	ล้านบาท	ในปี	2560	เพิ่มขึ้น	1,774.71	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.84	และสามารถ	
ทำากำาไรสุทธิได้	476.15	ล้านบาท	
	 จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ จำากัด	 จึงทำาให้การดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จ	 อีกปีหนึ่ง	 เมื่อสิ้นปี 2560  
มีกำ�ไรสุทธิ 476.15 ล้�นบ�ท ส�ม�รถจ่�ยเงินปันผลให้แก่สม�ชิกในอัตร�ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับก�รลงทุนประเภทอื่นๆ และจ่�ยเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตร�ร้อยละ 15 ต่อปี จ�กอัตร�ดอกเบี้ย
เงินกู้ร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ่งเท่�กับสม�ชิก สอมธ. จ่�ยดอกเบี้ยเงินกู้เพียงร้อยละ 4.25 ต่อปี หรือเพียงร้อยละ 0.35 ต่อ
เดือนเท่�นั้น นับว่�เป็นอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตำ่�ม�ก เมื่อเปรียบเทียบกับสถ�บันก�รเงินทั่วไป และยังส�ม�รถจัดสรร 
เข้�กองทุนเพื่อเป็นสวัสดิก�รให้กับสม�ชิก ได้อย่�งเหม�ะสมต�มอุดมก�รณ์ของสหกรณ์อีกด้วย
	 นอกจากนี้ในปี	 2560	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	
สอมธ.	 ผ่านมาตรฐาน	“ระดับดีเลิศ”	 ประเมินและจัดระดับโดยสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	 1	 กรม	
ส่งเสริมสหกรณ์
	 จากนัน้	ได้ดำาเนนิการประชมุตามวาระต่างๆ	จนถงึวาระรบัรองผลการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการประจำา
ปี	2561	เมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	2560	ซึง่ทีป่ระชมุ	ได้ออกเสยีงรบัรองคณะกรรมการดำาเนนิการทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เรยีบร้อย	
หลังจากประชุมเสร็จสิ้น	จึงดำาเนินการจ่ายเงินปันผล	7%	และเงินเฉลี่ยคืน	15%	ณ	บริเวณ	สำานักงาน	สอมธ.ท่าพระจันทร์
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แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

	 ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 (สอมธ.)	 ชุดที่	 47/2561	 โดยมติเวียน

คณะกรรมการดำาเนินการครั้งที่	1/2561	วันที่	8	มีนาคม	2561	ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 เพื่อ	

ทำาหน้าที่บริหารงาน	สอมธ.	ให้เกิดความคล่องตัว	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1. คณะอนุกรรมก�รว�งแผน
	 ทำาหน้าที่การวางแผนและกำาหนดแนวทาง	 และทิศทางนโยบายของสหกรณ์	 การประเมินผลการดำาเนินงานของสหกรณ์	

วางมาตรการและแนวทางเงินออมและเงินกู้ของสมาชิก	 รวมทั้งการวางแผนเพื่อการดำาเนินการโครงการต่างๆ	 เพื่อความก้าวหน้า

และเจริญเติบโตของ	สอมธ.	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 	 1.	 ผศ.ดร.ประชา	 คุณธรรมดี	 ประธานอนุกรรมการ		

		 		 2.	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 อนุกรรมการ

		 		 3.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 อนุกรรมการ		

		 		 4.	 นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์	 อนุกรรมการ		

		 	 5.	 นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์		 อนุกรรมการ		

		 		 6.	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว		 อนุกรรมการ		

	 		 7.	 นางรัมภาพร	 สำารองกิจ		 อนุกรรมการ		

		 		 8.	 นางสาวสายฝน	 อำาพันศรี	 อนุกรรมการ		

		 		 9.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 อนุกรรมการ		

	 	 10.	นางบุศริน	 ช้างอยู่	 อนุกรรมการ		

		 	 11.	นางแสงเทียน	 ปรุงแสง		 อนุกรรมการ		

		 	 12.	นางสาวนิตยา	 โชครักษ์	 อนุกรรมการ		

	 		 13.	นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล		 เลขานุการ

	 2. คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร 
	 ทำาหน้าที่บริหารและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ	์ การบริหารเงินเพื่อการลงทุนรวมทั้งการควบคุมบริหาร

งานจัดการ	และการบริหารทั่วไป	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	รองประธาน	กรรมการ	เหรัญญิก	เลขานุการ	ผู้จัดการ	และผู้ช่วย

ผู้จัดการ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 	 1.	 ผศ.ดร.ประชา	 คุณธรรมดี	 ประธานกรรมการ		

		 	 2.	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 กรรมการ

		 	 3.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 กรรมการ		

		 	 4.	 นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์	 กรรมการ		

		 	 5.		 นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์		 กรรมการ		

		 	 6.	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว		 กรรมการ	

	 	 7.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 กรรมการ

		 	 8.	 นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล		 กรรมการ

		 	 9.	 นางบุศริน	 ช้างอยู่		 กรรมการ

		 	 10.	นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 กรรมการ

		 	 11.	นางสาวนิตยา	 โชครักษ์	 เลขานุการ		
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	 3. คณะกรรมก�รเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
	 ทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำาขอกู้	 ประเภทพิเศษ	 วางแนวทาง	 ตรวจสอบ	 ติดตามให้เป็นไปตามระเบียบแล้วนำาเสนอ	

คณะกรรมการดำาเนินการ	และมีอำานาจในการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินดังมีรายนามต่อไปนี้

	 	 1.	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 ประธานกรรมการ		

	 	 2.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 กรรมการ

	 		 3.	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว	 กรรมการ

	 	 4.	 นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์		 กรรมการ

	 	 5.	 นายบุญเลิศ	 วั่นเส็ง	 กรรมการ

	 	 6.	 นางรัมภาพร	 สำารองกิจ	 กรรมการ

		 	 7.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 กรรมการ

		 	 8.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 กรรมการ

		 	 9.	 นายนุกูลกิต	 เรืองศรี		 เลขานุการ	 	

	 4. คณะกรรมก�รเงินกู้ส�มัญ
	 ทำาหน้าที่พิจารณาอนุมัติคำาขอกู้เงินประเภทสามัญ	และเงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบการตรวจสอบ	การติดตาม	รวมทั้ง

การวางแนวทางต่างๆ	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 	 1.	 นายอภินันท์	 ชูหนู		 ประธานกรรมการ		

	 		 2.	 นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์	 กรรมการ	

	 	 3.	 นายบุญเลิศ	 วั่นเส็ง	 กรรมการ

	 	 4.	 นางสาวบรรจง		 นำ้านวล		 กรรมการ

	 	 5.	 นายพุทธิวัฒน์	 วิเศษสิงห์		 กรรมการ

	 	 6.	 นางสาวสายฝน	 อำาพันศรี	 กรรมการ

		 	 7.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 กรรมการ	

		 	 8.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 กรรมการ	 	

		 		 9.	 นายนุกูลกิต	 เรืองศรี		 เลขานุการ	 	

	 5. คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�เงินทุนเพื่อก�รส�ธ�รณประโยชน์ เงินกองทุนทดแทน 
      และกองทุนเกษียณอ�ยุร�ชก�ร 
	 ทำาหน้าที่อนุมัติคำาขอรับการช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์	สาธารณภัย	หรือภัยพิบัติต่างๆ	เงินทุนเพื่อการศึกษา	เงิน

กองทนุทดแทน	และเงนิกองทนุเกษยีณอายรุาชการ	รวมทัง้การวางแนวทางในการให้การสงเคราะห์	และสวสัดกิารต่างๆ	เพือ่พจิารณา

ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนและอื่นๆ	ให้เป็นไปตามระเบียบ	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 	 1.	 นางรัมภาพร	 สำารองกิจ	 ประธานอนุกรรมการ	

	 	 2.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 อนุกรรมการ		

	 		 3.	 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว	 อนุกรรมการ	 	

	 	 4.	 นางกนกรดา	 ศรวารี	 อนุกรรมการ	 	

		 	 5.	 นายจำาลอง	 พันธุฤทธิ์		 อนุกรรมการ	

	 	 6.	 นายสิทธิชัย	 พันเศษ	 อนุกรรมการ	

		 	 7.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 อนุกรรมการ	 	

		 	 8.	 นางแสงเทียน	 ปรุงแสง	 อนุกรรมการ	 	 	

		 	 9.	 นางสาววันเพ็ญ	 หนูเล็ก	 เลขานุการ	
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6. คณะอนุกรรมก�รวิช�ก�รเพื่อก�รศึกษ�สหกรณ์ออมทรัพย์ 
	 ทำาหน้าที่จัดอบรม	สัมมนา	และวิเทศวิชาการ	เพื่อพัฒนากรรมการ	เจ้าหน้าที่	และสมาชิก	โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความรู	้ความเข้าใจให้แก่กรรมการ	เจ้าหน้าที	่สมาชกิในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง	อนัจะก่อให้เกดิการพฒันาการเจรญิเตบิโตแก่	สอมธ.	

อย่างมีเสถียรภาพ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ตลอดจน	จัดอบรมสัมมนาแก่ขบวนการสหกรณ์ทั่วไป	ดังมีรายนามต่อไปนี้

		 	 1.	 นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์	 ประธานอนุกรรมการ		

		 	 2.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร	 เอี่ยมสะอาด	 อนุกรรมการ

	 	 3.	 รศ.ดร.โกวิท	 ชาญวิทยาพงศ์	 อนุกรรมการ

	 	 4.	 นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์		 อนุกรรมการ

	 	 5.	 นายบุญเลิศ	 วั่นเส็ง	 อนุกรรมการ

	 	 6.	 นางสาวบรรจง		 นำ้านวล		 อนุกรรมการ

	 	 7.	 นายพุทธิวัฒน์	 วิเศษสิงห์	 อนุกรรมการ

	 	 8.	 นางสาวสายฝน	 อำาพันศรี	 อนุกรรมการ

		 	 9.	 นางสาวนิตยา	 โชครักษ์	 เลขานุการ

7. คณะอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์  	

	 ทำาหน้าทีเ่ผยแพร่ข่าวสาร	และให้ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการบรหิารงานของ	สอมธ.	แก่มวลสมาชกิ	เสรมิสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่าง	สอมธ.	สมาชิก	คณะกรรมการดำาเนินการ	 เจ้าหน้าที่	ตลอดจนสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีกับสหกรณ์อื่น	ดังมี	

รายนามต่อไปนี้

	 	 1.	 นางสาวสายฝน	 อำาพันศรี	 ประธานอนุกรรมการ

	 	 2.	 นางกนกรดา	 ศรวารี	 อนุกรรมการ	 	

		 	 3.	 นายจำาลอง	 พันธุฤทธิ์		 อนุกรรมการ	

	 	 4.	 นางสาวบรรจง		 นำ้านวล		 อนุกรรมการ

	 	 5.	 นายพุทธิวัฒน์	 วิเศษสิงห์	 อนุกรรมการ

	 	 6.	 นางรัมภาพร	 สำารองกิจ	 อนุกรรมการ

		 	 7.	 นายรังษี	 ธารารมย์	 อนุกรรมการ	

		 	 8.	 นางบุศริน	 ช้างอยู่	 อนุกรรมการ

		 	 9.	 นางสุนันทา	 ญาณศีล	 เลขานุการ

8. คณะอนุกรรมก�รคอมพิวเตอร์
	 ทำาหน้าที่ในการศึกษา	 วางแผน	 และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	 รวมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการให้บริการ	

แก่สมาชิกและการบริหารงานให้เหมาะสมกับขนาด	และธุรกิจของ	สอมธ.	ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	รวมถึง	

การจัดซื้อ	จัดจ้าง	และการบำารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	ดังมีรายนามต่อไปนี้

		 	 1.	 ดร.อำานวยพล	 แจ้งเจริญ		 ที่ปรึกษา

		 		 2.	 ว่าที่	ร.ต.อดิศร		 เอี่ยมสะอาด	 ประธานอนุกรรมการ	

		 	 3.	 นายอภินันท์	 ชูหนู	 อนุกรรมการ

	 	 4.	 นายธนินท์รัฐ	 สุขสมกุลนันท์	 อนุกรรมการ

		 	 5.	 นางกนกรดา	 ศรวารี	 อนุกรรมการ

		 	 6.	 รศ.ดร.โกวิท	 ชาญวิทยาพงศ์	 อนุกรรมการ

	 	 7.	 นางรัมภาพร	 สำารองกิจ	 อนุกรรมการ
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	 	 8.	 นายสิทธิชัย	 พันเศษ	 อนุกรรมการ

		 	 9.	 นายรังษี	 ธารารมย์		 อนุกรรมการ

		 	 10.	นางแสงเทียน	 ปรุงแสง		 อนุกรรมการ

		 		 11.	นางสาวนงลักษณ์	 สีนวลนนท์สกุล	 เลขานุการ		 	

9. คณะอนุกรรมก�รตรวจรับคอมพิวเตอร์
	 ทำาหน้าที่ในการตรวจรับคอมพิวเตอร์ทั้ง	 Hardware	 และ	 Software	 ตามที่คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์ได้จัดซื้อให้

เรยีบร้อย	ครบถ้วน	และถกูต้อง	ตามคณุสมบตัทิีจ่ดัซือ้ทกุประการ	และนำาเสนอ	ประธานกรรมการเพือ่พจิารณาอนมุตัิ	ดงัมรีายนาม

ต่อไปนี้

		 	 1.		 นางสาวดุษฎี	 ช่วงแก้ว		 ประธานอนุกรรมการ		 		 	

	 	 2.	 นางสาวษิญาภา	 ชุณหวรานนท์	 อนุกรรมการ	

		 	 3.	 นายพุทธิวัฒน์	 วิเศษสิงห์	 อนุกรรมการ

	 	 4.	 นางบุศริน	 ช้างอยู่	 อนุกรรมการ

		 	 5.	 นางสาววันเพ็ญ	 หนูเล็ก	 เลขานุการ

ซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน
*	 ทีด่นิ	10	ไร่	2	งาน	แบ่งขายเป็นแปลงๆ	ละ	50	ตารางวา	80	ตารางวา	และ	100	ตารางวา	พร้อมปลกูสร้างบ้านได้	ราคา

ตารางวาละ	17,500.00	บาท	ติดต่อ	คุณเด่น	มีประวัติ	โทรศัพท์	08-1628-6107
*	 ที่ดิน	 302	 ตารางวา	 ติดทะเลสาบ	 อยู่ในหมู่บ้าน	 อริสรา	 เพลส	 ซอยอริสรา	 3	 ราคาตารางวาละ	 18,000.00	 บาท		

ติดต่อ	คุณณิชภัทร	08-1359-3055,	09-5739-4242
*	 ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	18	ตาราวา	3	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	ต่อเติมครัวและหน้าบ้านเต็มพื้นที่	จอดรถได้	1	คน	อยู่หมู่บ้าน

พฤกษา	 18/1	 บ้านเลขที่	 71/492	 หมู่	 4	 ต.บางแม่นาง	 อ.บางใหญ่	 จ.นนทบุรี	 ราคา	 1,350,000.00	 บาท	 ติดต่อ		
คุณสุภาภรณ์	เพ็งจันทร์	โทรศัพท์	08-5115-1148,	08-9667-4664

*	 ที่ดิน	โฉนดเลขที่	13520	เนื้อที่	21	ไร่	2	งาน	65	ตารางวา	ราคาไร่ละ	250,000.00	บาท	และ	โฉนดที่ดินเลขที่	3141	
เนื้อที่	9	ไร่	3	งาน	77	ตารางวา	ราคาไร่ละ	210,000.00	บาท	อยู่	ต.รางบัว	อ.จอมบึง	จ.ราชบุรี	ติดต่อ	คุณคณัสมน		
ชูกำาเหนิด	โทรศัพท์	09-3432-9506

*	 ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	16	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	อยู่หมู่บ้านพฤกษา	12	ต.คลองสาม	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	
ราคา	1,300,000.00	บาท	ติดต่อ	คุณบุญธรรม	เลี่ยนเพชร	08-9922-6316

*	 ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	20	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	พร้อมแอร์	3	เครื่อง	เครื่องทำานำ้าอุ่น	ต่อเติมครัวหลังบ้านพร้อม	
ตดิตัง้ซงิค์	ทีด่ดูควนั	ชัน้วางของ	ตู	้หลงัคาจอดรถหน้าบ้าน	อยูห่มูบ้่าน	ศภุาลยัโนโววลิล์	จ.ปทมุธาน	ีราคา	2,300,000.00	
บาท	ติดต่อ	คุณกนกวรรณ	จิระกาล	โทรศัพท์	09-4946-5159,	087-670-4716	

*	 ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	17.9	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	พร้อมมุ้งลวดเหล็กดัด	ห้องครัวปูกระเบื้อง	อ่างล้างจาน	2	ช่อง	
หน้า-หลัง	ทำาหลังคา	อยู่หมู่บ้านพฤกษาวิลล์	43	ซอยวัดตะเคียน	ราคา	1,930,000.00	บาท	ติดต่อ	คุณปภัชญา	ไพเราะ	
โทรศัพท์	06-3140-3075
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ขอแสดงความเสียใจ

	 สอมธ.	ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก	สอมธ.	ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ
ท่านสมาชิกมา	ณ	โอกาสนี้	

	 สอมธ.	เป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพ	นางสาวสภุาพร	

ฐานนัตร์สฤษดิ	์สมาชกิเลขทะเบยีนที	่2819	สงักดั	ทัว่ไป	

เมื่อวันที่	26	มกราคม	2561	ณ	วัดบางเสาธง	กรุงเทพฯ	

	 สอมธ.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	นายพเยาว์

นวมงาม	 สมาชิกเลขทะเบียนที่	 04644	 สังกัด	 ทั่วไป		

เมื่อวันที่	17	มกราคม	2561	ณ	วัดเพิ่มทาน	จ.ปทุมธานี	

	 	 สอมธ.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 นายจิตกร		

ทองมัง่	สมาชกิเลขทะเบยีนที่	10717	สงักดั	โรงพยาบาล	

มธ.	เมือ่วนัที	่27	กมุภาพนัธ์	2561	ณ	วดัพระศรมีหาธาตุ	

บางเขน	กรุงเทพฯ		
บรรยายหน่วยงาน 

	 สอมธ.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 นายนิตย์	

พวงชะเอม	สมาชกิเลขทะเบยีนที	่2603	สงักดั	คณะวทิยาศาสตร์ฯ	

เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2561	ณ	วัดเวฬุวัน	จ.ปทุมธานี		
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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 เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบนำาฝากเงินมาที่หมายเลข โทรสาร 0-2225-9487

  พร้อมระบุ ช่ือ-นามสกุล ให้ชัดเจน และโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกคร้ังว่า 

  สอมธ. ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2224-1343, 0-2226-1877 โทรสาร 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

ท่ีปรึกษา
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

ประธานกรรมการ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

savings@tu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
		 สวสัดค่ีะ	สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทกุท่าน	ข่าว	สอมธ.

ฉบบันีเ้ป็นฉบบัแรก	ของคณะกรรมการดำาเนนิการ	ชดุที	่47/2561	คณะกรรมการดำาเนนิการ	

ชุดปัจจุบันนี้	 ใครมีภารกิจหน้าที่อะไร	 ดูได้จากจุลสารฉบับนี้	 พร้อมข่าวสาร	 สาระน่ารู้	

อยากจะกระซิบบอกดังๆ	 ว่า	 อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ขอนำาเสนอคอลัมน์ใหม่	

“เรื่องเล่า”	 (เล่าให้ความรู้และให้รางวัล)	 จะเล่าแบบไหนต้องติดตามอ่านกันนะคะ	

และขอแจ้งข่าวดสีำาหรบัสมาชกิทีม่บีตุร	จดัเตรยีมเอกสารให้พร้อมนะคะ	คาดว่าจะประกาศ

ให้ยืน่ขอทนุการศกึษาประจำาปี	2561	ระหว่างเดอืนเมษายนถงึเดอืนกรกฎาคม	2561	นีค่้ะ	สมาชกิสามารถตดิตามดขู่าวสารและ

ข้อมลูต่างๆ	ได้ที	่http://savings.tu.ac.th/	หรอืต้องการแสดงความคดิเหน็	เสนอแนะได้ทาง	Email:	savings@tu.ac.th	ค่ะ	

สวัสดีค่ะ 
 
 น�งส�วส�ยฝน อำ�พันศรี
 ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์
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