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ใ น เ ล่ มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ กรกฎาคม 2561

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ  อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 2.50% - 3.75% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.00% ต่อปี (31 มี.ค. 59)
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สอมธ. โดย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที ่ร่วมพธิที�าบญุตกับาตร เนือ่งในวนัสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ครบ 84 ปี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2561 ณ บริเวณสนามฟุตบอล มธ. ท่าพระจันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด



วันน้ีที่.......สอมธ. หน่วย: บาท

พ.ค.61 มิ.ย.61

จำ�นวนสม�ชิก   9,510 คน   9,512 คน 

1. สินทรัพย์รวม  30,749,768,907.45  30,911,694,929.01 

	 1.1	 เงินให้สมาชิกกู้ 	5,371,554,045.12	 	5,394,244,771.53	

	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	9,737,224,000.00	 	9,833,476,000.00	

	 1.3	 เงินลงทุน

	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	339,324,894.14	 	588,200,208.34	

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

	 	 1.3.3	เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 	13,278,174,824.13	 	13,074,134,287.99	

	 1.4		สินทรัพย์อื่น 	23,491,144.06	 	21,639,661.15	

2. หนี้สินรวม

	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก 	18,153,411,996.12	 	18,245,253,126.68	

	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น 	5,079,000,000.00	 	5,079,000,000.00	

	 2.3		หนี้สินอื่น 	280,674,993.56	 	266,530,283.38	

3. ทุนของสหกรณ์

	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น 	5,065,856,800.00	 	5,101,404,890.00	

	 3.2	 ทุนสำารอง 	1,296,776,146.10	 	1,296,776,986.10	

	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ 	168,189,830.51	 	167,923,130.51	

	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	534,782,410.66	 	532,884,544.66	

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

	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 	26,000.00	 	26,000.00	

	 (12	ราย) (12	ราย)

	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส 	60,000.00	 	64,500.00	

	 (40	ราย) (43	ราย)

	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 	304,800.00	 	372,000.00	

	 (236	ราย) (280	ราย)

	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	หรือบุตร	หรือบิดามารดา 	767,000.00	 	952,000.00	

(85	ราย) (105	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 	50,000.00	 	60,000.00	

(10	ราย) (12	ราย)

	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	หรือคู่สมรส	หรือบิดามารดา	ประสบภัยพิบัติ 	15,000.00	 	15,000.00	

(6	ราย) (6	ราย)

	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 	15,000.00	 	15,000.00	

(10	ราย) (10	ราย)

	 4.8	 เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต	หรือได้รับอันตราย 	396,491.10	 	428,673.74	

	 	 แก่ร่างกายจากอุบัติเหตุ (26	ราย) (32	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 	1,284,400.00	 	1,913,400.00	

(12	ราย) (18	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61-90	ปีบริบูรณ์ 	1,966,000.00	 	2,360,400.00	

(289	ราย) (341	ราย)
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คุยกับประธานกรรมการ

	 	 	 	 	
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี

     ประธานกรรมการ

	 	

	 ว่าด้วยเรื่องการบริหารเงินบุคคล	ตอนที่	1

	 ผมอยากชวนสมาชิกพูดคุย	 เรื่อง	 บริหารการเงินส่วนบุคคล	 ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกทุกคนน่าจะให้ความสนใจ	 ไม่ว่า

สมาชิกจะมีเงินเหลือ	(มาฝาก	สอมธ.)	หรือเงินไม่พอ	(มากู้	สอมธ.)	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 ผมแนะนำาว่าสมาชิกทุกคนควรจะรู้ว่ารายได้ของเรามาจากไหนบ้าง	 และรายจ่ายของเราเป็นอย่างไร	 การรู้ข้อมูล	

ส่วนนี้จะทำาให้เราสามารถรู้สถานะที่แท้จริงทางการเงินว่า	 เราอยู่ในประเภทเงินเหลือ	 หรือเงินไม่พอ	 นอกจากนั้น	 เรายัง

สามารถรูไ้ด้ว่า	รายจ่ายบางประเภทเราจะจดัการอย่างไร	เพือ่ให้ดทีีส่ดุสำาหรบัเรา	บางครัง้พฤตกิรรมของเราเองเป็นตวักำาหนด

ว่า	 เราอยู่ในประเภทเงินเหลือหรือเงินขาด	 ลองดูกรณีที่	 หมอภาคย์	 (ที่เข้าไปช่วยหมูป่าน้อย)	 บังคับบัญชาหน่วยของเขา	

เราจะทราบว่าทั้งหน่วยไม่มีใครสูบบุหรี่	 พูดง่ายๆ	 ว่าติดบุหรี่มาเป็นเลิกทุกคน	 ผลลัพธ์คือ	 มีเงินเหลือจากบุหรี่ที่ไม่ได้สูบ		

ทีพ่ดูอย่างนีไ้ม่ได้หมายความว่าจะสนบัสนนุให้เรากระเหมด็กระแหม่จนลำาบาก	แต่อะไรตดัได้น่าจะตดัครบั	เราเองจะรูว่้าอะไร

จำาเป็นไม่จำาเป็น	มีลูกเกรงใจมากน้อยแค่ไหน	หรือรายจ่ายเพื่อสังคมมากน้อยแค่ไหน	หลักๆ	แนะว่าหากปราศจากอบายมุข	

สมาชิกเราก็จะลำาบากน้อยกว่าที่เป็นอยู่

	 ทีนี้ขอพูดเฉพาะกรณีเงินเหลือก่อนครับว่า	เงินที่เหลือเราจะไปลงทุนอะไรดีให้งอกเงย	หลักง่ายๆ	คือ	การฝากเงิน

โดยเฉพาะกบัสถาบนัการเงนิทีม่ัน่คง	และให้ผลตอบแทนสมเหตสุมผล	ซึง่	สอมธ.	กเ็ป็นหนึง่ในสถาบนัเหล่านัน้ครบั	บางคน

ทีม่คีวามรูเ้รือ่งกองทนุอาจพจิารณาลงทนุได้ภายใต้หลกัการทีว่่ากองทนุนัน้ถกูกฎหมาย	และให้ผลตอบแทนชนะเงนิฝาก	ซึง่

ก็มีกองทุนจำานวนมากที่ทำาได้ภายใต้ความเสี่ยงระดับหนึ่ง	 นอกจากนั้นหากมีความรู้และมีเวลาก็อาจลงหุ้นสามัญ	 แต่ยำ้าว่า

ต้องมีความรู้	มีเวลา	และมีวินัยครับ	หุ้นสามัญจะเสี่ยงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง	แต่หากสมาชิกมองว่าหุ้นสามัญนั้นเราเน้นปันผล	

ก็มีบางตัวที่ให้ผลประกอบการดีและปันผลดีชนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ครับ

	 ฉบบัทีแ่ล้วผมเตอืนเรือ่งแชร์ลกูโซ่	อย่างน้อยสองสามกลุม่	ซึง่เป็นข่าวไปเมือ่ช่วงอาทติย์ทีส่องของเดอืนกรกฎาคมนี้

เองว่า	มีการจับกุมกลุ่ม	โอดี	แคปปิตอล	ซึ่งมีหลายกลุ่มย่อย	ก็ยำ้าอีกทีว่า	แชร์ลูกโซ่มีลักษณะเฉพาะอยู่อย่างหนึ่งคือ	ต้องหา

สมาชิกเพื่อได้ส่วนแบ่ง	 และที่มาที่ไปของการประกอบการไม่แน่ชัดนัก	 (ต้องบอกว่าที่เตือนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ	MLM	 แต่	

อย่างใด	เพราะกลุม่	MLM	กม็ลีกัษณะทีเ่หมอืนการซือ้ของได้ส่วนลด)	หากเรามเีหตมุผีล	ไม่โลภนกั	เรากไ็ม่ตกเป็นเหยือ่ของ

แชร์ลูกโซ่อย่างแน่นอน	

	 ผมกำาลังจะจัดทำาโครงการให้คำาปรึกษาการบริหารการเงินแก่สมาชิก	 เพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกในการบริหาร	

การเงินบุคคล	ติดตามกันด้วยนะครับ

	 ดงันัน้	หากเราเข้าใจการบรหิารเงนิง่ายๆ	เริม่จากการทำาบญัชรีายรบัรายจ่าย	เราจะเหน็ว่า	เราเป็นกลุม่เงนิเหลอื	หรอื

เงินขาด	และเริ่มลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นลง	และหากเงินเหลือ	เราก็บริหารเงินแบบง่ายๆ	ด้วยการฝากเงิน	ซื้อกองทุน	ลงทุน	

ก็จะทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้	 แต่ช้าก่อนหลักง่ายๆ	 นี้	 มากับความซื่อสัตย์ต่อตนเอง	 การมีเหตุมีผล	 มีเป้าหมายชัดเจนว่า	

เราหวังเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักความพอเพียง	และพอประมาณ	

ด้วยความปรารถนาดีต่อสมาชิกทุกท่าน
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หลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อ
	 สอมธ.	จดัโครงการความรูสู้อ่าชพีให้แก่สมาชกิ		หลกัสตูรแรกสำาหรบัปีนี	้ได้แก่	หลกัสตูร	ข้าวเกรยีบปากหม้อ	จดัขึน้	
เมื่อวันที่	9	มิถุนายน		2561	ณ	สอมธ.	ศูนย์รังสิต	โดยวิทยากร	คุณขนิษฐา	ชัยชาญกุล	โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
ความรูสู้อ่าชพีนี	้กเ็พือ่ให้สมาชกิใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	รวมถงึสามารถนำาความรูท้ีไ่ด้ไปต่อยอดเพือ่นำาไปประกอบอาชพี
เสริมได้อีกด้วย		เนื่องจากในการจัดอบรมวิชาชีพแต่ละหลักสูตร	วิทยากรมีความจริงจัง	จริงใจในการสอน	อยากให้สมาชิก

ที่มาอบรม	ได้นำาวิชาที่ได้กลับ
ไปใช้ได้จริงๆ	ซึ่งในหลักสูตรนี้	
เริ่มสอน	 ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ขั้นตอนสำาคัญ	 คือการขึงผ้า
บนปากหม้อให้ตึง	และสอมธ.	
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ท่านที่มา	

อบรมจะสามารถนำาวชิาความรู้	
นี้ไปใช้ได้ต่อไป	 สำาหรับท่านที่พลาดคราวนี้ยังมีอีกหลายหลักสูตร	 เช่น	 กุยช่ายแป้งบาง	 เปิดรับสมัคร	 23-31	 ก.ค.	 2561,	
หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ	เปิดรับสมัคร		14-20	ส.ค.	2561,	หลักสูตรบ๊ะจ่าง		เปิดรับสมัคร	1-5	ต.ค.	2561	สนใจหลักสูตร
ไหน	ก็สมัครกันตามวันที่แจ้งนะคะ	“แค่รู้อย่�งเดียวไม่สู้ลงมือทำ�
ค่ะ”		สมาชิกสามารถดูข้อมูลข่าวสาร	และการจัดกิจกรรม		ต่างๆ	
ของ	สอมธ.	ได้อย่างรวดเร็ว	ได้ที่	www.savings.tu.ac.th	**โปรด
ติดตามข่าวสารของ	 สอมธ.	 	 แล้วท่านจะได้ไม่พลาดกิจกรรม
สำาคัญ**

สร้างงาน สร้างอาชีพ

ซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน
	

*	 ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	หลังมุม	เนื้อที่	30	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	อยู่หมู่บ้านเมืองประชา	บนถนนหทัยราษฏร์	37	
คลองสามวาตะวนัตก	เขตมนีบรุ	ีกรงุเทพฯ	ราคา	1.75	ล้านบาท	ตดิต่อ	คณุพมิลสริ	ิพเิชษพรีะพนู	โทรศพัท์	081-373-0073

*	 ที่ดิน	 3	 ไร่	 3	 งาน	 67	 ตารางวา	 ติดถนนเลียบคลองเปรมประชากร	 ห่างจากสถานีรถไฟธรรมศาสตร์	 1	 กิโลเมตร		
ราคาไร่ละ	6	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณพัทธนันท์	โคระทัต	โทรศัพท์	063-382-4165

*	 ทีด่นิ	100	ตารางวา	อยูซ่อยวงแหวนตะวนัตก	29	ตดิมอเตอร์เวย์	คลองห้า	คลองหลวง	ถนนลาดยาง	ออกทางมอเตอร์เวย์	
มีไฟฟ้า	นำ้าประปา	ราคา	1.5	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณแสงเดือน	โทรศัพท์	089-447-6693

*	 ขาย	D	คอนโด	ชั้น	7	เนื้อที่	30	ตารางเมตร	1	ห้องนอน	1	ห้องนำ้า	ห้องมุม	อยู่ตรงข้าม	มธ.	ราคา	2,200,000	บาท		
ติดต่อ	รศ.ดร.นรินทร์	วัฒนกุล	โทรศัพท์	081-868-7059

*	 ทาวน์เฮาส์	 2	 ชั้น	 3	 ห้องนอน	 2	 ห้องนำ้า	 อยู่หมู่บ้านพรทวีวัฒน์	 ต.คลองสอง	 อ.คลองหลวง	 จ.ปทุมธานี	 ติดต่อ	
คุณแสงดาว	โทรศัพท์	081-254-6159

*	 ทาวนเ์ฮาส์	2	ชัน้	18	ตารางวา	2	ห้องนอน	2	ห้องนำ้า	อยูห่มูบ้่านศรบีณัฑติ	5	ต.บางกรวย	อ.บางกรวย	จ.นนทบรุี	ตดิต่อ
คุณแสงดาว	โทรศัพท์	081-254-6159
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โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ 

	 สอมธ.จัดโครงก�รศึกษ�ดูง�น ณ ศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้�นของพ่อ จ.พระนครศรีอยุธย� แวะไหว้ 
พระมงคลบพิตรเสริมศิริมงคล จบทริปด้วยก�รต�มรอยออเจ้� ณ วัดไชยวัฒน�ร�ม ทริปนี้ Happy สุดๆ ไปเลย

	 สอมธ.จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ	 นอกสถานที่	 พาสมาชิกไปศึกษาดูงาน	
ณ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	สัมผัสบรรยากาศจริง	และเรียนรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านและการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีวิต	 และเพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจ	 ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีกิน	
มีใช้อย่างยั่งยืน	
	 โดยบรรยายกาศการดงูาน	เตม็ไปด้วยความ
สนุกสนานเริ่มจากการฟังบรรยายจากวิทยากร	 ได้

บรรยายถงึการน้อมนำาหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของ	“พ่อหลวง	รชักาลที	่9”	มาใช้ในการจดัการ
พื้นที่ที่มีอยู่	 ให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้	 เพื่อให้เราๆ	 ท่านๆ	 ได้ไปเยี่ยมเยือน	 ทั้งนี้อาจทำาให้
หลายๆ	ท่านเกิดแรงบันดาลใจว่า“ฉันจะกลับมาพัฒนาที่ดินน้อยๆ	ของฉันบ้าง”	เริ่มจากการ
ทำากิน	 เหลือก็แบ่งปัน	หลังจากฟังบรรยายเสร็จสรรพ	กิจกรรมแรกที่ทางศูนย์ฯ	ได้เตรียมไว้	
ให้เราทำา	ได้แก่	“การสานปลาตะเพียน”	สิ่งเล็กๆ	ที่เรียกว่าปลาตะเพียนใบลาน	หลายท่าน	
ก็เพิ่งเคยทำาเป็นครั้งแรกในชีวิต	หลายๆ	ท่าน	 ได้เคยทำาในวัยเด็กและหลงลืมไปบ้างแล้ว	หลังจากนั้น	 ก็เดินชมบรรยากาศ	
ในศนูย์ฯ	ทีถ่งึแม้แดดจะร้อน	แต่กร่็มรืน่	มทีัง้แปลงปลกูข้าวสาธติ	แปลงผกัสวนครวั	เลีย้งไก่	ให้อาหารแพะ	ฯลฯ	กจิกรรมที	่2	

ได้แก่	 การสาธิตการทำาโรตีสายไหม	 “ยากแค่ไหนถามใจเธอดู”	 แต่ละขั้นตอน		
กว่าจะได้สายไหมเส้นเลก็ๆ	บางๆ	ไหนจะแป้งอกี	โอ๊ย!	ยากทกุขัน้ตอน	ซือ้เขากนิ	
ดีกว่า	 ...	 สนุกสนานจากการลุ้นและลองลงมือทำาแถมด้วยการชิมโรตีสายไหม	
และเพือ่ให้การไปการดงูานในศนูย์ฯ	แห่งนีบ้รรลเุป้าหมาย	สดุท้ายของกจิกรรม
คอื	“การลงดำานา”	ณ	แปลงนาสาธติ	ป่านนีข้้าวจะขึน้หรอืเปล่าไม่รู้	แต่รูว้ธิกีาร	
ดำานา	เสร็จสิ้นการดูงาน	สอมธ.	พาสมาชิกไปไหว้พระ	ณ	วัดมงคลบพิตร	และ
ตามรอยแม่การะเกด	ณ	วัดไชยวัฒนาราม	สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ	 ของ	 สอมธ.	 ได้จาก	www.savings.tu.ac.th	 แล้วพบกันใหม่	
กิจกรรมดีๆ	รอท่านอยู่	ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมของ	สอมธ.	
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เลี้ยงอาหารเด็กก�าพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จำากดั	จดัโครงการส่งเสรมิจรยิธรรม	ครัง้ที	่1/2561	ถวายภตัตาหารเพล	
พระสงฆ์	6	รูป	และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำาพร้าวัดสระแก้ว	จำานวน	1,200	คน	พร้อมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการ	
จัดอาหารกลางวันมื้อต่อไปรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	169,081.00	บาท	

	 สอมธ.	พร้อมด้วยสมาชิก	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	จำานวน	147	คน	ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำานวน	
6	 รูป	 และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำาพร้าวัดสระแก้ว	 จำานวน	 1,200	 คน	พร้อมมอบเงินที่สมาชิกคณะกรรมการและ	
เจ้าหน้าที่	 ได้ร่วมกันบริจาค	 เป็นจำานวนเงิน	 169,081.00	 บาท	 เพื่อสมทบทุนในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อต่อไป	
นอกจากนี้ยังมีสิ่งของบริจาคอื่นๆ	 ที่สมาชิกร่วมกันบริจาค	 เช่น	 เสื้อผ้า	 และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ	 มากมาย	 สอมธ.		
ต้องขอบพระคุณ	สมาชิกผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำากุศลในครั้งนี้	สำาหรับสมาชิกที่ทำาบุญตั้งแต่	300	บาทขึ้นไป	สอมธ.	
จะจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ท่านต่อไป	

ประวัติพอสังเขป 
	 วัดสระแก้ว	 เดิมชื่อ	 วัดสะแก	 ตำาบลบ้านปะขาว	 อำาเภอป่าโมก	 จังหวัดอ่างทอง	 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย	
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	หรือประมาณ	300	ปีเศษมาแล้ว	มาเปลี่ยนชื่อเป็น	วัดสระแก้ว	ในปี	พ.ศ.	2495	โดยพระอธิการ	
ฉบับ	ขันติโก	(พระครูขันตยาภิวัฒน์)	จึงเรียกชื่อวัดสระแก้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	วัดสระแก้วได้เริ่มให้การอุปการะและเลี้ยงดู
เด็กๆ	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2485	เป็นต้นมา	ซึ่งผู้ริเริ่มในการให้ความอุปการะแก่เด็กๆ	ก็คือ	พระครูขันตยาภิวัฒน์	หรือหลวงพ่อ	
ฉบับ	 จนมาถึงปัจจุบัน	 ได้มีท่านเจ้าอาวาสรูปใหม่มาบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือ	 ดูแล	 และอนุเคราะห์แก่เด็กกำาพร้า	
และยากจนของวดัสระแก้ว	ซึง่ผูค้นหรอืชาวบ้านทัว่ไปต่างชืน่ชมในความมเีมตตากรณุา	ความเอือ้อาทร	ความหวงัดขีองท่าน
ที่มีแก่เด็กๆ	ทุกคน	ท่านผู้นี้ก็คือ	หลวงพ่อไพเราะ	หรือ	ดร.พระมหาไพเราะ	ฐิตสีโล	 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดสระแก้ว	
โดยท่านได้เข้ารับตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาส	 วัดสระแก้ว	 และ	 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้ว	 (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)		
รูปปัจจุบัน	ซึ่งท่านดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและบริการสังคม	เทียบเท่าคณบดี	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-	
ลงราชวิทยาลัย	 อยู่ก่อนแล้ว	 ความที่หลวงพ่อรูปนี้	 เป็นพระนักพัฒนา	พระที่มีเมตตาธรรมอย่างสูง	 เป็นพระนักเทศชื่อดัง	
จึงมีลูกศิษย์อย่างมากมาย
	 ท่�นติดต�มข่�วส�รและก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ ที่รวดเร็วและสะดวก ได้ท�ง www.savings.tu.ac.th

โครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่ 1/2561 



คณะเศรษฐศาสตร์	ในโอกาสครบรอบ	69	ปี																					

เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2561	

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์																								

ในโอกาสครบรอบ	1	ปี	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2561

แสดงความยินดี สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ
ของหน่วยงานต่างๆ 

คณะรัฐศาสตร์	ในโอกาสครบรอบ	69	ปี	

เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2561		

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	ในโอกาสครบรอบ	33	ปี	

เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2561

สนง.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบรอบ	36	ปี	

เมื่อวันที่	25	มิถุนายน		2561

คณะพยาบาลศาสตร์	ในโอกาสครบรอบ	22	ปี															

เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2561

สนง.	วิทยาศาสตร์และเทคโนยีชั้นสูง	ครบรอบ	2	ปี	

เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2561

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

ในโอกาสครบรอบ	26	ปี	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2561
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คุณนิยม	วิจิตรสาร	ทะเบียนสมาชิกที่	00393	

สังกัดทั่วไป	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2561	

ณ	วัดบุญยประดิษฐ์	กรุงเทพมหานคร	

คุณวันทนา	 วิจิตรสาร	 ทะเบียนสมาชิกที่	 00307	 สังกัดทั่วไป	

เมือ่วนัที	่28	พฤษภาคม	2561	ณ	วดันางนอง		กรงุเทพมหานคร	

คุณไพฑูรย์	ธำารงค์เทพพิทักษ์	ทะเบียนสมาชิกที่	00387	

สังกัดทั่วไป		เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2561	

ณ	วัดสุวรรณ	กรุงเทพมหานคร

คุณอำาไพ	เอี่ยมแก้ว	ทะเบียนสมาชิกที่	02639	สังกัดทั่วไป	

(ขร.บำานาญ)	เมื่อวันที่	11	มิถุนายน		2561	

ณ	วัดผาสุกมณีจักร	กรุงเทพมหานคร	

คุณอาคม	ศรีสำารวย	ทะเบียนสมาชิกที่	3044	

สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์ฯ	เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2561	

ณ	วัดแก้วฟ้าจุฬามณี	กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐรดี	เล็กรังสรรค์	ทะเบียนสมาชิกที่	03870	สังกัดทั่วไป	

เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2561	ณ	วัดต้นเชือก	จ.นนทบุรี	

ขอแสดงความเสียใจ
 สอมธ. ร่วมเป็นเจ้�ภ�พพิธีสวดพระอภิธรรมศพสม�ชิก สอมธ. ขอแสดงคว�มเสียใจต่อครอบครัวของท่�น 
สม�ชิกม� ณ โอก�สนี้
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บรรยายหน่วยงาน

	 สอมธ.	 นำาโดย	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ	 สอมธ.	 แก่สมาชิก		
เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ	ได้มีการจัดสัมมนาของหน่วย	ดังนี้	

	 กองบริหารศูนย์รังสิต	 เมื่อวันที่	 25	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้อง	248	อาคารปิยชาติส่วนต่อขยาย	มธ.	ศูนย์รังสิต		
พร้อมมอบเงินสนับสนุนการสัมมนา	10,000.00	บาท

	 คณะสหเวชศาสตร์	 เมื่อวันที่	 26	 มิถุนายน	 2561	ณ	ห้อง	 963	 อาคารปิยชาติ	 มธ.	 ศูนย์รังสิต	 พร้อมสนับสนุน	
การจัดสัมมนา	จำานวน	10,000.00	บาท	

	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 เมื่อวันที่	 3	 กรกฎาคม	 2561	ณ	ห้องประชุมสถาพร	พร้อมสนับสนุน	
การจัดสัมมนา	จำานวน	10,000.00	บาท
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มาเยี่ยมมาเยือน 
	 สอมธ.	ให้การต้อนรับเพื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์	มาเยี่ยม	และศึกษาดูงาน	สอมธ.	ดังนี้

	 เมือ่วนัที	่10	พฤษภาคม	2561	คณะกรรมการดำาเนนิการและเจ้าหน้าที	่สหกรณ์ออมทรพัย์ครุสุมัพนัธ์จงัหวดัสรุนิทร์	
จำากัด	มาเยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	ท่าพระจันทร์	

	 เมื่อวันที่	 1	 มิถุนายน	 2561	สอมธ.	 ให้การต้อนรับ	 สมาชิก	 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์	
Udayana	University	Co-operative	of	Ball-Indonesia	มาเยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	ศูนย์รังสิต	

	 เมื่อวันที่	 8	มิถุนายน	2561	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	จำากัด	
เยี่ยมเยียน	ศึกษาดูงาน	ณ	สำานักงาน	สอมธ.	ท่าพระจันทร์

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 จำากัด	 เข้าเยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน	 เมื่อวันที่	 21	 มิถุนายน	 2561		
ณ	สำานักงาน	สอมธ.	ท่าพระจันทร์
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บัตรประกันอุบัติเหตุ 
	 เรยีน	สมาชกิ	สอมธ.	โปรดทราบ	สอมธ.	ได้ดำาเนนิการต่อประกนัอบุตัเิหตใุห้สมาชกิเรยีบร้อยแล้ว	กบับรษิทั
กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎ�คม 2561 - วันที่ 3 กรกฎ�คม 2562	
	 สำาหรบัสมาชกิทีอ่ยูใ่น	มธ.	สอมธ.	ได้จดัส่งให้สมาชกิตามหน่วยงานของท่านเรยีบร้อยแล้ว	ส่วนสมาชกิสงักดั
ทัว่ไปสอมธ.	ได้จัดส่งให้ตามทีอ่ยูท่ีท่่านแจ้งไว้กบั	สอมธ.	เรยีบร้อยแล้ว	และท่านที่ไม่ได้แจ้งให้ส่งเอกสารใดๆ	ไปตาม
ที่อยู่	ท่านสามารถมาขอรับบัตรประกันได้ที่สำานักงาน	สอมธ.	

ก�รใช้บัตรประกัน 
	 สมาชิกสามารถยื่นบัตรประกันพร้อมบัตรประชาชน	 โดยไม่ต้องชำาระเงินสดในวงเงินตามหน้าบัตรประกัน		
ได้กำาหนดไว้	กับโรงพยาบาลที่ร่วมกับบัตรประกันได้ทันที	ซึ่งท่านสามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่	www.savings.
tu.ac.th

เฉลยค�ำตอบ
คำ�ถ�มกวนอ�รมณ์ ฉบับเดือน ก.พ.-มี.ค. 61 
คำ�ถ�มมีอยู่ว่� 
**  อะไรเอ่ย แขกจะทำ�หรือไม่ทำ� คืออะไร (บอกใบ้ให้นิดหนึ่ง  ...หนังจีนชอบใช้พูด มี 2 พย�งค์)  เฉลย บังอ�จ
**  สัตว์นำ้�ชนิดใด เป็นส�ยกำ�เนิดของสัตว์บก ? เฉลย ปล�ช่อนแม่ล�
	 ขอบคุณสม�ชิกทุกท่�นที่ส่งคำ�ตอบม�ร่วมสนุกกันนะคะ  สำ�หรับสม�ชิกที่ตอบคำ�ถ�มถูก ได้แก่  
		 1.	 คุณวิชัย	เสือโต	เลขทะเบียนสมาชิก	3768	สังกัดกองบริหารศูนย์รังสิต
	 2.	 คุณดลกัลป์กนก	นราสิทธิ์เสรี		เลขทะเบียนสมาชิก	2463		สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์ฯ
	 รับของร�งวัลได้ที่ สอมธ. ได้เลยค่ะ
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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
		 สวสัดค่ีะสมาชกิ	สอมธ.	ทกุท่าน	ข่าวฉบบันี้	มกีจิกรรมดทีีน่่าสนใจสำาหรบัสมาชกิ	
หลายกิจกรรมด้วยกัน	กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกและครอบครัว	 คือ
โครงการความรู้สู่อาชีพทั้ง	 3	 หลักสูตร	 ให้สมาชิกเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามสะดวก	
เลยค่ะ	ทั้งนี้	ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่	สอมธ.	กำาหนดไว้นะคะ	อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อ
แสดงความขอบคุณสมาชิก	 คือโครงการเลี้ยงเกษียณอายุ	 ขอเรียนเชิญสมาชิก	 สอมธ.	
ที่เกษียณอายุราชการ	 ปี	 2561	 ทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ	 ในวันที่	
19	กันยายน	2561	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	(หลักสี่)	กำาหนดการและรายละเอียดทาง	

สอมธ.จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งค่ะ	 สอมธ.	 ได้ดำาเนินการต่อประกันอุบัติเหตุให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว	 กับบริษัทกรุงเทพ
ประกันภัย	สอมธ.	จัดส่งบัตรให้ท่าน	ตามหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่	สมาชิกทั่วไป	จัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับ	สอมธ.	สมาชิก
สามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ	 รวมถึงรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้บัตรประกันฯ	 ได้อย่างรวดเร็วได้ทาง		
www.savings.tu.ac.th 
 
 น�งส�วส�ยฝน อำ�พันศรี
 ประธ�นอนุกรรมก�รประช�สัมพันธ์
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