
	 	 กดเงินสดได้สะดวกสบายผ่านบัตร	 ATM	 Krungsri	 ขั้นตอนง่ายๆ	 โดยเปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์	 (กรณีที่ยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์)	 และ
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จะได้รับบัตร	ATM-ID
1.	 ถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่านตู้	ATM
	 สมาชิกสหกรณ์ฯ	สามารถถอนเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์	ด้วยบัตร	ATM-ID
	 ทั่วราชอาณาจักร	ตลอด	24	ชั่วโมง	(กรุงเทพ	รายการละ	8	บาท	ตจว.	10	บาท)
2.	 ถอนเงินกู้ฉุกเฉิน	ผ่านตู้	ATM
	 บริการสำาหรับสมาชิกที่มีเงินกู้ฉุกเฉิน	ATM	กับสหกรณ์	สามารถกดเงินกู้ฉุกเฉิน
	 ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ทั่วราชอาณาจักร	(กรุงเทพ	รายการละ	8	บาท	ตจว.	10	บาท)
3.	 ชำาระค่าหุ้น/หนี้	สหกรณ์	ผ่านระบบ	Bill	Payment	รายการละ	10	บาท
	 สำาหรับสมาชิกทุกท่าน	และสมาชิกที่เกษียณอายุการทำางานไปแล้ว	สามารถโอน
	 เงินชำาระค่าหุ้น/หนี้	ผ่าน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	 	 บริการนี้ช่วยให้สมาชิกประหยัดเวลา	 ในการทำาธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์	
พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	 ATM-ID	 ในอัตราร้อยละ	1.00	ต่อปี	 สูงกว่าออม
ทรัพย์ธนาคาร
	 	 สมัครตอนนี้	ฟรี	ค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้าปีแรก	พร้อมรับของกำานัล	เมื่อเปิด
บัญชีกับ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

	 	 สนใจติดต่อและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
	 	 สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำากัด

สอ.มจธ. เชิญสมาชิกเปิดบัญชีออมทรัพย์ ATM-ID

				สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	ทุกท่าน	ยินดีที่ได้มีโอกาสกลับมาร่วมกับท่าน	ทำางานให้สหกรณ์ฯ	เรา
อีกครั้ง	หลังจากได้หยุดพักไป	2	ปีเต็ม	2	ปีที่ผ่านไปผมมีเวลาพักผ่อนจริงๆ	ได้ท่องเที่ยว	ได้เล่นกีฬา	ออกกำาลังกาย	ได้
บริหารกายบริหารใจ	 และอ่านหนังสือที่อยากจะอ่าน	 โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับคำาสอนของพระพุทธศาสนา	 จนมั่นใจ
ว่าตัวเองเข้าใจหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา	 ที่สามารถนำาไปปฏิบัติ	 เพื่อลดความทุกข์ให้เหลือน้อยลงได้	 ในฐานะ
ปุถุชนคนธรรมดาผู้ดำารงตนอยู่ใน	โลกียะวิสัย	(ผู้ครองเรือน)
			สองปีที่ผ่านไป	ผมมีความรู้สึกว่า	ตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	ทั้งกาย	ใจ	และสมอง	ทั้งๆ	ที่อายุมากขึ้น	มั่นใจว่า
สามารถทำางานได้อีก	2	ปี	สบายๆ
				แต่ก็จะไม่ประมาทนะครับ	พระพุทธเจ้าได้สอนว่า	คนเรา	เมื่อเกิดมาแล้ว	มีความแก่เป็นธรรมดา	มีความเจ็บป่วย

เป็นธรรมดา	มีการพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองรักและชอบเป็นของธรรมดา	และมีความตายเป็นที่สุดของชีวิต	ระหว่างที่มีชีวิตอยู่	ทุกชีวิต	จะไม่
สามารถข้ามพ้น	 โลกธรรม	ไปได้	นั่นคือ	มีลาภ-เสื่อมลาภ	มียศ-เสื่อมยศ	มีสรรเสริญก็มีนินทา	มีสุขก็มีทุกข์	ทั้งหมดเป็นสัจจธรรมประจำาโลก	
ไม่มีผู้ใดข้ามพ้นไปได้	แม้พระอรหันต์
	 ดังนั้นระหว่างทีมีชีวิตอยู่	ทุกคนควรจะมุ่งทำาดีให้มากกว่าทำาความชั่ว	ไม่ควรประมาท	เพราะทุกชีวิตไม่มีอะไรจีรัง	ยั่งยืน	มีเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	
แล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง	เป็น	สังขตธรรม	นี่คือสัจจธรรมครับ
 พูดถึงสหกรณ์ฯ	เราบ้าง	จากการประชุมใหญ่ประจำาปี	2557	เมื่อ	17	กุมภาพันธ์	2557	ได้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย	สมาชิกทุกท่าน	
ต่างพึงพอใจ	และมีความยินดีกับผลงานสหกรณ์	ที่สามารถทำากำาไรได้เพิ่มขึ้นมาก	ทำาให้สามารถจ่ายเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน	และเงินกองทุนต่างๆ	
เพิ่มขึ้น	ดังที่ได้ทราบกันแล้ว	สมาชิกทุกคนควรขอบคุณคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่บริหารสหกรณ์ฯ	ให้ประสบผลสำาเร็จดังที่กล่าวมาแล้ว
	 อีกมุมหนึ่งที่พวกเราสมาชิกควรจะมองก็คือว่า	ณ	วันนี้	สหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	เราได้พัฒนาเป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารที่เข้มแข็ง
มั่นคงขึ้นมาก	แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร	ก็สามารถทำางานต่อเนื่องกันได้โดยง่าย
	 แต่อย่างไรก็ตาม	เราก็ไม่ควรประมาท	ทุกคนต่างมีหน้าที่ต้องช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ฯ	ของเรา	ให้เข้มแข็ง	และมั่นคงยิ่งๆ	ขึ้น	
เพื่อความยั่งยืนตลอดไป	 เราสมาชิกทุกคน	 โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ	 จะต้องจดจำาและปฏิบัติตาม	 พระราชดำารัสของ	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ได้พระราชทานไว้	เมื่อ	26	มีนาคม	พ.ศ.	2527	เป็นทั้งปรัชญาและอุดมการณ์	ในการทำาหน้าที่ของพวกเราทุกๆ	
คน	 เราควรจะจดจำาและนำาไปปฏิบัติให้ได้	 เพื่อสหกรณ์ของเรา	จะได้มีแต่ความเจริญและสามารถอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ให้กับสมาชิกทุกๆ	
คนได้ตลอดไป

   อาจารย์ประมาณ		ชอนตะวัน
	 	 	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	40

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. คุยกับสมาชิก
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ฉบับที่	1		คณะกรรมการชุดที่	40 กุมภาพันธ์	-	มีนาคม	2557

กรรมการผู้จัดการ สอ.มจธ.
ร่วมให้ความรู้เรื่องสหกรณ์

ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มจธ.

	 กรรมการและผู้จัดการ	 ผศ.บุรินทร์	 ลิ้มชาวฟ้า	
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	
ครั้งที่	 1	 ประจำาปี	 2557	 ในหัวข้อ	 “ออมอย่างไรกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์”	เมื่อวันพุธที่	5	มีนาคม	2557	ณ	
ห้องประชุมสนั่น	สุมิตร



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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ประธานกรรมการ
หมายเลข 1 = 342 ใบ  หมายเลข 2 = 419 ใบ  หมายเลข 3 = 139 ใบ

บัตรดี 900 ใบ (98.04%)
บัตรเสีย 18 ใบ (1.96%)

ผู้ตรวจสอบกิจการ
รับรอง 803 ใบ (88.24%) 
ไม่รับรอง 86 ใบ (10.33%)
บัตรเสีย 13 ใบ (1.43%)

คณะกรรมการดำาเนินการ
บัตรดี 902 ใบ (98.13%)
บัตรเสีย 16 ใบ (1.87%)

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,312 คน  ผู้มาใช้สิทธิ์ 921 คน  คิดเป็น 70.20%

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2557

รางวัลที่	1	เงินมูลค่า	10,000	บาท	จำานวน	2	รางวัล	ได้แก่	
1.	 นายสมศักดิ์	 เดชมา	 สมาชิกเลขที่	 00149
2.	 นายปรีชา	 ทองตัน	 สมาชิกเลขที่	 00676
รางวัลที่	2	เงินมูลค่า	5,000	บาท	จำานวน	4	รางวัล	ได้แก่	
1.	 นางธารารัตน์	 มีแต้ม	 สมาชิกเลขที่	 01385
2.	 นางสาวนันท์นภัส	 มหาวัตร	 สมาชิกเลขที่	 01734
3.	 นายสุธี	 สังข์เทศ	 สมาชิกเลขที่	 00861
4.	 นางสายพิน	 ร้อยกล้า	 สมาชิกเลขที่	 00868
รางวัลที่	3	เงินมูลค่า	2,500	บาท	จำานวน	8	รางวัล	ได้แก่
1.	 นายจรัญ	 ทองประยูร	 สมาชิกเลขที่	 00621
2.	 นางสาวสยุมพู	 เอกทัน	 สมาชิกเลขที่	 02067
3.	 นายสนอง	 เชื้ออินทร์	 สมาชิกเลขที่	 00351
4.	 นางสุภัทรา	 สมเมือง	 สมาชิกเลขที่	 01188
5.	 นางพิชญ์สินี	 สุนทรวร	 สมาชิกเลขที่	 01254
6.	 นางพัชรีภรณ์	 ลิ่มจีน	 สมาชิกเลขที่	 01400
7.	 นางสิริกาญดา	 ยะสูงเนิน	 สมาชิกเลขที่	 02676
8.	 นายณพชร			 สมที่นึก	 สมาชิกเลขที่	 02598
รางวัลที่	4	เงินมูลค่า	1,000	บาท	จำานวน	11	รางวัล	ได้แก่
1.	 นางสาวดารณี	 วารีทิพย์ขจร	 สมาชิกเลขที่	 00612
2.	 นายมงคล	 ด้วงสำารวย	 สมาชิกเลขที่	 01845
3.	 นางกอบกุล	 ฤกษ์สมุทร	 สมาชิกเลขที่	 00616
4.	 นายสง่า	 ตาบทอง	 สมาชิกเลขที่	 00439
5.	 นางสาวสุภาภรณ์	 สมสาย	 สมาชิกเลขที่	 01397
6.	 นางสาวอุไรพร	 อิทธิชัยเจริญ	 สมาชิกเลขที่	 02605

7.	 นายนพภมาศ	 บุญทับ	 สมาชิกเลขที่	 00256
8.	 นายสุรพล	 ศิริคุณ	 สมาชิกเลขที่	 01607
9.	 นางอรญา	 เพ็ชรอุไร	 สมาชิกเลขที่	 01381
10.	นางสาววราภรณ์	 ไอสวริยาธิปัติ	 สมาชิกเลขที่	 00267
11.	นางสาวธิษตยา	 จังอินทร์	 สมาชิกเลขที่	 00593
รางวัลที่	5	เงินมูลค่า	600	บาท	จำานวน	15	รางวัล	ได้แก่
1.	 นางอภิญญา	 รุ่งเรืองพลางกูร	 สมาชิกเลขที่	 00358
2.	 นายสถาพร	 สิงหะ	 สมาชิกเลขที่	 02795
3.	 นางอรุณี	 โอฬารานนท์	 สมาชิกเลขที่	 00900
4.	 นายสุทธิ	 พึ่งแย้ม	 สมาชิกเลขที่	 00251
5.	 นางสาวมุชจรินทร์	 นกสุวรรณ์	 สมาชิกเลขที่	 00203
6.	 นางสาวเจนจิรา	 เชื้อบุญอุ้ม	 สมาชิกเลขที่	 02041
7.	 นายสมจิตร	 ซ้อนพิมาย	 สมาชิกเลขที่	 02176
8.	 นายวสันต์	 สีเมฆ	 สมาชิกเลขที่	 01191
9.	 นายมานะ	 อมรกิจบำารุง	 สมาชิกเลขที่	 00933
10.	นายศุภชัย	 เดชเพ็ชร์	 สมาชิกเลขที่	 02604
11.	นายพรศักดิ์	 เจริญวนันท์	 สมาชิกเลขที่	 01435
12.	นางสาวศิริพร	 หนวดหอม	 สมาชิกเลขที่	 02730
13.	นายทิศ	 อ้ายตั้ง	 สมาชิกเลขที่	 00657
14.	นางสาวเปรมวดี	 พลจร	 สมาชิกเลขที่	 00700
15.	นางสาวถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 สมาชิกเลขที่	 00171

	 รวม	40	รางวัล	เป็นเงิน	80,000.-	บาท	(แปดหมื่นบาทถ้วน)	
โดยโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของสมาชิกที่ได้รับรางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ประธานกรรมการ ลำ�ดับที่	 1	 หมายเลข	2	 นายประมาณ	 ชอนตะวัน	 ได้คะแนน	419	คะแนน	 (45.64%)
คณะกรรมการ ลำ�ดับที่	 1	 หมายเลข	3	 น.ส.ถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 ได้คะแนน	507	คะแนน	 (55.23%)
 ลำ�ดับที่	 2	 หมายเลข	2	 นายจุมพล			 ฟังนภาแก้ว	 ได้คะแนน	491	คะแนน	 (53.49%)
 ลำ�ดับที่	 3	 หมายเลข	5	 นายนิธิ	 บุรณจันทร์	 ได้คะแนน	481	คะแนน	 (52.40%)
 ลำ�ดับที่	 4	 หมายเลข	6	 น.ส.ศิวะทัศน์	 หาพุฒพงษ์	 ได้คะแนน	475	คะแนน	 (51.74%)
 ลำ�ดับที่	 5	 หมายเลข	1	 นายสมพร	 เชยเสงี่ยม	 ได้คะแนน	470	คะแนน	 (51.20%)
 ลำ�ดับที่	 6	 หมายเลข	12	 นางนวลจิรา	 ณ	ป้อมเพชร	 ได้คะแนน	454	คะแนน	 (49.46%)
 ลำ�ดับที่	 7	 หมายเลข	4	 นางถวิลวงษ์			 อิมะนันทน์	 ได้คะแนน	423	คะแนน	 (46.08%)
ผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 	 หมายเลข	1	 นางปริญดา	 เจิมจาตุผล	 คะแนนรับรอง	816	คะแนน	 (88.89%)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
แนะนำาทีมสินเชื่อชุดใหม่

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 ได้เข้า
เยี่ยมสหกรณ์	 เพื่อแนะนำาทีมสินเชื่อชุด
ใหม่	เมื่อวันจันทร์ที่	10	กุมภาพันธ์	2557	
เวลา	15.00	น.	ณ	สำานักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์	มจธ.	จำากัด



ฉบับที่	1		คณะกรรมการชุดที่	40

กุมภาพันธ์	-	มีนาคม	2557

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 40

	 อาจารย์ประมาณ	 ชอนตะวัน	 ประธานกรรมการ	 นำา
กรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 40	 เข้าพบท่านอธิการบดี	 เนื่องใน
โอกาสเข้ารับตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จำากัด	 ชุดที่	 40	
เมื่อวันอังคารที่	25	กุมภาพันธ์	2557	ณ	สำานักงานอธิการบดี	
ชั้น	8	

ประธานและกรรมการดำาเนินการ สอ.มจธ. ชุดที่ 40 เข้าพบอธิการบดี

คณะกรรมการอำานวยการ
1.	 อาจารย์ประมาณ	 ชอนตะวัน	 ประธาน
2.	 นางปราณี	 คงสาคร	 กรรมการ
3.	 ผศ.นิธิ	 บุรณจันทร์	 กรรมการ
4.	 น.ส.ศิวะทัศน์	 หาพุฒพงษ์	 กรรมการ
5.	 นายจุมพล	 ฟังนภาแก้ว	 กรรมการ
6.	 นางจักษ์พัฒนา	 อภัยจิตร	 เลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.	 นางถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 ประธาน
2.	 ผศ.สุเมธ	 อังคะศิริกุล	 กรรมการ
3.	 ดร.กิจจา	 เทพศิริ	 กรรมการ
4.	 น.ส.กนกรัตน์	 นาคหฤทัย	 กรรมการ
5.	 น.ส.ถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 กรรมการ
6.	 นางมะลิวรรณ	 ขุนแทน	 กรรมการ
7.	 นางนวลจิรา	 ณ	ป้อมเพชร	 เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1.	 นายจุมพล	 ฟังนภาแก้ว	 ประธาน
2.	 นางปราณี	 คงสาคร	 กรรมการ
3.	 ผศ.นิธิ	 บุรณจันทร์	 กรรมการ
4.	 ผศ.สุเมธ	 อังคะศิริกุล	 กรรมการ
5.	 น.ส.ถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 กรรมการ
6.	 ดร.กิจจา	 เทพศิริ	 กรรมการ
7.	 น.ส.กนกรัตน์	 นาคหฤทัย	 กรรมการ
8.	 นางถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 กรรมการ
9.	 นางนวลจิรา	 ณ		ป้อมเพชร	 กรรมการ
10.	นางมะลิวรรณ	 ขุนแทน	 กรรมการ
11.	นายสมพร	 เชยเสงี่ยม	 เลขานุการ
คณะกรรมการเงินกู้สามัญ
1.	 นายจุมพล	 ฟังนภาแก้ว	 ประธาน
2.	 น.ส.ถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 กรรมการ
3.	 นางถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 กรรมการ
4.	 นายสมพร	 เชยเสงี่ยม	 กรรมการ
5.	 นางมะลิวรรณ	 ขุนแทน	 เลขานุการ

คณะกรรมการชุดต่างๆ

ผศ.สุเมธ	อังคะศิริกุล
กรรมการ

น.ส.ถนอมจิตร์	วัฒนเรืองโกวิท
กรรมการ

นางนวลจิรา	ณ	ป้อมเพชร
กรรมการ

นายสมพร	เชยเสงี่ยม
กรรมการ

นางมะลิวรรณ	ขุนแทน
กรรมการ

ดร.กิจจา	เทพศิริ
กรรมการ

อาจารย์ประมาณ	ชอนตะวัน
ประธานกรรมการ

นางปราณี	คงสาคร
รองประธานกรรมการ	คนที่	1

นายจุมพล	ฟังนภาแก้ว
กรรมการ

ผศ.นิธิ	บุรณจันทร์
รองประธานกรรมการ	คนที่	2

น.ส.ศิวะทัศน์	หาพุฒพงษ์
กรรมการและเหรัญญิก

ผศ.บุรินทร์	ลิ้มชาวฟ้า
กรรมการและผู้จัดการ

นางถวิลวงษ์	อิมะนันทน์
กรรมการ

น.ส.กนกรัตน์	นาคหฤทัย
กรรมการ

นางจักษ์พัฒนา	อภัยจิตร
กรรมการและเลขานุการ

มอบของที่ระลึก
เนื่องในโอกาสที่ประธานกรรมการ

ชุดที่ 39 จะหมดวาระ
	 คณะกรรมการชุดที่	 39	 มอบของที่ระลึก	 เนื่องใน
โอกาสที่	 รศ.จำารูญ	 ตันติพิศาลกุล	 ประธานกรรมการ	 ชุด
ที่	 39	 จะหมดวาระ	 ในวันประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ
พิเศษ	เมื่อวันพุธที่	12	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557	ณ	ห้องประชุม
สันติ	พัสดร	สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ



บรรณาธิการ:	นางถวิลวงษ์	อิมะนันทน์			ที่ปรึกษา:	อาจารย์ประมาณ	ชอนตะวัน,	นางจักษ์พัฒนา	อภัยจิตร			พิสูจน์อักษร:	ดร.กิจจา	เทพศิริ
กองบรรณาธิการ:	ผศ.สุเมธ	อังคะศิริกุล,	นางนวลจิรา	ณ	ป้อมเพชร,	นางมะลิวรรณ	ขุนแทน,	นางสาวกนกรัตน์	นาคหฤทัย,	นางสาวถนอมจิตร์	วัฒนเรืองโกวิท,	นางศิริพร	สิงห์เรือง

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จำากัด			โทร.	0	2470	8297-8,	0	2470	8398-9,	0	2470	8370		โทรสาร	0	2470	8298		www.kmutt.ac.th/sacco

บรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557

ร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557 ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ

 นางจักษ์พัฒนา	อภัยจิตร	และนางถวิลวงษ์	อิมะนันทน์	เป็นผู้
แทน	สอ.มจธ.	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน	มหกรรมสินค้าสหกรณ์	
ปี	2557	ภายใต้คำาขวัญ	สหกรณ์ไทยสร้างเศรษฐกิจไทย	เมื่อวันที่	5	
มีนาคม	2557	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี

	 ประธานกรรมการ	 อ.ประมาณ	 ชอนตะวัน	 แสดงความยินดี
กับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ	 จำากัด	 ในโอกาสเข้า
รับรางวัล	สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น	ระดับภาค	เมื่อวันที่	5	มีนาคม	
2557	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำาปี 2557
	 ผศ.บุรินทร์	 ล้ิมชาวฟ้า	 และ
นางจักษ์พัฒนา	 อภัยจิตร	 เป็นผู้แทน	
สอ.มจธ.	 ร่วมวางพานพุ่มสักการะ	
พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลง
กรณ	 พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	
เม่ือวันพุธท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 2557	
เน่ืองในวันสหกรณ์แห่งชาติ	ณ	บริเวณ
ลานพระรูปพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย	
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย


