
สร้างประโยชน์สุข เพื่อมวลสมาชิกอย่างยั่งยืน

	 ขอสวัสดีสมาชิก	สอ.มจธ.	ทุกท่านด้วยความยินดีครับ	ข่าวจากประธานฉบับนี้เป็นฉบับแรก	ภายหลังการประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปี	2558	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558	ซึ่งในปีนี้	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากเป็นประวัติกาล	รวม
ทั้งผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ท่าน	 ผอ.รัชนีพร	 พึ่งประสพ	 ซึ่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย	 สำาหรับ
ท่านที่ปรึกษาที่อยู่ร่วมประชุมกับพวกเราตลอดได้แก่	ท่าน	รศ.ดร.ไพบูลย์		หังสพฤกษ์	และท่าน	รศ.ดร.ไกรวุฒิ	เกียรติ
โกมล	 ซึ่งได้ให้เกียรติอยู่ร่วมประชุมกับพวกเราชาว	 สอ.มจธ.	 ตลอดเวลา	 ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ	 ท่านเป็นอย่างยิ่ง
สำาหรับบรรยากาศในการประชุม	ถือได้ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และสร้างสรรค์
	 ในขณะนี้	มีข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง	ที่ไปเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนียน	อาจทำาให้สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์	มจธ.	หลายท่านไม่สบายใจ	หรืออาจกังวลกับข่าวดังกล่าว

	 เหตุการณ์นี้เกิดจากคนไม่ดีในวงการสหกรณ์เพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน	 ทำาให้วงการสหกรณ์สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งประเทศ	 ถ้าพวกเราชาว
สหกรณ์	ไม่มีหลักคิด	หรือ	มีข้อมูลไม่เพียงพอ	ความตื่นตระหนก	อาจทำาให้ระบบสหกรณ์อ่อนแอหรือเสียหายได้
	 ขอเรียนชี้แจงว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ไม่ได้ทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงิน กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ทั้งในรูปของเงินฝากหรือการถือหุ้นใดๆ
ทั้งสิ้น	และได้มีการกำาหนดนโยบายก่อนหน้านี้เมื่อ	2–3	ปี	ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จะไม่เข้าไปทำาธุรกรรมใดๆ	กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม้จะ
ได้ดอกเบี้ยสูงก็ตามเพราะสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	รู้พื้นฐานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้ว
	 ขอเรียนย้ำาอีกครั้งว่าระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยใหญ่มากและมีความมั่นคงสูง	 มีจำานวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศขณะนี้	
8,000	กว่าสหกรณ์	มีสินทรัพย์รวมทั้งหมดมากกว่า	1.6	ล้านล้านบาท	เงินที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีปัญหา	มีเพียงประมาณ	12,000	ล้านบาทคิด
เป็นร้อยละ	0.75เท่านั้น	ซึ่งไม่ทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบ	มีปัญหาแน่นอน	ถ้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ตื่นตระหนกเกินไป	
	 ในขณะนี้	มีแนวทางในการแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอยู่	2	วิธีคือ

วิธีที่ 1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนล้มละล�ย	นำาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปประมูลขาย	เพื่อนำาเงินมาชำาระเจ้าหนี้	ทั้งเจ้าหนี้เงินฝาก	เจ้าหนี้เงินกู้	และ
อื่นๆ	วิธีนี้หลายสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้จะได้รับผลกระทบแน่ๆ	ไม่มากก็น้อย

วิธีที่ 2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟื้นฟูกิจก�ร	โดยทางรัฐบาลสนับสนุนให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา	(Soft	loan)	จากธนาคารของรัฐ	เพื่อให้สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนนำาไปบริหาร	เพื่อให้เกิดรายได้	แล้วนำาเงินไปชำาระหนี้	ซึ่งขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีเจ้าหนี้ทั้งที่เป็นสหกรณ์และ
รายบุคคล	หลายหมื่นคน	วิธีการนี้จำาเป็นต้องใช้เวลาหลายปี	แต่เจ้าหนี้ทุกคนจะได้รับการชำาระหนี้คืน

	 ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับรู้มา	จึงขอเรียนชี้แจง	ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	เราทุกท่านให้ทราบ
 ขอเรียนด้วยคว�มมั่นใจจริงๆว่�สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจ�กเหตุก�รณ์ครั้งนี้ ตรงกันข้�ม อ�จโชคดีจ�ก
เหตุก�รณ์นี้เช่นเดียวกับปีที่ผ่�นม� ถ้�สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. มีเงินฝ�กเหลือม�ก ถ้�นำ�ไปฝ�กหรือ ให้กู้แก่สหกรณ์ ข�ดสภ�พคล่องจะทำ�ให้
ได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น วิกฤติ ครั้งนี้ทำ�ให้มีโอก�สม�กขึ้น แต่ทั้งนี้ ท่�นต้องมั่นใจ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. และ ผู้บริห�รฯ เป็นสำ�คัญ
 ผมมั่นใจว่� วิกฤติครั้งนี้จะเป็นโอก�สของเร� แต่สม�ชิกต้องมั่นใจในระบบสหกรณ์ว่�ไม่มีปัญห�แน่นอน เพร�ะรัฐบ�ลสนับสนุนและผู้
บริห�รสหกรณ์ต้องซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่ได้และไม่คดโกง

    อาจารย์ประมาณ		ชอนตะวัน
	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	40

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. คุยกับสมาชิก
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ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำ�ปี 2558

	 อาจารย์ประมาณ	 ชอนตะวัน	 ประธาน
กรรมการ	และ	คุณถวิลวงษ์	อิมะนันทน์	กรรมการ
และเลขานุการ	 เป็นผู้แทน	 สอ.มจธ.	 เข้าร่วมพิธี
วางพานพุ่มสักการะพระราชวงศ์เธอกรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ์เ พ่ือเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ	 แห่งองค์พระบิดาแห่งสหกรณ์
ไทย	 เม่ือวันท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 2558	ณ	บริเวณ
ลานพระรูปพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย	 สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย



ข่�วสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรีจำ �กัด
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

ร�งวัลที่ 1 เงินสด ร�งวัลละ 5,000 บ�ท จำ�นวน 2 ร�งวัล
ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก
1.	 นายคงศิลป์	 แสงช้าง	 00443
2.	 นายอนุพงศ์	 มานะชัยชนะ	 02919
ร�งวัลที่ 2 เงินสด ร�งวัลละ 2,000 บ�ท จำ�นวน 4 ร�งวัล 
ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก
1.	 นายสมบูรณ์	 ยอดสอน	 00422
2.	 นายสุรพนธ์	 ตุ้มนาค	 00775
3.	 น.ส.วันดี	 กรุยทอง	 01421
4.	 นายวุฒิชัย	 เมฆสุวรรณ	 00950
ร�งวัลที่ 3 เงินสด ร�งวัลละ 1,000 บ�ท จำ�นวน 10 ร�งวัล
ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก
1.	 นางสิริพร	 จักรวาลพิทักษ์	 01350
2.	 น.ส.อนัญญา	 พลายเล็ก	 02031
3.	 นายฉัตรชัย	 มุ่งธัญญา	 01430
4.	 น.ส.พัชริน	 จวนวรชัย	 00623
5.	 นายวิบูลย์	 สำาราญรัมย์	 02440
6.	 น.ส.บุปผารัช	 ท่องมนต์วิทย์	 02796
7.	 น.ส.เมธาวดี	 วิจิตต์เจริญวัฒนา	 01615
8.	 นางสุจิตรา	 ไข่มุก	 00707
9.	 น.ส.เบญจมา	 ณ	มหาไชย	 01454
10.	 นายพงศ์พันธุ์	 จันทร์ประทีปฉาย		 01720
ร�งวัลที่ 4 เงินสด ร�งวัลละ 500 บ�ท จำ�นวน 24 ร�งวัล  
ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก
1.	 น.ส.วรรณพา	 เลาวิชุวกรนุกูล	 02900
2.	 นางสิริรัตน์	 วรวงศ์	 00369
3.	 นายวสันต์	 สีเมฆ	 01191
4.	 น.ส.เยาวเรศ	 จันทร์ไพจิตร	 02627
5.	 นางเปี่ยมศรี	 สุวรรณกูฏ	 00050
6.	 นายสมชาย	 เจริญทรัพย์	 00122
7.	 นายวิริยะ	 ไตรปัญญาศาสตร์	 00518
8.	 นางรมณพรรณ	 ขันทอง	 01586
9.	 นางพรรณปพร	 กองแก้ว	 01317
10.	 นายบุญส่ง	 กันพิบูลย์	 01986
11.	 นายสนั่น	 สระแก้ว	 00684
12.	 น.ส.ตรีรัตน์	 ขุนทอง	 02551

13.	 นายวิชัย	 คชารัตน์	 00524
14.	 นางสุรินทร์	 คำาหาญ	 00961
15.	 นางรัตนาภรณ์	 คุณเจริญ	 01777
16.	 น.ส.สาวิตรี	 กรียินดี	 02403
17.	 นายไพโรจน์	 น้อยเรืองฤทธิ์	 00510
18.	 นายสมบัติ	 กิ่งกาญจนวงศ์	 01060
19.	 นายนิพนธ์	 ส่องศิริ	 01140
20.	 นายอุดร	 ปะเลาะห์	 02951
21.	 น.ส.สมใจ	 เนียมพูลทอง	 00857
22.	 นายนพพร	 หงษ์ทอง	 00636
23.	 นายณัฐพล	 ทรงเจริญ	 02110
24.	 นางศิริพร	 ภู่ภักดี	 00420
ร�งวัลพิเศษ จำ�นวน 1 ร�งวัล (เต�อบไมโครเวฟ)
ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก
1.	 นางรุ้งเพชร	 ดอกบัว	 01468

รวมทั้งสิ้น 40 ร�งวัล
เป็นจำ�นวนเงิน 40,000 บ�ท (สี่หมื่นบ�ทถ้วน) 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

	 จำานวนสมาชิก	(ราย)	 1,865	 1,876
	 -	 สมาชิกสามัญ	 1,349	 1,355
	 -	 สมาชิกสมทบ	 516	 521
1.	 สินทรัพย์รวม	 	 5,334,312,287.76	 5,288,042,710.88
	 1.1	 เงินให้กู้แก่สมาชิก	 656,118,230.72	 657,583,761.24
	 1.2	 เงินให้กู้แก่สหกรณ์	 -	 -
	 1.3	 เงินลงทุน	
	 	 1.3.1	 เงินสด	/	เงินฝาก	 64,345,480.70	 49,908,056.24
	 	 1.3.2	 เงินฝากสหกรณ์อื่น	 3,365,767,834.76	 3,330,416,074.49
	 	 1.3.3	 พันธบัตรและหุ้นกู้	 1,176,000,000.00	 1,176,000,000.00
	 1.4	 สินทรัพย์อื่น	 72,080,741.58	 74,134,818.91
2.	 หนี้สินรวม	 	 3,970,288,933.26	 3,986,945,516.52
	 2.1	 เงินกู้ยืม		 1,082,000,000.00	 1,076,500,000.00
	 2.2	 เงินรับฝากจากสมาชิก	 2,885,175,895.51	 2,907,223,327.10
	 2.3	 หนี้สินอื่น		 3,113,037.75	 3,222,189.42
3.	 ทุนของสหกรณ์	 	 1,247,610,470.41	 1,301,097,194.35
	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น	 1,130,231,460.00	 1,135,323,160.00
	 3.2	 ทุนสำารอง	 73,894,298.30	 92,857,680.96
	 3.3	 ทุนสะสม		 34,148,512.52	 54,765,216.57
 3.4 กำ�ไรสุทธิ  9,336,199.59 18,151,136.82
4.	 รายได้		 	 22,004,222.74	 42,679,533.88
	 4.1	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก	 3,312,462.08	 6,226,295.16
	 4.2	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์	 -	 -
	 4.3	 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน	 18,635,842.85	 36,381,949.66
	 4.4	 รายได้อื่น		 55,917.81	 71,289.06
5.		ค่าใช้จ่าย		 	 12,668,023.15	 24,528,397.05
	 5.1	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	 8,464,426.71	 15,710,853.37
	 5.2	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	 2,622,940.07	 5,139,556.43
	 5.3	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 1,580,656.37	 3,677,987.25

   ร�ยก�ร ม.ค. 2558   ก.พ. 2558
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คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 41

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร
1.	นายประมาณ	 ชอนตะวัน		 ประธาน
2.	นางปราณี	 คงสาคร	 กรรมการ
3.	นางสาวถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 กรรมการ
4.	นางสาวศิวะทัศน์	 หาพุฒพงษ์	 กรรมการ
5.	นายจุมพล	 ฟังนภาแก้ว	 กรรมการ
6.	นางถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 เลขานุการ
คณะกรรมก�รศึกษ�และประช�สัมพันธ์
1.นายกิจจา	 เทพศิริ	 ประธาน
2.นางนวลจิรา	 ณ	ป้อมเพชร			 กรรมการ
3.นางสิริพร	 จักรวาลพิทักษ์			 กรรมการ
4.นางสาวตวงรักษ์	 นันทวิสารกุล		 กรรมการ
5.นางสาวถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 กรรมการ
6.นายสมพร	 เชยเสงี่ยม	 กรรมการ
7.นางมะลิวรรณ	 ขุนแทน		 เลขานุการ

คณะกรรมก�รเงินกู้
1.	 นายจุมพล	 ฟังนภาแก้ว	 ประธาน
2.	 นางปราณี	 คงสาคร	 กรรมการ
3.	 นายนิธิ	 บุรณจันทร์	 กรรมการ
4.	 นายวีระพงศ์	 จิ๋วประดิษฐ์กุล	 กรรมการ
5.	 นางสาวถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 กรรมการ
6.	 นางสิริพร	 จักรวาลพิทักษ์	 กรรมการ
7.	 นางสาวตวงรักษ์	 นันทวิสารกุล	 กรรมการ
8.	 นางถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์			 กรรมการ
9.	 นางนวลจิรา	 ณ	ป้อมเพชร	 กรรมการ
10.	นางมะลิวรรณ	 ขุนแทน	 กรรมการ
11.	นายสมพร	 เชยเสงี่ยม	 เลขานุการ
คณะอนุกรรมก�ร
-	 สวัสดิการและบริการสังคม
-	 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-	 สหกรณ์คุณภาพ

คณะกรรมการชุดต่างๆ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,346 คน  ผู้มาใช้สิทธิ์ 1,017 คน

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการ ปี 2558

คณะกรรมการ ลำาดับที่ 1 หมายเลข 19 นางปราณี คงสาคร ได้คะแนน 590 คะแนน
 ลำาดับที่ 2 หมายเลข 9 นายบุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้า ได้คะแนน 459 คะแนน
 ลำาดับที่ 3 หมายเลข 11 นางสิริพร จักรวาลพิทักษ์ ได้คะแนน 405 คะแนน
 ลำาดับที่ 4 หมายเลข 16 น.ส.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ได้คะแนน 385 คะแนน
 ลำาดับที่ 5 หมายเลข 4 นายกิจจา เทพศิริ ได้คะแนน 384 คะแนน
 ลำาดับที่ 6 หมายเลข 2 นางมะลิวรรณ ขุนแทน ได้คะแนน 324 คะแนน
 ลำาดับที่ 7 หมายเลข 14 นายวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล ได้คะแนน 292 คะแนน

คณะกรรมการ  บัตรดี 1,002 ใบ  บัตรเสีย 15 ใบ  รวมบัตรทั้งหมด 1,017  ใบ

ผู้ตรวจสอบกิจการ	 หมายเลข	1	 นางปริญดา	 เจิมจาตุผล	 รับรอง	902	คะแนน	 ไม่รับรอง	104	คะแนน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,346 คน  ผู้มาใช้สิทธิ์ 1,017 คน
 ผู้ตรวจสอบกิจการ  บัตรดี 1,006 ใบ  บัตรเสีย 11 ใบ  รวมบัตรทั้งหมด 1,017 ใบ

นางสาวตวงรักษ์	นันทวิสารกุล
กรรมการ

นางสิริพร	จักรวาลพิทักษ์
กรรมการ

นางนวลจิรา	ณ	ป้อมเพชร
กรรมการ

นายสมพร	เชยเสงี่ยม
กรรมการ

นางมะลิวรรณ	ขุนแทน
กรรมการ

นายกิจจา	เทพศิริ
กรรมการ

นายประมาณ	ชอนตะวัน
ประธานกรรมการ

นางปราณี	คงสาคร
รองประธานกรรมการ

นายจุมพล	ฟังนภาแก้ว
กรรมการ

นางสาวถนอมจิตร์	วัฒนเรืองโกวิท
รองประธานกรรมการ

นางสาวศิวะทัศน์	หาพุฒพงษ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายบุรินทร์	ลิ้มชาวฟ้า
กรรมการและผู้จัดการ

นายนิธิ	บุรณจันทร์
กรรมการ

นายวีระพงศ์	จิ๋วประดิษฐ์กุล
กรรมการ

นางถวิลวงษ์	อิมะนันทน์
กรรมการและเลขานุการ



บรรณาธิการ: ดร.กิจจา เทพศิริ   ที่ปรึกษา:	อาจารย์ประมาณ	ชอนตะวัน,	นางถวิลวงษ์	อิมะนันทน์			พิสูจน์อักษร: ดร.กิจจา เทพศิริ
กองบรรณาธิการ: นางนวลจิรา	ณ	ป้อมเพชร,	ผศ.ดร.ตวงรักษ์	นันทวิสารกุล,	คุณสิริพร	จักรวาลพิทักษ์,	น.ส.ถนอมจิตร์	วัฒนเรืองโกวิท,	คุณสมพร	เชยเสงี่ยม,	นางมะลิวรรณ	ขุนแทน,	น.ส.ชนาภา	อุยเจริญ

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

บรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557

เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 41 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	 จำากัด	 จัดเลือกต้ังคณะกรรมการดำาเนิน
การ	 ชุดท่ี	 41	 ประจำาปี	 2558-2559	 และผู้ตรวจสอบกิจการ	 ประจำาปี	
2558	โดยมีการเลือกต้ังล่วงหน้า	ในวันจันทร์ท่ี	9	กุมภาพันธ์	2558	เวลา	
8.00-14.00	น.	ณ	สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	อาคารสำานักงาน
อธิการบดี	ช้ัน	2	และเลือกต้ังวันประชุมใหญ่	ในวันจันทร์ท่ี	16	กุมภาพันธ์	
2558	เวลา	8.00	-	14.00	น.	ณ	ลานแดง	ช้ัน	1	อาคารเรียนรวม	2	
ท้ังน้ี	การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โดยมีสมาชิกมาใช้สิทธ์ิจำานวน	
1,017	คน	จากผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังท้ังหมด	1,346	คน	

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำากัด	ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2558	ในวันจันทร์ท่ี	16	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2558	เวลา	13.30	น.	ณ	ห้อง
ประชุมจำารัส	ฉายะพงศ์	โดยมี	รศ.ดร.ไพบูลย์	หังสพฤกษ์	ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยฯ	และท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	สอ.มจธ.	เป็นประธานในพิธี	ภายในงาน
มีการประชุมพร้อมแทรกกิจกรรมจับสลากเงินรางวัล	จำานวน	40	รางวัล	เพ่ือให้สอดคล้องกับการท่ี	สอ.มจธ.	จะครบรอบ	40	ปี	ในเดือนเมษายน	
2558	น้ี	การประชุมดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย	โดยมีสมาชิกสามัญลงทะเบียน	จำานวน	1,174	คน	และสมาชิกสมทบ	จำานวน	415	คน


