
	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 จำ�กัด	
ได้มีประก�ศ	 เรื่องทุนก�รศึกษ�บุตร
สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.จำ�กัด	
ทั้งนี้	 สม�ชิกที่มีบุตรกำ�ลังศึกษ�และมี
คุณสมบัติต�มประก�ศของสหกรณ์ฯ	
	 ส�ม�รถติดต่อขอรับใบสมัครและ
ย่ืนพร้อมเอกส�รประกอบได้ที่สำ�นักง�น
สหกรณ์ฯ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุล�คม	ถึงวัน
ที่	30	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.2558	ภ�ยในวัน
และเวล�ทำ�ก�ร	และจะประก�ศผล	ใน
วันที่	14	ธันว�คม	พ.ศ.2558

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจำาปี 2558
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ฉบับที่	4		คณะกรรมก�รชุดที่	41 สิงห�คม	-	กันย�ยน	2558

 ขอสวัสดีสมาชิกทุกท่าน ข่าว สอ.มจธ. ฉบับนี้ ประจำา
เดือน ส.ค.-ก.ย. 2558 ต่อจากนี้ไปอีก 2-3 เดือนก็จะสิ้น
ปีและถึงปีใหม่ 2559 อีกแล้ว เวลาช่างรวดเร็วเหมือนไฟ
ลามป่า เหลือเวลาทำางานหรือทำาความดีหรือสิ่งดีๆ น้อยลง 
อยากเชิญสมาชิกทุกท่านได้คิดเสมอว่าโชคดีท่ีได้มีโอกาสเป็น
สมาชิก สอ.มจธ. ร่วมกัน
 ข่าวฉบับนี้ ผมมีข่าวดีมารายงานท่านสมาชิก ดังนี้ 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ทางสหกรณ์ฯ เราและเพื่อนสหกรณ์อื่นๆ ได้รับเชิญจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ให้ไปรับเกียรติบัตรการประเมินผลงานประจำาปี สหกรณ์ฯ ใน
เขต กทม. พื้นที่ 1 หรืออาจพูดได้ว่าการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ฯ ทุกๆ ประเภท 
สำาหรับ สอ.มจธ. เราได้รับเกียรติบัตรถึง 3 ฉบับ ดังนี้ 
1. เป็นสหกรณ์ฯ ที่มีความเข้มแข็ง โดยผ่านการประเมินต�มเกณฑ์ดีเด่นแห่งช�ติ	
	 ประจำ�ปี	2558 ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. เป็นสหกรณ์ฯ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ประจำาปี 2558 ในระดับดีเลิศ
3. เป็นสหกรณ์ฯ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการกำากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลัก
 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน
 ระดับดีม�ก	ประจำาปี 2558
 ผมในฐานะประธานกรรมการดำาเนินการ สอ.มจธ. รู้สึกดีใจมาก นึกไม่ถึงจะ
ได้รับเกียรติบัตรนี้ถึง 3 ฉบับในปีนี้ ถึงกับปรารภกับท่านนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่า 
สอ.มจธ. ต้องจัดงานฉลองใหญ่แน่ๆ 
 แต่หลังจากกลับมาถึงสำานักงานสหกรณ์ฯ แล้วมาพิจารณาดูว่า ช่วงเวลาต่อ
จากเดือนกันยายน 2558 เราจะมีงานเกี่ยวกับสมาชิกอีกหลายงาน เช่น งานสัมมนา
สมาชิกประจำาปี และต่อด้วยงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 40 ปี ซึ่งเป็นงานใหญ่มาก เลย
มีความคิดว่าน่าจะเป็นงานฉลองที่สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกันไปด้วยก็น่าจะดี
 สำาหรับผลงานปี 2558 ที่เหลือเวลาอีก 3 เดือน ทุกอย่างดำาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยราบรื่น และเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ แม้ระบบเศรษฐกิจทั้งภายใน
และของโลกไม่ค่อยดีตามข่าวที่เราได้รับทราบกันอยู่เป็นประจำา แต่สำาหรับสหกรณ์ฯ 
เราและเพื่อนสหกรณ์ฯ อื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะระบบสหกรณ์ฯ เป็นระบบ
เศรษฐกิจการเงินชุมชนที่จะลงทุนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ และ
สมาชิกทั้งหมดเป็นผู้มีรายได้ประจำา จึงไม่มีความเสี่ยงใดๆ และ สอ.มจธ. เราก็จะ
โชคดีอย่างนี้ตลอดไป ตราบที่สมาชิกมั่นใจ และมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นหน้าที่ของ
พวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันคิด ร่วมกันทำาด้วยความรัก ความสามัคคี ด้วยความ
ปรารถนาดีต่อกัน นี่คือ วิญญาณสหกรณ์ฯ ครับ

    ประมาณ ชอนตะวัน
    ประธานกรรมการ ชุดที่ 41

	 ด้วยมห�วิทย�ลัยฯ	 ได้จัดทำ�ระบบ	

E-Slip	 เพื่อแจ้งเงินเดือน	 และยกเลิก

ก�รจัดทำ�สลิปเงินเดือนแบบกระด�ษ	 ดัง

นั้น	 สหกรณ์ฯ	 จึงขอยกเลิกก�รส่ง	 ใบรับ

เงินสหกรณ์ฯ	(แบบกระด�ษ)	ตั้งแต่เดือน

ตุล�คม	 2558	 เป็นต้นไป	 โดยสม�ชิก		

สหกรณ์ฯ	 ส�ม�รถเข้�ดูข้อมูล	 และพิมพ์

ใบรับเงินสหกรณ์ฯ	 พร้อมสลิปเงินเดือน	

จ�กระบบ	 Internet	หัวข้อ	My	Profile	

ของมห�วิทย�ลัย	 ได้ก่อนวันที่จ่�ยเงิน

เดือน	1	วัน

	 ห�กสม�ชิกท่�นใด	 ต้องก�รใบรับ

เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 แบบกระด�ษ	

เพื่อทำ�ธุรกรรมก�รเงิน

	 ส�ม�รถติดต่อขอรับได้ที่	

	 คุณวิชร�	ระดิ่งหิน		โทร.	8398

แจ้งยกเลิกการจัดทำา
ใบรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

(แบบกระดาษ)

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 41 คุยกับสมาชิก



ข่�วสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรีจำ �กัด
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ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน
กรรมการ สอ.มจธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นผู้
แทนมอบเงินสนับสนุนโครงงานศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นท่ี
สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ดำาเนินการใน
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร จำานวน 416,000 บาท โดยมี ผศ.นิธิ  
บุรณจันทร์ ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สวท.) เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ สวท. ได้ร่วมดำาเนินกิจกรรมให้คำาปรึกษา
ทางวิชาการ และการพัฒนาระบบการผลิต ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 อ.ประมาณ   
ชอนตะวัน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด เข้าร่วมแสดงความ
ยินดีในพิธีเปิดอาคารท่ีทำาการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำารวจแห่งชาติ จำากัด โดยมี พลตำารวจเอก สมยศ  
พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ เป็นประธาน
ในพิธี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด

ร่วมแสดงความยินดี กับ สอ.ตร.มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

	 	 ร�ยก�ร	 	 ณ	31	ก.ค.	58	 		ณ	31	ส.ค.	58	 ณ	31	ส.ค.	57	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	จ�กปีก่อน %

จำ�นวนสม�ชิก	(ร�ย) 1,908 1,916 1,846 70 3.79
- สมาชิกสามัญ  1,373 1,385 1,325 60 4.53
- สมาชิกสมทบ  535 531 521 10 1.92
1.	 สินทรัพย์รวม	  5,142,356,018.69 5,157,879,794.64 5,064,483,113.23 93,396,681.41 1.84
 1.1  เงินให้กู้แก่สมาชิก 687,338,379.00 692,022,779.88 621,045,229.45 70,977,550.43 11.43
 1.2  เงินลงทุน
   1.2.1 เงินสด/เงินฝาก 43,316,510.17 54,095,884.26 42,153,986.11 11,941,898.15 28.33
   1.2.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น 3,143,629,260.40 3,144,277,500.13 3,212,534,699.44 (68,257,199.31) (2.12)
   1.2.3 พันธบัตรและหุ้นกู้ 1,216,000,000.00 1,216,000,000.00 1,126,000,000.00 90,000,000.00 7.99
 1.3  สินทรัพย์อื่น 52,071,869.12 51,483,630.37 62,749,198.23 (11,265,567.86) (17.95)
2.	 หนี้สินรวม   3,730,667,396.45 3,718,924,803.22 3,846,846,127.58 (127,921,324.36) (3.33)
 2.1  เงินกู้ยืม  949,500,000.00 964,500,000.00 952,000,000.00 12,500,000.00 1.31
 2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 2,776,573,281.06 2,750,976,434.86 2,892,258,964.78 (141,282,529.92) (4.88)
 2.3  หนี้สินอื่น  4,594,115.39 3,448,368.36 2,587,162.80 861,205.56 33.29
3.	 ทุนของสหกรณ์ 1,337,118,480.47 1,351,638,598.47 1,143,322,796.98 208,315,801.49 18.22
 3.1  ทุนเรือนหุ้น 1,192,054,470.00 1,207,235,070.00 1,032,396,240.00 174,838,830.00 16.94
 3.2  ทุนสำารอง 92,857,680.96 92,857,680.96 73,894,280.71 18,963,400.25 25.66
 3.3  ทุนสะสม 52,206,329.51 51,545,847.51 37,032,276.27 14,513,571.24 39.19
4.	 ร�ยได้   151,875,315.17 175,259,888.85 160,108,068.39 15,151,820.46 9.46
 4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 22,524,442.56 25,909,326.81 22,837,446.21 3,071,880.60 13.45
 4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ -     - 5,438.31 (5,438.31) (100.00)
 4.3  ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 129,132,185.05 149,119,331.31 137,118,882.40 12,000,448.91 8.75
 4.4 รายได้อื่น  218,687.56 231,230.73 146,301.48 84,929.25 58.05
5.	 ค่�ใช้จ่�ย   77,305,173.40 87,943,495.90 85,793,879.72 2,149,616.18 2.51
 5.1  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 53,472,214.94 61,159,686.73 61,236,748.48 (77,061.75) (0.13)
 5.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 16,745,213.21 19,111,812.46 18,582,959.61 528,852.85 2.85
 5.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,087,745.25 7,671,996.70 5,974,171.63 1,697,825.07 28.42
6.	 กำ�ไรสุทธิ	 	 	 74,570,141.77	 87,316,392.95	 74,314,188.67	 13,002,204.28	 17.50



ฉบับที่	4		คณะกรรมก�รชุดที่	41

สิงห�คม	-	กันย�ยน	2558

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรม
เสริมอาชีพ ครั้งที่ 4 หัวข้อ การทำาขนมบัวลอย
เบญจรงค์มะพร้าวอ่อนทรงเครื่อง, ขนมต้ม 3 เกลอ 
และขนมพระพาย ให้กับสมาชิก เมื่อวันเสาร์ที่ 22 
สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ บริเวณ
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 โดยมี คุณสายพิรุณ อินต๊ะ
ซาว และ คุณขวัญเรือน อินต๊ะซาว จากร้านขนมดัง
ย่านบางบัวทอง เป็นวิทยากร
 กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งยังสามารถ
นำาความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ หรือทำารับประทานในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้
จ่าย   ทำาให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 คน

โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 4

โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 5

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 
5 หัวข้อ การทำาน้ำาสลัด ให้กับสมาชิก เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 
2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
2 โดยมี อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์ อาจารย์สายวิชาภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์ มจธ. เป็นวิทยากร
 กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติจริง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 17 คน

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริม
อาชีพ ครั้งที่ 3 หัวข้อ การทำาวุ้นพื้นฐาน, วุ้นไฮโซ รอบที่ 
1 ให้กับสมาชิก เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 
09.00-16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 
โดยมี คุณณัฐชานันท์ อมรพงศ์รักษา จากร้านขนมดังย่าน
สุขุมวิท เป็นวิทยากร
 กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งยังสามารถ
นำาความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนราย
ได้ หรือทำารับประทาน
ในครอบครัวเป็นการ
ลดค่าใช้จ่าย   ทำาให้
สมาชิกมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 18 คน

 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์
ไทย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 นายประมาณ ชอนตะวัน 
ประธานกรรมการ สอ.มจธ. นำาทีมคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 41 
เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานสถานภาพของสหกรณ์ฯ และรายงาน
ผลการดำาเนินงานครึ่งปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม AD413 ชั้น 4 อาคารสำานักงาน
อธิการบดี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 21 คน

คณะกรรมการ สอ.มจธ. เข้าพบผู้บริหาร มจธ.

โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ ครั้งที่ 3สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วางพานพุ่ม ร.4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย



 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สอ.มจธ. ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร 
มจธ. ที่เกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2558 ณ ห้องวิมานทอง โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ กทม. โดยมี อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ สอ.มจธ. เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในปีนี้ มจธ. มีผู้เกษียณอายุ จำานวน 22 ท่าน เป็น
สมาชิก สอ.มจธ. จำานวน 21 ท่าน และตอบรับเข้าร่วมงาน จำานวน 16 ท่าน ผู้
ติดตาม 12 ท่าน
 ภายในงาน มีการแสดงจากนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒน-
ธรรม ในชื่อชุดระบำาบุหงามาลาและชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา หลังจาก
นั้น ท่านประธานได้มอบซองเงินเกษียณ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกผู้เกษียณ
อายุพร้อมอวยพรและขอบคุณผู้เกษียณที่ได้สละเวลามาร่วมงาน ทั้งนี้ รศ.ดร.
ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. รวมถึงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะที่
ปรึกษา สอ.มจธ. และ อดีตประธานกรรมการ สอ.มจธ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
และอวยพรแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้เกษียณด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย
ความอบอุ่นเป็นกันเองและสร้างความประทับใจแก่ผู้เกษียณอายุเป็นอย่างยิ่ง

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำาปี 2558

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำาหรับกลุ่มสมาชิก
อาวุโส ประจำาปี 2558 ขึ้น ภายใต้ โครงการ
ทัศนศึกษาสวนนงนุช ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 
2558 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกให้มีความสุข และเป็นโอกาส
ให้สมาชิกอาวุโสได้พบปะสังสรรค์กัน พร้อม
ทัศนศึกษาชื่นชมความงามของสวนสวยระดับ
โลก อีกทั้ง เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความรักใคร่
สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
สมาชิก และครอบครัวสมาชิก ทั้งนี้ มีสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน

บรรณาธิการ: ดร.กิจจา เทพศิริ   ที่ปรึกษา: อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน, นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์   พิสูจน์อักษร: ดร.กิจจา เทพศิริ
กองบรรณาธิการ: นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชร, ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล, นางสิริพร จักรวาลพิทักษ์, น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท, นายสมพร 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

ทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สอ.มจธ.
 ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
บางส่วน พร้อมด้วย อ.ธวัชชัย ชยาวนิช อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็น
ตัวแทนเดินทางไปทำากิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี สอ.มจธ. 
ซึ่งกิจกรรมได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 โดยในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 มีกิจกรรมเยี่ยมคนชรา ณ บ้านพักคนชราอู่ทอง
พนังตัก จ.ชุมพร พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำาเนินการ จำานวน 10,000 บาท เลี้ยง
อาหารมื้อเย็น  เป็นจำานวนเงิน 4,000 บาท มอบผ้าขนหนูและกระเป๋า 40 ปี สอ.มจธ. 
ให้กับคนชรา และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ได้ทอดผ้าป่าการศึกษา ณ สำานักสงฆ์
บ้านควนสามัคคี จ.ชุมพร เพื่อมอบเงินสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียน 
ตชด.บ้านควนสามัคคี และ โรงเรียน ตชด.สันตินิมิตร จ.ชุมพร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ. ได้นำาต้นศรีตรังไปมอบให้กับโรงเรียนพร้อมปลูกร่วมกับคุณครู
ใหญ่ ทั้ง 2 โรงเรียน ในการนี้ อ.ธวัชชัย ชยาวนิช อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า ในฐานะผู้ประสานโครงการพัฒนาโรงเรียน ตชด. ทั้ง 2 โรงเรียน ที่ผ่านมาได้นำา
เยี่ยมชมโครงการที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ร่วมบริจาคตั้งแต่ปี 2554-2558 ที่ผ่านมา
 ทั้งนี้ จำานวนเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับเงินร่วมทำาบุญจากเครือข่ายพันธ-
มิตรสหกรณ์ บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก มจธ. และจากท่านผู้มีจิต
ศรัทธา รวมทั้งสิ้น 179,999.- บาท โดยนำาไปถวายสำานักสงฆ์บ้านควนสามัคคี จ.ชุมพร 
เป็นจำานวนเงิน 49,999.- บาท, โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี และ โรงเรียน ตชด.
สันตินิมิตร จ.ชุมพร โรงเรียนละ 65,000.- บาท โดยฝ่ายธุรการฯ ได้ดำาเนินการส่ง
หนังสือขอบคุณไปถึงหน่วยงานและบุคลากรผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำาหรับ
กลุ่มสมาชิกอาวุโส ประจำาปี 2558


