
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร

นอมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนพนอันหาที่สุดมิได

ขาพระพุทธเจา 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS
“มั่นคง โปรงใส ตั้งใจบริการ” ฉบับที่ 5 คณะกรรมการชุดที่ 43 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

126 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

ขอใหสมาชิกแจงอัพเดตขอมูลสวนตัวและหนวยงานที่ทานสังกัด
    ขอความกรุณาสมาชิกที่มีการยายหนวยงาน หรือมีการอัพเดตขอมูลสวนตัวของทาน 

ใหมาแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวแกสหกรณฯ เพื่อทำการอัพเดตขอมูลในการจัดสง 

ขาวสารประชาสัมพันธโดยทานสามารถดาวนโหลดใบคำรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงขอมูล

ดังกลาว ไดที่ coop.kmutt.ac.th เขาเมนู ดาวนโหลด > แบบฟอรม > ใบยื่นคำรอง

ขาวสารประชาสัมพันธ บัตรประกันอุบัติเหตุ
   สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดทำประกันอุบัติเหตุใหกับสมาชิกทุกทานแลว 

หากประสบอุบัติเหตุุ ทานสามารถใชบัตรประกันอุบัติเหตุที่ทางสหกรณฯ ใหไว 

ซึ่งใชไดกับโรงพยาบาลเอกชน (ที่มีขอตกลงรวมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย 

จำกัด) ทีี่ทานไดไปรับบริการไดทันทีโดยสมาชิกไมตองสำรองจายกอน 
และสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลไดทางเว็บไซต 

http://www.bangkokinsurance.com/home/hospital.asp 

หรือ โทร. 0 2285 8434-8, 0 2285 8446)  

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.มจธ.
   ตามที่ สอ.มจธ. ไดประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาไปแลวนั้น จะมีการพิจารณาผูไดรับทุนโดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ซึ่งเกณฑในการพิจารณา 

ผูไดรับทุนนั้นจะเปนไปตามที่ประกาศสหกรณฯ กำหนด สามารถติดตามการประกาศผลการพิจารณารายชื่อผูไดรับทุน ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ไดที่เว็บไซต >> 

coop.kmutt.ac.th และกำหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจะแจงใหทราบภายหลัง



ประธานคุยกับสมาชิก

สมาชิกรับสวัสดิการในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560
รายการสวัสดิการ   จำนวน   เปนเงินทั้งสิ้น (บาท)

3 560,000.-
2 2,000.-

1 500.-
7 17,550.-

6 9,000.-

1 3,000.-

39 431,000.-

เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต

เงินสวัสดิการการสมรสของสมาชิก

เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสหกรณ

เงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา

เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผูเปนโสด

เงินเกื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส

 พอถึงเดือนตุลาคมของทุกๆ ป ในอดีตที่ผานมานั้น มีเหตุการณสำคัญเกิดขึ้นมากมาย พวกเราชาวไทย 

ทุกคนคงจำไดดีถึงเหตุการณ 14 และ 16 ตุลาคม 2516 รวมถึง 20 ตุลาคม 2520 เกิดเหตุการณที่นักศึกษา 

เดินขบวนขับไลรัฐบาลทำใหเกิดการปะทะกันระหวางรัฐบาลกับนักศึกษาที่เดินขบวนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต

หลายคน ซึ่งเปนเหตุการณที่เราคนไทยไมสามารถลืมเลือนไดจนถึงกับเปนที่กลาวขานกันวาเปน“ตุลาอาถรรพ”
 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ก็เชนกัน นับเปนประวัติศาสตรครั้งสำคัญอีกวันหนึ่ง เพราะวันที่ 13 

ตุลาคม 2559 เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จสูสวรรคาลัยและวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เปนวันที่กำหนดให 

เปนวันจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพวกเราชาวไทยทุกคนลวน

เศราโศกและสะเทือนใจ จนหาที่เปรียบไมได มีความรูสึกเหมือนกับเราขาดที่พึ่งและขาดกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตตอไป
 แตสิ่งที่พวกเราชาวไทยทั่วประเทศและชาวสมาชิก สอ.มจธ. ตองทำและทำใหได ก็คือ การนอมนำเอาพระราชดำรัสมาเปน 

ปรัชญาชีวิตเพื่อเปนแสงสวางสองทางเดินไปสูความรมเย็นเปนสุข ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาหรือแมแต 

เศรษฐกิจเกี่ยวกับสหกรณ ผมขอเชิญชวนใหชาว สอ.มจธ. ทุกทาน ไดนำไปใชเพื่อนำไปสูหลักชัยของชีวิต นั่นคือ ความสงบ

 รมเย็นเปนสุขทั้งสวนตน สวนรวมและประเทศชาติ

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากสหกรณอื่น

เงินลงทุน-สุทธิ

เงินใหกูยืม-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย

เงินกูยืมระยะสั้น

เงินรับฝาก

หนี้สินอื่น

     รวมหนี้สิน

ทุนเรือนหุน

ทุนสำรอง

ทุนสะสมตามขอบังคับ 

ระเบียนและอื่นๆ

กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

     รวมทุนของสหกรณ

     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

92,624.29

3,640,091.50

1,402,868.00

795,923.47

1,602.86

2,973.17

568.49

5,936,651.78

954,000.00

3,127,002.34

3,333.14

4,084,335.48

1,499,184.80

136,742.52

78,380.96

48,568.00

89,440.02

1,852,316.30

5,936,651.78

หนวย : พันบาท

หนี้สิน ณ 30 กันยายน 2560 ณ 31 ตุลาคม 2560สินทรัพย ณ 30 กันยายน 2560 ณ 31 ตุลาคม 2560

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด
รายการยอเเสดงสินทรัพยและหนี้สิน

62,132.20

3,640,040.61

1,402,868.00

799,879.70

1,622.06

2,973.17

592.79

5,910,108.53

954,000.00

3,073,597.32

3,325.68

4,030,923.00

1,506,652.89

136,742.52

77,895.40

48,568.00

109,326.72

1,879,185.53

5,910,108.53

ทุนของสหกรณ

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด



สาระนารู
by “Mr.ออม”
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9 วิธีการออมเงิน
1. เก็บกอนใช : เมื่อเงินเดือนออก แบง 10% ของเงินเดือนเพื่อเปนเงินออมทันที 

และเงินกอนนี้เพื่อการออมอยางเดียวเทานั้น หามเอาออกมาใชเด็ดขาดสวนที่เหลือ 

ก็แบงเปนสวนๆ เพื่อจายคาใชจายรายเดือนตางๆ และใชจายประจำวัน 

2. พกเงินนอยลง : พกเงินติดตัวจำนวนนอยกวาที่เคย อาจจะใชระบบการคำนวณ 

คาใชจายรายวัน วาเราใชเงินตอสัปดาหเทาไหร แลวพกพอดีเทานั้นและคอยเตือน 

ตัวเอง วานี่คือเงินที่เราตองใชทั้งสัปดาห ไมใชใชหมดใน 1 วัน แลวถอนเงินเปน 

รายสัปดาหแทนที่จะถอนเมื่อเงินหมด

3. งดใชบัตรเครดิต : ใชบัตรเครดิตเพื่อการชำระคาใชจายรายเดือน เชน คาเชา 

คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท ผอนสินเชื่อ หรือหากตองซื้อสินคาชิ้นใหญ ราคาแพง เชน 

ตองซื้อตูเย็นใหม เครื่องซักผา ฯลฯ ถึงจะใชบัตรเครดิต 

4. เก็บแบงค 50 บาท : ไดแบงก 50 บาทมาเมื่อไหร เก็บเมื่อนั้น ซุกไวในมุมมืด 

ของกระเปาตังค กลับบานก็เอาไปหยอดใสกระปุก หรือกระปองที่เราเตรียมไว พอ 

กระปุกเต็ม ก็นำเงินสวนนี้ไปฝากธนาคาร ซึ่งแบงก 50 บาทก็เรียกไดวายังเปนแบงก 

ที่ไดไมบอย คนใชไมเยอะ คิดซะวาเปนของหายาก ตองเก็บรักษา 

5. เปดบัญชีฝากประจำระยะยาว : เปดบัญชีเงินฝากประจำ เริ่มตนที่ฝากประจำ

เปนเวลา 5 ป แลวฝากเงินจำนวนเทาๆ กันในบัญชีนั้น ทุกๆ เดือน โดยใชระบบการ

ตัดยอดเงินอัตโนมัติตามจำนวน และระยะเวลาที่เราตองการ แลวนำฝากเขาบัญชี 

ฝากประจำทุกเดือน

6. หยอดกระปุกออมสิน : หากระปุกออมสินมาหลายๆ ใบ แลวนำกระดาษเขียน

จุดประสงคการเก็บเงินของแตละกระปุกมาแปะไวที่กระปุก เชน เที่ยวสงกรานต 

ซื้อนาิกาใหม ซื้อโทรศัพทใหม เปนตน อยาลืมแบงกระปุกไวสำหรับการออมเงิน 

คุณอาจจะแบงหยอดกระปุก วันละ 10-20 บาทตอกระปุก หยอดโดยแบงจาก 

จำนวนเงินที่เหลือใชรายวัน/รายสัปดาห

7. เอาชนะใจตัวเอง : สรางเปาหมายระยะยาวสำหรับการออมเงินใหตัวเอง 

วาเราตองการออมเงินเพื่ออะไร ซื้อบาน ซื้อรถ ดูแลครอบครัว ซื้อคอนโด ฯลฯ 

มีเปาหมายชัดเจนในการออมเงิน แลวใชเปาหมายนี้เตือนตัวเองวาเราตองออมเงิน

ไปเพื่ออะไรพอเรานึกถึงเปาหมาย รับรองวาสามารถเอาชนะใจตัวเองไดแนนอน

8. ไมยึดติดแบรนดเนม : เลือกสินคา/ของใชที่คุณภาพ และความเหมาะสมของ

คุณภาพและราคา โดยใชจุดประสงคที่เราตองการซื้อเปนหลัก ไมไดซื้อเพียงเพราะ 

ยี่หอหรือตามสมัยนิยม

9. ลดคาใชจาย : ลดการซื้อชา กาแฟ เปลี่ยนมาซื้อชาเปนกลอง กาแฟผงชงเอง 

ลดปริมาณขนมขบเคี้ยวที่รับประทานประจำวัน วางแผนอาหารการกินของตัวเอง 

หากเราสามารถทำกับขาวไดก็นำที่ใสกลองมารับประทานที่ออฟฟศดวยเปนการลด

คาใชจาย แถมไดกินคลีน กินอาหารดีๆ มีประโยชนครบถวนอีกดวย

>> สำหรับคนเก็บเงินไมเกง <<

ที่มา : http://money.sanook.com ติดตามสาระความรูดีๆ ตอไดในจดหมายขาว ฉบับหนา...
$

$

$

$

$

$

$

$

$

สอ.มจธ. รวมงานทำบุญครบรอบ 45 ป 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด

   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน สอ.มจธ. เขา 
รวมในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ป ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง 
ประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พรอมมอบกระเชาดอกไมรวมแสดงความยินดี 
โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จำกัด ใหการตอนรับ ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี

สอ.มจธ. เยี่ยมชมโรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์ 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท กรรมการและ 
ผูจัดการ พรอมดวย ผูแทนคณะกรรมการ เขาเยี่ยมชมหองดนตรีและการติดตั้ง
สัญญานอินเตอรเน็ต ณ โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน ที่ไดรับการ 
สนับสนุน จาก สอ.มจธ. ใน "โครงการ CSR 100 ป สหกรณไทย ปนน้ำใจให
นองนอย"

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด



โครงการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “เศรษฐกิจมหภาคทั้งไทยและตางประเทศและการเสวนาระหวางสหกรณพันธมิตร”

     วันที่ 16 กันยายน 2560 สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดโครงการ 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจมหภาคทั้งไทยและตางประเทศ และ 
การเสวนาระหวางสหกรณพันธมิตร” โดยมี อ.ประมาณ ชอนตะวัน 
ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ใหเกียรติเปนวิทยากร ณ โรงแรมมณเฑียร 
ริเวอรไซด ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ โดยการบรรยายดังกลาวจัดขึ้น 
เพื่อแลกเปลี่ยน และเรียนรู เกี่ยวการบริหารจัดการสหกรณ รวมถึงการ 
บริหารจัดการอยางมืออาชีพระหวางสหกรณพันธมิตร ซึ่งภายในงานมี 
การเสวนาแลกเปลี่ยน-เรียนรูประสบการณจากสหกรณพันธมิตร โดย 
ประธานสหกรณทั้ง 3 ทาน คุณณรงค นาคสันติ์ จากสหกรณออมทรัพย 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จำกัด พล ตร.อ. นิพจน วีระสุนทร และ 
พล ตร.ท. วิโรจน สัตยสัณหกุล จากสหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาติ 
จำกัด พล ตร.ท. สมเดช ขาวขำ จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตำรวจ 
แหงชาติ จำกัด คุณชโลธร สุวรรณลาภเจริญ จากชุมนุมสหกรณธนกิจ
ไทย จำกัด

สอ.มจธ. รวมพิธีวางพวงมาลา 
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ 4

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการผูแทนสหกรณออมทรัพย มจธ. 
รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว เพื่อถวายสักการะและเปนการนอมรำลึกถึงพระคุณของทาน รวมถึง 
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ณ 
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี
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บรรณาธิการและพิสูจนอักษร : คุณถวิลวงษ อิมะนันทน

ที่ปรึกษา : อาจารยประมาณ ชอนตะวัน, คุณจุมพล ฟงนภาแกว

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด

โทรสาร. 0 2470 8298 
Website : coop.kmutt.ac.th

โทร. 02 470 8297-8, 0 2470 8398-9, 0 2470-8370

E-mail : coop@kmutt.ac.th
Line ID1 : coopkmuttFacebook : @kmuttsaving

จดหมายขาวสหกรณออมทรัพย มจธ. จำกัด

กองบรรณาธิการ : คุณสุเมธ อังคะศิริกุล คุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท

คุณกนกรัตน นาคหฤทัย คุณสมพร เชยเสงี่ยม คุณนวลจิรา ณ ปอมเพชร

คุณมังกร ศรีสัจจพล คุณจักษพัฒนา อภัยจิตร คุณปพิชญา อินนุพัฒน Line ID2 : @coopkmutt


