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ใช้สิทธิสรรหากรรมการ

หน้า 1 1. รับสมัครกรรมการ 
         2. 31 ตุลาคม “วันออมแห่งชาติ”
         3. โครงการดูแลสุขภาพฟันด้วยการขูดหินปูน
         4. เชิญสมาชิกใช้สิทธิสรรหากรรมการ
หน้า 2 1. สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ
         2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
หน้า 3 1. รายละเอียดการรับสมัครกรรมการ
         2. รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประจำาปี 2560

สารบัญข่าว

ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560

หน้า 4 1. บทความ “ชีวิตหลังเกษียณ”
         2. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ
หน้า 5 1. ประชุมคณะกรรมการสรรหา         
         2. โครงการกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 0% 3 เดือน
         3. กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก
         4. ขายทรัพย์สหกรณ์
หน้า 6. 1. โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ สอ.มช.
          2. ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
          3. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะการสื่อสารมวลชน
          4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 “โครงการแบบสำารวจฯ”

 สอ.มช. ขอเชิญ สมาชิกสามัญ ที่ประสงค์เข้ามาร่วม
บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด สมัคร
เข้ารับการสรรหาเพ่ือเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการดำาเนินการ 
สอ.มช.
 รับสมัครระหว่างวันท่ี 7 - 29 กันยายน 2560 สมาชิก
ท่ีสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีงานธุรการ สำานักงาน สอ.มช.หรือ
สาขาสวนดอก หรือโทรฯ สอบถามเพ่ิมเติม 053-943651-4 ต่อ 
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  สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกฝากเงินเน่ืองในโอกาสวันออมแห่งชาติ 
โดย ฝากเข้าบัญชีทีมีอยู่แล้วหรือเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ประเภทใด
ก็ได ้ ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป  
ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2560 
สมาชิกจะได้รับของที่ระลึกจาก สอ.มช. 

ของที่ระลึกมีจำานวนจำากัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.savingscmu.or.th

โครงการ “การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน”     สอ.มช. ขอเชิญ สมาชิกสามัญและสมาชิกเดิม ใช่้สิทธิเพื่อสรรหา
กรรมการเข้ามาบริหารงาน  สอ.มช.  โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่
สะดวกในการสรรหาดังนี้ 
 วันสรรหา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หน่วยสรรหาที่สมาชิกสามัญสังกัด

วันสรรหาล่วงหน้า วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำานักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

 สำาหรับสมาชิกเดิม สอ.มช. อำานวยความสะดวกให้่แก่
สมาชิกทำาการ สรรหาทางไปรษณีย์ โดย สอ.มช. จะจัดส่งราย
ชื่อผู้สมัครและบัตรสรรหาให้สมาชิกตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ทางไปรษณีย์ 
เพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนในบัตรสรรหาและส่งคืนสหกรณ์ภายในวัน
ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (หากเกินวันดังกล่าวถือเป็นบัตรเสีย) 

     ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
“การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน” 

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
รับสมัครสมาชิก จำานวน 75 คน 
สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
สมัครพร้อมชำาระค่ามัดจำา จำานวน 200.- บาท 
(เงินมัดจำาคืนให้สมาชิกหลังวันที่เข้าร่วมโครงการฯ) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560

31 ตุลาคม “วันออมแห่งชาติ” 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

 ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์)
ประธานกรรมการดำาเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

เงินฝากออมทรัพย์ 1.00% 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.75%
เงินฝากเกิน 1,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 1.80%

เงินฝากเกิน 3,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.85%

เงินฝากเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 1.90%

เงินฝากประจำา 3 เดือน
เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท 2.00%
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

2.10%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.20%

เงินฝากประจำา 6 เดือน
เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท 2.10%
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 2.20%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.30%

เงินฝากประจำา 12 เดือน
เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท 2.50%

เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

2.60%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.70%

เงินฝากสะสมทรัพย์ 3.80%

เรียน เพื่อนสมาชิก สอ.มช. ที่เคารพทุกท่าน

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด ขอขอบคุณ
สมาชิกที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถาม “สำารวจความพึงพอใจของสมาชิก
ต่อการใช้บริการ สอ.มช.” ผลของการตอบแบบสอบถามจะสรุปและแจ้ง
แก่พวกเราทางข่าวสาร สอ.มช. นี้ครับ

 เนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันออมแห่งชาติ 
ทาง สอ.มช. มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการออมของพวกเราเหล่าสมาชิก 
โดยจะมขีองที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่มาฝากเงิน ระหว่างวันที่ 16 – 31 
ตุลาคม 2560 นี้ครับ ขอเชิญชวนให้พวกเรามาออมกันนะครับ หลังจาก
ที่ได้ปรับเงินเดือนขึ้นประจำาปีในเดือนตุลาคมนี้

 ในช่วงวันที่ 7 – 29 กันยายน 2560 นี้มีประกาศรับสมัคร
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2560 โดย
แบ่งเป็น กลุ่มงานที่ 1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการตำาแหน่งวิชาการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำานวน 1 คน กลุ่มงานที่ 2 สมาชิก
ที่เป็นข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติ
การและวิชาชีพ จำานวน 2 คน กลุ่มงานที่ 3 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำา 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ จำานวน 1 คน 

 คณะกรรมการดำาเนินการทั้ง 3 กลุ่มงานนี้จะมีการสรรหาล่วง
หน้าในวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สำานักงานใหญ่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ มช. และวันสรรหา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หน่วยงานที่
ท่านสังกัด ครับ อย่าลืมมาช่วยเลือกตัวแทนของท่านเข้ามาทำาหน้าที่
กรรมการดำาเนินงานแทนท่านนะครับ 
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 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประจำาปี 2560
 สอ.มช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่ได้กรุณาสนับสนุนการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการของ
สอ.มช. โดยอนุญาตให้ใช้สถานที่ รวมทั้งได้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็น
กรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหา มี
รายชื่อต่อไปนี้ 
1. นางพิราวรรณ์  สำาเภาลอย สำานักงานมหาวิทยาลัย 
2. อาจารย์ ดร.ทศพล พูลมณี คณะเกษตรศาสตร์
3. นายบุญเลิศ  แก้วใส  คณะแพทยศาสตร์  
4. นางพรเพ็ญ  ชัยบุญเรือง  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5. นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
6. นางสาวสมพร  พวงประทุม คณะเภสัชศาสตร์  
7. นางชมภูนุท  กนกแสนไพศาล คณะเทคนิคการแพทย์ 
8. นางสาวสุภาภรณ์ มโนรส  คณะมนุษยศาสตร์  
9. นางสาวกรรณิกา  สารดี  คณะการสื่อสารมวลชน 
10. นางพรรณี  โศจิธรรมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. นางภัค อัศเวศน์  คณะศึกษาศาสตร์  
12. นางสาววัลลภา วราทร   คณะเศรษฐศาสตร์ 
13. นายพร พรมมหาราช  คณะวิทยาศาสตร์  
14. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล คณะสังคมศาสตร์
15. อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณะนิติศาสตร์  
16. นางสาวสิรินภัทร สมพงษ์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
17. นางสาวฐิติรัตน์  ตันติวัฒน์ สำานักหอสมุด  
18. นางสาวนิลบล ตุ้ยคำาภีร ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19. นายนิรันดร์  บรรณศรี  คณะบริหารธุรกิจ  
20. ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย บัณฑิตวิทยาลัย  
21. นางสาวปิยวรรณ โพเนตร สถาบันวิจัยสังคม  
22. นางทัดศรี ชัยเมคา  คณะวิจิตรศิลป์  
23. นางสาวจารุณี แก้วทอง  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24. นางพิไลพร  วงศ์ภูงา  สำานักทะเบียนและประมวลผล
25. นายนิคม หล้าอินเชื้อ  สำานักบริการวิชาการ  
26. นางสุวรีย์  วงษ์ชัยภวัฒน์ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
27. นายสันต์ทัศน์  เพ็ญจันทร์ สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
28. นางวรรณา  วิภาสกุลเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
29. นางภัทรา  จันทราทิตย ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
30. นางสาววราลักษณ์  เศรษฐเสถียร    คณะสัตวแพทยศาสตร์  
31. นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
32. นายวราวุธ  อภิวงศ์      สมาชิกเดิม(บำานาญ/บำาเหน็จ) 

สอ.มช. ขอขอบพระคุณกรรมการ  และหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มา ณ โอกาสน้ี

           {ต่อจากหน้า 1 }

 รับสมัครสมาชิกเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำาเนิน
การสหกรณ์ จำานวน 4 คน จาก 3 กลุ่มงาน ดังน้ี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกเดิม มีวิสัยทัศน์ในด้าน
สหกรณ์ หรือธุรกิจการเงิน
2. ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต
4. ไม่เคยผิดนัดส่งเงินงวดชำาระหนี้
5. ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
6. สำาเร็จการศึกษาไม่ตำา่กว่าระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า

เอกสารการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่ 

สำานักงานสหกรณ์ โดยมีเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกำาหนด

2. รูปถ่ายที่ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำา 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  จำานวน 2 รูป

3. สำาเนาคุณวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ สมาชิกในสังกัดและกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 
ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา
1. สมาชิกสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ที่อยู่กลุ่มงานที่ 1
2. สมาชิกสังกัดสำานักงานมหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ที่อยู่กลุ่มงานที่ 2

สมาชิกที่เป็นข้าราชการตำาแหน่งวิชาการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

                             จำานวน 1 คน

2กลุ่มงานที่
สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการตำาแหน่งประเภทท่ัวไป ประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ

         จำานวน 2 คน

3กลุ่มงานที่ สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำา หรือพนักงามหาวิทยาลัย 
สายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ 

         จำานวน 1 คน

กลุ่มงานที่ 1
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 “ชีวิตหลังเกษียณ”

 ชีวิตหลังเกษียณ – เริ่มที่ต้นทุนเท่ากัน แล้วสลัดนิวรณ์ทิ้ง
ไปบ้าง มีผู้มาขอให้ผมเล่าเรื่องการดำาเนินชีวิตหลังเกษียณ ผมบอก
ว่า เรื่องสำาคัญที่สุด คือ ต้องมีความรู้สึกว่า นับตั้งแต่เกษียณเป็นต้น
ไป ชีวิตของเรามาถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำาคัญ เข้าสู่ชีวิตที่สอง เราต้อง
กำาหนดว่าเราจะมีชีวิตอย่างไร เป็นชีวิตที่เราต้องกำาหนดเอง ลอง
ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาถึงหกสิบปีว่าเราต้องการอะไร 
 เพื่อน ๆ ที่เกษียณหลายคน มักจะบ่นด้วยความน้อยเนื้อตำา่
ใจว่า ตัวเขานั้นบำาเหน็จบำานาญน้อย ต้องมีภาระช่วยลูกหลาน มิหนำา
ซำา้สุขภาพก็ไม่ดี โลกหลังเกษียณคงลำาบากยิ่งกว่าเดิม ผมได้แต่รับฟัง
ด้วยความเห็นใจยิ่ง และอดคิดไม่ได้ว่า ทำาไมคนเราถึงมีต้นทุนชีวิตที่
ไม่เท่ากัน อย่างนี้กำาไรชีวิตจะเหมือนกันได้อย่างไร ? แล้วต้นทุนชีวิต
อะไรล่ะที่เท่ากัน 
 ผมก็ได้คำาตอบในที่สุดว่า มีหลายเรื่องที่เรามองข้าม แท้จริง
แล้วต้นทุนเท่ากันมีหลายเรื่อง เช่น....จะจนหรือรวย แต่ละวันเรามี 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากัน .... จะนอนบนฟูกหรือบนกระดาน หลับสนิทแล้ว
ได้พักผ่อนเท่ากัน.......ในความฝัน จะเป็นเศรษฐีหรือยาจก มีความสุข
ได้เท่ากัน .......เมื่อตายแล้ว เราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เหมือนกัน... 
อาหารที่กินจะแพงหรือถูก ก็อิ่มท้องเหมือนกัน..... รวยหรือจน ก็
ปฏิบัติธรรมและบรรลุได้เหมือนกัน..... เรามีอดีตที่ไปเปลี่ยนแปลงไม่
ได้ และมีอนาคตที่ไม่รู้แน่เหมือนๆกัน ปัจจุบันขณะเท่านั้นที่อยู่ในกำา
มือเรา จึงควรทำาปัจจุบันให้เป็นไปตามที่เราต้องการ  เลิกน้อยใจเถอะ
ครับ มีอีกหลายเรื่องที่เรามีต้นทุนเท่ากัน  
  

 เรื่องจะให้มีความสุขตลอดไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้ ยาม
ใดที่พบกับความทุกข์ ขอให้ มีจิตที่สงบ ตั้งสติให้มั่น มีสุขย่อม
มีทุกข์ มีมืดย่อมต้องมีสว่าง ส่วนเรื่อง สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
เป็นเรื่องเพ้อฝัน เมื่ออายุมากร่างกายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา  
การป้องกันให้ร่างกายเสื่อมช้านั้น กายบริหาร โภชนาการช่วย
ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องปฏิบัติเอง ให้ใครมาออกกำาลัง
กายแทนหรือกินอาหารแทนนั้นย่อมไม่ได้ ถ้าป่วยอยู่แล้ว เข้ม
แข็งเข้าไว้ อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติ เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้
แล้วไป เรื่องที่ยังไม่เกิดก็อย่าไปวิตกกังวลเกินเหตุ ถ้าคิดว่าไม่
รอดแน่ ก็ขอให้เตรียมตัวตายอย่างสงบ จิตจะได้พิสุทธิ์ ไปเกิด
ในภพชาติที่ดี
 มาถึงตรงนี้ ผมรู้ว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าหลังเกษียณ
อยากมีชีวิตอย่างไร ดุจเรือที่ขาดหางเสือ ย่อมลอยเคว้งในทะเล
ชีวิต บางคนตัดสินใจไม่ได้นั้น เพราะ มีพันธะ มีความกังวล
เป็นนิวรณ์ หากหลุดจากบ่วงไม่ได้ ก็ไปไหนไม่ได้ เหมือนช้าง
ตัวใหญ่ กำาลังมหาศาล แต่ถูกพันธนาการด้วยห่วงโซ่ที่ข้อเท้า     
จึงขอสรุปว่า เกษียณแล้วอย่าน้อยใจอะไรกับชีวิตที่ผ่านมา เริ่ม
ต้นชีวิตด้วยความรู้สึกว่ามีต้นทุนที่เท่ากันกับคนอื่น แล้วสลัด
นิวรณ์ทิ้งไปบ้าง แม้สลัดได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดี.. นี้เป็นทางตรง
แห่งศานติสุข เพราะได้ข่มความรัก ความวิตกกังวลที่กลุ้มรุม
หัวใจให้เซาลง อย่าให้นิวรณ์ที่ต้องการสลัดผูกรัดชีวิตทุกเมื่อเชื่อ
วัน มิฉะนั้นแล้วชีวิตทั้งชีวิตในชาตินี้ท่านจะหาความสงบไม่ได้

โดย รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล 
ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ 

และประชาสัมพันธ์ 

     ด้านหน้า        ด้านหลัง

การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ/มอบอำานาจ

 สมาชิกท่ีต้องการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ฯ โดยการมอบฉันทะหรือ
มอบอำานาจให้ผู้อ่ืนมาแทน กรุณาเตรียมเอกสาร ดังน้ี 
1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง
3. ใบถอนเงินพร้อมลงนามของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะด้านหน้าและด้านหลังให้ถูกต้อง

1

2

3

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ชูใจ ใจดี ชูใจ ใจดีหมีน้อย ห้อยพุง
ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
/เจ้าของบัญชี

หมีน้อย ห้อยพุง

บัตรประชาชนตัวจริง

ผู้มอบฉันทะ                             ผู้รับมอบฉันทะ
สำาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับ
มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง

ตัวอย่างการลงนามในใบถอนเงินของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ/เจ้าของบัญชี
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คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม    
2560 เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้ง

กำาหนดวันสรรหา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำานักงานสหกรณ์ฯ 
โดยที่ประชุมได้เลือก นายวราวุธ อภิวงศ์ เป็นประธานกรรมการ
สรรหา และ นางภัทรา จันทราทิตย์ เป็นเลขานุการกรรมการ
สรรหา

เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์               
 0% 3 เดือนแรก

 เพื่อซื้อ/Reinance ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ห้องชุด  
หรือเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 9 ล้านบาท

 อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 - 3    ร้อยละ 0% ต่อปี
                                 เดือนที่ 4 - 36  คงที่ร้อยละ 5.25% ต่อปี
 หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
ลบด้วยร้อยละ 0.25% ต่อปี จนกว่าจะครบสัญญา 
    

ยื่นคำาขอกู้เงินตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ธันวาคม 2560

วันสรรหา 
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด

วันสรรหาล่วงหน้า 
8 - 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ สำานักงานสหกรณ์ มช.

ประชุมคณะกรรมการสรรหา

ขายทรัพย์สหกรณ์ฯสอ.มช. ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
ราคา 5 ล้านบาท ในโครงการ
หมู่บ้านคันทรี่ปาร์ควิลล์ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
เนื้อที่ 1 งาน 50 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 260 ตารางเมตร 
3 ห้องนอน 3 ห้องนำา้ ห้องนอนใหญ่ มีห้องนำา้ในตัว 
1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องทำางาน โรงจอดรถ จอดได้ 2 คัน
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โครงการแบบสำารวจความพึงพอใจ
ของสมาชิกต่อการใช้บริการ

จับรางวัลทุกสิ้นเดือน ประกาศผลผู้โชคดี
ทาง Facebook และ Website สอ.มช.

 ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการ สอ.มช. จับรางวัลให้
แก่ผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถาม “โครงการแบบสำารวจความพึงพอใจ
ของสมาชิกต่อการใช้บริการ สอ.มช.” โดยมีสมาชิกและฝ่ายจัดการ ร่วม
จับรางวัลและเป็นสักขีพยาน รางวัลเงินสด มูลค่า 500.00 บาท จำานวน 6 
รางวัล ได้แก่
1. นางนริศรา วัชระสกลพงษ์ 10364
2. นางศรีพร ยอดมงคล 006425
3. น.ส.ธัญยรัตน์ มากมี P02790
4. น.ศ.รุ่งทิวา ปาลี P02657
5. น.ส.อัจฉราวรรณ ศรีบาง P01906 

 สมาชิกสามารถร่วมตอบแบบสำารวจและลุ้นเป็นผู้โชคดีได้อีกครั้ง(ครั้งสุดท้าย) 
ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ประกาศผลวันที่ 2 ตุลาคม 2560

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าท่ี สอ.มช. ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 สอ.มช. จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่เรื่อง “จิตวิทยาใน
การทำางานร่วมกันและการสื่อสารภายในองค์กร” เมื่อวันที่ 2 - 3 
กันยายน 2560 ณ พราวภูฟ้า เชียงใหม่ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
โดยมี ดร.เสรี วงศ์สมฤดี ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Panda Education) เป็นวิทยากร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการ 
สอ.มช. ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 
ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะการส่ือสารมวลชน

    ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ 
สอ.มช. ร่วมแสดงความยินดีเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
การส่ือสารมวลชน ครบรอบ 12 ปี เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 
ณ อาคารบริหาร คณะการส่ือสารมวลชน

ประกาศรายชื่อ

ผู้โชคดี ครั้งที่ 2

วันสรรหา 
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด

วันสรรหาล่วงหน้า 
8 - 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ สำานักงานสหกรณ์ มช.


