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สารบัญข่าว
หน้า 1  1. เชิญสมาชิกใช้สิทธิสรรหากรรมการ
 2. กู้เงินจากเงินปันผล          
 3. รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา
         4. สมาชิกโปรดตรวจสอบรายชื่อ
             และกลุ่มงานที่สังกัด
หน้า 2 1. สารจากประธานกรรมการ 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
หน้า 3 1. ภาพกิจกรรมโครงการมุทิตาจิตฯ 
         2. รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหากลุ่มงานท่ี 1

 สมาชิกโปรดตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มงานของตนเองก่อนลง
คะแนนสรรหา ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัด หากไม่ถูกต้องหรือไม่มี
ชื่อ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อทำาการ
แก้ไขให้ถูกต้องก่อนวันสรรหา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
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หน้า 4 - 5 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
              กลุ่มงานที่ 2
หน้า 6  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
           กลุ่มงานที่ 3
หน้า 7  สถานที่และหน่วยสรรหากรรมการ
หน้า 8  1. วางพวงมาลาวันมหิดล
       2. ภาพกิจกรรมโครงการ
             “จัดสวนแนวตั้ง”

อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อป ี กู้ในวงเงินไม่เกิน 90% 
กู ้เงินจาก...   เงินปันผล

         สอ.มช. ขอเชิญ สมาชิกสามัญและสมาชิกเดิม ใช่้สิทธิ
เพื่อสรรหากรรมการเข้ามาบริหารงาน  สอ.มช.  โดยสามารถ
เลือกช่วงเวลาที่สะดวกในการสรรหาดังนี้ 
 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. ได้อำานวยความสะดวกให้
แก่สมาชิกโดยให้ทำาการ สรรหาทางไปรษณีย์ ซ่ึง สอ.มช. ได้
จัดส่งรายช่ือผู้สมัครและบัตรสรรหาให้สมาชิกตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้
ทางไปรษณีย์แล้ว เพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนในบัตรสรรหาและ
ส่งคืนสหกรณ์ ให้ถึงสหกรณ์ภายในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560   
(หากเกินวันดังกล่าวถือเป็นบัตรเสีย) 

ใช้สิทธิสรรหากรรมการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2560

        เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  
ในแต่ละปี  สามารถนำาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันล่วงหน้าก่อนที่ 
จะได้รับเงินปันผลในปีต่อไป
  สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่เคยขาดส่งค่าหุ้นในปี 2560 สามารถกู้ในวงเงิน
ไม่เกิน 90% ของเงินปันผลที่เคยได้รับในปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ย 
6.40% ต่อปี ผ่อนชำาระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน สำาหรับเงินต้น
ชำาระทั้งจำานวนในวันที่จ่ายปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ยื่นคำาขอกู้และทำาสัญญา ต้ังแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2560-15 มกราคม 2561

รายละเอียดผู้สมัครรับการสรรหา เพ่ือเลือกต้ัง
เป็นกรรมการ  มี  3  กลุ่มงาน  รายช่ือ  
และหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาฯ                  
            

ขอความร่วมมืือ  สมาชิกโปรดตรวจสอบรายชื่อ
และกลุ่มงานของตนเอง

      ดูรายละเอียดในหน้า 3 - 6   

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด
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 ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์)
ประธานกรรมการดำาเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

เรียน เพื่อนสมาชิก สอ.มช. ที่เคารพทุกท่าน

 ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ เป็นช่วงที่มีพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
สำาหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดที่การร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์์ในวัน
ที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียน
เชิญเพื่อนสมาชิก สอ.มช. ทุกท่านไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
ด้วยครับ

 ในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 น้ี ในฐานะ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้รับการ
ยกยอ่งและเทิดทนูใหท้รงเปน็กษัตริยนั์กออม  ตามพระราชดำารัสทีไ่ด้
กล่าวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2518 ดังนี้  
“ถ้าเราสะสมเงินได้มากเราก็สามารถที่จะได้ดอกเบี้ย ใช้เงินที่เป็น
ดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้องทุน แต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวัง  
เรากินเข้าเป็นทุน ทุนมันก็น้อยลง ๆ จนหมด” ตามพระราชดำารัสนี้ 
ทรงสอนให้พวกเรารู้จักการออมและให้ประหยัดการใช้จ่ายอีกด้วยครับ 
ทาง สอ.มช. ขอเชิญชวนสมาชิกมาออมเงินในระหว่างวันที่ 16 – 31 
ตุลาคม 2560 นี้ โดยถ้าออมไม่น้อยกว่า 500 บาท จะได้รับของที่
ระลึกมอบให้ด้วยครับ 
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สมาชิก สอ.มช. อย่าลืม !
ไปใช้สิทธิเลือกคนดีมีความสามารถ เข้ามา
บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. กันนะคะ...

สรรหาลว่งหน า้
วนัท ี ่ 8 - 10 พ.ย. 2560

ณ ส ำานกังานสหกรณอ์อมทรพัย ์ มช.

สรรหาทั่วไป
วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560

ณ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด
หรือตามที่สหกรณ์ฯกำาหนด

ภาพโครงการมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2560
    สอ.มช.จัดโครงการมุทิตาจิตสมาชิก 
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2560 เมื่อ
วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ และ 
อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยในวันท่ีออก
เดินทางได้นำาสมาชิกไปทอดผ้าป่าและไหว้
พระธาตุประจำาปีเกิดทีี่วัดพระธาตุหริภุญชัย 
จังหวัดลำาพูน และเมื่อเดินทางถึงกรุงเทพฯ 
ได้นำาสมาชิกไปไหว้พระวัดอรุณราชวราราม 
ราชวรมหาวิหาร จากน้ันช่วงเย็น รับประทาน
อาหารและล่องเรือริเวอร์ไซด์ ชมวิวทิวทัศน์ 
2 ฝั่งเจ้าพระยา รุ่งขึ้นอีกวัน เดินทางไปจัด
งานมุทิตาจิตท่ีโรงแรมซีบรีซ รีสอร์ท จอมเทียน 
พัทยา อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
     

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

    นอกจากนี้ สอ.มช. ยังจัดให้มีการบรรยาย  
เรื่อง “ชีวิตหลังเกษียณ” โดย รศ.ดร.บุญเสริม  
ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ 
และประชาสัมพันธ์ รวมท้ังกล่าวมุทิตาจิตให้แก่
สมาชิกผู้เกษียณ โดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ 
ประธานกรรมการดำาเนินการ สอ.มช.

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ 
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สมาชิก สอ.มช. อย่าลืม
ไปใช้สิทธิเลือกคนดีมีความสามารถ
เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. กันนะคะ...

สรรหาล่วงหน้า
วันที่  8 - 10 พ.ย. 2560
ณ สำานักงานสหกรณ์

ออมทรัพย์ มช.

สรรหาทั่วไป
วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560

ณ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด
หรือตามที่สหกรณ์ฯกำาหนด

 ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ 
กรรมการ ฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย 
เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันมหิดล เมื่อ 
วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ลานพระรูปอาคารสุจิณโณ  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล 24 กันยายน”

ภาพกิจกรรมโครงการ “การจัดสวนแนวตั้ง”
        สอ.มช. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการ “การจัดสวนแนวต้ัง”  
โดยมี คุณนิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตรชำานาญการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการฯ จำานวน 18 คน

ท่านอยู่กลุ่มงานที่...

คุณนิรัช ก้อนใจ 
นักวิชาการเกษตรชำานาญการ


