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ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2560

			ขอเชิญสมาชิก	สอ.มช.	เข้าร่วมโครงการดินเนอร์ทอล์คในหัวข้อ

รับฟังความรู้ด้านการวางแผนการเงิน	การออมเงิน	และการ

บริหารหนี้ของตนเองก่อนเกษียณ	กับ	

รศ.	ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล	

ประธานคณะกรรมการศึกษา	สวัสดิการและประชาสัมพันธ์

ผศ.	ชาตรี	เรืองเดชณรงค์

ประธานคณะกรรมการเงินกู้

ในวันศุกร์ที่	15	ธันวาคม	2560	เวลา	17.00-20.00	น.	

ณ	ภัตตาคารตูลู่		ถ.นันทาราม	ต.หายยา	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	

รับสมัครจำานวน	100	คน	สมัครพร้อมชำาระเงินมัดจำา	300.-	บาท	

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.savingscmu.com	หรือโทรฯ	

053-943651-4	#	110-112

แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินปันผล
	 สอ.มช.	 จะส่งใบแจ้งเลขท่ีบัญชีท่ีจะโอนเงินปันผลและเงิน

เฉล่ียคืนเข้าบัญชี	 	 ให้สมาชิกได้ตรวจสอบความถูกต้อง	 หากพบว่า 

ไม่ถูกต้องหรือต้องการเปล่ียนแปลง  โปรดแก้ไขและส่ง
เอกสารกลับคืน             สอ.มช.	ภายในวันท่ี 
   25 ธันวาคม 2560

	

	 ขอเชิญสมาชิกเดิม (สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือ

ลาออกจากงานประจำาแล้ว) เข้าร่วมโครงการสมาชิกเกษียณ

สัมพันธ์	 วันที่	 16	 -	 17	 ธันวาคม	 2560	 ณ	 จ.เชียงราย	 โดยนำา

สมาชิกทัศนศึกษาท่ีไร่เชิญตะวัน	 ไหว้พระวัดร่องเสือเต้นและวัดห้วย

ปลาก้ัง	พิพิธภัณฑ์บ้านดำา	และอำาเภอท่าข้ีเหล็ก	ประเทศเมียนมาร์

	 รับสมัครสมาชิกจำานวน	 35	 คน	 สมัครพร้อมชำาระเงิน	

700.-	บาท	รับสมัครต้ังแต่บัดน้ี	-	9	ธันวาคม	2560	ประกาศรายช่ือ

ผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการวันท่ี	12	ธันวาคม	2560	

คุณสมบัติผู้สมัคร 

	 1.	 เป็นสมาชิกเดิมที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ	 ณ	 ต่าง

จังหวัด	ในปี	2557-2559	

	 2.	 สมาชิกเดิมที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	 ไม่มีโรคประจำา

ตัว	อายุไม่เกิน	70		ปี

ดูรายละเอียดและบอรับใบสมัครทาง	สำานักงาน	สอ.มช.	

และสาขาสวนดอก	หรือดาวน์โหลด	www.savingscmu.or.th

หรือโทรฯ	053-943651-4	#	111-112

			“สหกรณ์ เงินออม เงินกู้ ของคู่กัน”

วิทยากร

โครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ์

         ประจำาปี 2560

ในโลกนี้สิ่งใด ยิ่งใหญ่ที่สุด
โดย	รศ.ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล	

ประธานกรรมการศึกษา	สวัสดิการ	และประชาสัมพันธ์	

อ่านต่อหน้า	3...

บทความ	
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สอ.มช. ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 	 	 	 	 	 ผศ.ปฐม	 ปฐมธนพงศ์	 รองประธานกรรมการดำาเนินการ	

กรรมการ	และฝ่ายจัดการร่วมงานทำาบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	ณ	วัดฝายหิน	เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2560	

สอ.มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์
ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 58 ปี 

	 ผศ.ปฐม	ปฐมธนพงศ์	ประธานกรรมการดำาเนินการ	และนาย
สุรชาติ	 สุวรรณ์	 กรรมการและเลขานุการ	 และนางปรียานุช	 กันมะโน	
รองผู้จัดการ	ร่วมแสดงความยินดีกับ	คณะแพทยศาสตร์	เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	58	ปี	เม่ือวันท่ี	30	ตุลาคม	2560	ณ	ช้ัน	
1	อาคารเรียนรวม	คณะแพทยศาสตร์	มช.

	ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ปฐม	ปฐมธนพงศ์)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2560	

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ	ณ	วันที่	24	กรกฎาคม	2558	

อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อป ี กู้ในวงเงินไม่เกิน 90% 

กู ้เงินจาก...   เงินปันผล

							เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล		

ในแต่ละปี	สามารถนำาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันล่วงหน้าก่อน

ท่ีจะได้รับเงินปันผลในปีต่อไป

 สมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่เคยขาดส่งค่าหุ้นในปี	2560	สามารถ

กู้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินปันผลท่ีเคยได้รับในปีท่ีผ่านมา	

อัตราดอกเบ้ีย 6.40% ต่อปี ผ่อนชำาระเฉพาะดอกเบ้ียเป็นงวด

รายเดือน	สำาหรับเงินต้นชำาระท้ังจำานวนในวันท่ีจ่ายปันผลในเดือน

กุมภาพันธ์	2561

ยื่นคำาขอกู้และทำาสัญญา	

ตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	2560-15	มกราคม	2561

โดย	รศ.ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล	
ประธานกรรมการศึกษา	สวัสดิการ	
และประชาสัมพันธ์	

	 	 	 	 	ผมเล่าให้เพื่อนฟังว่า	 ว่ามีคนถามคุรุเทพ	รพินทรนาถ	ฐากุร	นัก

ปรัชญาของอินเดีย	3	คำาถามว่า

1	ในโลกนี้สิ่งใดง่ายที่สุด

2	ในโลกนี้สิ่งใดยากที่สุด

3	ในโลกนี้สิ่งใด	ยิ่งใหญ่ที่สุด	

				ท่านคุรุเทพตอบเขาว่า	“	ตำาหนิคนอื่นง่ายที่สุด	รู้จักตัวเองยากที่สุด

และความรักยิ่งใหญ่ที่สุด	”

					เพื่อนผมจึงถามผมต่อไปว่า		“ความรักยิ่งใหญ่อย่างไรหรือ?”				ผม

คิดอยู่นาน	 แล้วตอบเพื่อนว่า	 ความรักยิ่งใหญ่เพราะชีวิตที่ไร้ความรัก

นั้น			คือชีวิตที่

ไม่มีความหมายความรักในที่นี้	 ผมหมายถึง	 ความเมตตา	 ห่วงใย	

เอื้ออาทรเพื่อนมนุษย์	 (หรือจะพูดให้คนข้างวัดฟังเห็นจะต้อง

บอกว่า	 คือ	 พรหมวิหารสี่	 นั่นเอง	 	 เมตตา	 กรุณา	 มุฑิตาและ

อุเบกขานั่นเอง)	 เพราะว่า........ความฉลาด	 ที่ปราศจากความ

รักนั้น	 จะทำาให้คนเรากลายเป็นตัวประหลาด	 ความถูกต้องและ

ยุติธรรมนั้น	ถ้าปราศจากความรัก	จะทำาให้เราเป็นคนไม่รู้จักผ่อน

ปรนและเคร่งครัดเกินเหตุ

	 ความสำาเร็จและการผ่อนสั้นผ่อนยาว	 ถ้าไม่ได้อยู่บน

ฐานของความรัก	ก็คือความหลอกลวง	ความมั่งคั่งที่ไม่มีความรัก

จะทำาให้คนใจแคบและตระหนี่	 ความยากจนที่ขาดจากความรัก

จะผลักไสให้คนเราเป็นคนก้าวร้าว	 ความสวยงามที่ไม่มีความรัก

ทำาให้เราเป็นคนโลเล	 ความเป็นผู้มีอำานาจและมีอิทธิพลถ้าไม่มี

ความรักก็จะนำาไปสู่ความเป็นทรราช	 แรงงานที่ไม่ได้รับความรัก

ก็จะถูกปฏิบัติเยี่ยงทาส	 คนที่ไม่มีความรัก	 จะไม่เห็นคุณค่าของ

ความสัตย์ซื่อ	

การสวดมนต์และบวงสรวงถ้าไม่ได้ทำาด้วยความรักจะทำาให้คุณ

เป็นคนคิดถึงแต่ตัวเอง

ด้วยเหตุฉะนี้	กระมัง	คุรุเทพจึงตอบว่า	
ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด

ในโลกนี้สิ่งใด ยิ่งใหญ่ที่สุด

เรียน	เพื่อนสมาชิก	สอ.มช.	ที่เคารพทุกท่าน

	 กว่าที่พวกเราจะได้รับข่าวสาร	สอ.มช.	ฉบับนี้	พวกเราน่าจะ

ทราบผลของการสรรหาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 แทนผู้ที่

ครบวาระไปแลว้	และขอแสดงความยนิดกีบักรรมการทีไ่ด้รบัการเลอืก

ตั้งด้วยครับ

	 ในเดือนธันวาคม	2560	สอ.มช.	มีโครงการที่จะจัดโดยคณะ

กรรมการศึกษา	สวัสดิการ	และประชาสัมพันธ์	ร่วมกับคณะกรรมการ

เงินกู้	 คือโครงการพบปะและให้ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก	 ภายใต้

หัวข้อ	“สหกรณ์ เงินออม เงินกู้ ของคู่กัน”   มีกำาหนดจัดในวันที่	15	

ธันวาคม	2560	ณ	ภัตตาคารตูลู่	ถนนนันทาราม	ตำาบลหายยา	อำาเภอ

เมือง	จังหวัดเชียงใหม่	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	คือ	พวกเราจะได้รับความ

รู	้ความเขา้ใจในการวางแผนการเงนิและการบรหิารหนีส้ว่นบคุคลครบั	

	 อีกโครงการ	คอื	โครงการเกษยีณสมัพนัธ	์รุน่ที	่3	โดยจดัในวนั

ที่	16	–	17	ธันวาคม	2560	โดย	สอ.มช.	จะพาสมาชิกไปทัศนศึกษาที่	

จงัหวัดเชียงราย	และอำาเภอทา่ขีเ้หลก็	ประเทศเมยีรม์ารค์รบั	ผลทีค่าด

ว่าจะได้รับ	คือ	สมาชิกได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึง่กันและกันครบั	ทัง้สองโครงการนีเ้ปิดรับสมคัรตัง้แตว่นันีจ้นถงึวันที	่

12	ธันวาคม	2560	รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สหกรณ์ฯ	หรือ		

www.savingscmu.or.th	หรือ	Facebook	Fanpage	:	savingscmu	

ครับ	
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239	สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำากัด	ตำาบลสุเทพ	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	

	 ผศ.ปฐม	 ปฐมธนพงศ์	 ประธานกรรมการดำาเนินการ	
สอ.มช.	 ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
โดย	 สอ.มช.	 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์	 จำานวน	 12	 ทุนๆละ	 10,000.00	 บาท	 รวมเป็นเงิน	
120,000.00	 บาท	 เมื่อวันที่	 31	 ตุลาคม	 2560	ณ	 ห้องประชุม

ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ	สอ.มช.	ทาง	Facebook Fanpage	ได้แล้ววันนี้	

เพียงค้นหาคำาว่า	SAVINGSCMU แล้ว Following หรือ Scan QR code  


