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ณ หน่วยงานท่ีท่านสังกัด หากไม่ถูกต้องหรือไม่มีช่ือ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ 

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เพ่ือทำาการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนวันสรรหา 

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานธุรการ โทรฯ 053-943651-4 #112

สมาชิกโปรดตรวจสอบรายชื่อ
และกลุ่มงานของตนเอง

ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 

เดือนตุลาคม 2561

         สอ.มช. ขอเชิญ สมาชิกสามัญและสมาชิกเดิม ใช่้สิทธิ
เพื่อสรรหากรรมการเข้ามาบริหารงาน  สอ.มช.  โดยสามารถเลือก
ช่วงเวลาที่สะดวกในการสรรหาดังนี้ 

 วันสรรหา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หน่วยสรรหาที่สมาชิกสามัญสังกัด

วันสรรหาล่วงหน้า วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำานักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

 สำาหรับสมาชิกเดิม สอ.มช. ได้อำานวยความสะดวกให้แก่

สมาชิกโดยให้ทำาการ สรรหาทางไปรษณีย ์ ซึ่ง สอ.มช. ได้จัด

ส่งรายชื่อผู้สมัครและบัตรสรรหาให้สมาชิกตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ทาง

ไปรษณีย์แล้ว เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนในบัตรสรรหา

และส่งคืนสหกรณ์ ให้ถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 

7 พฤศจิกายน 2561
 

(หากเกินวันดังกล่าวถือเป็นบัตรเสีย) 

ใช ้ส ิทธ ิสรรหากรรมการ
ตุลาคม

วันออมแห่งชาติ31
        ฝากเข้าบัญชีท่ีมีอยู่แล้วหรือเปิดบัญชี

ใหม่ประเภทออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ ประจำา 

หรือ ออมทรัพย์พิเศษ ยอดเงินฝากต้ังแต่ 500 

บาท ข้ึนไป รับกระเป๋าผ้ารักษ์โลก

  รับเงิน 100 บาท 

เข้าบัญชีออมทรัพย์

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก CMU COOP

ของที่ระลึกมีจำานวนจำากัด

 เปิดบัญชีประเภทออม

ทรัพย์เกษียณสุข ยอดเงินฝาก

ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป รับเงิน 100 

บาท เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ 

ขอเชิญสมาชิก ร่วมฝากเงินระหว่าง

วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2561 

สารบัญข่าว

หรือ

โดย
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาร

ประธานกรรมการดำาเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน สมาชิก สอ.มช. 

 เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สอ.มช. ได้จัดงานมุทิตาจิตให้

กับสมาชิกผู้เกษียณอายุงานที่อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี พากันไป

ไหว้พระที่วัดห้วยมงคล ชมอุทยานราชภักดิ์ วันต่อมาเข้ากรุงเทพฯ 

ไหว้พระที่วัดราชนัดดา และล่องเรือแม่นำา้เจ้าพระยา ชมความงามของ

กรุงเทพฯยามราตรี ที่สุดแสนจะงดงาม ก่อนกลับ คณะเดินทางนี้ยัง

ได้ไปไหว้พระ ที่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดที่มีพระเจดีย์ใหญ่บรรจุชัยมงคล

คาถา สมัยพระนเรศวร สมาชิกที่ร่วมงานนี้ต่างชื่นมื่นกันถ้วนหน้า และ

เสียดายแทนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้

 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา สำานักงาน สอ.มช. 

สาขาสวนดอกได้ย้ายไปทำาการไปที่ ศูนย์อาหาร MED FOOD COURT 

สาขาใหม่แห่งนี้ มีความสวยงาม สะดวกสบาย สมาชิกทางฝั่งสวนดอก

จะได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

 มีกิจกรรมสำาคัญอีกอย่าง คือ วันที่ 31 ตุลาคม นี้ เป็นวันออม

แห่งชาติ อย่าลืม มาออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ช่วงระหว่างวัน

ที่ 16-31 ตุลาคม 2561 เรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ท่านด้วยนะครับ

 เดือนถัดไป สอ.มช. จะจัดให้มีการสรรหากรรมการดำาเนินการ

ดังรายละเอียดที่ปรากฎในข่าวสารฉบับนี้ ผมขอเชิญชวนสมาชิกทุก

ท่านโปรดได้ใช้สิทธิในการสรรหาครั้งนี้

 ช่วงเปลี่ยนผ่านปลายฝนต้นหนาวที่กำาลังมาถึงนี้ ผมอยากฝาก

ถึงสมาชิกทุกท่านว่า ขอให้ท่านใส่ใจดูแลสุขภาพด้วย นอกจากสุขภาพ

กายแล้ว สุขภาพใจก็เป็นเรื่องสำาคัญ จากข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆนั้น

มีแนวโน้มชัดว่า สังคมของเรามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อกันมากขึ้น ไม่

ละเว้นว่าเป็นเด็ก สตรี หรือผู้สูงอายุ ความอดทน เมตตาและให้อภัย

ต่อกันเป็นสิ่งสำาคัญ โลกใบนี้เป็นของสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าเป็น

สัตว์หรือพืช ไม่ควรเบียดเบียนกัน ควรแบ่งปันพื้นที่ชีวิตแก่กันและกัน
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ภาพโครงการมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2561
                       สอ.มช. จัดโครงการมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุ  

                       ราชการ ประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 

เชียงใหม่- เพชรบุรี(ชะอำา)-กรุงเทพฯ โดยพาสมาชิกไปไหว้พระขอพรที่

วัดห้วยมงคล ชมอุทยานราชภักดิ์ ในช่วงเย็นจัดงานมุทิตาจิตที่โรงแรม

เอเชียชะอำา อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี และขากลับแวะค้างคืนที่กรุงเทพฯ 

ได้นำาสมาชิกไปไหว้พระที่วัดราชนัดดา จากนั้นช่วงเย็น รับประทาน

อาหารและล่องเรือริเวอร์ไซด์ ชมวิวทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่นำา้เจ้าพระยา

     นอกจากนี้ สอ.มช. ยังจัดให้มีการบรรยาย หัวข้อ “เกษียณอย่างฟิน  ฟิน” โดย 
ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ รวม
ทั้งกล่าวมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกผู้เกษียณ โดย รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธาน
กรรมการดำาเนินการ สอ.มช.

หมายเหตุ  :  กลุ่มงานที่ 1  มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เพียง 1 ท่าน

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.  

ผู้สมัคร กลุ่มงานที่ 1 
ข้าราชการตำาแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์     อายุ 54 ป ี    อายุราชการ 29 ป ี

ตำาแหน่ง  : รองศาสตราจารย์    สังกัด  คณะเศรษฐศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา : - PH.D.Social Sciences (Environmental Policy)  

                          จาก Wageningen University, the Netherlands

       - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานที่สำาคัญและประสบการณ์

(1) รองประธานกรรมการดำาเนินการ สอ.มช. พ.ศ. 2557

(2) ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ แลประชาสัมพันธ์ 

     สอ.มช. พ.ศ. 2557

(3) กรรมการและเหรัญญิก สอ.มช. ปี 2560-ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ด้านสหกรณ์หรือธุรกิจการเงิน

 (1) ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองประโยชน์ของสหกรณ์

         ออมทรัพย์ มช.และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

 (2) พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.ให้เข้มแข็ง มั่นคง และ 

         เจริญทัดเทียมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำาของประเทศ

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

ดูรูปเพิ่มเติมจาก Facebook fanpage 
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ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.  

ผู้สมัคร กลุ่มงานที่ 2 
ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย

สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ

  ชื่อ นายเดชา  พรึงลำาภู

  อายุ 69 ปี อายุราชการ  32  ปี  

  ตำาแหน่ง : (ข้าราชการบำานาญ)     

  สังกัด สมาชิกเดิม 

     (สำานักงานมหาวิทยาลัย)

ผลงานที่สำาคัญและประสบการณ์

(1) อดีตผู้อำานวยการกองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี

(2) อดีตนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญระดับ 9 รองผู้อำานวยการ

     สำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

(3) อดีตประธานกรรมการเงินกู้ กรรมการและเลขานุการ 

          เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด  

คุณวุฒิการศึกษา  :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

                       (การบริหารการศึกษา) 

                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วิสัยทัศน์ด้านสหกรณ์ หรือธุรกิจการเงิน

  มุ่งม่ันพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ให้มีความม่ันคงอย่าง

ย่ังยืน ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ เพ่ิมหุ้น ได้รับสวัสดิการท่ี

ดีย่ิงข้ึน เพ่ือให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ันคงตลอดไป

ชื่อ ดร.สมทบ พาจรทิศ    

อายุ 60 ปี  อายุราชการ 39 ปี     

ตำาแหน่ง : (ข้าราชการบำานาญ)

สังกัด  สมาชิกเดิม  

        (คณะเทคนิคการแพทย์)

คุณวุฒิการศึกษา  :  - ครุศาสตรบัณฑิต จาก วิทยาลัยครูเชียงใหม่

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  

  จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  

  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ด้านสหกรณ์ หรือธุรกิจการเงิน
    บริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อ
มวลสมาชิก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานบริหารที่
ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำาปี ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศ

ผลงานที่สำาคัญและประสบการณ์
(1) กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ชุดท่ี 42-43
(2) กรรมการและเลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. 
(3) กรรมการส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีพลทรรปณ์ มัทธิว   

   อายุ  34  ปี   อายุราชการ 9 ปี          

   ตำาแหน่ง :  พนักงานปฏิบัติงาน      

   สังกัด   คณะการสื่อสารมวลชน

 

คุณวุฒิการศึกษา  :  รัฐศาสตรบัณฑิต  

                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ด้านสหกรณ์ หรือธุรกิจการเงิน
      การร่วมมือกันของชาว มช. เพ่ือให้สหกรณ์      
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด เป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ช้ันแนวหน้า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกคน

อดิศัยตรีเอกภาพ 

ผลงานที่สำาคัญและประสบการณ์
(1) ผู้ตรวจสอบกิจการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด ปี 2551
(2) กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559-2561

(3) กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560-ปัจจุบัน
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ผู้สมัคร กลุ่มงานที่ 2 
ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย

สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ

คุณวุฒิการศึกษา  :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

                       (การบริหารการศึกษา) 

                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  ที่        สมาชกิสังกัดหนวยงาน              ลงคะแนนสรรหาที่หนวย       สถานที่สรรหา

 1.  สํานักงานมหาวทิยาลัย     
 2.  สํานักงานสภามหาวทิยาลัย     หนาหองประชุมพระยาศรวีิสารวาจา
 3.  สํานักงานสภาพนักงานมหาวทิยาลัย   สํานักงานมหาวทิยาลัย สํานักงานมหาวทิยาลัย
 4.  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5.  สํานักงานการตรวจสอบภายใน    
 6.  คณะเกษตรศาสตร  คณะเกษตรศาสตร สํานักงานคณบด ีคณะเกษตรศาสตร
 7.  สถาบันวจิัยหลังการเก็บเกี่ยว/ศูนยวิจัยขาวฯ
 8.  คณะแพทยศาสตร  คณะแพทยศาสตร บรเิวณโถงสํานักงานผูอํานวยการ  
        โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม
 9.  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร บรเิวณหนาหองธุรการและบรหิาร ชัน้ 2     
        อาคาร 7  คณะทันตแพทยศาสตร
 10.  คณะเทคนิคการแพทย  คณะเทคนคิการแพทย หองโถงชัน้ 1 อาคาร 12 ชัน้  คณะเทคนิคฯ
 11.  คณะพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร หนาลฟิท ชัน้ 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลฯ
 12.  คณะเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร โถงธุรการ คณะเภสัชศาสตร
 13.  คณะมนุษยศาสตร  คณะมนุษยศาสตร โถงชัน้ 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร
  14.  คณะการสื่อสารมวลชน  คณะการส่ือสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน
 15.  คณะวจิิตรศิลป  คณะวจิติรศิลป บรเิวณหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ ช้ัน 2
 16.  คณะวทิยาศาสตร  คณะวทิยาศาสตร ช้ัน 2 หนาหองงานบรหิารและธุรการ 
        อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร
 17.  คณะวศิวกรรมศาสตร  คณะวศิวกรรมศาสตร ชัน้ 1 อาคาร RTT คณะวศิวกรรมศาสตร
 18.  คณะศกึษาศาสตร  คณะศกึษาศาสตร หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร
 19.  คณะเศรษฐศาสตร   คณะเศรษฐศาสตร  ตรงกันขามหองสํานักงานคณะเศรษศาสตร
 20.  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 21.  คณะบรหิารธุรกิจ  คณะบรหิารธุรกิจ หองลงทะเบียน ช้ัน 2 คณะบรหิารธุรกิจ
 22.  คณะสังคมศาสตร  คณะสังคมศาสตร โถงหนาหองประชุมคณบด ีคณะสังคมฯ
 23.  คณะนิตศิาสตร  คณะนติศิาสตร อาคารบรหิารและอาหารเรยีน คณะนติิฯ
 24.  คณะรฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
 25.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
 26.  คณะสัตวแพทยศาสตร / ศูนยสัตวทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร ชัน้ 1 สํานักงาน คณะสัตวแพทยศาสตร
 27.  สถาบันวจิัยและพัฒนาพลังงาน มช.  
 28.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 29.  บัณฑติวทิยาลัย  บัณฑติวทิยาลัย หองประชุม 1-101   บัณฑติวิทยาลัย
 30.  สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 31.  สถาบันวจิัยสังคม   สถาบันวจิัยสังคม สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยสังคม
 32.  สถาบันภาษา / คณะสาธารณสุขศาสตร
 33.  สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรสุขภาพ อาคาร 1-3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
 34.  สํานักทะเบียนและประมวลผล  สํานักทะเบยีนและประมวลผล สํานักทะเบยีนและประมวลผล
 35.  สํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  สํานักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
 36.  สํานักบรกิารวชิาการ  สํานักบรกิารวชิาการ สํานักบรกิารวชิาการ
 37.  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิทัิล 
 38.  สํานักสงเสริมศลิปวัฒนธรรม  สํานักสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม สํานักสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม
 39.  สํานักหอสมุด  สํานักหอสมุด หองประชุม 2 ช้ัน 5 อาคารใหม สํานักหอสมุด
 40.  สมาชกิเดิม (ขาราชการบํานาญ/บําเหน็จ) สหกรณออมทรัพย มช. ชัน้ 1 สํานักงานสหกรณออมทรพัย มช.

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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        ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่าย

จัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดา

แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เพ่ือน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

เน่ืองในวันมหิดล วันท่ี 24 กันยายน 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ          

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล 24 กันยายน”

สมาชิก สอ.มช. อย่าลืม !
ไปใช้สิทธิเลือกคนดีมีความสามารถ เข้ามา

บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. กันนะคะ...

สรรหาลว่งหน า้
วนัที่ 8 - 9 พ.ย. 2561

ณ ส ำานกังานสหกรณอ์อมทรพัย  ์มช.

สรรหาทั่วไป
วันพุธที่ 14 พ.ย. 2561

ณ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด

หรือตามที่สหกรณ์ฯกำาหนด

 รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำาเนินการ กรรมการ

และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด มอบเงินจำานวน 

50,000.00 บาท สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี      

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวัน

ที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มช.

สอ.มช. มอบเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้

ภาพพิธีเปิดสาขาสวนดอกแห่งใหม่ 

 รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำาเนินการ สอ.มช. และ 

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมตัดริบบิ้นในพิธี

เปิดสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด สาขาสวนดอกแห่ง

ใหม่ โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศ.ดร.สาคร 

พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. พร้อมทั้งกรรมการ และฝ่ายจัดการ 

สอ.มช. ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 ศูนย์อาหาร

หอพักพยาบาล 9 (MED FOOD COURT)


