
ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1
ปที่ 20 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2562

หนา 1    1. ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก         
            2. โครงการอบรมอาชีพเสริม หัวขอ “การจักสานจากเสนตอก”         
    3. CMU COOP APPLICATIONS       
หนา 2  1. สารจากประธานกรรมการ
      2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หนา 3  1. Facebook Fanpage สอ.มช.

หนา 3    2. การยื่นขอรับสวัสดิการ
             3. การฝากเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มช. 
             4. ขอมูลดานสินเชื่อ 
หนา 4     1. ภาพกิจกรรมโครงการสมาชิกสัมพันธ ป 2562                       
             2. เงินกูโครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
       3. แสดงลัตรประชาชนเมื่อมาใชบริการ สอ.มช. 

             

สารบัญขาว

  สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษา สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําป 2562 รายละเอียดังนี้

1. ·Ø¹Êí  ÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ ทุกระดับชั้น จํานวน 30 ทุน 

2. ·Ø¹Êí  ÒËÃÑººØµÃÊÁÒªÔ¡
    2.1 ทุนเรียนดี ระดับชั้น ป.2 - ปริญญาตรี จํานวน 185 ทุน 

    2.2 ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ปริญญาตรี จํานวน 260 ทุน 

    2.3 ทุนเพื่อการออมทรัพย จํานวน 300 ทุน

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ Ô ì ¢ÍÃÑº·Ø¹ วันที่  17 มิถุนายน 2562

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ ä´ŒÃÑº·Ø¹ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

5. พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 6 กรกฏาคม 2562

สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษา สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําป 2562 รายละเอียดังนี้สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษา สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําป 2562 รายละเอียดังนี้

·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒ ËÃÑºÊÁÒªÔ¡áÅÐºØµÃÊÁÒªÔ¡ »ÃÐ¨í  Ò»‚ 2562

´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾Ô èÁàµÔÁ
www.savingscmu.or.th www.savingscmu.or.th www.savingscmu.or.th 

ÃÑºÊÁÑ¤Ã
วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 25625. พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 6 กรกฏาคม 25625. พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 6 กรกฏาคม 25625. พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 6 กรกฏาคม 25625. พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 6 กรกฏาคม 25625. พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 6 กรกฏาคม 25625. พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 6 กรกฏาคม 2562

ถึง 12 มิถุนายน 2562

CMU COOP APPS
Application เพื่อเช็คยอดเงินฝาก ทุนเรือนหุน 

เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และพิมพใบเสร็จ

ÊÐ´Ç¡ §‹ÒÂ 
á¤‹»ÅÒÂ¹ÔéÇ!!!



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.2

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

เรียน สมาชิกสหกรณ

 ชวงตั้งแต เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมปนี้ มีเหตุการณ

ตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย นอกจากเหตุการณสําคัญพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยรัชกาลที่ 10 แหง

ราชวงศจักรีแลวยังมีเรื่องอื่น ๆ เปนตนวา หมอกควัน อากาศที่รอนจัดกวาป

กอนๆ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ 

ถาเราเฝาดูหรือติดตามขาวจะรูไดวา ขาวสารตาง ๆ แพรไปอยางรวดเร็วมาก

ดวยสื่อตาง ๆ มีทั้งขาวจริง ขาวลวง ขาวเท็จ มากมาย การรับฟงขาวจึงควร

พิจารณาอยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเกี่ยวกับโอกาสการหาราย

ไดเสริมที่มีการเชิญชวนในรูปแบบตาง ๆ การซื้อขายอาหารเสริมบํารุงรักษา

สุขภาพ 

 ชวงนี้ ทาง สอ.มช. มีโครงการที่นาสนใจจัดใหแกสมาชิก คือ ทุน

สนับสนุนการศึกษาสําหรับสมาชิก จํานวน 30 ทุน และบุตรสมาชิกประจํา

ป 2562 ประเภทตาง ๆ มากมาย และมีโครงการอบรมอาชีพเสริม “การ

จักสานเสนตอก” ทานที่สนใจสามารถติดตอสอบถามได 

 สําหรับสมาชิก สอ.มช. หลายทานใชบริการฝากเงินเขาบัญชีสหกรณ

ออมทรัพย มช.โดยการโอนเงินผานธนาคารนั้น ขอยําวาเมื่อโอนเงินแลว   

อยาลืมโทรฯ แจงทาง สอ.มช.ดวยเพื่อจะไดดําเนินการใหทานตอไป

 ขอปดทายดวยเรื่อง ชวนคิด ที่มีผูโพสทในไลน... วันนี้ผมไปหาหมอ 

หมอใหคําแนะนําวา ตอไปผมจะตองออกกําลังกาย อยาดื่มเหลาเบียรและ

ไวน ใหดื่มนําสะอาดมากๆ อยาออกนอกบาน หามขับรถ หามนั่งแท็กซี่ ให

นั่งรถประจําทาง หรือปนจักรยาน หรือเดินใหมาก อยากินขาวนอกบาน งด

อาหารทะเล ผมไดแตพยักหนาและถามหมอดวยความสงสัยวา... ผมเปน

อะไรครับหมอ ทําไมตอง ลด ละ ตั้งหลายเรื่อง หมอตอบสั้น ๆ เพียงวา         

.... คุณเปนขาราชการบํานาญ รายไดนอยครับ...
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

หมายเหตุ บัญชีดังกลาวรวมไปถึงการฝากเงินเพื่อชําระเงิน ฌาปนกิจศพของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวย

การฝากเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มช. 

โดยการโอนเงินผานธนาคาร
การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของ 5 ธนาคาร

ที่ สอ.มช. ไดเปดบัญชีไวดังนี้

ธนาคาร เลขที่บัญชี

ออมสิน สาขา ม.ช. 050-30063605-2

กสิกรไทย สาขา มช. 557-2-02233-3

ไทยพาณิชย      
สาขา มช. 667-2-11862-5
สาขา คณะแพทย 566-2-18528-8

กรุงไทย สาขา สุเทพ 521-1-04928-4

     หลังจากโอนเงินแลว ใหทานนําหลักฐานการโอนเงินของธนาคาร 
มาติดตอ หรือโทรฯแจง สอ.มช. เพื่อดําเนินการตอไป เชน นําเงินฝากใน
บัญชี นําชําระคาหุน หรือชําระเงินกู ภายในวันเดียวกัน

งานการเงิน สํานักงานใหญ 053-943651-4 ตอ 104-106     
และสาขาสวนดอก 053-935586 ตอ 13

ธนาคาร เลขที่บัญชี

ไทยพาณิชย สาขา รพ.มหาราช 408-415684-3

กรุงเทพ               
สาขา สุเทพ 504-031320-6
สาขา เทคนิคการแพทย 968-0-04915-3

สาขาสวนดอก

  

การฝากเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มช. การฝากเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มช. 

สํานักงานใหญ มช.

à§Ô¹¡ÙŒà¾×èÍàËµØ©Ø¡à©Ô¹ËÑ¡¡ÅºÅºË¹Õéà´ÔÁä´Œ

   สมาชิกที่มีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคางอยู หากประสงคจะ

กูใหมแบบหักกลบลบหนี้ ตองผอนชําระหนี้เดิมมาแลวไมนอย

กวา 2 งวดขึ้นไป จึงจะสามารถกูใหมไดโดยไมตองนําเงินสด

มาชําระ

กูสามัญ โดยใช...

เงินฝากหรือทุนเรือนหุนคําประกัน

    สมาชิกสามารถกูสามัญโดยใชเงินฝากหรือทุน

เรือนหุนของสมาชิกที่มีอยูคําประกัน

 กูสามัญโดยใชเงินฝากคําประกัน กูไดไมเกิน

รอยละ 90 ของจํานวนเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 4.75 ตอป 

 กูสามัญโดยใชทุนเรือนหุนคําประกัน กูไดไมเกิน

จํานวนทุนเรือนหุนที่มีอยู อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป

ขอมูลดานสินเชื่อ

ติดตองานสินเชื่อ

สํานักงานใหญ 053-943651-4 ตอ 101-103 

สาขาสวนดอก 053-935586 ตอ 16



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.4

à§Ô¹¡ŒÙâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡ÒÃà¤ËÐÊ§à¤ÃÒÐË�à§Ô¹¡ŒÙâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡ÒÃà¤ËÐÊ§à¤ÃÒÐË�

3 à´×Í¹áÃ¡
เพื่ือซื้อ/Refi nance ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อาคาร หองชุด 

หรือเพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัย 

อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 - 3 รอยละ 0% ตอป

                  เดือนที่ 4 - 36  คงที่รอยละ 5.25% ตอป
หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

ลบดวยรอยละ 0.25% ตอป จนกวาจะครบสัญญา

ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ §Ò¹ÊÔ¹àª×èÍ 
ÊÒ ¹Ñ¡§Ò¹ Áª. â·ÃÏ 053-943651-4 µ‹Í 101-103 

ÊÒ¢ÒÊÇ¹´Í¡ â·ÃÏ 053-935586 µ‹Í 16

ภาพกิจกรรมโครงการสมาชิกสัมพันธ ประจําป 2562
 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการ เปดโครงการสมาชิก

สัมพันธ ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย

ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกเขารวมโครงการ 82 คน มีการ

บรรยายใหความรูแกสมาชิก หัวขอ “แฮปป...แฮปป มีเงิน...บมีหนี้” โดย 

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และ ประธานกรรมการ

ศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ 

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
และประธานกรรมการศึกษาฯ

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1


