
ข่าวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1

สอ.มช.	ขยายเวลาเปิดบัญชีรับถุงผ้ารักษ์โลก	

CMU	COOP	SAY	NO	TO	PLASTIC	BAG	

เมื่อเปดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย

หรือบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยเกษียณสุข 

ยอดเงินฝากตั้งแต่	500	บาท	ขึ้นไป	

ถึง 27 ธันวาคม 2562

ข่าวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1

ปที่ 20 ฉบับที่ 11 

เดือนพฤศจิกายน 2562

สอ.มช. เปดรับแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับ

เงินปนผลและเฉลี่ยคืน...แบบออนไลน

หน้า1	1.	แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	 	 	

		2.	ถุงผ้ารักษ์โลก

	 	 3.	Facebook	Fanpage	

	 	 4.	กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

หน้า2	1.	สารจากประธานกรรมการ

	 	 2.	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

หน้า3	1.	สอ.มช.	มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

    กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

ยื่นคําขอกู ้และทําสัญญาเงินกู ้

ตั ้งแต่วันนี ้ - 15 มกราคม 2563

										สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่เคยขาดส่งหุ้นในปี	2562	สามารถ

กู้ในวงเงินไม่เกิน	 90%	 ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	

อัตราดอกเบี้ย			6.40%	ต่อปี	ผ่อนชำาระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเงิน

งวดรายเดือน	 สำาหรับเงินต้นชำาระทั้งจำานวนในวันที่จ่ายปันผล

ในเดือนกุมภาพันธ์	2563

สารบัญข่าว
หน้า3	 2.	มอบเงินสนับสนุนนักศึกษา	มช.	ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 	 3.	ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์	ในวันคล้ายวันสถาปนา

	 	 4.	ร่วมงานกฐิน	มช.

หน้า4	 1.	ภาพโครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน

	 	 2.	ภาพโครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่		

										3.	ชมรมผู้เกษียณ	มช.	ขอเชิญร่วมงานวันสานสัมพันธ์	สว.	มช.	

เมื่อเปดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย

หรือบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยเกษียณสุข 

ยอดเงินฝากตั้งแต่	500	บาท	ขึ้นไป	

แบบออนไลนแบบออนไลน à»Ô´ÃÑºá¨é§µÑ é§áµèÇÑ¹¹Õ é - 27 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 

ถุงผ้ารักษโลก 
CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAG

	 	 	 	สอ.มช.	 เปิดรับแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล

และเฉลี่ยคืน	 ประจำาปี	 2562	 โดยสมาชิก	 สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้	 2	 ช่องทาง	 ช่องทางที่ 1	 ผ่านระบบ

สมาชิกออนไลน์	CMU	COOP	APPLICATION	

	 ช่องทางท่ี 2			ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงด้วย

ตนเองที่สำานักงานสหกรณ์ฯ	

	 สำาหรับสมาชิกเดิม	สอ.มช.	

จัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ

ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้	แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ได้ตั้งแต่วันนี้	-	27	ธันวาคม	2562	



ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์	มช.2 ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์	มช.2
สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

	ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

	ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล)

เงินฝากออมทรัพย 1.00% 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากไม่เกิน	1,000,000	บาท 1.70%

เงินฝากเกิน	1,000,000	บาท
แต่ไม่เกิน	3,000,000	บาท 1.75%

เงินฝากเกิน	3,000,000	บาท
แต่ไม่เกิน	5,000,000	บาท 1.80%

เงินฝากเกิน	5,000,000	บาทขึ้นไป 1.85%

เงินฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากไม่ถึง	500,000	บาท 2.00%

เงินฝากตั้งแต่	500,000	บาท	
แต่ไม่เกิน	1,000,000	บาท	 2.10%

เงินฝากตั้งแต่	1,000,000	บาทขึ้นไป 2.20%

เงินฝากประจํา 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%

เงินฝากประจํา 12 เดือน
เงินฝากไม่เกิน	500,000	บาท 2.40%

เงินฝากตั้งแต่	500,000	บาท	
แต่ไม่เกิน	1,000,000	บาท	 2.50%

เงินฝากตั้งแต่	1,000,000	บาทขึ้นไป 2.60%

เงินฝากสะสมทรัพย 3.80%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ	ณ	วันที่	21	สิงหาคม	2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ	ณ	วันที่	21	สิงหาคม	2562

ถึงเพื่อนสมาชิก	สอ.มช.	
		 	 	 	ผมได้อ่าน	ข้อคิดเห็นของภรรยาประธานาธิบดีสีจ้ินผิง	(เผิงล่ีหยวน)	เก่ียวกับการ
แนะนำาส่ังสอนลูก	 โดยผู้ใช้นามว่า	 คุณแอม	 (สุวิไล)	@	 เจนบรรเจิด	 แปลมาจากภาษา
จีน	 ผมเห็นว่ามีสาระดี	 จึงได้เก็บความมาเรียบเรียงใหม่ให้พวกเราได้อ่าน	 ทุกวันน้ีผู้
เป็นพ่อแม่ดูแลลูกด้วยความเป็นห่วงอย่างมาก	 เพราะข่าวในหน้าจอทีวี	และมือถือ	 น่า
กลัวหรือเกิน	 วัยรุ่นไม่น้อยเป็นโรคซึมเศร้าบางรายถึงกับทำาร้ายตนเอง	 บ้างใช้ยาเสพ
ติดแก้ปัญหา	 บ้างก็เป็นพวกหัวร้อนพร้อมทะเลาะกับทุกคน	 ไปทางไหนดูเหมือนว่า
จะมีอันตรายอยู่รอบตัว	 บ้างก็คิดอะไรเลยเถิด	 ชังชาติ	 สร้างวิมานในฝันว่าสร้างสังคม
ใหม่	พลิกฟาควำา่แผ่นดิน					ดูหม่ินทุกคนท่ียังพอใจกับสภาพปัจจุบันว่าครำา่ครึ	ไม่กล้า
เปล่ียนแปลง	เร่ืองท่ีผมอยากแนะนำาพ่อแม่	ผู้ปกครองให้ร้องขอบางส่ิงบางอย่างจากลูก	
ดังต่อไปน้ี
1.	 ลูกต้องพ่ึงตนเองให้ได้	 	 เพ่ือว่ายามเราไม่ได้ดูแลอยู่เคียงข้าง	 ลูกจะได้ไม่เดือดร้อน	
เช่น	ทำาอาหารกินเองได้	ไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง	สามารถขับข่ียานพาหนะ	ไม่ว่าจะ
เป็นจักรยาน	มอเตอร์ไซค์	รถยนต์	และพายเรือได้	ว่ายน้ำาเป็น		อยู่คนเดียวได้
2.	ลูกควรท่ีจะได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน	ไม่ใช่เพ่ือความโก้หรู	หรือ
ใบปริญญา	 แต่ประสบการณ์การใช้ชีวิตในสถาบันเช่นน้ี	 สามารถบ่มเพาะ	 สติ	 ปัญญา	
ความรับผิดชอบ	ความคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	และการใช้เหตุผล	ซ่ึงเป็นเร่ืองสำาคัญใน
การเข้าสู่ชีวิตจริง
3.	ควรเปิดโลกทัศน์ให้ได้เห็นโลกในหลายมิติ	จะได้เข้าใจชีวิต	รับรู้ความแตกต่าง	ความ
หลากหลายของชีวิต	 เพ่ือว่าจะได้มีจิตใจท่ีเปิดกว้าง	 อยู่ในโลกอย่างเข้าใจ	 มีความสุข	
มีเมตตา	 การเปิดโลกทัศน์	 นอกจากการท่องเท่ียวแล้ว	 การอ่านหนังสือเป็นเคร่ืองมือ
สำาคัญท่ีจะขาดเสียมิได้		
4.	 คราวใดท่ีต้องประสบกับความผิดหวังและเจ็บปวดก็ไม่ต้องร้องไห้	 ตีโพยตีพาย	
เพราะจะทำาให้คนท่ีรักลูกย่ิงเจ็บปวดใจ	ส่วนคนท่ีเกลียดลูกจะย่ิงได้ใจ
5.	 ลูกต้องใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย	 ไม่ฟุงเฟอ	 ใส่ใจในคุณภาพชีวิต	 กินด่ืมอย่างถูก
สุขลักษณะ	แต่งกายด้วยเส้ือผ้าท่ีสะอาดเรียบร้อย	สุขภาพเป็นเร่ืองสำาคัญ	มีผลสืบเน่ือง
ถึงยามแก่เฒ่า
6.	 ยามใดท่ีเดินทาง	 อย่าลืมสังเกตความผิดแผกจากท่ีเคยเห็น	 บันทึกเร่ืองราวและ
ประสบการณ์ให้ได้มากท่ีสุด	 อย่างน้อยเป็นการฝกความเฉลียว	 ความช่างสังเกต	 คุณค่า
ของการเดินทางอยู่ตรงน้ี	
7.	 ลูกควรมีสถานท่ีซ่ึงมุมสงบเป็นของตนเอง	 เพ่ือว่าตอนท่ีลูกใจร้อน	 จะมีท่ีทำาให้ลูก
ใจเย็นลงได้	เป็นท่ีต้ังสติ	ให้หัวใจของลูกได้พักอย่างสงบ	
8.	เม่ือตอนยังเด็กจะต้องมีความรู้	เม่ือโตข้ึนจะต้องมีประสบการณ์ชีวิตจึงจะเจริญก้าว
หน้าอย่างมีคุณภาพ	การอ่านหนังสือหลากหลายประเภทเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์
จากผู้อ่ืน	เป็นเร่ืองท่ีควรส่งเสริมอย่างย่ิง
9.	 ลูกควรบ่มเพาะ	ความเมตตากรุณาในหัวใจ	 เพราะการมีจิตใจดี	จะทำาให้ลูกเป็นผู้ท่ี
ได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างดีท่ีสุดจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย		ทำาดีย่อมได้ดีตอบแทน
10.	จำาไว้ว่ารอยย้ิม	ความสง่างาม	ความม่ันใจน้ันเป็นทรัพย์สินทางจิตใจท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด
	 ท้ายที่สุด	ผมอยากจะย้ำาว่า	อย่าเลี้ยงลูกให้เป็น	“	ฮ่องเต้	”	ให้เขาได้สัมผัส
กับชีวิตสามัญชนซึ่งเป็นสังคมที่เขาจะต้องอยู่ด้วยจริง	 และต้องไม่ลืมว่า	 ชีวิตเป็นของ
เขาอย่าไปกำากับจนเลยเถิดด้วยความปรารถนาดี



ข่าวสารสหกรณออมทรัพย มช. 3
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ประกาศ	ณ	วันที่	21	สิงหาคม	2562

สอ.มช.	นำาโดย	ผศ.ปฐม	ปฐมธนพงศ์	รองประธานกรรมการดำาเนินการ	และประธานคณะกรรมการศึกษา	สวัสดิการ	และประชาสัมพันธ์	

ดร.สมทบ	พาจรทิศ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ	และฝายจัดการ	มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

โรงเรียน	 และทาสีอาคาร	 พร้อมบริจาคสิ่งของให้แก่ชาวบ้านและนักเรียน	 โรงเรียนบ้านดอยหลวง	 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย	 อำาเภอดอยเต่า	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 18	 ตุลาคม	 2562	 โดยได้รับความอนุเคราะห์การเดินทางจากกลุ่ม

ออฟโรดจิตอาสาภาคเหนือ	และ	รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย	วนจันทรรักษ์	อดีตกรรมการศึกษา	สวัสดิการ	และประชาสัมพันธ์	ผู้ประสานงาน

โครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

รศ.ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล	ประธานกรรมการ	และกรรมการ	สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จำากัด	 ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 โดย	สอ.มช.	สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	จำานวน	8	ทุนๆละ	15,000.00	บาท	รวมเป็นเงิน	

120,000.00	 บาท	 เมื่อวันที่	 6	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	 ห้องประชุมชั้น2	

ห้องทองกวาว	สำานักบริการวิชาการ	มช.

สอ.มช. สนับสนุนการศึกษาให้แก่

นักศึกษา มช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

สอ.มช. รวมงานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม
						นายวสุ	ละอองศรี	กรรมการและเลขานุการ	ผศ.ดร.ไพรัช														

กาญจนการุณ	และ	ดร.สมทบ	พาจรทิศ	กรรมการ	พร้อมฝาย

จัดการ	 สอ.มช.	 ร่วมงานทำาบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	ณ	วัดฝายหิน	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	

26	ตุลาคม	2562

สอ.มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร
ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ป 

										นางปรียานุช	กันมะโน	รองผู้จัดการ	และ	น.ส.นนทลี	ศรีสว่าง	
เจ้าหน้าท่ีธุรการ	 เป็นตัวแทน	สอ.มช.	 ร่วมพิธีทำาบุญเน่ืองในโอกาสวัน
คลายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ครบรอบ	
60	ปี	ในวันท่ี	28	ตุลาคม	2562	ณ	อาคารเรียนรวม	คณะแพทยศาสตร์	
มช.



ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.4

	 	 	 	 	 	
สอ.มช.	ร่วมกับ	โรงพยาบาลทันตกรรม		คณะทันตแพทยศาสตร์	มช.	
จัดโครงการ	“ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน”	ประจำาปี	2562	
โดยมี	 รศ.ทพ.ดร.นฤมนัส	 คอวนิช	 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์		
และกรรมการศึกษา	 สวัสดิการและประชาสัมพันธ์	 เป็นประธานเปิด
โครงการ	 และบรรยายพิเศษจาก	 คุณพัชนิดา	 ปันใจ	 นักสุขศึกษา					
เม่ือวันท่ี	9	พฤศจิกายน	2562		ณ	อาคาร	4	โรงพยาบาลทันตกรรม	
คณะทันตแพทยศาสตร์	มช.	มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน	80	คน

โครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการขูดหินปูน

โครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่ 

หัวข้อ “ใช้เงินเป็นเห็นทางรวย”

สอ.มช.	 จัดโครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่	 โดยได้รับเกียรติ
วิทยากร	คุณจุฑารัตน์	แสนคำา	และ	ผู้ช่วยวิทยากร	คุณกฤษณ์	
เงาเมือง	 จาก	 บริษัทอีซี่ฟิน	 จำากัด	 และเจ้าของเพจ	 money	
manee	by	aor	มาบรรยายในหัวข้อ	“ใช้เงินเป็นเห็นทางรวย”	
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสมาชิกรุ่นใหม่	GEN	Y	ได้ตระหนักถึงการ
สร้างนิสัยการออมเพื่ออนาคต	 และรู้จักวางแผนทางการเงิน		
รวมไปถึงการให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 และสร้างการมีส่วนร่วม
ในกิจการสหกรณ์ฯ	 โดยมี	 ผศ.ปฐม	ปฐมธนพงศ์	 รองประธาน
กรรมการดำาเนินการ	 และประธานคณะกรรมการศึกษา	
สวัสดิการ	 และประชาสัมพันธ์	 ให้เกียรติเปิดโครงการ	 และมี	
รศ.ทพ.ดร.นฤมนัส	 คอวนิช	 กรรมการศึกษา	 สวัสดิการ	 และ
ประชาสัมพันธ์	ให้เกียรติปิดโครงการ	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	
2562	ณ	โรงแรมรติล้านนา	ริเวอร์ไซด์	สปา	รีสอร์ท	จ.เชียงใหม่

คุณจุฑารัตน์	แสนคำา

วิทยากร

ผศ.ปฐม	ปฐมธนพงศ์	

รองประธานกรรมการดำาเนินการ	

และประธานคณะกรรมการศึกษาฯ

รศ.ทพ.	ดร.นฤมนัส	คอวนิช	
กรรมการศึกษา	สวัสดิการและประชาสัมพันธ์	และ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

คุณพัชนิดา	ปันใจ	
นักสุขศึกษา


