ปี ที ๓๐ ฉบับที ๗ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

สหกรณ์ฯ ปรับปรุงการให้บริการธุรกรรม
ทีต้องจ่ายเป็ นเงินสด

ขยายเวลาโครงการดี ๆ
เพือเป็ นสวัสดิการสมาชิก

ตังแต่ วนั ที 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป สหกรณ์ฯ
ได้ปรับปรุงการให้บริการธุรกรรมการถอนเงินฝากและ/หรือเงินกู ้
ฉุกเฉินโดยสหกรณ์ฯ จะจ่ายเป็ นเงินสดไม่ เกินรายการละ 10,000
บาท ส่ ว นรายการถอนเงิ น ฝากและ/หรื อ เงิ น กู ้ฉุ ก เฉิ น ที เกิ น
10,000 บาท สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้สมาชิกด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงิ น ฝากธนาคารกรุ ง ไทยของสมาชิ ก ผ่ า นระบบ Krungthai
Corporate Online
ทังนี ในการถอนเงินฝากและ/หรือมายืนกูฉ้ ุกเฉินทีต้อ ง
โอนเข้าบัญชี เงิ น ฝากธนาคาร โปรดแนบสํา เนาหลัก ฐานเลขที
บัญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทยของสมาชิ ก พร้อ มรับ รองสํ า เนา โดย
ส หก ร ณ์ ฯ กํ า ห น ด เ ว ล า ก า ร รั บ -จ่ า ย เงิ น ตั ง แ ต่ เว ล า
08.30-15.30 น.
ส่วนการถอนเงินฝากบัญชีกองทุนมหาวิทยาลัยหรือคณะ
หรื อ สํา นัก ให้ผู ม้ ี อ ํา นาจถอนมี ห นัง สื อ แจ้ง การถอนและขอรับ
เงินสดมายังสหกรณ์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ

โครงการ “ฟรีค่าใช้จา่ ยเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะสงเคราะห์”
สมาชิกไม่มีคา่ ใช้จา่ ยใด ๆ ฟรี ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าตรวจ
งวดงานก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมในการจดจํานอง
 วงเงินกูส้ ูงสุด 4,000,000 บาท ผ่อนชําระไม่เกิน 300 งวด
 อัตราดอกเบีย 12 ปี แรกลบหนึงของอัตราดอกเบียเงินกู ้
สามัญ (ร้อยละ 5.25)
 สินปี มีเงินเฉลียคืน (ปี ทผ่ี านมารับร้อยละ 16)
 ดอกเบียเงินกูน้ าํ ไปลดหย่อนภาษีประจําปี ได้สูงสุด
100,000 บาท
โครงการเงินกู ้ “เสริมความมันคงทางการเงินให้กบั สมาชิก”
กูส้ หกรณ์เพื อรวมปิ ดหนี ต่าง ๆ ให้กบั ท่านไม่ วา่ หนี ธนาคาร
หนี บัต รเครดิ ต หนี บัต รกดเงิ น สด หนี กองทุ น ให้กู ้ยื ม เพื อ
การศึกษา (กยศ.) หนีบริษทั รับจัดไฟแนนช์ หรือหนีจากสถาบัน
การเงินอืน ๆ ในวงเงินกูส้ ูงสุด 5,000,000 บาท ผ่อนชําระสูงสุด
282 งวด ภายใต้เงือนไขหลักเกณฑ์เงินกูส้ ามัญ
พิเศษสุด กูเ้ งินสหกรณ์วนั นี ! รับของทีระลึก
กระเป๋าเดินทางล้อลากหรือแก้วนําเก็บอุณหภูมิตามเงือนไข

***************************************

โครงการ “สามสัมพันธ์” ประจําปี 2563
เพือต้อ นรับ สมาชิก ใหม่ ส่งเสริ มให้สมาชิก ออมเงิ น และ
ขอบคุณสมาชิกทีใช้บริการเงินกู ้ สหกรณ์ฯ ขอมอบของขวัญสุด
พิเศษ สําหรับสมาชิกทีเข้าร่วมโครงการ ดังนี
สัมพันธ์ที 1 สมัครสมาชิกใหม่ รับ กระเป๋ าเดินทางล้อลาก
สัมพันธ์ที 2 เปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ 36 งวด หรือ 60 งวด
ตังแต่ 1,000 บาท รับ แก้วนําเก็บอุณหภูมิ
สัมพันธ์ที 3 ใช้บริการเงินกู ้ ดังนี
เงินกูส้ ทุ ธิตงแต่
ั 300,000 บาท รับ แก้วนําเก็บอุณหภูมิ
เงินกูส้ ทุ ธิตงแต่
ั 500,000 บาท รับ กระเป๋ าเดินทางล้อลาก

โปรฯ ดีๆ สําหรับสมาชิกตังแต่บดั นีถึงเดือนธันวาคม
2563 นี เท่านันหรือจนกว่าของขวัญจะหมด

***************************************

สหกรณ์ฯ ปรับปรุงคุณสมบัติ
กรรมการผูแ้ ทนหน่วยงาน
เพื อเพิ มสมรรถนะตามบทบาทหน้า ที เข้า ใจหลัก การ
สหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการบริหารงานสหกรณ์
ได้อ ย่างถูก ต้อ ง สามารถปฏิ บตั ิ ง านได้ต ามเป้ าหมายสหกรณ์
คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ฯ ได้ก ํา หนดคุ ณ สมบัติ
สมาชิกทีประสงค์จะเป็ นกรรมการผูแ้ ทนหน่วยงานต้อง
เคยเป็ นกรรมการ หรือผูต้ รวจสอบกิจการ หรือผ่านการอบรมที
สหกรณ์กาํ หนด
จึงขอเชิญชวนสมาชิกทีประสงค์จะเป็ นกรรมการสหกรณ์
สมัครเข้าร่วมโครงการอบรบหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ์ยุค
Disruption ในวัน ที 1-2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่ โจ้
กอล์ฟ รีสอร์ท แอนดสปา
ทังนี หากมี ผูส้ นใจจํานวนมาก สหกรณ์ฯ จะคัด เลื อ ก
หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน โดยจะพิจารณาหน่วยงานทีครบวาระ
ต้องสรรหาผูแ้ ทนในปี นี เป็ นอันดับแรก

ผลการคัดเลือกผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2563
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกทีได้รบั ทุนการศึกษาบุ ตรสมาชิก ประจําปี 2563
จํานวน 75 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็ นเงิน 150,000 บาท ดังรายชือต่อไปนี
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ด.ช.พีรวิชญ์ รอบเมือง บุตรน.ส.มยุรี แก้วประภา
ด.ญ.ชัชชญา สุขเพราะนา บุตรน.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล
ด.ญ.นวินดา พละปั ญญา บุตรนางสาวพนิดา พละปั ญญา
ด.ญ.วรวลัญช์ โตสิตารัตน์ บุตรนายบรรพต โตสิตารัตน์
ด.ช.ภูผา รักษาพล
บุตรน.ส.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ด.ช.อติวชิ ญ์ จรัสรัตนไพบูลย์ บุตรนายอนุวฒั น์ จรัสรัตนไพบูลย์
ด.ช.นฤพล ทองบ่อ
บุตรนายทศพร ทองบ่อ
ด.ช.กษิธร ขวัญศรีวงค์
บุตรนางสาวหยาดพิรุณ ทองงาม
ด.ญ.ธันยชนก รัตนมณี บุตรนางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี
ด.ญ.ภัทรวรินทร์ อินทรเทพ บุตรนายปริญญา อินทรเทพ
ด.ช.บุญพจน์ บุญทา
บุตรนายเทพพิทกั ษ์ บุญทา
ด.ช.วิชญะ โกฎิแก้ว
บุตรน.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
ด.ช.รัฐธีร์ เทรล
บุตรน.ส.อนงค์กร เทรล
ด.ช.สิรวิชญ์ ประถมทรัพย์ บุตรนายคล๊อก ประถมทรัพย์
ด.ญ.นันทิกานต์ พุทธวงค์ บุตรนางริมฤทัย พุทธวงค์
ด.ช.สุปรีชา ยะอินต๊ะ
บุตรนางนุชนาถ ยะอินต๊ะ
ด.ช.ภูมิพฒ
ั น์ หนูคง
บุตรนางมุกริน หนูคง
ด.ญ.นัชชา สภาอภิรกั ษ์ บุตรนางจีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์
ด.ช.ณัฎฐพัชร์ ราชจันทร์ บุตรนายพงษ์พิพฒ
ั น์ ราชจันทร์
ด.ช.จักรภัทร ธงแดง
บุตรนางวิไลวรรณ ธงงาม
ด.ช.พิรชัช โพธิ
บุตรนางธนาภา โพธิ
ด.ญ.ธัญชนก จีรวัฒนสกุล บุตรนายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล
ด.ญ.นิชาภา ทองสุก
บุตรนายนิรตุ ทองสุก
ด.ญ.ธีริศรา จันต๊ะตา
บุตรนางพิไลวรรณ จันต๊ะตา
ด.ญ.ณัชชาอร แตงกวารัมย์ บุตรนายธานินทร์ แตงกวารัมย์
ด.ญ.ลีลลิลล์ วันชนะ
บุตรนายนพพร สุนะ
ด.ช.ติวานนท์ ลาวิชยั
บุตรน.ส.พจมาณ สุวรรณโกสุม
ด.ช.อธิชาติ มะโนเนือง
บุตรนางสุรลั ชนา มะโนเนือง
ด.ช.กฤติณฏั ฐ์ มุกดาจตุรพักตร์ บุตรนางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ด.ช.เจตนิพทั ธ์ สอนยศ บุตรนายเสกสรรค์ สอนยศ
ด.ช.พศิน ยุทธวราชัย
บุตรนางสาวภัครัศ ยุทธวราชัย
ด.ช.ธีร์ ปั ญญาดี
บุตรนางสาวศิริพร หนูหล่อ
ด.ช.นพรุจ ดีอินทร์
บุตรนางนารีรตั น์ ดีอินทร์
ด.ญ.พรไพลิน เสาทิ
บุตรนายเอกลักษณ์ เสาทิ
ด.ช.พันไมล์ ใจรินทร์
บุตรนายพันธมิตร ใจรินทร์
ด.ญ.วิรญั ชนา ทันวัน
บุตรน.ส.วราพร เขือนแก้ว
ด.ช.อริยช์ วิศ สุปิน
บุตรน.ส.เขมินทรา ติบปัญญา
ด.ญ.จิรชั ญา ปิ นตาวงค์ บุตรนายศักดา ปิ นตาวงค์
ด.ญ.นวรัตน์ อาษา
บุตรนายสุระศักดิ อาษา
ด.ญ.เพ็ญพิมล สะปู
บุตรน.ส.ธนันธิฐิตา สะปู
ด.ช.ปภาวิน ปั ญญาวงค์ บุตรนายธนภัทร ปั ญญาวงค์
ด.ช.ภูดนิ นั ท์ ธนันชัย
บุตรนางกัลยา ธนันชัย
ด.ช.กรันต์ สุจนิ ดา
บุตรนายวรุณสิริ สุจนิ ดา
ด.ญ.อรวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ บุตรนางวิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ
ด.ญ.อัญญานี สมบูรณ์ชยั บุตรนายปกรณ์ สมบูรณ์ชยั
ด.ช.กัญจน์ แสงขาว
บุตรน.ส.คุณากร สีสด
ด.ช.ธนกฤต วุฒญ
ิ าณ
บุตรนางธนันธรณ์ วุฒญ
ิ าณ
ด.ช.เจษฎากานต์ แผ่พร บุตรนายนพกิจ แผ่พร
ด.ญ.พิชญาภา ด้วงไม้
บุตรนายดวงจันทร์ ด้วงไม้
ด.ช.ณภัทร มอญเลิศ
บุตรน.ส.กมลลักษณ์ มณีเกียง
ด.ช.ปั ณณวัฒน์ ธะนันต์ บุตรนางเนตรนภา ธะนันต์

52. ด.ญ.อัฐภิญญา ศรีวิชยั
บุตรนางรัตนา ศรีวิชยั
53. ด.ญ.จิลลาภัทร สุยะเขต บุตรนางจุรรี ตั น์ สุยะเขต
54. ด.ช.หริส หอมดวง
บุตรนายนิกราน หอมดวง
55. น.ส.เดโบราห์ คํารินทร์ บุตรนายวิเชียร คํารินทร์
56. น.ส.บุรสั กร ทองมี
บุตรนายบัญชา ทองมี
57. นายธนกฤต จันทร์แก้ว บุตรนายสุชาติ จันทร์แก้ว
58. ด.ญ.ณัฎฐธิดา นะภิใจ
บุตรนางสุธดิ า นะภิใจ
59. ด.ช.วรวิช ธงห้อย
บุตรนางศรีวรรณ ดอนวิเศษ
60. ด.ญ.นานา พลเสน
บุตรนายวรากร พลเสน
61. ด.ญ.วณิชญา มะโนชัย บุตรน.ส.กิงกาญจน์ มะโนชัย
62. ด.ญ.กัญญาณัฐ มีคาํ
บุตรนายกมลเทพ มีคาํ
63. ด.ญ.ณัฐนรี จําปา
บุตรนางภรนาลินท์ สิงหบํารุง
64. น.ส.พัชรพร ปาวิน
บุตรนายสมเพชร ปาวิน
65. น.ส.อารีรตั น์ หาญพรหม บุตรนางสุนทรี หาญพรหม
66. น.ส.ญาณภัทร อินชนบท บุตรนางแสงเดือน อินชนบท
67. น.ส.กมลชนก สุขเพราะนา บุตรนายวิทชัย สุขเพราะนา
68. น.ส.วาทินีย์ ระดม
บุตรว่าที ร.ต.สมบูรณ์ ระดม
69. นายชนะชัย ทรวงแก้ว
บุตรนายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
70. น.ส.ธัญสิริ ตันธนสิน
บุตรนางลักษมี ตันธนสิน
71. นายนภัส จันทร์เทียง
บุตรนายสรเดช จันทร์เทียง
72. นายฐณกร สุทธิยุทธ์
บุตรนายโสภา สุทธิยุทธ์
73. นายธรรมอัฏฐ อุมาแสงทองกุล บุตรนายสุธรรม อุมาแสงทองกุล
74. น.ส.พรชนก มาตะยา
บุตรนางวราภรณ์ มาตะยะ
75. น.ส.ณัฏฐาพร วงศ์วีระพันธุ์ บุตรนายเมธี วงศ์วีระพันธุ์
ทังนี ขอให้ผูไ้ ด้รบั ทุนฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี 2563
ในวัน ศุก ร์ที 17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารแผ่ พืช น์ มหาวิ ท ยาลัยแม่ โ จ้
รับลงทะเบียนเวลา 10.30 น. และเริมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตังแต่
เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป
เ พื อ ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 0 1 9
(COVID -19) ขอให้ผูเ้ ข้าร่วมพิธี สวมหน้ากากอนามัยทุกท่ านตลอดเวลา
ด้วยนะคะ

***************************************

สหกรณ์ฯ จัดอบรม “การทําขนมไทย”
สหกรณ์ฯ จะจัด อบรมหลัก สู ต ร “การทํา ขนมไทย”
ในวัน เสาร์ที 22 สิง หาคม 2563 ตังแต่เ วลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อ งคหกรรมชัน 1 อาคารธรรมศัก ดิ มนตรี สํา นั ก วิ จ ัย ฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วัตถุประสงค์เพือให้สมาชิกได้เรียนรู ้ และมีทกั ษะในการทํา
ขนมไทยนําไปใช้ประกอบอาชีพเสริมเพิ มรายได้ใ ห้กบั ตนเองและ
ค ร อ บ ค รั ว ห รื อ ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย มี
คุณศรีอนงค์ ใคร้มา อดีตประธานกรรมการ เป็ นวิทยากรเปิ ดสูตร
ลับตํารับความอร่อยกับ 5 เมนู ขนมไทย ได้แก่ ตะโก้มนั ม่ วง มัน
สําปะหลัง ฟั กทอง ชันแฟนซี และวุน้ แฟนซี
ค่า ลงทะเบี ย นคนละ 700 บาท สมาชิ ก จ่า ย 200 บาท
สหกรณ์สมทบ 500 บาท
ด่วนรับจํานวนจํากัด 30 ท่านแรกเท่านัน

