ปที่ ๓๒ ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
เชิญชวนสมาชิกสมัครรวมกิจกรรม

เชิญชวนสมาชิกรวมกิจกรรม

“นัง่ รถรางรอบเวียงเจียงใหม อิ่มบุญ อิม่ ใจ ไหวพระ 9 วัด” โครงการ “การปลูกและการดูแลรักษากัญชาเพือ่ สุขภาพ”


กิ จ กรรมพิ เศษ...ที่ ส หกรณ ฯ จั ด ขึ้ น สํ า หรั บ
โครงการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและนั น ทน าการ
ประจําป 2565 เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก สหกรณขอ สมาชิ ก ของสหกรณ ซึ่ ง เป น โครงการที่ จ ะทํ า ให
เชิ ญ ช วน ส ม าชิ ก ท อ ง เที่ ย ววิ ถี ล าน น า สั ม ผั สกั บ สมาชิ กไดเรีย นรูเทคนิ คพิ เศษในการปลูก และการ
บรรยากาศสุ ด ฟ น ของการนั่ ง รถรางเมื อ งเชี ย งใหม ดูแ ลรั ก ษาตน กั ญ ชาเพื่ อสุ ข ภาพ โดยศาสตราจารย
เพลิดเพลินกับความรูเกี่ยวกับสหกรณ และรับฟงการเลา ดร.อานัฐ ตันโช 

ขานตํ า นานเวี ย งเชี ย งใหม ประวั ติ ศ าสตร 4 แจ ง
กําหนดจัดโครงการในวันเสารที่ 3 กันยายน 2565
5 ประตู พรอมอิม่ บุญ อิ่มใจกับการไหวพระ 9 วัด 
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ฟารมมหาวิทยาลัย
กําหนดจัดในวั น อาทิ ตยที่ 28 สิ งหาคม 2565
ตั้งแตเวลา 08.00-15.00 น. คาลงทะเบียนคนละ 1,000 รีบสมัครกันนะคะ.....จํากัดเพียง 30 คนแรก เทานั้น

บาท สมาชิก จา ยเพี ยง 300 สหกรณ ส มทบ 700 บาท ลงทะเบียนฟรี...ไมมคี าใชจาย...รีบ ๆ กันเลยนะคะ 
(รวมคารถราง คาวิทยากรบรรยาย สังฆทาน คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง น้ําดื่ม ผาเย็น และคาใชจายอื่น ๆ) 


“สมัครดวน จํากัดจํานวน 25 ทานแรกเทานั้น
****************************************************


ขอเชิญชวนสมาชิก รวมโครงการ สงเสริมการออม “เพิ่มหุน ” เนื่องในวันออมแหงชาติ
เพื่ อเป น การสง เสริมการออม “เพิ่ มหุน ” เนื่ อ งในวัน ออมแหงชาติ 31 ตุลาคมของทุก ป สหกรณ
ไดจัดโครงการฯ โดยใหสมาชิกถือหุนเพื่อสรางความมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัวในระยะยาว ดังนี้
กิ จกรรมที่ 1 การเพิ่ ม หุ น ได ไม เกิ น 100,000 บาท สํา หรับ สมาชิก ที่มีหุ น ต่ํ ากวา 500,000 บาท
สามารถเพิ่มหุนไดแตเมื่อรวมกับหุนเดิมแลว ตองไมเกิน 500,000 บาท (เชน สมาชิกมีหุน 350,000 บาท
เพิ่มหุนไดสูงสุด 100,000 บาท แตถาสมาชิกมีหุน 450,000 บาท เพิ่มหุนไดสูงสุด 50,000 บาท) ตั้งแต
บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้ เทานั้น
กิจกรรมที่ 2 สมาชิกทุกคนสามารถถือหุนรายเดือนไดในอัตรารอยละ 1 - 10 ของเงินเดือน/คาจาง
(ไมรวมเงินอื่นใด เชน เงินประจําตําแหง คาตอบแทน และอื่น ๆ) โดยปดเศษเปนหลักรอย
ขอเชิญชวนสมาชิกออมหุน เพื่อมีเงินปนผลไวใชยามเกษียณ โดยเฉพาะสมาชิกที่เกษียณแลวไมมี
เงิ น บํ า นาญ (ยกตั วอย างสมาชิ ก เกษี ย ณมี หุ น อยู 1,000,000 บาท อั ตราการจ า ยป น ผลรอ ยละ 6 เท ากั บ
60,000 บาท เฉลี่ยสมาชิกมีเงิน ใชเดือนละ 5,000 บาท (อัตราปนผลขึ้นอยูกับผลประกอบการของสหกรณอาจ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ) สมาชิกลองคํานวณดูน ะคะวา ในยามเกษีย ณตองการเงินใช เดือนละ
เทาไหร
“ออมเงินกับสหกรณในวันนี้ เพือ่ อนาคติที่ดีในวัยเกษียณ”

โครงการ เสวนาภาษาสหกรณ์ 
”การวางแผนทางการเงินกับสหกรณ์”
สหกรณ์ได้กำหนดจัดโครงการ เสวนาภาษา
สหกรณ์ Co-op Lunch Talk “การวางแผนทาง
การเงินกับสหกรณ์” ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
ตั้งแต่เวลา 08.45 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมยรรยง
สิทธิชัย ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำกัด กับการเสวนาพาเพลินให้สมาชิกได้ทราบถึง
ระบบสหกรณ์ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
สวั ส ดิ ก าร ตลอดจนธุ ร กรรมทั้ ง ด้ า นหุ้ น เงิ น ฝาก
เงิ น กู้ และภาระค้ ำ ประกั น ในด้ า นของกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียนของสหกรณ์ การแนะนำการ
ใช้ App. : Maejo Co-op. และที่สำคัญ ได้ใ ห้แนว
ทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิก
สมาชิกที่สนใจสมัครลงทะเบียนผ่าน QR Code
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565
-----------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมอบรมวิชาชีพ
หลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องคาวหวาน by ป้าต้อย”

ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมโครงการ
“อบรมสำหรับผู้แทนส่วนงานและสมาชิกที่สนใจ
สมัครเป็นผูแ้ ทนส่วนงาน”
โครงการอบรมดี ๆ เพิ่มความรู้ เพิ่มประสบการณ์
และเข้ า ใจงานสหกรณ์ สำหรั บ ผู้ แ ทนส่ ว นงานและ
สมาชิกที่สนใจสมัครเป็นผู้แทนส่วนงาน เพื่อทำหน้าที่
ติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งสหกรณ์ กั บ สมาชิ ก ให้
คำปรึกษา และรับฟั งข้อ เสนอแนะของสมาชิ ก รวมถึง
ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ การของสหกรณ์ ใ ห้ ส มาชิ ก ได้รั บ รู้
ข้อ มูลข่า วสารมากยิ่ ง ขึ้ น ในวัน ที่ 14 กั น ยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้ องประชุ มยรรยง สิทธิชัย
ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ดังนี้
ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
รูบ
้ ทบาทหน้าที่ของผู้แทนส่วนงาน
กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของ
สหกรณ์
แนะนำการใช้งานระบบ App. : Maejo Co-op.
ร ะบ บ ง าน ส ห ก ร ณ์ สิ ท ธิ แ ล ะห น้ า ที่ สิ ท ธิ
ประโยชน์ สวั ส ดิ ก าร ตลอดจนธุ ร กรรม ทั้ ง ด้า นหุ้ น
เงินฝาก เงินกู้ และภาระค้ำประกัน

สมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรบ ได้ตั้งแต่
โครงการดี ๆ ที่จะทำให้ สมาชิก ได้ เพลิด เพลิน
บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 นี้
และได้เรี ย นรู้เทคนิคพิ เศษในการคัดเลือกวัตถุดิบ -----------------------------------------------------------------------การจัดเตรียมอุปกรณ์ รวมถึงได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง
เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มปี 2566
อย่ า งเข้ ม ข้ น ทุ ก ขั้ น ตอนกั บ สุ ด ยอดวิ ท ยากรมาก
ในแต่ละปีที่ผ่านมา สหกรณ์ จะเริ่มเรียกเก็ บค่า
ความสามารถอย่ า ง ป้ า ต้ อ ย ศรี อ นงค์ ใคร้ ม า
เบี้ยประกันกลุ่ม ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
เมนูพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 
ขนมไทย 3 ชนิ ด ได้แก่ ขนมหม้อแกง ของทุ ก ปี รวม 4 งวด สำหรั บ ปี 2566 เพื่ อ แบ่ ง เบา
ภาระค่าใช้จ่ายสมาชิ ก จึ งเรี ยกเก็ บ ค่า เบี้ ย ประกั น กลุ่ ม
ขนมเปียกปูนกะทิสด และวุ้นแฟนซี
เป็น 5 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2565
การทำแซนวิ ช แบบง่ า ย (อาหารเช้ า
(รวมของคู่สมรสและบุตร) ซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1
สำหรับลูก ๆ สมาชิก และคุณสามี/ภรรยา) 
ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
แถมพิ เศษเมนูอาหารกลางวัน สูตรเด็ด
คณะกรรมการดำเนิ น การ กำลั ง พิ จ ารณาใน
“ผัดมะกะโรนีแซ่บเวอร์” (ช่วยกันทำชวนกันกิน)
ส่ ว นทุ น ประกั น ชี วิ ต กลุ่ ม และค่ า เบี้ ย ประกั น เพื่ อ ให้
กำหนดจัด วันเสาร์ที่ 17 กัน ยายน 2565 เวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์กับ
08.30 – 16.30 น. ณ ลานเพลิน (บ้านป้าต้อย) 
สมาชิกให้มากที่สุด
สมัครด่วนจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น 
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการนี้
ค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท พิเศษสมาชิกจ่าย ขอเชิ ญ ชวนสมัค รเข้า ร่วมโครงการดี ๆ ได้ที่ส หกรณ์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
200 บาท สหกรณ์สมทบ 500 บาท


ผลการคัดเลือกผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี
คณะกรรมการศึก ษาและประชาสั ม พั น ธ ได พิจารณาคัดเลือ กสมาชิกที่ได รับ ทุ นการศึ กษาบุ ตรสมาชิ ก ประจำป 2565
จำนวน 75 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเปนเงิน 150,000 บาท (ขอใหผูเขารวมพิธี สวมหนากากอนามัยทุกทาน) ดังรายชื่อตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ด.ญ.พราว ลีรัตนากร
ด.ช.ภูมินทร ผิวผอง
ด.ญ.ปุณยาพร นอยสวาง
ด.ช.ปกรณเกียรติ สุริยะ
ด.ช.นิพิฐพนธ ไชยศรีหา
ด.ญ.ปพิชญา ธะนันต
ด.ญ.ธัญพิชชา แกวสม
ด.ญ.เณศรา ชัยเรืองวุฒิ
ด.ญ.ณัชชา ลาวัลย

บุตร น.ส.นิศาชล ลีรัตนากร
บุตร นางหทัยชนก ผิวผอง
บุตร น.ส.ชรินทร ศรีวิฑูรย
บุตร น.ส.ศุภลักษณ ดีนอย
บุตร นายวสุ ไชยศรีหา
บุตร นายปริญญา ธะนันต
บุตร น.ส.ฉัตรนลิน แกวสม
บุตร นางอุไรภัสร ชัยเรืองวุฒิ
บุตร น.ส.สายรุง เมืองพิล

40. ด.ญ.พิงคลดา ใครมา
41. ด.ญ.ปวีณธิดา นะภิใจ
42. ด.ญ.พัทธนันท ขินแกว
43. ด.ช.ติณห ปญญาดี
44. ด.ช.ทวีศกั ดิ์ ภูนอย

บุตร นางสาวิตรี ใครมา
บุตร นายอุเทน นะภิใจ
บุตร นายวารินทร ขินแกว
บุตร นายวันเฉลิม ปญญาดี
บุตร น.ส.รักษพิกุล วงศจักร

45. ด.ช.รมเกลา ณรงคชัยปญญา

บุตร นายณรงณ ณรงคชัยปญญา

46. ด.ช.กฤษฏติโชค กันถาด
47. ด.ญ.ธิษณามณี รักประยูร
48. ด.ช.ติวานนท ลาวิชัย

บุตร นายสมศักดิ์ กันถาด
บุตร นางน้ำฝน รักประยูร

10. ด.ญ.จิณณณิตา ปยะจันทร

บุตร นางอาจารียา ปยะจันทร

บุตร น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม
49. ด.ช.กฤติณัฎฐ มุกดาจตุรพักตร บุตร นางณัฏฐกานต มุกดาจตุรพักตร

11. ด.ช.กฤษกร ถาแกว
12. ด.ญ.พิชญาภา ธุระกิจเสรี

บุตร นายวิทยา ถาแกว
บุตร น.ส.ดวงหทัย ลือดัง

50. ด.ช.พอเพียง นักดนตรี

บุตร นายอุดมวิทย นักดนตรี

51. ด.ช.ธนกฤต โชคประเสริฐ

บุตร วาที่ พ.ต.ประเทือง โชคประเสริฐ

13. ด.ช.จอมทัพ รักสกุลกานต บุตร นายณัฐชาพงษ รักสกุลกานต
14. ด.ญ.รักนรินทร สินณรงค
บุตร น.ส.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย
15. ด.ญ.ปญญธีรา พัชรประกิติ
บุตร น.ส.จีรวรรณ พัชรประกิติ

52. ด.ญ.วิชญาพร จุลปานนท

บุตร นางสุภาพร จุลปานนท

53. ด.ญ.ภาพิมล พวงมาลัย

บุตร นางอภิญญา พวงมาลัย

54. ด.ช.จิรศักดิ์ ปนตาวงศ
บุตร นายศักดา ปนตาวงศ
55. ด.ช.ธนดล จันทรแกว
บุตร นายสุชาติ จันทรแกว
16. ด.ช.จักริน จักรคำ
บุตร นายคมสัน จักรคำ
บุตร นางสกุณา เชาวพอง
17. ด.ช.ยุทธการ จันทรแกว
บุตร นายยุทธภูมิ จันทรแกว 56. ด.ช.ปณณธร เชาวพอง
57. ด.ช.วรพล โพธิ
บุตร นายอดุลย โพธิ
18. ด.ช.จิตติพัฒน ศิริบูรณ
บุตร นางธิดารัตน ศิริบูรณ
58. ด.ญ.นวรัตน อาษา
บุตร นายสุระศักดิ์ อาษา
19. ด.ญ.มีนนากานต ริยะนา
บุตร นายสุระพล ริยะนา
บุตร นายพงศกร ศิริ
20. ด.ช.ณัฏฐกฤษฎิ์ ราชจันทร บุตร นางสุจิตรา ราชจันทร 59. ด.ช.พิชุตม ศิริ
60. ด.ช.ธีรภัทร โยธาราษฎร
บุตร น.ส.ศกุนตลา จินดา
21. ด.ช.ชนัตกันต สะปู
บุตร น.ส.ธนันทฐิตา สะปู
บุตร นางพิกุล ศรีดารัตน
22. ด.ช.กษิติธร ขวัญศรีวงค
บุตร นายเสกสรรค ขวัญศรีวงค 61. ด.ญ.สิริฐิติยา ศรีดารัตน
บุตร นายพิทักษแดน แดงชาติ
23. ด.ญ.ชัชชญา สุขเพราะนา
บุตร นายพงนเรศ สุขเพราะนา 62. ด.ช.ธนกร แดงชาติ
63. นายเสฎฐวุฒิ เพชรรัตน
บุตร น.ส.สุธีรา สิทธิกุล
24. ด.ช.กาญจนกติ ติ โกะสูงเนิน
บุตร นางกาญจนา โกะสูงเนิน
บุตร นายสุฤทธิ์ สมบูรณชัย
25. ด.ญ.ชนิชา ฉัตรพัชรภิญโญ บุตร นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ 64. น.ส.สุนันทิชา สมบูรณชัย
65. น.ส.กุลจิรา ทิราวงศ
บุตร นางเกษราพร ทิราวงศ
26. ด.ญ.วรวลัญช โตสิตารัตน
บุตร นางอภิญญา โตสิตารัตน
66. น.ส.ภูรินดา ปุกมณี
บุตร นายภูสิต ปุกมณี
27. ด.ญ.พิชญา จันตะตา
บุตร นางพิไลวรรณ จันตะตา
28. ด.ญ.มัชณิมา กานิล
บุตร นางวิไล กานิล
67. น.ส.ธันยารัตน สมบัติโต
บุตร นายอดิสรณ สมบัติโต
29. ด.ญ.ภัณฑิรา ฝนปญญา
บุตร น.ส.กัลยธรี า ทาเขียว 68. นายจีรวัฒนคพันธ พิศชวนชม บุตร นางพิชญา พิศชวนชม
30. ด.ช.วุฒิภัทร ปงหาญ
บุตร นางกาญจนา ปงหาญ 69. นายชัยธวัช คำภา
บุตร นายณงค คำภา
31. ด.ช.สุปรีชา ยะอินตะ
บุตร นายวีระยุทธ ยะอินตะ 70. นายณัฎฐกิตติ์ ยานะวิน
บุตร นายถวิล ยานะวิน
บุตร นายชาญวิทยายุทธ อินทรแกว
32. ด.ช.ภูผา รักษาผล
บุตร น.ส.เบญจมาศ ณ ทองแกว 71. นายกษิเดช อินทรแกว
33. ด.ญ.วิรัญชญา ใหมเฟย
บุตร นายวัฒนาพงษ ใหมเฟย 72. นายชวนากร เอีย่ มตะกูล บุตร นางณัฐธนะนันท เอี่ยมตะกูล
73. น.ส.พัชรพร ปาวิน
บุตร นายสมเพชร ปาวิน
34. ด.ญ.ภูวิศา พุทธวงค
บุตร นางริมฤทัย พุทธวงค
74. นายณัฐนนท พงศนาคะเจริญ บุตร น.ส.ศรินรา ภีระคำ
35. ด.ช.ปวรรุต สุขชาวนา บุตร น.ส.ปวีณา ลิมปกาญจนวัฒน
36. ด.ช.เวชกร สุทธิกุญชร
บุตร นายปนวัฒน สุทธิกุญชร 75. นายปญญาพล เปงนวล
บุตร นางอรทัย เปงนวล
ทังนี ขอให้ผูไ้ ด้รบั ทุนฯ เข้าร่วมพิธีม อบทุนการศึกษาประจําปี
37. ด.ญ.สิยาพัฐ นิธิกาจณพานิช
บุตร นางชมัยพร นิธิกาจณพานิช
ในวันพุธที สิงหาคม
ณ ห้องประชุมยรรยง สิทธิชยั
38. ด.ช.พุฒิพงศ ภูมิ์พิพัฒน
บุตร น.ส.วราภรณ ภูมิ์พิพัฒน
ชัน สํานักงานสหกรณ์ฯ ลงทะเบียนเวลา . น. และเริมพิธีมอบ
39. ด.ช.จักรภัทร ธงแดง
บุตร น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตังแต่เวลา . น. เป็ นต้นไป

