
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

เรื่อง รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์  ประจ าปี 2562 
 ----------------- 

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด (สอ.มช.)  ได้จัดโครงการสมาชิกสัมพันธ์ขึ้นเป็น

ประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจสมาชิกเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของ

ตนเองต่อสหกรณ์ฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่นั้น  

ในปี 2562 สอ.มช. มีก าหนดจัดโครงการสมาชิกสัมพันธ์ขึ้น ในวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2562            

ณ โรงแรมเอเชีย ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ดังนี้ 

1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 เมษายน 2562 ในวัน และเวลาท าการของ สอ.มช. ตั้งแต่เวลา 08.30 

- 16.30 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ และสาขาสวนดอก พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียน จ านวน  1,000.00 บาท 
1.  

2. คุณสมบัติ และจ านวนของผู้สมัคร  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด  

มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึน้ไป จ านวน 80 คน 
3.  

3.  การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.1 ผู้ ที่ ไม่ เคย เข้ าร่วม โครงการสมาชิกสัมพั นธ์  หรือ โครงการอื่ น ใดที่ สหกรณ์ ฯ จัดขึ้น                  

ณ ต่างจังหวัด จะได้รับการพจิารณาเป็นล าดับแรก (ยกเว้น โครงการมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษยีณอายุราชการ) 

3.2 ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการอื่นใดที่สหกรณ์จัดขึ้น ณ ต่างจังหวัดมาแล้วนานกว่า 5 ปี (ยกเว้น 

โครงการมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษยีณอายุราชการ) 

3.3 เรียงล าดับตามอายุการเป็นสมาชิก 
 

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วม โครงการใน             

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงาน สอ.มช. และสาขาสวนดอก และทางเว็บไซต์ www.savingscmu.or.th       

กรณสีมาชิกที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอ.มช. จะคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก 

 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 

 

   ประกาศ ณ วนัที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2562 

 
            (ลงนาม) บุญเสริม ชีวะอิสระกุล 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเสรมิ ชีวะอสิระกุล) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากดั 

http://www.savingscmu.or.th/


ก ำหนดโครงกำร “สมำชิกสัมพันธ์” รุ่นที่ 40  ประจ ำปี  2562 
วันที่  10 – 13  พฤษภำคม  2562 
ณ โรงแรมเอเชีย ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

วันศุกร์ทื่  10 พฤษภำคม  2562 
17.00 น.          ลงทะเบียน ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำกัด พร้อมรับประทำนอำหำรเย็น 
18.00 น.          ออกเดินทำงจำกเชียงใหม่ 
วันเสำร์ที่  11  พฤษภำคม  2562 
07.30 น.          เดินทำงถึงที่พัก โรงแรมเอเซีย ชะอ ำ  จ.เพชรบุรี   
08.00  น.         รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
10.00 น.          น ำสมำชิกไปไหว้พระขอพร ที่วัดห้วยมงคล 
11.00 น.          ชมอุทยำนรำชภักดิ์ 
12.00 น.          รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร “ไฮ้เปียง” อ.หัวหิน 
13.00 น.          เดินทำงกลับที่พัก / ชมทะเลสีครำม /เล่นน  ำ (พักผ่อนตำมอัธยำศัย) 
17.00 น.          ลงทะเบียนหน้ำห้องประชุม 
17.30 น.          พิธีเปิด โดย รศ.ดร.บุญเสริม  ชีวะอิสระกุล ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสอ.มช. 
17.45 น.          บรรยำยพิเศษ 

โดย  ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์ ประธำนกรรมกำรศึกษำ สวัสดิกำร และประชำสัมพันธ์ 
18.30 น.          งำนเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
22.30 น.          ปิดงำน (พักผ่อนตำมอัธยำศัย) 
วันอำทิตย์ที่  12  พฤษภำคม  2562 
07.00 น.          รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
08.00 น.          ออกเดินทำงจำก ชะอ ำ 
09.00 น.          แวะซื้อของฝำกที่ จ.เพชรบุรี 
10.00 น.          ออกเดินทำงไป จ.นครปฐม 
12.00 น.          รบัประทำนอำหำรกลำงวันที่ “ครัวโกเท้” 
13.00 น.          น ำสมำชิกไปเที่ยวชมและซื้อของฝำกที่ตลำดร้อยปี อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 
15.00 น.         ออกเดินทำงจำก จ.สุพรรณบุรี      
17.00 น.         รับประทำนอำหำรเย็นที่ร้ำนอำหำร“ครัวปลำท่ำน้ ำอ้อย” จ.ชัยนำท 
18.00 น.         ออกเดินทำงจำก จ.ชัยนำท 
วันจันทร์ที่ 13  พฤษภำคม  2562 
02.00 น.          ถึง จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภำพ 

หมำยเหตุ          ก ำหนดกำรดังกล่ำว  อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 


