
      สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย� มสธ. ที่เคารพ เนื่องในศุภวาระข�้นป�ใหม�

 พ�ทธศักราช ๒๕๖๖ ถือเป�นนิมิตหมายอันดีในการก�าวไปสู�สิ�งที่ดียิ�งข�้น

และเป�นป�แห�งความหวังใหม�ที่สมาชิกทุกท�าน จะพบแต�สิ�งที่ดีงาม มีความสุข

และประสบความสําเร็จในทุกด�านในนามของสหกรณ�ออมทรัพย� มสธ. 

ขออัญเชิญอํานาจสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สมาชิกทุกท�าน เคารพนับถือ 

ได�โปรดดลบันดาลให�สมาชิกทุกท�าน ประสบแต�ความสุข ความเจร�ญ

ปราศจากอ�ปสรรค ภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ�งที่พ�งปรารถนา

โดยทั่วกัน

ดร.ทนงศักดิ์  ศิร�รัตน� 
ประธานกรรมการ

สหกรณ�ออมทรัพย� มสธ. จํากัด

สวัสดีปใหมสวัสดีปใหม
25662566

                  ในโอกาสอันเป�นมงคลป�ใหม� ซึ่งเป�นมงคลชัย
และมงคลกฤษ�ของสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย� ผมขอให�สิ�ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู�ในดินแดน มสธ. แห�งนี้ จงดลบันดาลให�ทุกท�าน
มีความสุข ไร�ทุกข�โรคา มีเง�นตราใช�ตลอดป� 2566

        “เวลาที่มีอยู�ย�อมมีค�ากว�าเวลาที่ผ�านไปเสมอ ในโอกาส
วันข�้นป�ใหม� 2566 น้ี เราต�างมีความเท�าเทียมกันของเวลาที่จะ
มาถึง ขอให�สมาชิกทุกท�านได�ใช�เวลานั้น ทําความสุขความป�ติ
ให�เกิดข�้นแก�ตนเอง ครอบครัว  งานที่รับผิดชอบ และสังคมโดยรวม
และขอให�ใช�โอกาสนั้น นําพาตนเองสู�ความพากเพ�ยร และให�พ�น
   จากความทุกข�ความโศก และโรคภัยภยันอันตรายทั้งปวงเทอญ”

นายว�รัตน�  นิติพ�ทักษ�ชน
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายธรรมรงค�  ใจสมคม
รองประธานกรรมการคนที่ 2



      ในวาระดิถีข�้นป�ใหม� ขออํานาจคุณพระศร�รัตนตรัย จงดลบันดาล
ให�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และครอบครัว พบแต�ความสุข ความเจร�ญและมีสุขภาพแข็งแรง
ตลอดไปเทอญ

      ในศุภวาระดิถีข�้นป�ใหม� พ�ทธศักราช 2566 ผมขออาราธนาบารมี
คุณพระศร�รัตนตรัย และสิ�งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให�
คณะกรรมการดําเนินการ ฝ�ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�
มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด ทุกท�าน จงประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน มีความสมบูรณ�พ�นสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมประสงค�ในสิ�งที่พ�งปรารถนาทุกประการทั้งในชีว�ติครอบครัว และชีว�ต
การทํางานจะได�เป�นพลังในการร�วมมือ ร�วมใจกันพัฒนาสหกรณ�ให�ดี
ยิ�งข�้น เพ�่อความอยู�ดีมีสุขของมวลสมาชิกอย�างยั่งยืนตลอดไป

สวัสดีป�ใหม� 2566
ขออํานาจสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

โปรดบันดาลให�ท�านและครอบครัว
ประสบแต�ความสุขความเจร�ญ

ด�วยจตุรพ�ธพรชัยและสัมฤทธิ์ผล
ในสิ�งอันพ�งปรารถนาทุกประการด�วยเทอญ

สวัสดีป�ใหม� 2566
Happy New Year 2023
ขอให�ทุกคนรํ่ารวยเง�นทอง

อยู�เย็นเป�นสุข สุขภาพแข็งแรง
ประสบความสําเร็จในทุกๆ ด�านของชีว�ต
และขอให�มีความสุขตลอดป� และตลอดไป

ขออํานาจสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให�ท�านและครอบครัว

ประสบแต�ความสุข ความเจร�ญ
ด�วยจตุพรพ�ธพรชัยและสัมฤทธิผล

ในสิ�งอันพ�งปรารถนาทุกประการเทอญ

สวัสดีป�ใหม� 2566
ขอให�สมาชิกทุกท�านสุขกาย สุขใจ

สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัย
คิดหวังสิ�งใด ขอให�ได�ดั่งใจ

ปรารถนาทุกประสารนะครับ

นางนิภรณ� วัฒนานุกูลกิจ
กรรมการ

นิรุตติ์  ศุภว�ธาน
กรรมการ

นางสาวอัญชุลี  ใจเที่ยง
กรรมการ

นายสิงหราช  สังข�อยุทธ�
กรรมการ

นายสัมพันธ� หนูอักษร
กรรมการ

นายยศวัฒน�  ปณิธิเจร�ญวงศ� 
กรรมการ



ศุภฤกษ�เบิกดิถีข�้นป�ใหม� ศุภชัยจงก�อเกิดลํ้าเลิศผล ศุภลักษณ�
งดงามยามยินยล ศุภชนม�พร�อมพรั่งยั่งยืนนาน

ในศุภวารดิถีข�้นป�ใหม�นี้ ขออํานาจสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
โปรดดลบันดาลให�ท�านและครอบครัว ประสบแต�ความสุข 

ความเจร�ญ ด�วยจตุรพ�ธพรชัยและสัมฤทธิผล 
ในสิ�งอันพ�งปรารถนาทุกประการ

ขออวยพรในวาระดิถีข�้นป�ใหม�นี้
ขออํานาจคุณพระศร�รัตนตรัย

จงบันดาลให�สมาชิกทุกท�าน
และครอบครัวพบแต�ความสุขความเจร�ญ

ตลอดไปด�วยเทอญ

ป�ใหม�นี้ขอให�ท�านมีความสุข 
ปราศจากทุกข� สุขภาพดี ปลอดโรค 

ปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวังดั่งใจตลอดป� 2566

ขอให�สุขทุกวารกาลสมัย
ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศร�
เจร�ญลาภยศลือไกลชัยทว�

และครอบครัว มั่งมีทว�เจร�ญ

วาระดิถีข�้นป�ใหม� 2566 
ขอให�ทุกท�านสุขภาพแข็งแรง

ศุภฤกษ�เบิกดิถีวันป�ใหม�
ขออํานาจพระรัตนตรัยได�รักษา

ประทานพรเจร�ญสุขทุกเวลา
มวลมหาเพ�่อนพ�อง "มสธ."

     อ�ดมโชค อ�ดมทรัพย� อ�ดมสุข
หมดเร�่องทุกข�โศกเศร�าเสียทีหนอ

จากใจ..สหกรณ�ออมทรัพย� "มสธ."
ป�หน�าขอ..เป�นป�ทองของทุกคน

นายปองภพ  ยงทว�
กรรมการและเลขานุการ

นายเลิศสินธุ�  สาตะมาน
กรรมการ

นายวัชพงศ  สํารวมจ�ต
กรรมการ

นางประนอม  แดงงาม
รองผู�จัดการ รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าฝ�ายสํานักงาน

นางเพ็ญศิร�  จันทร�แสงสุก
หัวหน�าฝ�ายบัญชี

นางวรรณฤดี  แซ�ลิ�ม
หัวหน�าฝ�ายการเง�น



โบกมือลา ป�ขาล เบิกบานจ�ต
ชวนมิ�งมิตร ยินดี ป�เถาะใหญ�
มองขอบฟ�า สีทอง ผ�องอําไพ
ขอให�รวย ในป�ใหม� ทั้งใจกาย

ให�มีเง�น ไหลนอง ทองท�วมบ�าน
มีหน�าที่ การงาน ตามมุ�งหมาย

ครอบครัวจงปลอดทุกข� สุขสบาย
ยามเช�าสาย บายคํ่า สําราญเทอญ

สุขสันต�วันป�ใหม�
ขอให�มีความสุขกาย สบายใจ

ปราศจากทุกข�โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง
ในวาระดิถีข�้นป�ใหม� ขออํานาจคุณพระศร�รัตนตรัย

จงดลบันดาลให�สมาชิกและครอบครัว
พบแต�ความสุข ความเจร�ญตลอดไปเทอญ

บรรจงถ�อยร�อยอักษรพรป�ใหม�
จากส�วนลึก ของหัวใจให�รู�ว�า

สหกรณ�ออมทรัพย� มสธ. ที่ผ�านมา
เราทุ�มเทด�วยศรัทธาจากหัวใจ
ขอป�ใหม�เป�นทองของทุกท�าน
สุขสราญหรรษากว�าป�ใหน

ให�มั่งมี มั่งคั่ง สมดั่งใจ
สหกรณ�…จะอยู�ในใจทุกคน

ในวาระดิถีข�้นป�ใหม�
ขอมอบพรจากใจให�หรรษา

ถึงสมาชิกที่รักตลอดมา
และจะรักชั่วฟ�า..ดินมลาย
ให�ทุกท�านอยู�ดีมีความสุข

ปราศจากทุกข� หมดหนี้สินทั้งหลาย
สุภาพแข็งแรงทั้งใจกาย

สู�จ�ดหมาย..ด�วยความสุขกันทุกคน

นางสาวสุนิสา  ทองคํา
รักษาการในตําแหน�งหัวหน�า
ฝ�ายปฎิบัติการประมวลผล

นางสาวศิร�มา  ก�อกําลัง
รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าฝ�ายสินเชื่อ

นางสาวศิร�เรณู ตันระนา
เจ�าหน�าที่สินเชื่อ

นางสาวปร�ยาวดี ท�อแก�ว
เจ�าหน�าที่สินเชื่อ



ป�ใหม�นี้ขอให�ท�านมีความสุข ปราศจากทุกข�
สุขภาพดีเป�นมิ�งขวัญ

ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน
สุขสมหวังดั่งใจตลอดป� 2566

ศุภฤกษ�เบิกดิถีวันป�ใหม�
ขออํานาจพระรัตนตรัยได�รักษา

ประทานพรเจร�ญสุขทุกเวลา
มวลมหาเพ�่อนพ�อง "มสธ."

     อ�ดมโชค อ�ดมทรัพย� อ�ดมสุข
หมดเร�่องทุกข�โศกเศร�าเสียทีหนอ

จากใจ..สหกรณ�ออมทรัพย�"มสธ."
ป�หน�าขอ..เป�นป�ทองของทุกคน

นางสาวกนกนวล  หอมวงค�
เจ�าหน�าที่ธุรการ

นางสาวจ�ฑาทิพย�  พ�มพ�ต�น
เจ�าหน�าที่สํานักงาน

ในวาระดิถีข�้นป�ใหม�
ขออวยพรชัยทุก ๆ ท�านจงสุขข�

ให�ประสพพบแต�สิ�งดีดี
และจงมีชีว�ตยืนนาน

จากใจ..ป�ใหม�แล�ว
ให�ผ�องแผ�วไร�ทุกข�เกษมศานต�

มีแต�สุขสุขและสุขวันวาร
ทั้งเง�นงานครอบครัวและหัวใจ

ให�สําเร็จสัมฤทธิ์หวังดังปรารถนา
ให�เง�นตราเนืองนองมองกองใกล�
เป�นป�ทองของทุกคน..จากหัวใจ 

ขอมอบให�..ด�วยรัก..สหกรณ�
นางสาวจารุวรรณ  ศิร�วัฒนาพงศ�

เจ�าหน�าที่สํานักงาน

นางสาวชโรบล  ทองธรรมชาติ
เจ�าหน�าที่การเง�น


