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กำาหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

 ประจำาปี 2563

วันศุกร์ที่�2�ตุลาคม�2563
ณ�ห้องรวงข้าว�ชั้น�2��อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 เวลา	 08.30	 -	 09.00	น.	 ลงทะเบียน	รับของที่ระลึก

	 เวลา	 09.00	 –	 09.15	น.	 เลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ์	กล่าวต้อนรับ

	 เวลา	 09.30	 -	 11.30	น.	 บรรยาย	เรื่อง		“กินอยู่อย่างไร	ในยุควิถี	New	Normal”

	 	 	 	 	 	 วิทยากร		อาจารย์ไกร	มาศพิมล	(นักโภชนาการบำาบัด)

	 เวลา	 11.30	 -	 11.40	น.	 ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์		

	 	 	 	 	 	 กล่าวรายงาน

	 เวลา	 11.40	 -	 12.00	น.	 ประธานกรรมการดำาเนินการ	แสดงมุทิตาจิต

	 	 	 	 	 	 มอบรางวัลและจับสลากรางวัลแก่สมาชิกผู้มาร่วมงาน

	 เวลา	 12.00		น.		 	 รับประทานอาหาร

ปิดงาน
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สารจากประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

	 สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	จำากดั	ผูเ้กษยีณอายรุาชการในปี	พ.ศ.	2563	
ทุกท่าน	ในวันนี้	สอ.มก.	จัดงานแสดงมุทิตาจิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติให้กับสมาชิกผู้เกษียณอายุ
ทุกท่าน	ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	แห่งนี้

	 เพือ่เปน็การระลกึถึงสมาชกิผูเ้กษยีณอายใุนปนีีท้กุทา่น	สอ.มก.	จงึมขีองขวญัมอบใหเ้ป็นสวสัดกิาร
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเงินขวัญถุงให้กับผู้เกษียณอายุ		และสมาชิกที่ยังเป็นโสด	หรือผู้ที่สมรสแล้วแต่
ไม่มีบุตร	 ก็ยังได้สิทธิ์สวัสดิการนั้นด้วย	 	 นอกจากสวัสดิการต่างๆ	 ที่ได้รับแล้วเหล่านี้	 ในเดือนเกิดปีถัดไป
ท่านจะได้รับสวัสดิการเงินครองชีพพร้อมเงินวันเกิด	 ท้ังน้ีเงินสวัสดิการทุกอย่างท่ีนำามาจ่ายให้กับสมาชิกน้ัน
ก็เกิดจากการออมหุ้น	ออมเงินฝากเพื่อเป็นทุนของสหกรณ์	ทำาให้สหกรณ์ของเราเจริญก้าวหน้าขึ้นทุกขณะ	
จนสหกรณ์ของพวกเราเป็นสหกรณ์ชั้นนำาของประเทศอย่างน่าภาคภูมิใจ

	 หลังจาก	30	กันยายนที่จะผ่านพ้นนี้	กระผมขอให้สมาชิกทุกท่านรำาลึกเสมอว่า	สอ.มก.	แห่งนี้เป็น
เฉกเช่นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ยังคงเป็นที่พึ่งทางกายและใจอยู่เสมอ	แม้ในวันนี้ท่านจะเกษียณอายุแล้วก็ตาม	
ขอให้ใช้ประโยชน์ต่างๆ	 จากสหกรณ์แห่งนี้ให้คุ้มค่ากับที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างมา	 โดยท่านยังสามารถ					
ออมเงิน	 กู้เงิน	 และรับสวัสดิการต่างๆ	 ได้เช่นเดิมทุกประการ	 และเชื่อมั่นว่าสหกรณ์ของเรามีความมั่นคง	
และสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ	ได้ด้วยดี	เช่น	การระบาดของ	Covid	-	19	เพราะสมาชิกทุกท่านที่ได้
ร่วมมือกันเป็นอย่างดีตลอดมา

	 สุดท้ายนี้กระผมในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จำากัด	
ขอมอบความปรารถนาดีและอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพ	พลานามัยแข็งแรง	ไร้โรคภัย	และมีความสุขสงบ

ทางใจ	สมปรารถนาทุกประการ

(นายดำารงค์  ศรีพระราม)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด
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สารจากประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

สารจากประธาน

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

	 ในป	ีพ.ศ.2563	นี	้	เปน็วาระทีท่า่นสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์

จำากัด		จำานวน	208	ท่าน		จะเกษียณอายุราชการ		เพื่อเข้าสู่เส้นทาง	61	ปี		

	 หากย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน	 	 สอ.มก.ในวันนั้น	 	 วันที่ท่านเริ่มเป็นสมาชิก		

สอ.มก.	เป็นเพียงสหกรณ์เล็กๆ	ที่มีจำานวนสมาชิก		แม้มีสวัสดิการ	และสินทรัพย์ไม่มากนัก		เมื่อ

วนัเวลาผา่นไป		สอ.มก.	ในวนันีมี้จำานวนสมาชกิ		มสีวสัดกิาร		และมสีนิทรพัยจ์ำานวนมาก		กลาย

เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่		เป็นสหกรณ์ที่มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง		ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น

ไม่ได้เลย		หากท่านทั้งหลายมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา		ท่านจึงเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง			

นับจากวันที่	1	ตุลาคม	2563		เป็นต้นไป		ถึงแม้ท่านจะเกษียณจากงานประจำาไปแล้ว		

สอ.มก.	ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า		ท่านจะยังคงให้ความรักและความห่วงใยที่จะช่วยกันดูแล	สอ.มก.	

ของเราตลอดไป		

	 ในโอกาสนี	้	ดฉินัขออำานาจคณุพระศรรัีตนตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีท่า่นเคารพนบัถอื		โปรด

ประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข		ความเจริญ		มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

สมบูรณ์และมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดไป

(พูนทรัพย์  บุญรำาพรรณ)

ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
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ลำาดับ เลข
ทะเบียน ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด อายุหุ้น 

(ป.ีเดอืน)
อายุ

คำานวณ

1 004482 น.ส.สุชาดา สงธาดา กองกลาง 38.08 38.67

2 008923 นางพรศรี กาญจนภักดิ์ กองการเจ้าหน้าที่ 21.05 21.42

3 012832 นายวิบูล สุขเจริญ กองการเจ้าหน้าที่	 3.07 3.58

4 011961 นายสุบิน เทพนอก กองกิจการนิสิต 5.00 5

5 004146 นายสนั่น ประกอบศรี กองคลัง 39.04 39.33

6 006943 น.ส.ฐานิตา แสงธรรมประทีป กองคลัง 31.03 31.25

7 009845 นายพิสิฐ ประเสริฐสุข กองคลัง 9.08 9.67

8 005814 น.ส.สุชีพ จันทอง กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 37.05 37.42

9 006371 นายสมศักดิ์ สว่างสุข กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 34.06 34.5

10 006407 นายสมพงษ์ หัตสระ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 34.04 34.33

11 006891 นายสมนึก มาเนียม กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 31.06 31.5

12 007226 นายพรณรงค์ รุ่งกรุด กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 29.08 29.67

13 009244 นายณัฐวัฒน์ ปรีชากูล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 18.01 18.08

14 009863 นางสุมาลี ภู่รัตน์ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 9.08 9.67

15 011762 นายเดื่อ ภู่แพ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 5.01 5.08

16 013036 นายกิตติศักดิ์ พรนิธิพูลผล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 3.05 3.42

17 004340 นายวิเชียร เอี่ยมทอง คณะเกษตร	ภาควิชาสัตวบาล	 39.01 39.08

18 004345 นางจารุวรรณ สมบัติภิรมย์ คณะเกษตร	สถาบันฯ	ระบบนิเวศเกษตร 39.01 39.08

19 005786 นายอำานวย ทองจันทร์ คณะเกษตร	ภาควิชาพืชสวน 37.06 37.5

20 005987 นายครรชิต สุตันติราษฎร์ คณะเกษตร	ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 36.09 36.75

21 006020 นายสถาพร ประดิษฐพงษ์ คณะเกษตร	ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 36.08 36.67

22 006916 นายสุชาติ สุดสาคร คณะเกษตร	ภาควิชาสัตวบาล	 31.05 31.42

23 007310 นางพรรณปพร วิชญะเดชา คณะเกษตร	ภาควิชาพืชสวน 29.03 29.25

24 007463 นายสมพงษ์ ชุ่มใจ คณะเกษตร	ภาควิชาสัตวบาล	 28.05 28.42

25 007908 นางเบ็ญจวรรณ ปานสมัย คณะเกษตร	สำานักงานเลขาฯ 26.07 26.58

รายชื่อผู้เกษียณอายุ ประจำาปี 2563
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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ลำาดับ เลข
ทะเบียน ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด อายุหุ้น 

(ป.ีเดอืน)
อายุ

คำานวณ

26 014628 น.ส.สิริยุพา ชัยกัมลาส คณะเกษตร	ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	 1.03 1.25

27 007343 นางดาวรุ่ง ไอยเดช คณะบริหารธุรกิจ 29.01 29.08

28 007556 นายไพบูลย์ ผจงวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 28.03 28.25

29 004065 นางจินตนา สมศรี คณะประมง 39.08 39.67

30 005467 นายเพิ่มลาภ พูลเพิ่มพันธ์ คณะประมง 38.05 38.42

31 005469 นายประจวบ ภูมิขนอน คณะประมง 38.05 38.42

32 008353 น.ส.อนงค์ จีรภัทร์ คณะประมง 24.03 24.25

33 008988 นายณรงค์ วีระไวทยะ คณะประมง 20.10 20.83

34 009874 น.ส.จิราภัษ อัจจิมางกูร คณะประมง 9.07 9.58

35 005776 น.ส.สร้อยสุดา ณ		ระนอง คณะมนุษยศาสตร์ 37.06 37.5

36 006431 น.ส.พรทิพย์ เย็นจะบก คณะมนุษยศาสตร์ 34.03 34.25

37 007548 นายวิโรจน์ เวชชะ คณะมนุษยศาสตร์ 28.03 28.25

38 007929 นางพันธ์ทิพย์ นุชงอน คณะมนุษยศาสตร์ 26.06 26.5

39 007971 นายประเวศ อินทองปาน คณะมนุษยศาสตร์ 26.02 26.17

40 008939 น.ส.ภัทราพร ต๊ะปินตา คณะมนุษยศาสตร์ 21.04 21.33

41 012127 นายทรงวุฒิ ยอดประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 4.11 4.92

42 012128 นายสิทธิชัย วัฒนะโชคชัย คณะมนุษยศาสตร์ 4.11 4.92

43 012133 น.ส.ประชิต ทิพย์มนต์ คณะมนุษยศาสตร์ 4.10 4.83

44 006339 น.ส.ดรรชนี เอมพันธุ์ คณะวนศาสตร์ 34.10 34.83

45 006382 นายวันชัย อรุณประภารัตน์ คณะวนศาสตร์ 34.06 34.5

46 007395 นางพรรณี ดีช่วย คณะวนศาสตร์ 28.10 28.83

47 007927 นายณรงค์ มากหลาย คณะวนศาสตร์ 26.06 26.5

48 003746 นางแฉล้ม บุญโต คณะวิทยาศาสตร์ 40.08 40.67

49 003916 นายประทีป สาดโพล้ง คณะวิทยาศาสตร์ 40.01 40.08

50 003981 นางสุวรรณ์ ช้างเย็นฉำ่า คณะวิทยาศาสตร์ 39.10 39.83

51 005719 นายสุวิทย์ สินที คณะวิทยาศาสตร์ 37.10 37.83

52 006316 นายชัยชนะ เดชศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 35.00 35

53 006832 นายธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาฟิสิกส์ 31.10 31.83

54 007126 นายประศาสตร์ เกื้อมณี คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 30.00 30
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55 007262 นางอุมาพร ศิรธรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 29.05 29.42

56 007643 นายมาโนช พึ่งทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์	สำานักงานเลขา	ฯ	 27.09 27.75

57 007840 นายอรรณพ หอมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ 26.10 26.83

58 008391 นางยง ชิดโคกสูง คณะวิทยาศาสตร์	สำานักงานเลขา	ฯ 24.02 24.17

59 008410 นายฉัตรชัย เปสี คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาคณิตศาสตร์ 24.01 24.08

60 008615 นางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาคณิตศาสตร์ 23.05 23.42

61 008911 น.ส.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาจุลชีววิทยา 21.07 21.58

62 009352 น.ส.ลี่ลี อิงศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาสถิติ 17.07 17.58

63 010844 นายวินัย โพธิ์สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาสถิติ 6.09 6.75

64 003955 นางบังอร เจริญกิจพูลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40.00 40

65 005637 นายชัยณรงค์ ภิณโทแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38.01 38.08

66 006064 น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 36.05 36.42

67 006114 นายธีระพล อ่อนละมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 36.03 36.25

68 006579 นายมนตรี ฝ่ายอุประ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 33.03 33.25

69 007099 นายสุนันท์ ไหมเลื้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30.03 30.25

70 007191 นายสนอง สุนทรวิภาต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29.09 29.75

71 007442 น.ส.อรนุช บุตรศรีคุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28.07 28.58

72 007645 นายชูศรี ทะรารัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27.09 27.75

73 007725 นายรุ่ง เรืองผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27.05 27.42

74 008252 นายปองวิทย์ ศิริโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24.10 24.83

75 008338 ร.อ.พิพัฒน์ สอนวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24.05 24.42

76 008465 นางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24.00 24

77 008799 นางภัทรานิษฐ์ สองเมืองขจรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22.06 22.5

78 009229 นายยงยศ ต่วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18.05 18.42

79 010910 น.ส.อภิญญา ดวงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6.07 6.58

80 011690 นายธงไชย	โรหติะดษิฐ ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.02 5.17

81 012842 นางลักษณา อุณหรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.06 3.5

82 005954 นางจุฬารัตน์ วัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์ 36.11 36.92

83 006511 นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ คณะศึกษาศาสตร์ 33.08 33.67
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84 007502 นายสาธิต ลาภเกิน คณะศึกษาศาสตร์ 28.05 28.42

85 007745 น.ส.ศรีรัตน์ ศรีกรองแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ 27.04 27.33

86 007810 นางนวลเพ็ญ สิงหไพศาล คณะศึกษาศาสตร์ 27.00 27

87 007931 นายอมร อารี คณะศึกษาศาสตร์ 26.06 26.05

88 007947 นางทองปลิว คมสัน คณะศึกษาศาสตร์ 26.05 26.42

89 008599 น.ส.สมพิช เมธีพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 23.06 23.5

90 009433 นางอรนาถ สุขพล คณะศึกษาศาสตร์ 17.01 17.08

91 9785 นางศิริกุล จึงวิมุติพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 10.03 10.25

92 011476 นางสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ 5.06 5.5

93 003975 นางสุนิสา อำายะธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ 39.10 39.83

94 004319 นางสุชาดา หงษ์ทอง คณะเศรษฐศาสตร์ 39.01 39.08

95 007316 น.ส.กันทิมา จันทร์อำาไพ คณะเศรษฐศาสตร์ 29.03 29.25

96 005791 นางพิมสิริ คล้ายขำา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37.06 37.5

97 005885 นางปณิตชา กลิ่นหวล คณะสังคมศาสตร์ 37.01 37.08

98 005964 นางรสธร วิศาลมงคล คณะสังคมศาสตร์ 36.10 36.83

99 006688 น.ส.อรพิน สถิรมน คณะสังคมศาสตร์ 32.06 32.5

100 006875 นายมานพ วัดเมือง คณะสังคมศาสตร์ 31.06 31.5

101 004324 นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 39.01 39.08

102 004366 นางยุพิน เอมบำารุง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 39.00 39

103 006401 น.ส.เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก คณะสัตวแพทยศาสตร์ 34.04 34.33

104 006759 นางเกษกนก ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 32.03 32.25

105 007620 นางศิริวรรณ พราพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27.11 27.92

106 009385 นางทองทิพย์ จารึกธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17.04 17.33

107 012742 นางวงเดือน ทิพย์มนต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3.09 3.75

108 005738 นางสมสุข นูหาร บัณฑิตวิทยาลัย 37.09 37.75

109 010642 น.ส.ละม้าย เติมเจิม โรงเรียนสาธิตแห่ง	มก. 7.01 7.08

110 012668 นางอาภา ทูลขุนทด โรงเรียนสาธิตแห่ง	มก. 4.00 4

111 012682 นางพยอม นวมทอง โรงเรียนสาธิตแห่ง	มก. 4.00 4

112 005790 นางพรธิพา ธนเศรษฐกร วิทยาเขตศรรีาชา	สำานกังานวิทยาเขตศรีราชา 37.06 37.5
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113 005850 น.ส.พัชรลักษณ์ ศรีจันทร์ดี วิทยาเขตศรรีาชา	สำานกังานวิทยาเขตศรีราชา 37.04 37.33

114 006269 นางโกสน เง้ศิริ วิทยาเขตศรรีาชา	สำานกังานวิทยาเขตศรีราชา 35.04 35.33

115 009476 น.ส.ฉวีวรรณ ช้างจันทร์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม	มก. 17.01 17.08

116 004052 น.ส.ปราณี เกตุฉัตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ 39.09 39.75

117 006238 นายวิชัย ขวัญใจ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ 35.06 35.5

118 009048 นายประพนธ์ บุญรำาพรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ 20.06 20.5

119 013372 นางแสงจันทร์ โสมเสา ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ 3.00 3

120 013378 นายทองพูน ไปล่ดอน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ 3.00 3

121 013403 นางอรวรรณ คล้ายมาลา ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ 3.00 3

122 014020 นายจรัณ อินทร์จันทร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ 2.01 2.08

123 006333 นายบุญมี เพ็งไธสง สถานีวิจัยดอยปุย 34.11 34.92

124 006876 นายนิ่ม พิมสารี สถานีวิจัยดอยปุย 31.07 31.58

125 009970 น.ส.เยาวลักษณ์ สุดประเสริฐ สถานีวิจัยทับกวาง 9.02 9.17

126 005485 นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ สถานีวิจัยประมงศรีราชา 38.05 38.42

127 008720 นายผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร สถานีวิจัยลพบุรี 22.10 22.83

128 004380 น.ส.วาสนา บัวจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก. 38.11 38.92

129 005486 นางเพชรา เปสลาพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก. 38.05 38.42

130 005487 น.ส.สุดา ภู่ระหงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก. 38.05 38.42

131 006099 นายวสันต์ งามแสง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก. 36.03 36.25

132 006302 นางอนุรัตน์ ฑีฆะบุตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก. 35.00 35

133 004548 นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล สถาบันฯ	อาหาร 38.06 38.5

134 005981 นางบัวไข พรหมพินิจ สถาบันฯ	อาหาร 36.09 36.75

135 007892 นางเรณู วรรณาลัย สถาบันฯ	อาหาร 26.08 26.67

136 008718 นางสุภาพ เผ่ากุ่ม สถาบันฯ	อาหาร 22.11 22.92

137 008864 นายวินัศ ภูมินาถ สถาบันฯ	อาหาร 22.00 22

138 012858 นางกุหลาบ เทียมจันทร์ สถาบันฯ	อาหาร 3.07 3.58

139 007756 นางกาญจนา ขันติศิริ สถาบันฯผลิตผลทางการเกษตรฯ 27.03 27.25

140 008974 นายวุฒินันท์ คงทัด สถาบันฯผลิตผลทางการเกษตรฯ 21.01 21.08

141 008346 นายธณเฉลิมพล เพ็งพินิจ สหกรณ์ออมทรัพย์	มก. 24.05 24.42
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142 011998 นายบุญชุม แพนเกาะ สำานักการกีฬา 5.00 5

143 008152 นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ สำานักงานตรวจสอบภายใน 25.04 25.33

144 012206 น.ส.สุวรรณี หนีภัย สำานักงานทรัพย์สิน	KU		AVENUE	 4.09 4.75

145 010701 นางกานดา เขียวรัตน์ สำานักงานบริการวิชาการ	 6.09 6.75

146 007173 น.ส.เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ สำานักบริการคอมพิวเตอร์ 29.10 29.83

147 003558 นางจำารัส เพิดขุนทด สำานักบริหารการศึกษา 41.02 41.17

148 004382 นางบุญตา เหมือนสนธิ์ สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม 39.00 39

149 005743 นางกาญจนา วสุสิริกุล สำานักหอสมุด 37.08 37.67

150 008162 นางนภาลัย ทองปัน สำานักหอสมุด 25.04 25.33

151 008163 นางวนิดา ศรีทองคำา สำานักหอสมุด 25.04 25.33

152 004434 นายทศพร บุญรังษี กองบริการกลาง	กพส.	งานอาคารสถานที่ฯ	กพส. 38.10 38.83

153 005630 นายจรัญ นิมูลชาติ กองบริการกลาง	กพส.	งานอาคารสถานที่ฯ	กพส. 38.03 38.25

154 005653 นายกิตติ สมพงศ์สุขเจริญ กองบริการกลาง	กพส.	งานอาคารสถานที่ฯ	กพส. 38.01 38.08

155 005809 นางพเยาว์ ทรัพย์ป้อมแก้ว กองบริการกลาง	กพส.	งานอาคารสถานที่ฯ	กพส. 37.05 37.42

156 006011 นายชาญชัย สุจิตชวาลากุล กองบริการกลาง	กพส.	งานอาคารสถานที่ฯ	กพส. 36.08 36.67

157 007419 นายฉลาด องค์ไทร กองบริการกลาง	กพส.	งานอาคารสถานที่ฯ	กพส. 28.09 28.75

158 007695 นายไพศาล ถนอมชาติ กองบริการกลาง	กพส.	งานอาคารสถานที่ฯ	กพส. 27.06 27.5

159 008588 นายภูมิน กิจเดช กองบริการกลาง	กพส.	งานอาคารสถานที่ฯ	กพส. 23.07 23.58

160 005902 นายสำารวย สมพรหมทิพย์ กองบริหารการวิจัยฯ 36.11 36.92

161 008089 นายณรงศักดิ์ คำาหอมกุล กองบริหารการวิจัยฯ 25.09 25.75

162 004561 นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล กองบริหารทั่วไป	กพส. 38.06 38.5

163 007296 นางดารารัตน์ อินนุรักษ์ กองบริหารทั่วไป	กพส. 29.04 29.33

164 007329 นางประไพ บุญรังษี กองบริหารทั่วไป	กพส. 29.03 29.25

165 007517 นางกชพรรณ ชมภูนิตย์ กองบริหารทั่วไป	กพส. 28.04 28.33

166 007652 นางศรัญญา คล้ายสอน กองบริหารทั่วไป	กพส. 27.09 27.75

167 004208 นางนงลักษณ์ ผลวงษ์ กองบริหารวิชาการและนิสิต	กพส.	งานกิจการนิสิต	กพส. 39.02 39.17

168 004512 นางธาวิตา เนตรเอี่ยมภูมิ กองบริหารวิชาการและนิสิต	กพส.	งานกิจการนิสิต	กพส. 38.07 38.58

169 004224 นางสมใจ คำาวงษ์ คณะเกษตร	กพส. 39.03 39.25

170 004430 นางผุสดี หมื่นราษฎร์ คณะเกษตร	กพส. 38.10 38.83
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ลำาดับ เลข
ทะเบียน ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด อายุหุ้น 

(ป.ีเดอืน)
อายุ

คำานวณ

171 005763 น.ส.สุภา สุริยกานนท์ คณะเกษตร	กพส. 37.05 37.42

172 005906 นายจรูญ บุญวงษ์ คณะเกษตร	กพส. 37.01 37.08

173 005958 น.ส.สุดใจ วรเลข คณะเกษตร	กพส. 36.11 36.92

174 005977 นายอุดม น้อยปุก คณะเกษตร	กพส. 36.10 36.83

175 006055 นายเจริญ ขุนพรม คณะเกษตร	กพส. 36.06 36.5

176 006088 นายสุพิทย์ ขุนเพชร คณะเกษตร	กพส. 36.03 36.25

177 006138 นายสังวรณ์ ศรีหิรัญต์ คณะเกษตร	กพส. 36.01 36.08

178 006206 นายศักดา แสงนำ้ารัก คณะเกษตร	กพส. 35.07 35.58

179 006232 นางนวลจันทร์ พารักษา คณะเกษตร	กพส. 35.06 35.5

180 006750 นายอ๊อด จินดาวงศ์ คณะเกษตร	กพส. 32.03 32.25

181 006803 นายชำานาญ คงทัพ คณะเกษตร	กพส. 32.00 32

182 006862 นายชิต ขยันงาน คณะเกษตร	กพส. 31.07 31.58

183 006965 นายสุนันเทพ พึ่งอุทัย คณะเกษตร	กพส. 31.01 31.08

184 007144 นายสรศักดิ์ ตรีอินทอง คณะเกษตร	กพส. 30.00 30

185 007257 นายวิทิตร ใจอารีย์ คณะเกษตร	กพส. 29.06 29.5

186 007275 น.ส.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ คณะเกษตร	กพส. 29.05 29.42

187 009497 นายสนธิชัย จันทร์เปรม คณะเกษตร	กพส. 16.11 16.92

188 009650 นางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง คณะเกษตร	กพส. 15.11 15.92

189 005619 นางวัฒนา พึ่งชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์	กพส. 38.03 38.25

190 006865 นายสัมพันธ์ โสนุช คณะวิศวกรรมศาสตร์	กพส. 31.07 31.58

191 007531 นายพงศธร โสภาพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	กพส. 28.04 28.33

192 006291 นายทนุวงศ์ จักษุพา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 35.03 35.25

193 006941 นายสุคนธ์ มณีรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 31.03 31.25

194 007243 นางชุดา หวังจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 29.07 29.58

195 007290 นางโสภี เสถียรโยธิน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 29.04 29.33

196 006428 นายวิฑูรย์ ภาคสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 34.03 34.25

197 006484 นายประมาณ หมื่นณรงค์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 33.10 33.83

198 006764 นางทัศนีย์ จินตพิทักษ์กุล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 32.03 32.25

199 007291 น.ส.มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 29.03 29.25
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ลำาดับ เลข
ทะเบียน ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด อายุหุ้น 

(ป.ีเดอืน)
อายุ

คำานวณ

200 006921 น.ส.กันตา วุฒิวงศ์วณิช คณะสัตวแพทยศาสตร์	กพส. 31.04 31.33

201 007145 นายสังเวียน หลวงอินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	กพส. 30.00 30

202 003818 นางปัณณ์รภัส พรบัณฑิตย์ปัทมา สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	กพส. 40.04 40.33

203 005697 นางสมคิด รอดน้อย สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	กพส. 37.10 37.83

204 005726 นายเพิ่ม สุรักษา สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	กพส. 37.10 37.83

205 005804 นางสุวินัย พรหมมะ สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	กพส. 37.04 37.33

206 006660 นายวิเชียร วงษ์วาศ สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	กพส. 32.08 32.67

207 006762 นายลำาพัน ทองดี สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	กพส. 32.03 32.25

208 009077 นายสุพรรณ พราทิตย์ สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	กพส. 20.03 20.25
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การคิดเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเงินขวัญถุง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

เงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

		อายุหุ้น	X	1,800	(หน่วยเป็นบาท)

1.	เกษียณอายุราชการ,	เกษียณอายุตามเกณฑ์ราชการ			

2.	ลาออก,	โอนย้าย	ราชการ		อายุหุ้น		≥	5	ปี

เงินขวัญถุง

-	อายุหุ้น		X	110

-	มูลค่าหุ้นสมาชิก	X	3,000	÷	300,000

		(สูงสุดไม่เกิน	3,500.-บาท)

เกษียณอายุราชการ		หรือเกษียณก่อนกำาหนดตามหลักเกณฑ์

ของราชการ	หรือลาออกและมีอายุหุ้นไม่น้อยกว่า	25	ปี		

หมายเหตุ

1.		การคิดอายุหุ้นให้ใช้หน่วยเป็นปี	ถ้าไม่ถึง	1	ปี	 ให้คิดเป็นสัดส่วนของ	1	ปี	 โดยใช้ทศนิยมสองตำาแหน่ง	 ใน

กรณี	ที่สมาชิกงดส่งชำาระค่าหุ้นรายเดือน	ให้หยุดนับอายุหุ้น	ณ	วันนั้น	จนกว่าจะมีการส่งหุ้นใหม่จึงจะเริ่ม

นับอายุหุ้นต่อ

2.		ลาออก,	โอนย้ายราชการ	อายุการเป็นสมาชิก	≤	5	ปี		ไม่ได้รับ

3.	 ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก	 พ.ศ.	 2548	 นี้	

ให้คิดอายุหุ้น	โดยหักออกห้าปีจากอายุหุ้นจริง

วิธีคำานวณและตัวคูณ การรับเงินเสริมสร้าง

จำานวนเดือน ตัวคูณ ตัวอย่าง

1 0.08 อายุการเป็นสมาชิก (อายุหุ้น)     5 ปี 2 เดือน

2 0.17             เท่ากับ 5.17X1900 9,823

3 0.25

4 0.33

5 0.42

6 0.50

7 0.58

8 0.67

9 0.75

10 0.83

11 0.92



ท�ำเนียบสมำชิก
เกษียณอำยุ ปี 2563
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น.ส.สุชาดา  สงธาดา
เลขทะเบียนสมาชิก  004482

สังกัด  กองกลาง

นางพรศรี  กาญจนภักดิ์
เลขทะเบียนสมาชิก  008923

สังกัด  กองการเจ้าหน้าที่

นายวิบูล  สุขเจริญ
เลขทะเบียนสมาชิก  012832

สังกัด  กองการเจ้าหน้าที ่ 

นายสุบิน  เทพนอก
เลขทะเบียนสมาชิก  011961

สังกัด  กองกิจการนิสิต

นายสนั่น  ประกอบศรี
เลขทะเบียนสมาชิก  004146

สังกัด  กองคลัง

น.ส.ฐานิตา  แสงธรรมประทีป
เลขทะเบียนสมาชิก  006943

สังกัด  กองคลัง
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นายพิสิฐ  ประเสริฐสุข
เลขทะเบียนสมาชิก  009845

สังกัด  กองคลัง

น.ส.สุชีพ  จันทอง
เลขทะเบียนสมาชิก  005814

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นายสมศักดิ์  สว่างสุข
เลขทะเบียนสมาชิก  006371

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นายสมพงษ์  หัตสระ
เลขทะเบียนสมาชิก  006407

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นายสมนึก  มาเนียม
เลขทะเบียนสมาชิก  006891

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นายพรณรงค์  รุ่งกรุด
เลขทะเบียนสมาชิก  007226

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
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นายณัฐวัฒน์  ปรีชากูล
เลขทะเบียนสมาชิก  009244

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นางสุมาลี  ภู่รัตน์
เลขทะเบียนสมาชิก  009863

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นายเดื่อ  ภู่แพ
เลขทะเบียนสมาชิก  011762

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นายกิตติศักดิ์  พรนิธิพูลผล
เลขทะเบียนสมาชิก  013036

สังกัด  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นายวิเชียร  เอี่ยมทอง
เลขทะเบียนสมาชิก  004340

สังกัด  คณะเกษตร

นางจารุวรรณ  สมบัติภิรมย์
เลขทะเบียนสมาชิก  004345

สังกัด  คณะเกษตร
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นายอÓนวย  ทองจันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  005786

สังกัด  คณะเกษตร

นายครรชิต  สุตันติราษฎร์
เลขทะเบียนสมาชิก  005987

สังกัด  คณะเกษตร

นายสถาพร  ประดิษฐพงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  006020

สังกัด  คณะเกษตร

นายสุชาติ  สุดสาคร
เลขทะเบียนสมาชิก  006916

สังกัด  คณะเกษตร

นางพรรณปพร  วิชญะเดชา
เลขทะเบียนสมาชิก  007310

สังกัด  คณะเกษตร

นายสมพงษ์  ชุ่มใจ
เลขทะเบียนสมาชิก  007463

สังกัด  คณะเกษตร
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นางเบ็ญจวรรณ  ปานสมัย
เลขทะเบียนสมาชิก  007908

สังกัด  คณะเกษตร

น.ส.สิริยุพา  ชัยกัมลาส
เลขทะเบียนสมาชิก  014628

สังกัด  คณะเกษตร

นางดาวรุ่ง  ไอยเดช
เลขทะเบียนสมาชิก  007343

สังกัด  คณะบริหารธุรกิจ

นายไพบูลย์  ผจงวงศ์
เลขทะเบียนสมาชิก  007556

สังกัด  คณะบริหารธุรกิจ

นางจินตนา  สมศรี
เลขทะเบียนสมาชิก  004065

สังกัด  คณะประมง

นายเพิ่มลาภ  พูลเพิ่มพันธ์
เลขทะเบียนสมาชิก  005467

สังกัด  คณะประมง

25 นางเบ็ญจวรรณ  ปานสมัย
เลขทะเบียนสมาชิก  007908

สังกัด  คณะเกษตร
26 น.ส.สิริยุพา  ชัยกัมลาส

เลขทะเบียนสมาชิก  014628

สังกัด  คณะเกษตร
27 นางดาวรุ่ง  ไอยเดช

เลขทะเบียนสมาชิก  007343

สังกัด  คณะบริหารธุรกิจ
28 นายไพบูลย์  ผจงวงศ์

เลขทะเบียนสมาชิก  007556

สังกัด  คณะบริหารธุรกิจ
29 นางจินตนา  สมศรี

เลขทะเบียนสมาชิก  004065

สังกัด  คณะประมง
30 นายเพิ่มลาภ  พูลเพิ่มพันธ์

เลขทะเบียนสมาชิก  005467

สังกัด  คณะประมง
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นายประจวบ  ภูมิขนอน
เลขทะเบียนสมาชิก  005469

สังกัด  คณะประมง

น.ส.อนงค์  จีรภัทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  008353

สังกัด  คณะประมง

นายณรงค์  วีระไวทยะ
เลขทะเบียนสมาชิก  008988

สังกัด  คณะประมง

น.ส.จิราภัษ  อัจจิมางกูร
เลขทะเบียนสมาชิก  009874

สังกัด  คณะประมง

น.ส.สร้อยสุดา  ณ  ระนอง
เลขทะเบียนสมาชิก  005776

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์

น.ส.พรทิพย์  เย็นจะบก
เลขทะเบียนสมาชิก  006431

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์
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นายวิโรจน์  เวชชะ
เลขทะเบียนสมาชิก  007548

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์

นางพันธ์ทิพย์  นุชงอน
เลขทะเบียนสมาชิก  007929

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์

นายประเวศ  อินทองปาน
เลขทะเบียนสมาชิก  007971

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์

น.ส.ภัทราพร  ต๊ะปินตา
เลขทะเบียนสมาชิก  008939

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์

นายทรงวุฒิ  ยอดประสิทธิ์
เลขทะเบียนสมาชิก  012127

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์

นายสิทธิชัย  วัฒนะโชคชัย
เลขทะเบียนสมาชิก  012128

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์
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น.ส.ประชิต  ทิพย์มนต์
เลขทะเบียนสมาชิก  012133

สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์

น.ส.ดรรชนี  เอมพันธุ์
เลขทะเบียนสมาชิก  006339

สังกัด  คณะวนศาสตร์

นายวันชัย  อรุณประภารัตน์
เลขทะเบียนสมาชิก  006382

สังกัด  คณะวนศาสตร์

นางพรรณี  ดีช่วย
เลขทะเบียนสมาชิก  007395

สังกัด  คณะวนศาสตร์

นายณรงค์  มากหลาย
เลขทะเบียนสมาชิก  007927

สังกัด  คณะวนศาสตร์

นางแฉล้ม  บุญโต
เลขทะเบียนสมาชิก  003746

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
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นายประทีป  สาดโพล้ง
เลขทะเบียนสมาชิก  003916

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นางสุวรรณ์  ช้างเย็นฉํ่า
เลขทะเบียนสมาชิก  003981

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นายสุวิทย์  สินที
เลขทะเบียนสมาชิก  005719

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นายชัยชนะ  เดชศิริ
เลขทะเบียนสมาชิก  006316

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นายธีระศักดิ์  วีระภาสพงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  006832

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นายประศาสตร์  เกื้อมณี
เลขทะเบียนสมาชิก  007126

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์
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นางอุมาพร  ศิรธรานนท์
เลขทะเบียนสมาชิก  007262

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นายมาโนช  พึ่งทรัพย์
เลขทะเบียนสมาชิก  007643

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นายอรรณพ  หอมจันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  007840

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นางยง  ชิดโคกสูง
เลขทะเบียนสมาชิก  008391

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นายฉัตรชัย  เปสี
เลขทะเบียนสมาชิก  008410

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นางพัชรี  หิรัญมาศสุวรรณ
เลขทะเบียนสมาชิก  008615

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์
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น.ส.สาวิตร  ตระกูลน่าเลื่อมใส
เลขทะเบียนสมาชิก  008911

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

น.ส.ลี่ลี  อิงศรีสว่าง
เลขทะเบียนสมาชิก  009352

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นายวินัย  โพธิ์สุวรรณ์
เลขทะเบียนสมาชิก  010844

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์

นางบังอร  เจริญกิจพูลผล
เลขทะเบียนสมาชิก  003955

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายชัยณรงค์  ภิณโทแก้ว
เลขทะเบียนสมาชิก  005637

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ส.ชุติมา  เทพเฉลิม
เลขทะเบียนสมาชิก  006064

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์
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นายธีระพล  อ่อนละมูล
เลขทะเบียนสมาชิก  006114

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายมนตรี  ฝ่ายอุประ
เลขทะเบียนสมาชิก  006579

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายสุนันท์  ไหมเลื้อย
เลขทะเบียนสมาชิก  007099

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายสนอง  สุนทรวิภาต
เลขทะเบียนสมาชิก  007191

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ส.อรนุช  บุตรศรีคุ้ย
เลขทะเบียนสมาชิก  007442

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายชูศรี  ทะรารัมย์
เลขทะเบียนสมาชิก  007645

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์
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นายรุ่ง  เรืองผล
เลขทะเบียนสมาชิก  007725

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายปองวิทย์  ศิริโพธิ์
เลขทะเบียนสมาชิก  008252

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร.อ.พิพัฒน์  สอนวงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  008338

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางภัชราภรณ์  สุวรรณวิทยา
เลขทะเบียนสมาชิก  008465

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางภัทรานิษฐ์  สองเมืองขจรชัย
เลขทะเบียนสมาชิก  008799

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายยงยศ  ต่วนทอง
เลขทะเบียนสมาชิก  009229

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์
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น.ส.อภิญญา  ดวงจันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  010910

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายธงไชย  โรหิตะดิษฐศรีนพคุณ
เลขทะเบียนสมาชิก  011690

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางลักษณา  อุณหรัตน์
เลขทะเบียนสมาชิก  012842

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางจุฬารัตน์  วัฒนะ
เลขทะเบียนสมาชิก  005954

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

นายสุพรรณ  พลอยศรีธรรมชาติ
เลขทะเบียนสมาชิก  006511

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

นายสาธิต  ลาภเกิน
เลขทะเบียนสมาชิก  007502

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์
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น.ส.ศรีรัตน์  ศรีกรองแก้ว
เลขทะเบียนสมาชิก  007745

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

นางนวลเพ็ญ  สิงหไพศาล
เลขทะเบียนสมาชิก  007810

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

นายอมร  อารี
เลขทะเบียนสมาชิก  007931

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

นางทองปลิว  คมสัน
เลขทะเบียนสมาชิก  007947

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.สมพิช  เมธีพงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  008599

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

นางอรนาถ  สุขพล
เลขทะเบียนสมาชิก  009433

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์
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นางศิริกุล  จึงวิมุติพันธ์
เลขทะเบียนสมาชิก  9785

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

นางสุวรรณา  นาควิบูลย์วงศ์
เลขทะเบียนสมาชิก  011476

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์

นางสุนิสา  อÓยะธรรม
เลขทะเบียนสมาชิก  003975

สังกัด  คณะเศรษฐศาสตร์

นางสุชาดา  หงษ์ทอง
เลขทะเบียนสมาชิก  004319

สังกัด  คณะเศรษฐศาสตร์

น.ส.กันทิมา  จันทร์อÓไพ
เลขทะเบียนสมาชิก  007316

สังกัด  คณะเศรษฐศาสตร์

นางพิมสิริ  คล้ายขÓ
เลขทะเบียนสมาชิก  005791

สังกัด  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



หนังสือท่ีระลึกงานแสดงมุทิตาจิต ปี 2563

32

นางปณิตชา  กลิ่นหวล
เลขทะเบียนสมาชิก  005885

สังกัด  คณะสังคมศาสตร์

นางรสธร  วิศาลมงคล
เลขทะเบียนสมาชิก  005964

สังกัด  คณะสังคมศาสตร์

น.ส.อรพิน  สถิรมน
เลขทะเบียนสมาชิก  006688

สังกัด  คณะสังคมศาสตร์

นายมานพ  วัดเมือง
เลขทะเบียนสมาชิก  006875

สังกัด  คณะสังคมศาสตร์

นายพงษ์สวัสดิ์  พิมพา
เลขทะเบียนสมาชิก  004324

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์

นางยุพิน  เอมบÓรุง
เลขทะเบียนสมาชิก  004366

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์
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น.ส.เสาวนิตย์  ทิพย์เสวก
เลขทะเบียนสมาชิก  006401

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์

นางเกษกนก  ศิรินฤมิตร
เลขทะเบียนสมาชิก  006759

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์

นางศิริวรรณ  พราพงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  007620

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์

นางทองทิพย์  จารึกธรรม
เลขทะเบียนสมาชิก  009385

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์

นางวงเดือน  ทิพย์มนต์
เลขทะเบียนสมาชิก  012742

สังกัด  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสมสุข  นูหาร
เลขทะเบียนสมาชิก  005738

สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัย
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น.ส.ละม้าย  เติมเจิม
เลขทะเบียนสมาชิก  010642

สังกัด  โรงเรียนสาธิตแห่ง  มก.

นางอาภา  ทูลขุนทด
เลขทะเบียนสมาชิก  012668

สังกัด  โรงเรียนสาธิตแห่ง  มก.

นางพยอม  นวมทอง
เลขทะเบียนสมาชิก  012682

สังกัด  โรงเรียนสาธิตแห่ง  มก.

นางพรธิพา  ธนเศรษฐกร
เลขทะเบียนสมาชิก  005790

สังกัด  วิทยาเขตศรีราชา

น.ส.พัชรลักษณ์  ศรีจันทร์ดี
เลขทะเบียนสมาชิก  005850

สังกัด  วิทยาเขตศรีราชา

นางโกสน  เง้ศิริ
เลขทะเบียนสมาชิก  006269

สังกัด  วิทยาเขตศรีราชา
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น.ส.ฉวีวรรณ  ช้างจันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  009476

สังกัด  ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม  มก.

น.ส.ปราณี  เกตุฉัตร
เลขทะเบียนสมาชิก  004052

สังกัด  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ

นายวิชัย  ขวัญใจ
เลขทะเบียนสมาชิก  006238

สังกัด  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ

นายประพนธ์  บุญรÓพรรณ
เลขทะเบียนสมาชิก  009048

สังกัด  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ

นางแสงจันทร์  โสมเสา
เลขทะเบียนสมาชิก  013372

สังกัด  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ

นายทองพูน  ไปล่ดอน
เลขทะเบียนสมาชิก  013378

สังกัด  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ
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นางอรวรรณ  คล้ายมาลา
เลขทะเบียนสมาชิก  013403

สังกัด  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ

นายจรัณ  อินทร์จันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  014020

สังกัด  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างฯ

นายบุญมี  เพ็งไธสง
เลขทะเบียนสมาชิก  006333

สังกัด  สถานีวิจัยดอยปุย

นายนิ่ม  พิมสารี
เลขทะเบียนสมาชิก  006876

สังกัด  สถานีวิจัยดอยปุย

น.ส.เยาวลักษณ์  สุดประเสริฐ
เลขทะเบียนสมาชิก  009970

สังกัด  สถานีวิจัยทับกวาง

นายนิติพัฒน์  พลอยประดับ
เลขทะเบียนสมาชิก  005485

สังกัด  สถานีวิจัยประมงศรีราชา
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นายผดุงศักดิ์  เพชรสังหาร
เลขทะเบียนสมาชิก  008720

สังกัด  สถานีวิจัยลพบุรี

น.ส.วาสนา  บัวจันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  004380

สังกัด  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

นางเพชรา  เปสลาพันธ์
เลขทะเบียนสมาชิก  005486

สังกัด  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

น.ส.สุดา  ภู่ระหงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  005487

สังกัด  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

นายวสันต์  งามแสง
เลขทะเบียนสมาชิก  006099

สังกัด  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

นางอนุรัตน์  ฑีฆะบุตร
เลขทะเบียนสมาชิก  006302

สังกัด  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.
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นางอารีลักษณ์  เต็มตระกูล
เลขทะเบียนสมาชิก  004548

สังกัด  สถาบันฯ  อาหาร

นางบัวไข  พรหมพินิจ
เลขทะเบียนสมาชิก  005981

สังกัด  สถาบันฯ  อาหาร

นางเรณู  วรรณาลัย
เลขทะเบียนสมาชิก  007892

สังกัด  สถาบันฯ  อาหาร

นางสุภาพ  เผ่ากุ่ม
เลขทะเบียนสมาชิก  008718

สังกัด  สถาบันฯ  อาหาร

นายวินัศ  ภูมินาถ
เลขทะเบียนสมาชิก  008864

สังกัด  สถาบันฯ  อาหาร

นางกุหลาบ  เทียมจันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  012858

สังกัด  สถาบันฯ  อาหาร
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นางกาญจนา  ขันติศิริ
เลขทะเบียนสมาชิก  007756

สังกัด  สถาบันฯผลิตผลทางการเกษตรฯ

นายวุฒินันท์  คงทัด
เลขทะเบียนสมาชิก  008974

สังกัด  สถาบันฯผลิตผลทางการเกษตรฯ

นายธณเฉลิมพล  เพ็งพินิจ
เลขทะเบียนสมาชิก  008346

สังกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์  มก.

นายบุญชุม  แพนเกาะ
เลขทะเบียนสมาชิก  011998

สังกัด  สำานักการกีฬา

นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์
เลขทะเบียนสมาชิก  008152

สังกัด  สำานักงานตรวจสอบภายใน

น.ส.สุวรรณี  หนีภัย
เลขทะเบียนสมาชิก  012206

สังกัด  สำานักงานทรัพย์สิน  KU  AVENUE  
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นางกานดา  เขียวรัตน์
เลขทะเบียนสมาชิก  010701

สังกัด  สำานักงานบริการวิชาการ  

น.ส.เสาวลักษณ์  แหยมเจริญ
เลขทะเบียนสมาชิก  007173

สังกัด  สำานักบริการคอมพิวเตอร์

นางจÓรัส  เพิดขุนทด
เลขทะเบียนสมาชิก  003558

สังกัด  สำานักบริหารการศึกษา

นางบุญตา  เหมือนสนธิ์
เลขทะเบียนสมาชิก  004382

สังกัด  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม

นางกาญจนา  วสุสิริกุล
เลขทะเบียนสมาชิก  005743

สังกัด  สำานักหอสมุด

นางนภาลัย  ทองปัน
เลขทะเบียนสมาชิก  008162

สังกัด  สำานักหอสมุด
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นางวนิดา  ศรีทองคÓ
เลขทะเบียนสมาชิก  008163

สังกัด  สำานักหอสมุด

นายทศพร  บุญรังษี
เลขทะเบียนสมาชิก  004434

สังกัด  กองบริการกลาง  กพส.

นายจรัญ  นิมูลชาติ
เลขทะเบียนสมาชิก  005630

สังกัด  กองบริการกลาง  กพส.

นายกิตติ  สมพงศ์สุขเจริญ
เลขทะเบียนสมาชิก  005653

สังกัด  กองบริการกลาง  กพส.

นางพเยาว์  ทรัพย์ป้อมแก้ว
เลขทะเบียนสมาชิก  005809

สังกัด  กองบริการกลาง  กพส.

นายชาญชัย  สุจิตชวาลากุล
เลขทะเบียนสมาชิก  006011

สังกัด  กองบริการกลาง  กพส.
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นายฉลาด  องค์ไทร
เลขทะเบียนสมาชิก  007419

สังกัด  กองบริการกลาง  กพส.

นายไพศาล  ถนอมชาติ
เลขทะเบียนสมาชิก  007695

สังกัด  กองบริการกลาง  กพส.

นายภูมิน  กิจเดช
เลขทะเบียนสมาชิก  008588

สังกัด  กองบริการกลาง  กพส.

นายสÓรวย  สมพรหมทิพย์
เลขทะเบียนสมาชิก  005902

สังกัด  กองบริหารการวิจัยฯ

นายณรงศักดิ์  คÓหอมกุล
เลขทะเบียนสมาชิก  008089

สังกัด  กองบริหารการวิจัยฯ

นายพงศ์พันธ์  เหลืองวิไล
เลขทะเบียนสมาชิก  004561

สังกัด  กองบริหารทั่วไป  กพส.



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

43

นางดารารัตน์  อินนุรักษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  007296

สังกัด  กองบริหารทั่วไป  กพส.

นางประไพ  บุญรังษี
เลขทะเบียนสมาชิก  007329

สังกัด  กองบริหารทั่วไป  กพส.

นางกชพรรณ  ชมภูนิตย์
เลขทะเบียนสมาชิก  007517

สังกัด  กองบริหารทั่วไป  กพส.

นางศรัญญา  คล้ายสอน
เลขทะเบียนสมาชิก  007652

สังกัด  กองบริหารทั่วไป  กพส.

นางนงลักษณ์  ผลวงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  004208

สังกัด  กองบริหารวิชาการและนิสิต  กพส.

นางธาวิตา  เนตรเอี่ยมภูมิ
เลขทะเบียนสมาชิก  004512

สังกัด  กองบริหารวิชาการและนิสิต  กพส.
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นางสมใจ  คÓวงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  004224

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นางผุสดี  หมื่นราษฎร์
เลขทะเบียนสมาชิก  004430

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

น.ส.สุภา  สุริยกานนท์
เลขทะเบียนสมาชิก  005763

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายจรูญ  บุญวงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก  005906

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

น.ส.สุดใจ  วรเลข
เลขทะเบียนสมาชิก  005958

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายอุดม  น้อยปุก
เลขทะเบียนสมาชิก  005977

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.
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นายเจริญ  ขุนพรม
เลขทะเบียนสมาชิก  006055

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายสุพิทย์  ขุนเพชร
เลขทะเบียนสมาชิก  006088

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายสังวรณ์  ศรีหิรัญต์
เลขทะเบียนสมาชิก  006138

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายศักดา  แสงนํ้ารัก
เลขทะเบียนสมาชิก  006206

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นางนวลจันทร์  พารักษา
เลขทะเบียนสมาชิก  006232

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายอ๊อด  จินดาวงศ์
เลขทะเบียนสมาชิก  006750

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.
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นายชÓนาญ  คงทัพ
เลขทะเบียนสมาชิก  006803

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายชิต  ขยันงาน
เลขทะเบียนสมาชิก  006862

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายสุนันเทพ  พึ่งอุทัย
เลขทะเบียนสมาชิก  006965

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายสรศักดิ์  ตรีอินทอง
เลขทะเบียนสมาชิก  007144

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นายวิทิตร  ใจอารีย์
เลขทะเบียนสมาชิก  007257

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

น.ส.สิรินทร์พร  สินธุวณิชย์
เลขทะเบียนสมาชิก  007275

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.
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นายสนธิชัย  จันทร์เปรม
เลขทะเบียนสมาชิก  009497

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นางนวลวรรณ  ฟ้ารุ่งสาง
เลขทะเบียนสมาชิก  009650

สังกัด  คณะเกษตร  กพส.

นางวัฒนา  พึ่งชัย
เลขทะเบียนสมาชิก  005619

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กพส.

นายสัมพันธ์  โสนุช
เลขทะเบียนสมาชิก  006865

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กพส.

นายพงศธร  โสภาพันธุ์
เลขทะเบียนสมาชิก  007531

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กพส.

นายทนุวงศ์  จักษุพา
เลขทะเบียนสมาชิก  006291

สังกัด  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
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นายสุคนธ์  มณีรัตน์
เลขทะเบียนสมาชิก  006941

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

นางชุดา  หวังจันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  007243

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

นางโสภี  เสถียรโยธิน
เลขทะเบียนสมาชิก  007290

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

นายวิฑูรย์  ภาคสมบัติ
เลขทะเบียนสมาชิก  006428

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

นายประมาณ  หมื่นณรงค์
เลขทะเบียนสมาชิก  006484

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

นางทัศนีย์  จินตพิทักษ์กุล
เลขทะเบียนสมาชิก  006764

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
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น.ส.มยุรี  ถนอมสุข
เลขทะเบียนสมาชิก  007291

สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

น.ส.กันตา  วุฒิวงศ์วณิช
เลขทะเบียนสมาชิก  006921

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์  กพส.

นายสังเวียน  หลวงอินทร์
เลขทะเบียนสมาชิก  007145

สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร์  กพส.

นางปัณณ์รภัส  พรบัณฑิตย์ปัทมา
เลขทะเบียนสมาชิก  003818

สังกัด  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กพส.

นางสมคิด  รอดน้อย
เลขทะเบียนสมาชิก  005697

สังกัด  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กพส.

นายเพิ่ม  สุรักษา
เลขทะเบียนสมาชิก  005726

สังกัด  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กพส.
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นางสุวินัย  พรหมมะ
เลขทะเบียนสมาชิก  005804

สังกัด  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กพส.

นายวิเชียร  วงษ์วาศ
เลขทะเบียนสมาชิก  006660

สังกัด  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กพส.

นายลÓพัน  ทองดี
เลขทะเบียนสมาชิก  006762

สังกัด  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กพส.

นายสุพรรณ  พราทิตย์
เลขทะเบียนสมาชิก  009077

สังกัด  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กพส.



ความในใจ...
ข้อคิด สมาชิก สอ.มก.
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 “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำา เลิศลำ้าสวัสดิการ ดำาเนินงานโปร่งใส คู่ใจ

ประชาคม มก.”	เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก	บนพื้นฐาน

ของการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และเอื้ออาทรต่อสังคม”	 เห็น

ด้วยอย่างยิ่งค่ะ	 ปัจจุบันระบบบริการสหกรณ์	 24	 ชั่วโมง	 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้

บริการครบวงจรแก่สมาชิกเป็นอย่างมาก

	 ดิฉัน	มีความประทับใจในการบริหารจัดการขององค์กร	ที่ใส่ใจสมาชิก	ซึ่งจะแนะนำาให้ความรู้และ

แนวปฏิบัติของสมาชิกอย่างเอาใจใส่ไม่เลือกปฏิบัติ	บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น่ารักทุกท่าน	ไม่ว่าดิฉัน

จะตดิตอ่เรือ่งใด	จะยิม้แยม้แจม่ใส	อธบิายชดัเจน	ใหค้ำาแนะนำาจนเราเข้าใจในการขอรบับรกิาร	ทำาใหส้มาชิก

ทุกคนกล้าที่จะเข้ามาปรึกษาไม่ว่าจะการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย	 หรืออื่นๆ	 การเก็บออมเงินเพื่ออนาคต	 และ

นโยบายสวัสดิการต่างๆ	ทำาให้สมาชิกมีความหวัง	และเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจอย่างยิ่ง

	 สุดท้ายนี้	ดิฉันขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน	ที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำา

การดำาเนินชีวิตตั้งแต่ดิฉันเริ่มเป็นสมาชิก	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2522	ถึงปัจจุบัน	ทำาให้การดำารงชีพของดิฉันและ

ครอบครวัประสบผลสำาเรจ็ในเรือ่งอาชพี	(ทำาธรุกจิอูซ่อ่มรถยนต)์	การศกึษาบตุร	และอืน่ๆ	อกีมากมาย	หาก

ไมไ่ด้รับความช่วยเหลอืและผลกัดนัจากสหกรณอ์อมทรพัยว์นันัน้	เราอาจจะไมป่ระสบผลสำาเรจ็ในการดำาเนนิ

ชีวิตในวันนี้	จึงขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้

...นางจำารัส  เพิดขุนทด	สมาชิก 3558

 สหกรณ์ดีมากๆ	 เราอยากมีที่อยู่ก็มี	 สร้างบ้าน	 ซื้อรถ	 ก็ได้เพราะสหกรณ์													

ช่วยเหลือเรา	 มีกินทุกวันนี้ก็สหกรณ์นี่แหละที่ช่วยเรา	 ปีหนึ่งๆ	 ก็ได้ปันผล	 ได้วันเกิด							

ภูมิใจมากๆ	ค่ะ

...นางแฉล้ม บุญโต	สมาชิก	3746

 ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 จำากัด	 ได้เข้าร่วม

กจิกรรมดีๆ 	ท้ังสัมมนา	ทำาบญุ	ดงูาน	ตลอดจนเปน็แหลง่เงนิออม	เงนิยมื	และมสีวสัดกิาร

ดีๆ	 ทำาให้ข้าพเจ้าได้นำาเงินไปบริหารจัดการ	 เพื่อให้ครอบครัวได้มั่นคงและมีความสุข							

ยิ่งขึ้น	ขอบคุณมากค่ะ

...ปัณณ์รภัส พรบัณฑิตย์ปัทมา	สมาชิก	3818
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	 ข้าพเจา้	ขอบคุณ	สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ขา้พเจ้าไดเ้ป็น

สมาชิก	 สอ.มก.	 ที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินสหกรณ์ไปใช้ประโยชน์	 ข้าพเจ้าขอบคุณสหกรณ์								

ออมทรัพย์	ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อไป	

...นายประทีป สาดโพล้ง		สมาชิก	3916

 สหกรณอ์อมทรัพย	์มก.	ทำาใหท้ราบแนวทางการออมเงนิเพือ่ความมัน่คงในอนาคต	

ที่ผ่านมาได้รับการดูแลจากสหกรณ์ด้านสวัสดิการ	 เช่น	 การเจ็บป่วย	ทุนการศึกษาของ

บุตร	ธิดา	และได้รับผลการออมกลับมาในรูปแบบเงินปันผล	แม้จะเกษียณอายุราชการ	

ข้าพเจ้ายังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

...นางบังอร เจริญกิจพูลผล	สมาชิก	3955

 สอ.มก.	 คำานี้สมาชิกทุกท่านรู้ดีว่าได้ให้อะไรกับสมาชิกบ้าง	 สำาหรับข้าพเจ้า	

สอ.มก.	เป็นเหมือนครอบครัว	เป็นที่พึ่งยามต้องการค่าการศึกษาบุตรจนมาถึงรุ่นหลาน	

ให้บ้าน	ให้รถ	ถ้าขาดสิ่งใดก็ต้องนึกถึงตลอด	รวมถึงสวัสดิการต่างๆ	ที่ได้รับ	ถ้าจะถามถึง													

สิ่งบกพร่องมีไหมที่ไม่พอใจของสมาชิก	ถ้าตอบไม่มีคงไม่จริง	มีบ้างเป็นส่วนเล็กๆ	น้อยๆ	

เป็นธรรมดาที่ต้องถูกใจบ้าง	 ไม่ถูกใจบ้าง	 ในส่วนของข้าพเจ้าเองนั้นพอใจและภูมิใจ											

ที่ได้รับสิ่งดีๆ	ของ	สอ.มก.	และต้องขอบคุณ

	 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอให้	สอ.มก.	มีความเจริญและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเทอญ

 ข้อเสนอแนะ	 อยากให้ข่าวสารที่ได้รับมีทั้งแบบใหม่และแบบสมาชิกรุ่นคุณย่า	 คุณยาย	 ด้วยค่ะ					

บางท่านยังใช้โทรศัพท์รุ่นเก่า	อันนี้สมาชิกฝากมาบอกกล่าวค่ะ

...นางสุนิสา อำายะธรรม	สมาชิก	3975

 ดิฉัน	 นางสุวรรณ์	 ช้างเย็นฉำ่า	 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ขอบคุณ

คณะวิทยาศาสตร์	 และที่สำาคัญ	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จำากัด					

ท่ีทำาให้ดิฉนัได้มาทำางาน	ณ	สถานทีแ่หง่นี	้ทำาใหด้ฉินัและครอบครวัมีบ้าน	มีทีด่นิ	มีอาชพี

การงานที่มั่นคง	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำาดับ	สหกรณ์มีสวัสดิการต่างๆ	เช่น	แต่งงาน							

วันเกิด	ฯลฯ	รวมถึงเงินขวัญถุงในยามเกษียณ	มีเพื่อนร่วมงานที่ดี	 มีความสุข	ขอบคุณ

มากค่ะ

...สุวรรณ์ ช้างเย็นฉำ่า สมาชิก	3981 
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 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสหกรณ์ทุกท่าน	ที่อนุมัติให้กู้เงิน	

เป็นหนี้มาตลอด	 แต่ก็เต็มใจนะคะ	 ไม่มีอะไรจะบรรยาย	 ทุกสิ่งท่ีทำา	 ทุกคำาที่พูดก็																

เหมือนๆ	กันค่ะ

...นางสาวปราณี เกตุฉัตร สมาชิก	4052

	 ดิฉันมีความสุขและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	

เพราะเปน็สถาบนัการเงนิทีม่ั่นคง	ดงัคำาขวัญทีว่า่	“กา้วไปไมย่ัง้หยดุ มัน่คงทีส่ดุ สอ.มก.” 

และเป็นสถาบันการเงิน	 (ส่วนตัว)	 ของดิฉัน	 เพราะได้ใช้บริการอย่างเต็มที่และคุ้มค่า				

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวมาโดยตลอด	ตั้งแต่ลูกเรียน	ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	และอื่นๆ		

เมื่อมีความจำาเป็นเรื่องใช้เงินใดๆ	คิดถึงสหกรณ์ฯ	เป็นอันดับแรก	

	 อีกทั้ง	สหกรณ์ฯ	ยังมีสวัสดิการหลายๆ	อย่าง	เพื่อเป็นกำาลังใจให้กับสมาชิกและครอบครัวด้วยค่ะ		

เจ้าหน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยดมีาอยา่งสมำา่เสมอ	ชอบใจตรงทีด่แูลสมาชกิต้ังแตท่ำางานจนเกษยีณ	(จัดสมัมนาให้

ไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ	ให้ความรู้เรื่องต่างๆ	ฯลฯ)	

	 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ของเรา	มีความมั่นคงยิ่งๆ	ขึ้นไปค่ะ	และขอขอบคุณคณะกรรมการ

ทุกท่านที่ช่วยกันบริหารงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะ		ขอบคุณค่ะ

...จินตนา สมศรี สมาชิก	4065

 ในชีวิตเริ่มสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับ	 สอ.มก.	 ประมาณปี	 2523						

ปีเริ่มต้นที่ได้บรรจุรับราชการ	 ข้อดีกว่าธนาคารคือเงินปันผลจ่ายคืนทุกส้ินปี	 ฝากเงิน					

ไม่ต้องหักภาษี	การออมเงินด้วยวิธีหักเงินเดือนสะสมหุ้น	เป็นสิ่งที่ดีในการบังคับให้ออม

เงินของสมาชิก

	 สิง่ทีเ่กดิความประทบัใจสำาหรบัสมาชิกผู้เกษยีณอายุ	ป	ี2563	เปน็ปท่ีีเกิดเหตุการณ์

โควิดระบาดทั่วโลก	มีดังนี้

	 1.	สามารถปรบัโครงสรา้งหนีส้ำาหรบัผูเ้กษยีณอาย	ุเปน็การชว่ยเหลอืลดภาระค่าใชจ้า่ยของสมาชกิ

	 2.	ผู้เกษียณอายุคงความเป็นสมาชิกได้และสามารถกู้เงินประเภทอื่น	โดยใช้หุ้นคำ้าประกัน

	 3.	มสีวสัดกิารเกีย่วกบัคนโสด	ซึง่ทำาใหม้สีทิธทัิดเทยีมกับผูม้คีรอบครัวท่ีมเีงนิสวสัดกิารในสว่นของ

ทุนการศึกษาบุตร

	 4.	 มีโครงการขอบคณุสำาหรบัสมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการ	ถงึทำาใหรู้้สกึสหกรณไ์มไ่ดท้อดทิง้สมาชิก

ในภาวะสูงวัย
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	 5.	มีเงินของการประกันกลุ่ม	 ลดภาระหน้ีสินของสมาชิกที่เสียชีวิตทำาให้ผู้คำ้าประกันและทายาท				

ไม่เดือดร้อน

	 6.	มีเงินขวัญถุงมอบให้ผู้เกษียณอายุ	 เป็นส่ิงที่ดีมาก	 ซึ่งผู้เกษียณหลายคนได้รับความลำาบากใน				

การใช้ชีวิตเนื่องจากรายได้ลดลง

	 ทา้ยสดุ	ดว้ยภาวะสถานการณโ์รคโควดิสำาหรบัปสีมาชกิผูเ้กษยีณอาย	ุ2563	อยากขอความอนเุคราะห์

นำาเสนอแทนสมาชิกทา่นอืน่ๆ	ทีเ่กษยีณอาย	ุขอความอนเุคราะห	์สอ.มก.	ทีเ่ปน็ทีพ่ึง่ของสมาชกิ	ดแูลสมาชกิ

ตลอดอายุการทำางานด้วยดีตลอดมาซึ่งประทับใจมาก	 ใคร่ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ	 ขยายระยะเวลา

ปรับโครงสร้างหนี้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่จากอายุ	 75	ปี	 เป็น	 80	ปี	 สำาหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุปีโควิด	 ไม่

สามารถชำาระหนี้คืนสหกรณ์ได้	แต่รายได้อนาคตลดลง	เนื่องจากเศรษฐกิจตกตำ่า	ไม่สามารถขายสินทรัพย์

มาใช้หนี้สหกรณ์ได้ตามที่คาดหวังไว้	ทำาให้เกิดความกังวลมาก	จักขอบคุณยิ่ง

...นายสนั่น ประกอบศรี สมาชิก	4146

 ประทบัใจสหกรณอ์อมทรัพย์	มก.	เพราะ	เปน็องคก์รท่ีชว่ยบคุลากรของมหาวทิยาลยั		

ด้านการลงทุน		การดำารงชีวิต	ถ้าไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์	การดำารงชีวิตที่เป็นอยู่อาจไม่มี

ทรัพย์สินของตนเอง	บุตรหลาน	คงไม่ได้มีการศึกษาตามที่คาดหวังของครอบครัว	นับว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์	ช่วยบุคลากรของ	มก.	เป็นอย่างมาก	

...นางนงลักษณ์ ผลวงษ์ 	สมาชิก	 4208

 ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	เป็นอย่างสูงที่ได้รับ

ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก	ตลอดระยะเวลากว่า	35	ปี	ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก	สอ.มก.	ได้ให้ความ

ช่วยเหลือ	ข้าพเจ้าและสมาชิกทั้งหลายให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่ว่าจะ	เกิด	ก็มีสวัสดิการ

วนัเกดิ	ลกูเขา้เรยีนกม็ทุีนคา่เลา่เรยีน	เจบ็	กม็สีวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล	แก	่กม็สีวสัดกิาร

ผู้เกษียณ	ตาย	ก็มีสวัสดิการช่วยค่าทำาศพ	และยังมีสวัสดิการอื่นๆ	อีกมากมาย	สอ.มก.	

จึงเป็นผู้มีพระคุณแก่ข้าพเจ้าและมวลสมาชิกเป็นอย่างสูง	ขอให้	สอ.มก.	มีความเจริญรุ่งเรือง	มั่นคง	ถาวร

ตลอดกาลนานด้วยเถิด	

	 สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ	กรรมการและเจ้าหน้าที่	 สอ.มก.	ทุกๆ	ท่านที่ให้การบริการ

แก่ข้าพเจ้าและสมาชิกที่ดีตลอดมา	ขอขอบคุณครับ

...นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพา	สมาชิก	4324
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 ข้าพเจ้าสอบเข้ารับราชการได้เม่ือวันที่	 1	 พฤษภาคม	 2524	 สังกัดงานเกษตร								

ที่สูง	ตึกเก่าบัณฑิตวิทยาลัย	โดยมีท่าน	ศ.ปวิน	ปุณศรี	ผู้อำานวยการ	พี่ๆ	ร่วมงานแนะนำา

ให้มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	เพื่อเก็บเงินรายเดือนแล้วมีดอกเบี้ย	สิ้นปีก็มี

ปันผลให้

	 สหกรณ์ฯ	 เป็นที่พ่ึงอันดับแรกของข้าพเจ้าในยามเดือดร้อน	 ส่งลูกเรียนจนจบ				

การศึกษา	ประการสำาคัญดอกเบี้ยและเฉลี่ยคืน	ปันผลเยอะดีค่ะ

...นางจารุวรรณ สมบัติภิรมย์ สมาชิก	4345

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง	 ที่

สามารถช่วยเหลือสมาชิกในยามเดือดร้อนและยังมีสวัสดิการอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ทำาให้

สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 และขอขอบคุณผู้บริหาร	 คณะกรรมการ	 และเจ้าหน้าที่								

ที่ทุ่มเทการทำางานเพื่อให้	สอ.มก.	มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

...นางบุญตา เหมือนสนธิ์ สมาชิก	4382

 สอ.มก.	เปน็หนว่ยงานมสีมาชกิทีเ่ปน็บคุลากรของหนว่ยงาน	กอ่ใหเ้กดิการออม	

แหล่งการกู้	และมีสวัสดิการให้สมาชิก	ซึ่งก็คือเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกัน	ตั้งแต่

วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ก่อประโยชน์ให้กับสมาชิกเป็นอย่างมาก

	 สอ.มก.	คงอยู่คู่กับสมาชิกตลอดไป	ดำาเนินงานต่างๆ	ไม่ว่ากรรมการ	และเจ้าหน้าท่ี	

ด้วยความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	โปร่งใส	ทำาให้ภาวะเศรษฐกิจของสมาชิกมั่นคง	ขอบคุณ

...นางผุสดี หมื่นราษฎร์ สมาชิก	4430

	 ใหค้วามสขุ	ความเจรญิแกค่รอบครัว	และการทำางานในหนา้ท่ี	สหกรณอ์อมทรัพย์	

มีส่วนสนับสนุนในทางตรงและทางอ้อม	เป็นอย่างมาก

...นายทศพร บุญรังษี สมาชิก	4434

	 ปรับปรุงการบริการได้รวดเร็วขึ้น	ใช้เวลาในการทำาภารกิจที่สหกรณ์ออมทรัพย์

น้อยลง	และให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินในอนาคตหลังวัยเกษียณ

...นางสาวสุชาดา สงธาดา สมาชิก	4482
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	 ดฉัินมคีวามภูมใิจและประทบัใจทีไ่ดม้สีหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ขึ้นมาบริการสมาชิกทุกๆ	 ท่าน	 ไม่ว่าจะส่งลูกเรียนหนังสือ	 หรือกู้เงินเพื่อใช้จ่ายภายใน

ครอบครัว	 และยังมีการแบ่งเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกๆ	 คน	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน

พูดจาสุภาพเรียบร้อย	บริการดี	รวดเร็วทันใจ	ดิฉันมีความประทับใจมากค่ะ

...นางธาวิตา เนตรเอี่ยมภูมิ สมาชิก	4512

 สหกรณ์	 เป็นการรวมกลุ่มของคณะบุคคล	 เพื่อร่วมกันดำาเนินกิจการทางธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรม	 เพื่อหากำาไร	 หรือประโยชน์อื่นๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ							

ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

	 สอ.มก.	 ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 เม่ือวันที่	 24	

ธันวาคม	2501	วันนั้นจวบจนวันนี้	เป็นเวลา	60	ปีเศษ	สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ได้เติบโต	

มั่นคง	เข้มแข็ง	เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำา	เลิศลำ้าสวัสดิการ	ดำาเนินงานโปร่งใส	คู่ใจประชาคม	มก.

	 ดิฉันในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกให้

ทุกคนรู้ว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	คือส่วนสำาคัญที่ทำาให้ดิฉัน	มีอยู่	มีกิน	มีความมั่นคงในชีวิต	มีสวัสดิการ	

มีกิจกรรมนันทนาการ	ทำาบุญ	ไหว้พระ	ทัศนศึกษา	มีโครงการอบรม	สัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก	มีครบจบ

ในที่เดียว

	 ฉันรักสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ของฉัน...

นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล 	สมาชิก	4548

 สหกรณอ์อมทรัพย	์มก.	เปน็หน่วยงานท่ีมีบทบาทสำาคญัยิง่ตอ่วถิชีวีติต่อสมาชกิ

ทุกๆ	คน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้กระผมมีที่อยู่อาศัยและได้ส่งเสียลูกๆ	ของกระผมได้

เรียนหนังสือจนจบการศึกษาสูงๆ

	 สุดท้ายนี้กระผมขอให้สหกรณ์	มก.	จงมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดหย่อน

...นายเพิ่มลาภ พูลเพิ่มพันธ์ สมาชิก	5467
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 สอ.มก.	 เป็นสหกรณ์ที่มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อสมาชิกสหกรณ์ทุกคน	 ช่วยเหลือ		

กระผมให้มีที่อยู่อาศัย	 และต่อครอบครัวของกระผม	 ลูกๆ	ทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบ

ปริญญาตรี	พร้อมกับยังช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้กระผมได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

	 สดุทา้ยน้ีขออวยพรใหส้หกรณอ์อมทรัพย	์มก.	จงเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปอยา่งมัน่คง

...นายประจวบ ภูมิขนอน	สมาชิก	5469

 ขา้พเจา้เปน็ผูห้นึง่ทีใ่ชบ้รกิารจากสหกรณโ์ดยเฉพาะการกู้เงินตลอดการเปน็สมาชกิ	

เงินเดือนที่ได้รับไม่เคยได้รับเต็ม	แต่ว่าการกู้ของข้าพเจ้า	เป็นการกู้เพื่อลงทุน	เพื่อสร้าง

รายได้เสรมิใหก้บัตวัเอง	เงนิเดอืนไมเ่คยเตม็แตก่ไ็มเ่ดอืดรอ้นเพราะมรีายไดอ้ืน่มาทดแทน	

ถา้ไมม่สีหกรณ์คงไม่มรีายได้อืน่มาเพ่ิม	ไมมี่บา้น	ไมมี่รถ	และเม่ือเกษยีณเฉพาะเงนิบำานาญ

น่าจะไม่พอใช้ในภาวะปัจจุบัน	 ฉะนั้นขอให้สหกรณ์อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไปและมี

ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้น

	 สุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บริหาร	กรรมการและบุคลากรของสหกรณ์	ทุกๆ	ท่านที่ได้ช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าด้วยดี	มา	ณ	โอกาสนี้

...นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ	สมาชิก	 5485

 เลขทีส่มาชกิ	5487	ขอรายงานตัวต่อสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์

จำากัด			สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.		เป็นแหล่งช่วยเหลือด้านการเงินมีทั้งการรับฝากเงินเพื่อ

อนาคตรูปแบบการซื้อหุ้น		ออมทรัพย์แบบประจำา		แบบพิเศษ		และแบบธรรมดา		โดย

เฉพาะการกู้แบบสามัญและฉุกเฉิน	 	ข้าพเจ้าได้ใช้บริการทั้งหมดที่กล่าวมา		 	ส่วนใหญ่			

กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์แบบสามัญสำาหรับใช้ในการซ่อมบำารุงรักษาบ้าน	 	 ซื้อรถยนต์				

เงินทุนส่งน้องชายเรียนจนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 เงินทุนส่งตนเอง

เรียนต่อจนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม			เงินทุนสำาหรับเลี้ยงหลานชายหญิง	4	คนเติบโต

เป็นคนดีของสังคม		และเงินทุนส่งหลานสาวเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ปัจจุบันหมดหนี้

กับสหกรณ์ออมทรัพย์เรียบร้อยแล้ว	 	อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์เกือบ	38	ปี	 	ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณที่			

ไดร้บัการสนบัสนนุดว้ยดมีาตลอดจากสหกรณอ์อมทรัพยใ์นการสรา้งอนาคต			ขา้พเจา้จะขอรกัและคงสภาพ

การเป็นสมาชิกตลอดไปไม่เปลี่ยนใจ

...นางสาวสุดา  ภู่ระหงษ์  สมาชิก	5487
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 “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นแหล่งพึ่งพิงได้ดีที่สุด”

...วัฒนา พึ่งชัย สมาชิก	5619

	 	 สอ.มก.	เปรียบเสมือนเพื่อนลํ้าเลิศ

	 สวัสดิการวันเกิด,	อื่นๆ	จนชีพหาย

	 ยามทุกข์ร้อนพึ่งพาได้สบายใจ

	 สิ้นปีได้ปันผล	ทุกคนเปรม

...นายกิตติ สมพงศ์สุขเจริญ สมาชิก	5653

 สหกรณเ์ปน็ทีพ่ึง่ยามยากเมือ่เราไมม่บีา้นอยูเ่รากไ็ดส้หกรณเ์ป็นทีป่รกึษา	สหกรณ์

เป็นความสุข	 เป็นความสะดวกสบาย	 ยามที่เราไม่มีรถ	 ก็นึกถึงสหกรณ์	 	 สหกรณ์เป็น

อนาคตให้ลูกหลานได้เรียนสูงๆ	และมีงานทำาดีๆ	ก็เพราะทุนอุดหนุนสหกรณ์	เป็นสิ่งดีๆ	

หลายๆ	อย่างเช่น	วันเกิด	เสียชีวิต	เข้าโรงพยาบาล	แต่งงาน	งานบวช	สรุปแล้วเราดีใจ

และประทับใจมากที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์								

ประทับใจมากๆ	ค่ะ 

...นางสมคิด รอดน้อย สมาชิก	5697  

 สอ.มก. นี้มีแต่ให	้ผมคิดอยู่เสมอมาว่า	ชีวิตนี้มีผู้มีพระคุณใหญ่หลวงกับผม	

3	 สิ่งสำาคัญ	 ได้แก่	 ท่านแรกคือ	 พ่อ-แม่	 ผู้ให้กำาเนิดชีวิต	 ต่อมาคือมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ใหผ้มเปน็ท่ีพ่ึงพา	ทำามาหาเลีย้งชพีและสิง่สดุทา้ยคอืสหกรณอ์อมทรพัย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้สวัสดิการเพื่อชีวิต	ตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก	จวบจน

ปัจจุบัน	เป็นเวลากว่า	36	ปี

	 หลังเดินทางออกจากจังหวัดสงขลา	 บ้านเกิดเมืองนอนเมื่อปี	 พ.ศ.	 2517	 เข้าเรียนหนังสือจนจบ

การศึกษาด้านการเกษตร	 แล้วสอบแข่งขันเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เข้า

รายงานตัวปฏิบัติราชการที่สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม	กำาแพงแสน	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2525	จำาได้ว่า	

รุ่นพี่ๆ	ที่ทำางานอยู่ก่อนแล้ว	ชวนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ด้วยเหตุผลต่างๆ	นานา	

จนผมเห็นคล้อยตามจำาต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจ
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	 ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก	 สอ.มก.	 ผมได้รับสวัสดิการเพ่ือชีวิตที่ดีเยี่ยมมากๆ	 ครั้งแรกคือ	 กู้เงิน								

ซื้อบ้านพร้อมที่ดินที่อำาเภอเมืองนครปฐม	ได้ครองรัก	ครองเรือน	มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น	ครั้งที่	2	กู้เงินซื้อ

ที่ดิน	6	ไร่	ที่บ้านกระถินแดง	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม	เพื่ออนาคตใช้เป็นที่ทำาการเกษตร	ไร่นา	ป่าสวน	

เมื่อยามเกษียณอายุราชการ

	 เม่ือหวนคิดถึงความมั่นคงในชีวิต	 คนเราต้องคิดออมเงินไว้ใช้บ้าง	 ผมก็ออมไว้ใน	 สอ.มก.	 ที่ออม

ประจำาคือ	หุ้น	และยามมีเหลือใช้ก็ไปฝากในบัญชีออมทรัพย์พิเศษ	สิ้นปีมีปันผล	บางปีก็ออมไว้ในหุ้น	บาง

ปีก็นำาไปใช้ส่วนตัว	ลงทุนทำาอาชีพเสริม	เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

	 ผมคิดถึงความหลังครั้งใด	อดภูมิใจมิได้จริงๆ	กับ	3	สิ่งสำาคัญที่ผมได้รับ	และประทับใจ	สอ.มก.	นี้

มีแต่ให้

...นายเพิ่ม สุรักษา	สมาชิก		5726

 ขา้พเจา้เปน็สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย	์มก.	มาประมาณ	37	ป	ีขอขอบคณุ	สอ.มก.	

ท่ีช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างข้าพเจ้าได้ออมเงิน	 และบรรเทาความเดือดร้อนในยาม							

ที่จำาเป็น	นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางด้านการเงินแล้ว	ยังมีสวัสดิการต่างๆ	ที่ช่วยในรูปของ

เงนิและรปูของความรู	้ไดพ้ฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	และเมือ่ถงึวนัเกษยีณอายกุารทำางาน	

ชีวิตสบายขึ้น	ข้าพเจ้าจึงมีเงินออม	มีทรัพย์สิน	 รู้สึกมั่นคง	ขอให้	 สอ.มก.	 เป็นที่พึ่งที่ดี				

อยู่เคียงข้างสมาชิกตลอดไป

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	สอ.มก.	ทุกรุ่น	ทุกคน	ที่พัฒนา	สอ.มก.	ให้มีความเจริญ

รุ่งเรือง	ก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันน้ี

...นางสมสุข นูหาร สมาชิก	 5738

 ขอเล่าย้อนเวลาความประทับใจในสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 ตั้งแต่เริ่มเข้า

มาทำางาน	เมือ่ป	ี2525	สหกรณฯ์	เปน็ทีใ่หเ้ราไดอ้อมเงนิและทกุปมีเีงนิปนัผลเหมอืน

มีโบนัสประจำาปี		ทำาให้เรามีความสุขเล็กๆ	ในการช้อปป้ิงงานเกษตรแฟร์		พอต่อมา

อยากไดเ้ครือ่งเลน่วดิโีอเพ่ือดภูาพยนตร	์การเกบ็เงนิซือ้คงจะนานและเปน็เรือ่งยาก		

สหกรณ์ฯ	 ให้กู้เพื่อไปซ้ือเครื่องเล่นวิดีโอ	 จำาได้ว่า	 10,000	 บาท	 ทำาให้สามารถ

ตอบแทนบุญคุณแม่	 ทำาให้แม่และครอบครัว	 มีความสุขมากยิ่งข้ึนในการเช่าภาพยนตร์ซีร่ีย์จีนมาดูอย่าง

สนกุสนาน	เม่ืออยากมบีา้นก็สามารถกู้พิเศษไดอ้กี	พอมีลกูกมี็ทนุเรยีนดีใหเ้ด็กๆ	ได้ดีใจและเกบ็เป็นเงนิออม

ที่ภาคภูมิใจ		ตอนนี้	สหกรณ์ฯ	พัฒนาในหลายๆ	เรื่องและมีสวัสดิการต่างๆ	ขอบคุณมากค่ะ	

...นางกาญจนา วสุสิริกุล สมาชิก	5743
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	 	 นับตั้งแต่ท่ีดิฉันได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 จำากัด	 มากกว่า	 37	 ปี	 รู้สึกมีความภาคภูมิใจ	 และประทับใจมาก	 ดิฉัน						

ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ	ได้มีคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ	ที่ดีขึ้น

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ จำากัด	

ที่ช่วยกันบริหารจัดการให้	สอ.มก.	ของเราเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

	 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่	สอ.มก.	ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ	ให้คำาแนะนำา	คำาปรึกษา

ด้วยดีเสมอมา

	 ดิฉันหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 สอ.มก.	 ของเราจะเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำา เลิศลำ้าสวัสดิการ 

ดำาเนินงานโปร่งใส คู่ใจประชาคม มก.” ตลอดไปค่ะ

...นางสาวสุภา สุริยกานนท์ สมาชิก	5763

	 ดิฉันเข้ารับราชการที่คณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่วันที่	 3	 มกราคม	 พ.ศ.	 2526							
จวบจนถึงวันเกษียณอายุ	 รวมเป็นเวลา	 37	 ปี	 9	 เดือน	 ออกจะเป็นเวลาที่เนิ่นนานแต่
สำาหรับผู้ที่ทำางานในรั้วนนทรีอย่างมีความสุขทุกวันจึงรู้สึกเหมือนวันแรกเข้าเพิ่งผ่านมา
ไม่นานนี้เอง
	 ดิฉันต้องขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ที่เป็นที่พึ่งทางการเงินของสมาชิก	
ดิฉันเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเข้า	 เพราะอาจารย์รุ่นพี่แนะนำา	 มีโอกาสใช้บริการหลาย				
รูปแบบ	แม้ในวันคล้ายวันเกิดก็ยังได้รับเงินเข้าบัญชีพร้อมการ์ดอวยพร	แม้บางปี	ถ้อยความอวยพรในการ์ด
เสมือนจะอวย(พร)ให้สหกรณ์ฯ	 รุ่งเรืองมากกว่าตัวผู้รับก็ตาม	 แต่ก็ยังสร้างรอยยิ้มเล็กๆ	 ทำาให้รู้สึกชื่นใจ
เหมือนมีใครยังนึกถึง...	
	 สำาหรับดิฉัน	สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	มีความหมาย	มีคุณค่า	มีประโยชน์ตั้งแต่วันแรกเข้าจนถึงวัน
เกษียณ....ขอขอบคุณจากใจค่ะ

...นางสาวสร้อยสุดา ณ ระนอง สมาชิก	5776

	 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหน่วยงานที่มั่นคง	 และเป็นที่พึ่งของสมาชิกทุกๆ	 คนใน
ยามที่สมาชิกเดือดร้อนก็จะคิดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอันดับแรก	 และสหกรณ์ก็มอบ
สิ่งดีๆ	ให้กับสมาชิก	ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน	สวัสดิการรักษาพยาบาล	มอบเงินวันเกิด	
และมอบทุนให้กับุตรของสมาชิก	ฯลฯ
	 ดิฉันต้องขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ช่วยเหลือ
สมาชิกในยามเดือดร้อน	และช่วยให้สมาชิกมีความมั่นคงในการดำารงชีพ

...นางพรธิพา ธนเศรษฐกร สมาชิก	5790
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 สหกรณ์ออมทรัพย์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	สามารถเพิ่มความมั่นคงให้กับ

สมาชิกในด้านการเงิน	 ตลอดจนสวัสดิการด้านต่างๆ	 ที่มอบให้สมาชิก	 และครอบครัว						 

สิ่งที่สำาคัญที่สุด	 คือขอให้คณะกรรมการบริหารงานด้วยความโปร่งใส่	 	 ตรวจสอบได้						

สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกตลอดไป

…พิมสิริ คล้ายขำา สมาชิก	5791

 สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าพเจ้าให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต	ให้รู้จักการออม	การลงทุน	ตลอดจน

การจัดหาปจัจัย	4	มาอำานวยความสะดวกในการดำารงชวีติใหม้คีวามกินด	ีอยูด่	ีมสีิง่อำานวย

ความสะดวกต่างๆ	ในชีวิต	นอกจากนั้น	สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ยังให้สวัสดิการต่างๆ	แก่

สมาชิกมากมาย	จึงขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	มา	ณ	โอกาสนี้

...นางสาวสุชีพ จันทอง สมาชิก	5814 

 เริ่มสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 จำากัด	

เมื่อปี	2527		มีความภาคภูมิใจและประทับใจเป็นที่สุด	ที่ได้เป็นสมาชิก	สอ.มก.	แห่งนี้	

ซึ่งองค์กรนี้ได้จัดสวัสดิการในด้านต่างๆ	 ซึ่งเป็นการมอบสิ่งที่ดีมีค่าในการดำารงชีวิต	 ใน

การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว	อาทิเช่น	การออมเงิน	การรักษาพยาบาล	

เงินวันเกิด	สวัสดิการมอบเงินหลังเกษียณอายุราชการ	ฯลฯ	และสิทธิอื่นๆ	ที่สมาชิกควร

ได้รับให้กับสมาชิกด้วยดีเสมอมา	และตลอดการมีชีวิต	สืบไป	นั้น

	 ท้ายที่สุดนี้	ขอขอบพระคุณในองค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จำากัด	แห่งนี้	

ที่ได้สนับสนุน	 และเกื้อกูลผลประโยชน์ทางการเงินในด้านต่างๆ	ทำาให้สมาชิกมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข												

เสมอมาและตลอดไป	ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตามจะขอระลึกถึงคุณงามความดีนี้สืบไป

...นางสาวพัชรลักษณ์ ศรีจันทร์ดี สมาชิก	5850

 ดว้ยสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์จำากดั	ไดแ้จง้ใหส้มาชกิผูท้ีจ่ะ

เกษียณอายุ	 ประจำาปี	 2563	 ให้ส่งบทความเก่ียวกับความประทับใจเกี่ยวกับการเป็น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.จำากัด	 จากระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วนั้น	 ข้าพเจ้านาง									

ปณิตชา	กลิ่นหวล	สมาชิกหมายเลข	5885	สังกัดสำานักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่คณะสังคมศาสตร์	 เมื่อวันที่	 20	
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กุมภาพันธ์	 2526	และได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.จำากัด	 เมื่อปี	พ.ศ.2526	 	และได้พึ่งพา

เรื่องการเงินจากสหกรณ์ฯ	 ในเรื่องเงินกู้ตลอดเรื่อยมาเป็นระยะเวลาหลายปี	 เป็นการกู้เงินนำาใปใช้จ่ายใน

ครอบครัว	ทางด้านการศึกษาตนเอง	และของบุตร	รวมทั้งการสร้างบ้าน	ปรับปรุงบ้าน	ตลอดจนเรื่องอื่นๆ	

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จนในที่สุดเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ปลดหนี้กับสหกรณ์ได้	แต่ก็ยังคงสภาพสมาชิกได้ฝาก

หุ้นเป็นเงินออมและฝากเงินกับบัญชีของสหกรณ์ฯ	 ทั้งยังคงได้รับเงินปันผลและสวัสดิการต่างๆ	 จาก														

สหกรณ์ฯ	

…นางปณิตชา  กลิ่นหวล สมาชิก	5885

 เป็นองค์กรที่ช่วยกำาหนดในการใช้เงินที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมาย	เช่น	การแบ่ง

เงนิเกบ็ไวบ้า้ง	ช่วยสรา้งชวิีตท่ีดีใหมี้ความม่ันคงขึน้	ชว่ยสรา้งกำาลงัใจในยามมีความขดัสน

ด้านการเงิน	ได้ช่วยมาตลอดเวลาที่ผ่านมา

...นายสำารวย สมพรหมทิพย์ 	สมาชิก	5902

	 ความประทบัใจกบัสหกรณน์ัน้	ผมมีความประทบัใจมากมาย	แตย่กเอาหวัใจของ

ความประทับใจมา	3	ข้อใหญ่ๆ	นะครับ

 • ความประทับใจเรื่องแรก	 จากการที่กล่าวไว้ทีแรกว่าผมอยู่กับครอบครัว					

ค่อนข้างยากจน	 ผมเริ่มตั้งครอบครัวด้วยติดลบ	 คือมีหนี้สินติดตัวมา	 และ

สมัครสหกรณ์ปีแรกได้กู้เงินสหกรณ์ซื้อที่และปลูกบ้าน	 และมีบ้านอยู่จนถึง

ทุกวันนี้	37	ปี

 • ความประทับใจเรื่องที่สอง	ผมมีบุตร	2	คน	เรียนจบปริญญาตรีทั้ง	2	คนก็ได้ความช่วยเหลือจาก

สหกรณ์	 แถมยังมีสวัสดิการทุนอุดหนุนบุตร	 และทุนเรียนดีต่างหาก	 ถึงแม้จะไม่มากนักใน								

สมัยนั้น	แต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้พอสมควร

 • ความประทับใจเรื่องที่สาม	พ่อและแม่ของผมท่านป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น	ผม

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จริงแต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารถ	ค่านำ้ามัน	ค่ากิน	ผมไม่มี

ก็ต้องใช้บริการของสหกรณ์	เป็นที่พึ่งยามทุกข์ยาก	เป็นที่พึ่งได้เสมอ	และนี่ก็คือความประทับใจ

ของผม	ยกมาเป็นข้อใหญ่เท่านั้น

	 จากข้อความข้างต้นผมถือว่าผมเป็นหน้ีบุญคุณกับสหกรณ์อย่างมาก	ท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณกับ

ทางสหกรณ์อีกครั้ง	ขอบคุณครับ	

...นายจรูญ บุญวงษ์ สมาชิก	5906
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	 ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์เกษตรศาสตร์	ที่ให้ที่ดินบ้านอบอุ่น	แก่ข้าพเจ้า	ขอให้

สหกรณ์ออมทรัพย์อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ตลอดไป	

จากใจ...นางสาวสุดใจ วรเลข สมาชิก	5958

	 กระผมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ที่ให้กู้เงินใน

การทำาธุรกิจส่วนตัว	และใช้จ่ายในครอบครัวดีมาตลอด	ขอบคุณนะครับ

...นายอุดม  น้อยปุก สมาชิก	5977

	 ดิฉันมีความภูมิใจและประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในความรู้สึกของดิฉัน	 “สหกรณ์”	 เป็น

บ้านหลังหนึ่งของสมาชิกทุกคน	ที่ได้เข้ามาอยู่ใต้ร่มนนทรีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้	ทำาให้

สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการถือหุ้นเพ่ือนำาไปสู่การสร้างผลประโยชน์ในอนาคต							

ภายภาคหน้า

	 ในมมุมองของดฉินั	“สหกรณ”์	นอกจากจะเป็นบ้านหลงัหนึง่แลว้	ยังชว่ยเหลอืใหส้มาชกิมบ้ีานเป็น

ของตนเอง	 ซึ่งสหกรณ์ช่วยเหลือทางด้านการให้กู้ยืมซื้อท่ีอยู่อาศัย	 โดยการหักเงินเดือน	ณ	 ท่ีจ่ายอย่าง							

เหมาะสมไม่เอารัดเอาเปรียบสมาชิก	 มิหนำาซำ้ายังมีเงินปันผลดอกเบี้ยจากการกู้ยืมกลับมาให้สมาชิกเป็น

ประจำาทุกปี

	 ปัจจุบันดิฉันมีบุตร	3	คน	มีทั้งจบระดับปริญญาโท	ปริญญาตรี	และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

(ปวส.)	ซึ่งบรรดาบุตรทุกคนของดิฉันล้วนเติบโตมาเป็นคนดีต่อสังคม	แต่กว่าที่บุตรและครอบครัวของดิฉัน

จะประสบความสำาเร็จได้ทุกวันนี้	 ส่วนหน่ึงดิฉันต้องขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างยิ่ง	 ที่มีสวัสดิการ			

ช่วยเหลือเหล่าสมาชิก	 ไม่ว่าจะเป็น	การให้กู้เงินในรูปแบบต่างๆ	ตลอดจนมีให้ทุนเรียนดีแก่บุตรของเหล่า

สมาชิกในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 ซึ่งความภูมิใจเหล่าน้ีดิฉันจะมีไม่ได้	 หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งนี้		ขอบคุณมากค่ะ

...นางบัวไข พรหมพินิจ สมาชิก 5981
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 สหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบได้เหมือนมิตร	 (ด้านสถาบันทางการเงิน)	 ที่ดีแก่

สมาชิก	 	 เป็นที่เก็บออมเงินที่ดีและในยามเดือดร้อนก็สามารถพึ่งพาได้	 	 สหกรณ์			

ออมทรัพย์	มก.	ยังดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ	แก่สมาชิกในด้านต่างๆ	มากมาย		ผม

ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จงเป็นมิตรที่ดีแก่สมาชิกเช่นนี้ตลอดไป

…นายครรชิต  สุตันติราษฎร์ สมาชิก	5987

	 ความประทับใจเกี่ยวกับสหกรณ์	คือ

	 	 1.	วันเกิด

	 	 2.	แต่งงาน

	 	 3.	มีเหตุจำาเป็นต้องใช้เงินกระทันหัน

	 	 4.	การเล่าเรียนทั้งตัวสมาชิกหรือบุตร

	 	 5.	ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

	 สหกรณ์ก็เป็นที่พึ่งของสมาชิก	แม้แต่เมื่อถึงตอนที่สมาชิกเกษียณ	ทางสหกรณ์ก็ยังมีขวัญถุงให้อีก	

นี่แหละเป็นความประทับใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์

...นายชาญชัย สุจิตชวาลากุล สมาชิก	6011

	 “ขอบคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.ทุกท่าน	 	 ท่ีดูแลกันมาอย่างอบอุ่น

จนถึงวันนี้”

…นายสถาพร  ประดิษฐพงษ์ สมาชิก	6020

 สอ.มก.	เป็นมากกว่าแหล่งมีให้ซึ่งปัจจัย	4	ผมมีทุกวันนี้ได้มาจากการเป็นสมาชิก

สหกรณ์	นอกจากตัวผมเองแล้ว	ลูกๆ	และครอบครัวก็มีส่วนที่ได้จากสหกรณ์	สวัสดิการ

ต่างๆ	สอ.มก.	มีให้มากมาย	ทำาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำาดับ	และ	สอ.มก.	มีให้ตลอดชีพ	ผม

คิดไม่ผิด	คิดและตัดสินใจได้ถูกต้องในการสมัครเป็นสมาชิก	สอ.มก.

	 ขอขอบคุณบุญคุณของ	สอ.มก.	ที่มีต่อผมและครอบครัวมากครับ

...นายเจริญ ขุนพรม	สมาชิก	6055
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	 กระผมนายธีระพล	 อ่อนละมูล	 สมาชิกสหกรณ์เลขที่	 6114	 ผมเร่ิมทำางานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2525	เริ่มสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
เมื่อปี	พ.ศ.	2527	ซึ่งได้รับคำาแนะนำาจากเพื่อนๆ	และผู้ที่ทำางานมาก่อนแล้ว	โดยช่วงนั้น
ก็ส่งทุนเรือนหุ้นเดือนละ	 20	 บาท	 ผมประทับใจและซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง	 สหกรณ์ฯ	 เป็น
สวสัดกิารอยา่งดยีิง่	ชว่ยสมาชกิทีเ่ดอืดรอ้นไดจ้รงิๆ	ผมกอ็าศยัสหกรณแ์หง่นีเ้ปน็ทีพ่ึง่พา
ครับ	เช่น	ส่งลูกเรียนหนังสือ	ไหนจะค่าเทอม	ค่าหนังสือ	ค่ากิน	และค่าอะไรอีกมากมาย	ผมเป็นพ่อที่เลี้ยง
ลูกด้วยคนเดียว	และลูกๆ	ผมก็เป็นฝาแฝดอีก	ค่าใช้จ่ายทุกอย่างต้องคูณสองหมด	และมีใช้บริการการกู้ยืม
เพื่อนำาไปใช้อื่นๆ	อีกหลายๆ	อย่าง	ความประทับใจต่อมาที่มีต่อสหกรณ์	มีทั้งได้ของขวัญและสวัสดิการอื่นๆ	
อีก	 เช่น	วันเกิด	วันแต่งงาน	บวช	แม้กระทั่งเงินช่วยเหลือ	อย่างเช่น	งานศพของมารดากระผม		เงินช่วย
รกัษาพยาบาลทีผ่มเคยไดร้บัความชว่ยเหลอืจากสหกรณฯ์	ของเราแห่งน้ี	และสดุท้ายน้ี	ท่ีผมประทับใจมากๆ	
คือ	การให้บริการของสหกรณ์ฯ	ดีมากๆ	เข้าใจความเดือดร้อนของสมาชิกดีมากๆ	ให้คำาปรึกษาดีมากๆ	ผม
ต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	ทุกๆ	ท่านครับอย่างจริงใจ	ให้บริการดีกว่าอีกหลายๆ	ธนาคารด้วยซำ้า

...นายธีระพล อ่อนละมูล สมาชิก	6114

 ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 ที่เป็นท่ีพึ่งในยาม									

เดือดร้อน

...นายสังวรณ์  ศรีหิรัญต์ สมาชิก	6138

 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 อยู่คู่กับชาวมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	เหมือนอย่างกับเพื่อนคู่คิด	มิตรเพื่อสร้างให้อนาคตชาวสมาชิกที่ดี

...นายศักดา แสงนำ้ารัก สมาชิก	6206

 ได้เร่ิมสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 ต้ังแต่เริ่มเข้าทำางานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จนบัดนี้รวมเป็นระยะเวลา	 36	 ปี	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา				
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นแหลง่ออมเงนิทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูกับสมาชกิ	เพือ่เปน็หลกัประกนั
ชวีติทีม่ั่นคงในยามเกษยีณ	เป็นแหล่งเงนิกูเ้พือ่ให้สมาชกิไดน้ำาไปสรา้งหรอืซือ้หลกัทรพัย์
ได้	 เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารการเงินและข้อคิดในการดำาเนินชีวิตจากสมาชิกผู้มาก

ประสบการณ์	เป็นกำาลังใจให้กับสมาชิก	ด้วยสวัสดิการต่างๆ	ทั้ง	วันเกิด	ทุนการศึกษาบุตร	การทัศนศึกษา	
ฝึกอบรม	และอ่ืนๆ	ทำาใหส้มาชกิมคีวามสขุมากขึน้	เปน็อกีความรู้สกึดีๆ 	ทีม่าทำางานทีม่หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร	์
และอยากให้สิ่งดีๆ	เหล่านี้ดำาเนินต่อไปสู่สมาชิกรุ่นต่อๆ	ไป

...นางนวลจันทร์ พารักษา	สมาชิก	6232



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

67

 ครบั	พดูถงึความประทบัใจ	คำาบรรยายนัน้มมีาก	ถา้จะอธบิายกนักค็งจะจบยาก	

ทุกอย่างที่เราไม่มี	สหกรณ์ทำาให้เราทุกคนได้มี	ขาดเหลือ	ขัดสนให้เราได้ทุกอย่าง	ทุกคน

อยากมีบ้าน	มีรถ	มีการศึกษาของบุตร	สหกรณ์ช่วยเราได้ตามสิทธิ์ทุกคน	คงจะอธิบาย

ไม่หมด

	 สุดท้ายขอให้สหกรณ์บริหารงานให้คนรุ่นหลังได้มีที่พึ่งที่ดีตลอดไป	ขอขอบคุณ

คณะผู้บริหารที่ดีทุกท่าน	ขอให้สหกรณ์เราเจริญรุ่งเรืองคู่กับเราตลอดไป	ขอบคุณครับ

...นายวิชัย ขวัญใจ สมาชิก	6238

 ข้าพเจ้ามีความประทับใจ	 สอ.มก.	 ในด้านการดูแลสมาชิกดุจเครือญาติให้ความ

เป็นกันเอง	 บริการด้วยความใส่ใจที่ดีตลอดมา	 ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับสินเชื่อ	 สวัสดิการ	

การออม

...โกสน เง้ศิริ สมาชิก	6269

 สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	มีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัว

กระผมมาก	 ตั้งแต่การอนุมัติเงินกู้เพื่อซ้ือบ้าน	 ทุนการศึกษาเล่าเรียนดีของบุตรธิดา					

ตลอดจนของขวญัวนัเกดิ	ขอใหส้หกรณอ์อมทรพัย	์มก.	จำากดั	รุง่เรอืง	อยูเ่ปน็ขวญัใจของ

ประชาคมเกษตรศาสตร์ยั่งยืนนาน

...ผศ.ดร.ทนุวงศ์ จักษุพา สมาชิก	6291

 ความประทับใจ	 	 เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง	 อาคารสะอาดเรียบร้อย	 มีเทคโนโลยีที่					

ทันสมัย	ใส่ใจคุณภาพชีวิตของสมาชิก	กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ	ให้บริการด้วยความ

รวดเร็ว	 เจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักให้บริการเสมอภาคเท่าเทียมกัน	 เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ให้

บริการฝาก	 ถอน	 ถูกต้องรวดเร็ว	 การติดต่อทางโทรศัพท์	 เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามให้				

คำาแนะนำาชัดเจน	นอกจากนี้ยังมอบสวัสดิการดีๆ	 แก่สมาชิกทุกคน	 เช่น	ทุนการศึกษา	

วันเกิด	อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์	การสมรส	ช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย	ขวัญถุงกรณีเกษียณ

อายุราชการ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สวัสดิการเพื่อการครองชีพ	การช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิก

ถึงแก่กรรม	 การสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม	ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

พิบัติต่างๆ	สวัสดิการของสมาชิกที่เป็นโสด	เป็นต้น

...นางอนุรัตน์ ฑีฆะบุตร สมาชิก		6302
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  	 สหกรณ์ออมทรัพย์				นั้นดี				มีเงินให้กู้

	 	 ชีวิตเลิศหรู				นั้นได้จากใครหนา					ชีวิตดี๊ดี

	 	 มีเงินมา		ได้ใช้สอย		ดอกเบี้ยน้อย	ใช้นานไม่บานปลาย

	 	 อยากสบาย		ใช้ดี				ต้องมีออม

	 ขอบพระคุณครับ

...นายชัยชนะ เดชศิริ สมาชิก	6316

	 เมื่อปี	 2527	 ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำาตำาแหน่ง	 พ.ข.ร.	 ของสถานีวิจัย

ดอยปุย	 เชียงใหม่	 ได้รับเงินตอบแทนใช้จ่ายภายในครอบครัวแบบเดือนชนเดือน																

ไม่สามารถมีเงินเก็บออมเป็นกอบเป็นกำา	 เพื่อที่จะซื้อบ้าน	 รถยนต์	 ได้	 จึงได้สมัครเป็น

สมาชิกของ	 สอ.มก.	 ในปี	 2528	 เมื่อเราขาดเหลือต้องการส่ิงใดก็กู้เงินจาก	 สอ.มก.											

มาปรับปรุงคุณภาพชีวิต	 ทำาให้มีความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้น	 ได้รับทั้งสวัสดิการ	

เงินปันผล	เฉลี่ยคืน	ดอกเบี้ยเงินกู้ก็ถูก	หาไม่ได้อีกแล้ว	สำาหรับเจ้าหนี้ที่ดี	แสนประเสริฐ	

เป็นเลิศสำาหรับสมาชิกทุกท่าน		“ขอบคุณ รักนะ สอ.มก.”

...นายบุญมี เพ็งไธสง สมาชิก	6333

 เวลาผ่านไปแล้วก็ถึงเวลาท่ีข้าพเจ้าต้องเขียนระบายความในใจของข้าพเจ้าที่มี

ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.

	 อนัดบัแรก	ตอ้งพดูถงึ	สวสัดกิาร	การเงนิ-งานบวช-งานแตง่-จนกระทัง่...สอ.มก.	

ร่วม	(แจม)

	 ต่อมาความประทับใจ...ก็ต้องพูดเรื่องที่	สอ.มก.	จัดให้บางคนมีบ้าน	มีที่ดิน	มีรถ	

บุตรมีการศึกษาสูงขึ้น	และมีคุณภาพที่ดีขึ้น	สอ.มก.	ร่วม	(จัด)

	 ต่อมาการพักชำาระหนี้จากโรคระบาด	ช่วยให้สมาชิกลืมตาอ้าปากได้ระดับหนึ่ง	สอ.มก.	(แจ่ม)

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการ	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 ทุกท่านที่เป็นมิตรท่ีดีตลอดมา	

และตลอดไป	

...นายสมศักดิ์ สว่างสุข สมาชิก	6371
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	 สมัครเข้าเป็นสมาชิก	 สอ.มก.	 โดยท่ียังไม่ค่อยทราบถึงประโยชน์ของการเป็น

สมาชิกเท่าใดนัก	 ได้ยินได้ฟังจากอาจารย์ที่เคารพในสมัยนั้นพูดคุยกันว่ามีเงินปันผลให้

รายปอีย่างนั้นอย่างนี	้อาจารย์บางท่านซื้อกล้องถ่ายภาพใหม่แล้วบอกวา่สหกรณ์ท่านให้		

อาจารย์บางท่านก็บอกสมัยนั้นท่านไปยื่น	ฉฉ.	ที่สหกรณ์บ่อยเพราะเงินเดือนไม่ค่อยจะ

พอใช	้ทำาใหส้นใจและตัดสนิใจไปสมคัรสมาชกิ	สอ.มก.	ภายหลงัจากบรรจเุขา้รบัราชการ

แล้ว	1-2	ปี	เป็นสมาชิกแล้วในระยะแรกมิค่อยได้ใช้บริการ	สอ.มก.	มากนัก	จนมีครอบครัวและมีลูก	จำาต้อง

มบีา้นเปน็ท่ีของตนเอง	กไ็ด	้สอ.มก.	เป็นท่ีพึง่	เพิง่ผอ่นสง่หมดกอ่นเกษยีณไมก่ีเ่ดอืนเอง	(555)	แต่ทีข่อชืน่ชม	

สอ.มก.	มาก	ได้แก่การให้ทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ	แก่บุตรสมาชิก	เป็นการเสริมกำาลังใจให้ทั้งพ่อแม่และ

บุตรอย่างดียิ่ง

	 หลังเกษียณอายุราชการแล้วจะยังคงเป็นสมาชิก	 สอ.มก.	 พร้อมกับเจียดเงินบำานาญส่งเป็นค่าหุ้น

ต่อไปครับ

…นายวันชัย อรุณประภารัตน์ สมาชิก	6382

 ขอขอบคุณ	สอ.มก.	ที่ทำาให้ข้าพเจ้ารู้จักออมเงิน	และบริหารจัดการใช้เงิน

...นางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก สมาชิก	6401

 สอ.มก.	 ชื่อนี้ต้องจำาให้ขึ้นใจ	 ยังมีความประทับใจและซึ้งใจมิรู้ลืม	 ไม่ว่าจะเป็น

สวัสดิการต่างๆ	ที่มีให้แก่สมาชิกเช่น	วันเกิด	แต่งงาน	การเล่าเรียน	และอีกหลายๆ	อย่าง	

เมือ่มคีวามทกุข	์ขาดเหลอืเรือ่งเงนิกค็ดิถงึสหกรณ์เปน็อนัดบัแรก	ปจัจุบนัหลายคนมบีา้น	

มีรถ	ลูกหลานได้เล่าเรียนสูงๆ	ก็มาจากความช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 ใน

เรื่องสวัสดิการเงินกู้	 (สามัญ)	 ถ้ากู้แล้วรู้จักการใช้เงิน	 เรียกว่า	 การกู้เพิ่มทรัพย์	 	 ความ

ประทับใจที่มีต่อ	สอ.มก.	ถ้าจะเขียนให้หมดคงจะหลายหน้ากระดาษ	ปัจจุบันผมเชื่อว่า	สอ.มก.	มีสวัสดิการ

เปน็อันดับหนึ่ง	ต้องขอบคณุคณะกรรมการ	ตลอดจนคณะผู้บริหารของ	สอ.มก.	ที่นำาพาสมาชิกและ	สอ.มก.	

มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในหลายๆ	ด้าน

...นายสมพงษ์ หัตสระ สมาชิก	6407

 การให้บริการ	และคำาแนะนำาต่างๆ	ของสหกรณ์ดีเยี่ยม

...นายวิฑูรย์ ภาคสมบัติ สมาชิก	6428
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 ผมเมื่ออายุ	27	ปี	 ได้เข้าทำางานในเกษตรศาสตร์	 (โรงเรียนสาธิต)	กำาแพงแสน	

จึงได้กู้เงินมาแต่งงานและปลูกบ้านท่ีอยู่อาศัย	 และซื้อรถจักรยานยนต์หนึ่งคันเพื่อที่จะ

ได้ไปทำางานสะดวก	แล้วแต่ละปีก็ได้ปิดทองร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และ

ทกุๆ	ปทีางสหกรณอ์อมทรพัย์ไดใ้หเ้งนิปนัผลทีกู่ม้า	ผมจงึพอทีจ่ะมเีงนิฝากไวก้บัสหกรณ	์

และทกุๆ	ปกีจ็ะไดร้บัเงนิวนัเกดิของผม	ซึง่ทางสหกรณ์จะให้มา	และเม่ือบดิาเสียชวิีตทาง

สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ได้ให้เงินช่วยทำาบุญ		ครั้งก่อนและปัจจุบันผมกู้เงินสหกรณ์	4	ครั้ง	เพื่อซ่อมแซมบ้าน

และซื้อรถจักรยานยนต์	2	คัน	แทนคันเก่าที่พังไปแล้ว	เมื่อมีบุตรก็ได้รับทุนการศึกษาของ	สอ.มก.	ได้เรียน

จนจบ	ม.	6		“โอ้ชีวิตนี้ไซร์ได้ดีหนา		มหาลัยออมทรัพย์ได้นําพา		ชีวิตหนาได้ดีมีสุขเอย” 

...นายประมาณ หมื่นณรงค์ สมาชิก	6484

 บริการทุกระดับ	ประทับใจ	รวดเร็ว	เป็นกันเอง

...นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ สมาชิก	6511

 ทำาให้รู้จักออมทรัพย์

...นายมนตรี ฝ่ายอุประ สมาชิก 6579

 ข้าพเจ้าดีใจที่ได้ปฏิบัติงานใน	มก.	ซึ่งมีสวัสดิการต่างๆ	และได้สมัครเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ทำาให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	ได้รับสวัสดิการเพิ่ม	มี

การสะสมเงินหุ้น	ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	อยู่คู่กับสมาชิกและมหาวิทยาลัย	ตลอดไป

...นายอ๊อด จินดาวงศ์ สมาชิก	6750

 ให้คำาปรึกษา	แนะนำาที่ดี	เป็นกันเอง	ไม่ว่าเรื่อง	เงินกู้พิเศษ	หรือสามัญ	ดอกเบี้ย

ก็ตำ่า	และมีปันผล	เฉลี่ยคืน

...นายลำาพัน ทองดี สมาชิก		6762
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 สวัสดีค่ะ	 เพื่อนพ้องพี่น้องสมาชิก	 สอ.มก.	 ทุกท่าน	 อ.แจ๊ด	 จากสาธิตเกษตร	

กำาแพงแสนค่ะ	ถามถึงความประทับใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์	ม.เกษตรของเราล่ะก็	

ตอบได้เลยค่ะว่ามากมาย	 เริ่มทำางานก็รออายุงานครบที่จะสมัครสมาชิกได้เพราะพี่ๆ	 ที่

โรงเรียนบอกเหมือนๆ	 กันว่า	 ฝากประจำาก็ได้ดอกเบี้ยสูง	 มีความจำาเป็นที่กู้ได้ดอกเบี้ย			

ตำ่ามาก	อ.แจ๊ดได้รับการดูแลทุกอย่างที่ทำาให้ชีวิตดี๊ดีจากสหกรณ์	ได้ดอกเบี้ยประจำาจาก

การฝาก	ได้ปันผลจากหุ้น	ได้บ้านของตนเอง	และบ้านให้เช่า	(รายได้เสริม)	จากการกู้	ได้กำาลังใจมากๆ	จาก

ทุนเรียนดีของบุตรทั้งสองคน	ฯลฯ	และ	ณ	เวลานี้ที่เกษียณสหกรณ์ก็ยังดูแลรักใคร่ต่อไปอีกนะ...เขาดีจริง

	 ขอขอบคุณชีวิตด๊ีดีท่ีได้รับจากสหกรณ์ฯ	สัญญานะว่า	จะบอกเล่า	เร่ืองราวดีดีแบบน้ีให้กับทุกคนค่ะ

...อ.แจ๊ด ผศ.ทัศนีย์ จินตพิทักษ์กุล สมาชิก	6764

 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้คุณประโยชน์ต่อบุคลากร	

มก.	เป็นอย่างยิ่ง	มีสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ	จึงทำาให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้น

...นายชำานาญ คงทัพ สมาชิก	6803

	 สหกรณ์เป็นที่พึ่งของผมเป็นอย่างมาก	เข้ามาเริ่มจาก	0	อยู่มา	32	ปี	มีอะไรขึ้น

มาเยอะเพราะสหกรณ์เป็นที่พึ่ง	อยากได้อะไรบอกสหกรณ์จัดให้

	 สุดท้าย	ขอบคุณสหกรณ์ของ	มก.	เป็นอย่างมาก	ประทับใจจริงๆ

...นายสัมพันธ์ โสนุช สมาชิก	6865

 ตลอด	 30	 กว่าปีที่ผมได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 ผมขอขอบคุณที่							

สหกรณฯ์	ทำาใหผ้มและครอบครวัมคีวามมัน่คงในชวีติในทกุๆ	ดา้น	ผมขอขอบคณุทมีงาน

สหกรณ์ทุกท่าน	 ที่ได้ให้บริการด้วยไมตรีจิตที่ดีมาโดยตลอด	 ขอให้สหกรณ์ฯ	 จงเจริญ

รุ่งเรือง	ทีมงานทุกท่านสุขภาพแข็งแรง	มีความสุขทุกท่านครับ

...นายมานพ วัดเมือง	สมาชิก	6875

 เป็นทุกๆ	สิ่ง	ทุกๆ	อย่างของสมาชิกสหกรณ์	ทุกๆ	ด้านเลยครับ

...นายนิ่ม พิมสารี สมาชิก	6876
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 กระผมรูส้กึภาคภมูใิจ	และขอขอบคณุสหกรณ์ออมทรัพย์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ที่ได้วางแผนด้านการเงินให้กับกระผม	 กระผมจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมี

ความสุขครับ

…นายสมนึก มาเนียม สมาชิก	6891

 สหกรณ์ฯ	ดี	ช่วยเหลือสมาชิกตลอด
...นายสุชาติ สุดสาคร สมาชิก	6916

 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เปน็สถาบนัการเงินทีด่แูลสมาชิก
ด้วยการให้กู้ยืมและปันผลประโยชน์บางส่วนแก่สมาชิก	ทำาให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น	ได้สร้างรากฐานที่มั่นคง	ขอให้สหกรณ์มีการปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในอัตราที่
เพิ่มขึ้นทุกปี	เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่สมาชิก	ต่อไป

...นางสาวกันตา วฒิวงศ์วณิช สมาชิก	6921

 สอ.มก.	ถือเป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคงทางกางเงินสูง		เมื่อเทียบกับสหกรณ์ด้วย
กันในประเทศไทย		แสดงว่า	คณะกรรมการต่างๆ		ของสหกรณ์		เป็นผู้ที่มีความรู้		ความ
สามารถ		จนทำาให้สมาชิกนำาเงินรายได้		มาฝากไว้กับสหกรณ์ด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่า
ธนาคาร		ในขณะเดียวกัน		หากสมาชิกมีความจำาเป็นเรื่องเงิน		สหกรณ์ก็เป็นที่พึ่งพิงได้
เสมอ		ถือเป็นความโชคดี		ที่ผมได้เป็นบุคลากร		มก.	ตั้งแต่		ปี	2530	และได้สมัครเป็น
สมาชกิสหกรณเ์รือ่ยมา		ขอขอบคณุคณะกรรมการทุกๆ	ทา่น	ทัง้คณะกรรมการชดุปจัจุบนั		

และชุดท่ีผ่านๆ	มา	 และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 สอ.มก.	 จะเป็นสหกรณ์ท่ีเจริญก้าวหน้า	 มีความม่ันคง	 อยู่เคียงคู่		
มก.	อันเป็นที่รักของเราตลอดไป

...นายสุคนธ์  มณีรัตน์ สมาชิก	6941

 ผมประทับใจ	 สอ.มก.	 เรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก	 ผมเป็นคนต่าง
จังหวัดได้มาทำางานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ต้องเช่าบ้านอยู่	ต่อมาผมก็สมัครเป็น
สมาชิก	สอ.มก.	ได้รับคำาแนะนำาว่าเป็นสมาชิกแล้วสามารถกู้เงินผ่อนชำาระที่อยู่อาศัยได้	
ผมจึงไปปรึกษากรรมการ	สอ.มก.	ก็ได้รับคำาปรึกษาเป็นอย่างดี	และก็ได้ซื้อบ้านเป็นของ
ตนเอง	 เม่ือไหร่ผมเดือดร้อนเรื่องเงิน	 สอ.มก.	 ให้คำาปรึกษาได้ดีมากมีทางออกให้เสมอ
ครับ	ขอขอบคุณมากๆ	ครับ

...สุนันเทพ พึ่งอุทัย สมาชิก	6965
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 เป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าไปใช้บริการในยามที่ต้องการใช้เงินด่วน	

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ดีครับ

...นายสุนันท์  ไหมเลื้อย สมาชิก	7099

 ตอนมาทำางานใหม่ๆ	ที่คณะวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจระบบสหกรณ์และไม่สนใจ

เปน็สมาชกิ	แตด่ว้ยความปรารถนาดขีอง	รศ.คณุหญงิ	สชุาดา	ศรเีพญ็	ทีอ่ยากใหอ้าจารย์

ใหม่มีอนาคตที่มั่นคง	ท่านแนะนำาให้สมัครเป็นสมาชิก	ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกเฉยๆ	เพราะคิด

ว่าเรามีเงินเดือนใช้ทุกเดือน	อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งสหกรณ์	แต่ต่อมาอยากมีครอบครัว	อยากมี

บ้าน	รถยนต์	ที่ดิน	ฯลฯ	แต่เงินสดไม่พอ	คราวนี้แหละสหกรณ์ช่วยได้	ทุกวันนี้ไม่เฉพาะ

ตัวเองแต่ภรรยาและลูกๆ	มาเป็นสมาชิกสมทบกันหมด

	 ท้ายนี้นั้นปลายทางของชีวิตยังตั้งความหวังไว้กับเงินปันผลมาช่วยเสริมเงินบำานาญที่ไม่มากนัก

...นายประศาสตร์ เกื้อมณี สมาชิก	7126

 การที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเป็นสมาชิก	สอ.มก.	ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับความสะดวกทาง

ด้านการเงิน	เช่น	ค่าการศึกษาเล่าเรียนบุตร	ค่าฌาปนกิจบิดาและภรรยา	ตลอดจนได้รับ

เงินของขวัญวันเกิด	 แม้แต่ยามที่ข้าพเจ้าขัดสนเรื่องการเงิน	 ข้าพเจ้าก็สามารถกู้เงินกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ได้	ทำาให้ข้าพเจ้าปลูกบ้านใหม่ได้	และยังใช้เงินซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้	

ที่จำาเป็นได้

	 ข้าพเจา้ขอขอบคณุสหกรณอ์อมทรพัย	์มก.	ทีไ่ดอ้ำานวยความสะดวกทางดา้นการเงนิและสวสัดิการ

ต่างๆ	ให้กับข้าพเจ้า	เป็นอย่างดี

...นายสรศักดิ์ ตรีอินทอง สมาชิก	7144

 ขอขอบพระคณุเจ้าหนา้ทีส่หกรณอ์อมทรัพย	์มก.	ทกุทา่นทีช่ว่ยเหลอืทนุอดุหนุน

ทุกด้านแก่สมาชิก	 และช่วยให้การช่วยเหลือการลงทุนทุกอย่าง	 ตลอดจนการให้ทุนซื้อ

ท่ีดิน	และปลกูบา้นจนไดท้กุอยา่ง	และหลงัเกษยีณยงัเตรยีมการทำาไร	่ปลกูพชื	จากทีไ่มม่ี

อะไรเลย	จนตอนนี้มีครบทุกอย่าง	ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง	

...นายสังเวียน หลวงอินทร์ สมาชิก	7145
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 ทำาให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น	ยามที่มีปัญหาเรื่องเงิน	สหกรณ์ช่วยได้เสมอ

...นางสาวเสาวลักษณ์ แหยมเจริญ	สมาชิก	 7173

	 ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิง	 กรรมการทุกชุดทุกคนที่คอยช่วยเหลือสมาชิก						

ทกุคนทีเ่ปน็สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย	์มก.	ทำาใหค้รอบครวัมคีวามเปน็อยูที่ดี่	มสีวสัดกิาร

ทีด่	ีลกูๆ	ไดม้โีอกาสไดเ้รยีนตอ่ทีสู่งๆ	ขึน้	บตุรคนโตเรียนจบปรญิญาโท	พลศกึษา	ม.เกษตร	

ไดบ้รรจเุปน็อาจารยส์อนทีโ่รงเรียนสาธติเกษตร	บตุรคนเล็กกำาลังเรียนและจะจบปริญญา

โท	พลศึกษา	ม.เกษตร	เช่นกัน

	 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 อยู่ช่วยเหลือสมาชิกและมีความเจริญรุ่งเรือง	 ยิ่งๆ	 ขึ้นไปครับ							

ขอบคุณครับ

...นายสนอง สุนทรวิภาต สมาชิก	7191

 30	ปีแห่งความทรงจำาที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ให้ความประทับใจ

	 •	 ให้การศึกษาบุตรจนได้จบปริญญา	เปรียบเสมือนสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	มี

ส่วนทำาให้บุตรของข้าพเจ้ามีอนาคตที่ดีและมั่นคง

	 •	 ให้ที่ดินและบ้าน	 เปรียบเสมือนสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 ให้รังที่อบอุ่นแก่

ครอบครัวข้าพเจ้า

	 •	 ยังมีอื่นๆ	อีกมากมาย	ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ให้ความประทับใจแก่ข้าพเจ้า

	 สดุทา้ยข้าพเจา้ขอขอบคณุสหกรณอ์อมทรพัย	์มก.	ทีใ่ห้ความสำาคญักบัสมาชกิทกุทา่น	ขอให้สหกรณ์

ออมทรัพย์	มก.	อยู่เป็นที่พึ่งของชาวเกษตรศาสตร์ทุกคนตลอดกาล

...นายพรณรงค์ รุ่งกรุด  สมาชิก	7226

 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 มานานแล้ว	 มีความประทับใจใน

สถาบันการเงินแห่งนี้	คือ	ส่งเสริมการออมให้ข้าพเจ้า	และเมื่อข้าพเจ้าเดือดร้อนสามารถ

ทำาเร่ืองกูแ้ละขอความชว่ยเหลือจากเจ้าหน้าทีไ่ดท้นัทีทกุครัง้ทีข่า้พเจ้ามีปญัหา	เจ้าหน้าที่

ให้บริการดีมากเมื่อใช้บริการ

...นางชุดา หวังจันทร์ สมาชิก	7243
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 ประทบัใจทีส่หกรณอ์อมทรพัยม์สีวัสดิการใหกั้บสมาชกิในหลายๆ	ดา้น	เชน่	ทุน

ส่งเสริมการศึกษาให้บุตร	 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย	 สวัสดิการ												

เสรมิสรา้งคณุภาพชีวติ	และยงัมผีลตอบแทนหุน้ในอตัราทีด่เีปน็อนัดับตน้ๆ	ของประเทศ	

ทำาให้เปน็ทีพ่ึ่งทีด่ขีองสมาชกิ	ถงึแม้จะเกษียณอายรุาชการแลว้	แตก่ารเปน็สมาชกิสหกรณ์

จะยังคงอยู่ต่อไป

...นางอุมาพร ศิรธรานนท์  สมาชิก	7262

 “ที่พึ่งของบุคลากรทุกระดับ บริการประทับใจทุกสถานที่”	คำากล่าวนี้เป็นสิ่งที่	

สอ.มก.	 ได้ดำาเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน	นับต้ังแต่การเป็นหน่วยงานหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของ	สอ.มก.	ตั้งแต่เริ่มรับราชการ

จนถึงปัจจุบันรวม	31	ปี	ได้เห็นความก้าวหน้า	การพัฒนาไปสู่สหกรณ์ชั้นนำาของประเทศ	

ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม	มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินต่างๆ	ให้มวลสมาชิกได้

รับทราบอยู่ตลอดเวลา	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้ด้วยการอบรมวิชาชีพ	 และมอบสวัสดิการ

ต่างๆ	เพื่อให้มวลสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ด้วยมิตรไมตรีอันดีงาม

	 ท้ายนี้ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 จงดลบันดาลให้	 คณะผู้บริหาร							

เจ้าหน้าที่	สอ.มก.	และสมาชิกทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

...โสภี เสถียรโยธิน สมาชิก	7290

 เมื่อไรที่เราเดือดร้อน	 สหกรณ์เป็นที่พึ่งได้	 สหกรณ์ช่วยเราได้เก็บออมเงินไว้ใช้	

เม่ือยามเดือดร้อนสหกรณ์ได้ดอกเบี้ยจากเราก็จริง	 แต่สหกรณ์ก็เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยให้เรา

บ้างเช่นกัน	ต่างกับธนาคาร	ถ้าเรากู้แล้วเราจะไม่ได้คืนดอกเบี้ยตอบแทน

	 ข้าพเจ้าจึงประทับใจ	 และอยากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	จำากัด	อย่างนี้ตลอดไป

...นางสาวมยุรี ถนอมสุข สมาชิก	7291

	 สำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คงต้องขอยืมสโลแกนของ

สถาบันการเงินแห่งหนึ่งมาใช้	คือ	“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ของชาว	มก.	โดยแท้จริง

...นางดารารัตน์ อินนุรักษ์ สมาชิก	7296
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	 ความรู้สกึของดฉินัตอ่สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ไดใ้หค้วาม

ช่วยเหลือดิฉันและครอบครัวในคราวจำาเป็น	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย	การศึกษาบุตร	

คา่ใชจ้า่ยในครอบครวั	จดัวา่เปน็ทีพ่ึง่ทีด่ทีีส่ดุในยามฉกุเฉนิ	ดฉินัตอ้งขอขอบคณุสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้	ณ	ที่นี้

...นางพรรณปพร วิชญะเดชา สมาชิก	 7310

 ความประทบัใจทีม่ตีอ่สหกรณอ์อมทรัพย	์มก.	คอื	เปน็แหลง่เงนิทุนท่ีม่ันคง	ตัง้แต่

แหล่งเงินกู้	 มีดอกเบี้ยราคายุติธรรม	 สิ้นปีมีปันผลให้กับสมาชิกทุกท่าน	 ทั้งเป็นแหล่ง						

เงินฝาก	 ได้รับดอกเบ้ียโดยไม่เสียภาษี	 ยังมีเงินปันผลของเงินหุ้นสหกรณ์อีก	 สมาชิก								

ทกุทา่นลงทนุคุ้มคา่ไมเ่ส่ียงต่อเงนิสญูหาย	สิน้ปีไดร้บัเงนิเตม็ๆ	ทา้ยนีข้อขอบคณุในความ

มีนำ้าใจไมตรี	มิตรภาพที่ดีๆ	ที่มอบให้กับสมาชิกผู้ครบเกษียณอายุค่ะ

...นางประไพ บุญรังษี สมาชิก	7329

 ข้าพเจ้าประทับใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มากในแง่

	 1.	การออมในรูปของหุ้น	และได้รับปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

	 2.	การได้ใช้บริการเงินกู้สำาหรับการซื้อที่ดินเพื่อเป็นทรัพย์สิน

	 3.	การบริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้คำาแนะนำาเวลาใช้บริการดีมาก

...นางพรรณี ดีช่วย สมาชิก	7395

 สหกรณ์ได้ช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่าง	และได้ชีวิตที่มั่นคง

...นายฉลาด องค์ไทร	สมาชิก	 7419

 ได้เป็นสมาชิก	 สอ.มก.	 ก็ได้รับสวัสดิการบ้าง	 เช่น	 เงินช่วยเหลือเมื่อบิดาเสียชีวิต	 ได้รับเงินเป็น					

ของขวัญในวันเกิด	 ได้รับเงินปันผลประจำาปี	 รวมถึงการเฉลี่ยเงินคืนสมาชิกทุกปี	นับว่า

เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง	การจัดสรรเงินต่างๆ	ดังกล่าว	รวมถึงการช่วยเหลือสมาชิกเม่ือ

ยามเดือดร้อน	สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ก็เข้ามาช่วยเหลือสมาชิกทุกคนท่ีเดือดร้อน	 สิ่งต่างๆ	

เหล่านี้ก็ทำาให้สมาชิกประทับใจและยังคงขอเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ	ต่อไป

...นางสาวอรนุช บุตรศรีคุ้ย	สมาชิก	7442
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 สหกรณอ์อมทรพัย ์มก.	เปน็สหกรณท์ีม่ัน่คงและมอีายุการจัดตัง้มาอย่างยาวนาน

ตามประวัติท่ีมีการกล่าวไว้	 ทุกภารกิจของบุคลากรและมวลสมาชิกต้องทำาอย่างมีหลัก

คิดที่ว่า

 • คิดดี ทำาดี พูดดี สร้างสรรค์ พัฒนา สานงานต่อ	ก่องานใหม่	อย่างต่อเนื่อง

และจริงใจ	รักษาอุดมคติและอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ (สอ.มก.)	ให้มั่นคงอย่างถาวร

 • ลดละโลภ โกรธ หลง	 ลงตามภาวะของอารมณ์	 และปฏิบัติงานให้กับมวลสมาชิกอย่างมี										

ความสุขในฐานะอาสาลงมารับใช้ดูแลสหกรณ์ฯ	ของเรา	(ส่วนกรรมการ	และเจ้าหน้าที่)

 กรรมการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสมาชิก	 ต้องฝึกทำาตามคำาพ่อแม่	 ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้กล่าว

แนะนำาไว้

 • ยศถาบรรดาศักดิ์ (ละหลง) 

	 	 “อย่าอยากเป็นจนน่าเกลียด”	

	 	 “อย่าปฏิเสธจนเกินงาม”

	 	 “พอใจในสิ่งที่มี	ยินดีในสิ่งที่ได้”	(ละโลภ)

	 	 “ทำาดีคนไม่จำา	ทำาระยำาคนจำาดี”	(ละโกรธ)

	 	 ความดีมีชีวิตนิรันดร์		คนดีสำาคัญกว่าทุกสิ่ง

	 ขอให้	 สอ.มก.	 มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อประโยชน์สุขของมวลประชาคมเกษตรศาสตร์	 ตลอดกาล							

นิรันดร์เทอญ

...สาธิต ลาภเกิน	สมาชิก	7502

 เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อะไร	แรกๆ	ก็สงสัย	แต่เมื่อได้ก้าวเข้ามา	เป็นส่วนหนึ่งของ

สหกรณ์	 อย่างแรกคือ	 ได้ออมเงิน	 ออมโดยอัตโนมัติ	 ถูกตัดเงินเดือนเป็นเงินออมตาม					

ข้อกำาหนด	(ซึ่งดีมาก	หากให้ออมเองคงไม่ได้)		ต่อมาคือ	สวัสดิการต่างๆ	ที่ได้รับมากมาย	

วันเกิด	 เจ็บป่วย	 ทุนเล่าเรียนบุตร	 เงินขวัญถุงต่างๆ	 การสัมมนานอกสถานที่	 กิจกรรม			

สันทนาการอื่นๆ	ยามเดือดร้อน	มีเงินกู้ฉุกเฉิน	กู้สามัญ	ทุกอย่างที่สหกรณ์มอบให้		ล้วน

แต่เพื่อสมาชิก	พูดได้เต็มปากว่า	หากไม่มีสหกรณ์คงไม่มีบ้าน	มีรถ	

	 ความประทับใจ	คงจะเป็นทุกสิ่งที่ได้รับจากสหกรณ์	ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	มีความ

มั่นคง	เจริญก้าวหน้า	พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	อยู่คู่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ตราบนานเท่านาน

...นางกชพรรณ ชมภูนิตย์ สมาชิก	7517
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 ผมกับสหกรณ์	 มก.	 มีความประทับใจ	 และนำาเงินในแต่ละเดือนเข้าสหกรณ์						

ออมทรัพย์	 มก.	 มาตลอดจนใกล้เกษียณอายุ	 ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 เป็น

อย่างมาก

...นายพงศธร โสภาพันธุ์ สมาชิก	7531

 จากลูกเกษตรฯ	สีเขียว	เดินเข้าสู่รั้วเกษตรในปี	2523	กลับมาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์อีกครั้ง	ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์	ได้รู้จัก	สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	

(สอ.มก.)	 ในครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบของ	 สอ.มก.	 นัก	 เพราะยังไม่เข้าใจว่า		

ระบบน้ีจะช่วยเราอย่างไรในระยะยาว	 รู้แต่ว่าเป็นการออมสะสมทรัพย์	 ในช่วงปีแรกๆ

ที่มาทำางานใน	มก.	ก็แค่ให้หักจากเงินเดือนตามสัดส่วน	ไม่ได้วางแผนอะไรมากนัก	ได้ใช้

บรกิารของ	สอ.มก.	ครัง้แรกๆ	นา่จะเป็นการรว่มกูเ้พือ่ซ้ือทีด่นิจัดสรรโดยมหาวทิยาลยัฯ	แถวคลองหก	(จนถงึ

บัดนี้ผ่อนชำาระหมดแล้ว	 ก็ยังไม่ได้เข้าไปบุกเบิกอยู่อาศัยเลย)	 ล่วงเลยจนสำาเร็จการศึกษาจากอเมริกาได้มี

โอกาสรับความรู้จาก	สอ.มก.	จัดสัมมนาให้สมาชิกได้ความรู้เรื่องผลประโยชน์จากการออมทรัพย์เป็นหุ้นใน	

สอ.มก.	จึงได้เริ่มทำาการออมหุ้น	สอ.มก.มากขึ้นตามลำาดับ	และมากยิ่งขึ้นเมื่อเราหมดภาระจากการผ่อนหนี้

ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้าน	รถยนต์	ที่ดิน	จิปาถะ		จึงได้เพิ่มการออมทรัพย์ในรูปหุ้นกับ	สอ.มก.	มากยิ่งขึ้น	

ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก	สอ.มก.	ได้เห็นการพัฒนา	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	ของ	สอ.มก.	ในทางขาขึ้น

ด้วยดีมาตลอด	สอ.มก.	จึงเป็นสหกรณ์ที่ทรงพลังแห่งหนึ่ง	เป็นที่พึ่งของชาว	มก.	ด้วยดีตลอดมา	มีพนักงาน	

เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเปี่ยมด้วยนำ้าใจดียิ่ง	เป็นที่ประทับใจ	การเลือกกรรมการเข้ามาบริหาร	สอ.มก.	จึง

เปน็สิง่สำาคญัยิง่	ทีจ่ะชว่ยสนบัสนนุให	้สอ.มก.ของชาวเกษตรเรามีความเขม้แขง็ในระบบบริหารจดัการอยา่ง

เป็นมิตรที่ดีต่อชาว	มก.	เพื่อให้	สอ.มก.	เจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งอย่างอุ่นใจของชาว	มก.	ต่อไป

	 ในโอกาสนี้	ขอขอบคุณ	กรรมการฯ	เจ้าหน้าที่และพนักงาน	สอ.มก.	ทุกท่าน	ที่บริการเปี่ยมด้วย	

นำ้าใจดียิ่งเสมอมา

...นางศิริวรรณ พราพงษ์ สมาชิก		7620

 เน่ืองในวาระท่ีผมจะเกษียณอายุราชการ	 (งาน)	 ในปี	 2563	 นี้ผมขอขอบคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	ที่ได้ให้โอกาสผมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	คุณประโยชน์ของ	

สอ.มก.	 ท่ีผมได้รับ	 “ประการแรก	 คือ	 เป็นแหล่งเงินทุนในรูปแบบของหุ้นและเงินฝาก	

ทำาให้ผมที่เป็นสมาชิกได้ผลตอบแทนกลับในรูปแบบของ	“เงินปันผล”	ซึ่งมีอัตราสูงกว่า

การฝากเงินทั่วไป”		“ประการที่สอง”	คือ	ทำาให้ผมเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น	สะดวก

ขึ้น	เพราะสามารถกู้เงินกับสหกรณ์ได้	ซึ่ง	สอ.มก.	ได้ทำาหน้าที่เป็นแหล่งพึ่งพายามยากได้เป็นอย่างดี	และ
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ยังได้เงิน	“เฉลี่ยคืน”	สำาหรับดอกเบี้ยเงินกู้อีกด้วย	ทำาให้ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกลง	และสวัสดิการต่างๆ	มากมาย

ที่	สอ.มก.	มอบให้สมาชิก

	 สุดท้ายนี้ผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้คณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่	สอ.มก.	ทุกท่าน

จงมีแต่ความสุข	ความเจริญ	ก้าวหน้าในอาชีพการงาน	สุขภาพแข็งแรงครับ

...นายมาโนช พึ่งทรัพย์ สมาชิก	7643

 คร้ังแรกท่ีผมเข้ามาทำางานท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เมื่อปี	 พ.ศ.2535	 ตอนน้ัน		

เงินเดอืนน้อยมากกำาลงักอ่รา่งสรา้งตวั	ตอ้งการใชเ้งนิสว่นหนึง่เพือ่ไปจนุเจอืในครอบครวั	

ซึ่งก็ได้ทราบว่ามีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 ผม

จงึไดไ้ปสมคัรเปน็สมาชกิสหกรณเ์พือ่จะไดกู้้เงินมาใชจ้า่ยภายในครอบครัว	ก้าวแรกทีผ่ม

เข้าไปในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่และกรรมการของสหกรณ์ฯ	

เป็นอย่างดีและประทับใจมาก	คอยช่วยเหลือและแนะนำาในการกู้	การออม	และการซื้อหุ้น	ผมประทับใจที่

สหกรณ์มีโครงสร้างองค์กร	มีโครงสร้างการบริหาร	ที่มีความมั่นคง	ตลอดจนผมเกษียณ

	 สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	 ทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน	 ดำาเนินงาน

ทำางานด้วยความโปร่งใส	คู่ใจประชาคม	มก.”

...นายชูศรี ทะรารัมย์  สมาชิก	7645

 ความประทับใจ สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 จำากัด	 “ให้บริการรวดเร็วทันใจ	 ทุก			

การบริการ”

 ข้อคิดเห็น	งานบริการ...ตัวชี้วัดสูงสุดวัดกันที่... “ความประทับใจของลูกค้า”

...นางศรัญญา คล้ายสน สมาชิก	 7652

 ความประทับใจของข้าพเจ้า	นายไพศาล	ถนอมชาติ	ความว่า	“ตั้งแต่เริ่มทำางาน

ในร้ัวมหาวทิยาลยั	ประมาณ	26	ปถีงึปจัจบุนั	สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร	์

เหมือนอยู่เคียงข้างผมมาตลอด	ยามที่เงินขาดมือ	และการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบน

พื้นฐานของบุคคลทั่วๆ	ไปที่พึงจะรับได้	เช่น	การศึกษาบุตร	ที่อยู่อาศัย	และการดำารงชีพ

ประจำาวันให้ปกติตลอดมา

	 ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่	สอ.มก.	ทุกท่าน	(โดยเฉพาะที่	สอ.มก.	กพส.)	ที่ได้รับความสะดวกในเรื่อง

ต่างๆ	เกี่ยวกับทางการเงิน	และสวัสดิการของสมาชิก	ขอบคุณจริงๆ	ครับ

...นายไพศาล ถนอมชาติ  สมาชิก	7695 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ผมได้ให้ความไว้วางใจในความดูแลและ

ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอย่างผมมาก	เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง	และคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินที่

เป็นประโยชน์ต่อการกู้ยืม	 อีกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ยังเอาใจใส่ดูแลผลประโยชน์ของ

สมาชิก	ไม่ว่าวันเกิด	ก็มีเงินขวัญถุงให้	เป็นต้น

...นายรุ่ง เรืองผล สมาชิก	7725

 สหกรณฯ์	ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว	ใหค้วามชว่ยเหลอืในทกุๆ	เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการเงินรวมทั้งให้คำาปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในทุกแง่มุม	ตลอดจนมีความ

จริงใจและซื่อสัตย์	ซื่อตรงต่อสมาชิก

...นางสาวศรีรัตน์ ศรีกรองแก้ว สมาชิก	 7745

	 ความประทับใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	ที่ผ่านมาตลอด	27	ปี	ของ

การเป็นสมาชิก	นับเป็นหนว่ยงานทีเ่ลง็เหน็ความสำาคัญของการเปน็สมาชกิ	ในการบริการ

ที่ดี	ให้ความสะดวก	การติดต่อ	ให้คำาแนะนำา	และเห็นความสำาคัญของสมาชิกเป็นอันดับ

หนึ่ง	ขอให้สหกรณ์ฯ	เจริญก้าวหน้า	และเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกตลอดไป

...กาญจนา ขันติศิริ สมาชิก	7756

	 คิดไม่ผิดเลยค่ะ	ที่ได้สมัครเป็นสมาชิก	สอ.มก.	เพราะคณะกรรมการฯ	ผู้บริหาร

จัดการ	 ได้ดูแลเร่ืองผลประโยชน์ที่สมาชิกควรจะได้รับ	 และให้ความช่วยเหลือในยาม						

ที่เดือดร้อนเป็นอย่างดี	พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการต่างๆ	ให้สมาชิกทุกคนควรจะได้รับ

	 ขอกราบขอบพระคุณ	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหารสหกรณ์	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์								

ทุกท่าน	ที่ให้ความช่วยเหลือพร้อมให้คำาปรึกษา	แนะนำา	เป็นอย่างดีตลอดมา

...นวลเพ็ญ สิงหไพศาล สมาชิก	7810
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 	 สหกรณ์	 ออมทรัพย์	 ม.เกษตรศาสตร์

	 แสนสมเจตน์	 ดั่งใจ	 ได้อุดหนุน

	 เป็นเช่นแบงค์	 แห่ง	มก.	 ก่อเกื้อกูล

	 คือแหล่งทุน	 ทั้งกู้	 คู่เก็บออม

	 ขอสหกรณ์	 ก้าวไกล	 ไม่หยุดยั้ง

	 รวมพลัง	 พัฒนา	 รุดหน้าพร้อม

	 ผลกําไร	 ได้ดัง	 ตั้งเป้าออม

	 และก็ย่อม	 ปันผล	 ทุกคนเอย

...นายอรรณพ  หอมจันทร์  สมาชิก	7840

 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 เป็นอย่างยิ่งที่ทำาให้ดิฉันได้มี						

ทกุสิง่ทกุอยา่งในวนันี	้ถา้ไมม่สีหกรณอ์อมทรพัย	์มก.	คอยชว่ยเหลอืพวกเราเหลา่สมาชกิ

ก็คงจะไม่มีอะไรไว้คอยอำานวยความสะดวกให้กับตัวเอง	 และต้องขอขอบคุณกรรมการ	

เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ทุกๆ	ทา่นดว้ยนะคะ	ทีด่แูลและคอยบรกิารบรรดาสมาชกิท้ังหลาย	และ

ทำาให้เราได้ไปเที่ยว	สัมมนาตามสถานที่ต่างๆ

....นางเรณู วรรณาลัย 	สมาชิก	 7892

 ก่อนที่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงสหกรณ์ที่คาดหวังนั้น	 ข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์			

อันประทับใจที่ระลึกอยู่ในความทรงจำาเก่ียวกับเร่ืองสหกรณ์	 สมาชิกเป็นผู้ใช้บริการ				

กล่าวคือเจ้าของและผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกัน	 ในแง่มุมที่ว่าสหกรณ์เป็น

องค์กรธุรกิจท่ีมุ่งบริการสมาชิกสหกรณ์ไม่ใช่มุ่งเพื่อแสวงหากำาไรเหมือนอย่างเช่นใน

ธนาคารหรือบริษัททั่วไป	 เพราะกำาไรท่ีได้จากการดำาเนินงานนั้น	 จะจัดสรรกลับคืนให้

แกส่มาชกิสหกรณอ์ยา่งเปน็ธรรม	ในรปูของเงนิปนัผลทีม่าจากการถอืหุ้นในอตัราทีจ่ำากัด	และเงนิเฉลีย่คนื

ตามส่วนที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการอุดหนุนธุรกิจของสหกรณ์	 และส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเพื่อประโยชน์แก่

สมาชิกโดยส่วนรวม	 ได้แก่	 ทุนอุดหนุน	 ทุนการศึกษาและทุนสวัสดิการต่างๆ	 ซึ่งถ้าเป็นธนาคาร/องค์การ

ธุรกิจอื่น	ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็จะตกเป็นของเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของทุน	นั่นเอง

	 ขา้พเจา้หวงัวา่ประสบการณน์ีจ้ะมีสว่นในการกระตุน้ให้พีน่อ้งชาวสมาชกิสหกรณ์ไดต้ระหนกัเขา้ใจ	

และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย
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	 ข้าพเจ้าคาดหวังว่าในความคาดหวังด้านการรับบริการนั้น	ข้าพเจ้าจะนึกถึงการเข้าถึงบริการที่มี

ความสะดวกและไม่ยุ่งยาก	 ไม่ว่าจะเป็นสถานที่การให้บริการ	 ช่วงเวลาในการบริการ	 รวมถึงระบบการให้

บริการท่ีอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ของสหกรณ์	 ซ่ึงสะท้อนความเป็นรูปธรรมของการให้บริการได้อย่าง

ชัดเจน	ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ให้บริการ	ข้าพเจ้ามีความคาดหวังที่

อยากให้เจ้าหนา้ทีส่หกรณ	์ซึง่เปน็ผูท้ีใ่กลช้ดิกบัสมาชกิทีม่าใชบ้รกิารนัน้	สามารถทีจ่ะสือ่สารเพือ่สรา้งความ

สัมพันธ์อันดี	 และสื่อความหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ	 อาจจะเป็น

คำาแนะนำา	หรือสามารถดำาเนินการแกไ้ขปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัสมาชกิสหกรณไ์ด	้ตลอดจนการมทีศันคติ

และพฤติกรรมที่เป็นมิตร	มีไมตรีจิต	อัธยาศัยเป็นกันเอง	และมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ	คือ	มีความ

พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่	สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างทันท่วงที

...นางเบ็ญจวรรณ ปานสมัย สมาชิก	7908

	 ใจหายเมื่อรู้ว่าจะเกษียณอายุครบ	60	ปี	ครับ

...นายณรงค์ มากหลาย สมาชิก	7927

	 ประทับใจในการให้บริการ	ได้ประโยชน์มากมาย	เช่น	ช่วยเหลือบุตรที่มีเงินเดือน

น้อย	 	 สวัสดิการเรียนดี	 	 ได้บ้าน	 ได้รถ	 วันเกิด	 ที่ดิน	 ทุกอย่างที่ได้มาจากสหกรณ์													

ออมทรัพย์	มก.	ทั้งสิ้น	ขอบคุณนะคะ

...นางทองปลิว คมสัน สมาชิก	7947

 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 จำากัด	 เป็นสถาบันการเงินที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้

สมาชิกรู้จักออมทรัพย์และให้กู้ยืมเมื่อมีความจำาเป็น	 หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย	

โดยสมาชกิสามารถกูย้มืไดต้ามหลกัเกณฑข์องสหกรณ	์รวมทัง้การจดัให้มกีารบริการและ

สวัสดิการต่างๆ		

	 ข้าพเจ้ามีความประทับใจสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 ในหลายๆ	 ด้าน	 กล่าวคือ						

เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรอบรู้และตอบข้อซักถามได้ชัดเจน	การสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและ		

มีความหลากหลาย	 มีความรวดเร็วในการให้การบริการ	 ความชัดเจนในการจัดลำาดับก่อนหลังเพ่ือบริการ

สมาชิก	มีสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิกหลากหลายประเภท	เช่น	ทุนส่งเสริมการศึกษา	ของขวัญวันเกิด	เป็นต้น	
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มีบริการเงินกู้ที่หลากหลายและตรงตามความต้องการ	มีอัตราเงินปันผลที่เหมาะสม	และที่สำาคัญเจ้าหน้าที่

มีความกระตือรือร้น	เต็มใจให้บริการ	รวมทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี	และมีความสะดวกในการให้บริการ

	 ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	อีกครั้ง	ที่ได้ให้การช่วยเหลือทั้งด้านเงินฝาก	เงินกู้	และ

สวสัดกิารตา่งๆ	ทำาใหข้า้พเจ้าประทบัใจ	ดงัเชน่	ขา้พเจา้ไดไ้ปเรยีนตอ่ปริญญาเอกตา่งประเทศ	มคีวามจำาเปน็

ใช้เงินจำานวนหนึ่งก็ได้อาศัยสหกรณ์ฯ	 ทำาให้การเรียนสำาเร็จด้วยดี	 หลายครั้งได้กู้ยามขาดเงินและใช้จ่าย				

ด้านอื่นๆ	 ดังนั้น	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 จึงได้เป็นที่พึ่ง	 ได้สนับสนุนให้บุคลากร	 มก.	 ทำางานได้อย่าง														

มีประสิทธิภาพ	 ก่อให้เกิดผลดีต่อนิสิตในด้านการเรียนการสอน	 จึงขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.									

อีกครั้งมา	ณ	โอกาสนี้	

…นายประเวศ อินทองปาน สมาชิก	7971

	 รูสึ้กประทบัใจในการบรหิารจดัการของคณะกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยท์กุทา่น	

เป็นอย่างยิ่ง	 ในการดูแลเอาใจใส่ให้สมาชิกได้รับการบริการที่ดี	 สะดวกรวดเร็วใส่ใจ								

ในสวัสดิการแก่สมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสียชีวิต	สอ.มก.	ได้สร้างนิสัยการออมโดย	

ไมรู่ต้วั	ทำาใหข้า้พเจา้รูจ้กัวางแผนการใชเ้งนิ	และยงัเปน็ทีพ่ึง่ยามยากไดอ้กีดว้ย	สหกรณฯ์	

มีสวัสดิการที่ดีต่างๆ	 เช่น	 การประกันสุขภาพ	 การดูแลยามเจ็บป่วย	 ให้ทุนการศึกษา	

สวัสดิการวันเกิด	และอื่นๆ	อีกมากมาย	ช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

...นายณรงศักดิ์ คำาหอมกุล 	สมาชิก	8089

 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เลขที่	 10-8162	 เมื่อ				

ครั้งมาปฏิบัติงาน	ณ	สำานักหอสมุด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในปี	พ.ศ.	2538	รวม

เวลาท่ีเป็นสมาชิก	 25	 ปี	 มีความผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 ตลอดระยะเวลา						

การทำางาน	และคิดว่าน่าจะผูกพันต่อไปจนชีวิตจะหาไม่	เพราะมีความเชื่อมั่นว่าสหกรณ์

ออมทรพัย	์มก.	จะดแูลเราและให้ความมัน่คงในชีวติเกีย่วกบัการออมทรัพยแ์ละชว่ยเหลอื

ด้านการเงินการลงทุน	 รวมถึงการมอบสวัสดิการดีๆ	 อันเป็นสายผูกพันระหว่างสมาชิกกับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ในทางอ้อม

	 ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว	 ข้าพเจ้าจะยังคงเป็นสมาชิกตลอดชีพของ	 สอ.มก.	

เราตลอดไป	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 จะมีความเจริญรุ่งเรือง	 เป็นที่พึ่งแก่สมาชิก					

ชาว	มก.	ต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน	เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์	ความสุข	และความมั่นคง	เช่นเดียว

กับที่ข้าพเจ้าได้รับ	ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ในการให้บริการที่ดีเสมอมาค่ะ

...นางนภาลัย ทองปัน สมาชิก	8162
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	 ดิฉันยังจำาได้ดีกับการกลั่นกรอง	 เรียบเรียง	 ความรู้สึก	 นึกคิดเกี่ยวกับสหกรณ์

ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	ผ่านบทความ	2	บทความ	ซึ่งยังคงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ	สอ.มก.	

เรื่อง	“การพฒันาสมาชกิเพื่อความยัง่ยืนของ สอ.มก.”	และเรือ่ง	“การพฒันา สอ.มก. 

เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างยั่งยืน”	นั่นคือความประทับใจที่ถ่ายทอดออกไป

	 นอกจากความมัน่คงทางการเงนิทีส่หกรณบ์รหิารจัดการให้กบัดิฉัน	ทกุครัง้ทีพ่า

บุตร	ธิดา	มารับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลเรียนดีที่สหกรณ์จัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตร

สมาชิกนั้น	นับได้ว่าการจัดพิธีดังกล่าว	 ได้สร้างแรงผลักดัน	 เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการเรียนดี	จนสำาเร็จ

การศกึษา	และมคุีณลักษณะพฤตกิรรมการออมเงนิซึง่เปน็เรือ่งท่ีไดร้บัการปลกูฝงัโดยอัตโนมตั	ิจงึเปน็ความ

ประทับใจในกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.

 “งานสหกรณ์ เวลาเป็น เป็นช้าๆ แต่เวลาตาย ตายเร็วที่สุด เมื่อตายแล้วศพจะเป็นช้าง ไม่ใช่

ศพหนู”	 พระดำารัสเปรียบเปรยงานสหกรณ์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ	นายทะเบียน

สหกรณ์พระองค์แรก	ดิฉันเชื่อมั่นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	จะเป็นสหกรณ์ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง	

ตลอดไป

...นางวนิดา ศรีทองคำา สมาชิก	8163

 ตัง้แตเ่ปน็สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์รูส้กึวา่หนว่ยงาน

แห่งน้ี	 สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ในยามที่เกิดปัญหา	 มีคำาแนะนำาดีๆ	 ช่วยเหลือเราได้	

ด้วยความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน	ทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร	การให้บริการต่างๆ	มีความ

น่าเชื่อถือ	มีมาตรฐานในการบริการ	รวมทั้งผู้ให้บริการก็ยิ้มแย้มแจ่มใส	ตลอดเสมอมา

	 ผมหวังว่าหน่วยงานแห่งนี้ยังคงมั่นคง	และมีการให้บริการที่ดีแก่มวลสมาชิกตลอดไป

...ร.อ.พิพัฒน์  สอนวงษ์ สมาชิก	8338

 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์(สอ.มก.)	เปน็ทีพ่ึง่พงิของสมาชกิ	

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีข้ึน	 การจัดกิจกรรมและการให้ข้อมูลข่าวสารแก่

สมาชิกของ	 สอ.มก.	 ทำาให้ได้รับความรู้ในทั้งในด้านเงินกู้	 การออมเงิน	 สวัสดิการต่างๆ	

และตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของ	 สอ.มก.	 อย่างเป็นกันเอง	 รู้สึก

ประทบัใจเปน็อยา่งมาก	ขอขอบคณุ	บคุลากรของ	สอ.มก.	ทกุทา่น	ทีใ่หบ้รกิารดว้ยความ

จริงใจและดูแลสมาชิกเป็นอย่างดี

…รศ. อนงค์ จีรภัทร์  สมาชิก 8353
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 ดิฉัน	นางยง	ชิดโคกสูง	สมาชิก	สอ.มก.	เลขที่	008391	ตลอดระยะเวลาที่ดิฉัน

ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ทำาให้ดิฉันมีความคล่องตัวทางการเงิน	ทำาให้ดิฉัน

ลืมตาอ้าปากได้ในยามที่ดิฉันขัดสน	 ซึ่งทำาให้การใช้ชีวิตดำาเนินไปอย่างมีความสุข	 ดิฉัน

ตอ้งขอขอบคณุสหกรณอ์อมทรพัย	์มก.	จำากดั	ทีไ่ดช่้วยเหลอืสวสัดกิารตา่งๆ	ดา้นการเงิน	

สมกับเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรฐกิจของสมาชิก

	 สุดท้ายนี้ดิฉันขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 จำากัด	 เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสมาชิกเช่นนี้ตลอดไป	

และมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นไป	ด้วยความเคารพ

...นางยง ชิดโคกสูง	สมาชิก	8391

 ขอบคุณ	 สอ.มก.	 ที่ได้ส่งเสริมการออม	ทำาให้เกิดการออมอย่างเป็นระบบ	 ได้						

ผลตอบแทนที่น่าพอใจสำาหรับคนที่ไม่ใช่นักลงทุน

…  ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา สมาชิก  8465

	 ประทับใจสหกรณ์ออมทรัพย์

	 1.	ครอบครัวมีความสุข

	 2.	ครอบครัวมีบ้าน

	 3.	ครอบครัวมีสิ่งอำานวยความสะดวก

	 4.	ครอบครัวมีสุข	ได้ทำาอะไรตามที่คิดและตั้งใจ	เพราะสหกรณ์เป็นกำาลัง

	 	 เสริมนี้สำาคัญยิ่ง

...ภูมิน กิจเดช สมาชิก	8588

Learn  new  things  everyday  

ทุกๆ วันคือการเรียนรู้

 ถ้าไม่มีสหกรณ์	มก.	ในวันนั้น....อาจจะไม่มีอาจารย์สมพิช		ในวันนี้

	 สวัสดีค่ะ	ดิฉันชื่อ	นางสาว	สมพิช		เมธีพงษ์	ค่ะ	บิดาและมารดา	เกิดและใช้ชีวิต

อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปัจจุบันเหลือเพียงมารดา	อายุ	80	ปี		ที่ยังทำาขนมไทย

ขาย	รายล้อมด้วยลูกๆ		11	คน	หลานอีก	8	คน		และ	เหลนอีก		5	คน		
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	 ดิฉันเริ่มทำางานในตำาแหน่งอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	
2524	ในขณะนัน้ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์	ไมม่รีถ	มก.	ไมม่วีนิ		และดฉินักไ็มรู่จ้กัดว้ยวา่โรงเรยีนสาธติ
เกษตร	 (ขอเรียกสั้นๆ	 )	 อยู่บริเวณใดในพื้นที่กว้างใหญ่ที่ยืนอยู่น้ัน	 	 ซึ่งอาคารที่ดิฉันยืนอยู่ในวันนั้นคือ							
สถานที่ตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 เก่า	 (ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศของ	 มก.)									
จำาได้ว่าดิฉันเดินเข้าไปสอบถามพนักงานท่านหนึ่งว่า....	โรงเรียนสาธิตเกษตรอยู่ที่ไหนคะ...		แล้วพนักงาน
หญิงท่านหนึ่ง		ก็พยายามอธิบายเส้นทางการเดินทาง		หลังจากอธิบายและตอบคำาถามอยู่หลายรอบ...แล้ว
คาดว่าดูไม่มีวี่แววว่าดิฉันจะเดินทางไปถูกทางแน่ๆ	 	 ก็มีพนักงานชายท่านหน่ึงลุกขึ้น	 แล้วพูดว่า...นั่งซ้อน
มอเตอร์ไซค์ได้ไหม		จะพาไป...		พนักงานในที่นั้นก็พูดฝากไปด้วยว่า...	ดูแลดีๆ	นะ	เดี๋ยวจะมาเป็นเพื่อนร่วม
งานใน	มก.	เรา...จำาไดว้า่หลงัจากสง่แลว้...ยงัมคีำาแนะนำาในการเดนิออกดว้ย...ขากลบัดฉินัได้เขา้ไปขอบคณุ
พนักงานในอาคารอีกครั้ง...

	 เม่ือดิฉันทำางานไปได้	 4	 ปี	 ก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ	 แต่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์							
ออมทรัพย์	มก.	ในทันที		อีก	2	ปีต่อมา	ดิฉันสอบและได้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท	ที่คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	ตามรอยทางของรุ่นพี่ในโรงเรียน	ซึ่งในการทำาวิทยานิพนธ์ในยุค	พ.ศ.	2532	
นั้นยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า		ดิฉันรู้สึกว่าโชคดีที่ได้รู้จักพนักงานสหกรณ์	มก.	(อีกแล้ว)	ท่านหนึ่งเป็นบิดา
ของนักเรียนที่ดิฉันประจำาช้ัน	 	 ท่านรับงานพิเศษคือ	 	 พิมพ์งาน	 โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์	 ด้วยความที่ท่าน					
รับงานมายาวนานมีประสบการณ์เช่ียวชาญในการจัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่	 มก.	 กำาหนดไว้	 และ					
ยังช่วยประสานงานติดต่อกับร้านที่จัดพิมพ์ฉบับเล่มจริง		รวมทั้งดำาเนินการรับ-ส่งเล่มให้อย่างเรียบร้อยอีก
ด้วย	 ทำาให้การดำาเนินการจัดพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์ของดิฉันผ่านไปด้วยความราบรื่น	 	 หลังจากเรียนจบ			
ปริญญาโทแล้ว		ดิฉันจึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	เพราะรู้สึกไว้วางใจว่าพนักงาน
ที่นี่จะต้องเป็นคนจิตใจดี

	 ต่อมาอีก	7	ปี	ดิฉันก็ได้พึ่งพาสหกรณ์	 ในการซื้อคอนโด	ที่เนเชอร์เพลส	บ้านหลังแรกของตัวเอง	
หลังจากผ่อนชำาระครบแล้ว	อีกหลายๆ	ปีต่อมาก็เริ่มคิดถึงชีวิตหลังเกษียณอายุ	จึงคิดจะซื้อที่ดินและปลูก
บา้น	ในบรเิวณใกล้ๆ	กับบา้นบดิา-มารดา	และญาตพิีน่อ้ง	จงึไดพ้ึง่พาสหกรณใ์นการจำานองโฉนดเพือ่ดำาเนนิ
การอีกครั้งเมื่อปี	 2557	 ซึ่งได้รับคำาแนะนำาในการดำาเนินการ	 และความช่วยเหลือในการดำาเนินการต่างๆ		
จนเรียบร้อย	จากกรรมการ		ตลอดจนวิธีการชำาระเบี้ยเงินกู้	จากกรรมการและพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างต่อเนื่องตลอดมา	 	 ซึ่งนับเป็นโชคดีที่ดิฉันได้ชำาระจนครบถ้วนและดำาเนินการด้านเอกสารต่างๆ	 จน					
รบัโฉนดคนืเรยีบรอ้ยแลว้ในปทีีเ่กษยีณอายพุอด	ี	ดฉินัรูส้กึซาบซึง้และปลาบปลืม้ในการดแูลและใหค้ำาแนะนำา		
ทั้งด้วยนำ้าใจส่วนตัว	และด้วยบริการที่จริงใจจาก	กรรมการและพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	ทุกท่าน	
...และนี่คือที่มาของประโยคที่ขึ้นไว้ว่า...ถ้าไม่มีสหกรณ์	มก.	ในวันนั้น....อาจจะไม่มี	อาจารย์	ชื่อ	สมพิช		ใน
วันนี้....ขอบคุณจริงๆ	จากใจค่ะ

...นางสาวสมพิช เมธีพงษ์ สมาชิก 8599
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 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 เป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด	มิตรคู่บ้าน	ยามยากก็ช่วยเหลือ	
คอยดแูลผลประโยชนใ์หเ้ปน็อยา่งดี	บรกิารกป็ระทบัใจ	เปน็กนัเอง	ใหค้ำาปรกึษาทีด่เีสมอ
มา	ขอให้อยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ตลอดไปค่ะ

...นางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ	สมาชิก	8615

	 มีผลประกอบการดีทำาให้ได้รับปันผลทุกปี	 ได้มีแหล่งเงินสำารองสำาหรับใช้จ่าย					
ได้ดอกเบี้ยสูงดี

...นางสุภาพ เผ่ากุ่ม สมาชิก	8718

	 สมาชิกรวมใจออมทรัพย์	เป็นที่พึ่งทางการเงินเมื่อมีความจำาเป็น

...นางภัทรานิษฐ์ สองเมืองขจรชัย	สมาชิก	8799

	 อาชีพ	“ข้าราชการ”	เป็นอาชีพที่มีเกียรติของประชาชน	จากประสบการณ์การ
ได้มาปฏิบัติเป็นข้าราชการได้เรียนรู้และรับรู้ชีวิต	ความเป็นอยู่ในการทำางานมาจากอดีต
จนถงึปัจจุบนัและทีเ่วลากำาลงัจะเกษยีณอายรุาชการ	ชีวติจรงิของขา้ราชการหากมองใน
แง่การทำางานโดยพื้นฐานทั่วไป	การปฏิบัติงานเน้นการนำาความรู้มาใช้กับเหตุการณ์จริง	
รู้จักความยืดหยุ่นในการนำาความรู้มาปรับใช้วางแผนและแก้ปัญหา	 เป้าหมายและสิ่ง				
คาดหวังมุ่งตรงไปจุดในการให้บริการและประสิทธิผลในงาน	รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการทำางาน
ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 บนเส้นทางในการทำางาน	 บางครั้งการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการต้อง
ทำางานเต็มที่	 มีความสุขกับการทำางาน	 แม้งานหนักเป็นบางช่วง	 สำาหรับเรื่องเศรษฐกิจและความเป็นอยู่...
ความคดิจากความในใจเกีย่วกบัความเปน็อยูข่องขา้ราชการกบัสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ	
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน	ความคิดเห็นส่วนหน่ึงเป็นเสมือนการรับรู้	พร้อมท่ีจะระบายความในใจให้ใครๆ	 ได้รับรู้	
โดยรวมเป็นคำาบรรยาย	 ความรู้สึกว่า...การเป็นข้าราชการเรื่องเงินเดือนก็ไม่มากนัก	จึงต้องอาศัยการรู้จัก	
ความพอเพียงให้พออยู่พอกิน	 พึงระลึกถึงการประหยัด	 อดออม	 ไม่จ่ายเกินตัวหรืออย่าพยายามสร้างหนี้				
แคไ่หนจงึจะเรียกว่าพอดี	เทา่ไหร่จึงจะเรียกวา่ดทีีส่ดุ	สหกรณจ์งึเปน็ทางเลอืกอกีทางหนึง่	ชว่ยเปน็ทีพ่ึง่ยาม
จำาเป็น	 เป็นที่เก็บเงินได้สะดวกสุด	ปันผลดี	 และเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่าที่เอาไว้ใช้ในอนาคตได้	 เป็นวิธี
เก็บเงินออมเงินของข้าราชการท่ีมีเงินเดือนไม่มากนัก	 เป็นแหล่งสำาหรับการออมเงินเผ่ือไว้ในยามฉุกเฉิน	
ทางสายกลางของการดำารงชวีติของผูท้ีป่รารถนามคีวามสขุ	ตอ้งรูจ้กัพอใจในสิง่ทีม่	ีมองขา้งหนา้อย่างมหีวงั	
จะไม่ตึงเครียดในชีวิตจนเกินไป

...นายวินัศ ภูมินาถ สมาชิก	8864
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่พึ่งของคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน	เป็นที่

ให้ความมั่นคงสำาหรับคนที่ต้องการออมทรัพย์	 เป็นฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับ

สมาชิกตลอดไป

...นายวุฒินันท์ คงทัด 	สมาชิก	8974

	 ขอขอบคุณ	สอ.มก.	เป็นอย่างมากที่ให้การบริการทางการเงินแก่สมาชิก	ทั้งใน

ด้านการออมเงิน	การให้สินเชื่อ	และการให้ความรู้ต่างๆ	 ในด้านการจัดการทางการเงิน	

รวมถงึสวสัดกิารตา่งๆ	กระผมไดร้บัประโยชนอ์ยา่งมากในการใช้บรกิารตา่งๆ	ของ	สอ.มก.	

ในด้านการบริการทางการเงินในการดำารงชีวิต	จึงขอให้	สอ.มก.	ประสบความสำาเร็จใน

การบริหารงานและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก	ตลอดไป

...นายประพนธ์ บุญรำาพรรณ	สมาชิก	9048

 ผมมีความรู้สึกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ให้อะไรหลายอย่างดีมาก	อย่างการใช้

เงินและเจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับสมาชิก	ขอให้สหกรณ์ก้าวไกลไปตลอด

...นายสุพรรณ พราทิตย์ สมาชิก	9077

	 เข้า	มก.	เป็นลูกจ้างชั่วคราวกองกิจการนิสิตปี	2537	สมัครเป็นสมาชิก	สอ.มก.	

ตอนบรรจุเป็นลูกจ้างประจำาปี	 2545	 อายุงานของมหาวิทยาลัยได้	 18	 ปี	 รับบำาเหน็จ				

ก้อนไป	ลาออกเป็นพนักงานปี	2559	อีก	4	ปี	จึงเกษียณ

	 การเป็นสมาชิกสหกรณ์จึงมีโอกาสกู้เงินฉุกเฉิน	สามัญ	พิเศษ	เพื่อซื้อที่ดิน	บ้าน	

รถยนต์	 การศึกษาบุตร	 ซึ่งเป็นโอกาสที่ทุกๆ	 คนพึงจะมี	 เพื่อการดำารงชีพอยู่ขณะนี้										

ดังนั้นสหกรณ์จึงเป็นที่พึ่งทางด้านการเงิน	สวัสดิการต่างๆ	กระทั่ง	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	อย่างดี	การดำารงชีวิต

เป็นอยู่ดีขึ้นตามอัตภาพ

	 ดังนั้นสหกรณ์จึงเป็นสถาบันท่ีให้ความช่วยเหลือสมาชิกเป็นอย่างดี	 ต้องขอขอบคุณกรรมการ								

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกท่าน	 ที่อำานวยความสะดวก	 บริการสมาชิกทุกคนเป็นอย่างดี	 ขอบพระคุณ											

มากๆ	ครับ

...ณัฐวัฒน์  ปรีชากูล สมาชิก	9244
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 สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	มีการบริหารแบบมืออาชีพ	ทันสมัย	มีระบบการบริการ

ที่เอื้ออำานวยต่อสมาชิก	เป็นอย่างดี	 เมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของสถาบันอื่นๆ	มี

สวสัดิการทีด่แีกส่มาชกิ	และมแีอพพลเิคชัน่ท่ีสมาชิกสามารถตรวจสอบขอ้มลูของตนเอง

ได้	ทราบการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆ	ได้รวดเร็ว	สอดคล้อง

กับโลกในยุคดิจิทัล	เยี่ยมค่ะ

...นางสาวลี่ลี อิงศรีสว่าง สมาชิก	9352

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่พักใจ	 เมื่อสังคมหว่ันไหว	 ช่วยได้พลัน	 รู้จักเก็บรู้จักใช้											

ไม่อับจน	ถ้าเป็นชาวสหกรณ์	ออมกินนาน

...นางทองทิพย์ จารึกธรรม	สมาชิก	 9385

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง	 โปร่งใส	 และมีการติดต่อ

สื่อสารถึงสมาชิกอย่างสมำ่าเสมอ	 ทั้งยังมีการจัดสวัสดิการต่างๆ	 ให้แก่สมาชิกอย่าง										

ต่อเนื่อง	 มีการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย	 ทำาให้เป็นสหกรณ์ที่										

ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

	 การท่ีสหกรณฯ์	พยายามสง่เสรมิให้สมาชกิมกีารออมอยา่งสมำา่เสมอ	เป็นแนวคิด

ทีด่	ีเพราะผูท้ีจ่ะไดร้บัประโยชนใ์นทา้ยทีส่ดุคอืสมาชกิเอง	การออกระเบยีบเพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิมกีารออม

มากขึ้น	 จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนให้มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 และเชื่อม่ันว่าสหกรณ์														

ออมทรัพย์	 มก.	 จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะเป็นที่พึ่งของสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกได้เม่ือยาม								

เกษียณอายุ

...นายสนธิชัย จันทร์เปรม	สมาชิก	9497

 ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	ที่ทำาให้สมาชิกหลายๆ	ท่านได้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น	 ซึ่งได้มาด้วย	 บ้านที่อยู่อาศัย	 รถยนต์เพื่ออำานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต

ประจำาวนั	ช่วยปลดหน้ีปลดทกุขข์องสมาชกิ	สอ.มก.	ในยามยากจรงิๆ		ขอขอบคณุสหกรณ์

ออมทรัพย์	มก.จากใจครับ

...พิสิฐ  ประเสริฐสุข 	สมาชิก	 9845
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 สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยให้สมาชิกรู้จักการออมเงินไว้ใช้

ยามเกษยีณ	และเม่ือยามทีส่มาชกิเดอืดรอ้น	มคีวามจำาเปน็ตอ้งใช้เงนิ	สหกรณอ์อมทรพัย	์

มก.	ก็ให้ความช่วยเหลือโดยการให้กู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก	และยังมี

สวสัดิการต่างๆ	เพ่ือชว่ยเหลือสมาชกิอนักอ่ให้เกดิความพงึพอใจตอ่สมาชกิท่ีมตีอ่สหกรณ์

ออมทรัพย์	มก.	

...นางสุมาลี ภู่รัตน์ สมาชิก 9863

	 ความประทับใจสหกรณ์ออมทรัพย์	 มก.	 จำากัด	 ที่มีต่อชีวิตของข้าพเจ้า	 โดย

ข้าพเจ้ามีความสุขสบาย	 และมีบ้านเป็นของตนเอง	 และมีที่ดินพอปลูกพืชหลังชีวิตที่

เกษียณอายุ	และขอขอบคุณที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	จำากัด	ให้สวัสดิการต่างๆ	ที่ดีๆ	ให้

กับสมาชิกทุกคน

...นางสาวเยาวลักษณ์ สุดประเสริฐ 	สมาชิก	9970

	 การไดเ้ปน็สมาชกิสหกรณ	์เปน็ความเชือ่มั่นวา่เราเป็นสว่นหนึง่ของมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์แล้วจริงๆ	 และในยามที่เราลำาบากขัดสนเรื่องเงิน	 ก็ยังเป็นที่พึ่งให้เราโดย

ไม่ต้องไปยืมจากใครให้เขาดูถูกหรือไปยืมจากเงินกู้นอกระบบ	 เราสามารถทำาเรื่องกู้ยืม

ได้หลายรูปแบบ	ขึ้นอยู่กับวงเงินที่เราต้องการ	แต่มีข้อแม้ว่าต้องหักส่วนหนึ่งเพื่อซื้อหุ้น

ไว้	 ซึ่งเราไม่อยากให้หัก	 แต่จริงๆ	 แล้วเงินส่วนนั้นมันกลับเป็นเงินเก็บไว้ให้เราในยาม

เกษียณนั่นเอง

	 เราอยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์พึงรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกให้มากที่สุด	และช่วยเหลือสมาชิก

โดยมีข้อแม้ให้น้อยที่สุด	เพราะบางคนก็มีความเดือดร้อนมากจริง	

...นางกานดา เขียวรัตน์ สมาชิก	10701 

ส-สร้างสุข

อ-อบอุ่น

ม-มุ่งมั่น

ก-ก้าวไกล

นายวินัย โพธิ์สุวรรณ์  สมาชิก	10844
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	 สหกรณ์ฯ	มีการทำางานที่เป็นระบบ	การติดต่อให้ความช่วยเหลือรวดเร็ว	

...นายธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ  สมาชิก	11690 

1.	มีสวัสดิการดี

2.	มีการสนับสนุนแนวทางที่ดี

...นายเดื่อ ภู่แพ สมาชิก 11762

มีความอบอุ่นและมีความสุข	ที่ได้อยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	

...นายสุบิน  เทพนอก  สมาชิก	11961

 ประทับใจตรงที่สหกรณ์ได้ให้ปัจจัย	4	แก่สมาชิก	ที่เงินเดือนน้อยๆ	เช่น		

	 1.ให้มีที่ดินและบ้าน

	 2.	กู้ต่อยอดทำามาหากิน

	 3.	ให้สวัสดิการ	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	วันเกิด	ฯลฯ

	 4.	ให้เครื่องนุ่งห่ม	(แจกเสื้อ)

	 อีกอย่างให้สมาชิกรู้จักคำาว่า	ออม	และ	รู้จักคำาว่า	ฉ.		

	 สุดท้ายผมขอให้สหกรณ์	 ม.เกษตร	 มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไปและเป็นที่พึ่งแก่สมาชิก					

ตลอดไป

	 ขอบคุณบุคลากรสหกรณ์ทุกคนที่ให้บริการอย่างดี	ขอให้มีความสุขทุกคน

...นายทรงวุฒิ ยอดประสิทธิ์ สมาชิก	12127

 1.	ประทับใจในการดูแลอย่างดี

	 2.	ประทับใจในการให้บริการที่ดี

	 3.	ประทับใจอีกมากมายที่ได้รับบริการจากพนักงานของสหกรณ์

...นายสิทธิชัย วัฒนะโชคชัย	สมาชิก	12128
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ค ำร้องขอรับสวัสดิกำรสมำชิกและใบส ำคัญจ่ำยเงิน 

 
วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ........................ 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ.........ปี  สมาชกิเลขที่...................... 
สังกัด.................................โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มือถือ.............................. มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการ  
 

①  สวัสดิกำรช่วยเหลือด้วยเหตุเจ็บป่วย 
        1.    อัมพาต อัมพฤกษ์ ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคร้ายแรงอื่นๆ (5,500 บาท/ปี) 
② กรณีต่อไปนี้ รวมกันไม่เกิน 6,500 บำท/ปี 
   2.1     ตรวจเพือ่ดูอาการตามค าสั่งแพทย์ตั้งแต่ 4 ชม. ขึ้นไป (300 บาท/วัน)  
    2.2    ผู้ป่วยใน (500 บาท/คืน) ระหว่างวันที่............................................................................................................................................................................................................................. 
   2.3     ได้รับอุบัตเิหตุ กระดูกหัก หรือแตก หรือมีบาดแผลฉกรรจ์ (2,000 บาท) 
   2.4    ได้รับอุบัติเหตุ มีบาดแผลฉีกขาด ได้รับการรักษาโดยการเย็บแผล  โปรดระบุจ านวน………………….………..เข็ม 
                  (3  - 5 เข็ม  = 500 บาท,   6 - 8 เข็ม  = 1,000 บาท,   9 - 10 เข็ม = 1,500 บาท,   11 เข็มขึ้นไป  =  2,000 บาท) 
   2.5    เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ประเภทผู้ป่วยนอก และมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัว โปรดระบุจ านวน..............................วัน  
                 (4 - 7 วัน =  500  บาท,  8 - 14 วัน = 1,000 บาท,  15 - 21 วัน = 1,500 บาท,  22 วันขึน้ไป = 2,000 บาท) 
เอกสำรแนบประกอบ  1. ส าเนาบตัรประจ าตัวฯ    2. ส าเนาใบรับรองแพทย์ หรือส าเนาใบเสรจ็รับเงิน หรือหลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

③ สวัสดิกำรรับขวัญบุตร (2,000 บาท) เอกสำรแนบประกอบ  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวฯ  (2) ส าเนาทะเบียนสมรส (3) ส าเนาสูติบัตร 
④ สวัสดิกำรสมรส/สมรสทีไ่ม่มีบุตร (2,000/*400)   เอกสำรแนบประกอบ  (1)  ส าเนาบตัรประจ าตัวฯ   (2)  ส าเนาทะเบยีนสมรส 

⑤  สวัสดิกำรอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์/ บวชชี หรือบวชชีพรำหมณ์ (2,000 บาท) 
เอกสำรแนบประกอบ (1) ส าเนาบัตรประจ าตัว               (2) ส าเนาหลักฐานการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 
                         (3) ส าเนาหนังสือรับรองการอุปสมบท หรือเอกสารแสดงการประกอบพิธีฮัจญ์ / ส าเนาหนังสือรับรองการบวชชี หรือบวชชีพราหมณ์ 

⑥ สวัสดิกำรบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม (บิดา/มารดา/บุตร = อายุหุ้น*1,900/4) (คูส่มรส = อายุหุ้น*1,900/2) 
    บิดา/มารดา   คู่สมรส   บุตร  (อายุไม่เกิน 18 ปี)    ช่ือ-สกุล.....................................................................................................................พร้อมแนบเอกสาร  
ผู้ถึงแก่กรรม (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวฯ (2) ส าเนาใบมรณบตัร  (3) ส าเนาทะเบยีนบ้าน  (4) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
สมำชกิ       (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวฯ (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (3) ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้ามี)   (4) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

⑦  สวัสดิกำรโสด (*400) เอกสำรแนบประกอบ  ส าเนาบตัรประจ าตัวฯ หรือหลักฐานอื่นที่เกีย่วข้อง 
⑧  สวัสดิกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต (อายุหุ้น*1,900) / สวัสดิกำรขวัญถุง 
เอกสำรแนบประกอบ  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวฯ     (2) ส าเนาค าสั่ง หรือหนังสือเกี่ยวกับการโอนยา้ย หรือลาออก 

 
           ข้าพเจา้ขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารแนบประกอบเป็นความจริงทุกประการ หากเป็นเท็จข้าพเจ้าตกลงจะรบัผดิชอบ
ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และยินดทีี่จะให้สหกรณ์ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
ขอรับเงินสวัสดิการ   เงินสด  เข้าบัญชีเงนิฝาก  ออมทรัพย์   หรือ    ออมทรัพย์พิเศษ   เลขที่บัญชี............................... 
 ช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน/สามญั/พิเศษ 
 

  (ลงชื่อ).........................................................................ผู้เบิก/ผู้รับเงิน 
                                                                            (นาย/นาง/น.ส.)............................................................ 
หมายเหตุ ยื่นขอรับสวสัดิการภายใน 1 ปี หากพน้ก าหนดไม่มีสทิธิ์ขอรับสวัสดิการ (มติคณะกรรมการ 10/2563 วันที่ 12 มิ.ย.63) 
             ถือใช้ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2563 
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  50  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่...........................................................
เรื่อง แสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์
เรียน ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)...............................................................................................อายุ.................ปี
สมาชิกทะเบียนเลขที่..............................................สังกัด (สำานัก/สถาบัน/คณะ)..............................................................
หน่วยงาน...................................................................โทรศัพท์...........................................ภายใน...................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................
ตำาบล/แขวง..............................................อำาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...................................
รหสัไปรษณยี.์.......................โทรศพัท.์..................................ขอแสดงเจตนาตัง้ผูร้บัโอนประโยชน ์ตามทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรา 
42/2 พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8  เมื่อ
ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ดังนี้

ลำาดับ ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ์ เลขประจำาตัวประชาชน

1

2

3

4

5

 โดยมเีงือ่นไขดงันี.้......................................................................................................................................................
……………………………..................................……………………………………………………………………………
และหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีผู้รับโอนประโยชน์หลายคน สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้คนละเท่าๆ กัน
 ทั้งนี้ เพื่อรับเงินค่าหุ้น เงินสะสมรายเดือน เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย ตลอดจนเงินช่วยเหลือ
ต่างๆ และ/หรือเงินอื่นๆ ของข้าพเจ้าที่พึงได้รับจากสหกรณ์ฯ  ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำาเนินการ

  (ลงชื่อ) ............................................................... ผู้ทำาหนังสือ

   (...........................................................)
 ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้    ขอรับรองว่าผู้ทำาหนังสือได้แสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่อหน้าข้าพเจ้า และได้
ทำานิติกรรมนี้ในขณะมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ  ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยานในหนังสือฉบับนี้

  (ลงชื่อ) ............................................................... พยาน

   (...........................................................)

  (ลงชื่อ) ............................................................... พยาน

   (...........................................................)

หมายเหตุ  : เฉพาะเงินรับฝากต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีและชื่อผู้มีสิทธิถอนเงินเป็นคนเดียวกันเท่านั้น
 : ในกรณีอื่นที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายมรดก
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คำาร้องทั่วไป

	 	 	 	 	 	 	 เขียนที ่     
	 	 	 	 	 วันที ่       เดือน   พ.ศ.  

เรื่อง	        
เรียน	 ประธานกรรมการ		 	 	 	
สิ่งที่ส่งมาด้วย       

	 	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/น.ส.)      อาย ุ              ปี
สมาชิกทะเบียนเลขที ่  สังกัด	(สำานักฯ/สถาบัน/คณะ)     
โทรศัพท ์  ภายใน   โทรศัพท์มือถือ    
ที่อยู่ปัจจุบัน  ซอย   ถนน   แขวง/ตำาบล  
เขต/อำาเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   
มีความประสงค์			(ชี้แจงเหตุผลพร้อมแบบเอกสารประกอบเรื่อง)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)      

	 	 	 	 	 	 (นาย/นาง/น.ส.)     
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