จดหมายข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด
ปีที่ 13 ฉบับที่ 86 ประจำ�เดือน เมษายน – มิถุนายน 2558

โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน และสัมมนาการเงิน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2558
ณ อ่าวทุ่งโปรง ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำ�ปี 2558
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ตึกสูติกรรมชั้น 5

บรรณาธิการ แถลง
สวัสดีครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน
ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด มีอายุครบ 40 ปี ในวันศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2558 นี้
ถือเป็นโอกาสที่ดีและภาคภูมิใจของสมาชิกทุกคนที่สหกรณ์ดำ�เนินการและเจริญเติบโตมาตลอดเวลาจนมี
สินทรัพย์ ณ ไตรมาสที่สาม ของปีบัญชี 2558 มีมูลค่าถึง หลักหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกขึ้น
ที่ห้องประชุมตึกสูติกรรม ชั้น 5 ซึ่งทุนการศึกษาในปีนี้ได้รับจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิจำ�นวนเงิน 3 ล้านบาทเพื่อจัด
สวัสดิการให้กบั สมาชิก และมีสมาชิกใช้สทิ ธิข์ อรับสวัสดิการเพือ่ ทุนการศึกษาจำ�นวน 1,235 ราย โดยแยกเป็น		
1. ทุนเรียนดี		
จำ�นวน 415 ราย เป็นเงิน 498,000 บาท
2. ทุนส่งเสริมการศึกษา จำ�นวน 820 ราย เป็นเงิน 2,212,500 บาท		
รวมเป็นเงินที่สหกรณ์มอบเป็นทุนเพื่อสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิกทั้งหมดจำ�นวน 2,710,500 บาท
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปีบัญชี 2558นั้นที่สำ�คัญเป็นดังนี้
นายจำ�นงค์ ศรีแจ่ม
กรรมการและเลขานุ
การ
1. สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 12,404,010,538.65 บาท
2. สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ
247,585,298.26 บาท
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้ สหกรณ์ฯได้กำ�หนดวันสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
จำ�นวน 7 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มแพทย์ฯ 2 คน กลุ่มพยาบาล 3 คน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1 คน และกลุ่มลูกจ้างประจำ� 1 คน จึงขอเชิญชวนสมาชิก
ทุกท่านมาใช้สิทธิ์ในการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ ณ บริเวณหน้าตึกผ่าตัดศัลยกรรม เวลา 07.00น.ถึง 14.30 น. สมาชิกที่มาใช้สิทธิ์จะได้รับ
กระเป๋าเป้ที่ระลึก 40 ปี สหกรณ์ฯคนละ 1 ใบนะครับ

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์มีทุนดำ�เนินการ
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12,321,214,747.12 บาท

แหล่งที่มาของทุน
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำ�รอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
กำ�ไรสะสม

2,665,010,840.00
532,740,749.18
161,913,528.24
5,461,951,643.51
3,158,750,000.00
36,913,733.79
83,431,749.00
220,502,503.40

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน
เงินให้สมาชิกกู้
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
เงินลงทุนในตราสาร
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่น

1,666,742,303.35
6,272,260,792.00
4,244,745,891.56
46,221,498.57
91,244,261.64

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ส ารจากประธานกรรมการ
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
ฉบั บ นี้ ส มาชิ ก จะเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงของจดหมายข่ า วสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
วชิรพยาบาล จ�ำกัด โดยจัดพิมพ์เป็น 4 สี ท�ำให้รูปเล่มสวยงามขึ้น แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะจะเปลี่ยนการออกจาก 2 เดือนฉบับ เป็น 3 เดือนฉบับ รวมปีละ 4 ฉบับ
ครับ ท�ำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มแต่สีสวยงามขึ้นด้วย
เดือนกันยายน 2558 ใกล้เข้ามาอีกแล้ว แน่นอนคงจะต้องมีสมาชิกจ�ำนวนหนึ่ง
ครบเกษียณอายุ ซึ่งรวมทั้งผมด้วยในปีนี้ การเกษียณอายุคือการพ้นจากหน้าที่การงาน
ประจ�ำที่ท�ำมา 30 – 40 ปี สิ่งที่ตามมาคือ รายรับทุกเดือนจะต้องลดลง การเตรียมตัว
เพื่อเกษียณอย่างมั่นคง ไม่ใช่เริ่มเมื่อเกษียณอายุเพราะจะไม่ทัน จะเห็นได้ว่า เมื่ออายุ
55 สหกรณ์จะไม่ให้กู้เงินอีก เพื่อสมาชิกจะได้เตรียมตัวเกษียณอายุอย่างไม่มีหนี้ ใช้ชีวิต
บั้นปลายอย่างมีคุณภาพและความสุขขอย�้ำอีกครั้งนะครับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ
ส�ำคัญมาก “ต้องมีเงินใช้หลังเกษียณและจากไปเมื่อใช้เงินหมด” จึงขอให้สมาชิกทุกท่าน
ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนเพื่อชีวิตหลังเกษียณ ค�ำถามก็คือเราต้องการจะมีเงินเท่าไร
เพื่อเอาไว้ใช้หลังเกษียณ เป็นค�ำถามที่ตอบยากขึ้นกับแต่ละบุคคล ขอให้พิจารณา ดังนี้
1. คิดว่าตัวเราจะอายุยืนไปเท่าไร ก็ขึ้นกับสภาพร่างกาย โรคภัย พันธุกรรม เช่น ถ้า พ่อ – แม่ เราอายุยืนถึง 100 ปี เราก็มีโอกาส
เช่นกันที่จะอายุเท่านั้น แต่ถ้าเรามีทั้งความดัน เบาหวาน ไม่ออกก�ำลังกาย น่าจะอายุน้อยกว่านั้น อายุเฉลี่ยคนไทยประมาณ 72 ปี
ก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้น ก็น่าจะต้องมีเงินจ�ำนวนหนึ่งเผื่อค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้ด้วย
2. ประมาณค่าใช้จ่ายรายปีว่าควรจะเป็นเท่าไร ถ้าจะอยู่ 20 ปี หลังเกษียณควรจะมีเท่าไร ประมาณตามจริงนะครับ จ�ำนวนเงิน
จะได้ไม่มาก เดี๋ยวจะหมดก�ำลังใจเก็บเงิน
3. เรียนรู้การลงทุนว่าควรจะลงทุนอะไร เพื่อให้ต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ เช่นเริ่มเมื่ออายุ 30 ปี จะมีเวลา 30 ปี ในการค่อย ๆ ลงทุน
เมื่อถึง ณ เกษียณอายุจะมีเงินได้ตามที่ต้องการ
หวังว่าสมาชิกคงจะได้ไอเดีย เพื่อการออมเงินไปใช้หลังเกษียณนะครับ
ขอเชิญสมาชิกที่จะเกษียณอายุทุกท่านเข้าร่วมงานมุทิตาจิตสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
2558 ณ สวนนงนุช เช่นเคย
ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ในเดือน สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้
ในปีบัญชี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้
1. กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ฯ 2 ต�ำแหน่ง
2. กลุ่มพยาบาล 					
3 ต�ำแหน่ง
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป				
1 ต�ำแหน่ง
4. กลุ่มลูกจ้างประจ�ำ
1 ต�ำแหน่ง
เช่นเคยครับ คณะกรรมการด�ำเนินการ มีรางวัลแด่ท่านสมาชิกผู้โชคดีที่มาในสิทธิ์ในการสรรหากรรมการด�ำเนินการ ดังนี้ เงินสด
5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 1 รางวัล เงินสด 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) 2 รางวัล และเงินสด 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
20 รางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vajiracoop.com หรือ โทรศัพท์ 02-2418111

มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ นะครับ
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สาส์น จาก คณะกรรมการ ข้อบังคับและระเบียบ

ใ

นสั ง คมของคนที่ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น จ�ำเป็ น จะต้ อ งมี ร ะเบี ย บก�ำหนดขึ้ น เพื่ อ ให้
เกิดความสงบเรียบร้อย และมีวินัย ยิ่งเป็นสถาบันการเงิน ระเบียบที่มียิ่งต้อง

เข้มงวด รัดกุมเพื่อมิให้เกิดการทุจริต หรือเบียดบังเอาทรัพย์สินไปเป็นประโยชน์
ส่วนตน ผมเคยสงสัย ค�ำว่า ข้อบังคับ และ ระเบียบ ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร

ข้อบังคับ ชื่อ บอกอยู่แล้วว่า มันเป็นการ บังคับ ให้ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตาม ไม่มีข้อยกเว้น การแก้ไขข้อบังคับ เป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทั้ง 15 ท่านที่ผ่านการเลือกตั้งมา ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ท�ำได้คือ
พิจารณา กลั่นกรอง หาข้อสรุป แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ขอความเห็นชอบ
จากสมาชิกทั้งหมด แล้วจึงน�ำมติที่ว่านี้ ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาว่า

นายแพทย์ พลเลิศ พันธุ์ธนากุล

ไม่ขัดต่อกฎหมาย จากนั้นจึงจะประกาศใช้
มีตัวอย่างของการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติของสมาชิก ซึ่งเดิม ไม่มีค�ำว่า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงต้องมีการเติมลงไปเพื่อคงสมาชิกภาพของสมาชิกเดิมที่เคยสังกัดวชิรพยาบาลไว้
การแก้ไขนี้ มีความส�ำคัญ เพราะผูกโยงไปถึงอนาคต จะมีค�ำถามเกิดขึ้นมากมาย เช่น จะรับสมาชิกใหม่เพิ่มไหม หากมี
คณะใหม่ๆ เพิ่มมา จะนับรวมด้วยไหม ถ้านับรวม จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ถึงได้บอกว่า การแก้ไข ต้องใช้มติของสมาชิก
ทั้งหมด เพราะผลกระทบมันกว้าง

ระเบียบ โดยชื่อ ก็บอกอยู่แล้วว่า มี ระเบียบ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ แม้คณะกรรมการทั้ง 15 ท่าน
ซึ่งผ่านการเลือกตั้งมาจะสามารถแก้ไขระเบียบได้หรือเขียนระเบียบใหม่โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ แต่เมื่อแก้ไข
แล้ว ยังคงต้องส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา ว่าไม่ขัดต่อกฎหมายและให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะประกาศใช้
มีระเบียบมากมายที่สมาชิกหลายท่านไม่ทราบ โดยเฉพาะระเบียบที่ว่าด้วยสวัสดิการที่สมาชิกพึงจะได้รับ เช่นระเบียบ
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระเบียบว่าด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกซึ่งดอกเบี้ยต�่ำมาก ระเบียบ
ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเองถึงแก่กรรม หรือกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม
รวมถึงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอุบัติภัย รู้เรื่องเกี่ยวกับระเบียบพวกนี้แล้ว สมาชิก
จะรักสหกรณ์ออมทรัพย์มากขึ้น และจะเกิดความรู้สึกราวกับว่า องค์กรนี้ เป็นสถาบันการเงินที่ยืนอยู่เคียงข้างเรา
ยามที่เรา มี(เงิน) เอามาฝาก ยามที่เราทุกข์ยาก ก็มาถอน ยามที่เราเดือดร้อน ก็มากู้ รวมถึง ยามที่เราประสบภัย สหกรณ์ก็มี
สวัสดิการช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมชวนคนที่อยู่ใกล้ตัวมาสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาลยินดีต้อนรับ.
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การกู้ “โครงการประกันภัยผูค้ ำ�้ ประกัน”
การเปลีย่ นแปลงระเบียบการให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก “โครงการประกันภัย
ผู้ค�้ำประกัน” มีดังนี้

นางอรกัญญา ตุลวรรธนะ
ผู้จัดการ

1. ก�ำหนดวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
2. ระยะเวลาผ่อนช�ำระไม่เกิน 84 งวด
3. ใช้บุคคลค�้ำประกัน 1 คน
4. การประกันภัย มี 2 ประเภท คือ
4.1 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย ค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร คิดเป็น ร้อยละ 0.60 ของ
จ�ำนวนเงินกู้หนึ่งแสนบาท ต่อปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
		 4.1.1 กรอกข้อมูลของผู้กู้ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ( ตอบค�ำถามตามความเป็นจริง )
		 4.1.2 ผู้กู้ ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริษัทรับประกันไม่เกิน 500, 000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
		 4.1.3 บริษัท จ่ายค่าสินไหมทดแทน 100% ของยอดเงินกู้ตามทุนประกัน แต่ต้องไม่เสียชีวิตจากโรคร้ายแรงที่เป็น
มาก่อน 365 วัน นับแต่วันท�ำสัญญา
4.2 การประกันภัยผู้ค�้ำประกัน ประเภทเงินกู้สามัญ ค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของจ�ำนวน
เงินเอาประกันภัยหนึ่งแสนบาท ต่อปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
		 4.2.1 บริษัท จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 80 % ของหนี้คงเหลือ ไม่รวมดอกเบี้ย ทั้งนี้ ผู้กู้ ต้องผ่อนช�ำระเกิน
3 งวด นับแต่วันท�ำสัญญา
		 4.2.2 ผู้ค�้ำประกันรับผิดชอบ หนี้ส่วนที่เหลือ
5. อนุมัติเงินให้กู้ภายใน 10 วันท�ำการ นับจากวันที่ยื่นค�ำขอกู้
6. สมาชิกผูก้ รู้ ายเดิม ทีม่ วี งเงินกูไ้ ม่เกิน 600,000 บาท และวงเงินกูเ้ กิน 600,000 บาท
ถึง 1,200,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 120 งวด สามารถด�ำเนินการได้ตามเงื่อนไข
ดังนี้
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6.1
กำ�หนดวงเงินกู้

กำ�หนดวันขอกู้

ผ่อนชำ�ระ

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,100,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 900,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 700,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท

ตั้งแต่ ปัจจุบัน ถึงวันที่ 9 เมษายน 2559
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2560
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ไม่เกิน 120 งวด
ไม่เกิน 114 งวด
ไม่เกิน 108 งวด
ไม่เกิน 102 งวด
ไม่เกิน 96 งวด
ไม่เกิน 90 งวด
ไม่เกิน 84 งวด

กำ�หนดวงเงินกู้

กำ�หนดวันขอกู้

ผ่อนชำ�ระ

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 600,000.00 บาท

ตั้งแต่ ปัจจุบัน ถึงวันที่ 9 เมษายน 2559
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2560
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ไม่เกิน 120 งวด
ไม่เกิน 114 งวด
ไม่เกิน 108 งวด
ไม่เกิน 102 งวด
ไม่เกิน 96 งวด
ไม่เกิน 90 งวด
ไม่เกิน 84 งวด

6.2

ถาม – ตอบ
1.

การเข้าร่วมสัมมนาและงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ที่จะจัดขึ้นใน วันที่
12 - 13 กันยายน 2558 บุคคลท่านอื่นที่ไม่ใช่ผู้เกษียณอายุ และ ผู้ติดตาม
สามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ทางสหกรณ์ขอสงวนสิทธิใ์ ห้แก่ผเู้ กษียณอายุและผูต้ ดิ ตามของผูเ้ กษียณอายุจ�ำนวน1ท่าน
เท่านั้นค่ะ

2.

ผู้เกษียณอายุที่ไม่มีผู้ติดตามที่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น คู่สมรส หรือ บุตร
สามารถให้บุคคลอื่นเป็นผู้ติดตามแทน ได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ผู้เกษียณ ต้องท�ำบันทึกข้อความ แจ้งความประสงค์มายังสหกรณ์ ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม
2558 ค่ะ
6
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ดาว (พราวแสง) สหกรณ์
ความภาคภูมิใจ

ข้าพเจ้า นายสิน ประสานดี เลขทะเบียนสมาชิก 004110 ลูกจ้างประจ�ำ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกอยู่ที่ศูนย์เปล ปัจจุบันเป็นพนักงานต้อนรับ ณ ตึกอ� ำนวยการ หน่วยประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้า
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรวชิรพยาบาล ภูมิใจที่ได้มีผู้บังคับบัญชา คือ นายแพทย์ อนันต์
มโนมัยพิบูลย์ ที่คอยอบรมและตักเตือนข้าพเจ้ามาตลอดหลายสิบปี อีกหนึ่งความภูมิใจของข้าพเจ้าคือ การมีสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาลคอยสนับสนุนครอบครัวของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาบุตรของข้าพเจ้า
ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบชั้นปริญญาตรี
บุตรของข้าพเจ้า น.ส. เมธินี ประสานดี ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีความประพฤติดีทั้งที่บ้านและ
ที่โรงเรียน ได้เป็นประธานนักเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งหนึ่ง ทางผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรี
ศรีสุริโยทัย ซึ่งในขณะนั้นบุตรของข้าพเจ้าก�ำลังศึกษาอยู่ ได้คัดเลือกให้ บุตรของข้าพเจ้า เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาค
กัณฑ์เทศมหาชาติของทางโรงเรียน และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้
พระราชทานโอวาท และ พระราชทานพรให้ประสบความส�ำเร็จ นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของบุตรของข้าพเจ้า
ขณะนี้ บุตรของข้าพเจ้า ได้ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว.)
เกียรตินิยมอันดับที่ 2 ตอนแรกบุตรของข้าพเจ้ามีความคิดที่จะไปเป็นเภสัชกรตามโรงพยาบาลต่าง ๆ แต่ทางมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้มาติดต่อให้ไปเป็นอาจารย์ของระดับชั้นปริญญาตรี ซึ่งทั้งนี้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย บุตรของข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในอนาคตอยู่แล้ว ปัจจุบันบุตรของข้าพเจ้าจึงได้เป็นอาจารย์สอนระดับ
ชั้นปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา “ขอขอบคุณวชิรพยาบาลเป็นอย่างยิ่งที่ให้บิดาของฉัน นายสิน ประสานดี ท�ำงานในองค์กร
แห่งนี้ และได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล” น.ส. เมธินี ประสานดี กล่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2549
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ประกาศ
เรียนสมาชิกทุกท่าน เนื่องด้วย
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันเกิด
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด
ทางสหกรณ์ ฯ จะมีการทำ�บุญตักบาตรอาหารแห้ง
ในเวลา 7.00 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน
ที่มีจิตศรัทธามาทำ�บุญร่วมกันค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด

โทรศัพท์ 0-2241-8111 โทรสาร 0-2241-3451
www.vajiracoop.com, email : info@vajiracoop.com

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด โทร. 0 2903 8257-9

