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	 ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	ในหมวดที่	7	นอกจากจะก�าหนดรายละเอียดต่าง	ๆ  
เกี่ยวกับคณะกรรมการด�าเนินการ	 ซึ่งครอบคลุมทั้งใน
ส่วนของคุณสมบัติ	 อ�านาจหน้าที่	 ก�าหนดเวลาอยู ่ใน
ต�าแหน่ง	 องค์ประชุม	 รวมไปถึงความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการด�าเนินการแล้ว	ยังก�าหนดให้คณะกรรมการ 
ด�าเนินการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	ขึ้นมาอีก	 
5	ชุด	พร้อมอ�านาจหน้าที่	ได้แก่	คณะกรรมการอ�านวยการ 
คณะกรรมการเงินกู ้	 คณะกรรมการศึกษาอบรมและ 
การประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ	
และคณะกรรมการสวัสดิการ
	 ข้อบังคับข้อ	81	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	
ข้อบังคับและระเบียบ	 ให้คณะกรรมการข้อบังคับและ
ระเบียบมีอ�านาจหน ้าที่ เ กี่ยวข ้องกับข ้อบังคับและ
ระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์	 ข้อบังคับ	 มติ	
และค�าสั่งของสหกรณ์	รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี
	 1)	 เสนอแนะคณะกรรมการด�าเนินการในการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
	 2)	 ด�าเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สหกรณ ์ 	 เพื่ อขอความเ ห็นชอบจากที่ประชุมของ 
คณะกรรมการด�าเนินการเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
เพื่อพิจารณา
	 3)	 ด�าเนินการร่างหรอืแก้ไขเพิม่เตมิระเบียบต่าง	ๆ  
ของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อคณะกรรมการ 
ด�าเนินการเพื่อพิจารณา
	 4)	 ด�าเนินการอืน่	ๆ 	ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการ 
มอบหมาย
	 ในปีบัญชี	2563	ท่ีผ่านมา	คณะกรรมการข้อบังคับ 
และระเบียบได้ด�าเนินการแก้ไขรวมทั้งจัดท�าระเบียบ	
ประกาศ	ฯลฯ	ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมาย 
ดังนี้

คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ
	 1.	 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ	 ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ	
	 (เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)
	 2.	 จั ดท� า ป ร ะก าศ 	 สหกรณ ์ อ อมทรั พ ย  ์
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ที่	52	/	2563	เร่ือง	นโยบายด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเ งินแก ่การก ่อการร ้ ายและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง	
	 (เพื่อให้เป็นไปตามที่	พรบ.สหกรณ์ก�าหนด)
	 3.	 จัดท�าแนวทางปฏิบัติ	 เร่ือง	 การรายงาน
ธุรกรรมส�าหรับสถาบันการเงิน	ประเภท	สหกรณ์
	 (เพื่อให้เป็นไปตามที่	พรบ.สหกรณ์ก�าหนด)
	 4.	 จัดท�าระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	
	 (เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะน�า)
	 5.	 แก ้ ไข 	 ข ้ อบั ง คั บสหกรณ ์ ออมทรั พย ์ 
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	พ.ศ.	2554	ข้อ	69	(2)
	 (เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ)
	 6.	 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 
จ�ากัด	ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ	
	 (เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ)
	 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง	ๆ 	หรือการแก้ไข
ข้อบังคับ	 เป็นเร่ืองท่ีสหกรณ์ต้องเอาใจใส่ด�าเนินการ 
อยู่เสมอ	เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ  
ที่ทางราชการก�าหนด	 รวมทั้งเพ่ือความถูกต้องชัดเจน
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่สมาชิกอย่าง 
เท่าเทียม	เป็นธรรม	เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและม่ันคง
ของสหกรณ์สืบไป

สารจาก
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พราวแสง
ดาว

	 ส วั สดี ท ่ า นสมา ชิกสหกรณ ์ ออมทรั พย ์ 
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ทุกท่าน	ดาวพราวแสงฉบับน้ีเป็น 
ฉบับไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	 2563	 ซึ่งที่ 
ผ่านมาได้น�าเสนอเร่ืองราวดี	ๆ 	ของสมาชิกที่ประสบ- 
ความส�าเร็จในชีวิตการท�างานและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไปพร้อมกับระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นของชีวิต 
การเป ็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	 และได ้ เวียนวนไปกับ
สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ที่สหกรณ์ได ้จัดมอบแก่สมาชิก 
ตลอดชีวิต	 ไม่ว่าด้านเงินกู้	 เงินออมประเภทต่าง	 ๆ 
พร้อมดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมแต่ละประเภท	มอบทนุต่าง	ๆ  
เงินช่วยเหลือด้านต่าง	ๆ 	แก่สมาชิกที่ประสบเหตุด้าน
สาธารณภัย	 อัคคีภัย	 การเตรียมพร้อมหลังเกษียณ	 
ซึ่งสิ่งต่าง	ๆ 	เหล่าน้ีท�าให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
	 ในฉบับนี้ ขอน� า เสนอ	 ให ้ เรา ได ้มารู ้ จั ก 
ดาวพราวแสง	ที่มีความวิริยะอุตสาหะด้านการท�างาน
และให ้การดูแลสมาชิกในครอบครัวเป ็นอย ่างดี
สม�่าเสมอ	แม้ต้องรับภาระหนี้สินในฐานะผู้ค�้าประกัน
เป็นจ�านวนเงินกว่าสองแสนบาท	
 คุณธนาวุฒิ เสมวงค์	 เลขทะเบียนสมาชิก	
009644	 ต� าแหน ่ งพนักงานทั่ ว ไป	 สั งกัดคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 เป็นสมาชิกสหกรณ์	 ฯ	
ตั้งแต่ปี	 2548	 ได้เริ่มท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ี 
คนงาน	มีเงินเดือนน้อย	ต้องดูแลแม่	ภรรยา	และลูก	
โดยเช่าบ้านอยู่	และรับอยู่เวรจ้างนอกเวลา	
	 หลังจากได ้ เป ็นสมาชิกสหกรณ ์ฯ	 ได ้ ใช ้
สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ด้านเงินกู้ฉุกเฉิน	 การศึกษาบุตร	 

รวมถึงสวัสดิการด้านน�้าท่วม	ซึ่งบ้านเช่าได้รับผลกระทบ 
ดังนั้นจากการเป็นสมาชิกจนถึงปี	2556	ได้ตัดสินใจ 
กู ้เงินสามัญประกันภัยเพื่อที่อยู ่อาศัยสร้างบ้านให้
มารดาได้อยู ่อาศัย	 และเป็นที่ใช ้ชี วิตหลังเกษียณ 
อันเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัว	แม้จะ 
ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงาน	แต่ก้อต้องดูแลครอบครัว 
ให้เป็นอย่างดี	 ซึ่งต้องอาศัยโอกาสจากโครงการดี	 ๆ 
ของทางสหกรณ ์มาช ่วยเหลือลงทุนการค ้าขาย 
ของเก่าในช่วงเวลาหลังเลิกงาน	 ส่งเสียบุตรให้ได้
ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีเทียบเท่าคนอื่น	 ล่าสุด 
จากโครงการเงินกู ้ เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษโควิด-19	 
ได้น�ามาเป็นค่าเทอมบุตร	อย่างทันท่วงที	
	 จากประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	
คุณธนาวุฒิ เสมวงค์	 ได้กล่าวว่า	 “ขอขอบพระคุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	 เป็นอย่างสูง	
ที่ให้โอกาสกับการสร้างชีวิตท่ีดี	ๆ 	ช่วยเหลือได้ในทุก
สถานการณ์	และจะขอยึดมั่นท�าความดี	ต่อสู้ชีวิตให้มี
ชีวิตที่มั่นคง	และท้ายสุดวอนขอสมาชิกทั้งหลายให้มี
ความเห็นใจซ่ึงกันและกันรวมถึงมีความรับผิดชอบกับ
การเป็นผู้กู ้ที่ดี”
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ป้องกัน “เงินช็อต”
ก่อนส้ินเดือน

1. ตรวจสอบเงินที่ต้องจ่ายแน่นอน
	 เดือน	 ๆ	 หนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายท่ีลดก็ยาก	 ไม่จ่าย 
ก็ไม่ได้	เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายแน่	ๆ	เช่น	ค่าเช่า	ค่าผ่อนบ้าน	
ค่าประปา	 ค่าไฟฟ้า	 ค่าโทรศัพท์	 ค่าเดินทางไปท�างาน	
ค่าอาหารหลักสามมื้อ	 ค่าอุปการะคนท่ีบ้าน	 ค่าของใช้
เข้าบ้าน	 ฯลฯ	 ซึ่งมีจ�านวนค่อนข้างแน่นอนในทุกเดือน	
เพราะต้องจ่ายบนกิจวัตรประจ�าวัน	 อย่างการเดินทาง
ไปกลับที่ท�างาน	 ค่ารถเมล์	 ค่ารถไฟฟ้า	 ในแต่ละเดือน
คงไม่ต่างกัน
 “ล�าดับแรกจึงควรเช็กก่อนว่า	ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี 
มีอะไรบ้าง	 และมีจ�านวนรวมกันประมาณเท่าไร	 พอ 
เงินเดือนเข้าก็ต้องกันเงินส่วนนี้ไว้ต่างหาก	 เตรียมจ่าย
ออกไป	 ส่วนที่เหลือก็ค่อยมาวางแผนว่าจะใช้จ่ายสัก
เท่าไร	หรือคุมอย่างไรไม่ให้มากเกินไป”

2. ตั้ง “Budget” ตามกลุ่มค่าใช้จ่าย
	 ท่านควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายอ่ืน	ๆ 	ในแต่ละเดือน
ด้วย	ไม่ว่าจะเป็น	ค่าสังสรรค์	ค่าท่องเท่ียว	ฯลฯ	รวมถึง	
“ค่าใช้จ่ายแฝง”	 ที่อาจลืมไปเพราะถูกหักอัตโนมัติไป 
เช่น	 เงินสมทบประกันสังคม	 เงินสะสมกองทุนส�ารอง
เ ล้ียงชีพ 	 เ งินภาษีหัก 	 ณ	 ที่ จ ่ าย เมื่ อรับ เงิน เดือน 

เงินช�าระหนี้	 กยศ.	 ฯลฯ	 ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ัวไปจะแบ่งได	้ 
3	กลุ่มหลัก	ๆ	ได้แก่
 (ก) “ค่าใช้จ่ายคงที่”	 ซึ่งต้องจ่ายแน่	 ๆ	 ใน
จ�านวนที่ใกล้เคียงกันทุกเดือน
 (ข) “ค่าใช้จ่ายผันแปร”	ท่ีอาจสูงข้ึนหรือน้อย
ได้ทุกเดือน	 ตามลักษณะการใช้จ่ายหรือใช้ชีวิต	 เช่น	 
ค่าอาหารกลางวันกับเพ่ือนที่ท�างาน	 ค่าปาร์ต้ีมื้อเย็น 
กับเพื่อนฝูง	 ค่าเส้ือผ้าเคร่ืองประดับ	 หรือแม้แต่ค่าของ
ขวัญส�าหรับคนพิเศษ	ฯลฯ

3 ขั้นตอน...

 เคยกันบ้างไหมที่ท�งานมาหลายปีแต่ไม่เคยได้ลั้นลากับเงินเดือน
เกินสิ้นเดือนกันสักที ถ้าอยากให้เงินอยู่ในกระเป๋าเราไปนาน ๆ ก็ต้องเช็ก 
รอยรั่วที่กระเป๋าว่ามีตรงไหนบ้าง หรือก็คือลดค่าใช้จ ่ายบางอย่างที่ 
ไม่จ�เป็นลงซ่ึงท�ได้ง่าย ๆ  ด้วย 3 ขั้นตอน ป้องกันเงินช็อตก่อนสิ้นเดือน
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 (ค) “ค่าใช้จ่ายเพ่ือออมหรอืลงทุน”	ทีน่�าไปฝาก 
ในเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ	ลงทุนกองทุนรวมหรือลงทุนหุ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการหักอัตโนมัติ	 ท�ารายการล่วงหน้า	 หรือ
ท�าด้วยตนเองทุก	ๆ	เดือนก็ได้
 “หลายคนอาจรู ้สึกขัดใจว่าเงินท่ีน�าไปเก็บไว  ้
ไม่ควรเป็นค่าใช้จ ่าย	 แต่หากเราตั้งใจเก็บเงินจริง	 ๆ	 
โดยโยกเงินจากบัญชีเงินเดือนไปฝากหรือลงทุนอีกบัญชี
หนึ่งแล้ว	และไม่คิดถอนน�าออกมาใช้เร็ว	ๆ 	น้ี	ก็ควรมอง
เงินที่โยกไปนั้นเป็นค่าใช้จ ่ายประเภทหนึ่งที่จ ่ายและ
หมดไป	ไม่ควรมองว่าแค่ว่าย้ายท่ีเก็บ	 เพราะไม่เช่นนั้น
แล้วเราก็จะถอนออกมาใช้อยู่ดี”

3. เปิดบัญชี...”แยกการใช้จ่าย”
	 แม้จะแยกกลุ่มค่าใช้จ่าย	และตั้ง	“Budget” แล้ว 
แต่เม่ือต้องใช้จ่ายจริงคงเป็นเรื่องยากท่ีจะใช้จ่ายให้เป็น
ไปตาม	Budget	ที่ตั้งไว้	เครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยคุม	Budget	
ได้ดี	 คือ	 “การแยกบัญชี”	 เพื่อรองรับแต่ละค่าใช้จ่าย	
โดยการโอนเงินแยกในบัญชีออมทรัพย์ต่าง	ๆ	ทันทีท่ีได้
รับเงินเดือนอย่างน้อย	4	บัญชี	ดังน้ี
 (ก) เพื่อรอตัดบัญชีอัตโนมัติ	เช่น	ค่าผ่อนบ้าน	
ผ่อนรถ	ค่าประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
 (ข) เพื่อรอตัดบัตรเครดิต	 ท่ีรูดใช้จ ่ายไปใน
เดือนก่อนหน้า
 (ค) เพื่อรอจ่ายหรือถอนเป็นเงินสด ส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแน่นอนในการด�ารงชีวิต	โดยควร

ทยอยถอนเป็นรายวันหรือสัปดาห์	 เพื่อคุมไม่ให้เกิน	
Budget	ที่ต้ังไว้	เช่น	ค่าเดินทาง	ค่าอาหาร	ฯลฯ
 (ง) เพื่อรอจ่ายหรือถอนเป็นเงินสด ส�าหรับค่า
ใช้จ่ายตามสถานการณ์	 ทั้งแบบที่เต็มใจและไม่เต็มใจ	
เช่น	ค่าปาร์ต้ีสังสรรค์	ค่าชอบปิ้ง	ภาษีสังคม	ฯลฯ	
 “ซึ่งการแยก	 “บัญชีออมทรัพย์”	 เป็นเรื่องที่ 
ง่ายมาก	เพียงแค่เสียเวลาไปเปิดบัญชีท่ีสาขาของธนาคาร
และผูกบัญชีกับแอปพลิเอชั่น	 “Mobile	 Banking” 
เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปมาโดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
แม้ต่างธนาคาร	รวมถึงยังสามารถถอนเงินโดยไม่ใช่บัตร
ที่ตู้	ATM	ผ่าน	Mobile	Banking	ได้ด้วย	ซ่ึงท�าให้การ
แยกบัญชีออมทรัพย์เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 เป็น
เร่ืองที่แสนง่าย”
	 นอกจากบัญชีออมทรัพย ์ข ้างต ้นแล ้วทุกคน 
ควรมี	“บัญชีเพ่ือออมหรือลงทุน”	ด้วย	เช่นกองทุนรวม 
ตามความเสี่ยงยอมรับได้	เงินฝากประจ�าปลอดภาษี	ฯลฯ	
โดยควรต้ังหักเงินอัตโนมัติหรือท�ารายการล่วงหน้า	เพื่อ
หักเงินจากบัญชีเงินเดือน	ณ	วันเงินเดือนออกไปยังบัญชี
เพื่อออมหรือลงทุนอย่างน้อย	10%-20%	ของเงินเดือน
ที่ได้รับด้วย
 “เงินเดือน”	 เป็นสิ่งที่เพ่ิมยาก	 แต่ถ้า	 “คุมค่า 
ใช้จ่าย”	ให้ดี	จัดสรรเงินต่าง	ๆ 	ต้นเดือน	การมีเงินเหลือ
ถึงสิ้นเดือนก็เป็นเรื่องง่าย	ๆ 	และการมีเงินเหลือเก็บเพื่อ
อนาคตท่ีสดใสก็จะไม่ใช่
เร่ืองยากอีกต่อไป

ข้อมูลจาก	:	LINE	TODAY
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 31 สิงหาคม 2563

	 ขณะนี้หมายเลขภายใน	 3532 ของ
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ ว ชิรพยาบาล	 จ� ากัด 
ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก	 คณะแพทยศาสตร ์
วชิรพยาบาล	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	
ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอาคาร	 ท�าให้มีผล 
กระทบกับคู ่สายโทรศัพท ์ภายใน	 สมาชิก
สามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ	 ได้ตามหมายเลข
โทรศัพท์	ดังน้ี

ประชาสัมพันธ์

สายตรง 0-2241-8111 
	 กด	5	 ฝ่ายสินเช่ือ
	 กด	6	 ฝ่ายคอมพิวเตอร์
	 กด	7	 ฝ่ายการเงิน	
	 กด	8	 ฝ่ายส�านักงาน	
	 กด	0	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หรือ	 086-355-5738			ฝ่ายการเงิน
	 086-319-0869			ฝ่ายสินเชื่อ
	 081-357-5387			ฝ่ายส�านักงาน		

สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 327,347,056.47

เงินฝากประจ�า	ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด 500,000,000.00

เงินฝากประจ�า	ชสอ. 1,000,000,000.00

เงินให้สมาชิกกู้ 1,953,325,402.24

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 8,987,693,162.00

เงินลงทุน 7,138,317,503.47

ลูกหน้ีอื่น	-	สุทธิ 47,832.03

ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 12,775,675.49

สินทรัพย์อื่น 83,624,887.45

รวมสินทรัพย์ 20,003,131,519.15

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 10,360,098,379.32

เงินรับฝาก	สหกรณ์อ่ืน 1,358,000,000.00

หนี้สินอื่น 2,597,438,747.13

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,654,464,690

ทุนส�ารอง 1,113,636,946.47

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอ่ืน	ๆ 289,056,678.88

ก�าไรรอการจัดสรร 0.00

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 337,774,326.46

ก�าไรสุทธิ 292,661,750.89

รวมหน้ีสินและทุน 20,003,131,519.15
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  1. ผลการสรรหาตำ�แหน่งกรรมการดำ�เนินการ ชุดำที่ 48
	 จากการสรรหาต� าแหน ่ งกรรมการด� า เนินการ	 เ ม่ือวันที	่ 
20	สิงหาคม	2563	มีสมาชิกมาใช้สิทธิ์	จ�านวน	1,638	คน	คณะกรรมการสรรหาฯ 
มีมติให้ประกาศผลการสรรหา	ดังนี้

 1.1 ต�าแหน่งกรรมการ กลุ่มแพทย์ จ�านวน 5 คน
	 	 ล�าดับท่ี	1		นายแพทย์สุรวุฒิ		ลีฬหะกร	 	
	 	 ล�าดับท่ี	2		ทันตแพทย์หญิงปิยนันท์		เก้ือสกูล	
	 	 ล�าดับท่ี	3		นายแพทย์พลเลิศ		พันธุ์ธนากุล	
	 	 ล�าดับท่ี	4		ผศ.นพ.ชวลิต		หงส์เลิศสกุล	 	
	 	 ล�าดับท่ี	5		นางสาวบุญมา		รอดโต	
	 	 หมายเหตุ	
	 	 ล�าดับท่ี	1	–	4	วาระด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
	 	 ล�าดับท่ี	5	วาระด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี	(เท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่ง)
 1.2 ต�าแหน่งกรรมการ กลุ่มพยาบาล จ�านวน 2 คน
	 	 ล�าดับท่ี	1		ดร.อ�าพัน		วิมลวัฒนา	
	 	 ล�าดับท่ี	2		นางสาวดุษฎี		ดวงมณี
 1.3 ต�าแหน่งกรรมการ กลุ่มลูกจ้างประจ�า จ�านวน 1 คน
	 	 ล�าดับท่ี	1		นางไสว		พึ่งกัน	
	 คณะกรรมการสรรหาฯ	จะเสนอรายชือ่ให้ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปีพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการ 
ประจ�าปีบัญชี	2564	ต่อไป

  2. ผลการเลือกตำั้งตำัวแทนสมาชิกตำ่างสังกัดำ จำ�นวน 3 แห่ง
 2.1 สังกัดโรงพยาบาลกลาง	 คือ	นางภัทชา		วรพันธ์ุ
 2.2 สังกัดโรงพยาบาลตากสิน	 คือ	นางละออง		แทนไทยสงค์
 2.3 สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร	 คือ	นางสาวอรอนงค์		ศรีจันทร์

  3. ก�หนดำวัน เวลา และสถานท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปีบัญชี 2563
														สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ก�าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปีบัญชี	2563	ในวันพฤหัสบดีที่ 
29	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องประชุมช้ัน	6	อาคารเพชรรัตน์	ต้ังแต่เวลา	11.00	น.	เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
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คณะผู้จัดท�ำ - คณะกรรมกำรศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์

โทร : 02-241-8111 Fax: 02-241-3451  Website: www.vajiracoop.com

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัดำ   
เบอร์โทรศัพท์ 02-2418111 กดำ 0 โทรสาร 02-2413451

ล�ดับ ชื่อธนาคาร - สาขา บัญชีออมทรัพย์
1 ธนาคารไทยพาณิชย์-ตลาดศรีย่าน 073-2-09794-1

2 ธนาคารกรุงไทย-ศรีย่าน 012-1-34476-2

สมาชิกสามารถโอนเงิน
ผ่านธนาคารพาณิชย์

ที่สหกรณ์ใช้บริการได้ดังนี้


