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สารจากประธานสารจากประธาน

	 การจััดกิจักรรมต่่าง	ๆ 	ที่่�ที่างสหกรณ์์ออมที่รัพย์์
วชิิรพย์าบาล	จัำากัด	ได้ดำาเนิินิการมาในิรอบปีีที่่�ผ่่านิมา 
หลั งที่่� ม่ มาต่รการผ่่อนิคลาย์จัากการระบาดของ 
โรค	 COIVD	 -	 19	 แล้วนิั�นิ	 ที่างสหกรณ์์ม่ความย์ินิด ่
เปี็นิอย์่างย์ิ�งที่่�ได้ม่โอกาสจััดกิจักรรมต่่าง	ๆ 	ให้กับสมาชิิก 
ได้ม่ส่วนิร่วมกับสหกรณ์์	 ได้แก่	 การจััดกิจักรรมมอบ
ทีุ่นิการศึึกษาบุต่รสมาชิิก	 การจััดอบรมโครงการ
อมรมอาชิ่พเสริมสำาหรับสมาชิิก	 (สามารถจััดได้
สองครั� ง ) 	 โดย์ใชิ้สถานิที่่�จััดกิจักรรมที่่� 	 สำานิักงานิ
สหกรณ์์ออมที่รัพย์์วชิิรพย์าบาล	 จัำากัด	 การจััดงานิ 
กต่เวที่ิต่าจัิต่	สำาหรับสมาชิิกเกษ่ย์ณ์อาย์ุในิปีีบัญชิ่	2564 
และ	2565	ที่่�จัังหวัดเพชิรบุร่	การที่ำาความเข้าใจัในิการ
เดินิที่างไปีสัมมนิาสมาชิิกที่่�ปีระเที่ศึเว่ย์ดนิาม	 ที่่�จัะม ่
การเดินิที่างในิวันิที่่�	11	–	14	ธัันิวาคม	2565	นิ่�	
	 ในิเร่� องการดำา เนิินิการที่างธัุรกิจั	 แม้ย์ั งม่ 
ความย์ากลำาบาก	 การแข่งขันิ	 และข้อจัำากัดต่่าง	 ๆ	 
ในิการควบคุมการดำาเนิินิการสหกรณ์์	 จัากหนิ่วย์งานิ
ที่่�ม่หนิ้าที่่�ดูแล	 รวมถึงม่ข่าวด้านิลบในิแวดวงสหกรณ์์ 
ก็ต่าม	 ผ่ลการดำาเนิินิการก็ย์ังเปี็นิไปีต่ามที่่� ได้คาด 
ปีระมาณ์การไว้	นิอกจัากนิ่�	จัากการต่ิดต่ามดำาเนิินิการ
จัากคณ์ะกรรมการชิุดก่อนิ	ๆ	 จันิถึงชิุดที่่�	 49	ปีัจัจัุบันิ
ร่วมกับที่่มที่่�ปีรึกษา	ที่่มกฎหมาย์	และการปีระสานิงานิ
จัากสันินิิบาต่สหกรณ์์แห่งปีระเที่ศึไที่ย์	ได้ม่การลงนิาม
บันิที่ึกข้อต่กลงเก่�ย์วกับการชิำาระหนิ่�ระหว่างสหกรณ์์	
ที่่�ม่ปีัญหาค้างคามาหลาย์ปีี	 จันิปีัจัจัุบันิที่างสหกรณ์์ 

ออมที่รัพย์์วชิิรพย์าบาล	 จัำากัด	 ได้ม่การได้รับการ 
ชิำาระหนิ่�แล้วเปี็นิราย์งวด	 ที่ั�งนิ่�ม่การต่ิดต่ามให้เปี็นิไปี
ต่ามบันิที่ึกข้อต่กลงดังกล่าวข้างต่้นิ
	 ที่ั�งนิ่�การจััดกิจักรรมใด	ๆ 	การดำาเนิินิชิ่วิต่ต่่อไปี
จัากนิ่�	ย์ังคงต่้องอย์ู่ภาย์ใต่้มาต่รการปี้องกันิ	D-M-H-T-T	
 D : Social Distancing	เว้นิระย์ะห่าง	1	-	2	เมต่ร 
เล่�ย์งการอย์ู่ในิที่่�แออัด
 M : Mask Wearing	 สวมหนิ้ากากผ่้าหร่อ
หนิ้ากากอนิามัย์ต่ลอดเวลา
 H : Hand Washing	ล้างม่อบ่อย์	ๆ	ด้วย์นิำ�า
และสบู่	หร่อเจัลแอลกอฮอล์
 T : Testing	การต่รวจัวัดอุณ์หภูมิและต่รวจัหา 
เชิ่�อโควิด	19	ในิกรณ์่ที่่�ม่อาการเข้าข่าย์
 T : Thai Cha Na	 สแกนิไที่ย์ชินิะก่อนิ 
เข้า	 -	 ออก	 สถานิที่่�สาธัารณ์ะทีุ่กครั�ง	 เพ่�อให้ม่ข้อมูล 
ในิการปีระสานิงานิได้ง่าย์ขึ�นิ
	 ทั้้�งนี้้�หวั้งเป็็นี้อย่่างย่่�งวั่า	 สหกรณ์์ออมทั้ร้พย่์
วัชิ่รพย่าบาล	 จำำาก้ด	 จำะได้ควัามร่วัมมือ	 ร่วัมใจำ 
จำากทั้่านี้สมาชิ่กทัุ้ก	 ๆ	 ทั้่านี้	 ชิ่วัย่ก้นี้ดูแล	 เพื�อให้
สหกรณ์์ของสมาชิ่กทัุ้กทั้่านี้	 ม้ควัามม้�นี้คง	 โป็ร่งใส	
ย่้�งย่ืนี้ตลอดไป็

ผศ.นี้พ.ณ์้ฐพล	ส้นี้ตระกูล
ป็ระธานี้กรรมการ

 คณ์ะกรรมั่การดำำเน์ิน์การ ชัุ้ดำทั่� 49 ดำำเน์ิน์งาน์มั่าครบ 1 ปีี ใน์ชั้่วิงเวิลาทั่�ทัำงาน์มั่า  คณ์ะกรรมั่การดำำเน์ิน์การ ชัุ้ดำทั่� 49 ดำำเน์ิน์งาน์มั่าครบ 1 ปีี ใน์ชั้่วิงเวิลาทั่�ทัำงาน์มั่า 
ไดำ้รับควิามั่ร่วิมั่มั่ือจากทั่าน์สัมั่าชั้ิกทัุกทั่าน์อย่างดำ่เสัมั่อมั่า แมั่้จะมั่่เหตุุการณ์์ตุ่าง ๆ  เกิดำขึ้้�น์มั่ากมั่าย ไดำ้รับควิามั่ร่วิมั่มั่ือจากทั่าน์สัมั่าชั้ิกทัุกทั่าน์อย่างดำ่เสัมั่อมั่า แมั่้จะมั่่เหตุุการณ์์ตุ่าง ๆ  เกิดำขึ้้�น์มั่ากมั่าย 
การระบาดำขึ้อง โรค COVID-19 ภาวิะทัางเศรษฐกิจทั่�ไมั่่ดำ่ กิจการร้าน์ค้าตุ่าง ๆ  ตุ้องปีิดำกิจการ การระบาดำขึ้อง โรค COVID-19 ภาวิะทัางเศรษฐกิจทั่�ไมั่่ดำ่ กิจการร้าน์ค้าตุ่าง ๆ  ตุ้องปีิดำกิจการ 
กฎหมั่ายจากหน์่วิยงาน์ทั่�ควิบคุมั่กำกับการดำำเน์ิน์การขึ้องสัหกรณ์์ น์โยบายการควิบคุมั่ขึ้้อมัู่ล กฎหมั่ายจากหน์่วิยงาน์ทั่�ควิบคุมั่กำกับการดำำเน์ิน์การขึ้องสัหกรณ์์ น์โยบายการควิบคุมั่ขึ้้อมัู่ล 
สั่วิน์บุคคล ขึ้่าวิดำ้าน์ลบใน์แวิดำวิงการสัหกรณ์์ การแขึ้่งขึ้ัน์ใน์สั่วิน์ขึ้องอัตุราดำอกเบ่�ย การกำหน์ดำสั่วิน์บุคคล ขึ้่าวิดำ้าน์ลบใน์แวิดำวิงการสัหกรณ์์ การแขึ้่งขึ้ัน์ใน์สั่วิน์ขึ้องอัตุราดำอกเบ่�ย การกำหน์ดำ
คุณ์สัมั่บัตุิและควิามั่รู้ขึ้องบุคคลทั่�จะมั่าดำำรงตุำแหน์่งกรรมั่การดำำเน์ิน์การสัหกรณ์์ เปี็น์ตุ้น์คุณ์สัมั่บัตุิและควิามั่รู้ขึ้องบุคคลทั่�จะมั่าดำำรงตุำแหน์่งกรรมั่การดำำเน์ิน์การสัหกรณ์์ เปี็น์ตุ้น์
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Covid-19Covid-19
ทำำาหััวใจแทำบสลายทำำาหััวใจแทำบสลาย

	 ส่ วั นี้ ทั้้� จำ ะ ก ล่ า วั ถึึ ง ใ นี้ วั้ นี้ นี้้� 	 เ ป็็ นี้ เ รื� อ ง
ป็ระสบการณ์์โดย่ตรงก้บ	 Covid-19	 ทั้้�ป็ระสบมา 
เมื�อต้นี้เดือนี้ม่ถึุนี้าย่นี้	2565	ซึ่ึ�งตามป็กต่แล้วัก็เป็็นี้ผู ้
ทั้้�ระม้ดระวั้งในี้เรื�องของการดูแลสุขภาพ	การป็้องก้นี้
การต่ดเชิื�อ	 ไม่วั่าจำะเป็็นี้การฉี้ดวั้คซึ่้นี้ป็้องก้นี้ครบ	 
4	เข็ม	ตามกำาหนี้ด
	 การปี้องกันิ	การเว้นิระย์ะห่าง	ที่านิข้าวคนิเด่ย์ว 
ใส่หนิ้ากากต่ลอดเวลา	 แม้กระที่ั� งการปีระชิุมก็ใส่
หนิ้ากากอนิามัย์ต่ลอดเวลาเชิ่นิกันิ	ซึ่ึ�งที่ั�งหมดที่ั�งมวลนิ่�
ก็ไม่สามารถที่่�จัะต่่อต่้านิเชิ่�อไวรัส	Covid-19	 ได้	 หาก
ร่างกาย์ของเราอ่อนิแอ	จัะเห็นิได้ว่าเม่�อ	2	–	3	วันิ	ก่อนิที่่� 
จัะต่รวจั	 ATK	 พบ	 2	 ข่ดนิั�นิ	 ม่ความรู้สึกว่าร่างกาย์
อ่อนิเพล่ย์ไม่ที่ราบสาเหตุ่	ที่ั�ง	ๆ	ที่่�ม่การปี้องกันิต่ัวเอง
เปี็นิอย์่างด่แล้วต่ามมาต่รการที่่�ที่างราชิการกำาหนิด 
ทีุ่กอย์่าง	แต่่ก็ไม่รอดพ้นิจันิได้
	 ที่ันิที่่ที่่�รู ้ว่าผ่ลต่รวจั	ATK	เปี็นิบวก	ขอบอกต่รง	ๆ  
เลย์ว่า	 เศึร้า	 คิดอะไรไม่ออก	 บอกไม่ถูกเลย์ว่าจัะต่้อง
ที่ำาอย์่างไร	 ต่ิดต่่อใคร	 ที่่�ไหนิบ้าง	 พอได้สต่ิก็ที่บที่วนิ
มาต่รการที่่�ที่างคณ์ะแพที่ย์ศึาสต่ร์วชิิรพย์าบาลเคย์ให้
แนิวที่างไว้สำาหรับบุคลากรที่่�ได้รับเชิ่�อ	Covid-19	เพ่�อรับ 
การดูแลรักษา	ที่ั�งนิ่�	ต่้องขอบคุณ์หัวหนิ้าหนิ่วย์จั่าย์ย์า	
โรงพย์าบาลวชิิรพย์าบาล	 ที่่�อำานิวย์ความสะดวกจันิได้
รับย์า	(HI)	มารับปีระที่านิที่่�บ้านิ
	 ในิการพักรักษาต่ัวที่่�บ้านิ	 (HI)	นิั�นิ	Covid-19	
ที่ำา ให้ เรารู้ ว่ า 	 อาการและผ่ลของการต่ิด เชิ่� อนิั� นิ 
ค่อนิข้างรุนิแรงมาก	เชิ่นิ	อาการไข้สูง	2	–	3	วันิ	ต่ิดต่่อกันิ 

นี้าย่จำำานี้งค์	ศร้แจำ่ม
กรรมการและเลขานีุ้การ

เจั็บคอ	 คอบวม	 กล่นิอาหารลำาบาก	 ที่ำาให้ไม่อย์าก 
รับปีระที่านิอาหาร	 ไอมากจันิเจั็บหนิ้าอก	 ซึ่ึ�งเคย์แต่่
ได้ย์ินิผู่้ม่ปีระสบการณ์์เล่าให้ฟัังก็รับฟัังต่ามที่่�เขาเล่า	 
แต่่เม่�อเราเปี็นิเอง	 ไอเอง	 ม่ไข้เอง	 เจั็บคอเอง	 วันินิ่�
ชิัดเจันิมาก
	 ในิกรณ์่ที่่�ในิบ้านิม่ผู่้อย์ู่อาศึัย์มากกว่า	 2	 คนิ	 
คิดว่านิ่าจัะม่การแย์กห้อง	แย์กของเคร่�องใชิ้เปี็นิสัดส่วนิ	
เพ่�อปี้องกันิการต่ิดต่่อ	 การดูแลสุขลักษณ์ะของต่ัวเอง	
ของใชิ้ภาย์ในิบ้านิก็สามารถแย์กแย์ะไม่ให้ปีนิกันิ
	 ส่วนิคนิที่่�อย์ู่คนิเด่ย์ว	 หากจัำาเปี็นิต่้อง	 (HI)	 
อย์่างนิ่�นิ่าเปี็นิห่วงมาก	เพราะบางครั�งอาจัต่้องการความ 
ชิ่วย์เหล่อด้านิต่่าง	 ๆ	 จัากคนิอ่�นิซึ่ึ�งม่ความจัำาเปี็นิมาก	
ชิ่วย์เหล่อต่ัวเองไม่ค่อย์ได้	 ในิมุมมองของผ่มคิดว่า 
ม่คนิปี่วย์ต่้องม่คนิดูแล
	 สำาหรับต่ัวกระผ่มเอง	เดิมที่่ก็อย์ู่คนิเด่ย์วที่่�บ้านิ
นินิที่บุร่	แต่่เนิ่�องจัากหากอย์ู่ที่่ �นิ่ �ม่หวังลำาบากแนิ่	ที่ั�งเร่ �อง
อาหารการกินิ	เร่�องอ่�นิ	ๆ	ที่ั�งหลาย์ที่ั�งปีวง	จัึงต่ัดสินิใจั 
มาพักรักษาที่่�บ้านิจัังหวัดชิัย์นิาที่กับภรรย์า	 โดย์ต่้อง 
แย์กต่ัวอย์ู่ในิห้องที่่�จััดไว้ให้	5	–	7	วันิ	ซึ่ึ�งต่้องอดที่นิมาก	ๆ  
กว่าจัะผ่่านิพ้นิไปีที่่ละวันินิั�นิชิ่างย์าวนิานิมาก	 โดย์ 
วันิแรกที่่�เข้าพักแย์กห้องนิั�นิ	 กลางวันิม่ไข้สูง	 ต่้องกินิ
ย์าต่ามอาการทีุ่ก	4	–	6	ชิั�วโมง	วันิที่่�		2	–	3	ก็ย์ังม่ไข้	 
ไอมากจันิเจั็บหนิ้าอก	 แต่่ก็ไม่เคย์บอกใคร	 ต่้องอดที่นิ	
จันิถึงวันิที่่�	6	ของการรักษา	คิดว่านิ่าจัะหาย์	ม่ความหวัง
ว่าจัะได้กลับไปีปีฏิิบัต่ิงานิได้ต่ามปีกต่ิ	แต่่แล้วผ่ลต่รวจั	
ATK	กลับไม่เปี็นิดังที่่�คิด	ค่อ	Positive	ม่	2	ข่ดชิัดเจันิ	
ใจัแที่บสลาย์	 แต่่ก็ได้กำาลังใจัจัากภรรย์าว่าอาจัเปี็นิ 
เชิ่�อต่ิดค้าง	 เด่�ย์วก็หาย์	 จัึงได้แจั้งผู่้ เก่ �ย์วข้องและ 
ปีรึกษาแพที่ย์์	 ได้แนิะนิำาว่าให้หย์ุดพักต่่ออ่กให้ครบ	
10	วันิ
	 จำากป็ระสบการณ์์ทั้้� ไ ด้ เ ล่ ามาทั้้� งหมดนี้้� 
เป็็นี้ป็ระสบการณ์์จำร่งทั้้�เก่ดขึ�นี้	และหวั้งเป็็นี้อย่่างย่่�งวั่า
สมาชิ่กสหกรณ์์ออมทั้ร้พย่์วัชิ่รพย่าบาล	จำำาก้ด	ทัุ้กทั้่านี้ 
คงไม่อย่ากม้ป็ระสบการณ์์เชิ่นี้นี้้� 	 จำึงขอให้สมาชิ่ก 
สหกรณ์์ฯ	ทัุ้กทั้่านี้	ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวัลา	
ห่างไกลหรือป็้องก้นี้การแพร่ระบาดของ	 Covid-19	 
ทัุ้กวั่ถึ้ทั้าง	 เพื� อป็้องก้นี้ต้วั เรา เอง	 ญาต่พ้� นี้้ อง	 
เพื�อนี้ร่วัมงานี้	 เพื�อนี้สมาชิ่กฯ	 หรือป็ระชิาชินี้ทั้้�วัไป็ 
ให้ห่างไกลโรคร้าย่นี้้�นี้ะคร้บ

สัำหรับสัถาน์การณ์์
โรค Covid-19 
ใน์ปีระเทัศไทัยน์ั�น์ 

มั่่ทัิศทัางแน์วิโน์้มั่ทั่�ลดำลง 
น์ับวิ่าเปี็น์ภาพรวิมั่ทั่�ดำ่

ขึ้องปีระเทัศไทัย

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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ผลการดำำาเนินงานของสหักรณ์์ ณ์ 30 กันยายน 2565

	 ขณ์ะนิ่�หมาย์เลขภาย์ในิ	
3532	 ของสหกรณ์์ออมที่รัพย์์
วชิิรพย์าบาล	จัำากัด	ไม่สามารถใชิ้
งานิได้เนิ่�องจัาก	คณ์ะแพที่ย์ศึาสต่ร์
วชิิ รพย์าบาล 	 มหาวิ ที่ย์าลั ย์ 
นิวมินิที่ราธิัราชิ	 กำาลังดำาเนิินิการ
ก่อสร้างอาคาร	ที่ำาให้ม่ผ่ลกระที่บ
กับคู่สาย์โที่รศัึพที่์ภาย์ในิ	สมาชิิก
สามารถติ่ดต่่อกับสหกรณ์์ฯ	 ได้
ต่ามหมาย์เลขโที่รศัึพที่์	ดังนิ่�

ประชาสัมพันธ์ 086-355-5738	 ฝ่าย์การเงินิ

086-319-0869	 ฝ่าย์สินิเชิ่�อ

081-357-5387	 ฝ่าย์สำานิักงานิ

083-187-1415	 ฝ่าย์บัญชิ่

088-692-5787	 ฝ่าย์การลงทุี่นิ

ส่นี้ทั้ร้พย่์ จำำานี้วันี้เง่นี้	(บาทั้)

เงินิสด/เงินิฝากธันิาคาร 66,224,456.44

เงินิฝากออมที่รัพย์์พิเศึษ	ชิสกที่.
เงินิฝากปีระจัำา	ชิสกที่.

15,764,651.47
700,000,000.00

เงินิฝากปีระจัำา	ชิสอ. 600,000,000.00

เงินิลงทุี่นิ 10,346,988,340.00

เงินิให้สมาชิิกกู้ 1,945,923,785.31

เงินิให้สหกรณ์์อ่�นิกู้ 7,423,139,600.00

ท่ี่�ดินิ	อาคาร	อุปีกรณ์์สุที่ธัิ 13,151,772.14

สินิที่รัพย์์อ่�นิ 107,583,715.05

รวัมส่นี้ทั้ร้พย่์ 21,218,776,320.41

หนี้้�ส่นี้ จำำานี้วันี้เง่นี้	(บาทั้)

เงินิรับฝาก	สมาชิิก 11,677,054,449.02

เงินิรับฝาก	สหกรณ์์อ่�นิ 1,028,000,000.00

เจั้าหนิ่�-เงินิกู้ 2,747,000,000.00

หนิ่�สินิอ่�นิ 129,203,873.38

รวัมหน้ี้�ส่นี้ 15,581,258,322.40

ทัุ้นี้ จำำานี้วันี้เง่นี้	(บาทั้)

ทีุ่นิเร่อนิหุ้นิ 4,082,150,960.00

ทีุ่นิสำารอง 1,340,310,784.30

ทีุ่นิสะสมต่ามข้อบังคับระเบ่ย์บและอ่�นิ	ๆ 315,194,511.97

กำาไร	(ขาดทีุ่นิ)	จัากการลงทีุ่นิที่่�ย์ังไม่เกิดขึ�นิ 455,378,311.85

กำาไรสุที่ธิั 355,240,053.59

รวัมหน้ี้�ส่นี้และทัุ้นี้ 21,218,776,320.41

ลำาด้บ ป็ระเภทั้เง่นี้ฝาก
อ้ตรา

ดอกเบ้�ย่

1 เงินิฝากออมที่รัพย์์	(01) 1.00

2 เงินิฝากออมที่รัพย์์	ATM	ธั.กรุงไที่ย์	(06) 1.35

3 เงินิฝากออมที่รัพย์์เพ่�อพัฒนิาคุณ์ภาพชิ่วิต่	(04) 2.45

4 เงินิฝากออมที่รัพย์์พิเศึษ	(05)

-	ตั่�งแต่่	1,000.00	–	1,000,000.00	บาที่ 1.10

-	ตั่�งแต่่	1,000,001.00	-	5,000,000.00	บาที่ 1.30

-	ต่ั�งแต่่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาที่ 1.55

-	ต่ั�งแต่่	10,000,001.00	-	20,000,000.00	บาที่ 1.75

-	ตั่�งแต่่	20,000,001.00	บาที่	ขึ�นิไปี 1.85

5 เงินิฝากปีระจัำา	(เส่ย์ภาษ่	15%)

-	เงินิฝากปีระจัำา	3	เด่อนิ	(03) 0.90

-	เงินิฝากปีระจัำา	12	เด่อนิ	(02) 1.90

-	เงินิฝากปีระจัำา	24	เด่อนิ	(42) 1.90

-	เงินิฝากปีระจัำา	36	เด่อนิ	(43) 1.90

6 เงินิฝากออมที่รัพย์์ย์ั�งย์่นิ	65	(16) 2.20

7 เงินิฝากออมที่รัพย์์รักษ์การออม	(48) 2.25

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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พราวแสงพราวแสง
ดำาวดำาว

	 ผ่มได้ กู้ เ งินิสามัญ	 เพ่�อซ่ึ่�อรถตู่้ 	 (ขนิาดเล็ก)	
สำาหรับรับ	 -	 ส่ง	 เพ่�อนิ	 ๆ	 และเจั้าหนิ้าท่ี่�	 วชิิรพย์าบาล	 
จัากท่ี่�ที่ำางานิ	 -	 กลับบ้านิ	 ที่ำาให้ ม่ราย์ได้ เสริมและ 
ม่เงินิเก็บออมเพิ�มขึ�นิได้สักพักใหญ่	ก็ขย์าย์กิจัการ	ซ่ึ่�อรถตู่้ 
ขนิาดใหญ่ขึ�นิมาที่ดแที่นิคันิเดิม	และรับจั้างทัี่�วไปี
	 ต่่อมาผ่่อนิชิำาระหน่ิ�เงินิกู้สามัญไปีได้หลาย์งวด	
มาติ่ดต่่อสหกรณ์์ให้คำานิวณ์เงินิกู้สามัญปีระกันิภัย์	เพ่�อนิำา 
เงินิมาต่่อเต่ิมบ้านิ	ปีรับปีรุงท่ี่�อย์ู่อาศึัย์	สร้างท่ี่�จัอดรถและ 
ที่ำาสถานิท่ี่�เล่�ย์งนิกสวย์งาม	 (เปี็นิการเต่ร่ย์มอาช่ิพเสริม 
หลังช่ิวิต่เกษ่ย์ณ์อาย์ุราชิการ)	 พอม่เงินิเหล่อก็นิำาเงินิ 
มาซ่ึ่�อท่ี่�นิา	จัำานิวนิ	4	ไร่	จัังหวัดสุพรรณ์บุร่	ซ่ึ่�อบ้านิพร้อม
ท่ี่�ดินิแปีลงเล็ก	 ๆ	 และคอนิโดมิเน่ิย์มเอ่�ออาที่ร	 จัังหวัด
นินิที่บุร่
	 ต้ อ ง ข อ ข อ บ คุ ณ์ 	 ส ห ก รณ์์ อ อ ม ทั้ ร้ พ ย่์ 	 ต้ อ ง ข อ ข อ บ คุ ณ์ 	 ส ห ก รณ์์ อ อ ม ทั้ ร้ พ ย่์ 
วัช่ิรพย่าบาล	 จำำาก้ด	 ท้ั้�ทั้ำาให้ผมม้ท้ั้�อยู่่อาศ้ย่และท้ั้�ด่นี้	วัช่ิรพย่าบาล	 จำำาก้ด	 ท้ั้�ทั้ำาให้ผมม้ท้ั้�อยู่่อาศ้ย่และท้ั้�ด่นี้	
ทั้ำาให้ผมม้คุณ์ภาพช้ิว่ัตท้ั้� ด้ขึ�นี้	 ม้ควัามสุขในี้การ ทั้ำาให้ผมม้คุณ์ภาพช้ิว่ัตท้ั้� ด้ขึ�นี้	 ม้ควัามสุขในี้การ 
ดำารงช้ิว่ัต	และได้ทั้ำาในี้ส่�งท้ั้�อย่ากทั้ำา.ดำารงช้ิว่ัต	และได้ทั้ำาในี้ส่�งท้ั้�อย่ากทั้ำา.

	 นี้าย่ป็รพล	 เต็มแสงสุขมณ้์ 	 เลขที่ะเบ่ย์นิ
สมาชิิก	 009826	 สังกัด	 ล.วชิพ	 ปีฏิิบัติ่หนิ้าท่ี่�ต่ำาแหนิ่ง	
ลูกจั้างปีระจัำา	 ผู่้ชิ่วย์ชิ่างทัี่�วไปี	 (ชิ่างเย์็บหนัิง)	 งานิ
กาย์ภาพบำาบัดและฟั้�นิฟูัสุขภาพ	สำานัิกงานิผู่้อำานิวย์การ	
คณ์ะแพที่ย์ศึาสต่รวชิิรพย์าบาล	อาย์ุ	51	ปีี	 	สมัครเปี็นิ
สมาชิิกสหกรณ์์ออมที่รัพย์์วชิิรพย์าบาล	จัำากัด	เม่�อวันิท่ี่�	
14	ม่นิาคม	2548	ปีัจัจุับันิอาย์ุการเปี็นิสมาชิิกเปี็นิเวลา	
17	ปีี	7	เด่อนิ

นี้าย่ป็รพล	เต็มแสงมณ้์สุข

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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ขั�นตอนการเข้ายืนยันยอดำ ขั�นตอนการเข้ายืนยันยอดำ 
(www.vajiracoop.com)(www.vajiracoop.com)
1. ขั�นตอนการเข้าใช้งาน
	 1.1	 ที่ำาการเข้า	Website	สหกรณ์์ออมที่รัพย์์วชิิรพย์าบาล	จัำากัด	

โดย์เข้าไปีท่ี่�	www.google.com

	 1.2	 พิมพ์ข้อความ	 “สหกรณ์์ออมทั้ร้พย่์วัช่ิรพย่าบาล	 จำำาก้ด” 

ในิชิ่องค้นิหา	และคลิก	“ค้นี้หาด้วัย่	Google”	หร่อ	พิมพ์ช่ิ�อ	Website	

“www.vajiracoop.com”	ท่ี่�ชิ่อง	Search	และกด	Enter	ท่ี่�ค่ย์์บอร์ด

	 1.3	 เม่�อเข้าสู่หนิ้าเว็บไซึ่ต่์แล้วให้ที่ำาการคลิกข้อความ	 “เข้าสู่

ระบบสมาช่ิก”

	 1.4	 ที่ำาการใส่หมาย์เลขสมาชิิกจัำานิวนิ	6	หลัก	ในิชิ่อง	“หมาย่เลข

สมาช่ิก	6	หล้ก”

	 1.5	 ที่ำาการใส่รหัสผ่่านิในิชิ่อง	“รห้สผ่านี้”	ที่างสหกรณ์์ฯที่ำาการ

ตั่�งค่ารหัสผ่่านิเริ�มต่้นิให้เปี็นิ	 “หมาย่เลขบ้ตรป็ระชิาชินี้กลุ่มท้ั้�	 3	

จำำานี้วันี้	5	หล้ก” และคลิกปุี่ม	“ตกลง”	เพ่�อเข้าสู่ระบบสมาชิิก

2. วิธีการเข้ายืนยันยอดำ
	 2.1	 ที่ำาการคลิกท่ี่�ข้อความ	“ย่ืนี้ย้่นี้ย่อด”	เพ่�อเข้าสู่หนิ้าจัอย์่นิย์ันิ

ย์อด

	 2.2	 เม่�อที่ำาการคลิกท่ี่�ข้อความ	 “ย่ืนี้ย้่นี้ย่อด”	 แล้วให้ที่ำาการ	

Login	อ่กครั�ง	

	 2.3	 ที่ำาการใส่หมาย์เลขสมาชิิกจัำานิวนิ	 6	 หลัก	 ในิชิ่อง	 “รห้ส

สมาช่ิก”

	 2.4	 ที่ำาการใส่รหัสผ่่านิในิชิ่อง	“รห้สผ่านี้”	ที่างสหกรณ์์ฯ	ที่ำาการ

ตั่�งค่ารหัสผ่่านิเริ�มต่้นิให้เปี็นิ	 “หมาย่เลขบ้ตรป็ระชิาชินี้กลุ่มท้ั้�	 3	

จำำานี้วันี้	 5	 หล้ก”	 และคลิกปุี่ม	 “เข้าสู่ระบบสมาช่ิก”	 เพ่�อเข้าสู่หนิ้า

จัอย์่นิยั์นิย์อด

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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	 2.5	 เม่�อที่ำาการคลิกท่ี่�ไอคอนิ	 “ย่ืนี้ย้่นี้ย่อด”	 เพ่�อเข้าสู่หนิ้าจัอ

ย์่นิยั์นิย์อด

	 2.6	 เม่�อเขา้สูห่นิา้จัอย์น่ิยั์นิย์อด	ใหส้มาชิิกที่ำาการต่รวจัสอบขอ้มูล

ของต่นิเอง	ในิส่วนิของราย์การเงินิฝาก	และราย์การเงินิกู้

	 2.7	 เม่�อสมาชิิกที่ำาการต่รวจัสอบข้อมูลของต่นิเอง	เร่ย์บร้อย์แล้ว	

กรณ่์ถูกต่้อง

	 	 2.7.1	 ให้คลิกท่ี่�ชิ่อง	 “ถึูกต้อง”	 เม่�อคลิกแล้วจัะปีรากฏิ

หนิ้าต่่างสรุปีราย์ละเอ่ย์ดข้อมูลการย์่นิยั์นิย์อด

	 	 2.7.2	 กรณ่์ท่ี่�ม่อ่เมล์	ให้สมาชิิกที่ำาการกรอก	“ข้อมูลอ้เมล์

ของสมาช่ิก”	เพ่�อเปี็นิชิ่องที่างรับข่าวสาร	ปีระชิาสัมพันิธั์จัากสหกรณ์์ฯ	

โดย์ต่รง

	 	 2.7.3	 คลิกท่ี่�ปุี่ม	“ย่ืนี้ย้่นี้”	เพ่�อที่ำาการส่งข้อมูลหลักฐานิการ

ย์่นิยั์นิย์อดไปียั์งผู่้สอบบัญช่ิสหกรณ์์ฯ

	 2.8	 เม่�อสมาชิิกที่ำาการต่รวจัสอบข้อมูลของต่นิเอง	เร่ย์บร้อย์แล้ว	

กรณ่์ไม่ถูกต่้อง

	 	 2.8.1	 ให้คลิกท่ี่�ชิ่อง	 “ไม่ถึูกต้อง”	 เม่�อคลิกแล้วจัะปีรากฏิ

หนิ้าต่่างสรุปีราย์ละเอ่ย์ดข้อมูลการย์่นิยั์นิย์อด

	 	 2.8.2	 กรณ่์ท่ี่�ม่อ่เมล์	ให้สมาชิิกที่ำาการกรอก	“ข้อมูลอ้เมล์

ของสมาช่ิก”	เพ่�อเปี็นิชิ่องที่างรับข่าวสาร	ปีระชิาสัมพันิธั์จัากสหกรณ์์ฯ	

โดย์ต่รง

	 	 2.8.3	 ใหส้มาชิิกที่ำาคลิกเล่อกปีระเภที่ขอ้มูลท่ี่�ต่รวจัสอบแลว้

ไม่ถูกต่้อง

	 	 2.8.4	 ให้สมาชิิกที่ำาการกรอก	 “ข้อมูลราย่ละเอ้ย่ดของ

ป็ระเภทั้ข้อมูลท้ั้�ตรวัจำสอบแล้วัไม่ถึูกต้อง”

	 	 2.8.5	 คลิกท่ี่�ปุี่ม	 “ย่ืนี้ย้่นี้”	 เพ่�อที่ำาการส่งข้อมูลหลักฐานิ 

การย์่นิย์ันิย์อดไปียั์งผู่้สอบบัญช่ิสหกรณ์์ฯ

	 2.9	 เม่�อต่รวจัสอบข้อมูลราย์ละเอ่ย์ดย์่นิย์ันิย์อด	 เร่ย์บร้อย์แล้ว	

ให้สมาชิิก	คลิกท่ี่�ข้อความ	“ออกจำากระบบ”	เพ่�อที่ำาการออกจัากระบบ

การย์่นิยั์นิย์อดเม่�อออกจัากระบบเร่ย์บร้อย์แล้ว	ถ่อเปี็นิการเสร็จัสิ�นิการ

ย์่นิยั์นิย์อดปีระจัำาปีีบัญช่ิ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัดชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด

เบอร์โทรศัพท์ 02-2418111 กด 0 โทรสาร 02-2413451เบอร์โทรศัพท์ 02-2418111 กด 0 โทรสาร 02-2413451

“เมื่อโอนแล้วสมาชิกต้องน�หลักฐานส�เนาใบ Pay In“เมื่อโอนแล้วสมาชิกต้องน�หลักฐานส�เนาใบ Pay In
 มาแสดงที่สหกรณ์ หรือ แจำ้งต่อสหกรณ์ทาง Line โทรสาร มาแสดงที่สหกรณ์ หรือ แจำ้งต่อสหกรณ์ทาง Line โทรสาร
ทาง e-mail โดยระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์การโอนเงินทาง e-mail โดยระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์การโอนเงิน

ให้ชัดเจำน ภายในเวลาท�การของสหกรณ์ฯ ในวันน้ัน ๆ”ให้ชัดเจำน ภายในเวลาท�การของสหกรณ์ฯ ในวันน้ัน ๆ”

ลูำดับั ชีื�อธนาคาร - สัาขา บััญชีีออมทำรัพย์
1 ธันิาคารไที่ย์พาณ์ิชิย์์-บางกระบ่อ 073-2-09794-1

2 ธันิาคารกรุงไที่ย์-ศึร่ย์่านิ 012-1-34476-2

สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารพาณ์ิชย์สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารพาณ์ิชย์
ทำี่สหักรณ์์ใช้บริการไดำ้ดำังนี�ทำี่สหักรณ์์ใช้บริการไดำ้ดำังนี�

คณะผู้จัดท�ำ - คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร ศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์

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

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง


