
  

 

การศึกษา เปนการลงทุนท่ีสําคัญ อยางหนึ่งในชีวิต เปน
การลงทุนท่ีคุมคา ถึงแมวาจะใชเวลาและทุนทรัพยท่ี
ลงทุนไปเปนจํานวนมาก พอ 
ตระหนักถึง ความสําคัญของการศึกษาวา สามารถ
พัฒนาความรู ทักษ
ลูกหลานใหพรอมท่ีจะกาวไปขางหนา สูอนาคต สูสังคม
ท่ีดี และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติไทยให
กาวหนาและม่ันคง สหกรณออมทรัพยวังพญาไทฯ 
เล็งเห็นควา
ชีวิต จึงไดจัดสรรเงินทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการ สมาชิก 
มอบเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก
และกําลังใจในการศึกษา ใฝ
ทรัพยท่ีเป
ระดับก็ตาม สหก
ผูปกครอง

จะนําไปใชใหเปนประโยชนในการศึกษา
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานสหกรณสหกรณออมทรัพ

ฉบบัที� 3 ประจาํเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เรียน สมาชิก สอเรียน สมาชิก สอเรียน สมาชิก สอเรียน สมาชิก สอ....วังพญาไท จํากัด ที่นับถือวังพญาไท จํากัด ที่นับถือวังพญาไท จํากัด ที่นับถือวังพญาไท จํากัด ที่นับถือ
 สารสหกรณฯ ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนส่ือ
แจงขาวสารการดําเนินงานของสหกรณฯ 
ตลอดจน ส่ิงที่เห็นวานาสนใจใหแกสมาชิก 
และพรอมรับคําแนะนํา แง คิดตางๆ จาก
สมาชิก เพ่ือรวมกันพัฒนาและเสริมสรางความ
มั่นคงใหแกองคกรแหงน้ีซึ่งมีสมาชิกทุกทาน
รวมเปนเจาของ ทั้งน้ีในรอบการดําเนินงานที่
ผานมา สหกรณฯ มีการปรับอัตราดอกเบ้ียเงิน
รับฝากออมทรัพยพิเศษใหสูงขึ้น โดยไมปรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู เพ่ือใหสมาชิกผูฝากเงิน
ไดรับประโยชนที่เหมาะสม โดยรักษาสมาชิกผู
กู ไม ให เกิดผลกระทบ ตามหลัก
สหกรณฯ ที่เนนการดูแลชวยเหลือกันในกลุม
คนในองคกรเดียวกัน โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสม และความมั่นคงขององคกร ในสารการศึกษา คือการลงทุน 

หน้า 1 
 

 

การศึกษา เปนการลงทุนท่ีสําคัญ อยางหนึ่งในชีวิต เปน
การลงทุนท่ีคุมคา ถึงแมวาจะใชเวลาและทุนทรัพยท่ี
ลงทุนไปเปนจํานวนมาก พอ แม และผูปกครอง ยอม
ตระหนักถึง ความสําคัญของการศึกษาวา สามารถ
พัฒนาความรู ทักษะตางๆ ตลอดจน สภาวะจิตใจ ของ
ลูกหลานใหพรอมท่ีจะกาวไปขางหนา สูอนาคต สูสังคม
ท่ีดี และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติไทยให
กาวหนาและม่ันคง สหกรณออมทรัพยวังพญาไทฯ 
เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา ท่ีเปนส่ิงซึ่งจําเปนใน
ชีวิต จึงไดจัดสรรเงินทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการ สมาชิก 
มอบเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก
และกําลังใจในการศึกษา ใฝหาความรู แมวาจะเปนทุน
ทรัพยท่ีเปนจํานวนไมมากนักท่ีมอบให
ระดับก็ตาม สหกรณฯ หวังอยางย่ิงวาทุ
ผูปกครอง 

ไปใชใหเปนประโยชนในการศึกษา ของบุตรหลานของทานสมาชิกตอไป
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2554 จํานวน 293 ทุน เปนเงิน

วันเขาพรรษา เปนวันสําคัญในพุทธศาสนาวัน
หน่ึง ที่พระสงฆอธิษฐานวาจะพักประจําอยู
ที่ใดที่หน่ึง  ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนด
เปนระยะเวลา 3 เดือน
บัญญัติไว โดยไมไปคางแรมที่อ่ืน
ติดปากกันโดย ทัว่ไปวา 
เขาพรรษาน้ีถือเปนศาสนพิธีสําหรับพระภิกษุ
โดยตรง ละเวนไมได ไมวากรณีใดๆ กต็าม 
เริ่มนับ ตั้งแตวันแรม 1 

สารสหกรณ์ออมทรัพย์วงัพญาไท

Wang Phayatai Saving and Credit Co-Operative, Limited
สํานกังานสหกรณสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด ช้ัน 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

2554               “องคก์รมั�นคง เสริมส่งอุดมการณ์ สมาชิกคือปณิธาน บริการประทั

วังพญาไท จํากัด ที่นับถือวังพญาไท จํากัด ที่นับถือวังพญาไท จํากัด ที่นับถือวังพญาไท จํากัด ที่นับถือ    
สารสหกรณฯ ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนส่ือ

แจงขาวสารการดําเนินงานของสหกรณฯ 
ตลอดจน ส่ิงที่เห็นวานาสนใจใหแกสมาชิก 
และพรอมรับคําแนะนํา แง คิดตางๆ จาก
สมาชิก เพ่ือรวมกันพัฒนาและเสริมสรางความ

งมีสมาชิกทุกทาน
รวมเปนเจาของ ทั้งน้ีในรอบการดําเนินงานที่
ผานมา สหกรณฯ มีการปรับอัตราดอกเบ้ียเงิน
รับฝากออมทรัพยพิเศษใหสูงขึ้น โดยไมปรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู เพ่ือใหสมาชิกผูฝากเงิน
ไดรับประโยชนที่เหมาะสม โดยรักษาสมาชิกผู
กู ไม ให เกิดผลกระทบ ตามหลักการของ
สหกรณฯ ที่เนนการดูแลชวยเหลือกันในกลุม
คนในองคกรเดียวกัน โดยคํานึงถึงความ

สม และความมั่นคงขององคกร ในสาร

พอ่จา๋

ที
โรงเรียน

เนื�องใน เทศกาล เข้าพรรษา
ขอเชิญสมาชิก สอ.วังพญาไท

ร่วมรณรงค์ 
“งดเหล้า เข้าพรรษา” 

การศึกษา เปนการลงทุนท่ีสําคัญ อยางหนึ่งในชีวิต เปน
การลงทุนท่ีคุมคา ถึงแมวาจะใชเวลาและทุนทรัพยท่ี

แม และผูปกครอง ยอม
ตระหนักถึง ความสําคัญของการศึกษาวา สามารถ

ตางๆ ตลอดจน สภาวะจิตใจ ของ
ลูกหลานใหพรอมท่ีจะกาวไปขางหนา สูอนาคต สูสังคม
ท่ีดี และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติไทยให
กาวหนาและม่ันคง สหกรณออมทรัพยวังพญาไทฯ 

มสําคัญของการศึกษา ท่ีเปนส่ิงซึ่งจําเปนใน
ชีวิต จึงไดจัดสรรเงินทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการ สมาชิก 
มอบเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก เพ่ือใหมีขวัญ 

ความรู แมวาจะเปนทุน
จํานวนไมมากนักท่ีมอบใหแตละทาน แตละ

รณฯ หวังอยางย่ิงวาทุนท่ีมอบใหนี้ทาน

ของบุตรหลานของทานสมาชิกตอไป 
ทุน เปนเงินจํานวน 735,000 

 

วันเขาพรรษา เปนวันสําคัญในพุทธศาสนาวัน
หน่ึง ที่พระสงฆอธิษฐานวาจะพักประจําอยู ณ 

ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนด
เดือน ตามที่พระธรรมวินัย

โดยไมไปคางแรมที่อ่ืน หรือที่เรียก
ทัว่ไปวา จําพรรษา พิธี

เขาพรรษาน้ีถือเปนศาสนพิธีสําหรับพระภิกษุ
ไมวากรณีใดๆ กต็าม 
1 คํ่า เดือน 8 ของทุกป 

สหกรณ์ออมทรัพย์วงัพญาไท 

Operative, Limited 
วังพญาไท จํากัด ช้ัน 1 ตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรม  

 

องคก์รมั�นคง เสริมส่งอุดมการณ์ สมาชิกคือปณิธาน บริการประทบัใจ” 

 

พอ่จา๋...แมจ่า๋... เหลือตงัค์ให้หนไูปกินขนม  

ที
โรงเรียนบ้างนะจ๊ะ......! 

เนื�องใน เทศกาล เข้าพรรษา 

วังพญาไท 

 



  

 

เรือ่งงายๆ ความหมายดีๆเรือ่งงายๆ ความหมายดีๆเรือ่งงายๆ ความหมายดีๆเรือ่งงายๆ ความหมายดีๆ
มีชายสองคนเขาไปปลูกตน

ชายชรา หลังจากปลูกตนไม
สวนอีกคนเปนชายหนุม พอปลูกตนไมเสร็จ เขาก็คอยดูแลอยูแคในระยะแรก 
หลังจากม่ันใจวาตนกลาอยูรอดแนแลว เขาก็ไมเคยมารดน้ําพรวนดินเลย  ยกเวน
ชวงท่ีมีพายุพัดจัดเทานั้น เขาจึงจะมาชวยค้ํายันตนไมท่ีลมลงเพรา
ทะเลทราย สองปผานไป ตน
หนึ่ง เกิดพายุทะเลทรายพัดมาอยางหนั
ในแปลงท่ีชายชราปลูกนั้นถูกลมพัดหักโคนลงเปนจํานวนมาก บางตนถูกถอนข้ึนมา
ท้ังราก แตตนไมในแปลงท่ีชายหนุมปลูกนั้นแทบไมเปนอะไรเลย มีบางก็แคก่ิงหัก 
กานและใบหลุดรวงเทานั้นเอง ชายช
ตอบวา “ลุงมารดน้ําพรวนดินใหตนไมอยูบอยๆ
ไปในดิน แตตนไมท่ีขาปลุกนั้น พอมันอยูรอดไดเอง ขาก็ไมเคยมาดูแล มันอีก พวก
มันก็เลยตองชอนไชรากลงไปในแหลงน้ําท่ีอยูใตดิน ตนไมท่ีมีรากหย่ังลึกขนาดนี้ 
จะถูกลมพัดจนหักลงมาไดยังไงละ
เตบิโตดวยรากลกึของตวัเองเตบิโตดวยรากลกึของตวัเองเตบิโตดวยรากลกึของตวัเองเตบิโตดวยรากลกึของตวัเอง

นิทานเรื่องนี้ ใหขอคิดแกพวกเราวา ตนไมจะเติบโตงอกงามไดก็
ตอเม่ือรากหย่ังลึก การเผชิญหน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สําหรับขาราชการ,ลูกจางภาครัฐ และอีกหล

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด จะทําพิธี มอบ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 
จากเงินทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก ในวันท่ี 
ประชุม ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

หน้า 2 
 

 

เรือ่งงายๆ ความหมายดีๆเรือ่งงายๆ ความหมายดีๆเรือ่งงายๆ ความหมายดีๆเรือ่งงายๆ ความหมายดีๆ ............    
มีชายสองคนเขาไปปลูกตนไม ในทะเลทรายพรอมกัน หนึ่งในสองคนนั้นเปน

ไมเสร็จ ชายชราก็หม่ันมาดูแลรดน้ําพรวนดินทุกๆ สามวัน 
สวนอีกคนเปนชายหนุม พอปลูกตนไมเสร็จ เขาก็คอยดูแลอยูแคในระยะแรก 
หลังจากม่ันใจวาตนกลาอยูรอดแนแลว เขาก็ไมเคยมารดน้ําพรวนดินเลย  ยกเวน
ชวงท่ีมีพายุพัดจัดเทานั้น เขาจึงจะมาชวยค้ํายันตนไมท่ีลมลงเพรา
ทะเลทราย สองปผานไป ตนไมของชายท้ังสองเติบโตและมีลําตนสูงใหญ อยูมาวัน
หนึ่ง เกิดพายุทะเลทรายพัดมาอยางหนกั วันรุงข้ึน ผูคนตางตกตะลึงเม่ือพบวาตน
ในแปลงท่ีชายชราปลูกนั้นถูกลมพัดหักโคนลงเปนจํานวนมาก บางตนถูกถอนข้ึนมา

ในแปลงท่ีชายหนุมปลูกนั้นแทบไมเปนอะไรเลย มีบางก็แคก่ิงหัก 
รวงเทานั้นเอง ชายชราถามชายหนุมอยางงุนงงสงสั

ลุงมารดน้ําพรวนดินใหตนไมอยูบอยๆ รากของพวกมันจึงไมชอนไชลึกลง
ไปในดิน แตตนไมท่ีขาปลุกนั้น พอมันอยูรอดไดเอง ขาก็ไมเคยมาดูแล มันอีก พวก
มันก็เลยตองชอนไชรากลงไปในแหลงน้ําท่ีอยูใตดิน ตนไมท่ีมีรากหย่ังลึกขนาดนี้ 

มาไดยังไงละ” 
เตบิโตดวยรากลกึของตวัเองเตบิโตดวยรากลกึของตวัเองเตบิโตดวยรากลกึของตวัเองเตบิโตดวยรากลกึของตวัเอง............    

นิทานเรื่องนี้ ใหขอคิดแกพวกเราวา ตนไมจะเติบโตงอกงามไดก็
ตอเม่ือรากหย่ังลึก การเผชิญหนากับสภาพแวดลอมท่ีนากลัว และเป

 

ลูกจางภาครัฐ และอีกหลายๆ ภาคสวนที่สนใจ

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด จะทําพิธี มอบ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2554 จํานวน 293 ทุน เปนเงิน 

ะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก ในวันท่ี 22 ก.ค.54 เวลา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ

ในทะเลทรายพรอมกัน หนึ่งในสองคนนั้นเปน
เสร็จ ชายชราก็หม่ันมาดูแลรดน้ําพรวนดินทุกๆ สามวัน 

สวนอีกคนเปนชายหนุม พอปลูกตนไมเสร็จ เขาก็คอยดูแลอยูแคในระยะแรก 
หลังจากม่ันใจวาตนกลาอยูรอดแนแลว เขาก็ไมเคยมารดน้ําพรวนดินเลย  ยกเวน
ชวงท่ีมีพายุพัดจัดเทานั้น เขาจึงจะมาชวยค้ํายันตนไมท่ีลมลงเพราะแรงพายุ

ของชายท้ังสองเติบโตและมีลําตนสูงใหญ อยูมาวัน
ก วันรุงข้ึน ผูคนตางตกตะลึงเม่ือพบวาตนไม

ในแปลงท่ีชายชราปลูกนั้นถูกลมพัดหักโคนลงเปนจํานวนมาก บางตนถูกถอนข้ึนมา
ในแปลงท่ีชายหนุมปลูกนั้นแทบไมเปนอะไรเลย มีบางก็แคก่ิงหัก 

าถามชายหนุมอยางงุนงงสงสัย ชายหนุม
รากของพวกมันจึงไมชอนไชลึกลง

ไปในดิน แตตนไมท่ีขาปลุกนั้น พอมันอยูรอดไดเอง ขาก็ไมเคยมาดูแล มันอีก พวก
มันก็เลยตองชอนไชรากลงไปในแหลงน้ําท่ีอยูใตดิน ตนไมท่ีมีรากหย่ังลึกขนาดนี้ 

นิทานเรื่องนี้ ใหขอคิดแกพวกเราวา ตนไมจะเติบโตงอกงามไดก็
ากับสภาพแวดลอมท่ีนากลัว และเปน

ที่สนใจขอเชิญเขาชมเว็ปไซด 

 

 
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด จะทําพิธี มอบ

นเงิน 735,000 บาท  
เวลา 1330 ณ หอง

รอบ พระชนมพรรษา รพ.รร.๖ ขอเชิญ 



  
หน้า 3 

 

  

    การสมคัรเปนสมาชิก การสมคัรเปนสมาชิก การสมคัรเปนสมาชิก การสมคัรเปนสมาชิก สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุ
สหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทยสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทยสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทยสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย                ((((ตองสมคัรเปนสมาชิก สสอทตองสมคัรเปนสมาชิก สสอทตองสมคัรเปนสมาชิก สสอทตองสมคัรเปนสมาชิก สสอท....กอนกอนกอนกอน))))    

1.ใบสมัครสมาชิก(สส.ชสอ.) 1  ฉบับ  
2.หนังสือใหคํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน 
1  ฉบับ 
3.ขอใบรับรองแพทย    1  ฉบับ 
4.เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกตามรายการในใบสมัคร อยางละ 1 
ฉบับ 
5.เงินคาสมัครสมาชิก  20   บาท 
6.เงินคาบํารุงรายป  20   บาท 
7.เงินสงเคราะห         1,000   บาท  (คุมครอง 4 เดือน 1ก.ย.54 – 31ธ.ค.
54) 
  รวมเงิน                              1111,,,,040040040040   บาท 

ในปตอไป ตองจายเงินคาบํารุงรายป 20  บาท และ เงินสงเคราะห 3,000  
บาท รวม 3,020 บาท (คุมครองปตอป) 

การสงเคราะหและคุมครองสมาชิกการสงเคราะหและคุมครองสมาชิกการสงเคราะหและคุมครองสมาชิกการสงเคราะหและคุมครองสมาชิก สมาชิกสงเงินสงเคราะหลวงหนาปละ 3,000 
บาท (กรณีสมาชิกเสียชีวิตมากหรือนอยกวาเงินสงเคราะหลวงหนา สมาคมจะ
เรียกเก็บเงินเพ่ิมหรือเรียกเก็บนอยกวาในปตอไป) หรือตามท่ีกําหนดในวงรอบ

 การสมคัรเปนสมาชกิ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรพัยทหารการสมคัรเปนสมาชกิ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรพัยทหารการสมคัรเปนสมาชกิ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรพัยทหารการสมคัรเปนสมาชกิ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรพัยทหาร
((((สสอทสสอทสสอทสสอท.).).).)    

1.ใบสมัครสมาชิก (สสอท.) 1 ฉบับ  พรอมแนบเอกสาร สําเนาบัตร ปชช.,
ทะเบียนบานฯ 
2.หนังสือใหคํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน 1  
ฉบับ 
3.ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย(สสอค.)  1  ฉบับ  พรอมแนบเอกสาร สําเนาบัตร
ปชช.,ทะเบียนบานฯ 
************เนือ่งจากการสมคัรเปนสมาชกิของ สสอทเนือ่งจากการสมคัรเปนสมาชกิของ สสอทเนือ่งจากการสมคัรเปนสมาชกิของ สสอทเนือ่งจากการสมคัรเปนสมาชกิของ สสอท. . . . ในครัง้ที ่ในครัง้ที ่ในครัง้ที ่ในครัง้ที ่1 1 1 1 มจีาํนวนไมถงึ มจีาํนวนไมถงึ มจีาํนวนไมถงึ มจีาํนวนไมถงึ 

30303030,,,,000 000 000 000 นาย ดงันัน้ ผูทีส่มคัรในครัง้ที ่นาย ดงันัน้ ผูทีส่มคัรในครัง้ที ่นาย ดงันัน้ ผูทีส่มคัรในครัง้ที ่นาย ดงันัน้ ผูทีส่มคัรในครัง้ที ่1 1 1 1 จะตองเปนสมาชกิสมทบของสมาคมจะตองเปนสมาชกิสมทบของสมาคมจะตองเปนสมาชกิสมทบของสมาคมจะตองเปนสมาชกิสมทบของสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิชมุนมุสหกรณออมทรพัยครไูทยฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิชมุนมุสหกรณออมทรพัยครไูทยฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิชมุนมุสหกรณออมทรพัยครไูทยฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิชมุนมุสหกรณออมทรพัยครไูทย((((สสอคสสอคสสอคสสอค.) .) .) .) กอน จนกวา กอน จนกวา กอน จนกวา กอน จนกวา 
สสอทสสอทสสอทสสอท....จะมสีมาชกิไมนอยกวา จะมสีมาชกิไมนอยกวา จะมสีมาชกิไมนอยกวา จะมสีมาชกิไมนอยกวา 30303030,,,,000 000 000 000 คนคนคนคน            

4.ขอใบรับรองแพทย (โรค ตามเอกสารท่ีแนบ)           1 ฉบับ 
5.เงินคาสมัครสมาชกิ                                20          บาท 
6.เงินคาบํารุงรายป                                20          บาท 
7.เงินสงเคราะห                                        1,400          บาท  (คุมครอง 4 

 

หลานรัก.... เตรียมรับมรดกได้แล้ว 


