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การเปลี่ยนแการเปลี่ยนแ
สําห

เลขที่บัญชีธนา
ระบุหมายเลข
ส่งมายังสํานักง

พล.ร.ท
มาชิก สอ.วด.
นทั้งสิ้น 2,10
าหรับที่ต้องดูแ

      ปีที่ 3

แปลงหมายแปลงหมายเ
หรับสมาชิกท่า
าคาร ทหารไท
ขสมาชิก,หมา
งาน สอ.วด.โด

ท.อณุวัฒ  สัม
 ประจําปี 25

00,000 บาท 
แลเป็นพิเศษ 1

37 ฉบับที่ 

เลขบญัชีสาํเลขบญัชีสาํ
นใดที่ต้องการ
ทย จํากัด (มห
ายเลขโทรศัพ
ดยตรง หรือสง่

พิธีมอบท

มภวะผล ประ
562 พร้อมด้ว
แบ่งเป็นประ
12 ทุน เมื่อวัน

196 ประจ

าหรับโอนเงิาหรับโอนเงิน
ร เปลี่ยนแปล
หาชน) ประเภท
ท์ที่สามารถติ
ง Fax มาที่ 55

ทุนการศึกษ

ะธานกรรมกา
ยคณะกรรมก
เภททุนเรียน
นพุธที่ 4 ธันว

   

จําเดือน พ

นปันผลและนปันผลและ
งเลขที่บัญชีเ
ทออมทรัพย์ ส
ติดต่อได้ และ
5088 และ 0-2

ษาแก่บุตรสม

ารดําเนินการ
การดําเนินกา
ดี 92 ทุน ปร
าคม 2562 ณ

 

 

 

  

 

ฤศจิกายน

ะเงินเฉลี่ยคืะเงินเฉลี่ยคื
พื่อการโอนเงิ
สาขาใดก็ได้ขอ
หมายเหตุว่า
2465-6362 ไ

มาชิก สอ.วด

ร สอ.วด. เป็น
ร สอ.วด. โด
ระเภททุนส่งเ
ณ นันทอุทยาน

น – ธันวาค

คนืน  
งินปันผลและเ
องตัวท่านเอง 
บัญชีน้ีเพ่ือโอ
ได้ต้ังแต่บัดน้ีจ

ด.ประจําปี 

นประธานในพ
ยมีบุตรสมาชิ
สริมการศึกษ
นสโมสร ช้ัน 2

คม พ.ศ. 25

เงินเฉลี่ยคืน ส
พร้อมทั้งรับร

อนเงินปันผลแ
จนถึง 17 ม.ค.

2562 

พิธีมอบทุนก
ชิกได้รับทุน 5
ษา 436 ทุน  
2 

562 

สามารถส่งสํา
รองสําเนาถูกต้
และเงินเฉลี่ย
62 

ารศึกษาแก่บุ
40 ทุน รวมเ
และประเภท

เนา
ต้อง 
คืน 

บุตร
เป็น
ทุน
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สอ.วด.สนบัสนุนร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจําปี 2562 

     พล.ร.ท.อณุวัฒ  สัมภวะผล ประธานกรรมการดําเนินการ สอ.วด. พร้อมคณะมอบเงินสนับสนุนร้านกองทัพเรือ
ในงานกาชาด ประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท โดยมี พล.ร.อ.ช่อฉัตร   กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ 
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

สอ.วด.สนบัสนุนสมาคมภริยาทหารเรือในงานกาชาด ประจําปี 2562 

      สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด มอบเงินสนับสนุนสมาคมภริยาทหารเรือในงานกาชาด ประจําปี 2562 
จํานวน 50,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

การทําหนังสือแต่งตั้งผู้รบัโอนประโยชน์ หรือทําพินัยกรรม การทําหนังสือแต่งตั้งผู้รบัโอนประโยชน์ หรือทําพินัยกรรม   
           สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทําหนังสือแต่งต้ังผู้รับโอนประโยชน์ ,พินัยกรรม หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เพ่ือแต่งต้ังฯ ใหม่ขอให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มหนังสือแต่งต้ังผู้รับโอนประโยชน์ได้ที่สํานักงาน สอ.วด.หรือดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ทาง www.wangdermcoop.com ทั้งน้ีเพ่ือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและครอบครัว 

เรื่อง การงดหรือลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 

 ด้วยปรากฏว่ามีสมาชิก สอ.วด.บางรายที่มีความประสงค์จะของดหรือลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนกับ สอ.วด.
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว สหกรณ์ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า หากสมาชิกท่านใดที่ไม่มีหน้ีสินและ
ประสงค์จะงดหรือลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนกับสหกรณ์ฯ สามารถดําเนินการได้ตามข้อบังคับ สอ.วด. พ.ศ.2545 ว่าด้วย
เรื่องหุ้น และระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2553 ดังน้ี 

1. งดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือส่งเงินค่าหุ้นครบ 600,000 บาท  
2. ลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยต้องถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ระเบียบ สอ.วด.กําหนด 

 หากสมาชิกท่านใดยังมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจประการใด สามารถสอบถามได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
สอ.วด.โทรศัพท์หมายเลข 55088 หรือ 55964 ทั้งน้ีสหกรณ์ต้องขออภัยมายังสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ไม่ได้รับความสะดวก
ในการให้บริการ 



 

 ขอ
ผ่านธนาคา
การโอนเงิน
เบอร์โทรศัพ
ของวันเดีย
ประเภทใด
“เงินรอตรว
ดังกล่าว ขอ

 
อัตราดอกเ

ออมทรัพย์   
- สมาชิกสามัญ
รวมไม่เกิน 3.5
- สมาชิกสมทบ
ไม่เกิน 1.5 ลา้
- งดรับฝากเงนิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสหก
เขตบางกอกน้
         Web
         ID L
         Face

การทําธุรก

สมาชิกที

 ใน
สวัสดิการแ
เมื่อสิ้นรอบบ
รวมของดอก
ประจําปี ดัง
ชําระหน้ีเพี
ของสมาชิก 

เรียนให้สมาชิ
ร เพ่ือเข้าบัญ
นอ่ืน ๆ ของ
พท์ ให้กับสํา
วกัน เพ่ือให้

ด สําหรับกร
วจสอบ” เมื่อ
ออนุมัติจากทีป่

เบี้ย 
อัตรา

                
ญ ฝากได้สูงสุดไ
5 ล้าน 
บ ฝากได้สูงสุดไ
าน 
นสําหรับผู้ที่มีบั

กรณ์ อาคารจอ
น้อย กรุงเทพฯ 
b Site : http
LINE ฝ่ายสิน
ebook : สห

กรรมทางกา

ท่ีผิดนัดการ

นทุก ๆ ปี สอ
ก่สมาชิกฯ โด
บัญชี ภายหลัง
กเบ้ียเงินกู้ที่สม
งน้ันการที่สมา
ยงงวดเดียว 

ชิกทุกท่านทร
ญชีของ สอ.วด
ธนาคารที่ส

านักงาน สอ.ว
ห้ สอ.วด.สาม
ณีที่สมาชิกมี
ครบระยะเวล
ประชุมใหญ่สา

าดอกเบี้ยเงินฝ
                
ไม่เกิน 20,000 

ไม่เกิน 10,000 

ัญชีเงินฝากออม

อดรถยนต์ ช้ัน 
10700 โทรศพั
p://www.wa
เชื่อ : wsc53

หกรณ์ออมทรั

ารเงินกับสห

ส่งเงินงวดช

.วด.จะจัดสร
ดยเฉพาะ “เงิ
งจากประชุมให
มาชิกฯ ได้ส่งใ
าชิกฯ จะได้รับ
ก็จะทําให้ไม่ไ

ราบ  สมาชิกท
ด.เมื่อทําธุรก
ามารถยืนยัน
วด.หรือโทรส
มารถตรวจสอ
มีการโอนเงิน
ลา 5 ปีไม่มีสม
ามัญประจําปี

ฝาก 
             3.5
บาท/เดือน มีเงิ

บาท/เดือน มีเงิ

มทรัพย์เกิน 3.5

 

1 กองบัญชากา
พท์/โทรสาร 0 2
angdermco
3057  
รัพย์วังเดิม จํ

สาม

หกรณ์ออมท

ชําระหนี้มีผล

รรผลกําไรสุท
งินเฉลี่ยคืน”
หญ่สามัญประ
ให้แก่สหกรณ์
บสิทธิประโยช
ได้รับเงินเฉลี่
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ท่านใดที่ได้ทํา
รรมเสร็จเรีย
นและตรวจส
สารหมายเลข
อบได้ว่าเป็น
นและไม่ส่งห
มาชิกท่านใดน
 เพ่ือขอโอนเข

 

50% ต่อปี
งินฝาก        

งินฝากรวม

5 ล้านบาท 

ารกองทัพเรือ (
2465 6362 หรื
oop.com   

    
จาํกัด     

มารถติดต่อ

รัพย์วังเดิม

ลกับการไดร้ั

ทธิประจําปีให้
เป็นเงินกลับ

ะจําปีแล้ว โดย
ณ์ฯ ในแต่ละปี 
ชน์น้ีต้อง ไม่ผิ
ลี่ยคืน ดังน้ันส

าธุรกรรมทาง
ยบร้อยแล้วกรุ
สอบได้ พร้อ
ข 0-2465-63
เงินของสมา
หลักฐาน ทา
นําหลักฐานม
ข้าเป็นทุนสําร

สามัญ        
สามัญโครงก
(WSC PLUS)
ฉุกเฉิน       
ฉุกเฉินเพื่อก

 

(พ้ืนที่วังนันทอ
รือหมายเลขภา
              
               
                

อได้

จํากัด

รับเงินเฉลี่ย

ห้แก่สมาชิกใน
บคืนมาจากกา
ย สอ.วด.จะจ่า
ตามอัตราส่ว

ผิดนัดการส่งเ
สมาชิกฯ ควร

การเงินกับ ส
รุณาส่งสําเนา
มทั้งระบุช่ือ
362 และ54
าชิกท่านใด แ
าง สอ .วด .จ
าแสดง สอ.ว
รอง ต่อไป  

อัตราดอ
                

การพิเศษเพิ่ม
 ไม่ได้รับเฉลี่ยคื
                 

การศึกษาบุตร

อุทยาน) ถนนอิ
ายในกองทัพเรือ
ID LINE : @
ID LINE ฝ่า
Mail : wsc.

คืน

นรูปแบบเงิน
ารส่งดอกเบ้ีย
ย “เงินเฉลี่ยคื
นที่ได้รับอนุมั
เงินงวดชําระ
รชําระหน้ีให้ต

สอ.วด.โดยวิธี
าใบโอนเงินหรื
 หมายเลขส
629 ภายในเ
และต้องการท
ะเก็บเงินไว้ใ
ด.จะนําเงินร

อกเบี้ยเงินกู้ 
                 

มยอด          
คนื 
                 
รและสมาชิก 

สรภาพ แขวงบ้
อ โทรศัพท์/โท

@wangderm
ยเงินฝาก : w
navy@gma

นปันผล เงินเฉ
ยเงินกู้ ซึ่งสม
คืน” ให้ตามสว่
มัติจากที่ประชุ
ะหนี้ เพราะหา
ตรงเวลาเพ่ือผ

การโอนเงิน
รือหลักฐาน
สมาชิกและ 
เวลา 1500 
ทําธุรกรรม
ในช่ือบัญชี 
อตรวจสอบ

  7.00% ต่อ
  7.00% ต่อ

   7.00% ต่อ
   4.50% ต่อ

บ้านช่างหล่อ 
รสาร 55088 

mcoop  
wsc.098  
ail.com    

ฉลี่ยคืน และ
าชิกจะได้รับ
วนจํานวนเงิน
ชุมใหญ่สามัญ
ากขาดส่งงวด
ผลประโยชน์

อปี 
อปี

อปี
อปี
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 สมาชิกต้องแสดงตนทกครั้ง เมื่อทําธรกรรมกับ สอ.วด. 


