
 

 

 

 

ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล  จํากัด 

ที่ 11 / 2556 
เรื่อง  การจัดอบรมใหความรูแกสมาชิกใน ก.ท.ม. 

 

************************* 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 40 ครั้งที่ 4 / 2556 เม่ือวันพุธที่ 23 มกราคม 2556  มีมติเห็นชอบใหมี

จัดอบรมใหความรูแกสมาชิกในกรุงเทพมหานคร  ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพมหานคร 

กําหนดวนัสัมมนา 
วันอาทิตยท่ี 17 มีนาคม 2556   ต้ังแตเวลา 09.00 น. - 12.00  น.                                                

ขอกําหนดการรบัสมัคร  
 1.  กําหนดเปดรับสมัคร ต้ังแตวันจนัทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 ถึง วันจันทรท่ี 4 มีนาคม 2556 ต้ังแตเวลา  

08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. โดยสมาชิกตองจายเงินมัดจํา  จํานวนเงิน 100.00 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) ในวนัท่ีสมัคร 
(สหกรณจะคืนใหสมาชิก  ยกเวนการแจงยกเลกิทางสหกรณจะไมคืนเงินคาสมัครไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม) 

2.  สมาชิกท่ีสังกัด คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย เกษียณอายุราชการ  

นอกสังกัดสํานักการแพทย ใหสมัคร ณ สํานักงานสหกรณ  สาํหรับสมาชิกตางสังกัดใหสมัครผานตัวแทนหรือ 

ผูประสานงานสหกรณ  และสามารถโอนเงินคามัดจํา เขาบัญชีสหกรณผานธนาคารพาณิชย พรอมสงใบโอนเงนิ (Pay In) 

ท่ีโทรสาร (Fax) 02-241-3451 
    ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด” ประเภทบัญชีออมทรัพย  มีดังน้ี  

   - บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาศรียาน เลขท่ีบัญชี  012-1-34476-2 

   - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด สาขายอยสามเสน เลขท่ีบัญชี  073-2-09794-1 
   - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด   สาขาราชวัตร เลขท่ีบัญชี  094-1-29372-4 

           3.  การรับสมัคร ผูสมัครตองกรอกแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด พรอมแนบหลักฐาน ดังน้ี 

               3.1  สําเนาบัตรประชาชน / บัตรที่ทางราชการหรอืมหาวิทยาลัยออกให 

     3.2  สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยของสหกรณในหนาท่ีแสดงชื่อเจาของบญัชี และเลขที่บัญชี 

 4.  เงินมัดจํา 100.00 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) สหกรณจะโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก และสามารถ

ถอนไดในวันถดัจากวันอบรม  

 5.  หากสมาชิกท่ีเขารับการอบรมในครั้งน้ี ขาดหายจากหองสัมมนาเกิน 1 ชั่วโมง ทางสหกรณจะไมคืนเงิน 

คามัดจํา 

 

 



 

 

. 
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 6.  สมาชิกท่ีเขารับการอบรม ตองนําบัตรประชาชน / บัตรที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยออกใหมาแสดงในวนั

เขารับการอบรม 

    7.  สมาชิกไมสามารถมอบสิทธิ์การสัมมนาใหผูอื่นแทนได (ทุกกรณี) 
 8.  ขอความรวมมือสมาชิกทุกทาน  โปรดอยานําผูท่ีไมไดลงทะเบียนเขารวมสัมมนา 
            9.  ทางสหกรณไดจดัเตรียมอาหารวางและอาหารกลางวันใหสําหรบัสมาชิกผูเขารวมอบรม 
        

จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

                    

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  กุมภาพันธ  2556 

 
 

 
       (นายแพทยพจน  ธีรคุปต) 

                        ประธานกรรมการ 
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 ขอกําหนดการรับสมัคร การอบรมใหความรูแกสมาชิกใน ก.ท.ม. ณ หองประชุมชั้น 6  อาคารเพชรรัตน     

 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

1.  กําหนดเปดรับสมัคร ต้ังแตวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ถึง วันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2556 ต้ังแตเวลา  

08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. โดยสมาชิกตองจายเงินมัดจํา  จํานวนเงิน 100.00 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน)  

ในวันท่ีสมัคร  (สหกรณจะคืนใหสมาชิกยกเวนการแจงยกเลิก ทางสหกรณจะไมคืนเงินคาสมัครไมวาดวย   

  เหตุผลใดก็ตาม) 
2.  สมาชิกท่ีสังกัด คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย เกษียณอายุราชการ  

นอกสังกัดสํานักการแพทย ใหสมัคร ณ สํานักงานสหกรณ  สาํหรับสมาชิกตางสังกัดใหสมัครผานตัวแทนหรือ 

ผูประสานงานสหกรณ  และสามารถโอนเงินคามัดจํา เขาบัญชีสหกรณผานธนาคารพาณิชย พรอมสงใบโอนเงนิ (Pay In) ท่ี

โทรสาร (Fax) 02-241-3451 
    ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด” ประเภทบัญชีออมทรัพย  มีดังน้ี  

  - บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด   สาขาศรียาน  เลขท่ีบัญชี   012-1-34476-2 

  - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  สาขายอยสามเสน  เลขท่ีบัญชี  073-2-09794-1 

  - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด   สาขาราชวัตร   เลขท่ีบัญชี   094-1-29372-4 

 3.  การรับสมัคร ผูสมัครตองกรอกแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด พรอมแนบหลักฐาน ดังน้ี 

     3.1  สําเนาบัตรประชาชน / บัตรที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยออกให 

 3.2  สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยของสหกรณในหนาท่ีแสดงชื่อเจาของบัญชี และเลขที่บัญชี 

 4.  เงินมัดจํา 100.00 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) สหกรณจะโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชกิ และสามารถถอน    

     ไดในวันถัดจากวันอบรม  

 5.  หากสมาชิกท่ีเขารับการอบรมในครั้งน้ี ขาดหายจากหองสัมมนาเกิน 1 ชั่วโมง ทางสหกรณจะไมคืนเงินมัดจํา 

 6.  สมาชิกท่ีเขารับการอบรม ตองนําบัตรประชาชน / บัตรที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยออกใหมาแสดงในวนัเขารับการ

อบรม 

 7.  สมาชิกไมสามารถมอบสิทธิ์การสัมมนาใหผูอื่นแทนได (ทุกกรณี) 
 8.  ขอความรวมมือสมาชิกทุกทาน  โปรดอยานําผูท่ีไมไดลงทะเบียนเขารวมสัมมนา 
 9.  ทางสหกรณไดจัดเตรียมอาหารวางและอาหารกลางวันใหสําหรับสมาชิกผูเขารวมอบรม 
              
 

          ลงชื่อ  ................................................    ผูสมัคร 

                                                                 (........................................  )  ชื่อนามสุกลตัวบรรจง 

                                  (วันท่ี........เดือน.................ป.........)  ท่ีสมัคร 



 

 

- -

 
 

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 

ใบสมัครเขารวมการอบรมใหความรูแกสมาชิกใน ก.ท.ม.  

ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

วันอาทิตยที่ 17 มีนาคม  2556 ตั้งแตเวลา 9.00 – 12.00 น. 

*************************************************** 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ นามสกุล......................................................  

เลขทะเบียนสมาชิก.................สังกัด..........................โทรศัพทท่ีทํางาน....................................มือถือ................................ 

สังกัดโรงพยาบาล    (โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชอง  ) 
 

         คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลฯ  รพ.กลาง             รพ.หลวงพอทวีศักด์ิฯ  
         คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณยฯ  รพ.ตากสิน                 รพ.ราชพิพัฒน  

         สํานักการแพทย  รพ.เจริญกรุงฯ    กลุมเกษียณอายุ  
         รพ.เวชการุณยรัศม์ิ   รพ.ลาดกระบัง             นอกสังกัด สนพ.  

         รพ.สิรินธร         
 

สมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออมทรพัย เลขท่ี                                           
  
 ท้ังน้ีขาพเจาไดจายเงินคามัดจําแกสหกรณเปนจํานวนเงิน 100.- บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) และไดทําความเขาใจใน

ประกาศเรื่อง การจัดสัมมนาสมาชิก ครั้งที่ 1 ปบัญชี 2556 เรียบรอยแลว และพรอมท่ีจะทําตามที่สหกรณกําหนด 

                          ลงชื่อ .............................................   ผูสมัคร 
                                                             (........................................  )   ชื่อนามสุกลตัวบรรจง 

                             (วันท่ี........เดือน.................ป.........) ท่ีสมัคร 

 
 

 
 

                    

             

สําหรับเจาหนาท่ี   ตรวจสอบหลักฐาน 
 

           สําเนาบัตรประชาชน / บัตรที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยออกให 
           สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยหนาท่ีมีชื่อเจาของบัญชี และเลขที่บัญชี 

    เงินคามัดจํา 100.- บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) 

   

                (......................................................) 
 (ลายมือชื่อผูรบัใบสมัคร/เงินมัดจํา/และตรวจสอบหลักฐาน) 


