
 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 
ที่ 10 / 2563 

เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เดินทางไปสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ 
ณ ประเทศเวียดนาม (ดานัง – ฮอยอัน – บานาฮิลล์ – เว้) 4 วัน 3 คืน 

************************* 
ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา

ต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม (ดานัง – ฮอยอัน - เว้ – บานาฮิลล์) ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย 
สายการบิน Bangkok Airways ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 15,700.00 
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยสหกรณ์ฯ จะสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับสมาชิกท่ีไม่เคยใช้สิทธิ์ 
เข้าร่วมสัมมนาใด ๆ กับสหกรณ์ จำนวน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น  

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เดินทางไปสัมมนาและทัศนศึกษา
ต่างประเทศ จำนวน 75 คน ดังนี้ 

 

ลำดับที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 000285 นายแพทย์วีระวัฒน์  หาญทวิชัย เกษียณอายุราชการ 
2 000352 นายแพทย์ปภาพ  โขวิฑูรกิจ เกษียณอายุราชการ 
3 000399 นางศรีวิณา  หลิมรัตน์ เกษียณอายุราชการ 
4 *000448 นางสาวยุพา  นพเก้า เกษียณอายุราชการ 
5 *001069 นางสาวอารีย์  มิทธิศร เกษียณอายุราชการ 
6 *001116 นางสาวกอบกุล  ตันติรถานนท ์ เกษียณอายุราชการ 
7 001156 นางอารี  พุ่มชะอุ่ม ล.วชพ. 
8 *001177 นายแพทย์สมนึก  เจษฎาภัทรกุล เกษียณอายุราชการ 
9 001362 นางพรนภา  เครืออ่วม พม.วชพ. 
10 *001512 นางฉวีวรรณ  สระสงค์ พม.วชพ. 
11 *001565 นางสาวนิตย์  ใจรักษา หน่วยราชการอ่ืน ๆ 
12 001601 นางสาวสมบัติ  ภาคทรัพย์ศรี เกษียณอายุราชการ 
13 *001777 นางอมรา  รังสิกุล เกษียณอายุราชการ 
14 *001886 นางพรชนก  ศรีตนทิพย์ พม.วชพ. 
15 *002451 นางอรุณ  ศิริวัฒน์ เกษียณอายุราชการ 
16 *002478 นางสมจิต  นิปัทธหัตถพงศ์ เกษียณอายุราชการ 
17 *002749 นายแพทย์ธนกฤต  ตะรุโณทัย เกษียณอายุราชการ 
18 *002522 นางสาวอรุณศรี  กัณวเศรษฐ พม.วชพ. 
19 *002517 นางพรพิมล  ศรีมนตรีกุล เกษียณอายุราชการ 
20 *002546 นางพเยาว์  เงินคล้าย พม.วชพ. 
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ลำดับที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ-สกุล สังกัด 
21 *002740 นางบุษกร  ลิปิการกุล พม.วชพ. 
22 *002961 นางสาวอรวรรณ  เฉลิมรัตน์ ข.วชพ. 
23 *002993 นางวนิดา  รติโรจนากุล พม.วชพ. 
24 *003403 นางจำเนียร  โคกบ้าน ข.รพต. 
25 *003431 นางสมใจ  ชีพสุข พม.วชพ. 
26 *003560 นางฉัตรดาว  พัตรปาล พม.วชพ. 
27 *003563 นางอุทุมพร  ดอกกุหลาบ พม.วชพ. 
28 *003678 นางศริินันท ์ ปาลคำ พม.วชพ. 
29 *003944 นางสาวประทานพร  พัวปวโรภาส พม.วชพ. 
30 004017 นางอรัญญา  ภู่ประสงค์ พม.วชพ. 
31 *004036 นางอุไรวรรณ  บวรธรรมจักร พม.วชพ. 
32 *004563 นางสาวสิริพร  อุดมประเสริฐศิริ หน่วยราชการอ่ืน ๆ 
33 *004779 นางขจีมาศ  คู่บารมี พม.วชพ. 
34 004801 นางกรรณิกา  ธนไพโรจน์ ข.รพจ. 
35 *004820 นางสาวจิระทวี  สมบูรณ์ พม.วชพ. 
36 005204 นางสาวอภิญญา  มรกตสินธุ์ พม.วชพ. 
37 *005264 นางวารุณี  แจ่มกระจาย หน่วยราชการอ่ืน ๆ 
38 *005582 นางละออง  แทนไทยสงค์ ข.รพต. 
39 *005715 นางปิยะมาส  โชติเลอศักดิ์ พม.วชพ. 
40 005901 นายแพทย์สุรวุฒิ  ลีฬหะกร เกษียณอายุราชการ 
41 005914 นางสาวปุญช์กนก  ปรีชาวราเวศย์ พม.วชพ. 
42 *006945 นางสุขุมาล  สุวรรณพงศ์ พม.วชพ. 
43 *007276 นางสมนี  สุประภารพงษ์ พม.วชพ. 
44 *007388 นางปัญจรัตน์  รตันประทีปทอง หน่วยราชการอ่ืน ๆ 
45 007534 นางแก้วกนก  ตรีรัตนบุตร พม.วชพ. 
46 *007920 นางสาวเกศรินทร์  ใจระงับ พม.วชพ. 
47 *007929 นางสาวณัฐรุจา  คำมูล พม.วชพ. 
48 008070 นางอัจนา  พานิชย์ ล.วชพ. 
49 *008533 นางสาวประทิน  ชิ้นปิ่นเกลียว พม.วชพ. 
50 *008906 นางสาวรำไพ  วิจิตรพล พม.วชพ. 
51 *008970 นายแพทยส์งกรานต์  แจ่มกระจาย หน่วยราชการอ่ืน ๆ 
52 *009063 นางสาวสมพิศ  คุ้มบุญ ข.วชพ. 
53 *009185 นางรัตติกาล  เพชรเรือง พม.วชพ. 
54 *009188 นางสาวราตรี  เสนาวงค ์ ข.รพก. 
55 *010567 นางศรีสุดา  อชมหาตม์ พม.วชพ. 
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ลำดับที่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ-สกุล สังกัด 
56 *010789 นางสาวสุภา  จินตตานนท์ ข.รพก. 
57 *012684 นางทิพวรรณ  เชาว์สุโข พม.วชพ. 
58 013021 นางสาวสิริกร  แซ่หย่อง พม.วชพ. 
59 *013251 นางสาวอรุณวรรณ  เทศะแพทย์ พนักงาน วทส. 
60 000000 นายสุพงษ ์ หลิมรัตน์ ผู้ติดตาม 
61 000000 นางยุพิน  งามถิ่น ผู้ติดตาม 
62 000000 นางนวพร  ชุ่มเกสร ผู้ติดตาม 
63 000000 นางจารุบล  ใจรักษา ผู้ติดตาม 
64 000000 นางรัชนี  รติโรจนากุล ผู้ติดตาม 
65 000000 นายวิเชียร  จารุเวฬ ผู้ติดตาม 
66 000000 นายพนม  ภู่ประสงค์ ผู้ติดตาม 
67 000000 นาวาเอกชาตรี  บวมธรรมจักร ผู้ติดตาม 
68 000000 นายปราศรัย  ธนไพโรจน์ ผู้ติดตาม 
69 000000 นางสิริเพ็ญ  ลีฬหะกร ผู้ติดตาม 
70 000000 นางสาวธัญสินีย์  เหล่าวีระธรรม ผู้ติดตาม 
71 000000 นายปราโมทย์  รัตนประทีปทอง ผู้ติดตาม 
72 000000 นางพรทิพย์  เพชรดี ผู้ติดตาม 
73 000000 นางธันยรัศม์ิ  บุญยสิงห์ ผู้ติดตาม 
74 000000 นางสาวปาณณัฐสุข  ศิริวัฒน์ ผู้ติดตาม 
75 000000 นายนำชัย  เงินคล้าย ผู้ติดตาม 

*  หมายถึง สมาชิกท่ีสหกรณ์สนับสนุนค่าเดินทาง คนละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)  

 ทั้งนี้การชำระเงินส่วนที่เหลือ ให้ชำระภายในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
              กลุ่มท่ี 1  สมาชิกท่ีมีเครื่องหมาย (*) ชำระจำนวน 7,700.00 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
              กลุ่มท่ี 2  สมาชิกท่ีไม่มีเครื่องหมาย (*) และผู้ติดตาม ชำระจำนวน 10,700.00 บาท (หนึ่งหมื่น-    
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 สามารถชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด หรือโอนเงินเข้าบัญชี  
ชื่อ“สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด” ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ดังนี้ 

- บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด   สาขาศรีย่าน     เลขที่บัญชี  012-1-34476-2 
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาย่อยสามเสน  เลขที่บัญชี  073-2-09794-1  

หมายเหตุ  หลังจากโอนเงินแล้วให้ส่งหลักฐาน พร้อมแจ้งการโอนมายังสหกรณ์ฯ ทันที หมายเลขโทรศัพท์ 
02-241-8111 หมายเลขโทรสาร 02-241-3451 
 กรณีสมาชิกยกเลิกการเดินทางสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์จะไม่มีการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

           จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  16 ธันวาคม 2562 

 
  
       (ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
                      ประธานกรรมการ 


