
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

ที ่6 / 2561 
เรื่อง  การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกรุงเทพมหานคร 

 

************************* 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 2/2561  

เมื่อวันอาทิตย์ที ่26 พฤศจิกายน 2560  มีมติเห็นชอบให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกรุงเทพมหานคร   
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังนี้ 

ก าหนดวันอบรม 
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00  น. 

ข้อก าหนดการรับสมัคร  
1.  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  ถึงวันศุกร์ที ่12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 

08.00 น. - 15.00 น. ในวันท าการของสหกรณ์ และรับสมัครสมาชิกอย่างต่ า 150 คน 
           2.  สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมให้ความรู้ครั้งนี้ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์สัมมนาต่างจังหวัด 
หรือต่างประเทศ เพราะการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้องปฏิบัติ 
           3.  การรับสมัคร สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด สมาชิกต้องมัดจ าเงิน จ านวน 100.00 
บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในวันที่สมัคร เงินมัดจ านี้สหกรณ์จะท าการคืนหลังปิดการอบรม ถ้าสมาชิกสมัครแล้ว 
ไม่มาเข้ารับการอบรม  สหกรณ์จะไม่คืนเงินค่ามัดจ า 
           4.  สมาชิกท่ีเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ขาดหายจากห้องอบรมเกิน 1 ชั่วโมง สหกรณ์จะไม่คืนเงินมัดจ าให้ 

 5.  สมาชิกท่ีสังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ สมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ นอกสังกัดส านักการแพทย์ ให้สมัคร ณ ส านักงานสหกรณ์  ส าหรับสมาชิกต่างสังกัดให้สมัครผ่านตัวแทน
หรือผู้ประสานงานสหกรณ์ และสามารถโอนเงินค่ามัดจ า เข้าบัญชีสหกรณ์ผ่านธนาคารพาณิชย์ พร้อมส่งใบโอน
เงิน (Pay In) ที่โทรสาร (Fax) 02-241-3451 
   ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด” ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  มีดังนี้  
   - ธนาคารกรุงไทย จ ากัด       สาขาศรีย่าน    เลขที่บัญชี   012-1-34476-2 
        - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด      สาขาย่อยสามเสน       เลขที่บัญชี   073-2-09794-1 
           6.  สมาชิกท่ีเข้ารับการอบรม ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัย 
ออกให้มาแสดงในวันเข้ารับการอบรม 
           7.  สมาชิกไม่สามารถมอบสิทธิ์การอบรมให้ผู้อื่นแทนได้ (ทุกกรณี)                                          
           8.  สหกรณ์ได้จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ส าหรับสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน 
           9.  การเข้ารับการอบรมครั้งนี้สหกรณ์จะมีรางวัลให้ผู้โชคดีไปสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ ดังนี้ 
     9.1  มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดในการเดินทางไปสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ จ านวน 2 รางวัล  
รางวัลละ 10,000.00 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้ 
     9.2  มีสิทธิ์สมัครไปสัมมนาและทัศนศึกษาก่อนสมาชิกที่ไม่ได้รับการอบรม (การสมัครสัมมนาและ
ทัศนศึกษาต้องเป็นไปตามสิทธิ์ที่สหกรณ์ก าหนด) 
         10.  ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านโปรดอย่าน าผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 
   

 (นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
               ประธานกรรมการ 



 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกรุงเทพมหานคร  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  

วันเสารท์ี่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.00 น. 
*************************************************** 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. นามสกุล....................................  
เลขทะเบียนสมาชิก.....................สังกัด................................... โทรศัพท์ท่ีท างาน...................................
มือถือ................................................... 
สังกัดโรงพยาบาล  (โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่อง) 
         คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ  รพ.กลาง             รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ  
         คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ฯ  รพ.ตากสิน                 รพ.ราชพิพัฒน์  
         ส านักการแพทย์  รพ.เจริญกรุงฯ    กลุ่มเกษียณอายุ  
         รพ.เวชการุณย์รัศมิ์   รพ.ลาดกระบัง             นอกสังกัด สนพ.  
         รพ.สิรินธร                                     รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน   ระบุ............................  

         ท้ังนี้ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินค่ามัดจ าแก่สหกรณ์เป็นจ านวนเงิน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
และได้ท าความเข้าใจในประกาศเรื่อง การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกรุงเทพมหานคร ปีบัญชี 
2561 เรียบร้อยแล้ว และพร้อมท่ีจะท าตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

                             ลงชื่อ ........................................................ผู้สมัคร 
                                                   (......................................................) ชื่อนามสุกลตัวบรรจง 

                                 (วันท่ี...........เดือน.................ปี.............) ท่ีสมัคร 
 
 
 

 
 
                    
                             

 
 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่   ตรวจสอบใบสมัคร 
 

              เงินค่ามัดจ า 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

 

                   (.................................................................) 
 (ลายมือชื่อผู้รับใบสมัคร/เงินมัดจ า/และตรวจสอบใบสมัคร) 

 

รับที.่............................................./2561 

วันที.่..................................................... 

ผู้รับ.........................เวลำ...................น. 



         

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ก าหนดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกรุงเทพมหานคร 
 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
 

ว/ด/ป เวลา ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 

20 ม.ค. 61 
08.00 น. - 08.45 น. 
08.45 น. - 09.00 น. 

 ลงทะเบียน/ท า Pre-test 
 พิธีเปิดการอบรม  กล่าวเปิดการอบรมโดย  
 นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์  ประธานกรรมการด าเนินการ         
 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สมนึก  เจษฎาภัทรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาอบรมฯ   
 บรรยายพิเศษ เรื่อง ผลกระทบจากการปรับเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ตามกฎหมายใหม่  
โดย นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการด าเนินการ 

09.00 น. - 11.00 น. บรรยาย เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน”  โดย คุณกัณหา  พุฒจันทรวงศ์ รองผู้บริหาร   
ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 

11.00 น. - 11.15 น.   พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.15 น. - 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

-  เสวนาปัญหาสหกรณ์ โดย  
 นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 นพ.ยุทธพงศ์  วงษ์มหิศร              ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ 
 นพ.สมนึก  เจษฎาภัทรกุล            ประธานคณะกรรมการศึกษาอบรม ฯ 
 นพ.ณัฐพล  สันตระกูล                ประธานคณะกรรมการเงินกู้ 
 นางสาวอ าพัน  วิมลวัฒนา            ประธานคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ 
 นายจ านงค์  ศรีแจ่ม                    กรรมการและเลขานุการ  

                                                    คณะกรรมการด าเนินการ      
 นางศิริวรรณ  ปัญญาธรรม            ผู้จัดการ 
 การจับรางวัลผู้โชคดีเพ่ือสนับสนุนการเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ  

-  ปิดการอบรม/ท า Post-test 

* หมายเหตุ  รับอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) หลังการปิดอบรม 


