
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
“สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจําปี 2562” 

 
**************************** 

 

ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว).............................................................................................. สมาชิกเลขที่................................... 

โทรศัพท์บ้าน................................................... โทรศัพท์มือถอื...................................................... 

  สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 / สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 
2562 พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท 
  ผู้ติดตามของสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 / สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 
60 ปี ในปี 2562 ชือ่(ผู้ติดตาม)............................................................................... โทรศัพท์มือถอื.................................................. 
พรอ้มชําระค่ามดัจํา จํานวน .................................... บาท 
  สมาชกิเกษยีณอายรุาชการในป ี2561 ที่ยงัไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรมโครงการสายใยสหกรณไ์ม่เกษยีณ พร้อมชําระ
ค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท 
  ผู้ติดตามของสมาชิกเกษยีณอายุราชการในปี 2561 ชือ่(ผู้ติดตาม).............................................................................. 
โทรศัพท์มอืถือ.................................................. พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท 
  สมาชิกทั่วไป และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2561 พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................. บาท 

มีความประสงค์สมัครเข้ารว่มโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ดังนี ้

 กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ย่างกุง้ สิเรียม ประเทศเมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 

 กลุ่มที่ 2 ทศันศึกษา ณ มณัฑะเลย์ – พุกาม ประเทศเมยีนมาร์ 3 วัน 2 คืน วนัที่ 5 – 7 พฤศจกิายน 2562 

 กลุ่มที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ประเทศจีน 4 วนั 3 คืน วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2562 

การรับประทานอาหาร  อาหารไทยและอาหารท้องถิ่นตามรายการ   

     อาหารอิสลาม   อื่นๆ โปรดระบุ.................................................. 

แพ้อาหาร (ถ้ามี) โปรดระบุ.................................................................................................... 

โรคประจําตัว (ถ้ามี) โปรดระบ.ุ.............................................................................................. 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดีแล้ว 

 
(ลงชื่อ)……………………………………..……………..…… 

               (…………….………………………………………….) 
                 วันที…่………………………………………………………… 
 

หมายเหตุ   :  1. กรุณานําส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษามายังสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 
  1.1  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามแบบของสหกรณ์ และสําเนาใบแจ้งการรับชําระค่ามัดจําเข้าร่วมโครงการ 
  1.2  หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือไว้ประทับตรา 
              ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
 2.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

  กลุ่มท่ี 1  นางขวัญพนิต นชุสวาท  โทร. 081-8402941 
  กลุมท่ี 2  นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล  โทร. 095-4630896 

  กลุ่มท่ี 3  นางสาวนริณี สองห้อง  โทร. 089-5109825 

ลาํดบั................ 
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