ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา
“สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจําปี 2562”

ลําดับ................

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

ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว).............................................................................................. สมาชิกเลขที่...................................
โทรศัพท์บ้าน................................................... โทรศัพท์มือถือ......................................................
 สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 / สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี
2562 พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท
 ผู้ติดตามของสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 / สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ
60 ปี ในปี 2562 ชือ่ (ผู้ติดตาม)............................................................................... โทรศัพท์มือถือ..................................................
พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท
 สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2561 ที่ยงั ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ พร้อมชําระ
ค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท
 ผู้ติดตามของสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2561 ชือ่ (ผูต้ ิดตาม)..............................................................................
โทรศัพท์มอื ถือ.................................................. พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท
 สมาชิกทั่วไป และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2561 พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................. บาท
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ย่างกุง้ สิเรียม ประเทศเมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562
 กลุ่มที่ 2 ทัศนศึกษา ณ มัณฑะเลย์ – พุกาม ประเทศเมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2562
 กลุ่มที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ประเทศจีน 4 วัน 3 คืน วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2562
การรับประทานอาหาร

 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่นตามรายการ
 อาหารอิสลาม

 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................

แพ้อาหาร (ถ้ามี) โปรดระบุ....................................................................................................
โรคประจําตัว (ถ้ามี) โปรดระบุ...............................................................................................
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดีแล้ว
(ลงชื่อ)……………………………………..……………..……
(…………….………………………………………….)
วันที…่ …………………………………………………………
หมายเหตุ : 1. กรุณานําส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษามายังสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามแบบของสหกรณ์ และสําเนาใบแจ้งการรับชําระค่ามัดจําเข้าร่วมโครงการ
1.2 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือไว้ประทับตรา
ไม่น้อยกว่า 2 หน้า
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มที่ 1 นางขวัญพนิต นุชสวาท
โทร. 081-8402941
กลุมที่ 2 นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
โทร. 095-4630896
กลุ่มที่ 3 นางสาวนริณี สองห้อง
โทร. 089-5109825
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5 5 5

101 ½Ò¡à¢éÒºÑªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Âì
104 ½Ò¡à¢Òé ºÑªÕÍÍÁ·ÃÑ¾ÂìÍà¹¡»ÃÐÊ§¤ì
107 ªÓÃÐË¹Õéà§Ô¹¡Ùé©Ø¡à©Ô¹ (ªÓÃÐ¾ÔàÈÉ)
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103 ½Ò¡à¢éÒºÑªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Âìà¡ÉÕÂ³à»ÕèÂÁÊØ¢

114 ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º

106 ªÓÃÐË¹Õéà§Ô¹¡ÙÊé ÒÁÑ (ªÓÃÐ¾ÔàÈÉ)
109 ªÓÃÐ¤èÒàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ¡ÅØèÁ
112 ªÓÃÐ¤èÒµÃÇ¨ÊÍºËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹
115 ¤Òè ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁºÑµÃ ATM
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¸¹Ò¤ÒÃ·ÕèÃÑºªÓÃÐ

ãºá¨§é ¡ÒÃÃÑºªÓÃÐà§Ô¹
(Payment)

ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â
ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒÃ¸¹ªÒµÔ

ÊË¡Ã³ìÍÍÁ·ÃÑ¾Âì¡ÃÁ»èÒäÁé ¨Ó¡Ñ´

ÃÑºà©¾ÒÐà§Ô¹Ê´à·Òè ¹Ñé¹

ÇÑ¹·Õè / Date..............................
COMP CODE 7002
053-3-00793-7
COMP CODE 2668
COMP CODE H100
Service Code 8152

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¡ÃÍ¡àÍ¡ÊÒÃâÍ¹à§Ô¹
ª×èÍ-Ê¡ØÅ (Customer Name)...................................................................................................
1. ¡ÃÍ¡ÇÑ¹·ÕèâÍ¹à§Ô¹ ¡ÃÍ¡ ª×èÍ-Ê¡ØÅ

àÅ¢·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³ì (Ref. 1)
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì (Ref.2 )

5 5 6

101 ½Ò¡à¢Òé ºÑªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Âì
104 ½Ò¡à¢éÒºÑªÕÍÍÁ·ÃÑ¾ÂìÍà¹¡»ÃÐÊ§¤ì
107 ªÓÃÐË¹Õéà§Ô¹¡Ùé©Ø¡à©Ô¹ (ªÓÃÐ¾ÔàÈÉ)
110 ªÓÃÐËØé¹/Ë¹ÕéÃÒÂà´×Í¹ (à¡ÉÕÂ³)
113 ªÓÃÐ¤èÒàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ
116 Í×è¹ æ

2. ¡ÃÍ¡àÅ¢·ÕèÊÁÒªÔ¡
3. ¡ÃÍ¡¨Ó¹Ç¹à§Ô¹µÑÇàÅ¢áÅÐµÑÇÍÑ¡ÉÃ

ÊÓËÃÑº âÍ¹¤ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÊÑÁÁ¹ÒáÅÐ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃÊÒÂãÂÊË¡Ã³äÁà¡ÉÕÂ³

102 ½Ò¡à¢Òé ºÑªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Âì¾ÔàÈÉ
105 ½Ò¡à¾×èÍÃÐ´ÁËØé¹

103 ½Ò¡à¢Òé ºÑªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Âìà¡ÉÕÂ³à»ÕèÂÁÊØ¢

114 ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ÊÁ·º

106 ªÓÃÐË¹Õéà§Ô¹¡ÙéÊÒÁÑ (ªÓÃÐ¾ÔàÈÉ)
109 ªÓÃÐ¤èÒàºÕéÂ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ¡ÅØèÁ
112 ªÓÃÐ¤Òè µÃÇ¨ÊÍºËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹
115 ¤Òè ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁºÑµÃ ATM

555 âÍ¹ÁÑ´¨ÓÊÒÂãÂÊË¡Ã³ìäÁèà¡ÉÕÂ³

556 âÍ¹¤ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÊÒÂãÂÊË¡Ã³äÁà¡ÉÕÂ³

108 ªÓÃÐË¹Õéà§Ô¹¡Ùé¾ÔàÈÉ(ªÓÃÐ¾ÔàÈÉ)
111 ªÓÃÐ¤Òè »ÃÐàÁÔ¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹à»ç¹µÑÇàÅ¢ (ºÒ·)
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹à»ç¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ
** ¼Ùé½Ò¡/ªÓÃÐà§Ô¹äÁèµéÍ§àÊÕÂ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃâÍ¹ã´ æ ·Ñé§ÊÔé¹ / ÃÒÂ¡ÒÃ¢éÒ§µé¹¨ÐºÑ¹·Ö¡ÃÒÂ¡ÒÃºÑªÕÂéÍ¹ËÅÑ§ã¹ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ¶Ñ´ä»
*** ¡Ã³ÕàÅ×Í¡¢éÍ 116 (Í×è¹æ) «Öè§à»ç¹ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì·ÕèäÁèÁÕãËéàÅ×Í¡ ËÃ×ÍâÍ¹à¾×èÍËÅÒÂÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìµéÍ§â·ÃÊÒÃá¨é§ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìÁÒÂÑ§ÊË¡Ã³ì´éÇÂ

