รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 24 มิถนุ ายน 2561
หากมีผ้ สู มัครไม่ถึง 10 คน
สหกรณ์จะพิจารณาไปจัดรอบกับรุ่นที่ 2

กำหนดกำรฝึ กอบรม
หลักสูตร “เตรียมควำมพร้ อมผู้สมัครกรรมกำรสหกรณ์ รุ่ นที่ 1 ประจำปี 2561”
วันที่ 23 – 24 มิถุนำยน 2561
ณ ห้ องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุขสงขลำ จำกัด
จัดโดยสหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุขสงขลำ จำกัด
วันเสำร์ ท่ ี 23 มิถุนำยน 2561
เวลา 08.00 - 08.30 น.
เวลา 08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการฝึ กอบรม
โดย นายณรงค์ ด้ วงปาน
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด

เวลา 09.00 – 12.00 น.

อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
บทบาทหน้ าที่ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วิทยากร นายกุหลาบ สภาพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 – 15.00 น.

การบริ หารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
วิทยากร นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
สงขลา

เวลา 15.30 – 16.00 น.

สรุปสถานการณ์การเงินปั จจุบนั ของสหกรณ์ฯ
โดย นายตรี ทศ พงศ์ไพบูลย์ ผู้จดั การสหกรณ์

วันอำทิตย์ ท่ ี 24 มิถุนำยน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ศึกษาดูงานที่สานักงานสหกรณ์
ปิ ดการอบรม

กำหนดกำรฝึ กอบรม
หลักสูตร “เตรียมควำมพร้ อมผู้สมัครกรรมกำรสหกรณ์ รุ่ นที่ 2 ประจำปี 2561”
วันที่ 8 – 9 กันยำยน 2561
ณ ห้ องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุขสงขลำ จำกัด
จัดโดยสหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุขสงขลำ จำกัด
วันเสำร์ ท่ ี 8 กันยำยน 2561
เวลา 08.00 - 08.30 น.
เวลา 08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการฝึ กอบรม
โดย นายณรงค์ ด้ วงปาน
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด

เวลา 09.00 – 12.00 น.

อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
บทบาทหน้ าที่ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วิทยากร นายกุหลาบ สภาพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 – 15.00 น.

การบริ หารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
วิทยากร นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
สงขลา

เวลา 15.30 – 16.00 น.

สรุปสถานการณ์การเงินปั จจุบนั ของสหกรณ์ฯ
โดย นายตรี ทศ พงศ์ไพบูลย์ ผู้จดั การสหกรณ์

วันอำทิตย์ ท่ ี 9 กันยำยน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ศึกษาดูงานที่สานักงานสหกรณ์
ปิ ดการอบรม

ใบสมัครเข้ ำอบรมหลักสูตร “เตรียมควำมพร้ อมผู้สมัครกรรมกำรสหกรณ์ ประจำปี 2561”
จัดโดยสหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุขสงขลำ จำกัด

 รุ่ นที่ 1 วันที่ 23 – 24 มิถุนำยน 2561
 รุ่ นที่ 2 วันที่ 8 – 9 กันยำยน 2561
ข้ อมูลทั่วไป
1.1ประวัตสิ ่ วนตัว
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .....................................นามสกุล .........................................เลขที่สมาชิก .............
วัน/เดือน/ปี เกิด .................................................... ปั จจุบนั อายุ ..................ปี ...................เดือน
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ............................หมูท่ ี่ ........... ถนน ..............................ตาบล.....................................
อาเภอ ................................................ จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ .........................
โทร.ที่ทางาน ................................................... โทรศัพท์มือถือ ---
E-mail address ………………………………………………………………………………………………….
1.2 ประวัตกิ ารทางาน
ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง ..............................................................................................................................
หน่วยงาน ...............................................................................................................................................
1.3 ท่ ำนเคยเข้ ำรั บกำรอบรมหลักสูตรนีห้ รื อไม่
 เคย เมื่อปี พ.ศ. ........................................
 ไม่เคย
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะสมัครเข้ ารับการอบรมหลักสูตร “เตรี ยมความพร้ อมผู้สมัครกรรมการ
สหกรณ์ ประจาปี 2561” ซึง่ ข้ าพเจ้ าสามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ตลอดหลักสูตรและ
จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ
ลงชื่อ ................................................
(.......................................................)
วันที่ .................................................
****************************************************************************************************************
ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ได้ รับค่าสมัครอบรมแล้ ว เป็ นจานวนเงิน.................................. บาท วันที่ ...............................................
ค่าสมัครอบรมจะคืนให้ แก่ผ้ สู มัครเมื่อผ่านการอบรมแล้ วเท่านัน้
ลงชื่อ ................................................
(.......................................................)
วันที่ ................................................

