
จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จ ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จ ากัด ได้ก าหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 ในวันศุกร์ที ่ 7 พฤษภาคม 2564              
- เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 07.00–15.00 น.
- ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์

http://www.dmscoop.com    E-mail : dmscoop@hotmail.com Facebook : สอ.กรมการแพทย ์จ  ากดั
Line ID : dmscoop

สมาชิกต้องปฏบิัติตามมาตรการเฝ้าระวงัการแพร่เช้ือของ COVID-19 ดังนี้

1.คัดกรองตัวเองก่อนมาเลือกตั้ง ถ้าพบความเสี่ยงไม่ควรมา

2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณเลือกตั้ง

4.รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร (NEW NORMAL)

5.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตามจุดที่จัดเตรียมให้

6.ปฏิบัติตามขั้นตอนการเลือกตั้งตามขั้นตอนการด าเนินงาน

ขั้นตอนการด าเนินงาน

รับบัตรคิว
(หน้าอาคาร 1 กรมการแพทย์)

วัดอุณหภูมิคร้ังท่ี 2
(ทางเข้าข้างอาคาร 1)

วัดอุณหภูมิคร้ังท่ี 1
(ทางเข้าข้างอาคาร 1)

รอเข้าคูหาเลือกตั้ง
(ลานอเนกประสงค์ กรมการแพทย์)

เลือกตั้ง
(ที่จอดรถ กรมการแพทย์)

แนะน าพบแพทย์
เกิน เกิน

หย่อนบัตรชิงโชค+รับอาหารว่าง
(ที่จอดรถ กรมการแพทย์)

ออกจากบริเวณจัดการเลือกตั้ง

ไม่เกินก าหนด

รางวัลที่ 1 ทองค า          1  สลึง       2  รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินสด    5,000  บาท       3  รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินสด    2,000  บาท       5  รางวัล
รางวัลที่ 4 เงินสด    1,000  บาท     15  รางวัล
รางวัลที่ 5 เงินสด      500 บาท  150 รางวัล

รางวัลทองค าและเงินสด

ทองค ำ 1 สลึง จ ำนวน 2 รำงวลั ส ำหรบัสมำชิกสำมญั/สมทบท่ีลงทะเบียนและเขำ้ร่วมประชุมใหญ่

วิสำมญัปี 2564 ตอ้งอยูใ่นหอ้งประชุมขณะจบัรำงวลัเท่ำน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิไดร้บัรำงวลั

ไม่เกินก าหนด



รายช่ือผู้เข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2564

รายช่ือผูเ้ขา้รับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ประจ าปี 2564

หมายเลข 1
นายวรศักด์ิ ขวัญเจริญทรัพย์

โรงพยาบาลสงฆ์

หมายเลข 14
นางนงค์ลักษณ์  เพ็งจ่ัน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หมายเลข 2
นายธนารัตน์  คุณะดิลก
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 3
นางวราภรณ์  เฉื่อยฉ ่า

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู            
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

หมายเลข 4
ว่าที่ร้อยตรีวันชาติ  กลัดเล็ก

ส านักงานเลขานุการ

หมายเลข 6
นางวรรณา วงษ์ปา

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟู                  
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

หมายเลข 7
นายณรงค์  พิณเสนาะ

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟู                    
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

หมายเลข 8
นางดุสิดา โสติสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์

หมายเลข 9
นายชุมพล  ชมะโชติ

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟู           
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

หมายเลข 11
นายเพชรายุธ กระโพธิ์

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟู                  
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

หมายเลข 12
นายนรินทร์  เจษฎาภูริ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หมายเลข 13
นางศรีโสภา  หมีไทย

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2) นางบุบผา  สว่างอารมณ์
ค่าบริการเดือนละ 5,500 บาท

1) นางสาวนันท์นภัส  ศรีนัครินทร์
ค่าบริการเดือนละ 4,500 บาท

หมายเลข 5
นายมานะ  วงศ์เจียก
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 10
นายไชยยศ  แย้มทรัพย์
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 15
นางนฬวรรณ  แก่นสาร
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 16
ว่าที่ร้อยตรีพรชัย  เอี่ยมเศรษฐกุล

ส านักกฎหมายการแพทย์

หมายเลข 17
นายย่ิงศักด์ิ  จิตตะโคตร์
กรมการแพทย์แผนไทย                  
และการแพทย์ทางเลือก

หมายเลข 18
นายวิชัย องอาจ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

เลือกกรรมการด าเนินการได้ไม่เกิน 6 คน

กรณีสมาชิกสามัญมาเลือกตั้งให้น าบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรที่ส่วน
ราชการออกให้และต้องมีเลข 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงตนเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้ง และไม่ได้รับค่าอาหารกลางวัน หากไม่ทราบเลขทะเบียนสมาชิก กรุณาติดต่อ
ส านักงานสหกรณ์ โทร. 0 2590 6166-7, 0 2590 6141 ก่อนวันเลือกตั้งหรือติดต่อที่โต๊ะลงทะเบียน

ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์


