
จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จ ากัด
http://www.dmscoop.com   E-mail : dmscoop@hotmail..com Facebook : สอ.กรมการแพทย ์จ ากดัLine ID : dmscoop

สหกรณอ์อมทรพัย์กรมการแพทย ์จ ากัด

ได้ก าหนดวนัประชมุใหญส่ามญัประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 3 กุมภาพนัธ ์2566 เพื่อ

1. เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 07.00–14.00 น. 

ณ บริเวณที่จอดรถกรมการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 1 (หน้าหมวดยานยนต์) 

2. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์                              

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้ง และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

รางวลัพิเศษส าหรบัสมาชิกสามญั/สมทบที่ลงทะเบียนและเขา้รว่มประชุมใหญ่

หมายเหต:ุ แจกเฉพาะสมาชิกท่ีอยูใ่นหอ้งประชุมขณะจบัรางวลัเท่านั้น จงึจะมีสทิธ์ิไดร้บัรางวลั

ทองค า 1 สลึง จ  านวน 3 รางวลั

รางวัลท่ี 1 เงินสด  10,000 บาท     1 รางวัล

รางวัลท่ี 2 เงินสด    5,000  บาท     3 รางวัล

รางวัลท่ี 3 เงินสด    2,000  บาท     5 รางวัล

รางวัลท่ี 4 เงินสด    1,000  บาท    15 รางวัล

รางวัลท่ี 5 เงินสด      500 บาท  150 รางวัล

รางวลัเงินสด

เงื่อนไขการรับรางวัล

สมาชิกที่มาเลือกต้ังและสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม 
จนครบวาระ ก็มีสิทธิได้รับรางวัลทุกรางวัล โดยน าหางบัตรมาแลกรับรางวัลได้ที่
ส านักงานสหกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ ได้รับรางวัลจากประกาศบนเว็บไซต์ 
สหกรณ์ฯ หรือที่ส านักงานสหกรณ์ฯ โทร. 02-590-6166-7, 02-590-6141

ทั้งนี้  คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล



ทั้งนี้ สมาชกิทั้งสองประเภทตอ้งเป็นสมาชกิสมบรูณ ์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เท่านั้น (และยังคงสมาชกิภาพในวนัประชมุใหญ่)

สมาชิกสมทบ มาหรือไม่มาประชุม รับของก านัลเป็นเงิน 500 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเข้า
บัญชีพร้อมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (สมาชิกสมทบที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ มีสิทธิ์
ได้รับรางวัล แต่ไม่นับองค์ประชุมและไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใน ที่ประชุมไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 
และไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินการ)

กรณีสมาชกิสามัญมาเลือกตั้งใหน้ าบตัรประชาชน หรือบัตรขา้ราชการหรอืบตัรที่
ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายมุาแสดงตน มิฉะนั้นจะไม่มสีิทธิ์ลงคะแนน

เลือกตั้ง และไมไ่ด้รบัคา่อาหารกลางวนั

ผู้ทีน่ ำรถมำโปรดปฏิบัตติำมกฎจรำจรของกรมกำรแพทย์    
โดยเคร่งครัด  และสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ

สมาชิกสามัญ มาลงทะเบียนเพื่อประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 มีสิทธิ ์ลงคะแนน
เลือกตั้ง พิจารณาเรื่องต่างๆ และออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ฯ รับค่าอาหารกล างวัน 500 บาท      
และของก านัลเป็นเงิน 500 บาท หากไม่มาประชุมใหญ่ฯ รับของก านัล 500 บาท โดยสหกรณ์     
จะโอนเข้าบัญชีเข้าให้ภายหลัง



รายช่ือผู้เข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2566

กรรมกำรด ำเนินกำร เลือกได้ไม่เกนิ 7 คน
กำรท ำเคร่ืองหมำยในบตัรลงคะแนนทีถู่กต้อง เท่ำน้ัน

หมายเลข 1
ทันตแพทย์ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์

ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 2
นางวรรณา วงษ์ปา

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟู                  
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

หมายเลข 3
นางสุวรรณี สังข์ทองดี
รพ.นพรัตนราชธานี

หมายเลข 5
นางสุพัตรา ยิ่งเมืองมาร

ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 4
นายวัชรา ยศภูมี
โรงพยาบาลสงฆ์

หมายเลข 6
นางนิภาพร พวงดอกไม้

บ าเหน็จรายเดือน

หมายเลข 7
นายมานะ  วงศ์เจียก
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 9
นายสมนึก  เรียนลึก
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 8
นายไชยยศ  แย้มทรัพย์
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 10
นายบัญญัติ  ทองเกื้อ
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 11
นางศรีโสภา  หมีไทย
ข้าราชการบ านาญ

หมายเลข 12
นางดุสิดา  โสติสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์

หมายเลข 14
นายนรินทร์  เจษฎาภูริ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หมายเลข 15
นายวิชัย  องอาจ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

หมายเลข 16
นางสาวปิยะดา  บุญราศรี
ส านักงานเลขานุการกรม

หมายเลข 17
นางณัฏฐนันท์  พุทธวงศ์
ส านักงานเลขานุการกรม

หมายเลข 13
นายบุญเกิด  สุวะไชย

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู            
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ



รายช่ือผูเ้ขา้รับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ประจ าปี 2566

รายช่ือผูเ้ขา้รับการคดัเลือกเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
ประจ าปี 2566

คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ่

1) นายวิทัศ  วัฒนศักดิ์
ผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

ค่าบริการปีละ 110,000 บาท

2) นายเอ่ียม  จันทร์เทวนุมาส
ผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

ค่าบริการปีละ 130,000 บาท

3) นางสาวนันท์นภัส  ศรีนัครินทร์
ค่าบริการเดือนละ 4,500 บาท

1) นางบุบผา  สว่างอารมณ์
ค่าบริการเดือนละ 5,500 บาท

2) นายกฤษฎา  หลิมจ ารัส
ค่าบริการเดือนละ 4,500 บาท

คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการโดย เข้าคูหาเลือกตั้ง


