
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับเข้าร่วม 

โครงการสัมมนาสมาชกิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด ประจ าปี 2562 

ณ  ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
วันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเอง  
 โปรดศึกษาเงื่อนไขการเข้าร่วมให้ละเอียดและมั่นใจก่อนการสมัคร  

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งใบสมัครเข้าร่วมได้ที่ เว็บไซต์ coop.kmutt.ac.th 
 
 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................... นามสกลุ ....................................................................................... 
 

 สังกัดหน่วยงาน ........................................................................................................  ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 เบอร์โทรศัพท์ฯ มือถือ** .............................................................................. เบอร์โทรศัพท์ฯ ภายใน  .............................................. 
 

 ประเภทสมาชกิ   สมาชิกอาวุโส      สามัญ  สมทบ สมาชกิเลขที่ ................................................ 
 
2. ห้องพัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามทุกกรณี 

  พักตามทีส่หกรณ์ฯ จดัให ้

  ประสงค์จะพักร่วมกับ... (ระบช่ืุอผู้ที่ต้องการพักร่วม) ช่ือ – สกุล ................................................................................................... 
 หมายเหตุ : ในกรณีที่สมาชิกแจ้งพักร่วมกัน หากสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งไม่ไป สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสมาชิกท่านอืน่เข้า
     พักแทนตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 
 
3. อาหาร  ไทย   อิสลาม  อื่นๆ (ระบุ.................................) 
 
4. การเข้าร่วมกิจกรรม  
 4.1 ช่วงเย็นวันเสาร ์  ล่องแพชมธรรมชาติ 200.- บาท/คน (สมาชิกรับผิดชอบค่าใชจ้า่ยเอง)  

 พักผ่อนที่โรงแรม 

 4.2 ช่วงเช้าวันอาทิตย์  ร่วมกิจกรรม CSR ของสหกรณฯ์ ที่“มูลนิธิเด็ก โรงเรยีนหมู่บ้านเด็ก” (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
     พักผ่อนที่โรงแรม 

 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจ าปี 2562 รวมถึง
เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิไ์ด้เข้าร่วมกิจกรรมและเง่ือนไขต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 
ลงช่ือ ...............................................................ผู้สมคัร 
 

    (.........................................................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  1. ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้  

    2. กรุณาส่งใบตอบรับกลับมาท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  
  หรือทางโทรสาร. 02-470-8298 / E-mail : coop@kmutt.ac.th 

**ภายในวันที่ก าหนด (ส่งใบสมัครตั้งแต่ วันที ่26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.)** 

 ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ล าดับการสมัคร............................... 
วันที่ ............................................... 



โครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจ าปี 2562 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
 1. วัน เวลา สถานที่และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

ชื่อโครงการ/จ านวนผู้เข้าร่วม : โครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จ ากัด ประจ าปี 2562 
วัน/เดือน/ปี : วันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
สถานที่ : ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก 
2.1 สมาชิก สอ.มจธ. ไม่มีค่าใชจ้่ายในการสัมมนา แตต่้องช าระค่ามัดจ า หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเข้า 

ร่วมโครงการ คนละ 500 บาท ทุกประเภทสมาชิก ทัง้สมาชิกสามัญ สมทบและสมาชิกอาวุโส และหากยกเลิกการ
เดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจ าได้ทกุกรณ ี
  2.2 กรณสีมาชิกผู้อาวุโส สามารถติดต่อช าระเงินมัดจ าเป็นเงนิสดได้ทีส่หกรณ์ฯ หรือโอนเงินผ่าน Internet Banking 
เข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ ชื่อบัญช ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด ได้ดงันี ้ 
   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 330-1-10600-9 

ธนาคารกรุงเทพ 
 

สาขา มจธ. เลขที่บัญชี 037-7-00566-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

สาขา ย่อย มจธ. เลขที่บัญชี 237-2-00511-0 

ธนาคารกสิกรไทย 
 

สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-01077-7 

ธนาคารกรุงไทย  สาขา ถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) เลขที่บัญชี 465-0-084-87-3 

ธนาคารทหารไทย  สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 153-2-19138-2 

   
หากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านส่งส าเนาสลิปการโอนเงิน มาที่ Line ID : coopkmutt จึงจะถือว่าการยืนยัน 

เข้าร่วมส าเร็จ หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาสมาชกิ สอ.มจธ.  
2.3 ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามทกุกรณี 

 
 3. เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา  
  3.1 จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 220 ท่าน แบ่งตามสัดส่วน ดังนี ้ 

สมาชิก : - สามัญ 50% (110 คน)  - อาวุโส 20% (44 คน) - สมทบ 30% (66 คน) 
3.2 สมาชิก สอ.มจธ. ที่เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องเป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร  

และต้องมีเลขสมาชิก ไม่เกินเลขที่ 3530 
3.3 สมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ต้องเป็นสมาชิกที่ ไมไ่ด้ เขา้ร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก ประจ าปี 2561 หรือท่านสามารถ 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครเข้าร่วมได้ใน เอกสารแนบที่ coop.kmutt.ac.th ไม่อนุญาตให้มีผูต้ิดตามทุกกรณี และไม่
อนุญาตให้น ารถยนต์ส่วนตัวไปเอง 

 2) เรียงตามล าดบัการยื่นใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ โดยจะให้สิทธิ์สมาชิกที่ ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ 
สหกรณ์ฯ ในปี 2561 เป็นล าดับแรก 

  3) ต้องยื่นใบสมัครเข้าร่วมในระยะเวลาที่ก าหนด ภายในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ก่อน 15.00 น. 
4) ไม่อนุญาตให้สมาชิกช าระเงนิเพิ่มเพื่อขอพักเดี่ยว เนื่องจากห้องพักมีจ านวนจ ากัด (ยกเว้นกรณีสมาชิกที่ผู ้

เข้าพักร่วมไม่เดินทางมาในวนักิจกรรม สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธจ์ัดให้ตามความเหมาะสม) 
5) สมาชิกท่ีเข้าร่วมสามารถพักร่วมกับสมาชิกท่านอ่ืนที่สหกรณ์จัดให้ได้ (กรณีท่ีไม่ระบุคู่พักมา) 



6) หากสมาชิกต้องการยกเลิก ขอความกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 7 วันหลังจากประกาศ 
รายชื่อผู้เข้าร่วม และเมื่อยกเลิกแล้วจะให้สมาชิกท่านอ่ืนใช้สิทธิ์ของตนแทนไม่ได้ 

7) สมาชิกที่เข้าร่วมต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรงและสามารถดูแลตนเองได้ 
8) ห้ามดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด อันเป็นเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่ท าลายภาพลักษณ์ของ 

องค์กร หากสหกรณ์ตรวจพบท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ทุกกิจกรรม และแจ้งเรื่องให้กับต้นสังกัดทราบ 
9) ขอความกรุณาปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างเคร่งครัด*** 

  
4. การย่ืนใบสมัคร  
 4.1 ยื่นใบสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2562 
 4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ทาง E-mail มหาวิทยาลัยและ  
www.coop.kmutt.ac.th  
 

**สามารถยกเลิกการเข้าร่วมได้ภายใน 7 วัน หลังจากประกาศรายช่ือ** 
ตั้งแต่ วันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ.2562 

  

5. สมาชิกที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา  
5.1 โครงการสัมมนาสมาชิก ประจ าปี 2562 สมาชิกต้องช าระค่ามัดจ า ท่านละ 500.- บาท พร้อมใบตอบรับ  

ทุกประเภทสมาชิก ทัง้สมาชิกสามัญ สมทบและสมาชิกอาวุโส และหากยกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจ าได้ทุกกรณี 
ช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน พ.ศ.2562  
 
  5.2 กรณีผู้อาวุโส สามารถติดตอ่ช าระเงินมัดจ าเป็นเงนิสดได้ทีส่หกรณ์ฯ หรือโอนเงินผ่าน Internet Banking เข้า
บัญชีของสหกรณ์ฯ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด ได้ดังนี ้  
   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 330-1-10600-9 

ธนาคารกรุงเทพ 
 

สาขา มจธ. เลขที่บัญชี 037-7-00566-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

สาขา ย่อย มจธ. เลขที่บัญชี 237-2-00511-0 

ธนาคารกสิกรไทย 
 

สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-01077-7 

ธนาคารกรุงไทย  สาขา ถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) เลขที่บัญชี 465-0-084-87-3 

ธนาคารทหารไทย  สาขา ถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 153-2-19138-2 

   
หากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านส่งส าเนาสลปิการโอนเงนิ มาที่ Line ID : coopkmutt ภายในเวลาที่ก าหนด 

จึงจะถือว่าการยืนยันเข้าร่วมเรียบร้อย หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ.  
 
***หากต้องการแจ้งยกเลิกการเดินทางขอให้แจ้งภายใน 7 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ*** 

 
หากช าระเงินมัดจ าแลว้ แจ้งยกเลิกหลังเวลาที่ก าหนด สหกรณ์ฯ ไมค่ืนเงินมัดจ าทุกกรณ ี

 

http://www.coop.kmutt.ac.th/

