
        สหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล  จาํกดั 
      458  หมู่ที� 6  ถนนยนตรการกาํธร ตาํบลคลองขุด อาํเภอเมือง  จงัหวดัสตูล 91000 

      โทร. 07471-1933,  โทรสาร 074772-187 มือถอื 086-4892410-14  www.stt-coop.com 

 

ที่  ว.232/2560 
 

20 มิถุนายน 2560 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสงนักเรียนเขารวมประกวดกิจกรรมในวันพิธีเปดโครงการระดมเงิน

ฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน / หัวหนาหนวยงานราชการ 

 

สิ่งที่สงมาดวย   1. รายละเอียดกิจกรรมการระดมทุนและกิจกรรมการประกวดตางๆ  จํานวน  1  ชุด 

  2. ใบสมัครเขารวมการประกวดกิจกรรม 55 ป แหงการออม    จํานวน  1  ฉบับ 
 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ไดอนุมัติโครงการระดม

เงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมแกสมาชิก รวมไปถึงสงเสริมกิจกรรมการ

เรียนรูเกี่ยวกับสหกรณแกเยาวชน กําหนดจัดพิธีเปดโครงการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ  สํานักงานสหกรณ

ออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยในงานจะมีการจัดการประกวดกิจกรรม 55 ป แหงการออม 

แกนักเรียน นักศึกษา เพือ่เสริมสรางความรูและปลูกฝงหลักการและวิธีการสหกรณใหกับเยาวชน อาทิเชน กิจกรรม

ประกวดสุนทรพจน กิจกรรมประกวดภาพวาด กิจกรรมประกวดเรียงความ ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 

ในการนี้ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ใครขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธกิจกรรมการฝากเงิน

เพื่อรับของที่ระลึกแกสมาชิกในหนวยงาน และรวมสงนักเรียน นักศึกษาเขาประกวดในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถ

แจงความประสงคสมัครเขารวมกิจกรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ  และขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้    
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

                    (นายปรีชา  ดุลยการัณย) 

                                             ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

 

 

ฝายอํานวยการ 

0-7471-1933, 086-4892412 
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พิธีเปดกิจกรรม “55 ป แหงการออม” 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.  

ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 
 กิจกรรมการระดมทุน  ประกอบดวย 

               1. การเปดตัวผลติภัณฑเงินฝาก “เงินฝากออมทรัพยเพิ่มสุข 2” เงื่อนไข คือ 

- ฝากเทากันทุกเดือน เปนเวลา 24 เดือน 

- รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยสหกรณจะโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิก  ตามที่ระบุใน

หนังสือขอเปดบัญชี 

- อัตราดอกเบี้ย 

                      เดือนท่ี   1 – 6  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  3.50  

เดือนท่ี   7 – 12  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  4.00 

                      เดือนท่ี   13 – 18  อตัราดอกเบี้ยรอยละ  4.50  

เดือนท่ี   19 – 24 อัตราดอกเบี้ยรอยละ  4.75 

  - หากผิดนัดเกิน 3 ครั้ง จะตองปดบัญชีเงินฝากทันที และสหกรณขอสงวนสิทธิในการจายดอกเบี้ย 
 

              2. รณรงคการเปดบัญชีและการฝากเงินเพิ่มในบัญชี เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยเพื่ออนาคต 

และเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
 

              3. รณรงคใหโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการออมทรัพยออมความดี เพิ่มเติม 
 

              4. เงื่อนไขการรับของที่ระลึก 

                  ฝากหรือเปดบัญชี ตั้งแต 1,000 – 10,000 บาท    รับของที่ระลึก  รม 

                  ฝากหรือเปดบัญชี ตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป        รับของที่ระลึก  ผาขนหนู 

 
******************** 
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 กิจกรรมประกวดสุนทรพจน 
 

หัวขอการประกวด  “เด็กไทยกับการออม”   
 

1. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด 

        1.1 ผูมีสิทธสิมัครแบงเปน 3 รุน ดังนี ้

รุนที่ 1 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

รุนที่ 2 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

รุนที่ 3 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

 1.2 กําหนดใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสงเด็กเขาประกวดได รุนละไมเกิน 2 คน 
 

2. หลักเกณฑการตัดสินใหคะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  แบงเปน 3 สวน  ประกอบดวย 

2.1  เนื้อหา  40 คะแนน  ประกอบดวย 

     - ลําดับเนื้อหา  ความตอเนื่อง      10  คะแนน 

 - ความถูกตองของขอมูล  ความสอดคลองกับหัวขอเรื่อง   10  คะแนน 

 - คุณคาของเนื้อหา (ประโยชนของเนื้อหาที่จะนําไปใช)   10  คะแนน 

 - ความถูกตองของรูปแบบ      10  คะแนน 

2.2 การนําเสนอ  30  คะแนน  ประกอบดวย 

- อักขระวิธี 10 คะแนน / น้ําเสียง 10 คะแนน / บุคลิกภาพ (ภาษากาย) 10 คะแนน 

2.3 การใชภาษา  30  คะแนน  ประกอบดวย 

- ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา      10  คะแนน 

- ความถูกตองดานไวยากรณ การเลือกใชคํา การผูกประโยค 10  คะแนน 

- สํานวนโวหาร        10  คะแนน 
 

          3.  การกําหนดเวลาการประกวด 

        ผูเขาประกวดแขงขันแตละคนมีเวลาในการพูด 5 นาที  โดยจะพูดเกินหรือขาดจากเวลาที่กําหนดไว

ไดเพียง 1 นาที  หากเกินหรือขาดมากกวานั้นจะถูกตัดคะแนน 
 

 4. วันกําหนดสงใบสมัครและวันประกวด  

4.1 สงใบสมัครถึงสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือ 

ทางโทรสาร 074 – 722187  

4.2 กําหนดประกวดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

           5.  รูปแบบการเตรยีมสุนทรพจน  เหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสตาง ๆ โดยแบงบทพูด ออกเปน 3 

สวน  คือ สวนนํา  สวนเนื้อหา และ สวนทาย 

       1) สวนนํา เปนการบอกกลาววาผูพูดเปนใคร พูดในฐานะอะไร  ในโอกาสใด แลวนําเขาสูเนื้อหา  ดวย

วิธีการที่เราความสนใจ เชน ใชภาษาสุภาพ  คําคม หรือเหตุการณปจจุบัน  ที่สอดคลองกับเรื่องราวที่จะกลาวตอไป   
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2) สวนเนื้อหา ควรแยกประเด็นเปนขอ ๆ โดยคํานึงถึงเอกภาพ คือ ความเปนหนึ่งเดียวของเรื่อง  

สัมพันธภาพ คือ ความเกี่ยวเนื่องกัน และสารัตถะภาพ หรือ การเนนย้ําประเด็นสําคัญของเรื่องแตละประเด็นตองมี

ขอมูล  หลักฐานอางอิงที่นาเชื่อถือ และมีตัวอยางประกอบใหชัดเจน 

       3) สวนลงทาย ทําไดหลายวิธี เชน สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหา เสนอขอคิด หรือแนวทางปฏิบัติ เนน

ประเด็นสําคัญ สามารถแทรกอารมณขัน เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แตไมใชพร่ําเพรื่อ จนกลายเปนเรื่อง

ตลกโปกฮา เปนตน 
 

6. รางวัลการประกวด    

        รุนที่ 1 ระดับประถมศึกษา  

             1. รางวัลอันดับ   1   ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,000  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    700  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             3. รางวัลอันดับ  3 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

รุนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

                      1. รางวัลอันดับ  1       ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

            2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      3. รางวัลอันดับ  3       ไดรับเงินรางวัล จํานวน    600  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

รุนที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

                      1. รางวัลอันดับ  1       ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

            2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      3. รางวัลอันดับ  3       ไดรับเงินรางวัล จํานวน    600  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
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 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
 

1. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด 

        1.1 ผูมีสิทธสิมัครแบงเปน 3 รุน ดังนี ้

รุนที่ 1 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

รุนที่ 2 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

รุนที่ 3 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

 1.2 กําหนดใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสงเด็กเขาประกวดได รุนละไมเกิน 2 คน 
 

2. วันกําหนดสงใบสมัครและวันประกวด  

2.1 สงใบสมัครถึงสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือ 

ทางโทรสาร 074 – 722187  

2.2 กําหนดประกวดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ใช

เวลาในการวาดภาพไมเกิน 3 ชั่วโมง 
 

3. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 

3.1 หัวขอการประกวด 

รุนที่ 1 ระดับประถมศึกษา  วาดภาพในหัวขอ “การออมในจินตนาการ” 

รุนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  วาดภาพในหัวขอ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการออม” 

รุนที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส.  วาดภาพในหัวขอ “แนวคิดในการออม” 

3.2 ผูจดัการประกวด จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย 

กระดาษวาดเขียน 100 แกรม ขนาด 15 นิ้ว X 22 นิ้ว  

3.3 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ (ดินสอ ยางลบ แผนรองวาดภาพ) 

                     รุนที่ 1 ระดับประถมศึกษา                       สีเทียนหรือ สีไม 

                     รุนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    สีเทียน สีไม หรือสีชอลค 

รุนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. , ปวส.    สีน้ํา 
 

4. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี ้

                4.1 วาดภาพตามหัวขอที่กําหนดและวางภาพที่เหมาะสม            40 คะแนน 

                4.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค                                             30 คะแนน 

                4.3 ความประณีตสวยงาม                                                30 คะแนน 

  ** หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
      

6. รางวัลการประกวด 

        รุนที่ 1 ระดับประถมศึกษา  

             1. รางวัลอันดับ   1   ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,000  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    700  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             3. รางวัลอันดับ  3 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
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รุนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

                      1. รางวัลอันดับ  1       ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

            2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      3. รางวัลอันดับ  3       ไดรับเงินรางวัล จํานวน    600  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

รุนที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

                      1. รางวัลอันดับ  1       ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

            2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      3. รางวัลอันดับ  3       ไดรับเงินรางวัล จํานวน    600  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
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 กิจกรรมการเขียนเรียงความ 
 

1. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด 

        1.1 ผูมีสิทธสิมัครแบงเปน 3 รุน ดังนี ้

รุนที่ 1 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

รุนที่ 2 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

รุนที่ 3 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

 1.2 กําหนดใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสงเด็กเขาประกวดได รุนละไมเกนิ 2 คน 
 

2. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

2.1 หัวขอในการในการแขงขัน “เด็กไทยกับการออม ” ทุกระดับชั้น   

2.2 ความยาว 1 หนากระดาษ เขียนดวยลายมือตนเอง ดวยดินสอ หรือปากกา โดยใชตัวอักษร

อานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 

2.3 หามนําตนฉบับมาดูในขณะแขงขัน 

2.4 เวลาในการเขียนเรียงความ 1 ชั่วโมง  30 นาท ี
 

3. วันกําหนดสงใบสมัครและวันประกวด  

3.1 สงใบสมัครถึงสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือ 

ทางโทรสาร 074 – 722187  

3.2 กําหนดประกวดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  
 

 4. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แบงเปน 

  - ลําดับขอความและความคิดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง      20 คะแนน 

  - แสดงเหตุและผลอยางสมเหตุสมผล        20 คะแนน 

  - ยกตัวอยาง อางอิงประกอบ มีสํานวนโวหาร สภุาษิต คําคม ตัวเลข  

  สถิติ  บุคคล ฯลฯ ไดอยางเหมาะสม         10 คะแนน 

- รูปแบบ ประกอบดวย สวนนํา เนื้อเรื่อง และสรุป         10 คะแนน 

- เขียนถูกตองตามอักขรวิธี (การสะกดคํา เวนวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)  20 คะแนน 

- ความยาวของเรื่องตามกําหนด            10 คะแนน 

- สะอาดเรียบรอย                                                                          10 คะแนน 
 

** หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
 

5. รางวัลการประกวด 

        รุนที่ 1 ระดับประถมศึกษา  

             1. รางวัลอันดับ   1   ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,000  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    700  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             3. รางวัลอันดับ  3 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
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รุนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

                      1. รางวัลอันดับ  1       ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

            2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      3. รางวัลอันดับ  3       ไดรับเงินรางวัล จํานวน    600  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

รุนที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

                      1. รางวัลอันดับ  1       ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

            2. รางวัลอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      3. รางวัลอันดับ  3       ไดรับเงินรางวัล จํานวน    600  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

 

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


