
         

      สหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล  จาํกดั 
        หมู่ท ี   ถนนยนตรการกาํธร ตําบลคลองขุด อาํเภอเมือง  จงัหวดัสตูล  

      โทร. - ,  โทรสาร -  มือถอื -4892410-14  www.stt-coop.com 

 

ที่  ว.444/2561 
 

19 พฤศจิกายน 2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและรับสมัครสมาชิกเขาอบรมโครงการเสริมสรางอาชีพ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน / หัวหนาหนวยงานราชการ 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. รายละเอียดโครงการเสริมสรางอาชีพ     จํานวน  1  ชุด 

  2. ใบสมัครเขารวมโครงการเสริมสรางอาชีพ    จํานวน  1  ฉบับ 
 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ไดอนุมัติโครงการ

เสริมสรางอาชีพ  มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางอาชีพใหแกสมาชิกสหกรณ สนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทํา

อาชีพเสริม เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน จัดขึ้นในวันเสาร ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงานสหกรณ

ออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 

 ในการนี้ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ใครขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและรับสมัครสมาชิก

เขาอบรมโครงการเสริมสรางอาชีพ  ย่ืนใบสมัครไดตั้งแตวันท่ี 20 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงาน

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อ.เมือง จ.สตูล ในวันและเวลาทําการ  

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                      (นายสะอาด  อุสมา) 

                                             ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

 

 

 

 

ฝายอํานวยการ 

0-7471-1933, 086-4892412 



 

 

 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

โครงการเสริมสรางอาชีพ 

------------------------------------------- 
 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ไดอนุมัติโครงการเสริมสราง

อาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการสรางอาชีพเสริมใหแกสมาชิกสหกรณ เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มี

คุณคา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยางยั่งยืน และจากการสํารวจอาชีพเสริมที่สมาชิกสนใจ สหกรณจึงจัดการอบรม

อาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 5 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน ขึ้น ในวันเสาร ท่ี 22 ธันวาคม 2561 ณ สหกรณ

ออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ประกอบดวย 
 

ที ่ หลักสูตร จํานวนชั่วโมง เวลา จํานวนท่ีรับสมัคร 

1 

2 

3 

4 

5 

แกงตอเมะ 

แกงกะรูมา  

ขนมผูกรัก 

ขนมหมอแกง 

ขนมกะหรี่ปบ 

3 

3 

3 

3 

3 

09.00 – 12.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 

20 คน 

20 คน 

20 คน 

20 คน 

20 คน 
 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร 

 1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 2. สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครการอบรมได 1 หลักสูตรเทานั้น 

 3. สิทธิ์การเขารวมอบรม เรียงตามลําดับการสมัคร ครบจํานวน 20 คน สหกรณจะปดรับสมัคร  

    *ยึดทะเบียนรับของสหกรณเปนสําคัญ 

 4. ย่ืนใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย 

    ครูสตูล จํากัด อ.เมือง จ.สตูล ในวันและเวลาทําการ เทานั้น (สหกรณขอสงวนสิทธ ไมรับเอกสารการ 

    สมัครทาง  E-office และโทรสาร) 

 5. เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินการ หากหลักสูตรใดมีผูสมัครไมถึงรอยละ 60 (จํานวนผูสมัครไมถึง  

     12 คน) จะไมทําการเปดหลักสูตรอบรมในหลักสูตรนั้นๆ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

 

 

                (นายสะอาด  อุสมา) 

                                               ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 

 



 
 

 

 
 

ใบสมัครเขารวมอบรมโครงการเสริมสรางอาชีพ 

ในวันเสาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561  

ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
 

 

( โปรดพมิพหรือเขยีนดวยตัวบรรจง )  

         ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………………………….………………อายุ .............ป 

สมาชิกเลขที…่…….……ตําแหนง ......................................หนวยงาน/โรงเรียน………………………….………………… 

โทรศัพทมือถือ…………………………..…………………………  ขาพเจามีความประสงคสมัครเขารับการอบรมอาชีพ

เสริมหลักสูตรระยะสั้น ในหลักสูตร 

 แกงตอเมะ 

 แกงกะรูมา  

 ขนมผูกรัก 

 ขนมหมอแกง 

 ขนมกะหรี่ปบ   
 

                          (ลงชื่อ)……………………………..…………………… สมาชิกผูสมัคร 

                                 (………………………………..……………………) 

                                  ยื่นใบสมัคร วนัที่ …………………………………………………… 
 

 

* หมายเหตุ  คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร 

 1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรพัยครูสตูล จํากัด 

 2. สมาชิก 1 คน มีสิทธิส์มัครการอบรมได 1 หลักสูตรเทานั้น 

 3. สิทธิ์การเขารวมอบรม เรียงตามลําดับการสมัคร ครบจาํนวน 20 คน สหกรณจะปดรับสมัคร  

    *ยึดทะเบียนรับของสหกรณเปนสาํคัญ 

 4. ย่ืนใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  

    อ.เมือง จ.สตูล ในวันและเวลาทําการ เทานั้น  

    (สหกรณขอสงวนสิทธ ไมรับเอกสารการสมัครทาง E-office และโทรสาร) 

 5. เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ หากหลักสูตรใดมีผูสมัครไมถึงรอยละ 60 (จํานวนผูสมัครไมถึง 12 คน)  

          จะไมทําการเปดหลักสูตรอบรมในหลักสูตรนั้นๆ 

 

สหกรณออมทรพัยครสูตูล จํากัด 

รับที่……………………………………………… 

วันที…่…………………………………………… 

เวลา……………………………………………… 


