
ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสมาชิก ประจ าปี 2560 

ระหว่างวันท่ี 11 – 12 ตุลาคม 2560 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี (มสธ.) 

********************** 
 
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 
 08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดยประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
     ณ หอประชุมศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี 
 09.00 – 12.00 น. ท ากิจกรรมกลํุมตามหลักสูตรตําง ๆ 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. ท ากิจกรรมกลํุมตามหลักสูตรตําง ๆ (ตํอ) 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวําง 
 14.45 – 16.30 น. ท ากิจกรรมกลํุมตามหลักสูตรตําง ๆ (ตํอ) 
 
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 
 08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดยประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
     ณ หอประชุมศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี 
 09.00 – 12.00 น. ท ากิจกรรมกลํุมตามหลักสูตรตําง ๆ 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. ท ากิจกรรมกลํุมตามหลักสูตรตําง ๆ (ตํอ) 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวําง 
 14.45 – 16.00 น. ท ากิจกรรมกลํุมตามหลักสูตรตําง ๆ (ตํอ) 
 16.00 – 16.30 น. พิธีปิด 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 
 
 



ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสมาชิก ประจ าปี 2560 
ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 

********************* 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล  : .......................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก..................... 
เบอร์โทรมือถือท่ีสามารถติดตํอได๎ : ........................................................................... 
 

ส่วนที่  2  อาชีพเสริมที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ (โปรดระบุเพียงล าดับเดียวใน ) 
 

  งานถักกระเป๋าจากเชือกรํม (รับ 35 คน) (อบรมวันท่ี  11 - 12 ต.ค.60) (อ.นิตยา ทองแถม) 
  งานประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์  (รับ 50 คน) (อบรมวันท่ี  11-12 ต.ค.60) (อ.เอกพล แย๎มประยูร) 
 * เพื่อใช๎ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ * 
  งานหัตถศิลป์ริบบิ้นไทย (รับ 20 คน)  (อบรมวันท่ี  11 ต.ค.60) (อ.อัญชัญ มีเช้ือ) 
  งานถักหมวก  (รับ 25 คน)   (อบรมวันท่ี  11 ต.ค.60) (อ.สุกัญญา มั่งเรืองสกุล) 
  งานมัดย๎อม (รับ 30 คน)   (อบรมวันท่ี  11 ต.ค.60) (อ.รัชนก ยิ้มเทศ) 
  งานปั้นแตํงแป้งดิน (รับ 30 คน)  (อบรมวันท่ี  12 ต.ค.60) (อ.วิทยา อยูํเย็น) 
  งานควิลท์กระเป๋าพวงกุญแจ (รับ 25 คน) (อบรมวันท่ี  12 ต.ค.60) (อ.ยุพาวดี จิระพลพนิต) 
  งานเพ๎นท์กระเป๋า (รับ 30 คน)  (อบรมวันท่ี  12 ต.ค.60) (อ.รัชนก ยิ้มเทศ) 
 
 
       ลงช่ือ...............................................ผ๎ูสมัคร 
            (.................................................) 
       วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.2560 
หมายเหตุ : 1. การรับสมัครแตํละหลักสูตร รับจ านวนจ ากัด หากหลักสูตรใดมีผ๎ูสมัครเข๎ารํวมโครงการเต็มกํอน 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในหลักสูตรนั้น หากผ๎ูสมัครเข๎ารํวมโครงการแตํละวิชาชีพไมํถึง 20 คน ทาง
สหกรณ์ฯ จะไมํเปิดให๎มีการอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ 
 2. สมาชิกสมัครได๎คนละ 1 หลักสูตรเทํานั้น กรอกใบสมัครพร๎อมช าระคําลงทะเบียนทํานละ 
200 บาท โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงินลงทะเบียนให๎เมื่อสมาชิกเข๎ารับการอบรมจริงในวันอบรม หากสมาชิกไมํเข๎า
รับการอบรม สหกรณ์ฯ จะไมํคืนลงทะเบียนให๎ 
 3. สงวนสิทธิ์รับเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ฯ เทํานั้น ห๎ามโอนสิทธิ์ให๎บุคคลภายนอกซึ่งมิใชํสมาชิกฯ 
และหากสมาชิกไมํสามารถเข๎ารับการอบรมดังกลําวได๎ ต๎องแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ีลํวงหน๎า 2 วันท าการกํอนการอบรม 
 4. สมาชิกต๎องแสดงบัตรประจ าตัวในวันลงทะเบียน 
 5. ใบสมัครสามารถถํายเอกสารเพิ่มได๎ตามจ านวนท่ีต๎องการ 
 

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได๎รับเงินเป็นคําลงทะเบียนอบรมโครงการสํงเสริมอาชีพเสริม
สมาชิก ปี 2560 จ านวน 200.- บาท จาก......................................................................................ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 
และคืนให๎ในวันเข๎ารับการอบรม (ผ๎ูสมัครอบรมวันท่ี....................................................) 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนบริการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 
        ...................................................ผ๎ูรับเงิน 

       .................................................วนัท่ีช าระเงิน 



 


