สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
89 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.(032) 425301 แฟ็กซ์ (032) 400876
ที่ สอ.พบ. 241/2562
28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบสมัคร
2. เอกสารประชาสัมพันธ์

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้กาหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิ ก โดยจัด กิ จ กรรมอบรมอาชี พ เสริม ระยะสั้ น ในวั น ที่ 16 – 19 ตุ ล าคม 2562 ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้สมาชิก ได้รับความรู้และฝึกทักษะฝีมือใน
หลักสูตรที่สนใจ สามารถนาไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่ชุมชนต่อไป
ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายเทิม มิตรจิต)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
โทร. 096-8954615
................................./ร่าง,พิมพ์
................................../ทาน

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2562
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล : ................................................................................................เลขสมาชิก.........................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : ................................................................................................
ส่วนที่ 2 หลักสูตรที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม (เลือกได้ 2 หลักสูตร เพื่อสารองไว้ 1 หลักสูตร)
 ผลิตภัณฑ์จากใบตาล (รับ 30 คน)
(อบรมวันที่ 16 - 17 ต.ค.62)
 งานจับจีบผูกผ้า (รับ 30 คน)
(อบรมวันที่ 16 - 17 ต.ค.62)
 งานจัดดอกไม้สด (รับ 20 คน)
(อบรมวันที่ 16 - 17 ต.ค.62)
 การทาอาหารเพื่อสุขภาพ (รุ่นที่ 1 รับ 20 คน) (อบรมวันที่ 16 - 17 ต.ค.62)
 การทาอาหารเพื่อสุขภาพ (รุ่นที่ 2 รับ 20 คน) (อบรมวันที่ 18 - 19 ต.ค.62)
 งานถักกระเป๋าจากเชือกร่ม (รับ 30 คน)
(อบรมวันที่ 18 - 19 ต.ค.62)
 งานกระเป๋าผ้า Handmade (รับ 20 คน)
(อบรมวันที่ 18 - 19 ต.ค.62)
 งานพวงมาลัยจากริบบิ้น (รับ 20 คน)
(อบรมวันที่ 18 - 19 ต.ค.62)

หมายเหตุ 1.

2.
3.
4.

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร
(………………………………………………………)
วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ.2562
การรับสมัครแต่ละหลักสูตร รับจานวนจากัด หากหลักสูตรใดมีผู้สมัครเต็มก่อน
ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในหลักสูตรนั้น หากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ละหลักสูตร
ไม่ถึง 20 คน ทางสหกรณ์ฯ จะไม่เปิดหลักสูตรนั้น
กรอกใบสมัครพร้อมชาระค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงิน
ลงทะเบียนให้เมื่อสมาชิกเข้ารับการอบรมจริง
ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารเพิ่มได้ตามจานวนที่ต้องการ
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ www.phetcoop.com และทางเฟสบุ๊ค
สหกรณ์ Phetcoop Muangphet วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2562

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้รับเงินเป็นค่าลงทะเบียนอบรมกิจกรรมอาชีพเสริมระยะสั้น
ปี 2562 จานวน 200.- บาท จาก.........................................................................................ไว้เรียบร้อย แล้ว
(ผู้สมัครอบรมวันที่...................................................................................)
.........................................................ผู้รับเงิน
.........................................................วันที่ชาระเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
89 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.(032) 425301 แฟ็กซ์ (032) 400876
ที่ สอ.พบ.

/2562
10 กันยายน 2562

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่
เรียน ………………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยสหกรณ์ ออมทรั พย์ค รูเพชรบุรี จากัด ได้ก าหนดจั ด กิ จกรรมอบรมสมาชิ ก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์ฯ หลักการและวิธีการ
สหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิก สิทธิประโยชน์และความรู้ทางวิชาการในฐานะเจ้าของสหกรณ์ให้มี
ศักยภาพ จึงกาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด (มีบริการอาหารกล่อง)
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดัง กล่าว โดยโปรดตอบ
แบบตอบรับและส่งคืนสหกรณ์ฯ ภายในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเทิม มิตรจิต)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
โทร. 096-8954615
................................./ร่าง,พิมพ์
................................../ทาน

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่
วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ข้าพเจ้า...........................................................................................................เลขสมาชิก..........................
สังกัด................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....................................................................................
มีความประสงค์

 เข้าร่วมกิจกรรม
 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

……………………………………………………………………….
(………………………………………………………………………)
หมายเหตุ เพื่อความสะดวก สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
032 – 425301 ต่อ 54 หรือ 096-8954615
หรือแจ้งผ่านทางไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
89 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.(032) 425301 แฟ็กซ์ (032) 400876
ที่ สอ.พบ.

/2562
1 กันยายน 2562

เรื่อง ส่งข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ ประจาปี 2562
เรียน สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อ้างถึง หนังสือสานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0010/1709 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน Profile สหกรณ์ ประจาปี 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลโปร
ไฟล์สหกรณ์ โดยใช้ข้อมูลปีบัญชีล่าสุดของสหกรณ์ที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีแล้ว ความละเอียด
ทราบแล้วนั้น
บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึง ขอส่ง แบบ
รายงานฯ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเทิม มิตรจิต)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
โทร. 096-8954615
................................./ร่าง,พิมพ์
................................../ทาน

