
                                                  
 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด   

เร่ือง   โครงการศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยภายในประเทศและหรือตางประเทศในกลุมอาเซียน 

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

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด โดยมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพันธ 2556 ได

อนุมัติงบประมาณแผนยุทธศาสตรสหกรณ ป 2556 กลยทุธท่ี 1.3 พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด 

จํานวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 21 

มีนาคม 2556 จัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยภายในประเทศและหรือตางประเทศในกลุมอาเซียน   เพื่อใหสมาชิก

สหกรณมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานกิจการสหกรณ และเพ่ิมพูนประสบการณแนวคิดการพัฒนาประยุกตใชของสมาชิก และ

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงค สหกรณจึงประกาศกําหนดการศึกษาดูงาน ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค การทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร ประเทศเพ่ือนบานประชาคมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูวถิีชีวิต

ของประชาชน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติท่ีสวยงาม 

การทัศนศึกษา  ตามโปรแกรมท่ีบริษัททัวรนําเสนอ  (สถาบันพัฒนาบุคลากร PHD ) 

ระยะเวลาเดินทาง  วันท่ี 23 - 25 เมษายน  2556        รวม 3 วัน 2 คืน   

จํานวนผูเขารวมโครงการ  ไมจํากัดจํานวน 

คาใชจาย   18,500 บาท แบงจาย 2 งวด ดังนี้ 

 งวดท่ี  1   มัดจํา 5,000 บาท ( ผูไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ สหกรณขอสงวนสิทธ์ิ 

                ในการขอยกเลิกการสมัครและรับเงินมัดจําคืน) 

   งวดท่ี 2 สวนท่ีเหลือ  13,500 บาท ชําระหลังประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการ   

                                            วันท่ี 5-10 เมษายน 2556 

                            *** งบประมาณสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด จะถัวเฉลีย่จายใหสมาชิกประเภทสามัญ 

                            ทุกทาน ตามจํานวนผูไดรับสิทธิเขารวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการ สมาชิกสหกรณประเภทสามัญท่ียังรับราชการอยู และคูสมรสหรอืบุตรสมาชิกประเภทสามัญ / 

สมาชิกประเภทสมทบ 

ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม  – 1 เมษายน  2556  

UNIVERSAL STUDIO ,ORCHARD, SINGAPORRE FLYER 

โครงการท่ี 1 ประเทศสิงคโปร GARDEN BY THE BAY , MARINA BAY , 



 

เอกสารประกอบการสมัคร - ใบสมัคร 1ชุด 

   - เงินมัดจํา จํานวน 5,000 บาท  

                                            - แบบคํารองขออนุญาตไปตางประเทศ  3  ชุด 

   - หนังสือเดินทาง  

   -  กรณีผูสมัครเปนคูสมรสสมาชิก แนบสําเนาทะเบียนสมรส / กรณีผูสมัครเปนบุตรสมาชิก  

                                แนบสูติบัตรหรอืสําเนาทะเบียนบาน 

ยื่นใบสมัคร  - สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด โทร 0-7646-0664 และ 0-7646-0665 

                                           -  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด สาขาตะก่ัวปา   โทร 0-7647-1050 

***  สหกรณประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการ วันที่ 5 เมษายน 2556  

ทาง  www. pngt-coop.com 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค การทัศนศึกษาประเทศพมา ประเทศเพ่ือนบานประชาคมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถชีีวิตของ

ประชาชน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติท่ีสวยงาม 

การทัศนศึกษา  ตามโปรแกรมท่ีบริษัททัวรนําเสนอ     (สถาบันพัฒนาบุคลากร PHD ) 

ระยะเวลาเดินทาง  วันท่ี 30 เมษายน -3 พฤษภาคม 2556                   รวม 3 วัน 2 คืน   

จํานวนผูเขารวมโครงการ  ไมจํากัดจํานวน 

คาใชจาย   25,300 บาท  แบงจาย 2 งวด ดังนี้ 

 งวดที่  1   มัดจํา 5,000 บาท ( ผูไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ สหกรณขอสงวนสิทธ์ิ 

                 ในการขอยกเลิกการสมัครและรับเงินมัดจําคืน) 

งวดที่ 2 สวนท่ีเหลือ  20,300 บาท ชําระหลังประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการ      

                                                          วันท่ี 5-10 เมษายน 2556 

                           *** งบประมาณสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด จะถัวเฉล่ียจายใหสมาชิก 

                                  ประเภทสามัญทุกทาน ตามจํานวนผูไดรับสิทธิเขารวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการ สมาชิกสหกรณประเภทสามัญท่ียังรับราชการอยู และคูสมรสหรอืบุตรสมาชิกประเภทสามัญ / 

สมาชิกประเภทสมทบ 

ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม  – 1 เมษายน  2556  

เจดียขเวมอดอว   พระราชวังบุเรงนอน    พระธาตุอินทรแขวน 

โครงการท่ี 2 ประเทศพมา   ยางกุง   หงสาวดี   เจดียไจปุน   พระนอนชเวตาเลียว  



เอกสารประกอบการสมัคร - ใบสมัคร 1ชุด 

   - เงินมัดจํา จํานวน 5,000 บาท  

                                            - แบบคํารองขออนุญาตไปตางประเทศ  3  ชุด 

   - หนังสือเดินทาง  

   -  กรณีผูสมัครเปนคูสมรสสมาชิก แนบสําเนาทะเบียนสมรส / กรณีผูสมัครเปนบุตรสมาชิก  

                                 แนบสูติบัตรหรอืสําเนาทะเบียนบาน 

ยื่นใบสมัคร  - สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด โทร 0-7646-0664 และ 0-7646-0665 

                                           -  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด สาขาตะก่ัวปา    โทร 0-7647-1050 

***  สหกรณประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการ วันที่ 5 เมษายน 2556  

ทาง  www. pngt-coop.com 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค การทัศนศึกษาภาคเหนือตอนบน  ณ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย และเขาเยี่ยมชมสหกรณ

ออมทรัพยครูทางภาคเหนือตอนบน เพื่อใหสมาชิกมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานกิจการสหกรณ

และเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณของสมาชิก 

การทัศนศึกษา  ตามโปรแกรมท่ีบริษัททัวรนําเสนอ     (สถาบันพัฒนาบุคลากร PHD ) 

ระยะเวลาเดินทาง  วันท่ี 12  ธันวาคม  - 15  ธันวาคม   2556                   รวม 4 วนั 3 คืน   

จํานวนผูเขารวมโครงการ  ไมจํากัดจํานวน 

คาใชจาย   18,500 บาท  แบงจาย 2 งวด ดังนี้ 

 งวดที่  1   มัดจํา 2,500 บาท ( ผูไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ สหกรณขอสงวนสิทธ์ิ 

                 ในการขอยกเลิกการสมัครและรับเงินมัดจําคืน) 

งวดที่ 2 สวนท่ีเหลือ  16,000 บาท ชําระหลังประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการ      

                                                          วันท่ี 1  -  15   พฤศจิกายน  2556 

                           *** งบประมาณสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด จะถัวเฉล่ียจายใหสมาชิก 

                                  ประเภทสามัญทุกทาน ตามจํานวนผูไดรับสิทธิเขารวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการ สมาชิกสหกรณประเภทสามัญท่ียังรับราชการอยู และคูสมรสหรอืบุตรสมาชิกประเภทสามัญ / 

สมาชิกประเภทสมทบ 

ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม  – 1 เมษายน  2556  

 ปาย ปางมะผา  โครการหลวงอางขาง   ดอยแมสะลอง  พระตําหนักดอยตุง

โครงการท่ี 3 ภาคเหนือตอนบน ดอยอินทนนท พระธาตุนภเมทินีดล  



เอกสารประกอบการสมัคร - ใบสมัคร 1ชุด 

   - เงินมัดจํา จํานวน 2,500 บาท  

   -  กรณีผูสมัครเปนคูสมรสสมาชิก แนบสําเนาทะเบียนสมรส / กรณีผูสมัครเปนบุตรสมาชิก  

                                 แนบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน 

ยื่นใบสมัคร  - สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด โทร 0-7646-0664 และ 0-7646-0665 

                                           -  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด สาขาตะก่ัวปา    โทร 0-7647-1050 

***  สหกรณประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการ วันที่ 5 เมษายน 2556  

ทาง  www. pngt-coop.com 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค การทัศนศึกษามรดกโลกแหงภาคอีสาน  และเขาเยี่ยมชมสหกรณออมทรพัยครูทางภาคอีสาน เพื่อให

สมาชิกมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานกิจการสหกรณและเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณของสมาชิก 

การทัศนศึกษา  ตามโปรแกรมท่ีบริษัททัวรนําเสนอ     (สถาบันพัฒนาบุคลากร PHD ) 

ระยะเวลาเดินทาง  วันท่ี 20  ธันวาคม  - 23  ธันวาคม   2556                   รวม 4 วนั 3 คืน   

จํานวนผูเขารวมโครงการ  ไมจํากัดจํานวน 

คาใชจาย   14,900 บาท  แบงจาย 2 งวด ดังนี้ 

 งวดที่  1   มัดจํา 2,500 บาท ( ผูไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ สหกรณขอสงวนสิทธ์ิในการขอยกเลิก 

                  การสมัครและรับเงินมัดจําคืน) 

งวดที่ 2 สวนท่ีเหลือ  12,400 บาท ชําระหลังประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการ      

                                            วันท่ี 1 – 15 พฤศจิกายน  2556 

                           *** งบประมาณสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด จะถัวเฉล่ียจายใหสมาชิก 

                                  ประเภทสามัญทุกทาน ตามจํานวนผูไดรับสิทธิเขารวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการ สมาชิกสมาชิกสหกรณประเภทสามัญท่ียังรับราชการอยู และคูสมรสหรือบุตรสมาชิกประเภทสามัญ 

/ สมาชิกประเภทสมทบ 

ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแตวันท่ี  21 มีนาคม  – 1 เมษายน   2556  

เอกสารประกอบการสมัคร - ใบสมัคร 1ชุด 

   - เงินมัดจํา จํานวน 2,500 บาท  

   -  กรณีผูสมัครเปนคูสมรสสมาชิก แนบสําเนาทะเบียนสมรส / กรณีผูสมัครเปนบุตรสมาชิก  

 ณ อุดร หนองคาย ขอนแกน โคราช 

โครงการท่ี 4 มรดกโลกแหงภาคอีสาน  



                                               แนบสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน 

ยื่นใบสมัคร  - สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด โทร 0-7646-0664 และ 0-7646-0665 

                                           -  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด สาขาตะก่ัวปา    โทร 0-7647-1050 

 

***  สหกรณประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการ วันที่ 5 เมษายน 2556  

ทาง  www. pngt-coop.com 

ผูสนใจเขารวมโครงการ โปรดติดตอสอบถามรายละเอียดและสมัครไดท่ีสํานักงานสหกรณ หรือทางโทรศัพท  

076-460664-5  และ  076-471050  หรอืผูประสานงาน    คุณวราภรณ สัจจารักษ    โทร 089-4513200    /   คุณอุษา ฉิมมี  

โทร 081-9566721 และคุณวราภรณ โกสกุล โทร 081-7036098  ไดทุกวันทําการ 

 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.   2556 

 

 

 

(นางยินดี  ชาญณรงค) 

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครพูังงา จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


