ประกาศสหกกรณออมทรัพยยครูศรีสะเกษ จํากัด
เรื่อง การแแขงขันตอบปญ
ญหาดานสหกรรณ
ดดวยสหกรณอออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด ไดรับอนุมติตั ิงบประมาณจากที่ประชุมใหหญในหมวดราายจายอื่น ๆ
จํานวน 3000,000 บาท เพืพื่อเปนคาใชจาายกิจกรรมตอบบปญหาดานสหกรณ เปนคาโลและเงินรางงวัลสําหรับเยาวชนที่เขา
รวมแขงขันตอบปญหาดดานสหกรณ ซึ่งสหกรณฯไดดเล็งเห็นความสําคัญในการสสงเสริม พัฒนาาที่เอื้ออาทรตอมวล
อ
สมาชิกแลละสังคม จึงไดดจัดโครงการแแขงขันตอบปญหาด
ญ านสหกรรณ เปนการสงเสริมการเรียนรู
น และเผยแพรรหลักการ
สหกรณสสากลแกเยาวชนน ประจําป 25563 มีรายละเอีอียดดังนี้
1. กการแขงขันแบงงออกเปน 4 รระดับ คือ
1 ระดับประถถมศึกษา รับไมมเกิน 50 คน
1.1
1 ระดับมัธยมมศึกษาตอนตน รับไมเกิน 330 คน
1.2
1 ระดับมัธยมมศึกษาตอนปลลาย (ม.4-ม.6, ปวช.1-3) รับบไมเกิน 30 คนน
1.3
1 ระดับอาชีววศึกษาและอุดมศึกษา รับไมเกิน 10 คน
1.4
หมายเหตุตุ หากจํานวนนผูที่สมัครเขาแแขงขันทั้งหมดดเกินกวาจํานววนที่กําหนด ฝาายจัดการแขงขันขอสงวนสิททธิ์ในการตัด
สิทธิ์ผูสมัครเขาแขงขันที่มาทีหลัง
2. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
2.1) นักเรียน นักศึกษา นิสิต จาก โรงเรียนแและสถาบันกาารศึกษาในจังหหวัดศรีสะเกษ
2.2) ตองสมัครรเขาแขงขันในนามตัวแทนของโรงเรียนหรืรือสถาบันการศึกษา
2.3) เขาแขงขันเปนรายบุคคล มีอาจารยที่ปรึกษษาและควบคุม 1 คน แตละโรงงเรียน/สถาบันกการศึกษา สงไดดไมเกิน 1 คน
3. หลลักฐานประกออบการสมัครเขขาแขงขัน
3.1) สําเนาบัตรปประจําตัวผูเขาแข
า งขัน
4. วัน เวลาและสถาานที่รับสมัครแและแขงขัน
4.11) นักเรียน นักศึกษา นิสิต ทที่มีความประสสงคจะเขาแขงขขันยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณฯ กําหนนด
4.22) รับสมัครระะหวางวันที่ 244 - 31 สิงหาคมม 2563 (ตั้งแตตเวลา 8.30 น. – เวลา 16.30 นน.)
4.33) ยื่นใบสมัครรที่ฝายสวัสดิกการสมาชิก (หมายเลข 2) หรืรือสมัครผานทางไลน
4.44) ประกาศรายยชื่อผูที่เขาแขงขั
ง น ในวันพุธที่ 9 กันยายนน 2563
4.55) ทําการแขงขันในวันเสารททีี่ 12 กันยายนน 2563 เวลา ตามกําหนดการร

5. เนื้อหาในการสอบแขงขัน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ
1. ประวัติสหกรณโลก/สหกรณในประเทศไทย/ประวัติสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
2. หลักการ วิธีการและอุดมการณของสหกรณ
3. ธรรมาภิบาลในสหกรณ
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. วิธีการแขงขัน
ตัดสินแขงขันโดยตอบปญหาดานสหกรณฯ คําถามเปนแบบปรนัยมีจํานวน 100 ขอ ขอละ 1 คะแนน
ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง เพื่อตัดสินชิงรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชยในแตละระดับโดยจะตองมีคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 60 และจะประกาศผลการแขงขันเรียงจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ เพื่อรับรางวัลตามประกาศ
ของสหกรณฯ ดังนี้
-ระดับประถมศึกษา เลือกลําดับผูเขารวมแขงขันที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับแรก
-ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เลือกลําดับผูเขารวมแขงขันที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
-ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เลือกลําดับผูเขารวมแขงขันที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก
หมายเหตุ หากมีคะแนนเทากันในลําดับที่ 1 – 3 ตัดสินโดยใชคําถามสํารองอีก 1 ชุดที่เตรียมไว
7. รางวัลการแขงขัน
เงินรางวัล
ระดับ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

1 รางวัล

1 รางวัล

1 รางวัล

7 รางวัล

1 รางวัล

1 รางวัล

1 รางวัล

2 รางวัล

4 รางวัล
12,000.00

4 รางวัล
10,000.00

4 รางวัล
8,000.00

28 รางวัล
28,000.00

ชนะเลิศ
รางวัลละ 3,000 บาท

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนตน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
รวม
เปนเงิน

1 รางวัล
1 รางวัล

ชมเชย
รางวัลละ 2,500 บาท รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลละ
1,000 บาท
1 รางวัล
1 รางวัล
12 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
7 รางวัล

ผูควบคุม
คนละ
900 บาท

40 คน
36,000.00

หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 – 2 จะไดรับโลและเงินรางวัล ,รางวัลชมเชยจะไดรับเกียรติบัตรและ
เงินรางวัล สําหรับผูที่เขารวมแขงขันและไมไดรับรางวัลใดๆ มีเงินสนับสนุนคนละ 700.00 บาท

8. สถานนที่ดําเนินการ
- องประชุมศรี
-ห
ศ ีสวัสดิ์ สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
โโรงเรียนหรือสถานบั
ส
นการศึศึกษาใดที่มีควาามประสงคจะสสงนักเรียน นักกศึกษา นิสิต สมั
ส ครเขาแขงขัน
ตอบปญหหาดานสหกรณ
ณ ติดตอขอรับใบสมัครไดทฝี่ฝายสวัสดิการสมาชิกสหกรณ
ณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จําากัด
(หมายเลขข 2) หรือสามมารถดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครไดที่ WWW.SSKKTCO-OP.COM
M
จึงประกาศใหททราบโดยทั่วกััน
ประะกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคคม พ.ศ.25633
ลงชื่อ
(ดร.บรรจบ ไชยสาร
ไ
)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรั
อ
พยครูศศรีสะเกษ จํากัด

ใ ครแขงขขัน
ใบสมั
โคครงการตอบปญ
ญหาดานสหกรณ ประจําป 22563
( สมัคร)..............................................................................กําลังศึกษาออยูชั้น....................................................
ชื่อ-สกุล (ผู
โรงเรียน//สถานศึกษา........................................................................................เลขทีที่.....................ซอย...............................
ถนน.............................................. ตําบล................................อําเภภอ....................................จังหหวัด....................................
โทร...............................................

หลักฐานนการรับสมัคร สําเนาบัตรรประจําตัวประะชาชน (รับรอองสําเนาถูกตอง)
ลงชื่อ......................................................ผูสมัคร
(.....................................................))
โทร................................................
ลงชื่อ......................................................ออาจารยที่ปรึกษษา
(.....................................................))
โทร...................................................
ลงชื่อ........................................................ผูบริหารสถานศึศึกษา
(......................................................))
โทร....................................................
*รับบสมัครระหวางวั
า นที่ 24 – 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลลา 8.30 น. - เวลา 16.30 น.. ทุกชองทาง
*สงงใบสมัครไดที่ฝฝายสวัสดิการ (หมายเลข 2) หรือสมัครผานทางไลน
น
โดยย เพิ่มเพื่อน IDD Line : 0850243765
หรืรือสแกน QR โโคด

กรณีสมัมครทางไลนตตองนําใบสมัครรตัวจริงพรอมบัตรประจําตัววไปแสดง
ในวันรายงานตัวดวย สอบถามเพิม่มเติม โทร. 0885 0243765

