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ขยายเวลาจ้า...โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุ ประจ าปี 2560 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2560 จ ากัดเพียง 15 คนเท่านั้น!!! 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด เปิดรับสมัครโครงการสัมมนาสมาชิกและ
สมาชิกเกษียณอายุ ประจ าปี 2560 ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 -วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ริเวอร์แคว วิลเลจ 
จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ล่องแพเปี ยก ลอยคอแม่น้ าแควน้อย แช่น้ าแร่ร้อนพร้อม              
ปลาหมอบ าบัด และบ่อสมุนไพรนานาชาติ ทอดผ้าป่าการศึกษา ร่วมแต่งกายย้อนยุค รศ.124 เป็นต้น   

อย่ารอช้า...รีบมาสมัครกันเลยจ้า สหกรณ์ขยายเวลารับสมัครเพ่ิมเติมอีก 15 คน ตั้งแต่วันนี้                      
ถึงวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2560 นี้เท่านั้น!!! 

สมาชิกท่านใดประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับสหกรณ์ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ ส านักงานสหกรณ์ 
โทร. 1352 และ 1355 

ข่าว 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
 ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 7 เดือนกันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจ าปี 2560 “ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง” 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจ าปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560                     

ณ โรงเรียนบ้านพุองกะ หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันมีนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 167 คน ครู 10 คน เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก                        
สภาพสถานศึกษาค่อนข้างขาดแคลน นักเรียนขาดโอกาสที่ดีทางการศึกษา ขาดงบประมาณในการบริหาร
จัดการพัฒนา และนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและชาวมอญ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า               
พระนครเหนือ จ ากัด จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ (ของใหม่) ดังนี้ ยาเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ท าความสะอาด อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค ของเล่นเด็กปฐมวัย 
และสิ่งที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อให้น้องได้ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขและได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึน  

สมาชิกสามารถร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของดังกล่าวข้างต้นได้ที่ กล่องรับบริจาค ณ ส านักงานสหกรณ์ 
หรือ ฝ่ายธุรการ โทร.0-2586-9592 , 0-2555-2000 ต่อ 1352  และ 1355 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่               
29 กันยายน 2560 

อัพเดททุกกิจกรรม ทันต่อเหตุการณ์ ได้ที่ 
www.ppn-scc.com หรือ กดตดิตาม Fanpage 

https://www.facebook.com/coop.ppn.kmutnb/ 
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สมาชิก มจพ.ปราจีนบุรี....อ่านทางนี้ 
สหกรณ์ก าหนดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  

ร่วมเสวนาและตอบข้อซักถามจากสมาชิก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 
เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี                
ตามก าหนดการดังนี้ 

11.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
11.15 น. พิธีเปิดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก  
  โดย รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตปราจีนบุรี 
11.30 น. ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38  เสวนาและตอบข้อซักถามของสมาชิก 
11.45 น. พบปะสังสรรค์กับสมาชิกและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
  ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโต๊ะกลม 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 สิงหาคม 

2560 เห็นชอบ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ว่าด้วย สวัสดิการ
เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป รายละเอียดดังนี้ 

ข้อ  5.   สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จากกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นรายปี
ครบรอบทุกเดือนเกิด ปีละ 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา 12 ปี กรณีที่สมาชิกลาออกให้ถือว่า
เป็นการส้ินสุดการรับเงินสวัสดิการนี้ โดยสหกรณ์จะไม่เรียกเงินสวัสดิการคืนในส่วนที่สมาชิกอาวุโสรับไปแล้ว 

หมายเหตุ ระเบียบฯเดิม สมาชิกขอรับสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินดังกล่าว เป็นรายปี ครบรอบทุกเดือนเกิด ปีละ 6,000.00 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายงานธุรการ ส านักงานสหกรณ์ โทร.1352 และ 1355 

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 
สหกรณ์เปิดให้สมาชิกใช้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website ของ

สหกรณ์ (http://www.ppn-scc.com/) หรือลิงค์ใน Website ของมหาวิทยาลัย (http://www.kmutnb.ac.th/) 
ดังนั้น ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลสถานภาพการเงิน  เช่น ทุนเรือนหุ้น เงิน ฝาก และเงินกู้ ได้ด้วยตนเอง โดย                
ยื่นค าร้องขอรับรหัสผ่านและมารับหนังสือด้วยตนเอง ภายใน 7 วันท าการ (ภายหลังยื่นค าร้อง) ณ ส านักงานสหกรณ์ 
ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

ขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขโปรแกรม เพื่อให้สมาชิกสามารถเปล่ียนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง 
และจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป 

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน 
(ผู้จัดการ) และ นางวรรณี  ปัญญายง (ผู้ช่วยผู้จัดการ) เบอร์ภายใน 1352 1353 และ 1355 

 
  


