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 ข่าว 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
 ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 5 เดือนมิถุนายน 2562 

 
 

- วงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท 
- ผ่อนช าระไม่เกิน 60 งวด 
- เป็นสัญญาท่ี 2 ได้ 
- ใช้ที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดิน หรือที่ดินในการค ้าประกัน 
- เกณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากนีจ้ะเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงนิกูพ้ิเศษ สอ.จพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าของสหกรณ์ จ านวน 1 อัตรา คือ พนักงานเงินฝาก (วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาบัญชี) ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.ppn-scc.com เท่านั้นและ    
ส่งหลักฐานได้ที่ Email:coop_ppn@hotmail.com  

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

เปิดจองแล้วจ้า....โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุ ประจ าปี 2562  
ในปี 2562 สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกเกษียณอายุ ประจ าปี 2562 เรื่อง “ส่ิงที่สมาชิกควรรู้

เมื่อสหกรณ์ด าเนินการภายใต้กฎหมายใหม่” ในวันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทรา มาริส            
รีสอร์ท จอมเทียน อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมทัศนศึกษา ณ ตลาดน้ า 4 ภาค วัดญาณสังวรารามวรวิหาร 
และ พระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ ร่วมงานเล้ียงสังสรรค์ สนุกกับกิจกรรมสัมพันธ์ “สานสายใยน้องพี่ สอ.จพ.” ธีมงาน 
“หรรษาฮาวาย” งานนี้สนุกสนานแน่นอนจ้า  

อย่ารอช้า....เปิดรับสมัครเพียง 80  คนเท่านั้น !!! (สมาชิก 40 คน และ สมาชิกเกษียณอายุ 40 คน )              
รีบมาลงทะเบียนสัมมนาด้วยตนเอง พร้อมค่าสมัคร 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายธุรการ (เคาน์เตอร์ 5) 
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้ 

สมาชิก 
1. สมาชิกท่ีไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับสหกรณ์ 

รับสมัคร วันจันทร์ท่ี 17 - วันศุกร์ที่ 21 มถิุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. 
2. สมาชิกท่ีไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาสหกรณ์ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) 

รับสมัคร วันพุธท่ี 19 - วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-15.00 น. 
3. สมาชิกท่ัวไป 

รับสมัคร วันพฤหัสบดีท่ี 20 - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. 
ส้าหรับสมาชิกเกษียณอายุ 
เปิดรับสมัครต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 17 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. 

ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2586 9592 หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1356 หรือ Line@:@kmutnbcoop  
**ติดต่อขอรายละเอียดก้าหนดการ หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายธุรการ (เคาน์เตอร์ 5) สหกรณ์ออมทรัพย์

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ้ากัด โทร.1356** 
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..โครงการค่ายอาสา สอ.จพ.ร่วมใจสร้างห้องน้้าโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม.. 

จากการส ารวจและลงพื้นที่ตรวจหาเพื่อหาโรงเรียนที่ประสบปัญหา และต้องการแก้ไข พบว่าโรงเรียน
บ้านเกาะไม้แหลม ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในนั้น จึงท าการลงส ารวจพื้นที่
โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมอย่างละเอียดท าให้พบว่า ห้องน้ าส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและพื้นที่
หลายๆจุดในโรงเรียนควรปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จ ากัด จึงได้จัดท าโครงการค่ายอาสา สอ.จพ. ร่วมใจสร้างห้องน้ าโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมขึ้น เพื่อให้
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะได้ใช้ประโยชน์จากห้องน้ าสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธา             
ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 
ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยร่วมบริจาคได้ที่ส านักงาน
สหกรณ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ 
สหกรณ์จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิ เศษ เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการสหกรณ์ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ ” โดย คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดี
อัยการ ส านักงานชี้ขาดอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 
12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั น 8 ห้อง 814 ส้านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามก าหนดการ ดังนี้ 

08.30  น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
09.00 น.  พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการด าเนินการ 
09.15 น.  บรรยายพิ เศษ เรื่ อง “การเพ่ิ มประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ ส้ าหรับ                                       
    คณะกรรมการด้าเนินการและเจ้าหน้าท่ี”  
11.30 น.  ถาม-ตอบ / พิธีปิด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายธุรการ สา้นักงานสหกรณ ์ด่วน!รบัจ้านวนจ้ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่ประจ าของสหกรณ์ จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง พนักงานเงินฝาก (วุฒิการศึกษาระดับ            
ปริญญาตรี สาขาบัญชี) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
ได้ที่ http://www.ppn-scc.com และส่งหลักฐานได้ที่ Email:coop_ppn@hotmail.com  

รบัสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2562 
 

 



      “โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์  เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก” 3 | P a g e  

 

 

ยกเลิกรับข้อความ และการถาม – ตอบใน Line ส่วนตัวของสหกรณ ์
จากมติการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 40 ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2562  

ประกาศให้สมาชิกทราบท่ัวกันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด  ท าการยกเลิกข้อความ และการถาม – 
ตอบใน Line ส่วนตัวของสหกรณ์ (สหกรณ์ มจพ.) รวมถึงการกระท าธุรกรรม ทางด้านการบริการทุกประเภทผ่านระบบ Line 
(สหกรณ์ มจพ.) ด้วยนั้น 

แต่ Line กลุ่มสมาชิกวิทยาเขตระยอง  และ Line กลุ่มสมาชิกวิทยาเขตปราจีนบุรี ยังคงใช้เพื่อส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ตามวิทยาเขต เท่านั้น 

ดังนั้น ให้สมาชิกส่งข้อความการถาม – ตอบ (ส่วนตัว) และการท้าธุรกรรมด้านบริการ
ช่องทางเดียว คือ Line@ เท่านั้น 

สมาชิกสามารถเพิ่มเพื่อนสหกรณ์โดยการพิมพ์ค้าว่า @kmutnbcoop 
 

ยกเลิกหลักเกณฑ์การรับสมาชิก สสอค. อายุระหว่าง 51 - 60 ปี  
และก้าหนดการรับสมาชิกใหม ่เป็นอายุ ระหวา่ง 51 - 56 ป ี 

ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ล าดับท่ี 124/2562 ประกาศ ณ วันท่ี 
16 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ก าหนดยกเลิกเกณฑ์การรับสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ ส าหรับปีบัญชี 2562 แล้วนั้น 

ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การรับสมาชิก อายุระหว่าง 51 - 60 ปี และก้าหนดรับสมัครสมาชิกหลักเกณฑ์ใหม่เป็น                
อายุระหว่าง 51 - 56 ปี เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบดังต่อไปนี้ 

1. ยกเลิก หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ อายุระหว่าง 51 - 60 ปี ส าหรับปีบัญชี 2562  
2. ก้าหนดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ หลักเกณฑ์ใหม่ อายุระหว่าง 51 - 56 ปี และต้อง

เสียค่าบริจาคตามชั้นอายุละ 200 บาท 
3. หลักเกณฑ์ใหม่ให้เร่ิมใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
ตารางรายละเอียดการช้าระเงินการรับสมัครสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

อายุผู้สมัคร พ.ศ.เกิด ตัวคูณ 
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2562 

ค่าบริจาค 
รวมจ้านวนเงิน

ทั้งสิ้น 
เงินสงเคราะห์

ล่วงหน้า 
ค่าสมัคร ค่าบ้ารุง 

อายุไม่เกิน 50 ป ี 2512 - 4,800.00 20.00 40.00 - 4,860.00 
51 2511 200.00 4,800.00 20.00 40.00 10,200.00 15,060.00 
52 2510 200.00 4,800.00 20.00 40.00 10,400.00 15,260.00 

53 2509 200.00 4,800.00 20.00 40.00 10,600.00 15,460.00 

54 2508 200.00 4,800.00 20.00 40.00 10,800.00 15,660.00 
55 2507 200.00 4,800.00 20.00 40.00 11,000.00 15,860.00 

56 2506 200.00 4,800.00 20.00 40.00 11,200.00 16,060.00 
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ประกาศ รบัสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ป ี
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี  
 1. ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
  1.3 อายุต้องไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ.ผู้ท่ีเกิดหลังปี พ.ศ.2497) 
 2. ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นคู่สมรส ของสมาชิกสามัญ สอ.จพ. 
  2.2 เป็นบิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ สอ.จพ. 
  2.3 เป็นบุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญ สอ.จพ. (ท่ีบรรลุนิติภาวะ) 
  2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
  2.5 อายุต้องไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ.ผู้ท่ีเกิดหลังปี พ.ศ.2497) 
 3. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องมีสมาชิกภาพสมบูรณ์  

ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 พร้อมได้ช าระเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุงรายปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตราท่ี
สมาคมก าหนดและเงินบริจาค  โดยให้เป็นเงินรอจ่ายจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ สมาชิกท่ี เสียชีวิตจะไม่ได้รับเงิน
สงเคราะห์ก่อนคณะกรรมการมีมติอนุมัติ  ยกเว้นเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ซึ่งหากคณะกรรมการไม่อนุมัติให้เป็นสมาชิก จะคืนเงิน
ค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบริจาค ให้กับผู้สมัคร 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ตามตารางรายละเอียดการช้าระเงินการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ 

อายุผู้สมัคร 
รอบการ
สมัคร 

พ.ศ.เกิด 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2562 จ้านวนปีของ
การคิดเงิน
บริจาคเข้า
กองทุน 

เงินสงเคราะห์
บริจาคเข้า
กองทุน 

รวมจ้านวนเงินทั้งสิ้น 
เงิน

สงเคราะห์
ล่วงหน้า 

ค่า
สมัคร 

ค่า
บ้ารุง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7)*4,800=(9) (4)+(5)+(6)+(9)=(10) 
อายุไม่เกิน 

56 ปี 
รอบปกติ 2506 4,800.00 20.00 20.00 - - 4,840.00 

57 

รอบพิเศษ 

2505 4,800.00 20.00 20.00 1 4,800.00 9,640.00 
58 2504 4,800.00 20.00 20.00 2 9,600.00 14,440.00 
59 2503 4,800.00 20.00 20.00 3 14,400.00 19,240.00 
60 2502 4,800.00 20.00 20.00 4 19,200.00 24,040.00 
61 2501 4,800.00 20.00 20.00 5 24,000.00 28,840.00 
62 2500 4,800.00 20.00 20.00 6 28,800.00 33,640.00 
63 2499 4,800.00 20.00 20.00 7 33,600.00 38,440.00 
64 2498 4,800.00 20.00 20.00 8 38,400.00 43,240.00 
65 2497 4,800.00 20.00 20.00 9 43,200.00 48,040.00 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ก ำหนดกำรสัมมนำสมำชิกและสมำชิกเกษียณอำยุ ประจ ำปี 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จ ำกัด 

ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 20 - วันอำทิตย์ 21 กรกฎำคม 2562 

ณ เซ็นทรำ มำริส รีสอร์ท จอมเทียน อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 

วันเสำร์ที่ 20 กรกฎำคม 2562 

06.30 น. คณะพร้อมกันบริเวณหน้าพระรูป ร.4 

07.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย (รับประทานอาหารเช้าบนรถ) 

09.00 น. ทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

10.00 น. เดินทางต่อ 

11.30 น. เดินทางถึง เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร 

13.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา  

  แนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 40  

นโยบายของสหกรณ์ และ รายงานผลการด าเนินงาน  

โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 40 

13.30 น. สัมมนา เรื่อง "ส่ิงท่ีสมาชิกควรรู้เมื่อสหกรณ์ด าเนินการภายใต้กฎหมายใหม่" 

 วิทยากร 1) รศ.อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการด าเนินการ 

  2) ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้ 

  3) ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

15.00 น. ร่วมเสวนา และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ / ตอบข้อซักถามจากสมาชิก 

  สรุปประเด็นการประชุมสัมมนา / ปิดการประชุมสัมมนา 

15.30 น. รับประทานอาหารว่าง (น  าชา-กาแฟ) 

16.00 น. ทัศนศึกษา ณ ตลาดน  า 4 ภาค 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น / กิจกรรมสัมพันธ์ “สานสายใยน้องพี่ สอ.จพ.” ธีมงาน “หรรษาฮาวาย” 

22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอำทิตย์ 21 กรกฎำคม 2562 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. ทัศนศึกษา ณ วัดญาณสังวรารามวรวิหาร และ พระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านท่าเรือซีฟู้ด อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี  

13.00 น. เดินทางกลับ / แวะซื อของฝากระหว่างทาง 

17.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยสวัสดิภาพ 

หมำยเหตุ วัน เวลำ และ สถำนที่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้  


