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 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
 ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 8 เดือนกันยายน 2562  

ครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ 
ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ร่วมท าบุญ 
ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ณ ส านักงานสหกรณ์ บริเวณลานอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๑๐.๓๐ น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.facebook.com/coop.ppn.kmutnb/ 
 

หรือ Line@: kmutnbcoop 
 
 
 

 
 

สมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี....อ่านทางนี้ 
สหกรณ์ก าหนดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อ         

ร่วมเสวนาและตอบข้อซักถามจากสมาชิก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00-13.00 น.               
ณ ห้องประชุมพวงคราม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี ตามก าหนดการดังน้ี 

10.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร ณ ห้องประชุมพวงคราม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
 10.15 น. พิธีเปิดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักด์ิ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี 
 10.30 น. เสวนาและตอบข้อซักถามของสมาชิก โดย 
   1. รศ.อุดม  จีนประดับ   ประธานกรรมการอ านวยการ 
   2. ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์  ประธานกรรมการเงินกู้ 
   3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
   4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ 

12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (โต๊ะจีน)  
ดังน้ัน ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีทุกท่านร่วมงานสหกรณ์พบสมาชิก ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 



บันทึกข้อความ 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด  

 

 
ที่   187/2562    วันที่  29  สิงหาคม  2562 
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี พ.ศ.2562 
 และแจ้งความประสงค์การเดินทางไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 
เรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ได้จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันท่ี                   
9 ตุลาคม 2522 ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์ก่อต้ังครบ 40 ปี โดยจะมีการท าบุญประจ าปีและเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี  
ในวันพุธท่ี 9 ตุลาคม 2562 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด  
 
  เน่ืองในโอกาสอันเป็นมงคลน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ก าหนดน ากฐิน
สามัคคี ประจ าปี พ.ศ.2562 ไปทอดถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคีรีวง หมู่ ท่ี 9 ต าบลก าโลน              
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 (ตรงกับข้ึน 6 ค่ า เดือน 12 ปีกุน) เพื่อ             
สมทบทุนสร้างศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ รวมถึงท านุบ ารุง ซ่อมแซม ปรับปรุงวัด และน าไปใช้ตามความจ าเป็นและ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับทางวัด ให้เป็นศาสนสมบัติสืบต่อไป โดยมีก าหนดการ ดังน้ี 
  วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
  เวลา 19.00 น. - ออกเดินทางจาก มจพ. 
  วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
  เวลา 09.00 น. - ต้ังองค์กฐินสามัคคี ณ วัดคีรีวง 

เวลา 10.00 น. - พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 

  เวลา 13.00 น. - ถวายผ้ากฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน  
- พระสงฆ์อนุโมทนา  

  เวลา 15.00 น. - เดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  เวลา 18.00 น. - ถึงท่ีพัก 
  วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 
  เวลา 08.00 น. - เดินทางไปวัดเจดีย์ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เวลา 10.00 น. - ออกเดินทางกลับ 
เวลา 22.00 น. - ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสวัสดิภาพ 
 
สหกรณ์จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากร มจพ. ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีครั้งน้ี

และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคี ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 2 กันยายน 2562 ถึง วันพุธท่ี 9 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00-15.00 น. ได้ท่ีฝ่ายธุรการ (เคาน์เตอร์ 5) ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
โดยสมาชิกสหกรณ์มีค่าใช้จ่าย (ค่าพาหนะและค่าท่ีพัก) ท่านละ 1,500.00 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) และผู้ติดตาม
ท่านละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) **รับจ านวนจ ากัด** 

 
( รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 




