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 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
 ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 7 เดือนสิงหาคม 2562 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปพีุทธศักราช 2562  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
ระหว่างวันที่ 6 - 13 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรของ มจพ. นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ฝึกอบรมอาชีพ เสริม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช  2562 ระหว่างวันพุธที่ 7 -                
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ          
ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  

โดยวิทยากรมืออาชีพ รายละเอียด ดังนี้ 
  วันพุธที่ 
  วันพฤหัสบดีที่ 
  

7 
8 
 

สิงหาคม 2562 
สิงหาคม 2562 
 

เวลา 10.00 น. 
เวลา 10.00 น. 
 
เวลา 13.00 น. 
 

หลักสูตร “การท าผ้าคลุมไหล่ผ้ามัดย้อม” 
หลักสูตร “การท ากาแฟเบื้องต้น (บาริสต้า)” 
หลักสูตร “โอรีโอ้ชีสพาย” 
หลักสูตร “การท ากาแฟเบื้องต้น (บาริสต้า)” 
หลักสูตร “โอรีโอ้ชีสพาย” 

หมายเหตุ 1. ผู้สนใจเข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรของ มจพ. นักศึกษา และ ประชาชนทั่ วไป โดย                 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้เข้าอบรมจะได้รับชิ้นงานจากการเข้าอบรม จ านวน 1 ชุดต่อหลักสูตร 

 2. การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ที่ หน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จ ากัด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พร้อมรับบัตรคิว ก่อนการอบรม **รับจ านวนจ ากัด** 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

หรือ Line@: kmutnbcoop 
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ตุลาหรรษา...กับโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562  
“English Camp PPN-SCC 2019” 

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก จัดข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้บุตรสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี ได้มีโอกาสใช้เวลา
ในช่วงปิดเทอมสนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เก่ียวกับภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากแบบเรียนมาตรฐาน น้อง ๆ จะได้
ร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์ ร้องเพลง เรียนรู้ค าศัพท์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ ในเรื่องของ       
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน รวมถึงภาวะผู้น าที่กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนี้ เป็นการจ าลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษาอังกฤษและกลุ่มเพื่อน    
ช่วยให้เยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน สหกรณ์ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 
“English Camp PPN-SCC 2019” ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ 
จังหวัดชลบุรี  

สมาชิกที่สนใจให้บุตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 โปรดอ่านทางนี้ 
เง่ือนไขการรับสมัคร 
1. เปิดรับสมัครสมาชิกและบุตรสมาชิก ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.        

ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
2. รับสมัครสมาชิก จ านวน 30 คน และ บุตรสมาชิก จ านวน 30 คน (สมาชิก 1 คนต่อบุตรสมาชิก 1 คน) หากมี

ผู้ติดตามเสียค่าใช้จ่ายตามจริง 
3. กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน (บิดาและมารดา) แต่มีบุตรเพียง 1 คน ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิ        

หากประสงค์เดินทางไปทั้ง 2 คน คิดค่าใช้จ่ายตามจริง 
4. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับสมาชิกอ่ืน หรือ บุคคลอ่ืนใช้สิทธิแทนกันได ้
5. บุตรสมาชิก ต้องมีอายุระหว่าง 7-12 ปี (ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6) เท่านั้น 
6. สามารถดูแลตัวเองได้ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
หลักฐานในการสมัคร 
1. ใบสมัคร (ขอรับได้ที่ส านักงานสหกรณ์) 
2. ค่าสมัคร 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ 
3. ผู้ติดตามคนละ 3,500.00 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ ส านักงานสหกรณ์ โทร.1352*  

สมาชิก มจพ.วิทยาเขตระยอง....อ่านทางนี ้
สหกรณ์ก าหนดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ร่วมเสวนาและ              

ตอบข้อซักถามจากสมาชิก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตามก าหนดการดังน้ี 

10.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
 10.15 น. พิธีเปิดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก  
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ  รักษาการรองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขต มจพ.ระยอง 
 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.วิทยาเขตระยองทุกท่านร่วมงานสหกรณ์พบปะสมาชิก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  


