กําหนดการจัดงานพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจําปี 2565
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จํากัด
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จํากัด
**********************************************************************
07.00 น.

ลงทะเบียน
- จ่ายเงินค่าพาหนะสําหรับสมาชิกที่ไม่ร่วมเดินทางไปล่องเรือคนละ 500 บาท
- แจกผังที่นั่งรถ / กําหนดการเดินทางไปล่องเรือ

07.30 น.

- บรรเลงดนตรีไทย โดย นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวิสุธาราม

08.30 - 09.30 น.

พิธีเปิด ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์ 9 รูป อาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก
- ตัวแทนสมาชิก 9 คน ถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต)
- ตัวแทนสมาชิก 9 คน ถวายปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ประพรมน้ํามนต์

09.30 น.

พิธีการ
- ดร.ทินกร ทาตระกูล กล่าวรายงานการจัดงาน
- นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ประธานฯ พบปะสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ
ประจําปี 2565
- มอบเกียรติบัตร/ของที่ระลึกแก่อดีตกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/เจ้าหน้าที่ฯ
ที่เกษียณอายุราชการ

10.00 น. – 10.30 น.

- ประธานในพิธี กล่าวมุทติ าจิต
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุราชการประจําปี 2565

10.30 น. – 11.00 น.

- สหกรณ์ฯ ชีแ้ จงการเดินทางไปร่วมกิจกรรม (ล่องเรือชมแม่น้ําเจ้าพระยา)
โดย นายแสวง เมฆแสงสี รองประธานกรรมการ

11.00 น.

- การแสดงชุดที่ 1 โดย นักเรียนอนุบาลพิษณุโลก

11.30 น. – 11.40 น.

- สมาชิกบํานาญอาวุโส เป็นตัวแทนสมาชิกบํานาญรุ่นพี่ กล่าวแสดงความยินดี
และต้อนรับบํานาญรุ่นน้อง
- การแสดงชุดที่ 2 โดย ชมรมครูอาวุโสอําเภอเมือง

11.30 น. เป็นต้นไป

- เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน (โต๊ะจีนหรือบุฟเฟ่ต์)
- บรรเลงดนตรี

หมายเหตุ

1. แต่งกายชุดสวยงาม
2. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กําหนดการเดินทาง
งานมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จํากัด ประจําปี 2565
พิษณุโลก - กรุงเทพฯ
วันเสาร์ ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

***********************************************************************
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
(พิษณุโลก – กรุงเทพฯ (ลงเรือล่องแม่น้ําเจ้าพระยา)
05.30 น.
สมาชิกทุกคนพร้อมออกเดินทาง ณ สหกรณ์ฯ
06.00 น.
ออกเดินทางจากสหกรณ์ฯ/เจ้าหน้าที่ประจํารถแจกข้าวเหนียวห่อ น้ําดื่ม
08.15 น.
พักเข้าห้องน้ําที่นครสวรรค์
08.30 น.
ออกเดินทางต่อไปอินทร์บุรี
10.00 น.
ถึงร้านน้องเปิ้ลอินทร์บุร/ี สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ลงไปรับคูปองมูลค่า 100 บาท/
แจกสมาชิกทุกคนบนรถ (คูปองใช้แลกซื้ออาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ของฝาก
ถ้าเหลือสมาชิกก็รับเงินคืน/เป็นสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละคนที่จะใช้บริการ)
10.20 น.
ออกเดินทางไปวัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
11.30 น.
ถึงวัดม่วง กราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดม่วง
(พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 95 เมตร)
ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ
12.30 น.
15.30 น.
ถึงโรงแรมริเวอร์ไซด์
สมาชิกเข้าห้องพัก เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อไปลงเรือล่องเจ้าพระยา
16.30 น.
ลงทะเบียนติดสติกเกอร์เพื่อลงเรือที่สหกรณ์เช่าเหมาลําเพื่อความเป็นส่วนตัว
17.40 น.
เรือแล่นออกจากท่าเรือ
18.00 น.
ประธานสหกรณ์ฯกล่าวต้อนรับ และเชิญชวนสมาชิกได้ร่วมแสดงกิจกรรม
(ในเรือจะมีกิจกรรมต่างๆไว้รอต้อนรับสมาชิก/ดนตรี การแสดง)
ขณะเรือแล่นผ่านสองฝั่งยามเย็นขึ้นทางเหนือมาทางวัดอรุณ พระบรมมหาราชวัง สะพาน
พระราม 8 วังบางขุนพรหม จนถึงสะพานซังฮี้ /แล่นเรือกลับ ล่องตามน้ํามา เรื่อยๆ/เริม่
มืดจะมองเห็นแสงไฟสองลําน้ําเจ้าพระยา เรือผ่านสะพานพุทธ โรงแรมโอเรียนเต็ล
เอเชียทีค สะพานตากสินฯ จะมีการบรรยายประกอบขณะเรือแล่นผ่านจุดต่างๆที่สําคัญๆ
18.15 น.
เปิดบาร์อาหาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เครื่องดื่ม
(สมาชิกสามารถเตรียมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงเรือได้โดยไม่เสียค่าบริการ/ปกติทางเรือ
สําราญจะคิดค่าเปิดขวด)
20.00 น.
เรือแล่นกลับถึงท่าเรือโรงแรมที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
06.30 น.
สมาชิกรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
ออกจากโรงแรม เดินทางไปยัง วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
10.00 น.
ถึงวัดป่าเลไลย์
นมัสการหลวงพ่อโตในพระวิหาร / ชมภาพจิตรกรรมวาดฝาผนังที่ระเบียงคด
รอบพระวิหาร /โบสถ์สร้างใหม่ กราบขอพรไหว้หลวงพ่ออู่ทอง / ชมเรือนขุนช้างขุนแผน
11.30 น.
ออกจากวัดป่าเลไลย์ ไปตลาดสามชุก
12.00 น.
ถึงตลาดโบราณ 3 ชุก
13.00 น.
เดินทางไปวัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
14.30 น.
ถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่า / กราบนมัสการหลวงปู่ศุข“กรมหลวงชุมพรเขตตุอุดมศักดิ์”
15.00 น.
ไปวัดท่าซุง ชมวิหารแก้ว
16.30 น.
เดินทางกลับพิษณุโลก
20.00 น.
ถึงพิษณุโลกโดยสวัสดิภาพ
************************************************************************
หมายเหตุ

กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

