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วนัที� 16 ต.ค. 2563 

 

          เมื�อวนัที� 16 ตลุาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.30 น.  นายกว ี อารกีลุ  ผูว้า่การการประปา
นครหลวง (กปน.)  เป็นประธานในพธิทีอดกฐนิและผา้ป่าสามคัค ี กปน. ประจําปี 2563 ณ วดับวั
หลวง ต.เชยีงรากใหญ ่อ.สามโคก จ.ปทมุธาน ี โดยม ีนางนงลกัษณ ์ รตันอดุมโชค รองผูว้า่การ
(การเงนิ) ในฐานะประธานกรรมการคณะ อํานวยการจัดงาน  คณะผูบ้รหิาร พนักงาน  ผูป้ฏบิตังิาน
กปน. รว่มกบัสาธชุนในพื�นที�ใกลเ้คยีงรว่มกนัทําบญุในครั�งนี�อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั

          ทั �งนี� กปน. ไดจั้ดใหม้ปีระเพณีทอดกฐนิและผา้ป่าสามคัคมีาอยา่งตอ่เนื�อง ปีนี�นับเป็นครั �งที�
23 โดย กปน. มจีติศรัทธาถวายองคก์ฐนิ  กองผา้ป่า สามคัค ี และปัจจัยที�ไดจ้ากเงนิบรจิาค เป็น
จํานวนเงนิทั �งสิ�น 1,268,869.65 บาท   โดยยอดเงนิดงักลา่วจะนําไปรว่มกอ่สรา้งศาลาการเปรยีญ
หลงัใหม ่  เพื�อใชใ้นการประกอบศาสนกจิตา่ง ๆ  หลงัจากศาลาฯ หลงัเดมิเสยีหาย เนื�องจากเหตุ
อทุกภยั

          ในการนี�  ผูว้า่การ กปน. ไดม้อบเงนิสนับสนุนทนุการศกึษาใหก้บัโรงเรยีน ในชมุชน 
จํานวน  5  แหง่  อาท ิโรงเรยีนวดัดาวเรอืง  โรงเรยีนวดัโพธิ�เลื�อน  เป็นตน้  เพื�อเป็นสว่นหนึ�งในการ
สง่เสรมิการศกึษา และพัฒนาชมุชน  ควบคูไ่ปกบัการทํานุบํารงุพระพทุธศาสนา ใหดํ้ารงคงอยูส่บืไป
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