


แบบฟอร์์มการ์นำำาส่่งเงินำ
ร่์วมทำำาบุญทำอดกฐิินำส่หกร์ณ์์ส่ามัคค ีปร์ะจำำาป ี๒๕๖๔

วันำอาทิำตย์์ทีำ�  ๒๔ เดือนำตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ์ วัดส่วนำป่านำ  อำาเภอเมืองนำคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช  จัำงหวัดนำคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช

ชื่อสหกรณ์/หนว่ยงาน/บุคคล 
สำานักงานเลขท่ี  หมูท่ี่  ถนน 
ตำาบล/แขวง  อำาเภอ/เขต 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ 
ขอแสดงความจำานงรว่มบริจาคจตุปัจจัย จำานวน  บาท ( )

วิธกีารนำาสง่เงิน โปรดทำาเครื่องหมายในชอ่งท่ีดำาเนินการ
๑. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขาศรียา่น ประเภท 

ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
เลขท่ีบัญชี ๐๑๒-๐-๑๑๒๐๓-๕

๒. สง่เงินทางธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิตในนาม “สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย”  
เลขท่ี ๔ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๓. เช็คขีดครอ่มในนาม “สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย”
หมายเหตุ

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแจ้งหรือแฟกซ์แบบฟอร์มการนำาสง่เงิน พร้อมเอกสารการโอนเงิน 
ระบุชื่ อสหกรณ์หรือผู้นำาส่งเงินไปยัง งานการเงิน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ ๔  
ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๓๒๖๔,๐-๒๒๔๑-๓๓๓๒

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม
ฝ่ายบริหารท่ัวไป สายงานบริหาร โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๙-๓๒๕๔ ถึง ๖๓ ต่อ ๑๐๕๓



สัันนบิาตสัหกรณ์แ์หง่ประเทศไทย รว่มกับ ชุุมนมุสัหกรณ์ร์ะดัับชุาติ
สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดั สัหกรณ์จั์ังหวัดันครศรธีรรมราชุ

และขบวนการสัหกรณ์ไ์ทย
ทอดัถวาย ณ์ วัดัสัวนปา่น อำาเภอเมอืงนครศรธีรรมราชุ จัังหวัดันครศรธีรรมราชุ

วันอาทิตย์ที� ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตรงกับวันแรม ๓ คำา เดืัอน ๑๑)

ฎีกีากฐิินสหกรณ์์สามััคค ีครั�งทีี่� ๓๖ ประจำำาป ี๒๕๖๔

สันันบิาตสัหกรณ์แ์หง่ประเทศไทย และขบวนการสัหกรณ์ไ์ทย รว่มกันดัำาเนนิการทอดักฐินิสัหกรณ์ส์ัามัคคี เพื�อใหพ้ระภิกษุุสังฆ์ไ์ด้ั
รบัอานิสังส์ัจัากการจัำาพรรษุามาตลอดัเวลา ๓ เดืัอน และเพื�อรวบรวมปัจัจััยสัมทบบูรณ์ปฏิิสังัขรณ์ถ์าวรวัตถใุนพระพุทธศาสันา และบำารุง
การศกึษุาของพระสังฆ์์ต่อเนื�องเปน็ประจัำาทกุปีตั�งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๒9 เป็นต้นมา

สัำาหรบัในปนีี� สัันนบิาตสัหกรณ์แ์หง่ประเทศไทย รว่มกับ ชุุมนมุสัหกรณ์ร์ะดัับชุาติ สัำานกังานสัหกรณ์จั์ังหวัดันครศรธีรรมราชุ และ
ขบวนการสัหกรณ์ไ์ทย กำาหนดัจััดัการทอดักฐินิสัหกรณ์ส์ัามคัคีครั�งที� ๓๖ ประจัำาป ี๒๕๖๔ ขึ�น ณ์ วัดัสัวนปา่น อำาเภอเมืองนครศรธีรรมราชุ 
จัังหวัดันครศรธีรรมราชุ เพื�อรวบรวมปัจัจััยสัมทบทุนซ่อ่มแซ่มอุโบสัถใหแ้ล้วเสัรจ็ัต่อไป



กำ�หนดก�ร
วันเสารท์ี ่๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เวลา ๐๖.๐๐ น ออกเดิันทางจัากสัันนิบาตสัหกรณ์์ฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ์ วัดัสัวนป่าน
เวลา ๑9.๐๐ น. สัมโภชุองค์กฐิิน

วันอาทิตย์ท์ี� ๒๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ตรงกัับวันแรม ๓ คำา เดืือน ๑๑)
เวลา ๐๗.๓๐ น รับประทานอาหารเชุ้ารว่มกัน ณ์ วัดัสัวนป่าน
เวลา ๐๘.๓๐ น. แหอ่งค์กฐิินสัามัคคี
เวลา ๑๐.๐๐ น. แสัดังพระธรรมเทศนา ๑ กัณ์ฑ์์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิินสัหกรณ์์สัามัคคี 
 โดัย นายปรเมศวร์ อินทรชุุมนุม
 ประธานกรรมการดัำาเนินการสัันนิบาตสัหกรณ์์แหง่ประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันรว่มกัน ณ์ วัดัสัวนป่าน
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ออกเดิันทางกลับสัันนิบาตสัหกรณ์์ฯ

จึังขอบอกบุญเชุิญชุวนมายังท่าน และผู้มีจิัตศรัทธาร่วมบริจัาคปัจัจััยสัมทบทำาบุญทอดักฐิินสัหกรณ์์สัามัคคีครั�งนี�โดัยทั�วกัน ขอ
อำานาจัคุณ์พระศรีรัตนตรัย และผลานิสังสั์อันเกิดัจัากการทำาบุญถวาย ผ้ากฐิินสัหกรณ์์สัามัคคีครั�งนี� จังดัลบันดัาลให้ท่านและครอบครัว 
จังประสับแต่ความสัขุ ความเจัรญิ ประกอบด้ัวย จัตุรพธิพรชุยัทั�งสัี�ประการ คือ อายุ วรรณ์ะ สัขุะ พละ และเพิ�มพูนด้ัวยปฏิิภาณ์ธนสัาร
สัมบติัทกุทิพาราตรกีาล เทอญ

ประธ�นกรรมก�ร ฝ่�ยสงฆ์
พระครูปลัดัอรรถพงศ์ ธมฺมวำโสั

เจ้ัาอาวาสัวัดัสัวนป่าน อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราชุ จัังหวัดันครศรีธรรมราชุ

ท่ีปรกึษ�กิตติมศกัด์ิ
นายเฉลิมชุัย ศรีอ่อน นางสัาวมนัญญา ไทยเศรษุฐิ์ นายประภัตร โพธสัุธน
นายอลงกรณ์์ พลบุตร นายนัทธี ถ่ินสัาคู นายทรงพล พนาวงศ์
นายสัรรเสัริญ อัจัจุัตมานัสั นายสัมพล ตันติสัันติสัม

ประธ�นกรรมก�ร ฝ่�ยฆร�ว�ส
นายปรเมศวร์ อินทรชุุมนุม

ประธานกรรมการดัำาเนินการสัันนิบาตสัหกรณ์์แหง่ประเทศไทย
พลตำ�รวจโทวิโรจน์ สััตยสััณ์ห์สักุล รองประธานกรรมการดัำาเนินการ
น�งมณพีรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการดัำาเนินการ
น�ยนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดัำาเนินการ

ท่ีปรกึษ�สันนิบ�ตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย
อธบิดีักรมสัง่เสัรมิสัหกรณ์ ์ ที�ปรกึษุา นายชุาลี บุญเรอืง ที�ปรกึษุา
ว่าที� พันตร ีดัร.สัมบติั วงศก์ำาแหง ที�ปรกึษุา นายเรวัติ เปี� ยมระลึก ที�ปรกึษุา
รศ.จุัฑ์าทิพย ์ ภัทราวาท ที�ปรกึษุา นายศรายุทธ เพญ็เจัรญิ ที�ปรกึษุา
นางบรสิัทุธิ� เปรมประพนัธ ์ ที�ปรึกษุา นายสัริวิชุญ ์ ไพศาสัตร์ ที�ปรกึษุา



กรรมก�ร
ส�ยสันนิบ�ตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย

ผศ.อาภากร มินวงษ์ุ กรรมการ นายจัันทร ์ หวนสันัเทียะ กรรมการ
นายศริชิุยั ออสัวุรรณ์ กรรมการ นางสันุาร ี มีทรพัย ์ กรรมการ
นายสัมพศิ ทาม ี กรรมการ นายยอดัฉตัร วงษ์ุละมอ่ม  กรรมการ
นายทวิวัสั เหลี�ยมดีั กรรมการ นายเจีัยง นาอุดัม กรรมการ
นายณ์รงค์ สัขุโท้ กรรมการ นายวงศกร เอการมัย ์ กรรมการ
ดัร.วันทนา บอ่โพธิ� ประธานผูต้รวจัสัอบกิจัการ
นายจัำาเรญิ พรหมมาศ ผูต้รวจัสัอบกิจัการ
น.สั.ชุนันท์พลอย เจัรญิโชุติวรกุล เลขานกุารและผูต้รวจัสัอบกิจัการ

กรรมก�รและเลข�นุก�ร
ดัร.ปัณ์ฐิวิชุญ์ มุง่สัมัครศรีกุล ผู้อำานวยการสัันนิบาตสัหกรณ์์แหง่ประเทศไทย
นายวิจิัตร จัะโรจัร รองผู้อำานวยการ
นางณ์ัชุชุา จัันทร์สันิท รองผู้อำานวยการ
นางสัาวอรนุชุ กันภัย รองผู้อำานวยการ

เจ้ัาหน้าท่ีและพนักงานสัันนิบาตสัหกรณ์์แหง่ประเทศไทย

กรรมก�ร
ส�ยสำ�นักง�นสหกรณ์จังหวัดนครศรธีรรมร�ช

น�ยไพฑูรย ์ ชนะชู     สัหกรณ์์จัังหวัดันครศรีธรรมราชุ
ข้าราชุการ ลูกจ้ัางประจัำา และพนักงานราชุการสัำานักงานสัหกรณ์์จัังหวัดันครศรีธรรมราชุ

กรรมก�ร
ส�ยชุมนุมร�้นสหกรณ์แหง่ประเทศไทย จำ�กัด

นางสัุนารี  มีทรัพย์
ประธานกรรมการดัำาเนินการ

ผศ.สัาธติ เจัรญิฉมิ รองประธานกรรมการ นายบุญเลี�ยง จัรทะผา กรรมการ
นายเฉลิมชุยั เจัรญินาคเพิ�มพนู กรรมการและเลขานกุาร นางแสังทอง นิลสัรสัั กรรมการ
นายสันธยา แตงโม กรรมการและเหรญัญกิ  นางสัาวทิพยร์ตัน ์ ขันติจิัตร ์ ผูต้รวจัสัอบกิจัการ
 

ส�ยสันนิบ�ตสหกรณ์จังหวัด
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัลำาปาง  ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัแพร ่ ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัมหาสัารคาม ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดันราธวิาสั ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัเพชุรบุร ี  ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดันา่น ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัสัระแก้ว ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัเชุยีงราย   ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัเพชุรบูรณ์ ์ ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัพะเยา ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัปตัตาน ี ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดันครราชุสัมีา ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดันครศรีธรรมราชุ ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัตาก ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัยโสัธร ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดักาญจันบุร ี ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัตรัง ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัยะลา ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัราชุบุร ี ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัอ่างทอง ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัเลย ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัสัรุนิทร ์ ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
สันันบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดัสังขลา ประธานฯและคณ์ะกรรมการ สัันนบิาตสัหกรณ์จั์ังหวัดักาฬสันิธุ ์ ประธานฯและคณ์ะกรรมการ
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