1

ฎีกากฐิ นสหกรณ์สามัคคี ครั้ งที่ ๓๗ ประจ�ำปี ๒๕๖๕
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
และขบวนการสหกรณ์ไทย
ทอดถวาย ณ วัดธาตุเจดีย์ ต�ำบลสามสวน อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตรงกับวันแรม ๑๓ ค�่ำ เดือน ๑๑)

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมกันดำ�เนินการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี
เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ได้รับอานิสงส์จากการจำ�พรรษามาตลอดเวลา ๓ เดือน และเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบบูรณปฏิสงั ขรณ์
ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา และบำ�รุงการศึกษาของพระสงฆ์ต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา
ส�ำหรับในปีนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
และขบวนการสหกรณ์ไทย ก�ำหนดจัดการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีครั้งที่ ๓๗ ประจ�ำปี ๒๕๖๕ ขึ้น ณ วัดธาตุเจดีย์
ต�ำบลสามสวน อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างห้องน�้ำและศาลาปฏิบัติธรรมถวาย
เพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป
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ก�ำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๗.๐๐ น.        ออกเดินทางจากสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น.         แห่องค์กฐินรอบหมู่บ้าน
เวลา ๑๗.๐๐ น.      น�ำองค์กฐินมาตั้ง ณ ศาลาวัด
เวลา ๑๗.๓๐ น.         รับประทานอาหารเย็น ณ วัดธาตุเจดีย์
เวลา ๑๘.๓๐ น.        เจริญพระพุทธมนต์เย็น พระสงฆ์  ๙ รูป
เวลา ๑๙.๐๐ น.        สมโภชองค์กฐิน  

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตรงกับวันแรม ๑๓ ค�่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๗.๓๐ น
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น.

      เวลา ๑๑.๓๐ น.
       เวลา ๑๒.๐๐ น.
       เวลา ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ วัดธาตุเจดีย์
แห่องค์กฐินสามัคคี
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระครูสิริวชิรากร เจ้าคณะอ�ำเภอบ้านแท่น
ถวายผ้ากฐินสหกรณ์สามัคคี
โดย นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการด�ำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ วัดธาตุเจดีย์
ออกเดินทางกลับสันนิบาตสหกรณ์ฯ

จึงขอบอกบุญเชิญชวนมายังท่าน และผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสมทบท�ำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีครัง้ นี้
โดยทัว่ กัน  ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย และผลานิสงส์อนั เกิดจากการท�ำบุญถวาย ผ้ากฐินสหกรณ์สามัคคีครัง้ นี้ จงดลบันดาล
ให้ทา่ นและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประกอบด้วย จตุรพิธพรชัยทัง้ สีป่ ระการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
และเพิ่มพูนด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติทุกทิพาราตรีกาล เทอญ

ประธานกรรมการ ฝ่ายสงฆ์
พระอธิการนิเวส คุณวโร

เจ้าอาวาสวัดธาตุเจดีย์  บ้านสามสวนเหนือ ต�ำบลสามสวน อ�ำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ
นายเฉลิมชัย
นายสรรเสริญ
นายอลงกรณ์
นายศิริชัย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศรีอ่อน
อัจจุตมานัส
พลบุตร
ออสุวรรณ

นายประภัตร โพธสุธน          
นายทรงพล
พนาวงศ์
นายนัทธี
ถิ่นสาคู
ผศ.อาภากร       มินวงษ์

ประธานกรรมการ ฝ่ายฆราวาส
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

ประธานกรรมการดำ�เนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
		 นายนพดล      

                

นางมณีพรรณ  

วรมานะกุล      
โคตรบุตร

รองประธานกรรมการดำ�เนินการ
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ
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ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
		
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ปรึกษา
นายชาลี
บุญเรือง
ที่ปรึกษา
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ที่ปรึกษา
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
ที่ปรึกษา
        นายเรวัต         เปี่ยมระลึก         ที่ปรึกษา

รศ.จุฑาทิพย์
นายสมพล
นายศรายุทธ
ว่าที่ พ.ต.สมบัติ

ภัทราวาท
ตันติสันติสม
เพ็ญเจริญ
วงศ์กำ�แหง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

กรรมการสายสันนิบาตสหกรณ์ฯ/ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ/ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม  
นายเจียง
นาอุดม

กรรมการ
กรรมการ

นายณรงค์
นายวงศกร

สุขโท้
เอการัมย์

กรรมการ
กรรมการ

นายณศร  ออสุวรรณ   ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
รศ.พิเศษ พล.ท. ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
นายวีระโชติ  ชุณหรุง่ โรจน์  ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย จำ�กัดพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
รศ.วิศษิ ฐ์ศกั ดิ  ์ แป้นสัมฤทธิ  ์ ประธานฯ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำ�กัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
นายจันทร์ หวนสันเทียะ  ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำ�กัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
นายทวิวสั   เหลีย่ มดี  ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำ�กัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
นายสมพิศ  ทามี  ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์นคิ มแห่งระเทศไทย จำ�กัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
นายอุทัย      ศรีเทพ         ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
  
นายจำ�เริญ    พรหมมาศ     ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
		ดร.ปัณฐวิชญ์    มุ่งสมัครศรีกุล

ผู้อำ�นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
นายวิจิตร   จะโรจร             รองผู้อำ�นวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอรนุช    กันภัย              รองผู้อำ�นวยการสายงานบริหาร
นางเบญจมาศ   พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำ�นวยการสายงานส่งเสริมสหกรณ์
นางณัชชา    จันทร์สนิท
เลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์
นายธีรุตม์     ชูช่วย
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกรรักษาการหัวหน้าสำ�นัก
ที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่และพนักงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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กรรมการสายสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
นายประดิษฐ์  จันทร์แสนตอ   
นายเชษฐา  สยนานนท์         
นายปราการ  จรัญสุรสกล     
ร.ต.อ.สุชาติ  บัวกิง่              
ผศ.สมภพ  สุกช่วง             
นายชมพล  พรมกามินทร์     
นายบุญเรือง  สีขาม            
ดร.อนวัช   อุน่ กอง            
นางสาวธัญรัศมิ   
์ ตะโส        
นายปรีชา   ยะตา              
นายวรพจน์   สะรอนี          
นายทอง   วิรยิ ะจารุ           
นายสุรนิ ทร์   ขวัญทอง        
นายณรงค์   ชัยแก้ว           
นายวุฒชิ ยั   คุรพุ นั ธ์           
พล.ต.ต.ชวลิต  สุขสุวรรณ์    
นายอุทยั   ศรีเทพ             
นายวัลลภ   คลังจันทร์       
นายณรงค์  บัวชุม            
พ.ต.ท.สุพศิ   แจ้งสว่าง       
ดร.ณสรวง  ก้อนวิมล        
นายสุพฒ
ั น์   โพธิสาร       
นายประมวล   ศรีมะฆะ    
พล.ต.ต.มนตรี   จรัลพงศ์   
นายสฐากูร  มหาวิจติ ร      
นายวัลดี   วรรณราช        
นายสุรนิ ทร์  ทองน้อย      
นายประสาร  เพชรมอญ    

ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดล�ำปาง และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดแพร่ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดนราธิวาส และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดน่าน และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดพะเยา และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดปัตตานี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดตาก และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดยโสธร และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดตรัง และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดยะลา และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดราชบุร  ี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดเลย และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสุรนิ ทร์ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสงขลา และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสตูล และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดนครนายก และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดชุมพร และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการ
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นายธวัชชัย  จันดี            
นายเจตน์  เกตุจ�ำนงค์        
นายอธิวฒ
ั น์  วงศ์ตนั ติเจริญ     
นายบุญศักดิ   
์ รมยพร           
นายวันชัย  แสงดาว              
นายสมชัย  อ�ำภา                 
นายสมศักดิ   
์ ทุง่ คาใน          
นายสุวชั ร์  โกยสมบูรณ์         
ดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก           
นายธงชัย  วิทยานุกรณ์         
นายประยุทธ   แก้วอาษา       
ดร.กมล  ศรีลอ้ ม                 
นายชวลิต ค�ำเพ็ง              
นายจรินทร์  ภูษณะภิบาลคุปต์
ดร.เอนก   ล่วงลือ              
นายสุรนิ ทร์  บัวงาม            
ดร.ธานี  ก่อบุญ                 
นายสมคิด  ปัญญาแก้ว        
นายพยัคฆพล   รอดชมพู      
ดร.ประภาส  งามสงวน         
นายณฐกร   แก้วดี              
นางสุพตั รา  ศรีเทพ             
นายสมพล   ตันติสนั ติสม      
นายสุรนิ ทร์  นวนกุล           
นายวีระศักดิ   
์ ศรีบรุ ษุ         
นายจรัสแสง   บรรใดทอง    
นายสงวน   ศรีสวัสดิ          
์
นายสุรพล   กมุทชาติ         

ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดบึงกาฬ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดพิจติ ร และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดพังงา คณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสิงห์บรุ ี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอุทยั ธานี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดกระบี่ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดลพบุรี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวล�ำภู และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดตราด และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสกลนคร และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดล�ำพูน และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดชลบุรี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดก�ำแพงเพชร และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการ
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นายธนู   โพธิท์ อง             
นายสนอง  กาญจนการุณ    
นางสาวก�ำไร   เขียวฉาย     
นายไมตรี  แก้วมงคล         
นายสุธ   
ี บุญถือ               
ดร.มะณู   บุญศรีมณีชยั       
นายสุรศักดิ  ์ วาดเขียน       
นายณรงค์  มาสแสง          
นายไพบูลย์   ขวัญดี          
นายเอนก   ธรรมสุทธิ        
์
นายภูวนิ ทร์  โพธิสาขา       
นายโสภณ  แก่นงาม          

ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดบุรรี มั ย์ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ�ำนาจเจริญ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดชัยภูม  ิ และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดนครพนม และคณะกรรมการ
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการ

7

กรรมการสายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
นายสมพล  ตันติสันติสม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ
พล.ต.ท.ประพันธ์  จันทร์เอม นายกสมาคม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย
นางสุมาลี  ยุกตานนท์ นายกสมาคม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ นายกสมาคม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
พล.อ.สุรินทร์  แพโต นายกสมาคม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย
นายไพบูลย์  แก้วเพทาย นายกสมาคม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสมาคม

ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ กรรมการฯ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
และพนักงานสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สายงานบริหาร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เลขที่ ๔ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๙-๓๒๕๔ ถึง ๖๓ ต่อ และ ๑๐๕๓
www.clt.or.th/ E-mail address : cltthailand@gmail.com

แบบฟอร์ มการน�ำส่ งเงิน

ร่ วมท�ำบุญทอดกฐิ นสหกรณ์สามัคคี ประจ�ำปี ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ท่ี ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วัดธาตุเจดีย์ ต�ำบลสามสวน อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชั ยภูมิ
ชื่อสหกรณ์/หน่วยงาน/บุคคล
สำ�นักงานเลขที่
หมู่ที่
ตำ�บล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
ขอแสดงความจำ�นงร่วมบริจาคจตุปัจจัย จำ�นวน

ถนน
อำ�เภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
บาท (

วิธีการนำ�ส่งเงิน โปรดทำ�เครื่องหมายในช่องที่ดำ�เนินการ
๑. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี ๐๑๒-๐-๑๑๒๐๓-๕
๒. ส่งเงินทางธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิตในนาม “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
เลขที่ ๔ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๓. เช็คขีดคร่อมในนาม “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
หมายเหตุ

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแจ้งหรือแฟกซ์แบบฟอร์มการนำ�ส่งเงิน พร้อมเอกสารการโอนเงินระบุชื่อสหกรณ์
หรือผู้นำ�ส่งเงินไปยัง งานการเงิน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ ๔ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๓๒๕๔, ๐-๒๒๔๑-๓๓๓๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทั่วไป สายงานบริหาร โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๙-๓๒๕๔ ถึง ๖๓ ต่อ ๑๐๕๓
อีเมล : cltthailand@gmail.com

)

