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ฎกีากฐินสหกรณ์สามัคค ีคร้ังท่ี ๓๗ ประจ�าป ี๒๕๖๕

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และขบวนการสหกรณ์ไทย	 ร่วมกันดำาเนินการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี	 
เพื่อให้พระภิกษุสงฆ	์ได้รับอานิสงส์จากการจำาพรรษามาตลอดเวลา	๓	เดือน	และเพื่อรวบรวมปจัจยัสมทบบูรณปฏิสงัขรณ์
ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา	และบำารุงการศึกษาของพระสงฆ์ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	เป็นต้นมา

	 สำาหรับในปีนี้	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ	สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	 
และขบวนการสหกรณ์ไทย	 กำาหนดจัดการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีครั้งที่	 ๓๗	 ประจำาปี	 ๒๕๖๕	 ขึ้น	 ณ	 วัดธาตุเจดีย์	 
ตำาบลสามสวน	 อำาเภอบ้านแท่น	 จังหวัดชัยภูมิ	 เพ่ือรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างห้องนำ้าและศาลาปฏิบัติธรรมถวาย 
เพื่อทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาต่อไป

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

และขบวนการสหกรณ์ไทย
ทอดถวาย ณ วัดธาตุเจดีย์ ต�าบลสามสวน อ�าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตรงกับวันแรม ๑๓ ค�่า เดือน ๑๑)



2

ก�าหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
	 เวลา	๐๗.๐๐	น.								 ออกเดินทางจากสันนิบาตสหกรณ์ฯ	
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.									แห่องค์กฐินรอบหมู่บ้าน
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.						 นำาองค์กฐินมาตั้ง	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�่า เดือน ๑๑)
 เวลา	๐๗.๓๐	น	 	รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน	ณ	วัดธาตุเจดีย์
	 เวลา	๐๘.๓๐	น.	 	แห่องค์กฐินสามัคคี
	 เวลา	๑๐.๐๐	น.	 	แสดงพระธรรมเทศนา	๑	กัณฑ์	โดยพระครูสิริวชิรากร	เจ้าคณะอำาเภอบ้านแท่น
	 เวลา	๑๐.๓๐	น.	 	ถวายผ้ากฐินสหกรณ์สามัคคี
	 	 	โดย	นายปรเมศวร์		อินทรชุมนุม
	 	 	ประธานกรรมการดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
						 เวลา	๑๑.๓๐	น.	 	ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์	๙	รูป
							 เวลา	๑๒.๐๐	น.	 	รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	ณ	วัดธาตุเจดีย์
							 เวลา	๑๓.๐๐	น.		 	ออกเดินทางกลับสันนิบาตสหกรณ์ฯ

 จงึขอบอกบญุเชิญชวนมายงัท่าน	และผู้มจิีตศรทัธาร่วมบรจิาคปัจจัยสมทบทำาบญุทอดกฐนิสหกรณ์สามคัคีครัง้นี ้

โดยท่ัวกนั		ขออำานาจคณุพระศรรีตันตรยั	และผลานสิงส์อนัเกดิจากการทำาบญุถวาย	ผ้ากฐนิสหกรณ์สามคัคคีรัง้นี	้จงดลบนัดาล 

ให้ท่านและครอบครวั	จงประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิ	ประกอบด้วย	จตรุพธิพรชยัทัง้สีป่ระการ	คอื	อาย	ุวรรณะ	สขุะ	พละ	 

และเพิ่มพูนด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติทุกทิพาราตรีกาล	เทอญ

ประธานกรรมการ ฝ่ายสงฆ์
พระอธิการนิเวส คุณวโร  

เจ้าอาวาสวัดธาตุเจดีย์		บ้านสามสวนเหนือ	ตำาบลสามสวน	อำาเภอบ้านแท่น		จังหวัดชัยภูมิ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 นายเฉลิมชัย	 ศรีอ่อน	 นายประภัตร	 โพธสุธน										
	 นายสรรเสริญ	 อัจจุตมานัส	 นายทรงพล	 พนาวงศ์
	 นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 นายนัทธี	 ถิ่นสาคู	
	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 ผศ.อาภากร							มินวงษ์	  

ประธานกรรมการ ฝ่ายฆราวาส
นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

ประธานกรรมการดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

        นายนพดล							 วรมานะกุล							 รองประธานกรรมการดำาเนินการ

																	 	 นางมณีพรรณ			 โคตรบุตร	 	 รองประธานกรรมการดำาเนินการ
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ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ที่ปรึกษา	 รศ.จุฑาทิพย์	 ภัทราวาท	 ที่ปรึกษา
	 	 นายชาลี	 	 บุญเรือง	 ที่ปรึกษา	 นายสมพล	 ตันติสันติสม	 ที่ปรึกษา
	 	 นางบริสุทธิ์		 เปรมประพันธ์	 ที่ปรึกษา	 นายศรายุทธ	 เพ็ญเจริญ	 ที่ปรึกษา
	 	 นายสิรวิชญ์	 ไพศาสตร์	 ที่ปรึกษา	 ว่าที่	พ.ต.สมบัติ	 วงศ์กำาแหง	 ที่ปรึกษา
								 นายเรวัต									เปี่ยมระลึก									ที่ปรึกษา

กรรมการสายสันนิบาตสหกรณ์ฯ/ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ/ผู้ตรวจสอบกิจการ

 	 นายยอดฉัตร	 วงษ์ละม่อม			 กรรมการ		 นายณรงค์	 สุขโท้	 กรรมการ

	 	 นายเจียง	 	 นาอุดม	 กรรมการ	 นายวงศกร	 เอการัมย์	 กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

  ดร.ปัณฐวิชญ์				 มุ่งสมัครศรีกุล	 ผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 	 นายวิจิตร				 จะโรจร													 รองผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

	 	 นางสาวอรนุช				กันภัย														 รองผู้อำานวยการสายงานบริหาร

	 	 นางเบญจมาศ			 พรพิทักษ์พันธุ์	 รองผู้อำานวยการสายงานส่งเสริมสหกรณ์

	 	 นางณัชชา				 จันทร์สนิท		 เลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์

	 	 นายธีรุตม์					 ชูช่วย	 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกรรักษาการหัวหน้าสำานัก

	 	 		 	 	 	 ที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่และพนักงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายณศร		ออสุวรรณ			ประธานฯ	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำากัด	พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี

รศ.พิเศษ	พล.ท.	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธานฯ	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี

นายวีระโชติ		ชุณหรุ่งโรจน์		ประธานฯ	ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย	จำากัดพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี

รศ.วิศิษฐ์ศักด์ิ		แป้นสัมฤทธ์ิ		ประธานฯ	ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จำากัด	พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี

นายจันทร์	หวนสันเทียะ		ประธานฯ	ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย	จำากัด	พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี

นายทวิวัส		เหล่ียมดี		ประธานฯ	ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย	จำากัด	พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี

นายสมพิศ		ทามี		ประธานฯ	ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งระเทศไทย	จำากัด	พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี	

	 	 	 	 	 	 นายอุทัย						 ศรีเทพ									ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 			 	 	 	 นายจำาเริญ				พรหมมาศ					ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ
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กรรมการสายสนันบิาตสหกรณ์จงัหวัด

นายประดิษฐ์		จนัทร์แสนตอ				 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัลำาปาง	และคณะกรรมการ

นายเชษฐา		สยนานนท์										 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัแพร่	และคณะกรรมการ

นายปราการ		จรญัสรุสกล						 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม	และคณะกรรมการ

ร.ต.อ.สชุาติ		บวักิง่														 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดันราธวิาส	และคณะกรรมการ

ผศ.สมภพ		สกุช่วง														 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัเพชรบรุ	ีและคณะกรรมการ

นายชมพล		พรมกามนิทร์						 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัน่าน	และคณะกรรมการ

นายบญุเรอืง		สขีาม													 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว	และคณะกรรมการ

ดร.อนวชั			อุ่นกอง													 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัเชยีงราย	และคณะกรรมการ

นางสาวธญัรศัม์ิ			ตะโส									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัเพชรบรูณ์	และคณะกรรมการ

นายปรชีา			ยะตา															 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัพะเยา	และคณะกรรมการ

นายวรพจน์			สะรอน	ี										 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัปัตตาน	ีและคณะกรรมการ

นายทอง			วริยิะจาร	ุ											 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดันครราชสมีา	และคณะกรรมการ

นายสรุนิทร์			ขวญัทอง									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดันครศรธีรรมราช	และคณะกรรมการ

นายณรงค์			ชยัแก้ว												 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัตาก	และคณะกรรมการ

นายวฒุชิยั		ครุพุนัธ์												 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัยโสธร	และคณะกรรมการ

พล.ต.ต.ชวลติ		สขุสวุรรณ์					 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดักาญจนบรุ	ีและคณะกรรมการ

นายอุทยั		ศรเีทพ														 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัตรงั	และคณะกรรมการ

นายวลัลภ			คลงัจนัทร์								 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัยะลา	และคณะกรรมการ

นายณรงค์		บวัชมุ													 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัราชบรุ	ี	และคณะกรรมการ

พ.ต.ท.สพุศิ		แจ้งสว่าง								 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง	และคณะกรรมการ

ดร.ณสรวง		ก้อนวิมล									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัเลย	และคณะกรรมการ

นายสพุฒัน์			โพธิสาร								 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสรุนิทร์	และคณะกรรมการ

นายประมวล			ศรมีะฆะ					 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสงขลา	และคณะกรรมการ

พล.ต.ต.มนตร	ี		จรลัพงศ์				 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดักาฬสนิธุ	์และคณะกรรมการ

นายสฐากรู		มหาวจิติร							 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสตลู	และคณะกรรมการ

นายวลัดี			วรรณราช									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดันครนายก	และคณะกรรมการ

นายสรุนิทร์		ทองน้อย							 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัชมุพร	และคณะกรรมการ

นายประสาร		เพชรมอญ					 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีและคณะกรรมการ
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นายธวชัชยั		จนัด	ี												 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธาน	ีและคณะกรรมการ

นายเจตน์		เกตุจำานงค์									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดับงึกาฬ	และคณะกรรมการ

นายอธวิฒัน์		วงศ์ตนัตเิจรญิ						 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัพจิติร	และคณะกรรมการ

นายบญุศกัด์ิ			รมยพร												 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัพงังา	คณะกรรมการ

นายวนัชยั		แสงดาว															 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสงิห์บรุ	ีและคณะกรรมการ

นายสมชยั		อำาภา																		 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัอทุยัธาน	ีและคณะกรรมการ

นายสมศกัด์ิ			ทุง่คาใน											 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดักระบี	่และคณะกรรมการ

นายสวุชัร์		โกยสมบรูณ์										 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัภเูกต็	และคณะกรรมการ

ดร.ปัญญา		แก้วเหลก็												 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัลพบรุ	ีและคณะกรรมการ

นายธงชยั		วทิยานุกรณ์										 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา	และคณะกรรมการ

นายประยทุธ			แก้วอาษา								 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลำาภ	ูและคณะกรรมการ

ดร.กมล		ศรล้ีอม																		 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัขอนแก่น	และคณะกรรมการ

นายชวลติ	คำาเพง็															 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัอตุรดติถ์	และคณะกรรมการ

นายจรนิทร์		ภษูณะภิบาลคปุต์		 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัตราด	และคณะกรรมการ

ดร.เอนก			ล่วงลอื															 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดันนทบรุ	ีและคณะกรรมการ

นายสรุนิทร์		บวังาม													 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	และคณะกรรมการ

ดร.ธาน	ี	ก่อบญุ																		 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร	และคณะกรรมการ

นายสมคดิ		ปัญญาแก้ว									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัลำาพนู	และคณะกรรมการ

นายพยคัฆพล			รอดชมพ	ู						 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัอดุรธาน	ีและคณะกรรมการ

ดร.ประภาส		งามสงวน										 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัพษิณโุลก	และคณะกรรมการ

นายณฐกร			แก้วด	ี														 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัชลบรุ	ีและคณะกรรมการ

นางสพุตัรา		ศรเีทพ														 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่	และคณะกรรมการ

นายสมพล			ตันตสินัตสิม							 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดักำาแพงเพชร	และคณะกรรมการ

นายสรุนิทร์		นวนกลุ												 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัพทัลงุ	และคณะกรรมการ

นายวรีะศกัด์ิ			ศรีบรุษุ									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีและคณะกรรมการ

นายจรสัแสง			บรรใดทอง					 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัศรสีะเกษ	และคณะกรรมการ

นายสงวน			ศรสีวัสดิ	์										 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	และคณะกรรมการ

นายสรุพล			กมุทชาต	ิ									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดันครสวรรค์	และคณะกรรมการ
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นายธน	ู		โพธิท์อง														 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ	และคณะกรรมการ

นายสนอง		กาญจนการณุ					 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดับรุรีมัย์	และคณะกรรมการ

นางสาวกำาไร			เขยีวฉาย						 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัชยันาท	และคณะกรรมการ

นายไมตร	ี	แก้วมงคล										 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัอำานาจเจรญิ	และคณะกรรมการ

นายสธุ	ี		บญุถือ																 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัชยัภมู	ิ	และคณะกรรมการ

ดร.มะณู			บญุศรีมณชัีย							 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย	และคณะกรรมการ

นายสรุศกัด์ิ		วาดเขยีน								 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสระบรุ	ีและคณะกรรมการ

นายณรงค์		มาสแสง											 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัปราจนีบรุ	ีและคณะกรรมการ

นายไพบลูย์			ขวัญด	ี										 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัสมทุรสาคร	และคณะกรรมการ

นายเอนก			ธรรมสทุธ์ิ									 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัจนัทบรุ	ีและคณะกรรมการ

นายภวูนิทร์		โพธิสาขา								 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดันครพนม	และคณะกรรมการ

นายโสภณ		แก่นงาม											 ประธานฯ	สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร	และคณะกรรมการ
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กรรมการสายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายอุทัย	ศรีเทพ	นายกสมาคม	คณะกรรมการ	ผู้จัดการ	และเจ้าหน้าที่ของสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

นายสมพล		ตันติสันติสม	คณะกรรมการ	ผู้จัดการ	และเจ้าหน้าที่ของสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจ

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

ประธานกรรมการด�าเนินการฯ 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



แบบฟอร์มการน�าส่งเงิน
ร่วมท�าบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคค ีประจ�าป ี๒๕๖๕

วันอาทิตย์ท่ี  ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วัดธาตุเจดย์ี ต�าบลสามสวน อ�าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ        

ชื่อสหกรณ์/หน่วยงาน/บุคคล 

สำานักงานเลขที่  หมู่ที่  ถนน 

ตำาบล/แขวง  อำาเภอ/เขต 

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์ 

ขอแสดงความจำานงร่วมบริจาคจตุปัจจัย จำานวน  บาท (  )

วิธีการนำาส่งเงิน โปรดทำาเครื่องหมายในช่องที่ดำาเนินการ

๑. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำากัด (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 กรุณาแจ้งหรือแฟกซ์แบบฟอร์มการนำาส่งเงิน พร้อมเอกสารการโอนเงินระบุชื่อสหกรณ ์

หรือผู้นำาส่งเงินไปยัง 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


