
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด  02 496 1199

อบรม: หลักสตูร.................................................................................................................................

เพือ่เขา้บัญช ีชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด วันที ่/ Date …………………………………………

                       คา่ลงทะเบยีน อบรม สัมมนา (ฝ่ายวชิาการ) จํานวนเงนิ............................ บาท

ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด  02 496 1199

อบรม: หลักสตูร.................................................................................................................................

เพือ่เขา้บัญช ีชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด วันที ่/ Date …………………………………………

                                        

                       คา่ลงทะเบยีน อบรม สัมมนา (ฝ่ายวชิาการ) จํานวนเงนิ............................ บาท

THE FEDERATION OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES OF THAILAND LIMITED ใบแจง้การรบัชําระเงนิ
(Payment)

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0994000167768

             ธ.ไทยพาณชิย ์ 308-3-01826-6  (Bill Payment) (15/15)   ชือ่สหกรณ์ออมทรัพย ์(Name) ................................................................... โทร ...............................

             ธ.กรงุไทย COMP.CODE 7180 (Teller Payment) (15/15)   รหัสสมาชกิ (Ref no.1)   

                       คา่สมัครสมาชกิ จํานวนเงนิ.................. บาท                    อืน่ๆ จํานวนเงนิ............................... บาท

             ธ.ทหารไทย COMP.CODE 2164   (Bill Payment) (10/10)   รหัสวัตถปุระสงค ์(Ref no.2)             

             ธ.กรงุศรอียธุยา COMP.CODE 90198 (Bill Payment) (15/15)                        คา่หุน้ จํานวนเงนิ.............................. บาท                    คา่แบบพมิพ ์จํานวนเงนิ.................... บาท

           เช็ค / CHEQUE           เงนิสด / CASH จํานวนเงนิ / Amount (บาท)  ==>>

        ชือ่ธนาคาร-สาขา / BANK-BRANCH หมายเลขเช็ค / CHEQUE NO. จํานวนเงนิ (บาท) / AMOUNT (Baht)

จํานวนเงนิเป็นตัวหนังสอื / AMOUNT IN WORDS

THE FEDERATION OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES OF THAILAND LIMITED ใบแจง้การรบัชําระเงนิ
(Payment)

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0994000167768

             ธ.ไทยพาณชิย ์ 308-3-01826-6  (Bill Payment) (15/15)   ชือ่สหกรณ์ออมทรัพย ์(Name) ................................................................... โทร ..............................

             ธ.กรงุไทย COMP.CODE 7180 (Teller Payment) (15/15)   รหัสสมาชกิ (Ref no.1)   

  รหัสวัตถปุระสงค ์(Ref no.2)             

             ธ.กรงุศรอียธุยา COMP.CODE 90198 (Bill Payment) (15/15)                        คา่หุน้ จํานวนเงนิ.............................. บาท                    คา่แบบพมิพ ์จํานวนเงนิ.................... บาท

             ธ.ทหารไทย COMP.CODE 2164   (Bill Payment) (10/10)

" แบบฟอรม์นี้ถา่ยสําเนาได ้" ผูนํ้าสง่ ..................................................... โทร .................................... ลายเซ็นเจา้หนา้ทีธ่นาคาร ...............................................

        ชือ่ธนาคาร-สาขา / BANK-BRANCH หมายเลขเช็ค / CHEQUE NO. จํานวนเงนิ (บาท) / AMOUNT (Baht)

" แบบฟอรม์นี้ถา่ยสําเนาได ้" ผูนํ้าสง่ ..................................................... โทร .................................... ลายเซ็นเจา้หนา้ทีธ่นาคาร ...............................................

จํานวนเงนิเป็นตัวหนังสอื / AMOUNT IN WORDS

           เช็ค / CHEQUE           เงนิสด / CASH จํานวนเงนิ / Amount (บาท)  ==>>

                       คา่สมัครสมาชกิ จํานวนเงนิ.................. บาท                    อืน่ๆ จํานวนเงนิ............................... บาท

สําหรับสมาชกิ

สําหรับธนาคาร

1 0 1 4

1 0 3

1 0

1 0 2 51 0

หมายเหต ุ- ทุกธนาคารจาํกดัวงเงนิฝากไมเ่กนิ 500,000.- บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

หมายเหต ุ- ทุกธนาคารจาํกดัวงเงนิฝากไมเ่กนิ 500,000.- บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

1 0 1 4

1 0 3

0

1 0 2 51 0

1     0     0    0     0     1

1     0     0    0     0     1

31 ม.ีค. 2560

31 ม.ีค. 2560
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