


กำหนดการโครงการ “ฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ. ” 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกดั จังหวัดนนทบุรี  
------------------------------------------------- 

 
ภาคเช้า : พิธีทำบุญเลี้ยงพระ  

เวลา 09.00 – 11.00 น.   - พิธีทำบญุเลี้ยงพระ  
เวลา 11.00 – 12.00 น.  - ประธานฝา่ยฆราวาส กลา่วแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชสอ.  

- ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวขอบคุณแขกผู้ร่วมงาน 
- แขกผู้มีเกียรติ สหกรณ์สมาชิก มอบป้ายการบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการ   
รามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน” แทนการมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้ 
ชสอ. และร่วมถ่ายภาพ 

- รับประทานอาหารกลางวนั  
 
ภาคบ่าย : งานเสวนาครบรอบ 50 ปี ชสอ.  

เวลา 13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลกึ 
เวลา 14.00 – 14.30 น. กล่าวเปิด  
เวลา 14.30 – 16.00 น. เวทีเสวนา “บทบาทของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพัฒนาสังคมไทย”  
    โดย  1) รศ.พิเศษ พลโท ดร. วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 

           2) นายไพบูลย์ แก้วเพทาย อดีตประธานกรรมการ ชสอ. 
           3) ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ.
  
ภาคค่ำ : งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ.  

เวลา 17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลกึ 
เวลา 18.00  – 18.30 น. กล่าวต้อนรับเข้าสูง่านและกลา่วรายงานต่อประธานในพิธี 

โดย ประธานกรรมการ ชสอ. 
เวลา 18.30 – 18.45 น. ชมวีดิทัศน์ครบรอบ 50 ปี ชสอ. พร้อมรับชมการแสดงเปิดงาน  
เวลา 18.45 – 19.00 น. กล่าวเปิด  
เวลา 19.00 – 19.15 น. - มอบเงินบริจาคสมทบทุนใน “โครงการรามาธบิดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน”  

- มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี  
จำนวน 5 แห่ง 

เวลา 19.15 – 21.30 น.   รับประทานอาหาร (โต๊ะจนี) พรอ้มรับฟังการแสดงดนตร ี
 

------------------------------------------------- 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



ใบตอบรับเข้ารว่มงาน โครงการ “ฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ.” 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกดั จังหวัดนนทบุรี 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
            วันที่.............................................. 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์..........................................................................................................................................จำกัด 
สำนักงานเลขที่........ หมู่ที่......... ถนน.......................... ตำบล................................. อำเภอ................................................. 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์ .........................  โทรสาร ................................ 
 ผู้ประสานงาน (เพื่อความสะดวกในติดต่อ) นาย/นาง/นางสาว  ............................................................................ 
ตำแหน่ง………..….…...................................……......................... มือถือ ……………………......................................  

มีความประสงค์เข้าร่วมงาน ดังนี้ 
   งานภาคเชา้  : พิธีทำบุญเลีย้งพระ  
   งานภาคบา่ย  : งานเสวนาครบรอบ 50 ปี ชสอ.  

  (รับของที่ระลึกที่โตะ๊ลงทะเบยีน เป็นเสื้อครบรอบ 50 ปี ชสอ.)  
   งานภาคค่ำ  : งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ.  

       

รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมงานฯ  จำนวน ……………….. คน ดังนี้   
 

1. ชื่อ…………………........................................…...ตำแหน่ง………..….………..............................ไซสเ์สื้อ...........  
 
2. ชื่อ…………………........................................…...ตำแหน่ง………..….………..............................ไซสเ์สื้อ........... 
 

ขนาดเสื้อไมโคร ครบรอบ 50 ป ีชสอ. 
ขนาด : นิ้ว S M L XL XXL XXXL 
อกกว้าง 38 40 42 44 46 48 
เสื้อยาว 27 28 29 30 31 32 
แขนยาว 8 นิ้วครึ่ง 9 9 นิ้วครึ่ง 10 10 นิ้วครึ่ง 11 นิ้วครึ่ง 
 

  ไม่สามารถเข้าร่วมงานได ้

   ลงชื่อ…………………………………………. 
               (..………………………………………..) 
             ตำแหน่ง……………………………………… 

หมายเหตุ  
1. กรุณาส่งแบบตอบรบัไปยัง ชสอ. ทางโทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 
2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝา่ยสื่อสารองค์การ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 319 - 321 
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ใบตอบรับร่วมบริจาคสมทบทุน 
“โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชุน” ของมูลนิธิรามาธิบดี 

เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชสอ. วันที่ 1 กันยายน 2565 
********************************* 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์........................................................................................................... ..............จำกัด 
สำนักงานเลขท่ี........ หมู่ที่......... ถนน...................... ตำบล................. ................ อำเภอ.....................................            
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์ .........................โทรสาร  ................................ 

 

มีความประสงค์ขอร่วมบริจาคสมทบทุน “โครงการรามาธิบดีเพ่ือโรงพยาบาลชุมชุน” ของมูลนิธิรามาธิบดี 
เพ่ือร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชสอ. วันที่ 1 กันยายน 2565 จำนวนเงิน .........................บาท 
(.............................................................................................) โดยโอนเงิน เข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขท่ีบัญช ี193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง                  
โดยระบุชื่อสหกรณ์ให้ชัดเจน ตามแบบฟอร์มที่แนบมา 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………. 
               (..………………………………………..) 
             ตำแหน่ง……………………………………… 

 
 
 

 

หมายเหตุ   

1. เมื่อสหกรณ์โอนเงินร่วมบริจาคสมทบทุน “โครงการรามาธิบดีเพ่ือโรงพยาบาลชุมชุน” เข้าบัญชีของ ชสอ. 
เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งโทรสารใบตอบรับร่วมบริจาคสมทบทุนฯ และหลักฐานการโอนเงินไปยัง ชสอ.                                     
ทางโทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 319 - 321 
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ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด  02 496 1199

เพื�อเขา้บัญช ีชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด วันที� / Date …………………………………………

ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด  02 496 1199

เพื�อเขา้บัญช ีชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด วันที� / Date …………………………………………

กรุณาใชแบบฟอรมดานลางสําหรับการโอนเงินรวมบริจาคสมทบทุน "โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน" ของมูลนิธิรามาธิบดี

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

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0994000167768

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

"รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป ชสอ. วันที่ 1 กันยายน 2565"

              ธ. กรงุไทย COMP.CODE 7180 (Teller Payment) (15/15)   เลขที�สมาชกิของชสอ. (Ref no.1)   

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

                                        อื�นๆ จํานวนเงนิ .................. บาท                     

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

        ชื�อธนาคาร-สาขา / BANK-BRANCH หมายเลขเช็ค / CHEQUE NO. จํานวนเงนิ (บาท) / AMOUNT (Baht)

              ธ. กรงุศรอียธุยา COMP.CODE 90198 (Bill Payment) (15/1     

  ชื�อสหกรณ์ออมทรัพย ์(Name) ..................................................... โทร ...............................

"รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป ชสอ. วันที่ 1 กันยายน 2565"

จํานวนเงนิเป็นตัวหนังสอื / AMOUNT IN WORDS

  รหัสวัตถปุระสงค ์(Ref no.2)             

              ธ.กรงุศรอียธุยา COMP.CODE 90198 (Bill Payment) (15/15                                             อื�นๆ   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)

" แบบฟอรม์นี�ถา่ยสําเนาได ้" ผูนํ้าสง่ ....................................................................... โทร ....................................... ลายเซ็นเจา้หนา้ที�ธนาคาร ...............................................

        ชื�อธนาคาร-สาขา / BANK-BRANCH หมายเลขเช็ค / CHEQUE NO. จํานวนเงนิ (บาท) / AMOUNT (Baht)

" แบบฟอรม์นี�ถา่ยสําเนาได ้" ผูนํ้าสง่ ..................................................... โทร .............................. ลายเซ็นเจา้หนา้ที�ธนาคาร ...............................................

จํานวนเงนิเป็นตัวหนังสอื / AMOUNT IN WORDS

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

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

              ธ.กรงุไทย COMP.CODE 7180 (Teller Payment) (15/15)   เลขที�สมาชกิของชสอ. (Ref no.1)   

สําหรบัสมาชกิ

สําหรบัธนาคาร

1 0 5

1 0 5

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

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




