
1ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564

ที่ ชสอ. ว.  24 / 2564

12  มีนาคม  2564

 ด้วยชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ก�าหนดจดัประชมุใหญ่สามญั 
ประจ�าปี 2564 ในวนัเสาร์ ท่ี 12  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  ณ อาคาร อมิแพค็ เอก็ซิบิช่ัน เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 

ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอมิแพ็คเมืองทองธาน ีจงัหวัดนนทบุร ี โดยมรีายละเอยีดตามระเบยีบ 
วาระการประชุม และก�าหนดการที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว
 ชสอ. ขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 
ในครั้งนี้ด้วย และขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
 1. การตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิก เพือ่ให้การแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์สมาชกิไปเข้าประชมุใหญ่ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และข้อบังคับของ ชสอ. จึงขอให้สหกรณ์โดยมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการด�าเนินการ แต่งตั้งผู้แทนจากกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ 1 คน เป็นผู้แทน

สหกรณ์สมาชิก เข้าประชุมใหญ่และใช้สิทธิต่างๆ ใน ชสอ.

 2. การส่งเอกสารประกอบ เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานและข้อมลูในการเตรยีมการประชมุใหญ่ 
ให้เรียบร้อย จึงขอได้โปรดกรอกเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ีส่งไปยัง ชสอ. ทางโทรสาร 
หรอืทางไปรษณีย์ หรอืทางไปรษณีย์อเิลคทรอนิกส์ ก่อนวนัศกุร์ ท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กรณีทีส่หกรณ์ 
ส่งรายชือ่ผู้แทนสหกรณ์สมาชกิ มาแล้วมเีหตุท่ีต้องการเปลีย่นตัวผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ขอให้ส่งเอกสารต่าง ๆ  
ที่สมบูรณ์ประกอบด้วย
  2.1 หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ให้สหกรณ์จัดท�าหนังสือแจ้งการตั้ง

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก โดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน
  2.2 ใบตอบรับการเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564
  2.3   แบบส�ารองห้องพกัส�าหรบัผู้แทนสหกรณ์สมาชกิต่างจงัหวดัเท่าน้ัน สหกรณ์ละ 1 ห้อง 
โดยเข้าพกัในวนัที ่11 มถุินายน 2564 ยกเว้นสหกรณ์ในกรงุเทพฯ นนทบุร ีปทุมธานี และสมุทรปราการ 

ซ่ึงชสอ. จะจ่ายค่าท่ีพักให้กับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดดังกล่าว ท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

สหกรณ์ละ 1,400 บาท โดยจ่ายพร้อมกับค่าพาหนะ

199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 โทรส�ร 0 2496 1177, 0 2496 1188

199 Moo 2, Nakhon in Road, Bang Si Thong Subdistrict, Bang kruai District, Nonthaburi Province, 11130 
Tel. +66 2496 1199 Fax. +66 2496 1177, +66 2496 1188 Homepage http://www.fsct.com e-mail: info@fsct.com

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 1  ฉบับ
  2. ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 1  ฉบับ
  3. หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ 1  ฉบับ
  4. ใบตอบรับผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 
                  และการส�ารองห้องพัก 1  ฉบับ
  5. ใบตอบรับผู้สังเกตการณ์ 1  ฉบับ
  6. แผนผังสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 1  ฉบับ
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 3. ค่าใช้จ่าย

  3.1 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับค่าเอกสาร ค่าอาหาร และ

ค่าที่พัก     

  3.2 ชสอ. จะรับผิดชอบค่าพาหนะตามระยะทาง ตั้งแต่อ�าเภอของจังหวัดซึ่งเป็น 

ท่ีต้ังส�านักงานของสหกรณ์ ถึงอ�าเภอของจังหวัด สถานท่ีประชุม อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

(ตามระเบียบของ ชสอ.)

 กรณีสหกรณ์ตั้งอยู่ต่างจังหวัด เหมาจ่ายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 5.00 บาท  

กับอีก 1,000 บาท ตัวอย่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจาก อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

815 กิโลเมตร จะได้รบัค่าพาหนะ ดังน้ี (815 ก.ม. x 2 เท่ียว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 9,150 บาท  

 กรณีสหกรณ์ต้ังอยูก่รงุเทพฯ เหมาจ่ายตามระยะทางในอตัรากโิลเมตรละ 5.00  บาท กับ

อีก 1,000 บาท ตัวอย่าง กรุงเทพฯ ห่างจาก อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 30 กิโลเมตร จะได้รับ 

ค่าพาหนะ ดังนี้  (30 ก.ม. x 2 เที่ยว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 1,300 บาท  

 กรณีสหกรณ์ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีจะได้รับค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นเงิน 1,000 บาท 

 ชสอ. จะจ่ายเงินให้กับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 

2564 วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ถึง 17.30 น.

  3.3 ผูสั้งเกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชมุฯ ได้สหกรณ์ละไม่เกนิ 5 คน 

โดยคนแรก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เก่ียวกับค่าเอกสาร ค่าอาหาร และของที่ระลึกที่ ชสอ. จัดให้ 

  3.4 ผู้สังเกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิกส่วนที่เกินจาก 1 คน ผู้สังเกตการณ์ หรือ

สหกรณ์สมาชิก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ  

และของที่ระลึก รวมเป็นเงินคนละ 1,500 บาท 

  3.5 ผู้สังเกตการณ์ หรือสหกรณ์สมาชิก รับผิดชอบค่าพาหนะ และค่าที่พักเอง

 4. องค์ประชมุ ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 106 และข้อบังคับของ

ชสอ. ข้อ 35 ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน 

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม

 5. ผูสั้งเกตการณ์ เป็นผู้เข้าร่วมประชมุใหญ่เท่าน้ันไม่มสีทิธใินการอภปิราย และออกเสียง 

ลงคะแนน

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ส�านักผู้บริหาร
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204, 205, 206, 224, 225
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อคุณวุฒิภัทร
e-mail : news@fsct.com 

พลต�ารวจโท

ขอแสดงความนับถือ

(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

  รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

  3.1  การรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ และการออกจากชุมนุมสหกรณ์

   3.2  รายงานประจ�าปี 2563

   3.3  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

  4.1  เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   4.2  เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

   4.3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ�าปี 2563

   4.4  อนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2563

   4.5  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�าปี 2564

   4.6  ก�าหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2564

   4.7  คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2564

   4.8  อนุมัติการน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

   4.9  อนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด ตามประกาศ

           คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7) 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  5.1  รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

    สถาบัน หรือองค์การที่ชุมนุมสหกรณ์เป็นสมาชิก

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

วันเสาร์ ที่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2564

อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

  วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 07.00 – 08.30  น.  ลงทะเบียน

 08.30 – 12.00  น.  การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564

   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

 12.00 – 13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 – 16.30  น.  การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 (ต่อ)

หมายเหตุ  พัก (น�้าชา – กาแฟ)  เช้า เวลา 10.30 น.  -  10.45 น.

     บ่าย เวลา 14.30 น.  -  14.45 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หากจัดท�าเอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้แทนสหกรณ์

สาระส�าคัญที่ต้องจัดท�าในหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์

1. มติที่ประชุม (ชุดที่ .........ในการประชุมครั้งที่ .........วันที่ ........................)

2. ลายมือชื่อผู้มีอ�านาจลงนาม

   (ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ)

3. ประทับตราสหกรณ์
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หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์..........................................................................................................................จ�ากัด 
ส�านักงานเลขที่......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................................................... โทรสาร ........................................................................
E-mail.................................................................................................................................................................... 

 คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์........................................................................จ�ากัด 
ชุดที่.....................ในการประชุมครั้งที่..........................วันที่..............................................................ได้มีมติตั้งให้ 
ชื่อ…………….....................................................นามสกุล............................................................................................
ต�าแหน่ง (กรรมการในสหกรณ์) * ประธานกรรมการ * รองประธานกรรมการ * เลขานุการ * เหรัญญิก 
* กรรมการด�าเนินการ ด�ารงต�าแหน่งวาระที ่........... ปีท่ี ......... เป็นผู้แทนของสหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
และข้อบงัคับของสหกรณ์ ให้ผู้แทนสหกรณ์มอี�านาจเข้าประชมุใหญ่และใช้สทิธต่ิางๆ ตามทีก่�าหนดในข้อบงัคบัของ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
 ท้ังน้ี ต้ังแต่ วนัท่ีคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรพัย์ ได้มมีติแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสหกรณ์    จนกว่า
จะพ้นจากการเป็นผู้แทนสหกรณ์หรือจนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์คนใหม่หรือขาดคุณสมบัติที่จะเป็น 
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ประทับตรา

สหกรณ์

ลายมือชื่อผู้แทนสหกรณ์

 ......................................................

(....................................................)

ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ

......................................................

(....................................................) โทรศัพท์มือถือ .......................................................... (ผู้แทนสหกรณ์)

หมายเหตุ 1. โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมประทับตราสหกรณ์ และส่งฉบับจริง ให้ ชสอ.
  ก่อนวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือในกรณีมีความจ�าเป็นให้ผู้แทนสหกรณ์ ถือฉบับจริง
  ไปในวันประชุมใหญ่ 
 2. ชสอ. ได้แต่งตั้ง ”คณะวินิจฉัยรับรองผู้แทนที่เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564” ค�าวินิจฉัยของคณะวินิจฉัย
              รับรองผู้แทนฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 3. ชสอ. จะจ่ายค่าพาหนะให้กับผู้แทนสหกรณ์ ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ ฉบับจริงเท่านั้น
  และให้ผู้แทนสหกรณ์น�าบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนที่มีรูปถ่ายมา เพื่อใช้สิทธิ์ในการ   
  รับเงินค่าพาหนะ
 4 ส่งโทรสารได้ที่ 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199    

  กด 0 ติดต่อคุณวุฒิภัทร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เลขทะเบียนสหกรณ์สมาชิก..............................

วันที่ ..............................................................................
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ใบตอบรับผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564

วันเสาร์ ที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2564

อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       วันที่.............................................................................

 สหกรณ์ออมทรัพย์................................................................................................................จ�ากัด  

ที่อยู่.............................................................................................................................................................

โทรศัพท์................................. โทรสาร................................. E-mail ของสหกรณ์  ....................................... 

 สหกรณ์ฯ ขอส่ง นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................

ต�าแหน่ง....................................................................... มือถือ....................................................................

เป็นผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564

 มีความประสงค์เข้าพักสถานที่ตามที่ ชสอ. จัดให้ (โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค)

     *  พัก   *  ไม่พัก

ชื่อผู้ประสานงาน ............................................................................. มือถือ.........................................................

หมายเหตุ 1. กรณุาส่งใบตอบรบัผู้แทนสหกรณ์ล่วงหน้า ไม่เกินวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 และ ชสอ.ขอสงวนสิทธิ์  

  จัดห้องพักให้ส�าหรับสหกรณ์ที่แจ้งส�ารองห้องพักภายในก�าหนดระยะเวลาเท่านั้น                   

 2. ชสอ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองห้องพักให้ผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ติดตาม

 3. จงัหวดัที ่ชสอ. มไิด้จดัห้องพกัให้ ได้แก่ กรงุเทพฯ นนทบรุ ีปทมุธานี และ สมทุรปราการ  

  โดย ชสอ.จะจ่ายค่าท่ีพกัให้กับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในจงัหวดั ดังกล่าว ท่ีเข้าร่วมประชมุใหญ่ 

  สหกรณ์ละ 1,400 บาท โดยจ่ายพร้อมกับค่าพาหนะ

(ลงชื่อ) ..................................................................

       (...............................................................)

      ผู้ประสานงาน

เลขทะเบียนสหกรณ์สมาชิก..............................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 สอบถามการส�ารองห้องพัก ติดต่อ คุณวรัญญา หรือคุณสุธารัตน์     โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 313-316 

 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อ คุณวุฒิภัทร  โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

 E-mail : news@fsct.com
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เลขทะเบียนสหกรณ์สมาชิก..............................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ใบตอบรับผู้สังเกตการณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       วันที่.............................................................................

 สหกรณ์ออมทรัพย์ ................................................................................................................จ�ากัด 

 ขอส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่ง

 1. ................................................................ .......................................... ใช้สิทธิ์ผู้สังเกตการณ์

 2. ............................................................... .......................................... ช�าระเงิน 1,500 บาท

 3. ............................................................... .......................................... ช�าระเงิน 1,500 บาท

 4. ...............................................................  .......................................... ช�าระเงิน 1,500 บาท

 5. ............................................................... .......................................... ช�าระเงิน 1,500 บาท

 พร้อมนี้ได้ส่งค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ส�าหรับผู้สังเกตการณ์ คนละ 1,500.- บาท

จ�านวน.......................คน  รวมเป็นเงิน..............................บาท (.............................................................) 

โดยโอนเข้าบญัช ีชือ่บญัช ี“ชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั” โดยน�า ใบแจ้งการช�าระเงนิ 

(Payment) ที่แนบมาพร้อมน้ี ช�าระเงินได้ที่ธนาคารตามท่ีระบุใบแจ้งการช�าระเงิน (เมื่อโอนเงินแล้ว 

กรุณาส่งโทรสารใบน�าฝากให้แก่ ชสอ. พร้อมใบตอบรับการเข้าประชุมใหญ่ฯ ด้วย) 

(ลงชื่อ) ..................................................................

        (...........................................................)

ต�าแหน่ง ...........................................................

หมายเหตุ 1. การส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ได้ไม่เกิน 5 คน

 2. กรุณาน�ารายงานกิจการประจ�าปี ล่าสุด  ของสหกรณ์ท่านไปให้ ชสอ. จ�านวน 1 เล่ม
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1   0   5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำานวนเงิน 1,500 บาท

1   0   5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำานวนเงิน 1,500 บาท
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1,200.-

1,200.-

1   0   5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำานวนเงิน 1,500 บาท

2 เม.ย. 64

1   0   5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำานวนเงิน 1,500 บาท

2 เม.ย. 64

-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-

-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-
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ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 8335256

ลานจดรถใต้
อาคาร Challanger

โรงแรม
ที่พักผู้แทน

ห้องประชุม ฮอลล์ 5-6
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แผนที่โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพค
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รายชื่อโรงแรมที่อยู่ใกล้ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

ล�าดับที่ รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร

 1 โนโวเทลแบงคอกอิมแพค 94 ถนนป๊อปปูล่า ต. บ้านใหม่ 02 833 4888   

   อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี    

 15. โรงแรม วิลล่า บารอน  88/8 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 9 02 050 5005 
   ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี   

 16. โรงแรม The Legacy Hotel  9/37 งามวงศ์วาน 23 กรุงเทพฯ  02 590 0164  
      
 17. โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดเขต  02 551 2191  
   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   

 18. โรงแรม To Sleep  293/1 ปากซอยช่างอากาศอุทิศ 5  088 223 3333 
  Poshtel@Donmuang เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ    

 19. โรงแรม Don Muang Hotel  5 ซอยทวีวัฒน์1 แขวงสีกัน  099 116 6365 
   เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ   

 20. โรงแรม MOCA Hotel  371/45 ซอยสรณคอมน์ 2 02 590 0164  
   ถ.สรงประภา แขวงสีกัน    

   เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ   

 21. โรงแรม เดอะ วิลลิ่ง  101/66 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15  02 574 5186-7   
   หลักสี่ กทม. 081 699 5008  

 2. ไอบิส แบงคอก อิมแพค  93 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่  02 011 7777  
   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   

 3. โรงแรม ฮ็อป อินน์ แจ้งวัฒนะ  1/79 หมู่ที่ 4 ต. คลองเกลือ  02 147 2939  
   อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี   

 4. โรงแรม ลักซอร์ โฮเท็ล  103 หมู ่9 ซอยหมูบ้่านสหกรณ์  3 02 192 4000  
   ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   

 5. โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น  111 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  02 582 8282  
  พลัส แวนด้า แกรนด์ โฮเท็ล ต.คลองเกลอื อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี   

 6. โรงแรม จัมโบเทล  34/41 ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.  02 574 1006    
    Line ID.Song.1111  

 7. โรงแรม ทีเค. พาเลช  54/7 แจ้งวัฒนะ ซอย 15  02 574 1588  
   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   

 8. โรงแรม แจ้งวัฒนะ พาวิลเลี่ยน  299/348 ซอยแจ้งวัฒนะ  02 043 8591  
   แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ   

 9. โรงแรมอัณณา-นาวา ปากเกร็ด  71 หมู่ 9 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด  081 919 0491
   ซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 16     
   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   

 11. โรงแรม Casa Residence Hotel   99/282 ซอยเบญจมิตร 02 55 0333   
   ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   
   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ    

 12. โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ต โฮเต็ล 99/401-486 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 02 574 1648  
  กรุงเทพฯ  (เบญจมิตร) ถ.แจ้งวัฒนะ    
   ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ    

 13. โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ 99 ถนนก�าแพงเพชร6 ตลาดบางเขน 02 575 5599  
  คอนเวนชั่น แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ    

 14. โรงแรมเบด บาย ครูส แอท  169 ต.ท่าทราย อ.เมือง 02 951 3322  
  สามัคคี-ติวานนท์  จ.นนทบุรี   

 10. โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น 02 143 1234  
   เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 120 หมู่ 3    
   อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์   
   ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ








