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ที่ ส.ว.ท.อ.๐๑-๓๔/๒๕๖๕
๑ สิ งหาคม ๒๕๖๕
เรื่ อง การชาระเงินบริ จาคเพื่อสมาคมฯ(ค่าบารุ งสมาคมฯ)ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕
( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เรี ยน ท่านผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.แบบฟอร์มการชาระค่าเงินบริ จาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบารุ งสมาคมฯ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๖
ด้วยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครั้งที่ ๔๗ ในวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม Grand Ballroom B-C ชั้น ๔ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน่ เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
ในการนี้ สาหรับในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ สมาชิกสามัญสมาคมฯ สามารถบริ จาคเงินค่าบารุ งสมาคม ใน
การรักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิก ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อสมาชิกสมาคมฯ จะได้เข้าร่ วมประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ครั้งที่ ๔๗ สมาคมฯ จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ชาระเงินบริ จาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบารุ งสมาคม
ฯ) ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เป็ นเงินวิทยาลัย/โรงเรี ยนละ ๒,๐๐๐ บาท/ปี (สองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อสมาคม
ฯ จะได้นาเงินดังกล่าวมาบริ หารสมาคมฯ เพื่อมวลสมาชิกต่อไป สาหรับวิทยาลัยใดที่ยงั คงค้างชาระบริ จาคเพื่อ
สมาคมฯ(ค่าบารุ งสมาคมฯ) ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕ กรุ ณาสอบถามได้ที่สมาคมฯ เพื่อดาเนิการต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป สมาคมฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความ
ร่ วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริมา พรนิมิตร)
เหรัญญิก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์สมาคมฯ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๔๖๐๕ หรื อ ๐๒-๖๖๘-๔๒๘๖-๗ หรื อ ๐๙๙-๒๙๒-๕๔๔๔
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แบบฟอร์มการชาระเงินบริ จาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบารุ งสมาคมฯ) ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๖
( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
**************************
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................
ผูร้ ับใบอนุญาตวิทยาลัย ..............................................................................................................................
ตั้งอยูเ่ ลขที่.............................................ตรอก/ซอย..................................... ถนน..................................
ตาบล/แขวง...........................................................................อาเภอ/เขต .................................................
จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณี ย.์ .....................................................
โทรศัพท์..................................... ..โทรสาร..........................................มือถือ......................................
วิทยาลัยสังกัดอยู่ในกลุ่ม
กลุ่มกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
กลุ่มภาคเหนือ
ทั้งนี้ ได้ดาเนิ นการชาระเงินบริ จาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบารุ งสมาคมฯ) ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เป็ นเงิน ๒,๐๐๐
บาท (สองพันบาทถ้วน) เรี ยบร้อยแล้ว โดยวิธี โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุ งไทย จากัด (สาขาท่าเตียน)
ชื่อบัญชี สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
บัญชีเลขที่ 026-0-17986-8 ประเภทออมทรัพย์
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................)
ตาแหน่ง............................................................................................................
หมายเหตุ ๑. เมื่อชาระเงินเรี ยบร้อยแล้วกรุ ณาส่ งหลักฐานการชาระเงินโดยเขียนชื่อวิทยาลัย/โรงเรี ยน วันที่ โอน
มาให้ ชัดเจน และกรุ ณาส่ งทาง E-mail:samakom1097@hotmail.co.th
๒. กรุ ณาชาระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
๓. กรุ ณาอย่าชาระเงินค่าบารุ งสมาคมฯไปรวมกับยอดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพราะจะทาให้เกิด
ความสับสนได้
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