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หนังสือแจ้งขอบัตรสมาชิก สส.ชสอ. 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

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

เขียนที่ ................................................................. 
         วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ................ 

 

เร่ือง   ขอแสดงความจ านงขอบัตรสมาชิก  สส.ชสอ. 
เรียน  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
         

ข้าพเจ้า .....................................................................................เลขทะเบียนฌาปนกิจ................................................. 
อยู่บ้านตามทะเบียนบ้าน เลขที ่.................หมู่ที่............ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ..............................................โทรศัพท์.................................................มือถือ........................................................ 
 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอบัตรสมาชิก สส.ชสอ. 
เนื่องจาก.................................................................................................................................................................................. 
 

         

                      ขอแสดงความนับถือ 
 

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

   

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

ส าหรับเจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงาน สส.ชสอ. 
เรียน นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณส์มาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 ตามที่ นาย/นาง/นางสาว...................................................................สมาชิกสังกัดศูนยฯ์ .............................................................จ ากัด  
มีความประสงค์ขอบัตรสมาชิกดังกล่าว บัดนี้ ได้น าส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงไปยัง สส.ชสอ. และจดัเก็บหลักฐานในการเปลี่ยนแปลง
เรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                               ขอแสดงความนับถือ 

     ลงช่ือ 
                                                        (..........................................................................) 
         เจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงาน สส.ชสอ. 
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