
 
 
 
 

การประชุมใหญสามัญประจําป 2557 
และ  

 THASTA Cowboy Night Party 
วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2558 

ณ หองวายุภักษ 2 ช้ัน 4   โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการแจงวัฒนะ หลักส่ี กทม. 
 

******************************************************************************** 
 

17.30 น. - 18.00 น.    ลงทะเบียนสมาชิก / รับของที่ระลึก 
    (ชมบูธ / ถายรูปที่ระลึก และชิมสินคาจากบริษัทสมาชิก) 
18.00 น. – 18.30 น.    ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 
18.30 น. – 19.15 น.    ฟงการวิเคราะห ฮวงจุย/ดวงเมืองป 58 
19.15 น. – 22.00 น.   THASTA Cowboy Night Party   
 

 รับประทานอาหารรวมกัน (บุฟเฟไทย-ตะวันตก ) 
 สนุกสนานร่ืนเริงกับกิจกรรมบนเวที อาทิ ประกวดรองเพลง  
 มอบประกาศเกียรติคุณดีเดนใหผูสนับสนุนประจําป 2557 
 ลุนรับของรางวัล มากมาย ตลอดงาน 
 

กําหนดการ
จัดงาน

ทัวรชมกรุงเกา-ไหวพระ จ.อยธุยา
(เฉพาะรานคาที่แจงลงทะเบียนกับบริษัท/สมาคม)

10.00 น. รถทัวร ออกจาก โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการฯ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(กวยเต๋ียวเรือ) 
13.00 น. ไหวพระวัดพนัญเชิง และ วัดหนาพระเมรุ 
 ชมเมืองเกาอยุธยา 
 
เวลาอันสมควร : เดินทางกลับ รร.เซ็นทราศูนยราชการฯ

การแตงกายเขารวมงาน สไตล Cowboy  
(เส้ือเช้ิตสายสกอต / กางเกงยีนส) มีหมวก 
cowboy แจกในงาน 
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ใบตอบรับเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2557 
THASTA Cowboy Night Party  

วันศุกรที่  6  มีนาคม  2558  ณ หองวายุภักษ 2 ชัน้ 4   โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 
        วันที่................................................ 
ขาพเจา……………………………………………………………………………………………................ 
บริษัท/หจก./………………………………………………………………………………………….… 

ยินดีเขารวมงานประชมุใหญสามัญประจําป / THASTA Night Party และตองการซือ้บัตรเขารวมงาน
เพิ่มจาํนวน ........................ ใบ (ใบละ 1,000 บาท / รับบัตรหนางาน) โดยมีรายช่ือผูรวมงานดังนี ้

1. ......................................................................  2. ................................................................... 
3. ......................................................................  4. ................................................................... 
5. ......................................................................  6. ................................................................... 
7. ......................................................................  8. ................................................................... 
9. ......................................................................  10. ................................................................... 
11. ......................................................................  12. ................................................................... 
13. ...................................................................  14. ................................................................... 
 

ยินดีใหการสนบัสนุนของรางวัลจับฉลาก ดังนี ้
1………………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………………. 
การสงมอบของรางวัล 
-สงในวันงานต้ังแต  เวลา 17.00 น.เปนตนไป  
-หากไมสะดวก นํามาสงที่สํานักงานสมาคมฯ ชั้น 7 หอง 732 อาคารสถาบันฯ อาหาร ม.เกษตรฯบางเขน กอนวันจัดงาน    
 ต้ังแตเวลา 8.30 – 16.30 น. 
- การแตงกายเขารวมงาน สไตล Cowboy (เส้ือเช้ิตสายสกอต / กางเกงยีนส) มีหมวก cowboy แจกในงาน 
 
      ลงช่ือ……………………….……………….. 
             (………………………………..…….) 
หมายเหตุ :  
- ชําระเงินโดยโอนเงินเขาบัญชี สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขาม. เกษตรศาสตร   
   บัญชีออมทรัพยเลขท่ี  374-1-26053-1 

*** โปรดสงใบตอบรับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558       ทางหมายเลขโทรสาร  0-2955-1712  หรือ 
Email : admin@thasta.com **   สอบถามขอมูลเพิ่มไดที่เบอรโทร 02-9551710-1 

 

สําหรับบริษัทสมาชิก



ใบตอบรับเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2557 
THASTA Cowboy Night Party  

วันศุกรที่  6  มีนาคม  2558  ณ หองวายุภักษ 2 ชัน้ 4   โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

        วันที่................................................... 
 
ขาพเจา…………………………………………………………………………………………….................... 
 
บริษัท/หจก./รานคา……………………………………………………………………………………………... 
 
โทรศัพท ………………………………………………………………………………………………………… 
 

ยินดีเขารวมงานประชมุใหญสามัญประจําป /  THASTA Cowboy Night Party ดังรายช่ือตอไปนี้ 
1…………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………… 
 
รวมไปทัวรชมกรุงเกา ไหวพระ จ.อยธุยา 

 
รวมสนับสนุนของรางวัลจับฉลาก ดังนี ้
1. ……………………………………………………………………………………………. 

 
       ไมสามารถเดินทางมารวมงานประชุมใหญ  

(สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองตางๆ ของทานจะเปนไปตามเสียงขางมากในท่ีประชุม) 
  
 

      ลงช่ือ……………………….……………….. 
             (………………………………..…….) 
 
- การแตงกายเขารวมงาน สไตล Cowboy (เส้ือเช้ิตสายสกอต / กางเกงยีนส) มีหมวก cowboy แจกในงาน - 
หมายเหตุ :  

*** โปรดสงใบตอบรับมายังสมาคมฯ ภายในวันที ่20 กมุภาพนัธ 2558 
ทางหมายเลขโทรสาร  0-2955-1712  หรือ Email : admin@thasta.com ** 

สอบถามขอมลูเพิ่มไดที่เบอรโทร 02-9551710-1 
 

สําหรับรานคาสมาชิก



 
 

ใบตอบรับเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2557 
THASTA Cowboy Night Party  

วันศุกรที่  6  มีนาคม  2558  ณ หองวายุภักษ 2 ชัน้ 4   โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 
        

วันที่...............................................  
 
ขาพเจา……………………………………………………………………………………………..... 
 
หนวยงาน………………………………………………………………………………………….…. 
 
โทรศัพท ……………………………………………………………………………………………… 
 

ยินดีเขารวมงาน THASTA Cowboy Night  Party 
โดยมีรายช่ือผูรวมงาน ดังนี ้
 

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 
4. ............................................................................................................. 
5. ............................................................................................................. 

 
ไมสามารถเขารวมงานได  

  
      ลงช่ือ……………………….……………….. 
             (………………………………..…….) 
- การแตงกายเขารวมงาน สไตล Cowboy (เส้ือเช้ิตสายสกอต / กางเกงยีนส) มีหมวก cowboy แจกในงาน 
 
หมายเหตุ :  

*** โปรดสงใบตอบรับมายังสมาคมฯ ภายในวันที ่20 กุมภาพนัธ 2558 
ทางหมายเลขโทรสาร  0-2955-1712  หรือ Email : admin@thasta.com ** 

สอบถามขอมลูเพิ่มไดที่เบอรโทร 02-9551710-1 

สําหรับแขกรับเชิญ
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