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เลขที่  048/2562       สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา 

 

      7 พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและสนับสนุนงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 

เรียน  สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ผู้ประกอบการ และชุมชนคนไทยในกัมพูชา 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายละเอียดการจัดงาน 2. ร่างก าหนดการจัดงาน 3. ช่องทางในการสนับสนุนการจัดงาน 
4. หนังสือขอรับการสนับสนุน จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

 เน่ืองด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา มีก าหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ส าหรับชุมชนไทยในกัมพูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 

18.30 – 22.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อ

เฉลิมฉลองวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พร้อมกันน้ียังเป็นโอกาสอันดีในการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และความสมัคร

สมานสามัคคีของชุมชนชาวไทยในกัมพูชา 

โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนหน่ึงจะน าไปบริจาคให้แก่ องค์กร AREYKSAT COMMUNITY CENTER (องค์กร
เพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กด้อยโอกาสในกัมพูชา) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงน ามาสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ 
และสมาชิกในโอกาสต่อไป 

ในการน้ี สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ประกอบการ และชุมชนคนไทยในกัมพูชา เข้าร่วมงาน สมทบ
ทุนเพื่อบริจาค และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม หรือของรางวัล ส าหรับใช้จัดงานใน
วันและเวลาดังกล่าว ตามที่ท่านหรือบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยน้ี สามารถสอบถามเพิ่มเติม
หรือติดต่อประสานงานได้ที่ คุณสุรเชษฐ์ มณีพงษ์ (คุณวี) เลขาธิการสมาคมฯ ที่อยู่อีเมล secretary@tbcccambodia.org 
หรือโทร. 089 976844   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม และให้การสนับสนุนงาน สมาคมฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีเป็นอย่างสูง 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

       

 

                 (นายสมศักดิ์ รินเรืองสิน) 

         ประธานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา 

mailto:secretary@tbcccambodia.org
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รายละเอียดการจัดงาน 

ชื่องาน : งานเลี้ยงสงัสรรค์ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันเวลาท่ีจัดงาน : วันพฤหัสบดทีี่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 – 22.00 น. 

สถานท่ี : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สเีหลือง/ทอง 

จ านวนผู้เข้าร่วม : ชุมชนไทย ครอบครัว และเพื่อนชาวต่างชาติ (ที่มากับคนไทยเท่านั้น) ประมาณ 400 คน  

วัตถุประสงค์ของงาน :  

(1) เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
(2) เพื่อน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมไปบริจาค องค์กร AREYKSAT COMMUNITY CENTER 

(องค์กรเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กด้อยโอกาสในกัมพูชา) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ  
(3) เพื่อน ารายไดส้่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และสมาชิก 
(4) เพื่อเป็นโอกาสอันดีในการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

ชาวไทยในกัมพูชา 

กิจกรรมภายในงาน :  

- พิธีถวายราชสดุดี น้อมร าลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณ 

- กิจกรรมการแสดงบนเวที  และกจิกรรมสันทนาการอื่นๆ  

- กิจกรรมการออกร้านให้บริการ อาหารและเครื่องดืม่ จากหา้งร้านและบริษัทไทย 

- ซุ้มกจิกรรม เล่นเกมชิงของรางวัล อาทิ ปาเป้า ปาลูกโปง่ สอยดาว  

- การจบัฉลากผู้โชคดีเพือ่รบัของรางวัล 

**************** 
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ร่างก าหนดการ  

งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  

วันพฤหัสบดีท่ี 5 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 – 22.00 น.  

ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ 

17.30 – 18-30 น. ชุมชนไทย เดินทางมาถึง สถานเอกอัครราชทูตฯ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

18.30 – 19.00 น. เริ่มพิธีการ 

- เอกอัครราชทูต (ประธานในพิธี) กล่าวถวายราชสดุดี 

- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและรอ้งเพลงสรรเสริญพระบารมี  

19.00 – 22.00 น. เริ่มงานเลี้ยงรับรอง ร่วมรับประทานอาหาร รบัชมและร่วมกจิกรรมการแสดงบนเวที 

รวมถึงเล่นเกมในซุม้กิจกรรมต่างๆ 

 - เอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ 

- พิธีมอบรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 

2562 ที่ผ่านมา 

 - กิจกรรมบนเวที การแสดงดนตรี รอ้งเพลงเพือ่การกุศล และสันทนาการ  

- ซุ้มเกม ชิงของรางวัล 

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

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สีเหลือง/ทอง 

ผู้เข้าร่วม : ชุมชนไทย ครอบครัว ชาวต่างชาติ (ที่มากับคนไทยหรอืบริษัทไทยเท่านั้น)  
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ช่องทางในการร่วมสนับสนุนการจัดงาน 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยการโอน/ฝาก เข้าบัญชีธนาคาร 

(1) CAMBODIAN COMMERCIAL BANK (SAVING ACCOUNT)  

NAME: THE THAI BUSINESS COUNCIL OF CAMBODIA  

ACCOUNT NO: 001-2-01082-1-840  

(2) KRUNG THAI BANK PCL. (SAVING ACCOUNT)  

NAME: THE THAI BUSINESS COUNCIL OF CAMBODIA 

ACCOUNT NO: 999-1-02412-3  

(3) BANGKOK BANK PLC PHNOM PENH BRANCH (SAVING ACCOUNT)  

NAME: THAI BUSINESS COUNCIL IN CAMBODIA  

ACCOUNT NO: 04-840-832-1100490001  

กรุณาสแกนและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ secretary@tbcccambodia.org  / 

admin@tbcccambodia.org    

ส าหรับเงินสด เช็ค หรือการช าระรูปแบบอ่ืน โปรดติดต่อ เจ้าหน้าทีส่มาคม ที่ ส านักงาน ภายใน

สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ โทร. 016 958 065 / 089 976 844 

สนับสนุนซุ้มอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ รวมถึงสนับสนุนของรางวัลส าหรับการ

จัดกิจกรรมภายในงาน โปรดติดต่อ เจ้าหน้าทีส่มาคม ทีส่ านักงาน ภายในสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ โทร. 

016 958 065 / 089 976 844 อีเมล secretary@tbcccambodia.org  / admin@tbcccambodia.org  

 

********** 
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