
                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจชุมพร  จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท  
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจระนอง จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจนครศรีธรรมราช จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจพงังา จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจกระบ่ี จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูเกต็ จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจพทัลุง  จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสตูล  จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสงขลา  จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจตรัง  จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจยะลา จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจนราธิวาส จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            ร้อยตาํรวจโท 
                           ( สุวิทย ์  มากดว้ง ) 

                                 ประธานกรรมการ  
                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

ติดต่อ/ประสานงาน 
คุณวรรณดี  ทองสง่า    
โทร. 077-201164 ต่อ 19 , 086-5934087



                     ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ 
                                2/99  ถ.แหล่งพระราม   ต.บ่อยาง   อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
                                 โทรศัพท์   074-322522, 074-326772   โทรสาร  074-322522   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี  สอ.2064 /2558 

                                29  กรกฎาคม  2558 

เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจปัตตานี จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 
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                           ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 
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เร่ือง    ขอเชิญร่วมสมัมนาโครงการเช่ือมโยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจตระเวนชายแดนท่ี 41 จาํกดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. กาํหนดการโครงการสมัมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้  1   ใบ 
   2. แบบตอบรับการเขา้ร่วมสมัมนา   1   ใบ 

             ตามท่ี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 
สุราษฎร์ธานี  จํากัด   เ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภาคใต้ นั้ น  
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงไดก้าํหนดจดัสมัมนาโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยต์าํรวจภาคใต ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัสร้างเครือข่าย
สหกรณ์พนัธมิตรให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี และไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างสัมพนัธภาพอนัดีต่อกัน เพื่อส่งผลต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ จึงได้
กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 

            ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ท่ีดีเลิศ มาบรรยาย  จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี  
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย สหกรณ์ละ 2 ท่าน หากเกินเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท  โดยใหส่้งแบบตอบรับ
การเขา้ร่วมสมัมนากลบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558  ทางโทรสาร
หมายเลข  077-221515  ตามแบบตอบรับท่ีไดส่้งมาพร้อมหนงัสือน้ีดว้ยแลว้ 
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กาํหนดโครงการข้ึนในระหว่างวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น 
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