
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ



ประธานพบสมาชิก

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ก๊ก ดอนส�ำรำญ

Fsct News ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ซึ่งตรงกับ 
วนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 ของ ชสอ. วนัเสาร์ที่  
8 มถินุายน พ.ศ.2556 ผมขอรายงานให้ท่านผู้แทนสหกรณ์ 
ทราบ ดงันี้ครบั

ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40  
ผมขอขอบคณุ ที่ปรกึษา กรรมการด�าเนนิการ ผู้ตรวจสอบ
กจิการ คณะผู้บรหิารชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ในทกุภมูภิาค 
ผู้สอบบญัช ีส�านกังานจงัหวดันนทบรุ ีส�านกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ทุกท่าน ที่ม ี
ส่วนส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จ ความก้าวหน้า มั่นคง 
ให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชกิ ท�าให้ ชสอ. ประสบความ
ส�าเรจ็ มผีลการด�าเนนิงานที่ประจกัษ์ในทกุ ๆ  ด้าน ปัจจบุนั 
ชสอ. มสีหกรณ์สมาชกิถงึ 1,004 สหกรณ์ เพิ่มขึ้น 45 สหกรณ์ 
มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14.36 มีทุนเรือนหุ้น
เพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 5.76 และมกี�าไรสทุธเิกนิเป้าที่ตั้งไว้  
ท�าให้สหกรณ์สมาชิกได้รับผลตอบแทนกลับคืนสู่สหกรณ์
สมาชิกในรูปเงินปันผลตามหุ ้นในอัตราร ้อยละ 5.40 
และเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 3.60 ซึ่งสูงกว่าปีก่อน  
และเพื่อเสรมิสร้างพื้นฐานทางการเงนิที่มั่นคง รวมทั้งความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ชสอ. ได้น�าเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุน
ต่อสนิทรพัย์เสี่ยงตามแนวทาง BASEL I - III ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานสากลมาใช้ โดย ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 ชสอ. 
ม ีBIS Ratio = 21.35% เมื่อเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ที่ไม่ต�่ากว่า 8.5% แสดงให ้
เห็นถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงของ ชสอ. ในด้านการ 
ส่งเสรมิพฒันาสหกรณ์สมาชกิ ชสอ. ได้ร่วมกบัชมรมสหกรณ์
ออมทรพัย์ภาคทั้ง 8 ชมรม จดัการอบรมสมัมนาเพื่อพฒันา
บคุลากรของสหกรณ์ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิาร

จัดการ ตามหลักสูตรต่างๆ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ. ได ้
มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ (Core Coop Banking) ที่เป็นมาตรฐานสากล  
รวมถึงการจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโครงสร้าง 
พื้นฐาน (Data Center Solution System) เพื่อให้บริการ
แก่สหกรณ์สมาชิก.โดยความร่วมมือสนับสนุนของคณะ 
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผมต้องขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกอีกครั้งที่ได ้ให ้การ
สนบัสนนุ ชสอ. ด้วยดเีสมอมา

FSCT News ฉบับนี้ เช่นเคยครับ เป็นการแนะน�า
รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งทั้งหมดคือ ผู้สมัครเลือกตั้งต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ จ�านวน 2 คน ต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการ  
จ�านวน 19 คน และสมัครเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการ  
จ�านวน 6 คน ในโอกาสที่ผมพ้นวาระในการด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการครบ 2 ปี ผมขอฝากคณะผู้บรหิาร ชสอ.  
ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ขอให้บริหารงาน ชสอ. ด้วย 
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักอุดมการณ์สหกรณ์ โดย 
ค�านงึถงึผลประโยชน์ของสหกรณ์สมาชกิเป็นส�าคญั ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “ชสอ. เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  
ธ�ารงไว้ซึ่งอดุมการณ์สหกรณ์และเป็นสากล ภายในปี 2559” 
และผมต้องขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
นักสหกรณ์ดีเด่น การประกวดรายงานกิจการดีเด่น และ 
ที่เพิ่มมาใหม่ในปีนี้ ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคดี
เด่น ประจ�าปี 2555 ทกุ ๆ ท่านที่ได้รบัการคดัเลอืกซึ่งถอืว่า
เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มี 
ความเจรญิก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ผมต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความส�าเร็จ มีสุขภาพก�าลังใจ และ 
สติป ัญญาที่ดี เพื่อร ่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ให้เจรญิก้าวหน้าสบืไป

ขอกราบขอบพระคณุและสวสัดคีรบั
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 	 เลือกตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้

ระเบียบวาระที่ 3		 รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2555

ระเบียบวาระที่ 4	 รับทราบเรื่องการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่	และการออกจากชุมนุมสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5 	 เลือกตัง้ประธานกรรมการ	และกรรมการด�าเนินการ

ระเบียบวาระที่ 6		 เลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจ�าปี	2556

ระเบียบวาระที่ 7		 รับทราบรายงานประจ�าปี	2555	 	

ระเบียบวาระที่ 8		 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2555

ระเบียบวาระที่ 9 	 พิจารณาอนุมัติงบดุลประจ�าปี	2555

ระเบียบวาระที่ 10		 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2555

ระเบียบวาระที่ 11 	 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย	ประจ�าปี	2556

ระเบียบวาระที่ 12		 ก�าหนดวงเงินซ่ึงชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี	2556	

ระเบียบวาระที่ 13		 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2556	

ระเบียบวาระที่ 14		 พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝาก	หรือลงทุนอื่นใด	

	 	 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 15		 พิจารณาอนุมัติให้น�าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

ระเบียบวาระที่ 16 	 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	(เกี่ยวกับวาระการด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ)

ระเบียบวาระที่ 17		 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง	 ประธานกรรมการ	 กรรมการด�าเนินการ	 

	 	 และผู้ตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์	(เกี่ยวกับจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการ)

ระเบียบวาระที่ 18		 พิจารณาแนวทางการจัดหาและการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

	 	 ส�าหรับสมาชิกและขบวนการสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 19 	 พิจารณาอนุมัติการขายที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 20		 รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	สถาบัน

	 	 หรือองค์การที่ชุมนุมสหกรณ์เป็นสมาชิก

ระเบียบวาระที่ 21		 เรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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นายณัฐศิษฐ์  ตันติสันติสม
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
ประธานผู้ตรวจสอบกจิการ

นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน์
ผู้ตรวจสอบกจิการ

นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์
ผู้ตรวจสอบกจิการ

นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
กรรมการด�าเนนิการ

นายกิตติชัย ฝันฝากจิต
กรรมการด�าเนนิการ

นายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล
กรรมการด�าเนนิการ

นาวาอากาศเอก นิวัติ พูนสิน
กรรมการด�าเนนิการ

นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
กรรมการด�าเนนิการ

นายปณิธาน ณ นคร
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายก๊ก ดอนส�าราญ  
ประธานกรรมการ

พลเรือโท บงกช ผาสุข 
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

กรรมการด�าเนินการชุดที่ 40 ประจ�าปี 2555 ที่พ้นวาระ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2555 ที่พ้นวาระ

4 FSCT news



ตามที่ ชสอ. ได้ประกาศรบัสมคัรเลอืกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ และผู้ตรวจสอบกจิการ โดยก�าหนด 
รับสมัครระหว่าง วันที่ 21 - 25 เมษายน 2556 นั้น บัดนี้ได้ด�าเนินการรับสมัครเลือกตั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง 
รายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ และผู้ตรวจสอบกจิการของชมุนมุสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ดงันี้

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 1

หมายเลขประจ�าตัว 3

หมายเลขประจ�าตัว 5

หมายเลขประจ�าตัว 2

หมายเลขประจ�าตัว 2

หมายเลขประจ�าตัว 4

หมายเลขประจ�าตัว 6

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์	
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	
การไฟฟ้านครหลวง	จ�ากัด

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
สหกรณ์ออมทรัพย์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและ
โรงเรียนเสนาธิการทหาร	จ�ากัด

นายสันติชัย บัวทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเพชรบูรณ์	จ�ากัด

นายประเสริฐ เมืองแก้ว
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง	จ�ากัด

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  
ชลาภิรมย์
สหกรณ์ออมทรัพย์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ�ากัด

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน	จ�ากัด

นายขจิต หมู่ดี
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขปทุมธานี	จ�ากัด

พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่	13	จ�ากัด

รายช่ือและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตัง้

ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร

ต�ำแหน่งกรรมกำรด�ำเนินกำร
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หมายเลขประจ�าตัว 7

หมายเลขประจ�าตัว 9

หมายเลขประจ�าตัว 11

หมายเลขประจ�าตัว 13

หมายเลขประจ�าตัว 15

หมายเลขประจ�าตัว 8

หมายเลขประจ�าตัว 10

หมายเลขประจ�าตัว 12

หมายเลขประจ�าตัว 14

หมายเลขประจ�าตัว 16

นายทองหล่อ ยมศรีเคน
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูมหาสารคาม	จ�ากัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการส�านกังานอยัการสงูสดุ	จ�ากดั

นายฤกษ์ชัย รัตรสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

นายปราโมช ถาวร
สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด

นายนิติเวช  นนท์จันทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขนครพนม	จ�ากัด

นายประดิษฐ หัสดี
สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง	จ�ากัด

พ.ต.อ.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสอบสวน 
กลาง-ต�ารวจสันติบาล-พสิจูนห์ลกัฐาน
ต�ารวจ	จ�ากัด

นายไพโรจน์ นวลคล้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

นายชนะ พงศ์สุวรรณ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี	จ�ากัด

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จ�ากัด

6 FSCT news



หมายเลขประจ�าตัว 17

หมายเลขประจ�าตัว 19

หมายเลขประจ�าตัว 18

นายธรรมรัตน์ พริกบุญจันทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด

นางชวลี สวัสดิบุตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน	จ�ากัด

นายช�านาญ อมตเวทย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร	จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตัว 1 หมายเลขประจ�าตัว 2 หมายเลขประจ�าตัว 3

หมายเลขประจ�าตัว 4 หมายเลขประจ�าตัว 5 หมายเลขประจ�าตัว 6

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ นางสุนารี มีทรัพย์ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์

นายอุทัย ศรีเทพ นายเอนก นาคดิลก นายแพทย์ วิษณุกร อ่อนประสงค์

ต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

สอ.ครูเชียงใหม่ จก. สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก.สอ.ศาลยุติธรรม จก.

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้จัดการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  
ประจ�าปี 2555 ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น คณะกรรมการได้พจิารณาคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ และบคุคลที่เหมาะสม ดงันี้

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์
ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)

สอ.ครูศรีสะเกษ จก.

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จก.

สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร จก.

สอ.ครูอุบลราชธานี จก.

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่มาก)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่มาก)
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สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จก. สอ.อนามัยสุรินทร์ จก.สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จก.

สอ.ครูนราธิวาส จก.สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก.

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จก.

สอ.ครูล�าพูน จก.

สอ.กรมวิชาการเกษตร จก.

สอ.ต�ารวจศรีสะเกษ จก.

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่)
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สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี จก.

สอ.ต�ารวจสอบสวนกลาง-ต�ารวจสันตบิาล- 
พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ จก.

สอ.สาธารณสุขเพชรบุรี จก.

สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จก.สอ.ต�ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร จก.

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดีมาก (ขนาดกลาง)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี (ขนาดกลาง)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ระดับดี (ขนาดเล็ก)

สอ.สาธารณสุขสมุทรสงคราม จก. สอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จก. สอ.พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จก.

สอ.พนักงาน บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์ 
อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จก.

สอ.โรงพยาบาลสุโขทัย จก.

สอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จก. สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จก.
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นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

นายพิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา
ประธานกรรมการ	

สอ.สาธารณสุขสมุทรสงคราม	จก.

นางสาวภนิดา  จารุแสงไพโรจน์
ผู้จัดการ	สอ.ครูเชียงใหม่	จก.

นายวิชัย  เต็งรัตน์ล้อม
ผู้จัดการ	สอ.ครูน่าน	จก.

นายประสาทศิลป์  ฉิมนอก
รองประธานกรรมการ
สอ.ครูนครราชสีมา	จก.

นายเติมศักดิ์  จันทะจร
ผู้จัดการ	สอ.ครูมหาสารคาม	จก.

นายธนิต  ยิ้มแก้ว
ประธานกรรมการ	

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย	จก.

นายขจิต  หมู่ดี
ประธานกรรมการ

สอ.สาธารณสุขปทุมธานี	จก.

พ.ต.อ.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ 
เหรัญญิก	

สอ.ต�ารวจสอบสวนกลาง-ต�ารวจสันติบาล- 
พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ	จก.

นายศุภรัฐ  พูนกล้า
ประธานกรรมการ

สอ.อนามัยสุรินทร์	จก.

นายธงชัย ณ ถลาง
รองประธานกรรมการ

สอ.ครูภูเก็ต	จก.

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

นางระเบียบ  ชูวา
ผู้จัดการ

สอ.อนามัยสุรินทร์	จก.

นางโชติกา  บุญรังศรี
ผู้จัดการ	

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย	จก.

นางเยาวเรศ  พูลทวี
ผู้จัดการ	

สอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	จก.

สาขานักบริหาร

สาขานักปฏิบัติการ

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
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ผลการประกวดรายงานกิจการประจ�าปีดีเด่น ประจ�าปี 2555

รางวัลรายงานกิจการ ระดับดีเด่น

รางวัลรายงานกิจการ ระดับดีมาก

รางวัลรายงานกิจการ ระดับดี

1. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยตุธิรรม จ�ากดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสระแก้ว จ�ากดั
4. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบรุ ีจ�ากดั
5. สหกรณ์ออมทรพัย์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ จ�ากดั
6. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูชยันาท จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�าพูน จ�ากดั

1. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ากดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่ จ�ากดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลศรสีงัวาลย์ จ�ากดั
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

ผลการคัดเลือกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2555

13FSCT news



สหกรณ์สมาชิกที่ให้การสนับสนุน 
และใช้บริการทางธุรกรรมกับ ชสอ. 

มากที่สุดในปีบัญชี 2555

	 1)	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง	จ�ากัด

	 2)	 สหกรณ์ออมทรัพย์	กทม.	จ�ากัด

	 3)	 สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่	จ�ากัด

	 4)	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดนภาค	2	จ�ากัด

	 5)	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด

	 6)	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	จ�ากัด

	 7)	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	จ�ากัด

	 8)	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี	จ�ากัด

	 9)	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจปัตตานี	จ�ากัด

	 10)	 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	จ�ากัด

	 11)	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก	จ�ากัด

	 12)	 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด

	 13)	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช	จ�ากัด

	 14)	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	จ�ากัด
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