
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
วันเสารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร 
ศูนยแสดงสนคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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FSCT News ฉบบันี้เปนฉบบัพเิศษ ซึ่งตรงกบัวนัประชมุใหญสามญัประจาํป 2557 
ของ ชสอ. วนัเสารที่ 7 มถินุายน พ.ศ. 2557 ผมขอรายงานใหทานผูแทนสหกรณทราบ 
ดงันี้ครบั

ในนามของคณะกรรมการดาํเนนิการ ชดุที่ 41 ผมขอขอบคณุ ที่ปรกึษา กรรมการ
ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ คณะผูบริหารชมรมสหกรณออมทรัพยในทุกภูมิภาค 
ผูสอบบญัช ีเจาหนาที่ ชสอ. และมวลสมาชกิสหกรณ ที่มสีวนสาํคญัในการสรางความสาํเรจ็ 
ความกาวหนา มั่นคงใหแก ชสอ. และสหกรณสมาชกิ ทาํให ชสอ. ประสบความสาํเรจ็
มผีลการดาํเนนิงานที่ประจกัษในทกุ ๆ ดาน 

ปจจบุนั (ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557) ชสอ. มจีาํนวนสหกรณสมาชกิ 1,025 สหกรณ มสีนิทรพัยรวม 61,610.83 ลานบาท 
และสามารถบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดกําไรสุทธิ 912.99 ลานบาท การดําเนินงานที่ผานมา ชสอ. มีการใหกูยืม การรับฝาก
และการลงทุนอยางเหมาะสม มุงเนนใหมีการออมเงินจากสหกรณสมาชิก การควบคุมการปลอยสินเชื่อโดยดูจากความสามารถ
ในการชําระหนี้คืนของสหกรณสมาชิกเปนหลัก มีความระมัดระวังในการบริหารงาน ไมมีการกอหนี้มากจนเกินตัว ทําใหมีตนทุน
ทางการเงนิตํ่า มคีวามเขมงวด โปรงใส เสมอภาค และเที่ยงธรรมในการบรหิารงานจนเปนที่ประจกัษ และกอใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
แก ชสอ. อกีทั้งมกีารลงทนุในหลกัทรพัยตาง ๆ ที่มอีตัราผลตอบแทนคอนขางดแีละมคีวามเสี่ยงตํ่า จงึสงผลสะทอนตออตัรากาํไร
จากการดาํเนนิงานที่สูงขึ้นมาก และสงผลตออตัราผลตอบแทนตอสนิทรพัยและอตัราผลตอบแทนตอสวนของทนุ ในระดบัที่นาพอใจ 
ทําให ชสอ. สามารถสงมอบความสุขและสิ่งดี ๆ กลับคืนไปใหแกสหกรณสมาชิก ในรูปเงินปนผลตามหุนในอัตรารอยละ 5.60 
(ปกอนรอยละ 5.40) และเงนิเฉลี่ยคนืในอตัรารอยละ 3.70 (ปกอนรอยละ 3.60) ซึ่งสูงกวาปกอน

ในดานการสงเสริมพัฒนาสหกรณสมาชิก ชสอ. ไดรวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคทั้ง 8 ชมรม จัดการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักสูตรตาง ๆ และดานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย ชสอ. ไดมุงมั่นอยางเต็มที่ในการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยที่เปน
มาตรฐานสากล รวมถงึการจดัทาํศูนยคอมพวิเตอรและระบบโครงสรางพื้นฐาน (Core Center Solution System) แกสหกรณสมาชกิ 
โดยความรวมมอืสนบัสนนุของคณะผูเชี่ยวชาญจากสถาบนัตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

FSCT ฉบบันี้ เชนเคยครบั เปนการแนะนาํรายชื่อผูสมคัรเลอืกตั้งทั้งหมด คอื ผูสมคัรรบัเลอืกตั้งตาํแหนงกรรมการดาํเนนิการ 11 คน 
ขอถอนการสมคัร 1 คน คงเหลอื 10 คน และผูสมคัรผูตรวจสอบกจิการ 4 คน โดยตาํแหนงกรรมการดาํเนนิการ ลาํดบัที่ 1 - 7 
อยูในตาํแหนงตามวาระ 2 ป และลาํดบัที่ 8 อยูในตาํแหนงตามวาระที่เหลอือยูของผูที่ตนแทน 1 ป และผูตรวจสอบกจิการ 3 คน 
อยูในตาํแหนงตามวาระ 1 ป ผมหวงัวาผูที่ชนะการเลอืกตั้งจะเขามาบรหิารและทาํหนาที่ตรวจสอบกจิการ ชสอ. ดวยความซื่อสตัย โปรงใส 
ยึดหลักสหกรณ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ และผมตองขอแสดงความยินดีกับสหกรณที่สนับสนุน
การใชธรุกรรมกบั ชสอ. มากที่สดุ สหกรณออมทรพัยดเีดน นกัสหกรณดเีดน ชมรมสหกรณออมทรพัยดเีดน รายงานกจิการดเีดน 
และสหกรณออมทรัพยที่เปนตัวอยางปฏิบัติงานที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ ประจําป 2556 ทุกทานที่ไดรับ
การคดัเลอืก

ทายนี้ ผมขอขอบพระคุณสหกรณสมาชิกที่ใหการสนับสนุน ชสอ. ในทุก ๆ 
ดานดวยดเีสมอมา และขอใหทกุทานประสบแตความสขุ ความสาํเรจ็ มสีขุภาพกาํลงัใจ 
และสติปญญาที่ดีในการทํางาน เพื่อรวมกันพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพย
ใหเจรญิกาวหนาสบืไป

ขอกราบขอบพระคณุและสวสัดคีรบั

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั

เรียน ทานประธานกรรมการ/
 ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน

ประธานพบสมาชิก ฉบับประชุมใหญ
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เลอืกตั้งคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 3  รบัทราบเรื่องการรบัรองรายงานการประชมุใหญสามญั ประจาํป 2556

ระเบียบวาระที่ 4 รบัทราบเรื่องการรบัสหกรณสมาชกิเขาใหม และการออกจากชมุนมุสหกรณ

ระเบียบวาระที่ 5 เลอืกตั้งกรรมการดาํเนนิการ

ระเบียบวาระที่ 6 เลอืกตั้งผูตรวจสอบกจิการประจาํป 2557

ระเบียบวาระที่ 7  รบัทราบรายงานประจาํป 2556  

ระเบียบวาระที่ 8  พจิารณารายงานของผูตรวจสอบกจิการประจาํป 2556

ระเบียบวาระที่ 9  พจิารณาอนมุตังิบดลุประจาํป 2556

ระเบียบวาระที่ 10  พจิารณาอนมุตัจิดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํป 2556

ระเบียบวาระที่ 11  พจิารณาอนมุตัแิผนงานและงบประมาณรายรบั-รายจาย ประจาํป 2557

ระเบียบวาระที่ 12  กาํหนดวงเงนิซึ่งชมุนมุสหกรณอาจกูยมืหรอืคํ้าประกนัประจาํป 2557 

ระเบียบวาระที่ 13  พจิารณาคดัเลอืกผูสอบบญัชปีระจาํป 2557

ระเบียบวาระที่ 14  พจิารณาอนมุตักิารนาํเงนิไปฝาก หรอืลงทนุอื่นใด

  ตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ

ระเบียบวาระที่ 15  รบัทราบเรื่องการดาํเนนิงานของสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

  สถาบนัหรอืองคการที่ชมุนมุสหกรณเปนสมาชกิ

ระเบียบวาระที่ 16  เรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

วันเสารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ หองรอยัล จบูิลี่ บอลรมู อาคารชาเลนเจอร

ศนูยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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รศ.ดร.วรวุฒิ  หิรัญรักษ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายวิชา  จันทรดาประดิษฐ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายสมชาย  คําใส
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นายชัยรัตน  ปนนวน
เลขานุการ

นายโอภาส  จันทรโต
กรรมการดําเนินการ

นายอุทัย  ศรีเทพ
ประธานผูตรวจสอบกิจการ

นายธนู  โพธิ์ทอง
กรรมการดําเนินการ

นายแพทยวิษณุกร  ออนประสงค
ผูตรวจสอบกิจการ

นายประเสริฐ  เมืองแกว
กรรมการดําเนินการ

นางสาวสมหมาย  สราญจิตร    
ผูตรวจสอบกิจการ

นายทองหลอ  ยมศรีเคน
กรรมการดําเนินการ

กรรมการดําเนินการชดุที ่41 ทีพ่นวาระ

ผูตรวจสอบกิจการ ประจาํป 2556 ท่ีพนวาระ 

วาระ

วาระ

5ฉบับพิเศษ



ตามที่ ชสอ. ไดประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดาํเนนิการ 11 คน ขอถอนการสมคัร 1 คน คงเหลอืผูสมคัรรบัเลอืกตั้งเปนกรรมการดาํเนนิการ 10 คน และมผีูสมคัร
รบัเลอืกตั้งเปนผูตรวจสอบกจิการ 4 คน ดงัมรีายชื่อและหมายเลขประจาํตวัผูสมคัรตอไปนี้

รายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง

ตําแหนงกรรมการดําเนินการ

หมายเลขประจําตัว 1
นายปณิธาน ณ นคร

สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด

หมายเลขประจําตัว 4
พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต  กลัมพากร

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 8
นางสาวสมหมาย  สราญจิตร

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
แพนเอเชีย เปเปอรไทย จํากัด

หมายเลขประจําตัว 6
นายเอนก  นาคดิลก

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประสาท จํากัด

หมายเลขประจําตัว 2
นายชํานาญ  อมตเวทย

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํากัด

หมายเลขประจําตัว 5
นายชุมพล  คําปา

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด

หมายเลขประจําตัว 9
นายวินัย  ทองทิพย

สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 7
นายศักดิ์ชัย  พงษเพชร

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 3
นายโอภาส  จันทรโต

สหกรณออมทรัพยพนักงานไฟฟาเขต 2 
พิษณุโลก (2521) จํากัด

ผูสมัคร

ขอถอนการสมัคร
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ตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ

ตําแหนงกรรมการดําเนินการ

หมายเลขประจําตัว 1
นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน

หมายเลขประจําตัว 10
นายมะณู  บุญศรีมณีชัย

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด

หมายเลขประจําตัว 3
นางสุนารี  มีทรัพย

หมายเลขประจําตัว 2
นายอุทัย  ศรีเทพ

หมายเลขประจําตัว 11
นายกิตติชัย  ฝนฝากจิต

สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 4
นายแพทยวิษณุกร  ออนประสงค
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ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน และนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2556

ตามที่ ชสอ. ไดจดัการคดัเลอืกสหกรณออมทรพัยดเีดนและนกัสหกรณออมทรพัยดเีดน ประจาํป 2556 ซึ่งไดเชญิชวนใหสหกรณ
สมาชกิเขารบัการคดัเลอืกสหกรณออมทรพัยดเีดน และเสนอชื่อผูที่เหมาะสมเขารบัการคดัเลอืกนกัสหกรณออมทรพัยดเีดน คณะกรรมการ
ไดพจิารณาคดัเลอืกสหกรณออมทรพัย และบคุคลที่เหมาะสม ดงันี้

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�´Õà´‹¹

สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญมาก)

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญมาก)

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญมาก)
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง จํากัด

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากัด สหกรณออมทรัพย
กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด

สหกรณออมทรัพย
พนักงาน ไอ อาร พี ซี จํากัด

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

อุบลราชธานี จํากัด

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญ)

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญ)

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดกลาง)
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นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก 

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี

พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต  กลัมพากร
รองประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

นายวีระศักดิ์  ศรีบุรุษ
กรรมการ/เลขานุการ 
สหกรณออมทรัพย

ครูสุราษฎรธานี จํากัด

นายธีระศักดิ์  มักคุน
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขตรัง จํากัด

นายพิจิตร  อันอาตมงาม
รองประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพย
ครูจันทบุรี จํากัด

นายเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ
กรรมการ 

สหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

นายสมชาย  เพชรอําไพ
ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด

นายเสรี  ปรัชญกุล
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด

ไมมผีูผานการคดัเลอืก

นักสหกรณออมทรัพยดีเดน

สาขานักวิชาการ

สาขานักบริหาร
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นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี

นายดิเรก  แจมสุริยา
ผูจัดการ

สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด

นายสมนึก  จันทรแกว 
ผูจัดการ  

สหกรณออมทรัพย
ครูนครศรีธรรมราช จํากัด

นางประนอม  แดงงาม
รองผูจัดการ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด

นายสันติ์เพ็ชญ  มีสามเสน 
ผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

นางนุชนาฎ  แกวไทย
ผูจัดการ

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ จํากัด

พันตํารวจโท ชัยยันต  สอนเสียม 
ผูจัดการ

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร จํากัด

นายวีระยุทธ  พิพัฒน
ผูจัดการ

สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขตรัง จํากัด

สาขานักปฏิบัติการ
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1. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยครลูําพนู จํากัด

1. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพนู จํากัด

4. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชัยภมูิ จํากัด
5. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด
6. สหกรณออมทรัพยครศูรีสะเกษ จํากัด

ผลการประกวดรายงานกิจการดีเดน ประจําป 2556
ระ

ดับ
ดีเ

ดน
ระ

ดับ
ดีม

าก
ระ

ดับ
ดี

1 2 3

1. สหกรณออมทรัพยครอูุทัยธานี จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 
3. สหกรณออมทรัพยครชูลบุรี จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

1 2 3

1 2 3 4 5 6

4
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ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2556 

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก 
ผลงานนวัตกรรม คือ การคํานวณเงินกู้แบบไม่จํากัดเพดาน

ถึงเกษียณอายุ 
โดย สหกรณออมทรัพยครสูมุทรสงคราม จํากัด

ผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ดเีดนระดบัประเทศ ประจาํป 2556

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลงานนวัตกรรม คือ การบริการทางการเงินระบบ online 

ผ่าน ATM
โดย สหกรณออมทรัพยครอูุดรธานี จํากัด

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก

ผลการคัดเลือกชมรมสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2556

ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2556
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ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยที่เปนตัวอยางแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ : CQA ประจําป 2556

หมวด 1 การนําองคกร
 1. สหกรณออมทรพัยครูเชยีงใหม จาํกดั 
 2. สหกรณออมทรพัยครูศรสีะเกษ จาํกดั
 3. สหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลศรสีงัวาลย จาํกดั
 4. สหกรณออมทรพัยครูอทุยัธาน ีจาํกดั
 5. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสมีา จาํกดั
 6. สหกรณออมทรพัยกรมวชิาการเกษตร จาํกดั
 7. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุลาํพูน จาํกดั

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ
 1. สหกรณออมทรพัยครูศรสีะเกษ จาํกดั
 2. สหกรณออมทรพัยครูอทุยัธาน ีจาํกดั
 3. สหกรณออมทรพัยครูเชยีงใหม จาํกดั
 4. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสมีา จาํกดั
 5. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุลาํพูน จาํกดั
 6. สหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลศรสีงัวาลย จาํกดั
 7. สหกรณออมทรพัยครูแพร จาํกดั
 8. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเชยีงใหม จาํกดั
 9. สหกรณออมทรพัยกรมวชิาการเกษตร จาํกดั

หมวด 3 การมุงเนนผูใชบริการ
 1. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุลาํพูน จาํกดั
 2. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสมีา จาํกดั

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
 1. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสมีา จาํกดั
 2. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุลาํพูน จาํกดั
 3. สหกรณออมทรพัยครูเชยีงใหม จาํกดั

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
 1. สหกรณออมทรพัยครูศรสีะเกษ จาํกดั
 2. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุลาํพูน จาํกดั
 3. สหกรณออมทรพัยครูแพร จาํกดั
 4. สหกรณออมทรพัยกรมวชิาการเกษตร จาํกดั
 5. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสมีา จาํกดั

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
 สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสมีา จาํกดั
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สหกรณสมาชิกที่ใหการสนับสนุน
และใชบริการทางธุรกรรม กับ ชสอ. มากที่สุด

ในปบัญชี 2556

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด

สหกรณออมทรัพย กทม. จํากัด

สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด

สหกรณออมทรัพยแอนเซลล จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด

สหกรณออมทรัพยกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจปาไม จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด

สหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด

สหกรณออมทรัพยขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นยโสธร จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด
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