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ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2558
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ประมวลภาพประชุมใหญ่

ฉบับพิเศษ

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
FSCT News ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ซึ่งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 ของ ชสอ. วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ผมขอรายงานให้ท่านผู้แทนสหกรณ์ทราบ ดังนี้ครับ
ในนามของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 42 ผมขอขอบคุณ ทีป่ รึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ คณะกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ชมรม ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ์ ที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จ
ความก้าวหน้า มั่นคงให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ท�ำให้ ชสอ. ประสบความส�ำเร็จ มีผลการด�ำเนินงานที่ประจักษ์ในทุก ๆ ด้าน
ปัจจุบนั (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) ชสอ. มีจ�ำนวนสหกรณ์สมาชิก 1,046 สหกรณ์ มีสนิ ทรัพย์รวม 69,557 ล้านบาท และสามารถบริหาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดก�ำไรสุทธิ 1,193 ล้านบาท ผลการด�ำเนินงานของ ชสอ. ที่ผ่านมา อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีการรับฝาก การให้กู้ยืมและ
การลงทุนอย่างเหมาะสม มุง่ เน้นให้มกี ารออมเงินจากสหกรณ์สมาชิก การควบคุมการปล่อยสินเชือ่ โดยดูจากความสามารถในการช�ำระหนีค้ นื
ของสหกรณ์สมาชิกเป็นหลัก มีความระมัดระวังในการบริหารงาน ไม่มีการก่อหนี้มากจนเกินตัว ท�ำให้มีต้นทุนทางการเงินต�ำ่ บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส ความรอบคอบ มั่นคง และปลอดภัย เห็นได้จาก ชสอ.ไม่มีเงินไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม้แต่บาทเดียว
ส่งผลสะท้อนต่ออัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานทีส่ งู ขึน้ มาก และส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ในระดับทีน่ า่ พอใจ ท�ำให้ ชสอ. สามารถส่งมอบความสุขและสิง่ ดี ๆ กลับคืนไปให้แก่สหกรณ์สมาชิก ในรูปเงินปันผลตามหุน้ ในอัตราร้อยละ
5.80 (ปีกอ่ นร้อยละ 5.60) และเงินเฉลีย่ คืนในอัตราร้อยละ 3.80 (ปีกอ่ นร้อยละ 3.70) ซึง่ สูงกว่าปีกอ่ น จากการบริหารทีก่ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ ชสอ. จนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ ชสอ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ที่ระดับ Aแนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ.
ในด้านการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคทั้ง 8 ชมรม จัดการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ตามหลักสูตรต่าง ๆ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ. ได้มงุ่ มัน่ อย่างเต็มทีใ่ นการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดท�ำ
ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานแก่สหกรณ์สมาชิก โดยความร่วมมือสนับสนุนของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผมต้องขอบคุณสหกรณ์สมาชิกอีกครั้งที่ให้การสนับสนุน ชสอ. ด้วยดีเสมอมา
FSCT ฉบับนี้ เช่นเคยครับ เป็นการแนะน�ำผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งประธานกรรมการ 2 คน
กรรมการด�ำเนินการ 14 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 6 คน โดยประธานกรรมการและกรรมการด�ำเนินการล�ำดับที่ 1 - 7 อยู่ในต�ำแหน่ง
ตามวาระ 2 ปี และล�ำดับที่ 8 - 9 อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 1 ปี และผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 1 ปี ผมหวังว่าผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้ง จะเข้ามาบริหารและท�ำหน้าที่ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักสหกรณ์ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของสหกรณ์สมาชิกเป็นส�ำคัญ และผมต้องขอแสดงความยินดีกบั สหกรณ์ทสี่ นับสนุนการใช้ธรุ กรรมกับ ชสอ. มากทีส่ ดุ สหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น
นักสหกรณ์ดีเด่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น รายงานกิจการดีเด่น และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างปฏิบัติงานที่ดีในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ CQA ประจ�ำปี 2557
ท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณสหกรณ์สมาชิกทีใ่ ห้การสนับสนุน ชสอ. ในทุก ๆ ด้านด้วยดีตลอดมา และขอให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข
ความส�ำเร็จ มีสุขภาพก�ำลังใจ และสติปัญญาที่ดีในการท�ำงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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กรรมการด�ำเนินการชุดที่ 42 ที่พ้นวาระ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

นายประดิษฐ หัสดี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายขจิต หมู่ดี
เลขานุการ

พลโท ดร.วีระ วงศ์ สรรค์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายศรีโพธิ์ วายุพกั ตร์
กรรมการด�ำเนินการ

นายสันติชัย บัวทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์
กรรมการด�ำเนินการ

พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต กลัมพากร
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นายกิตติชัย ฝั นฝากจิต
กรรมการด�ำเนินการ

นายมะณู บุญศรีมณีชัย
กรรมการด�ำเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557 ที่พ้นวาระ

นายแพทย์ วษิ ณุกร อ่ อนประสงค์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอุทยั ศรี เทพ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสุนารี มีทรั พย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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รายชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด (ชสอ.) ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการ
กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครต�ำแหน่งประธานกรรมการ 2 คน ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ 15 คน
และมีผู้สมัครต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 6 คน ดังมีรายชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครต่อไปนี้

ตำำแหน่งประธานกรรมการ

หมายเลขประจ�ำตัว 1

หมายเลขประจ�ำตัว 2

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด

พลตรี ยุทธเดช พุฒตาล
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำกัด

ตำำแหน่งกรรมการดำำ เนนิ การ

หมายเลขประจ�ำตัว 1

หมายเลขประจ�ำตัว 2

หมายเลขประจ�ำตัว 3

นายประดิษฐ หัสดี
สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ�ำกัด

ร้ อยต�ำรวจตรี จรัส แสงวรรณลอย
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสงขลา จ�ำกัด

นายสมชัย อ�ำภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ

หมายเลขประจ�ำตัว 4

หมายเลขประจ�ำตัว 5

หมายเลขประจ�ำตัว 6

นายชัยรัตน์ ปั นนวน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จ�ำกัด

นายสมยศ เสาวคนธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ�ำกัด

นายณฐกร แก้ วดี
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ�ำกัด

หมายเลขประจ�ำตัว 7

หมายเลขประจ�ำตัว 8

หมายเลขประจ�ำตัว 9

พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำนักงานเลขานุการ
กองทัพบก จ�ำกัด

นายเสกสรรค์ โสภารัตน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

หมายเลขประจ�ำตัว 10

หมายเลขประจ�ำตัว 11

หมายเลขประจ�ำตัว 12

นาวาอากาศเอก นิวัติ พูนสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จ�ำกัด

นายเจิด จันทโรทัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ�ำกัด

นายอารมย์ กัณหา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จ�ำกัด
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หมายเลขประจ�ำตัว 13

หมายเลขประจ�ำตัว 14

หมายเลขประจ�ำตัว 15

ดร.สามัคคี เดชกล้ า
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จ�ำกัด

นายสุรัตน์ จันทร์ วันเพ็ญ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จ�ำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ มงคล ตัง้ เง็กกี่
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด

ตำำแหน่งผู้ตรวจสอบกจิ การ

หมายเลขประจ�ำตัว 1

หมายเลขประจ�ำตัว 2

หมายเลขประจ�ำตัว 3

หมายเลขประจ�ำตัว 4

หมายเลขประจ�ำตัว 5

หมายเลขประจ�ำตัว 6

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์

นายแพทย์ วษิ ณุกร อ่ อนประสงค์

นายอุทยั ศรีเทพ

ดร.วันทนา บ่ อโพธิ์

นางสุนารี มีทรัพย์

นายธนะ บ�ำรุ งแสง

ฉบับพิเศษ

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ประจ�ำปี 2557
ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ� ำกัด ได้จัดการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่
เหมาะสม ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ำกัด
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รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
(ขนาดใหญ่มาก)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
(ขนาดใหญ่มาก)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ำกัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสตูล จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเพชรบุรี จ�ำกัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
(ขนาดกลาง)

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ�ำกัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
(ขนาดกลาง)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ฉบับพิเศษ

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
สาขานักวิชาการ
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

สาขานักบริหาร
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น

นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ำกัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก

นายอุดม จิรเศวตกุล
กรรมการ/เลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด

นายประเวศ  ค�ำหงส์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ำกัด

นายมานะ  ชัยชนะ
กรรมการ/เลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น

นายอนันต์  ภู่พานิช
รองผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด

นายธวัช  จิตรชอบค้า
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุทัยธานี จ�ำกัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

นางกัญญา  ผักกระโทก
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด

นางสุรัชนีย์  ชัยชนะ
รองผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรื่อง ผลการประกวดรายงานกิจการประจ�ำปีดีเด่น ประจ�ำปี 2557

ระดับดีเด่น

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด

ระดับดีมาก

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้จัดการประกวดรายงานกิจการประจ�ำปีดีเด่น ประจ�ำปี 2557
ซึง่ ได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกส่งรายงานกิจการประจ�ำปี เข้าประกวด คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว ผลการประกวด เป็นดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ�ำกัด

ระดับดี

12

1

1

2

2

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด

1

3

2

3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำกัด

3

4

ฉบับพิเศษ

ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557

ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557

ชื่อผลงาน “คลิป...สหกรณ์เพื่อนคิด” ตัวแทนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด

FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2558

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ประจ�ำปี 2557
ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุณภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ (Cooperative Quality Award: CQA) กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
อบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเผยแพร่และรณรงค์ให้มีการน�ำองค์ความรู้ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่ดีไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการตามข้อก� ำหนดในเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านทีด่ ใี นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ประจ�ำปี 2557 ขึน้ มีสหกรณ์ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ำกัด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

1
3
5
6

การน�ำองค์กร
การมุ่งเน้นผู ้ใช้บริการ
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุ คคล
การจัดการกระบวนการ

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
หมวด 2 การวางแผนกลยุ ทธ์
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู ้ใช้บริการ

3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จ�ำกัด
หมวด 1 การน�ำองค์กร

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู ้ใช้บริการ

5. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำปาง จ�ำกัด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุ คคล

ฉบับพิเศษ

สหกรณ์สมาชิกที่ให้การสนับสนุน
และใช้บริการทางธุรกรรม กับ ชสอ. มากที่สุด
ในปีบัญชี 2557

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจศรีสะเกษ จ�ำกัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ชัยภูมิ จ�ำกัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ำกัด
9. สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ สปท. จ�ำกัด
11. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด
12. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ำกัด
13. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด
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