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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

เรียน	 ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน

FSCT News ฉบบันี้เป็นฉบบัพเิศษ ซึ่งตรงกบัวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2558 ของ ชสอ. วนัเสาร์ที่ 6 มถินุายน พ.ศ. 2558  
ผมขอรายงานให้ท่านผู้แทนสหกรณ์ทราบ ดงันี้ครบั

ในนามของคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที่ 42 ผมขอขอบคณุ ที่ปรกึษา คณะกรรมการด�าเนนิการ ผูต้รวจสอบกจิการ คณะกรรมการ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ชมรม ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ์ ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จ  
ความก้าวหน้า มั่นคงให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชกิ ท�าให้ ชสอ. ประสบความส�าเรจ็ มผีลการด�าเนนิงานที่ประจกัษ์ในทกุ ๆ ด้าน

ปัจจบุนั (ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558) ชสอ. มจี�านวนสหกรณ์สมาชกิ 1,046 สหกรณ์ มสีนิทรพัย์รวม 69,557 ล้านบาท และสามารถบรหิาร 
สนิทรพัย์ที่มอียู่ให้เกดิก�าไรสทุธ ิ1,193 ล้านบาท ผลการด�าเนนิงานของ ชสอ. ที่ผ่านมา อยู่ในระดบั “ดมีาก” มกีารรบัฝาก การให้กู้ยมืและ
การลงทนุอย่างเหมาะสม มุง่เน้นให้มกีารออมเงนิจากสหกรณ์สมาชกิ การควบคมุการปล่อยสนิเชื่อโดยดจูากความสามารถในการช�าระหนี้คนื 
ของสหกรณ์สมาชกิเป็นหลกั มคีวามระมดัระวงัในการบรหิารงาน ไม่มกีารก่อหนี้มากจนเกนิตวั ท�าให้มตี้นทนุทางการเงนิต�่า บรหิารงาน 
ด้วยความโปร่งใส ความรอบคอบ มั่นคง และปลอดภัย เห็นได้จาก ชสอ.ไม่มีเงินไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม้แต่บาทเดียว  
ส่งผลสะท้อนต่ออตัราก�าไรจากการด�าเนนิงานที่สงูขึ้นมาก และส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทนุ  
ในระดบัที่น่าพอใจ ท�าให้ ชสอ. สามารถส่งมอบความสขุและสิ่งด ีๆ  กลบัคนืไปให้แก่สหกรณ์สมาชกิ ในรปูเงนิปันผลตามหุน้ในอตัราร้อยละ 
5.80 (ปีก่อนร้อยละ 5.60) และเงนิเฉลี่ยคนืในอตัราร้อยละ 3.80 (ปีก่อนร้อยละ 3.70) ซึ่งสงูกว่าปีก่อน จากการบรหิารที่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพ
สูงสุดแก่ ชสอ. จนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ ชสอ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ที่ระดับ A-  
แนวโน้มอนัดบัเครดติ คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถงึความแขง็แกร่งทางการเงนิและการบรหิารของ ชสอ.

ในด้านการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคทั้ง 8 ชมรม จัดการอบรมสัมมนาเพื่อ
พฒันาบคุลากรของสหกรณ์ให้มคีวามรู้ความสามารถในการบรหิารจดัการ ตามหลกัสูตรต่าง ๆ และด้านการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของสหกรณ์ออมทรพัย์ ชสอ. ได้มุง่มั่นอย่างเตม็ที่ในการจดัหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถงึการจดัท�า 
ศูนย์คอมพวิเตอร์และระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่สหกรณ์สมาชกิ โดยความร่วมมอืสนบัสนนุของคณะผูเ้ชี่ยวชาญจากสถาบนัต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ผมต้องขอบคณุสหกรณ์สมาชกิอกีครั้งที่ให้การสนบัสนนุ ชสอ. ด้วยดเีสมอมา 

FSCT ฉบับนี้ เช่นเคยครับ เป็นการแนะน�าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งประธานกรรมการ 2 คน  
กรรมการด�าเนนิการ 14 คน และผู้ตรวจสอบกจิการ 6 คน โดยประธานกรรมการและกรรมการด�าเนนิการล�าดบัที่ 1 - 7 อยู่ในต�าแหน่ง 
ตามวาระ 2 ปี และล�าดบัที่ 8 - 9 อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี และผู้ตรวจสอบกจิการ อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี ผมหวงัว่าผู้ที่ได้รบั 
การเลอืกตั้ง จะเข้ามาบรหิารและท�าหน้าที่ตรวจสอบกจิการ ชสอ. ด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ยดึหลกัสหกรณ์ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ 
ของสหกรณ์สมาชกิเป็นส�าคญั และผมต้องขอแสดงความยนิดกีบั สหกรณ์ที่สนบัสนนุการใช้ธรุกรรมกบั ชสอ. มากที่สดุ สหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น  
นักสหกรณ์ดีเด่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น รายงานกิจการดีเด่น และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างปฏิบัติงานที่ดีในการพัฒนา
คณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ์ CQA ประจ�าปี 2557

ท้ายนี้ ผมขอขอบพระคณุสหกรณ์สมาชกิที่ให้การสนบัสนนุ ชสอ. ในทกุ ๆ  ด้านด้วยดตีลอดมา และขอให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุ  
ความส�าเรจ็ มสีขุภาพก�าลงัใจ และสตปิัญญาที่ดใีนการท�างาน เพื่อร่วมกนัพฒันาขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ให้เจรญิก้าวหน้าสบืไป

ขอกราบขอบพระคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
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กรรมการด�าเนินการชุดที่ 42 ที่พ้นวาระ

นายขจติ หมู่ดี
เลขานุการ

นายประดษิฐ หสัดี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสันตชัิย บวัทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

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

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 
ประธานกรรมการ

นายแพทย์วษิณุกร  อ่อนประสงค์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอุทยั ศรีเทพ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสุนารี มีทรัพย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายศรีโพธ์ิ วายุพกัตร์
กรรมการด�าเนินการ

พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธ์ิ
กรรมการด�าเนินการ

นายกติตชัิย ฝันฝากจติ
กรรมการด�าเนินการ

นายมะณู บุญศรีมณีชัย
กรรมการด�าเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2557 ที่พ้นวาระ 
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ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ  
กรรมการด�าเนนิการ และผู้ตรวจสอบกจิการ มผีู้สมคัรต�าแหน่งประธานกรรมการ 2 คน ต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการ 15 คน  
และมผีู้สมคัรต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ 6 คน ดงัมรีายชื่อและหมายเลขประจ�าตวัผู้สมคัรต่อไปนี้

รายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หมายเลขประจ�าตวั 1

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 2

พลตรี ยุทธเดช  พุฒตาล
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 1

นายประดษิฐ  หสัดี
สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 2

ร้อยต�ารวจตรี จรัส  แสงวรรณลอย
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสงขลา จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 3

นายสมชัย  อ�าภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ากัด

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการ

ต�าแหน่งประธานกรรมการ
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หมายเลขประจ�าตวั 4

นายชัยรัตน์  ปันนวน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 7

พลตรี วัชระ  นิตยสุทธ์ิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานเลขานุการ

กองทัพบก จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 10

นาวาอากาศเอก นิวัต ิ พนูสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 5

นายสมยศ  เสาวคนธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 8

นายเสกสรรค์  โสภารัตน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 11

นายเจดิ  จนัทโรทยั
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 6

นายณฐกร  แก้วดี
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 9

ดร.ววัิฒน์  แดงสุภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 12

นายอารมย์  กัณหา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จ�ากัด
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หมายเลขประจ�าตวั 13

ดร.สามัคคี  เดชกล้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 1
นางสาวศศมิาศ  พรรณรัตน์

หมายเลขประจ�าตวั 4
นายแพทย์วษิณุกร อ่อนประสงค์

หมายเลขประจ�าตวั 14

นายสุรัตน์  จนัทร์วันเพญ็
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล  ตัง้เงก็ก่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด

หมายเลขประจ�าตวั 2
นายอุทยั  ศรีเทพ

หมายเลขประจ�าตวั 5
ดร.วันทนา  บ่อโพธ์ิ

หมายเลขประจ�าตวั 3
นางสุนารี  มีทรัพย์

หมายเลขประจ�าตวั 6
นายธนะ  บ�ารุงแสง

ต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 

ประจ�าปี 2557

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้จัดการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2557 ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่ 
เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่
เหมาะสม ดงันี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง	จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
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รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก 
(ขนาดใหญ่มาก)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก 
(ขนาดกลาง)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี  
(ขนาดใหญ่มาก)

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี 
(ขนาดกลาง)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์	
สาธารณสุขสตูล	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์	
สาธารณสุขเพชรบุรี	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์	
สาธารณสุขเชียงใหม่	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์	
โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	
บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
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นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก 

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

นายภัควัฒน์		พงษ์เดชวัฒนาพร
ประธานกรรมการ	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จ�ากัด

นายอุดม	จิรเศวตกุล
กรรมการ/เลขานุการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมส่งเสริมการเกษตร	จ�ากัด

นายประเวศ		ค�าหงส์
ประธานกรรมการ	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี	จ�ากัด

นายมานะ		ชัยชนะ
กรรมการ/เลขานุการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์	

ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด

นายอนันต์		ภู่พานิช
รองผู้จัดการ	

สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการเกษตร	จ�ากัด

นายธวัช		จิตรชอบค้า
ผู้จัดการ	

สหกรณ์ออมทรัพย์	
ครูอุทัยธานี	จ�ากัด

นางกัญญา		ผักกระโทก
ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขนครราชสีมา	จ�ากัด

นางสุรัชนีย์		ชัยชนะ
รองผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จ�ากัด

ไม่มผีู้ผ่านการคดัเลอืก

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

สาขานักวิชาการ

สาขานักบริหาร

สาขานักปฏิบัติการ
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1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จ�ากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ากัด

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครแูม่ฮ่องสอน จ�ากัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพนู จ�ากัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ�ากัด

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการประกวดรายงานกิจการประจ�าปีดีเด่น ประจ�าปี 2557

ระ
ดับ

ดีเ
ด่น

ระ
ดับ

ดีม
าก

ระ
ดับ

ดี

1 2 3

1. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ�ากัด

1 2

ตามที่ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั  ได้จดัการประกวดรายงานกจิการประจ�าปีดเีด่น ประจ�าปี 2557  
ซึ่งได้เชญิชวนให้สหกรณ์สมาชกิส่งรายงานกจิการประจ�าปี เข้าประกวด  คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว ผลการประกวด เป็นดงันี้

1 2 3 4
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ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2557 
ชื่อผลงาน “คลิป...สหกรณ์เพื่อนคิด” ตัวแทนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2558

ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2557
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง  ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ประจ�าปี 2557

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัด
หมวด 1 การน�าองค์กร
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครลู�าพนู จ�ากัด
หมวด 2  การวางแผนกลยุทธ์
หมวด 3  การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตลู จ�ากัด
หมวด 1 การน�าองค์กร

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครเูชียงใหม่ จ�ากัด
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

5. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ากัด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครลู�าปาง จ�ากัด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ตามที่ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้จดับนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการคณุภาพการบรหิารจดัการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ (Cooperative Quality Award: CQA) กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
อบรมความรู้ด้านการบรหิารจดัการ การเผยแพร่และรณรงค์ให้มกีารน�าองค์ความรู้ ตลอดจนวธิปีฏบิตัทิี่ดไีปปรบัปรงุการบรหิาร 
จัดการตามข้อก�าหนดในเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีแนวทาง 
ในการปฏบิตังิานที่ดใีนการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ ์: CQA ประจ�าปี 2557 ขึ้น มสีหกรณท์ี่ได้รบัการคดัเลอืกดงันี้
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สหกรณ์สมาชิกที่ให้การสนับสนุน
และใช้บริการทางธุรกรรม กับ ชสอ. มากที่สุด

ในปีบัญชี 2557

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทำน จ�ำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์นครหำดใหญ่ จ�ำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์อำชีพแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรำย จ�ำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจศรีสะเกษ จ�ำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ชัยภูมิ จ�ำกัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ำกัด

9. สหกรณ์ออมทรัพย์สถำนประกอบกำรกำฬสินธุ์ จ�ำกัด

10. สหกรณ์ออมทรัพย์ สปท. จ�ำกัด

11. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด

12. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนไทยเรยอน จ�ำกัด

13. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด
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