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รายชื่อ สหกรณ์ ท่ ตี ดิ ตัง้ และใช้ งานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ สอ.มอ.
ลําดับ
ชื่อสหกรณ์
1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จํากัด
2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่ าบอน จํากัด
3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรี เทรด จํากัด
4 สหกรณ์เคหสถานไทยจังโหลน จํากัด**
5 สหกรณ์สจั จะออมทรัพย์ ซี.เอ็ม.ซี จํากัด
6 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จํากัด
7 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จํากัด
8 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด
9 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จํากัด
10 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด
11 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 56 จํากัด
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จํากัด
13 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 5 จํากัด
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด
16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงั งา จํากัด
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภเู ก็ต จํากัด
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จํากัด
19 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด
20 สหกรณ์ออมทรัพย์คา่ ยเสนาณรงค์ จํากัด
21 สหกรณ์ออมทรัพย์คา่ ยอิงคยุทธบริหาร จํากัด
22 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรื อสัตหีบ จํากัด
23 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนครศรี ธรรมราช จํากัด
24 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจยะลา จํากัด
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ ธานี จํากัด
26 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจกระบี่ จํากัด
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จํากัด
28 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จํากัด
29 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จํากัด
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จํากัด
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด
32 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจประจวบคีรีขนั ธ์ จํากัด
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปั ตตานี จํากัด
34 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพังงา จํากัด
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ชื่อสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจระนอง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอส ภูเก็ต จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์ โก้ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ม.ราชภัฎนครศรี ธรรมราช จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ม.ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเบตง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปั ตตานี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.มหาราช นครศรี ธรรมราช จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยะลา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ศนู ย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ศนู ย์ฝึกอบรมตํารวจภาค 8 จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชุมพร จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปั ตตานี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์เอนไก ไทย จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จํากัด
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ลําดับ
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ชื่อสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์เค.เอส.ที จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์แปซิฟิค จํากัด
สวัสดิการการออมทรัพย์และให้ ก้ ยู ืมเงินสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการทหารสื่อสาร จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจชุมพร จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จํากัด
สหกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอูท่ หารเรื อ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพทั ลุง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุม่ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ ะ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระแวนชายแดน จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักงานเลขานุการกองทัพบก จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จํากัด
สหกรณ์บริ การมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด
หมายเหตุ ** ยกเลิก การดูแ ลโปรแกรม
สหกรณ์ ท่ รี ่ วมดูแ ลตามข้ อ ตกลงกับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ อ นามัยสุร ิน ทร์ จํากัด
ชื่อสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมธั ยมศึกษานครพนม จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครุ ุสมั พันธ์จงั หวัดสุรินทร์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้ องถิ่นสุรินทร์ จํากัด
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ลําดับ
1.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด**
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์เครื อโรงพยาบาลพญาไท จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรสุรินทร์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษัทฟิ นิคซ พลัพ แอนด์เพเพอร์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบงึ กาฬ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้ องถิ่นนครสวรรค์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้ องถิ่นสระบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดลําพูน จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จํากัด
หมายเหตุ ** ยกเลิก การดูแ ลโปรแกรม
รายชื่อ สหกรณ์ ท่ ขี อใช้ งานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ (รอดําเนิน การติด ตัง้ โปรแกรม)
ชื่อสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการตรวจเงินแผ่นดิน จํากัด

