รายชื่อสหกรณที่ใชโปรแกรมระบบงานสหกรณ
ลําดับ

ชื่อสหกรณ

1 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคอหงส จํากัด
2 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนปาบอน จํากัด
3 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จํากัด
4 สหกรณเคหสถานไทยจังโหลน จํากัด
5 สวัดดิการการออมทรัพยและใหกูยืมเงินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
6 สหกรณสัจจะออมทรัพย ซี.เอ็ม.ซี จํากัด
7 สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด
8 สหกรณออมทรัพยกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํากัด
9 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด
10 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการชวยรบที่ 4 จํากัด
11 สหกรณออมทรัพยกองบิน 5 จํากัด
12 สหกรณออมทรัพยกองบิน 56 จํากัด
13 สหกรณออมทรัพยกองบิน 7 จํากัด
14 สหกรณออมทรัพยกองพลทหารราบที่ 5 จํากัด
15 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
16 สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด
17 สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด
18 สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
19 สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
20 สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด
21 สหกรณออมทรัพยคายเสนาณรงค จํากัด
22 สหกรณออมทรัพยคายอิงคยุทธบริหาร จํากัด
23 สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด
24 สหกรณออมทรัพยตํารวจนครศรีธรรมราช จํากัด
25 สหกรณออมทรัพยตํารวจยะลา จํากัด
26 สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด
27 สหกรณออมทรัพยตํารวจกระบี่ จํากัด
28 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จํากัด
29 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จํากัด
30 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จํากัด
31 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จํากัด
32 สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
33 สหกรณออมทรัพยตํารวจประจวบคีรีขันธ จํากัด
34 สหกรณออมทรัพยตํารวจปตตานี จํากัด
35 สหกรณออมทรัพยตํารวจพังงา จํากัด
36 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด
37 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํากัด
38 สหกรณออมทรัพยตํารวจระนอง จํากัด
39 สหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
40 สหกรณออมทรัพยตํารวจสตูล จํากัด
41 สหกรณออมทรัพยบีเอจีเอส ภูเก็ต จํากัด
42 สหกรณออมทรัพยพนักงาน ลากูนา ภูเก็ต จํากัด
43 สหกรณออมทรัพยพนักงานไทยซารโก จํากัด
44 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จํากัด
45 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํากัด
46 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
47 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตรัง จํากัด
48 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเบตง จํากัด
49 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จํากัด
50 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลปตตานี จํากัด
51 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง จํากัด
52 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จํากัด
53 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลยะลา จํากัด
54 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลระนอง จํากัด
55 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
56 สหกรณออมทรัพยศูนยชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จํากัด
57 สหกรณออมทรัพยศูนยฝกอบรมตํารวจภาค 8 จํากัด
58 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกระบี่ จํากัด
59 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อสหกรณที่ใชโปรแกรมระบบงานสหกรณ
ชื่อสหกรณ

ลําดับ

หมายเหตุ

60 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดยะลา จํากัด
61 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชุมพร จํากัด
62 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง จํากัด
63 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขปตตานี จํากัด
64 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด
65 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระนอง จํากัด
66 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากัด
67 สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
68 สหกรณออมทรัพยองคการสวนยาง จํากัด
69 สหกรณออมทรัพยเอนไก ไทย จํากัด
70

สหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด

71 สหกรณออมทรัพยกรมการสื่อสารทหาร จํากัด
72 สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด
73 สหกรณออมทรัพยตํารวจชุมพร จํากัด
74 สหกรณเคหะสถานเมืองโคราช จํากัด
75 สหกรณออมทรัพยเค.เอส.ที จํากัด
76 สหกรณออมทรัพยแปซิฟค จํากัด
77 สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จํากัด
78 สหกรณออมทรัพยครูมัธยมศึกษานครพนม จํากัด
79 สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด
80 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
81 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จํากัด
82 สหกรณออมทรัพยพนักงานกะรัตสุขภัณฑ จํากัด
83 สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่นสุรินทร จํากัด
84 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด
85 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
86

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด

87 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด
88 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
89 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด
90

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จํากัด

91 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
92 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด
93 สหกรณออมทรัพยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํากัด
94 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
95

สหกรณออมทรัพยเครือโรงพยาบาลพญาไท จํากัด

96 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิจิตร จํากัด
97 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรสุรินทร จํากัด
98

สหกรณออมทรัพยกรมทรัพยากรธรณี จํากัด

99 สหกรณออมทรัพยครูพัทลุง จํากัด
100 สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
101 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชัยนาท จํากัด
102 สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด
103 สหกรณพนักงาน บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด

รอติดตั้งสิงหาคม

