ชสอ.

หน้าที่: 1 / 5
วันที่พิมพ์: 19/10/2560
เวลาที่พิมพ์: 17:10:37

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

1

100049

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

2

100075

3

ประธานกรรมการ
นายพายัพ ไตรยวงศ์

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

นายมรุต หมุดเพ็ชร

เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต 0 21044344 ต่อ 1501
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 104 4344 ต่อ 1333 postcat_coop@postcatsavings.
com

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา นายชัยวัฒน์ ปกป้อง
รเกษตร

นายมนตรี สังวราภรณ์

เลขที่ 2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถนน พหลโยธิน 0 2558 6100 ต่อ 8262
แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2579 3311

100181

การเคหะแห่งชาติ

นางนันทนา ฤทธิ์พริ้ง

นายสมชาติ เจริญทรัพย์

เลขที่ 905 ที่ทำการการเคหะแห่งชาติ ถนน นวมินทร์ 02-7330351,02-3751938 0 2375 1938 ,02733 savino_co_nha@hotmail.com
แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

4

100198

สสวท.

นายนิพนธ์ ศุภศรี

นางเมธิสดา ทิพย์จริยาอุดม

เลขที่ 924 หลังอาคารท้องฟ้าจำลอง ถนน สุขุมวิท
แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

5

100199

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

นางเผ่าพันธ์ ชิตนางกูร

คุณพรสุข ไกรเลิศ

เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร 0 2285 9095 - 96 , 0
0 2285 9359 , 0 2286
กรุงเทพมหานคร 10120
2285 9358 , 0 2285 9372

6

100208

การยางแห่งประเทศไทย

นายอภิเดช เชาวลิต

นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี เลขที่ 67/53 ถนน บางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

0 2886 0034 , 028860036

0 2424 8083

coop@rubber.co.th

7

100209

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์
นครหลวง

นางสาววรวรรณ ส่องพลาย

เลขที่ 121 ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพา เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

0 2226 2511 - 13

0-2225-7713-4 ต่อ

www.meacoop.com

8

100215

พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) นายมังกร ก่อกิจโรจน์

นางรัตนาวลี ยอดหาญ

เลขที่ 209/21 ถนน บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง 0 5525 2468 ,0 5521
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
9680

0 5521 9475

9

100241

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เลขที่ 1527 ซอย3/1 หมู่บ้าน ทาวอินทาวน์ ถนน ศรีวรา 0 2559 2705 - 9
แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10310

0 2559 3850

10

100247

พนักงาน ขสมก.

นายไพโรจน์ งามภักร์

นายวิเชียร การดี

เลขที่ 1131/69 อาคารเทอดดำริ ชั้น 7 ถนน เทอดดำริ 0 2668 3101 - 2
แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

02-243-7018

11

100264

องค์การเภสัชกรรม

นางสาวรำไพ สมจิตรมูล

นางวนิดา เพ็ชรนิล

เลขที่ 75/1 ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-3548774

0 2354 8775

gposc@yahoo.co.th

12

100288

พนักงานธนาคารออมสิน

นายสรศักดิ์ พุทธรักษา

เลขที่ ตู้ปณ.205 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท

02-299-8267

02-278-0090

gsb-coop@hotmail.com

0 2392 4021 ต่อ 1123

baaccoop@@gmail.com

02-382-0470

ชสอ.

หน้าที่: 2 / 5
วันที่พิมพ์: 19/10/2560
เวลาที่พิมพ์: 17:10:37

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

กรุงเทพมหานคร 10400
13

100294

บริษัท ทีโอที

นายสุรพล รักษาสันติ

เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง 02 5749067
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2574 9364

14

100313

อสมท

เลขที่ 63/1 ถนน พระราม 9 แขวง ไม่ระบุ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

0 2201 6349

0 2201 6293

15

100342

พนักงานยาสูบ

นายมณเฑียร สงวนรักษ์

นางสุภาภรณ์ ตรีทศานนท์

เลขที่ 184 สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนน
พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

0 2229 1195

0 2252 1741

16

100344

พนักงานยาสูบแพร่

นายพงษ์สันต์ โนสุ

นางรุ่งรัชนี รุจิพรพงษ์

เลขที่ 3/2 ถนน เหมืองหิต ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000

(054) 511086 ต่อ 106

0 5452 1872

17

100353

พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต

นายมานพ บำรุง

นายมานิต งานสถิล

เลขที่ 3/8 หมู่ 1 ถนน ศรีสุทัศน์ ตำบล รัษฏา อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

(076) 2111127,(076)213- (076)211-127
282

18

100363

พนักงานยาสูบเชียงราย

นายดิเรก มั่นคง

เลขที่ 674 ถนน ธนาลัย ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

0 5371-1433 0 53711662

19

100387

ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุง
เทพ

เลขที่ 504/12-14 ซอย12 ถนน โชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

0 2514 1495,0 2933 3087 0 2933 3087,02-

20

100397

สำนักงานประปาเขตนครสวรรค์

นายสามารถ บุญกล่อม

เลขที่ 158 หมู่ 1 ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

0 5625 5814-5 ต่อ 208 056-256063

21

100400

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายประสิทธิ์ เดชศิริ

นางสุภาพรรณ จันทวงษ์

เลขที่ 2380 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(02)5795380-9
ต่อ101,(02)940-1209

(02)940-1522

22

100407

องค์การแก้ว

นายสาธิต วงศ์สุวรรณ

นางจงจิตน์ รุ่งเลิศ

เลขที่ 9 ห้อง 116 อาคาร เอ็ม อี โอ เฮาส์
ซอยข้างศูนย์เยาวชนบางนา ถนน ริมทางรถไฟเก่า
แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0 2173 4996

0 2173 4996

23

100411

บริษัท ท่าอากาศยานไทย

เลขที่ 333 ถนน เชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

0 2535 1490

0 2535 1885

0

totcoop55@hotmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 3 / 5
วันที่พิมพ์: 19/10/2560
เวลาที่พิมพ์: 17:10:37

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

100435

ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโค นายบุยจันทร์ เจริญรัมย์
นมแห่งประเทศไทย

นางประภา รักแก้วมณี

เลขที่ 160 ถนน มิตรภาพ ตำบล มิตรภาพ อำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180

25

100439

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์

นางสาวเชษฐินี พรหมวงศ์

เลขที่ 76 ถนน ราชดำเนินนอก แขวง วัดโสมนัส เขต 0 2282 3243 ต่อ 108
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

26

100457

ผู้ปฏิบัติงาน ทศท คอร์ปอเรชั่น

นายสัญญา พิมลพรรณ

นางสาวสุรี สุขเกษม

เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร 5 ชั้น 3 ถนน แจ้งวัฒนะ
0 2575 7891-3 ,0 2575 0 2575-7890
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 7890 - 4

27

100492

พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบา นางผกาพรรณ วีระไวทยะ
ล

นางเดือนฉาย ภู่บัว

เลขที่ 359 ถนน นนทบุรี-สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย 0 2528 9952-3
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2528 9955

28

100495

การยางแห่งประเทศไทย ๑

นายประสิทธิ์ แก้วเรือง

นางณัฐกฤตา เทพญา

เลขที่ 79 หมู่ 16 ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช 80220

0 7549 1772,0927049799

075 491339,0 7549

29

100499

การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายสังเวียน บุญโต

นางอรพรรณ คำเพ็ง

เลขที่ 286 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

02-1867597

02-1867597

30

100507

พนักงานบริษัทขนส่ง

เลขที่ 999 ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2936 2341

0 2936 2341

31

100513

ประปาเขต 2

เลขที่ 52 ถนน มิตรภาพ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

036-351929

036-351929

32

100518

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท
ย

เลขที่ 618 ถนน นิคมมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขต 0 2253 0561
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0 2651 7324

PRAGAS3609@GMAIL.CO
M

33

100542

การประปาส่วนภูมิภาค

เลขที่ 72 ถนน แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน แขวง
ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2521 6296

cooppwa@gmail.com

34

100551

พนักงานองค์การสะพานปลา

35

100580

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นางสาวอารีย์ อุดมสิน

0 2551 8930 - 3

036-909694

อีเมลล์

24

นางวิภา อัครวรทิฆัมพร

036-909694

โทรสาร

Coopdpo@gmail.com

0 2629 9544

เลขที่ 149 องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 58 ถนน 0 2211 7300ต่อสหกรณ์ 0 2212 5899
เจริญกรุง แขวง สาทร เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 089-6802217
10120
เลขที่ 200 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ไม่ระบุ เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-9531201-6

0 2953 0503

fppeacoop@hotmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 4 / 5
วันที่พิมพ์: 19/10/2560
เวลาที่พิมพ์: 17:10:37

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

36

100632

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
ประเทศไทย

37

100662

38

ผู้จัดการ
นางโชติกา บุญรังสี

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขที่ อาคาร4 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ด้านฝึกอบรม
นิคมรถไฟ กม.11 หมู่ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 19000

0 2936 0400 ต่อ 17-20 02-5379278

พนักงานการประปานครหลวง

เลขที่ 400 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2503 9491,0 2504 0123 0 2982 8799
ต่อ 131-5

100705

พนักงานยาสูบแม่โจ้

เลขที่ 14 หมู่ 3 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย
จังหวัด เชียงใหม่ 50290

(053) 498608 ,0801330255

39

100710

สถาบันการบินพลเรือน

เลขที่ 1032/355 แขวง จอมพล เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2272 5296 , 02272
6138

40

100733

พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

เลขที่ 8/186 ซอยอมรพันธ์นคร 8 ถนน สวนสยาม 0 2540 6251 - 2
แขวง คันนายาว เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

0 2919-9025

41

100779

การบินกรุงเทพ

เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต 0 2265 5520 1
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-2720278

42

100797

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ นางสุนีย์ อภิชาติกุลชัย
ยวแห่งประเทศไทย

43

100799

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

44

100850

พนักงานเดินรถโดยสาร ขสมก.

45

100906

46
47

นายศิลาชัย สุหร่าย

เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต 0 2250 5500 ต่อ 3565- 02-2505623
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3567
เลขที่ 100 หมู่ 9 ถนน แม่ริม - สะเมิง ตำบล แม่แรม 053-841020
อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180

053-299754

นายสนาน บุญงอก

เลขที่ 812/77 อาคาร 1 ชั้น 3 ซอยนวมินทร์ 139 แขวง 0 2671-2872
คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

0 2671 2872

พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายอังกูร ล้วนประพันธ์

นายนคร พวงบุบผา

เลขที่ 444 ถนน ท่าเรือ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย 0 2269 5851, 02269 5592 0 2269 5493
กรุงเทพมหานคร 10110

100951

สหภาพแรงงาน พนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายวีระ วัชระสีมานันท์

เลขที่ 63 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

0-2202-2028,2115

0-2202-2028

100953

พนักงานยาสูบเชียงใหม่

เลขที่ 7 ถนน เวียงแก้ว ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200

0 5322 1234

053-

นายบุญมา ปังมา

นายมนูญญ์ จงกลแพทย์

อีเมลล์
srusct2555@gmail.com

coop@bangkokair.com
Por_819@msn.com

ชสอ.

หน้าที่: 5 / 5
วันที่พิมพ์: 19/10/2560
เวลาที่พิมพ์: 17:10:37

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ เลขที่สมาชิก
48

101184

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์

ผู้จัดการ
นายวินัย นิยโมสถ

ที่อยู่
เลขที่ 53 หมู่ 2 ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11130

โทรศัพท์
0 2436 5914

โทรสาร

อีเมลล์

0 2436 5918
รวมสหกรณ์ อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด 48 สหกรณ์

