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อาชีพ ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น

/

เวลาที่พิมพ์: 17:10:18

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 1

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

1 100061 กรมการปกครอง เลขที่ 68/9-11    ถนน ราชบพิธ แขวง ราชบพิธ เขต
พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

0 2221 8871 www.dopacoop.com0 2622 1603 - 8

2 100083 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่
นคงของมนุษย์

นางพัชราภรณ์  เอ็นดู เลขที่ 255 ตึกอาทิตย์ทิพอาภา
ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงฯ    ถนน
ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร
10400

0 2354 7486 - 8 ต่อ coopmsds@gmail.com0 2354 7486 - 8 ต่อ 108

3 100089 กระทรวงแรงงาน เลขที่ อาคารกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ชั้น
1    ถนน มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

02-277-9810 กด 80102-277-9810-11

4 100093 ข้าราชการสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ นางอัจฉราวรรณ จิตตานนท์ เลขที่ 20
ในบริเวณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหก
รณ์    ถนน พิชัย แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241-4404 coopcgd@hotmail.com0 2241 4711 - 2

5 100103 กรมที่ดิน นายประทีป กีรติเราขา นายสุชาติ เต็งสุวรรณ เลขที่ 50/816  หมู่ 6  ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

(02)503-4373 landcoop@hotmail.com0-2503-4370-2

6 100108 กระทรวงมหาดไทย นายกฤษดา บุญราช นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์ เลขที่ อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 4    ถนน อัษฎางค์
แขวง ราชบพิธ เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

(02) 225-7511 www.moicoop.com0 2622 1451-4

7 100113 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ถนน
ราชดำเนินนอก แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

(02) 629-8540 www.sc.moae.go.th(02) 282-5989

8 100114 รพช. นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ นางสาวสิริลักษณ์ จงเสถียร เลขที่ 3/12   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ถนน
อู่ทองนอก แขวง วชิระ เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร
10300

0 2668 92300 2243 0509-10

9 100117 พนักงานเทศบาล นายจรินทร์ จักกะพาก นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป์ เลขที่ 15 ซอยเทศา   ถนน ราชบพิตร แขวง ราชบพิตร
เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

0 2622 1595 ,0 2622 0 2532 4513

10 100123 กรมพัฒนาที่ดิน นายอภิชาต จงสกุล นางบุษบา ชีชนะ เลขที่ 2003/61    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2561 5542 mgt.busaba@gmail.com0 25795069
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11 100124 ชลประทานแม่กลอง เลขที่ 96 ม.1 เขื่อนแม่กลอง     ตำบล ม่วงชุม อำเภอ
ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110

034 612858 http://irrigation.rid.go.th/ma034 612859 , 081 869
9883

12 100125 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศร
ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.สุภรัฐ พงษ์มณ๊ นางนราสรณ์ ศักดาเวคีอิศร เลขที่ 962    ถนน กรุงเกษม แขวง ไม่ระบุ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 10100

0 2628-28140 2280 5990 - 4 ต่อ 200 ,
0 2281-8462

13 100126 กรมส่งเสริมการเกษตร นายกมล เกษมศุข นายวีระ โตสงคราม เลขที่ 2143/1    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

02-5580165 http://savco-op.doae.go.th02 5580162

14 100131 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เลขที่ 55/1  หมู่ 11  ถนน ลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา (คลอง 9)
ตำบล บึงทองหลาง อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
12150

02-2795034 ต่อ 1160 2987 1860-70 ต่อ 1201

15 100136 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา นายอนุวัต ตันติวงศ์ นางสาวณาตยา มาอินทร์ เลขที่ อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น
3    ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2244 22440 2244 2246 ,0 2244
2227 , 0 2244 2219

16 100138 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเศรษฐพร เบญจศีรีรักษ์ นายเศรษฐพร เบญจศีรีรักษ์ เลขที่ 441  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์    ถนน
จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
31000

0 4462 59350 4461 2201,08 9424
7741

17 100142 กรมวิชาการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล นายวินัย ชื่นจิตต์ เลขที่ 50 ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
แขวง ลาดยาว เขต บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2561 1502 doacoop@gmail.com0-2940-5088-9

18 100197 กรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี   ถนน พระราม 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขต ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

02-287-35570 2287 0320 ต่อ 2181-
2183

19 100202 กรมทางหลวง นายชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล นายพีระพล  พันธุ์ยิ้ม เลขที่ 2/486    ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

02 644482602 6447940 ต่อ 205

20 100205 ศาลยุติธรรม นายอธิคม อินทภูติ นายบุญช่วย มณีสีขำ เลขที่ สนง.ศาลยุติธรรม ชั้น 4  อาคารศาลอาญา  ตู้ ปณ.
08 ปณ.ยุติธรรม    ถนน รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม
เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10907

0 2541 233402-938-1049-50

21 100210 กทม. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ นางรัชนี แสงสุริยรังสี เลขที่ อาคารกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)    ถนน
มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขต ดินแดง  กรุงเทพมหานคร

0 2248 1183 bmacoop@hotmail.com0 2245 2093
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10400

22 100218 ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายคทายุทธ ติระพงศ์ประเสริฐ นางสาวกัลย์ชนิต เลขที่ 442/199    ถนน ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบล
หัวทะเล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
30000

0 4425 4019 ต่อ 51 koratngos@hotmail.com0 4425 4019

23 100219 กรมทรัพยากรธรณี เลขที่ 75/10    ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2644 8838 coop_dmr@hotmail.com0 2644 5264

24 100234 การตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล นางสาวพัทยา เสนาสุข เลขที่ อาคาร สนง.ตรวจเงินฯ ชั้น 7 ซอยอารีย์   ถนน
พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2273 9716 saving_oag@oag.go.th0 2273 9716

25 100236 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ เลขที่ 401/47  หมู่ 9 หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็กใหญ่  ตำบล
ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

0 4481-62020 4483 5176

26 100238 ข้าราชการสรรพากร เลขที่ 90 พหลโยธินซอย 7    ถนน พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2617 3353 coop@rd.go.th02-2728350-53

27 100240 กรมธนารักษ์ นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร เลขที่ อาคารกรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์   ถนน
พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2270 16700 2270 1670

28 100248 ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย นายโอภาส เขียววิชัย นางสุภัตรา วีรพลิน เลขที่ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย 328    ถนน ศรีอยุธยา
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10240

02 354552402 6105346 7

29 100249 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นางศิราณี อิทรพงษ์ เลขที่ 88/20 อาคาร 2  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2591 81970 2590 1263 - 4

30 100250 รพช.อบจ.ตาก เลขที่ 999  หมู่ 9  ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล น้ำรึม อำเภอ
เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

055-511-562055-511-562

31 100254 กรมปศุสัตว์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นางเสาวนิตย์ นิ่มนวล เลขที่ 69/1    ถนน พญาไท แขวง พญาไท เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02 653 4560 dld.cooper@dld.go.th02-6534444 ต่อ
5312,5313,5314
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32 100261 รพช.นครพนม นายสำเพ็ง พันธุ์เลียง นางสาวสรินรัตน์ พลหาราช เลขที่ รพช.นครพนม     ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

042 516013(042) 516013

33 100262 อบจ.เลย เลขที่ ศาลากลางประชาคม ชั้น 2    ถนน จรัสศรี ตำบล
กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

0 4283 23210 4283 2321

34 100263 สภาวิจัยแห่งชาติ นายเอนก บำรุงกิจ นายศุภโชค สมบูรณ์กุล เลขที่ 196    ถนน พหลโยธิน แขวง บางเขน เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2579 76050 2579 1370 ต่อ 474,0
25797605

35 100269 กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ นายสมศักดิ์ เขตสมุทร เลขที่ 50  กรมประมง ภายใน ม.เกษตรศาสตร์    ถนน
พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 257927900 2562 0600 - 15 , 0
2562 0572 - 3

36 100271 กรมควบคุมโรค นายแพทย์อนันต์ อริยชัยพาณิชย์ นางสาวภาวนา องคานุภาพ เลขที่ 88/21  หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0-2965 93790 2590 3078

37 100274 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร
รม

นายสมปอง อินทร์ทอง นางสาวสุรัสวดี สัจจะเวทะ เลขที่ 166    ถนน ประดิพัทธ์-สะพานควาย แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

 0 2278 3730 alrocoop@alrocoop.com0 2278 3715 , 0 2279
7219

38 100276 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวสุรัชนี เสวตศิลา นางอรัญญา วิริยะโพธิ์ชัย เลขที่ 88/7  หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02 9659251 tcclodmsc@hotmail.com0 2965 9251

39 100279 ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต เลขที่ 51  หมู่ 8  ถนน ศักดิ์เดช ตำบล วิชิต อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

076 200615 SUWANLLEE@hotmail.com0 7620 0615

40 100281 กรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ นางอัญชลี เสือแก้ว เลขที่ 811    ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2243 5086 coop@ridsaving.com02-241-0473

41 100284 รพช.ศรีสะเกษ นางนงเยาว์ ไชยรัตน์ นางสาวรัชฏา เลขที่ อาคารศูนย์เครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ     ตำบล หนองไผ่
อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

0 4581 47300 45814730

42 100314 รพช.เพชรบูรณ์ เลขที่ 44/1  หมู่ 11  ถนน สระบุรีหล่มสัก ตำบล สะเดียง
อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

0 5671 29340 5671 1471 , 0 5671
2934

43 100323 กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100  อาคารสวัสดิการ 2 ชั้น 3    ถนน 0-2507-6277 sccmoc@gmail.com0 2507-6275-8



ชสอ. 12

อาชีพ ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น

/

เวลาที่พิมพ์: 17:10:18
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หน้าที่: 5

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
นนทบุรี1 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000

44 100324 ข้าราชการกรมสรรพสามิต เลขที่ 1448    ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2668 2406 sahakorn.@excise.go.th(02)668-2406

45 100330 ปภ.อุบลราชธานี นางขนิษฐา นามโคตร เลขที่ 350  ถนนคลังอาวุธ    ถนน คลังวาวุธ ตำบล
ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 34000

0 4531 50260 4531 5026

46 100331 ป่าไม้ภาคเหนือ นายสวัสดิ์ จิรวัฒน์ นายสุรพงษ์ พิมสาร เลขที่ 153    ถนน เจริญประเทศ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

0 5327 34470 5327 3447

47 100341 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
ยีแห่งประเทศไทย

เลขที่ 35 ม.3 (เทคโนธานี)     ตำบล คลองห้า อำเภอ
คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2577 9237 tistrcoop@yahoo.com0 2577 0989 , 0 2577
9237

48 100384 กระทรวงอุตสาหกรรม นางสุทธินีย์  ฟูผกา นางอาภาพร  ตันตะราวงศา เลขที่ 75/6 อาคารนารายณ์ ชั้น 3
กระทรวงอุตสาหกรรม    ถนน พระราม 6 แขวง
ทุ่งพญาไท เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 3060 www.coopindustry.com0 2202 3252

49 100386 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ นายวีระพงศ์ ภักดีร่มเย็น นางไพมณี ธินามล เลขที่ 78/10    ถนน บายพาสทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4381 5301 Kalasin_opt_fsct@hotmail.co
m

0 4381 5301

50 100388 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์ น.อ.พันธุ์เทพ ศิริพัฒนานันท์ เลขที่ 171    ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2533-82190 2533 8219

51 100413 สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี  หมู่ 4   ตำบล
ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2547 1872 http//coop.ocsc.go.th0 2547 1000 ต่อ6237

52 100422 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคี
รีขันธ์

เลขที่ รพช.ประจวบคีรีขันธ์     ตำบล ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

0 3260 20160 3260-2017

53 100443 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขที่ วังสวนสุนันทา    ถนน ราชสีมา แขวง ไม่ระบุ
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2669 7361-20 2669 7363 - 5

54 100446 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย เลขที่ 1    ถนน พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต 0 2288 4000 ต่อ 49550 2282 9551,0 2282 4000
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อาชีพ ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น
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เวลาที่พิมพ์: 17:10:18

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 6

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
กรุงเทพมหานคร 10300 ต่อ 4955

55 100449 สภากาชาดไทย เลขที่ 1873    ถนน พระราม 4 แขวง ปทุมวัน เขต
ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

0 2250 1318 trcscoop@hotmail.com0 2256 4081-5

56 100452 ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด เลขที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2512 8237,0 2512 ago.tht@gmail.com0 2512 8237 ,0 2512
8296

57 100464 กระทรวงการคลัง นายจตุรภัทร พรหมธนโชค ว่าที่ร้อยโท จตุพล ไชยปัญญา เลขที่ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์   ถนน
พระราม 6 แขวง ไม่ระบุ เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร
10400

0 2273 77950 2273 9021 ต่อ 2108

58 100465 กรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ นางนวลลักษณ์ ลีตะชีว์วะ เลขที่ 1278    ถนน โยธา แขวง ตลาดน้อย เขต
สัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100

0 2639 5677 Harbour_Saving@hotmail.co
m

0 2639 5677

59 100468 กรมอุตุนิยมวิทยา นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง นายจิรพัฒน์ ทรงฤทธิ์ เลขที่ 4353    ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา* เขต
พระโขนง  กรุงเทพมหานคร 10260

0 2774 5686 Sahakorn@metnet.tmd.go.th0 2744 5686

60 100469 ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธ
ร

นายมนุเรศวร์ ศรีโพธิ์วัง นายวุฒิชัย คุรุพันธ์ฺ เลขที่ 211  หมู่ 3  ถนน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล น้ำคำใหญ่
อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

0 4572 - 22330 4572 - 2233

61 100472 กรมราชทัณฑ์ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ นางอังคนึง เล็บนาค เลขที่ 222 อาคารกรมราชทัณฑ์    ถนน นนทบุรี 1
ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
11000

0 2525 0450, 0 2526 saving.correct@hotmail.com0 2967 2222 ต่อ 314 -
316,0 2967 3567

62 100473 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต นายไพบูลย์ ดอนศรีจันทร์ เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล    ถนน พิษณุโลก แขวง จิตลดา
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2281 6159,0 22830 2282 1818 ,0 2283
4319

63 100474 ป.ป.ช. เลขที่ 361    ถนน นนทบุรี ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2528 4800 ต่อ 1117

64 100484 กรมประชาสัมพันธ์ นายจรูญ ไชยศร นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์ เลขที่ 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2618 7055 ต่อ 190 2618 2300 - 9 ต่อ
1806, 0 2618 2323 ต่อ
1016-101

65 100490 ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญยะสุต นางพิศมัย หาดสืบวงษ์ เลขที่ 12    ถนน กรุงเกษม แขวง วัดสามพระยา เขต
พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

0 2628 5308 cadcoop@cad.go.th0 2628 5309
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

66 100498 กรมอนามัย ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีฌชติชัย นายวิทยา ประเทศ เลขที่ 88/22    ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2591 8190 anamai4466@gmail.com0 2590 4226

67 100514 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เลขที่ 2398/80  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    ถนน
พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2940 19410 2579 6527

68 100516 พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอกุมภวาปี น.ส.อุำไรวรรณ  หงษาวดี เลขที่     ถนน ศุภอรรถวินิจ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 41110

0(042) 331111

69 100519 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24  หมู่ 4   ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2590 70220 2590 7133

70 100536 กรมป่าไม้ นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ เลขที่ 61    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2579 9774 E-mail:forest
coop@gmail.com

0 2579 7070

71 100538 สมาชิกอาสารักษาดินแดนและข้าราชก
ารอำเภอคำชะอี

นายประเสริฐ ใจมั่น นายวิรัตน์ รัตนวงศ์ เลขที่ สนง.ที่ว่าการอำเภอคำชะอี    ถนน เทศบาล 16
ตำบล น้ำเที่ยง อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร 49110

0042  691091,0 4269 1075

72 100547 กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์ เลขที่ 120  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  หมู่
3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

0 2143 8970 cddcoop@hotmail.com0 2143 8144 - 51

73 100553 รพช.ร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร สุราอามาตย์ นางจุฬาพร แม้นศิริ เลขที่ 413    ถนน เทวาภิบาล ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 6721 ต่อ 104 ard101_savings@hotmail.com043-516721-22

74 100568 สป. เลขที่ สำนักงานศาลาว่าการกลาโหม    ถนน สนามไชย
แขวง พระราชวัง เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร
10200

0 222 127502  2227204

75 100572 คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ศ คลินิก เกียรติคุณ นิติพันษ์ นายคำบุญ พระโคดี เลขที่ 6    ถนน โยธี แขวง พญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 8500,0 2354 8923

76 100586 กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู นายอมรศักดิ์ พู่วณิชย์ เลขที่ 1032    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2272 6142 ต่อ 1040 2272 5353 ,0  2272 -
6142

77 100591 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก เลขที่ 17    ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต 0 2223 0021 - 9 ต่อ 368 ,
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วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 8

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
ษ์พลังงาน ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 455

78 100596 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 75/7    ถนน พระรามหก แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

02-20173500 2201 7350

79 100608 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี นางวิบูลย์ลักษณ์ มีชัย เลขที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     แขวง
เบญจมบพิตร เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2280 9041 saving_cooperative.soc@hotm
ail.com

0 2280 9000 ต่อ 456

80 100618 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ คุณสุขจิตร ประยูรหงษ์ คุณไพบูลย์ คละจิตร์ เลขที่ 321    ถนน ราชดำเนินนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2628-6775 wangparus_saving@hotmail.c
om

0 2628 6775

81 100625 สำนักชลประทานที่ 12 เลขที่ 379  หมู่ 5   ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา
จังหวัด ชัยนาท 17150

056-405-2710 5642 6602

82 100668 พัฒนาองค์กรชุมชน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด น.ส.สุมณฑา ทองกระจ่าง เลขที่ 912 ซอยนวมินทร์ 45   ถนน นวมินทร์ แขวง
คลองจั่น เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0-2378-832102- 378-8300 - 9 ต่อ
8783 ,081-9965786

83 100692 กรมสุขภาพจิต นายวชิระ เพ็งจันทร์ นายวิวัฒน์ ยถาภูธรนนท์ เลขที่ 88/20 กรมสุขภาพจิต    ถนน ติวานนท์ ตำบล
บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
11000

0 2951 14570 2590 8190

84 100696 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย นายน้อย สุดสาคร เลขที่ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย    ถนน จรจำรูญ ตำบล
ไม่ระบุ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45230

(043) 567077 , 567196

85 100704 กรมการแพทย์ เลขที่ 88/23  หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2965 9845 dmscoop@hotmail.com02-580-7648,085-908-
2513

86 100708 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายผสุ โลหารชุน นายสิงห์ จงประเสรฺิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิืิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิฐ เลขที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    ถนน พระรามที่ 6
แขวง ไม่ระบุ เขต ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

02-354-3398 co-op@dip.go.th0 2202 4577 , 0 2202
4588

87 100709 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร.ท.จรัญ รองชินแก้ว นางธัญภา วรรณแอเลาะ เลขที่ 420/3    ถนน ราชวิถี แขวง ราชเทวี เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2644 60150 26446015

88 100731 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะ
เยา

เลขที่ 989/2  หมู่ 3   ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา
จังหวัด พะเยา 56000

054-480525 Ning_Kunchaya@hotmail.co
m

054-480525

89 100748 กรมโยธาธิการ 2529 นายชัยยา เจิมจุติธรรม นายไพฑูรย์ นนทศุข เลขที่ 218/1    ถนน พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2619-69430 2299-4343
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

90 100770 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี นายมาโนช สินธุจริวัฒร นายบุญญฤทธ์  ปะโสทะกัง เลขที่ 47/156  หมู่ 1   ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2991 6651 ต่อ 1070 2991 6641 ต่อ 103

91 100781 ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ นายสุรัตน์ อินทร์วิเศษ นางบุหงา เอี่ยมน้อย เลขที่ 26    ถนน ท่ามะโอ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5432 14930 5422 7051 , 0 5432
1493

92 100784 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ เลขที่ 330/9-10   หมู่บ้าน เชียงใหม่แลนด์ ถนน
ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ 50100

0 5327 71990 5327 7197 - 8

93 100817 พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เลขที่ 298  หมู่ 1   ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง
จังหวัด ลำปาง 52000

0 5482 56080 5482 6600

94 100827 กรมบัญชีกลาง เลขที่ กรมบัญชีกลาง    ถนน พระรามที่ 6 แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2273 95500 2298 6485 , 0 2273
9550

95 100840 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่
ง

เลขที่ 1/19 ซอย1 หมู่ 3  ถนน เก้าแสน ตำบล เขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

0 7444 2054074 731 2511

96 100859 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำ
พูน

สิบเอกสุพจน์ คุณาวงศ์ นางสาวสุเจม โกสุโท เลขที่ 253/2  หมู่ 3   ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน 51000

0 5356 3077053 563077

97 100862 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อ
ม

น.ส.วารุณี  ชลายนนาวิน นางจินตนา  เหลืองวิไลย์ เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา    แขวง สามเสนใน เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2265 66410 2265 6681

98 100863 พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี เลขที่ 599/5  หมู่ 1  ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล
ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3623 12050 3623 1205

99 100886 กระทรวงยุติธรรม เลขที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารเอ  ชั้น 6
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2143 8257 sahakorn-moj@hotmail.com0 2141 5183-4

100 100893 ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ นางสุขนันต์ คาทอง นางสุพรรณี แสงสระคู เลขที่ 4/14 - 15    ถนน เทศบาล 3 ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4452 0717 ต่อ 170 4452 0717

101 100915 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูร
ณ์

นายราเชนทร์ บุญกำพร้า นางกอบแก้ว กั้วสิทธิ์ เลขที่ 159/21  หมู่ 5  ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล
สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์
67000

0 5672-1652 local.555@hotmail.com0 5672-1652
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102 100918 กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นางกอบแก้ว อัครคุปต์ นางสาวจินดา นริศรานุกูล เลขที่ 75/47    ถนน พระราม 6 แขวง พญาไท เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2333 3935 mostesccl@gmail.com02-333-3970

103 100931 กระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม เลขที่ 38    ถนน ราชดำเนินนอก แขวง วัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 10100

0 2283 31450 2283-3135

104 100933 รพช.สุรินทร์ นายยุทธศิลป์ อินมะโรง เลขที่ 350    ถนน สุรินทร์-ปราสาท ตำบล นอกเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4452 08050 4452 0805

105 100947 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโ
นโลยีแห่งชาติ

นายธีรวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ นายชูชาติ ขุนจันโท เลขที่ 111 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนน พหลโยธิน คลองหนึ่ง ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2564 73690 2564 7300 ต่อ 132-135

106 100950 กรมศุลกากร เลขที่ 1 อาคาร 1  ชั้นล่างกรมศุลกากร    ถนน
สุนทรโกษา แขวง คลองเตย เขต คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

0 2667 6995 sahakorn_customs@hotmail.c
om

087-034-7146, 098-537-
2362

107 100952 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ นางเพ๊ญศรี ภิญโญธรรมโนไทย นางสาวดารีน่า ไพรพฤกษ์ เลขที่ 292   สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่    ถนน
มหาราช ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่
81000

0 75612536 -075612536,087-389-
8900

108 100960 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนค
รศรีธรรมราช

นายนพดล ไชยศร นายนพดล ไชยศร เลขที่ 103     ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80110

0 7541 11190 7541 1119

109 100970 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เลขที่ ศาลาประชาคม (ชั้น 2)
ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี     ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036 422872036 422872

110 100994 พนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายสุเทพ แสงเพลิง นางสาวทศนาถ  อุนทริจันทร์ เลขที่ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
(สำนักงานชั่วคราว) โรงเรียนเทศบาล 3    ถนน ราชวิถี
ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ ไม่ระบุ จังหวัด นครปฐม 73000

0 3425 38500 3425 3850 ต่อ 22

111 101003 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนค
รพนม

เลขที่ 1/6    ถนน สว่างนคร (ชุมชนดอนเมือง) ตำบล
ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4251 25560 4251 2556

112 101012 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช นางสาวจิณห์นิภา แสมขาว      ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท 02-2739098 dageyang@hotmail.com0 2273 9020 ต่อ 3203
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กรุงเทพมหานคร 10400

113 101015 กรมการค้าภายใน นายสันติชัย เกียรติคุณโสภณ นายอิทธิเดโช เมตตา เลขที่ 44/100    ถนน นนทบุรี 1 ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2507 71270 2507 7128-9

114 101016 กำนันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก นายสมาน นวนเกิด นายทวีศักดิ์ ทิมคล้าย เลขที่ 50/9    ถนน วังจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 15660 5525 1566

115 101024 สำนักพระราชวัง นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย นายปรีชาญ  อินทรไพโรจน์ เลขที่ สำนักงานพระคลังข้างที่ในพระบรมมหาราชวัง
ถนน พระลาน แขวง ไม่ระบุ เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

0 2222 8181 ต่อ
4924,4913

116 101033 กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์  พรหมน้อย เลขที่ 5     ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000

0 5541 49220 5541 4922

117 101040 ข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นศรีส
ะเกษ

นายชูศักดิ์ คำล้น นายเสกสรรค์ ศรีคราม เลขที่ 90/10  หมู่ 10  ถนน ทองมาก โพธิ์ ตำบล โพธิ์
อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

Sahakorn_aomchup@hotmail.
com

0 4563 3155

118 101041 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอุบลราชธานี เลขที่ 339  หมู่ 14  ถนน ชยางกูร ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4537 50570 4537 5054

119 101050 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก นายธงชัย  กิติคุณานนท์ เลขที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ถนน ราชสีมา
แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 11300

0-2241-82520 2241 8250-1

120 101070 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ เลขที่ 558/209-210     ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

0 5688 16040 5633 1103

121 101072 เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ เลขที่ 91/1    ถนน มาตุลี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

0 5622 65290 5622 6529

122 101113 วาปีปทุม เลขที่ 375/13-14  หมู่ 25  ถนน วาปีปทุม-มหาสารคาม
ตำบล หนองแสง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม
44120

0 4379 9080 pacha_485@outlook.co.th0 4379 9420

123 101116 สำนักงบประมาณ เลขที่ สำนักงบประมาณ    ถนน พระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

02-2739061 savings_bb@outlook.co.th0 2273-9226-7
(การเงิน),0 22651071
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เวลาที่พิมพ์: 17:10:18

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 12

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

124 101123 ศาลปกครอง นางอัมพวัน ยุวกาญจน์ นายวรชาติ สวัสดิมงคล เลขที่ 120 อาคารศาลปกครอง  หมู่ 3  ถนน แจ้งวัฒนะ
แขวง หลักสี่ เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2143 9820 amcs@admincourt.go.th0 2141 0878 ,0 2141
0926,02-1412559

125 101126 กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด เลขที่ ที่ว่าการอำเภอหัวยยอด     ตำบล ห้วยยอด อำเภอ
ห้วยยอด จังหวัด ตรัง 92130

0 7527 15160 7527 1506

126 101152 กำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก
อส.บ้านหลวง

นายสุพล แก้วใหม่ นางรำยอง ปัญจศิลป์ เลขที่ ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง  หมู่ 2  ถนน น่าน-
พะเยา ตำบล ป่าคาหลวง อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน
55190

054-761086054-761086

127 101158 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป
ราบปรามยาเสพติด

นายวิทถวัลย์ สุนทรขจิต นายประสาร เกิดทอง เลขที่ 5 อาคารสำนักงาน ปปส. ซอยบุญชูศรี   ถนน
ดินแดง แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02-6444946 co-op-oncb@hotmail.com02-2470901 ต่อ
1117,1118,3209

128 101167 สำนักงาน กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล นางพงษ์ศักดิ์ รัตนวิภา เลขที่ 87 สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5
ถนน พหลโยธิน 8 (สายลม) แขวง สามเสนใน เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2278 32830 2271 0151-60 ต่อ 491

129 101169 ข้าราชการครูพนักงานท้องถิ่นมหาสาร
คาม

เลขที่ 251  หมู่ 12   ตำบล หนองแสง อำเภอ วาปีปทุม
จังหวัด มหาสารคาม 44120

093-0965515 ,063-
0393973

130 101190 กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนายายอาม นายชาติชาย วรพิพัฒน์ นายไพฑูรย์ นาสวน เลขที่ 500     ตำบล นายายอาม อำเภอ นายายอาม
จังหวัด จันทบุรี 22160

086 3666089

131 101191 เพื่อผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี นายเอกลักษณ์ ปุกกะนันท์ นางสาวรัฐชนก อ่ำคำ เลขที่ 26/9  หมู่ 3  ถนน ลำลูกกา ตำบล ลาดสวาย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

0 2994 5199

รวมสหกรณ์ อาชีพ ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 131 สหกรณ์


