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เวลาที่พิมพ์: 17:10:06

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 1

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

1 100005 ครูเพชรบูรณ์ นายเจษฎา หอมจันทร์ นายนเรศ น้อยเอี่ยม เลขที่ 229/3    ถนน พระพุทธบาท ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

0 5672 1931 www.pctsc.org0 5671 1101

2 100014 ครูพิจิตร นายไพบูลย์ อยู่สุข นายสุทัด ชื่นผล เลขที่ 41675    ถนน บึงสีไฟ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000

0 5661 3241 www.ptscl.com0 5661 1323 , 0 5661
3251 , 0 5661 3241

3 100016 ครูสุโขทัย นายอัมพร ฉันทรัตน์ นายสุนันท์ ไชยมุติ เลขที่ 118/2  หมู่ 4  ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล ธานี อำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000

0 5561 2319 www.sukcoop.com0 55 - 612431 , 0
55613049

4 100017 ครูกำแพงเพชร นายตลับ เพชรรัตน์ นางมลชลีนา กิตติขจร เลขที่ 251    ถนน เทศา 2 ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

0 5571 4191 www.coopkpp.in.th@gmail.co
m

0 5571 1115

5 100024 ครูน่าน นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์ เลขที่ 3    ถนน อชิตวงศ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 54731181 coopkrunan@gmail.com0 5471 0233

6 100029 ครูตาก นายกำจร วงศ์จันทรวิชัย นายทาวัต นันทหาร เลขที่ 461  หมู่ 5  ถนน พหลโยธิน ตำบล น้ำรึม อำเภอ
เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

055 5076080 5551 1061 , 0 5554
1554

7 100036 ครูแพร่ นายสุทัศน์  กองป่า นางแสงเทียน  เจริญกิจหัตถกง เลขที่ 313  หมู่ 7   ตำบล นาจักร อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่ 54000

0 5452 2772 ptscoop@hotmail.com0 5451 1777,054-524444

8 100053 ครูนครสวรรค์ นายประเทือง เหมือนเตย นายวิสูตร อำไพพันธุ์ เลขที่ 943/12  หมู่ 9  ถนน สวรรค์วิถี ตำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 60000

0 5622 7666 www.nswtsco.com0 5622 1340 , 0 5622
5240, 0 5622 7708

9 100054 ครูพิษณุโลก ดร.เสกสรรค์ ทองศรี นายสมภพ นาคสีดี เลขที่ 137  หมู่ 8   ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5537 74770 5525 8745 , 0 5524
2619

10 100067 ครูอุทัยธานี นายเสถียร  เก่งเขตรกรณ์ นายธวัช  จิตรชอบค้า เลขที่ 87/12  หมู่ 2  ถนน พหลโยธิน ตำบล สะแกกรัง
อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000

056 514856,0 5652 ckun2550@hotmail.com0 5651 1585 , 0 5652
4345

11 100068 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.อ. ดร.บัณฑิต อินทุฤทธิ์ นางจงดี บุญกมุติ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ตำบล สะแกกรัง อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี
61000

0 5650 3115 uthai_police.sc@hotmail.com0 5650 3115

12 100073 ครูลำพูน นายสมคิด  ปัญญาแก้ว นางทวัน เทพวรรณ์ เลขที่ 103/1    ถนน พระคงฤาษี ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

0 5353 4916 ต่อ 26 cooplpntsc@hotmail.com0 5351 1653 , 0 5353
4916 ,0 5351 0442
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เวลาที่พิมพ์: 17:10:06

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 2

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

13 100082 ครูเชียงราย นายวิราช ป้อมบ้านต้า นางชมพูนุช ศักดิ์สิทธิ์ เลขที่ 402  หมู่ 3  ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านดู่ อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100

053-175556 www.crtc.co.th/cr-
cosahakorntr

053-702999,053-702555

14 100095 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต. ธนยันทร์ เทพรักษา นางวัชราภรณ์ ชวคุณาภรณ์ เลขที่ 489  หมู่ 2  ถนน รัตนาเขต ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

0 5374 40390 5374 4039 , 0 5371
8077

15 100100 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 เลขที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34    ถนน
ตาก-แม่สอด ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก 63000

0 5551 19350 5551 1197 ต่อ218 , 0
1474 92 ,0814749269

16 100101 ครูอุตรดิตถ์ นายชวลิต คำเพ็ง นายอาเร็น พรหมน้อย เลขที่ 36/1    ถนน เจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

055 407353 sakutd@gmail.com(055) 407350-52 ต่อ13

17 100109 สาธารณสุขเชียงราย ทันตแพทย์โคสิต  อบสุวรรณ ทันตแพทย์โคสิต อบสุวรรณ เลขที่ 1039/74    ถนน ร่วมจิตถวาย ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

0 5375 62030 5371 2585,0 5375 6203

18 100110 ตำรวจลำปาง เลขที่ 24    ถนน พระแก้ว ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5422 56500 5422 5650

19 100116 ครูแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ วิริยะภาพ นายสงวน ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 25    ถนน อุดมชาวนิเทศ ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

0 5361 1479 www.co-opms.net0 5362 0606

20 100119 ครูลำปาง นายสรายุทธ พิจอมบุตร นายสมศักดิ์ สลีวงศ์ เลขที่ 20    ถนน ทิพย์ช้าง ตำบล หัวเวียง อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

054 322 341 Lptcoop@gmail.com054 218943, 054 323 485

21 100127 ครูเชียงใหม่ นายธนู มีสัตย์ นายจรูญ วงค์คำ เลขที่ 175  หมู่ 2   ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053 850924 coop_cm@hotmail.com0 53 851888

22 100144 ตำรวจพิจิตร พล.ต.ต.จรวย ผลประเสริฐ พ.ต.ต.มนูญศักดิ์ ทองรุ่ง เลขที่ 166    ถนน ศรีมาลา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000

0 5661 3020 phichit-coop@hotmail.com0 5661 3020

23 100146 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.วินัย อ่อนสุวรรณากุล นางชุติกาญจน์ สีไพสน เลขที่ 96 สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4
ถนน เทศา 2 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร 62000

0 5572 1837 kppolice.co.op@gmail.com0 5572 1837

24 100152 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม นางวนิดา วิศิษฐ์ฎากุล เลขที่ 234  หมู่ 5  ถนน บรมไตรโลกนารถ ตำบล หัวรอ
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5524 54350 5524 4136
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เวลาที่พิมพ์: 17:10:06

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 3

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

25 100161 ตำรวจน่าน พล.ต..ต มณฑป  แสงจำนง นางดวงดารา ทองศิริ เลขที่ 52    ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 5475 0962 cooper_nanpolice@hotmail.co
m

0 5477 1356

26 100165 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใ
หม่

นายยงยุทธ สรรพอุดม นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง เลขที่ 36/2 ซอย28   ถนน โชตนา ตำบล ช้างเผือก
อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300

0 53  1227330 53 122819-21

27 100182 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก เลขที่ 226  หมู่ 11   ตำบล น้ำรึม อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก 63000

0 5551 27820 5551 2782

28 100185 สาธารณสุขพิจิตร นายแพทย์ประทีป  จันทร์สิงห์ นางนิภา  บุญญเขตต์ เลขที่ 27/4    ถนน คลองคะเชนทร์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000

0 5699 0360 co-
pichit_public@hotmail.co.th

0 5699 0359

29 100188 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม นายจรุงศักดิ์  โชติบาง เลขที่ 239    ถนน ห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200

0 5322 5491 savingscmu@hotmail.com0 53943651-3

30 100189 ตำรวจเชียงใหม่ พล.ต.ต. สรายุทธ สงวนโภศัย น.ส.ฐิติรัตน์ ทิพยมาศโกมล เลขที่ 150  หมู่ 1   ตำบล ไชยสถาน อำเภอ สารภี
จังหวัด เชียงใหม่ 50140

0 5396 39490 5396 3948

31 100196 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด นางสาวธนัฏฐ์สร เลขที่ 89 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  หมู่ 11
ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา
56000

0 5444 7140 54 449 714-5 , 0 5448
3852

32 100201 ครูพะเยา นายจักรแก้ว ทะปน นายนคเรศ ราชจริต เลขที่ 672  หมู่ 3  ถนน เชียงราย - นครสวรรค์ ตำบล
ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000

0 5448 15010 5443 1994

33 100203 ข้าราชการกองบิน 4 เลขที่ 305 กองบิน 4  หมู่ 5   ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์ 60140

0 5626 23130 5626 2313

34 100207 สาธารณสุขเชียงใหม่ ดร.ทพ.สุรสิงห์  วิศรุตรัตน นางสาวสมถวิล  เทพศิริ เลขที่ 10    ถนน สุเทพ ตำบล สุเทพ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200

0 5389 4416 cmphcoop@hotmail.com0 5389 5160 - 1

35 100215 พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) นายมังกร ก่อกิจโรจน์ นางรัตนาวลี ยอดหาญ เลขที่ 209/21    ถนน บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5521 94750 5525 2468 ,0 5521
9680

36 100221 โรงพยาบาลพุทธชินราช นพ.ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ นางสาวลลนา อินทราลักษณ์ เลขที่ 90 ตึกอำนวยการชั้น 2    ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
65000

055-259444055-270300 ต่อ 20215-7
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37 100225 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี นางอังคณา ขันธะโชค เลขที่ 125
อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดล
ำพูน จำกัด  หมู่ 10   ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน 51000

053 525501053 525505

38 100250 รพช.อบจ.ตาก เลขที่ 999  หมู่ 9  ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล น้ำรึม อำเภอ
เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

055-511-562055-511-562

39 100266 โรงพยาบาลแพร่ นายสมศักดิ์ วันทนียวงศ์ นางนาฏวิมล วงศ์วชิระนนท์ เลขที่ 144    ถนน ช่อแฮ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่ 54000

0 5452 1895 p_hospital.co-
op@hotmail.com

0 5452 1895

40 100270 สาธารณสุขลำพูน นายเนตร พงษ์ตุ้ย นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ เลขที่ 263/1    ถนน ลำพูน-เชียงใหม่ ตำบล เหมืองง่า
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

0 5353 1153 ต่อ 16 Lpn560480@hotmail.com0 5309 3656

41 100285 สาธารณสุขนครสวรรค์ เลขที่ 782/18  หมู่ 10  ถนน พหลโยธิน ตำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 60000

056 224981 nattjunjan@hotmail.com0 5622 4981 , 056
231276

42 100286 สาธารณสุขลำปาง ทพ.เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล นางลาวรรณ อุบลศรี เลขที่ 3  สนง.สาธารณสุขฯ    ถนน ป่าขาม 1 ตำบล
หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

054 323991 lphosaving@hotmail.co.th(054)  226384, 08 3766
3113

43 100292 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 72 สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ    ถนน นิกรบำรุง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000

(056)712-144 Credit_999@hotmail.com056 725566

44 100299 สาธารณสุขอุตรดิตถ์ นายวิโรจน์  โกฎแสง นายสมศักดิ์  มีอ่วม เลขที่ 2    ถนน ฤดีเปรม ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

0 5540 39500 5541 3950

45 100307 สาธารณสุขสุโขทัย นายยรรยง ศรีตะวัน นายนพพร มีวัฒนา เลขที่ 331  หมู่ 4   ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย
จังหวัด สุโขทัย 64000

055 610599(055)611004,610599

46 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

47 100331 ป่าไม้ภาคเหนือ นายสวัสดิ์ จิรวัฒน์ นายสุรพงษ์ พิมสาร เลขที่ 153    ถนน เจริญประเทศ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

0 5327 34470 5327 3447
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48 100344 พนักงานยาสูบแพร่ นายพงษ์สันต์ โนสุ นางรุ่งรัชนี  รุจิพรพงษ์ เลขที่ 3/2    ถนน เหมืองหิต ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000

0 5452 1872(054) 511086 ต่อ 106

49 100352 สหอาชีพเมืองสองแคว นายสมศักดิ์ ฉายยาง นางภัทรวดี นิรโศก เลขที่ 150  หมู่ 12   ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 32860 5525 3286

50 100363 พนักงานยาสูบเชียงราย นายดิเรก มั่นคง เลขที่ 674    ถนน ธนาลัย ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

00 5371-1433  0 5371-
1662

51 100365 โรงพยาบาลลำปาง นายปิยพงศ์ อุ่นปัญโญ เลขที่ 280    ถนน พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5432 -36180 5432 3618

52 100370 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา พ.ต.ท.หญิง ดวงใจ มีอนันต์ เลขที่ 170  หมู่ 11  ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล สะเดียง
อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

0 5672 1776 sk.ppcb@hotmail.com0 5672 1776

53 100376 ตำรวจแพร่ พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ นางฉัตรทิกา ดำคง เลขที่ 249 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  หมู่ 1
ตำบล ทุ่งกราว อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000

054-532583 p.policesaving@gmail.com054-532-583

54 100393 สาธารณสุขแพร่ นายเด่น ปัญญาพันธ์ นางไพพร จักรบุญมา เลขที่ 26/1    ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000

0 5453 32120 5453 4442 - 3

55 100397 สำนักงานประปาเขตนครสวรรค์ นายสามารถ  บุญกล่อม เลขที่ 158  หมู่ 1   ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

056-2560630 5625 5814-5 ต่อ 208

56 100401 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เลขที่ 123 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  หมู่ 2   ตำบล
อรัญญิก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
65000

0 5530 12180 5530  1218,081
9621739

57 100402 กองพันทหารม้าที่ 10 พันโท จิตรพล รุจานันท์ เลขที่ 176 ค่ายสุริยพงศ์    ถนน เทศบาลดำริห์ ตำบล
ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 5477 5539,0 54710 5477 5539

58 100419 กองทัพภาคที่ 3 พลโท วิจิกขฐ์ สิริบรรณสพ นางเบญจลักษณ์ เทพานวล เลขที่ 381    ถนน สนามบิน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

055-210105 co-op_army3@hotmail.com 0 5530 2170

59 100421 สาธารณสุขกำแพงเพชร เลขที่ 18    ถนน เทศา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

0 5571 38450 5571 3845
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60 100423 จังหวัดทหารบกลำปาง พล.ต.วิจักษฐ์ สิริพรรสพ พ.อ.เมธา ณ พิกุล เลขที่ 1  หมู่ 1  ถนน พหลโยธิน ตำบล พิชัย อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5423 1204 SAHAKORN32@hotmail.co
m

0 5423 1204

61 100437 สาธารณสุขตาก ดร.นพ.ปองพล วรปานี เลขที่ 9/67    ถนน มหาดไทยบำรุง ตำบล หนองหลวง
อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

0 5551 23700 5551 4143

62 100437 สาธารณสุขตาก นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 9/67    ถนน มหาดไทยบำรุง ตำบล หนองหลวง
อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

0 5551 23700 5551 4143

63 100442 โรงพยาบาลกำแพงเพชร นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นางสาวธนวรรณ ศิริชัย เลขที่ 382    ถนน ราชดำเนิน - ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

055 713863(055) 713232

64 100444 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 พันตำรวจเอกถวัลย์ บุญสูง พันตำรวจโทสมศักดิ์ เดชคุ้ม เลขที่ 88
สำนักงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
หมู่ 2   ตำบล ท่าทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 65000

0 5598 4668 sahakorn31@hotmail.com0 5598 4668

65 100448 พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก นางนิภา เอื่อมสกุล เลขที่ 890/16    ถนน บรมไตรโลกนารถ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 85820 5525 9581

66 100466 สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางอรอนงค์ คำไทย นางสุภาภรณ์ อมรขันธ์ เลขที่ 129    ถนน ขุนลุมประพาส ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

0 5361 2746 suphas@hotmail.com0 5361 2746

67 100485 สาธารณสุขอุทัยธานี นพ.นิพนธ์ โตวิวัฒน์ นายนราพงศ์ ทัศนางกูร เลขที่ 358  หมู่ 3  ถนน รพช. ตำบล น้ำซึม อำเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000

0 5697 00520 5697 0161

68 100487 พนักงานสหกรณ์ลำพูน นายจงกล ไตรรัตน์โชติ นายประสิทธิ์  มาบุพผา เลขที่ 92    ถนน วังซ้าย ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

0 5353 06250 5351 1167

69 100494 กองกำกับการ 5
กองบังคับการฝึกพิเศษ

เลขที่ 231 ค่ายนเรศวรมหาราช  หมู่ 1   ตำบล อินทขิล
อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150

0 5304 6620053-046614

70 100505 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นางจินตนา นันทนาสิทธิ์ เลขที่ 63  หมู่ 4   ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย
จังหวัด เชียงใหม่ 50290

0 5387 8077 coopmju@mju.ac.th0 5387 8077

71 100510 กองพันทหารม้าที่ 15 พ.ท.ธันวิทย์ ผมจินดา จ.ส.อ.โยง ใจวงศ์ เลขที่ 135  หมู่ 11   ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน
จังหวัด น่าน 55000

0 5471 60040 5471 6004
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72 100549 สามัญศึกษานครสวรรค์ เลขที่ จ.55/97 - 98    ถนน ดาวดึงส์ ตำบล ปากน้ำโพ
อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

0 5631 3046 omsabsaman@hotmail.co.th0 5631 3047

73 100564 นักสหกรณ์กำแพงเพชร เลขที่ 257 หมู่ 1     ตำบล นครชุม อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

055 722645055 722645

74 100571 สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ เลขที่ 210    ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

0 5674 1068056 741133

75 100627 สุริยพงษ์ พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ น.ต. ประพาส อินทะรังสี เลขที่ 176 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารบกน่าน     ตำบล
ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 5471 00660 5471 0068 ต่อ
71217,71233

76 100639 พนักงานสหกรณ์สุโขทัย นายศุจิพิพัฒน์ คำเบิก      ถนน ประชาสงเคราะห์ ตำบล เมืองสวรรคโลก
อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย 64110

(055) 642088

77 100648 สาธารณสุขพิษณุโลก เลขที่ 25/16-17    ถนน อาทิตย์วงศ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

055 251564 www.plkhealthcoop.com0 5524 3102

78 100667 โรงแรมไพลิน นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณภูมิ เลขที่ 38    ถนน บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

(055) 252411-5

79 100671 กองบิน 46 เลขที่ กองบิน 46     ตำบล อรัญญิก อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5521 2121

80 100680 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด
ตาก

นายประถม ปิ่นพาน นายเพชร นุ่มนิ่ม เลขที่ 8/8 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ    ถนน เทศบาล 7
ตำบล ระแหง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

055 541078,540358 takescoop@gmail.com055-541078,540358

81 100683 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นายวรเชษฐ เต๋ชะงัก นางเยาวเรศ พูลทวี เลขที่ 101    ถนน สิงหนาทบำรุง ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

053 620657 srisungwalco_op@hotmail.co.
th

0 5361-2275

82 100689 ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย นายธวัชชัย ข่ายแก้ว นายมนัส เดชอุดม เลขที่ 1115/23    ถนน ไกรสรสิทธิ์ ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

0 5360 1549 info@crigetcoop.com0 5360 1176

83 100694 ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ เลขที่ 941    ถนน วชิราวุธดำเนิน ตำบล พระบาท
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5422-8593 sahakorn.thport@gmail.com0 5422 8407

84 100698 เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน นายวินัย หารต๊ะ นางมลฤดี กองคำ เลขที่ 26/1 ซอย1   ถนน สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

054-750397 Sahakorn.nan@hotmail.co.th054-750397
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เวลาที่พิมพ์: 17:10:06

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 8

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

85 100701 พนักงานบริษัทเชียงคำยนตรการและบ
ริษัทในเครือ

นายอานุภาพ ใสสม นายจิตชัย วงศ์ไชย เลขที่ 233  หมู่ 5   ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด
พะเยา 56110

(054) 415424  ,
451112,415427

86 100705 พนักงานยาสูบแม่โจ้ เลขที่ 14  หมู่ 3   ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย
จังหวัด เชียงใหม่ 50290

(053) 498608 ,080-
1330255

87 100706 กองพันทหารม้าที่ 12 พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม รอ. เจน สุขศรีทอง เลขที่ 298  หมู่ 5   ตำบล เด่นชัย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด
แพร่ 54110

0 5461 3060  ต่อ 206 ,
05461 3

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 100756 สาธารณสุขพะเยา นายฉลอง อัครชิโนเรศ นายชาญ เชิดชูเหล่า    หมู่ 11  ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ
เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000

054-4800620 5448 0020

90 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

91 100784 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ เลขที่ 330/9-10   หมู่บ้าน เชียงใหม่แลนด์ ถนน
ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ 50100

0 5327 71990 5327 7197 - 8

92 100798 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เลขที่ 1  หมู่ 8   ตำบล คลองตาล อำเภอ ศรีสำโรง
จังหวัด สุโขทัย 64120

0 5568 15190 5568 2030-43  ต่อ  152

93 100799 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เลขที่ 100  หมู่ 9  ถนน แม่ริม - สะเมิง ตำบล แม่แรม
อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180

053-299754053-841020

94 100817 พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เลขที่ 298  หมู่ 1   ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง
จังหวัด ลำปาง 52000

0 5482 56080 5482 6600

95 100829 โรงเรียนตำรวจภูธร 5 เลขที่ 145  หมู่ 13   ตำบล ปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร
จังหวัด ลำปาง 52190

0 5426 9295,0 54330 5433 9035

96 100836 ชุมชนบ้านพันเชิง เลขที่ 54  หมู่ 2   ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 54000

08 4369 1547  , 054
599068 ,0 8730-40829
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เวลาที่พิมพ์: 17:10:06

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 9

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

97 100857 ตำรวจอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ พ.ต.อ.สันติ บุญะมี เลขที่ 190     ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000

0 5541 77870 5541 7787

98 100859 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำ
พูน

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

0 5356 3077053 563077

99 100864 ตำรวจภาค 5 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ นางสาวนัยน์ปพร เที่ยงสมบุญ เลขที่ 311    ถนน มหิดล ตำบล หนองหอย อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053-140038053140038

100 100872 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ นางกนกพร  พ่วงพลับ เลขที่ ค2/31    ถนน มาตุลี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

0 5622 07830 5622 0783

101 100874 โรซี่ บลู ไดมอนด์ เลขที่ 349  หมู่ 1   ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5526 21650 5526 2166 ต่อ 115

102 100885 ไทยแอโรว์พิษณุโลก นางสาวขวัญยืน โพริ นายรุ่งโรจน์ งามสอาด เลขที่ 230  หมู่ 7   ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5524 5245055-245220-34 ต่อ 111,
08 3950 3111

103 100892 พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง นายวิพัฒน์ ดวงโภชน์ นางสาวเสาวนีย์ กาญจนหย่า เลขที่ 65  หมู่ 1   ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ 50200

0 5332 8381 savcooprpf@hotmail.com0 5332 8381

104 100905 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายพงษ์เทพ อินทรัพย์ นางวราพร จันทร์ศรีทอง เลขที่ 38    ถนน เจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

0 - 5544-4358 rungsee333@gmail.com055-444-358

105 100910 สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายนิยม ศิริ นางสาวชรินพันธ์ ฆหายศนันท์ เลขที่ 480  หมู่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐ   ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ
เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

054-718847 ssjnan.coop@gmail.com054-718846-7

106 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

107 100943 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ นายพินิจ พุทธพิทักษ์วงศ์ เลขที่ 360  หมู่ 9   ตำบล นาจักร อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่ 54000

054-653295 Sacclphrae@hotmail.com0-54653285

108 100953 พนักงานยาสูบเชียงใหม่ เลขที่ 7    ถนน เวียงแก้ว ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200

053-0 5322 1234
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เวลาที่พิมพ์: 17:10:06

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 10

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

109 100969 พนักงานบริษัท โตเกียวคอยล์
เอ็นจิเนียร์(ประเทศไทย)

เลขที่ 69/2  หมู่ 4   ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน 51000

053-552128053-581241-3 ต่อ 1215

110 100974 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ประภัสสร ดำรงกุล นายสมยศ จันทรพูน เลขที่ 333  หมู่ 1   ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย 57100

053-9160280 5391 6002

111 101001 กองกำกับการ 6
กองบังคับการฝึกพิเศษ

พ.ต.ท.ขวัญเมือง คุ้งวารี พ.ต.ต. หญิง ขวัญใจ สังข์เสือ เลขที่ 147  หมู่ 4  ถนน จรดวิถีถ่อง
(ค่ายรามคำแห่งมหาร ตำบล เมืองเก่า อำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64210

0 5594 50960 5594 5090 ต่อ 116

112 101006 โรงพยาบาลน่าน นางกัลยา  ผลบุญ นางกัลยา  ผลบุญ เลขที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน     ตำบล
ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 5471 01380 5471 0138 ต่อ 3184

113 101009 คริสตจักรคริสตคุณานุกูล เลขที่ 36/3    ถนน ธรรมบูชา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

055 214 200055-259997, 08 9707
4472

114 101013 โรงพยาบาลสวนปรุง นายแพทย์สุวัฒน์ นางธัญธร พัวพันธ์ เลขที่ 131  โรงพยาบาลสวนปรุง    ถนน ช่างหล่อ ตำบล
หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100

0 5390 85945 sahakorn_suanprung@hotmail
.com

0 5390 8598

115 101016 กำนันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก นายสมาน นวนเกิด นายทวีศักดิ์ ทิมคล้าย เลขที่ 50/9    ถนน วังจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 15660 5525 1566

116 101021 โรงพยาบาลสุโขทัย เลขที่ 2/1 จรดวิถีถ่อง     ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000

 05561 3455055-611782 ต่อ 5061

117 101033 กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์  พรหมน้อย เลขที่ 5     ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000

0 5541 49220 5541 4922

118 101062 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.อ.วราเทพ บุญญะ พันตรี พันธดนย์ ทวีคำ เลขที่ 200     ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา
จังหวัด พะเยา 56000

0 5443 19090 5443 1909

119 101070 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ เลขที่ 558/209-210     ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

0 5688 16040 5633 1103

120 101072 เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ เลขที่ 91/1    ถนน มาตุลี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

0 5622 65290 5622 6529
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เวลาที่พิมพ์: 17:10:06

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560

หน้าที่: 11

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

121 101077 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เลขที่ 182     ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 50290

0 5384 80210 5384 8021

122 101099 มณฑลทหารบกที่ 33 พล.ต.เกษมสุข  ตาคำ พ.อ.ขวัญประชา  แก้วแปง เลขที่ 285  ค่ายกาวิละ     ตำบล วัดเกต อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053-248624053-248624

123 101127 โรงพยาบาลลานนา นายแพทย์ปดุสิต ศรีสกุล นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล เลขที่ 1    ถนน ถ.สุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300

0 5399 97990 5399 9701

124 101134 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูตาก เลขที่ 13/52    ถนน สายเอเซีย ตำบล แม่สอด อำเภอ
แม่สอด จังหวัด ตาก 63110

0 553 40000 5503 5063,06 4353
3740

125 101139 บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) เลขที่ 60/29  หมู่ 4   ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน 51000

0 5358 13850 5358 1386-9

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 101154 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 99    ถนน ปางล้อนิคม ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

053-612602,053- policesaving@gmail.com053-612602,053-613214

128 101176 กลุ่มเกษตรไทย นายสุทธินันท์ จันทร์ลอย นายไวพจน์ มีรักษ์ เลขที่ 1/1  หมู่ 14   ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์ 60140

0 5633 81260 5633 8123-5

129 101186 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม นายแพทย์ประมุข คุณจักร คุณชญานิศวร์ โชติพิพิย์กุล เลขที่ 8    ถนน บุญเรือนฤทธิ์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053224870 chiangmairam@chiangmaira
m.com

053 920300 ต่อ 7405
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