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เวลาที่พิมพ์: 17:10:17

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 19/10/2560
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

1 100001 ครูฉะเชิงเทรา นายบัญชา เกษมสุข นายสมควร รุ่งเ้รือง เลขที่ 63    ถนน ยุทธดำเนิน ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

(038)814332 www.cctscc.com ,E-mail
cctscc@

(038)511214

2 100003 ครูนครราชสีมา นายทอง วิริยะจารุ นายยงยุทธิ์ บัวทองผุด เลขที่ 669  หมู่ 5  ถนน ราชสีมา-ปักธงชัย ตำบล
ปรุใหญ่ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
30000

(044) 277158, 277166 www.korattsc.com , e-mall
Korattsc_Krt@yahoo.co.th

044-278222,044-278333

3 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

4 100006 ครูสุราษฎร์ธานี นายอุทิศ ภูมิชัย นายดิเรก แจ่มสุริยา เลขที่ 7/37    ถนน ราษฎร์บำรุง ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

0 7728 3156 Coopsurat@suratthsc.com0 7722 2134-6

5 100007 ครูสุรินทร์ เลขที่ 297  หมู่ 16   ตำบล สลักได อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4414 1757 www.coopsurin.com ,e-mail :
coopadmin@hotmail.com

0 4414 1753 - 6

6 100008 ครูเพชรบุรี นายเทิม มิตรจิต นางนัฏชาวัลย์ ตั้งศิริชูช่วย เลขที่ 18/11    ถนน ชีสระอินทร์ ตำบล คลองกระแชง
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

0 3240 0501 www.phetcoop.com ,e-mail
root@phetoop.com

(032)425301,411923,411
924,424120

7 100009 ครูกาฬสินธุ์ นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง นายสุรชัย บัณฑิต เลขที่ 8/1    ถนน สนามบิน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4381 1881 ต่อ 113 , www.kalasintsc.net ,E-
mail.kalasin_tsc@yahoo.co.th

0 4381 1195 , 0 4381
2754 , 0 4381 1881

8 100010 ครูกรมสามัญศึกษา เลขที่ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา    ถนน
ราชดำเนินนอก แขวง วังจันทร์เกษม เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2280 2908 krucoop@krucoopbkk.org0 280 5458 - 9 , 0 2280
4288 - 9

9 100011 ครูศรีสะเกษ นายทวีศักดิ์ สังวัง นางชวนพิศ วิมลสุข เลขที่ 6  หมู่ 9  ถนน ศรีสะเกษ -  ขุขันธ์ ตำบล
หนองครก อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ
33000

0 4563 1476 www.ssktco-op.com045 631153-4

10 100012 ครูชัยภูมิ นายประสงค์ พรโสภิณ นายปรีดา หาญพยัคฆ์ เลขที่ 268  หมู่ 2   ตำบล รอบเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ 36000

0 4481 5234 www.cypcoop.com0 4481 5222

11 100013 ครูปัตตานี นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว ายเกรียงศักดิ์ จันทร์เกิด เลขที่ 31/4  หมู่ 4  ถนน หนองจิก ตำบล รูสะมิแล
อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

0 7331-3085 www.pntsc.com0 7331 3242-3 , 0 7333
6209
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

12 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

13 100015 ครูตรัง เลขที่ 111 ซอย5   ถนน พัทลุง-ตรัง ตำบล วิเศษกุล
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

0 7521 1992 www.ttscc.net0 75 225026-7

14 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

15 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

16 100018 ครูสมุทรสงคราม นายประยูร สุพรรณอ่วม นางดวงสมร จันทร์พึ่งสุข เลขที่ 26/12 ซอยบางประจัน    ตำบล แม่กลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

0 3471 21490 3471 2149

17 100019 ครูลพบุรี นายปัญญา แก้วกาลึก นางวราพร ดอกเทียน เลขที่ 7    ถนน พหลโยธิน ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3641 4165 adminloptsc@gmail.com0 3641 1223

18 100020 ครูสิงห์บุรี นายสุเมธ จันทร์หอม นางรุจี ชื่นชม เลขที่ 43/2  หมู่ 4   ตำบล ต้นโพธิ์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี 16000

036-813533-5 ต่อ 116 sing16000@gmail.com036-813533-5

19 100021 ครูขอนแก่น ดร.สายัณห์ ผาน้อย นายเอกราช ช่างเหลา เลขที่ 432  หมู่ 2  ถนน มิตรภาพ ขอนแก่น - อุดร ตำบล
ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4346 5249 www.ktc-coop.com0 4346 5287, 0 4346
5286

20 100022 ครูอุดรธานี นายประเวศ  รัตนวงศ์ นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข เลขที่ 5    ถนน โพนพิสัย ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4223 0357 www.sahakornkruudon.com0 4222 1285 , 0 4224
6010

21 100023 ครูสมุทรสาคร นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช นางสาวสิริวิมล วิชชุรังษี เลขที่ 930/25    ถนน สุรศักดิ์ ตำบล มหาชัย อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3442 3015 ต่อ 1080 3442 3015 ต่อ 102

22 100024 ครูน่าน นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์ เลขที่ 3    ถนน อชิตวงศ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 54731181 coopkrunan@gmail.com0 5471 0233

23 100025 ครูร้อยเอ็ด นายธงชัย พุทธมอญ นางมยุรี  โอวาทกานนท์ เลขที่ 66    ถนน ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 5380 www.rets101.com0 4351 1022

24 100026 ครูนครศรีธรรมราช เลขที่ 626    ถนน ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

075 344635,0 75 www.ntsccoop.com0 7535 6284
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25 100027 ครูสระบุรี นายเล็ก ทาเพชร นางมะลิ เจริญทรัพย์ เลขที่ 575 /4    ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล
ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0-3631-6081 sttcc2553@hotmail.com0-3631-6078,0-3631-
6079

26 100028 ครูนครพนม นายอำนาจ  นาไชย นายโอภาส  สุมนารถ เลขที่ 77/1    ถนน อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4252 0698 nkpcoop@gmail.com0 4251 3003

27 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

28 100030 ครูหนองคาย เลขที่ 143    ถนน ประจักษ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000

0 4242 0746 nktsc.org@gmail.com0 4241 1334,0 4246 5223

29 100031 ครูชัยนาท นายสมควร ทองฤทธิ์ นายพนม จงอยู่วัฒนา เลขที่ 248  หมู่ 5   ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท 17000

0 5641 4184 chainnattsc@hotmail.com0 5641 1067

30 100032 ครูบุรีรัมย์ เลขที่ 36/100    ถนน อินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

044-612264 br-tsc@hotmail.co.th0 4462 0038

31 100033 ครูประจวบคีรีขันธ์ นายศักดิ์ชัย กายเพชร นางสาวอารีวรรณ เสียงใหญ่ เลขที่ 5/1    ถนน ประจวบศิริ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

0 3261 1212ต่อ111 pct_coopthai@hotmail.com0 3261 1212

32 100034 ครูระนอง นายตุลา  จันทร์วัฒนเดชากุล นางอัญชุลี เนื่องเสวก เลขที่ 112/1  หมู่ 3  ถนน เพชรเกษม ตำบล บางนอน
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

0 77 830850 kruranong2504@hotmail.com0 7782 1187

33 100035 ครูนราธิวาส เลขที่ 50    ถนน ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบล
บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส
96000

0 7351 3446 ต่อ 1100 7351 1535 , 0 7351
3445-6

34 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

35 100037 ครูชลบุรี นายประเวศ คำหงษ์ นางสาวศิริรัตน์ เลขที่ 55/99  หมู่ 3  ถนน สุขุมวิท ตำบล เสม็ด อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3811 1090,0 3811 bew-aja@hotmail.com0 3811 1092-96

36 100038 ครูกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ นางสาวัลย์ ช่วงชัย เลขที่ 245/1    ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000

0 3462 3340 coop.ktscc@ghotmail.com0 3462 3338-9
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37 100039 ครูสตูล นายปรีชา ดุลยการัณย์ นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ เลขที่ 458  หมู่ 6  ถนน ยนตรการกำธร ตำบล คลองขุด
อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000

074 7721870 7471 1933 , 0 7472
2367

38 100040 ครูยะลา นายโชคดี คลังจันทร์ นางรัชนี กาญจนานุชิต เลขที่ 375    ถนน สิโรรส ตำบล สะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

073 2444890 7321 2509 , 0 7321
4473

39 100041 ครูกรุงเทพมหานคร นายจรูญ มีธนาถาวร นางสาวมาสวิมล รักบ้านเกิด เลขที่ 869    ถนน ลาดหญ้า แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600

0 2437 20740 28610330 1

40 100043 ครูจันทบุรี นายปริญญา หรรษาพันธุ์ นายสุธี ตั้งมั่น เลขที่ 9    ถนน พระยาตรัง ตำบล ท่าช้าง อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

039-303382 chancoop.co.th039-303379-81

41 100052 ครูราชบุรี นายวัชระ ตรามณี นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ เลขที่ 109  หมู่ 5   ตำบล โคกหม้อ อำเภอ เมืองราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี 70000

0 3273 7215 Rtsc2010@gmail.com0 3273 7211-3

42 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

43 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

44 100055 ครูอ่างทอง นายดิเรก บำเพ็ญ นายเจริญฤทธิ์ กระแสร์ เลขที่ 99    ถนน โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบล บ้านอิฐ
อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

(035) 620981 atsc-angthong@hotmail.com(035) 611023 , 614757

45 100056 ครูพัทลุง นายจตุรงค์ สุขแก้ว นายประสพ ยกฉวี เลขที่ 439/15    ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000

074 6213260 7461 3322  , 0 7462
1326

46 100059 ครูตราด นางจำนง เหล่าคงธรรม นางสุมาลี ปัสนานนท์ เลขที่ 2    ถนน เนินตาแมว ตำบล บางพระ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000

0 3953 0463 trat_coop@hotmail.com0 3951 2460

47 100062 ครูพระนครศรีอยุธยา นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ นายดิเรก เนคมานุรักษ์ เลขที่ 102  หมู่ 6   ตำบล ลุมพลี อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

0 3570 4840 ayutthayatsc@gmail.com0 3570 4838-9,081-
8515262

48 100064 ครูกระบี่ นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน เลขที่ 18    ถนน กระบี่ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่ 81000

0 7563 01870 7561 1247
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49 100066 ครูพังงา นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ นางยินดี ชาญณรงค์ เลขที่ 73  หมู่ 3  ถนน เทศบาลบำรุง ตำบล ถ้ำน้ำผุด
อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา 82000

0 7646-0665 Pngtchcoop@thaimail.com0 7646-0664

50 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

51 100070 ครูมหาสารคาม นายถนอม จันหาญ นายวิชิต ผิวขาว เลขที่ 1102/6    ถนน สมถวิลราษฎร์ ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000

043- 711557 ต่อ 125 mtc_coop@hotmail.com043-711557 ต่อ 101

52 100071 ครูสงขลา นายเทียน  ตันติวิริยภาพ นางกอบรัตน์  สังข์แก้ว เลขที่ 424  หมู่ 6  ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ตำบล น้ำน้อย
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7458 2885 www.Skcoper.com0 7458 2881-6

53 100072 ครูชุมพร เลขที่ 19/3  หมู่ 4  ถนน ชุมพร-ระนอง ตำบล วังไผ่
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86190

0 7757 69730 7757 6974-7

54 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

55 100074 ครูปราจีนบุรี นายบัญญัติ กุญชร นางวิลาวัลย์ วีรนิชพงศ์ เลขที่ 672    ถนน หน้าศาลากลางจังหวัด (เก่า) ตำบล
หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
25000

0 3721 6278 prachin672@hotmail.com0 3721 1398 ,0 3721
6278

56 100077 ครูสมุทรปราการ นายณรงค์ ธีระกุล นางสาวสุนิษา ยามี เลขที่ 23/17 - 21    ถนน สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2384 2495 spktc10270@hotmail.com0 2384 2493 - 4

57 100078 ครูเลย นายณสรวง ก้อนวิมล นายเอกพัฒน์ นิิสีดา เลขที่ 510  หมู่ 9 หมู่บ้าน ติดต่อ ถนน เจริญรัฐ ตำบล
นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

042-832433 Loeiteacher@gmail.com0 4281 2192 ,042 811149

58 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

59 100088 ครูสุพรรณบุรี นายสัญญา รอดทรัพย์ นางวันดี โชติวรรณ เลขที่ 476    ถนน ประชาธิปไตย ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000

0 3552 18700 3551 1492

60 100090 ครูภูเก็ต นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ นางอิศรา ณ นคร เลขที่ 6/4  หมู่ 3  ถนน รัษฏานุสรณ์ ตำบล รัษฏา อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

0 76 240321(076) 240994
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61 100092 ครูนครปฐม นายกังวาล นาคศรีสังข์ นางบุญสม ไทรชมภู เลขที่ 39    ถนน ลำพยา ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3425 6986 Sahakorn_nt@hotmail.co.th034-217265,034-
251520,034-256987

62 100094 ครูสกลนคร นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ นายนรินทร์ ผานะวงศ์ เลขที่ 255    ถนน สกลนคร - กาฬสินธุ์ ตำบล
ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
47000

0 4273 34640 4297 2018 ,0 4297
2074

63 100096 ครูนครนายก นายอนันต์ รุ่นประพันธ์ นายพุทธฉัตร เลขที่ ข-1 381     ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

0 3731 12980 3731 1293

64 100099 ครูยโสธร เลขที่ 272    ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

0 4571 2758 ต่อ 28 www.yasothoncoop.com0 4571 2758

65 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

66 100106 ครูอุบลราชธานี ดร.สุพจน์ บุญยืน นางวีณา จิตรประจญ เลขที่ 292  หมู่ 12  ถนน สายรองเมือง ตำบล ไร่น้อย
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4543 5276-7 ubonteacher@hotmail.com0 4543 5246-9

67 100115 ครูปทุมธานี นายสำเริง ทองมอญ นายสมควร ธิตญาติ เลขที่ 62/1    ถนน พัฒนสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

02-581280802-5816371

68 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

69 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

70 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

71 100128 ครูนนทบุรี ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย นายมานัส บรรจงใหม่ เลขที่ 776    ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2969 8200 ntbcoop@hotmail.co.th0 25254270-2

72 100157 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3    ถนน พิษณุโลก
แขวง ดุสิต เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2628-7504-50 26287500-3
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73 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

74 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

75 100213 ครูระยอง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช นายบุญส่ง สมุทรเสน เลขที่ 444  หมู่ 4   ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21000

038-948217 ต่อ 118038-948217

76 100223 ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุ
บลราชธานี

นายธวัชชัย จันดี นายเปรมจิต ฤทธิทิศ เลขที่ 171/1    ถนน พนม ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4525 4102 ombon_171@hotmail.com0 4525 4102

77 100255 เสมาธรรมจักรอุดรธานี นายชัยนาท พรมมาลุน นางวิภาจรีย์ ไพเราะ เลขที่ 77 อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ถนน ศรีสุข ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี 41000

042 243 5810 4224 3020

78 100289 ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สกลนคร

ว่าที่ ร.ท.สมรรถชัย สมพงษ์ นางสุรีพร ศรียายวงษ์ เลขที่ 600/5-6 ซอยลานโพธิ์   ถนน สุขเกษม ตำบล
ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
47000

042 730610 Sakonbon-600@hotmail.co.th0 4271 2326, 0 4273
0610

79 100321 ครูมุกดาหาร นายวีระพงษ์ ทองผา นางปรัศนี บัวงาม เลขที่ 30/1    ถนน ชยางกูร ตำบล มุกดาหาร อำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

0 4261 1454 ต่อ 116 muktc@hotmail.com0 4261 1454,0 4261 1646

80 100380 สามัญศึกษาร้อยเอ็ด นายชัชวาล พืชสิงห์ นางอาภารัตน์ ทาระคำ เลขที่ 141/15-16    ถนน ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 8188 sahakorn_saving@hotmail.co
m

043-513005,043-526887

81 100412 ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย เลขที่ 43    ถนน มะลิวัลย์ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

0 4283 21390 4283 2139

82 100445 คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นายสุพัฒน์  โพธิสาร นางชัญญาวีร์   พ่อค้า เลขที่ 41672 ซอยศรีสุข    ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4452 01030 4451 4540 , 0 4451
4144 , 044 520103,044
530901

83 100537 สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นายสมาน จงอ้อมกลาง นางจันทร์นภา มนต์วรรณ เลขที่ 4/1 ซอย15   ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4421  11820 4421 1233

84 100549 สามัญศึกษานครสวรรค์ เลขที่ จ.55/97 - 98    ถนน ดาวดึงส์ ตำบล ปากน้ำโพ 0 5631 3046 omsabsaman@hotmail.co.th0 5631 3047
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

85 100571 สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ เลขที่ 210    ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

0 5674 1068056 741133

86 100577 ครูหนองบัวลำภู นายประยุทธ์ แก้วอาษา นายสุวิทย์ ตุ้มทอง เลขที่ 175  หมู่ 7  ถนน วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000

0 4231 6643 nongbuacoop@gmail.com042-316644

87 100583 เสมากาฬสินธุ์ นายเสน่ห์ คำสมหมาย นางชฎาพร บุญฤทธิ์ เลขที่ 22    ถนน บายพาส - สงเปลือย ตำบล กาฬสินธุ์
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4381 2254 sema2537@hotmail.com0 4381 2252 , 0 4381
2253

88 100593 ครูมัธยมศึกษานครพนม เลขที่ 34 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    ถนน ศาลากลาง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม
48000

042-513134 kumuttayom_nkp@hotmail042 513134,089-
5697229

89 100594 ครูสระแก้ว นายกฤษณ สุนทรพาณิชย์ นายรวีวรรณ เจริญสุข เลขที่ 415/3    ถนน สุวรรณศร ตำบล สระแก้ว อำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000

0 3724 2724 sakaeotc99@hotmail.com037-241523,037-242715

90 100603 สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ นายสุรพล สีมา นางสาววัลลภา ฐานเจริญ เลขที่ 171/54    ถนน สนามบิน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

0 4483 0882 coopsaman123@gmail.com0 4483 0882

91 100620 ครูอำนาจเจริญ นายปัญญา คลังกลาง นายมงคล สุภาษร เลขที่ 334  หมู่ 16  ถนน อำนาจอนุสรณ์ ตำบล บุ่ง
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

0 4545-20490 4545 1476

92 100641 สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร นายสมจิต ภาชิวงศ์ นายชาญชัย สุวรรณไตรย์ เลขที่ ศูนย์ประสานงาน สพม.22มุกดาหาร
ซอยมุกดาหาร   ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบล มุกดาหาร
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

0 4261 1076 Samunmuk@gmail.com0 4261 1076

93 100644 เสมาหนองคาย เลขที่ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2     ตำบล
หนองกอมเกาะ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 43000

0 4242 1370 semanongkhai@gmail.com0 4242 2845

94 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

95 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
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96 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

97 100718 ครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ นายประสิทธิ์ นวลศรี นางนาลินี บุญถนอม เลขที่ สนง.สามัญศึกษาจ.ประจวบคีรีขันธ์    ถนน
สละชีพ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000

(032) 602436 samun38@outlook.com(032) 602436,080-
4355889

98 100776 ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ นายธงชัย นิยโมสถ นายสมศักดิ์ สุนทรสุข เลขที่ 8/37-38 อาคารสหชัชวาล ซอย3   ถนน ปลัดเมือง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
31000

0 4461 4362 Samun.br.2013@gmail.com0 44614 362,0 4416 1422
,096 8293187

99 100855 ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ นายธนพัฒน์ คงสุคนธ์ เลขที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5    ถนน ไกรเพชร
ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
70000

0 3233 86270 3233 8627

100 100943 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ นายพินิจ พุทธพิทักษ์วงศ์ เลขที่ 360  หมู่ 9   ตำบล นาจักร อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่ 54000

054-653295 Sacclphrae@hotmail.com0-54653285

101 100984 ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ นายณัฐพล ภูลายดอก นายชัยวัฒน์ แสงแก่นเพ็ชร์ เลขที่ 285    ถนน วรามิตร ตำบล ยางตลาด อำเภอ
ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120

0 4389 18090 4389 1751 , 08 1544
0880

102 100989 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร เลขที่ 47     ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร
จังหวัด มุกดาหาร 49000

0 4363 11100 4263 1110

103 101000 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว เลขที่ 219     ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว 27000

0 3724 45920 3724 4592

104 101134 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูตาก เลขที่ 13/52    ถนน สายเอเซีย ตำบล แม่สอด อำเภอ
แม่สอด จังหวัด ตาก 63110

0 553 40000 5503 5063,06 4353
3740

105 101164 ครูบึงกาฬ นายมงคล สุระเสนา นายอมรเทพ วิภาวิน เลขที่ 710/3  หมู่ 7  ถนน ชาญสินธุ์ ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ 38000

042-49221809 5662 3011,042-
492218

รวมสหกรณ์ อาชีพ ครู ทั้งหมด 105 สหกรณ์


