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วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 1

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 cctscc@hotmail.com(038)511214

2 100002 กรมอู่ทหารเรือ พลเรือโทสุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ นาวาเอกสกล สิริปทุมรัตน์ เลขที่ กรมอู่ทหารเรือ    ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง
ศิริราช เขต บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700

0 2475 3196 yaowarate2513@gmail.com0 2457 4059, 0 2475
4145

3 100003 ครูนครราชสีมา นายทอง วิริยะจารุ นายยงยุทธิ์ บัวทองผุด เลขที่ 669  หมู่ 5  ถนน ราชสีมา-ปักธงชัย ตำบล
ปรุใหญ่ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
30000

(044) 277158, 277166 Korattsc@hotmail.con044-278222,044-278333

4 100004 ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแด
น

พลตรีวัชระ  นิตยสุทธิ์ พ.ท.ศิริเดช เกตุพล เลขที่ 2 กรมการรักษาดินแดน    ถนน เจริญกรุง แขวง
พระราชวัง เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

0 2224  87880 2224 8788

5 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

6 100006 ครูสุราษฎร์ธานี นายอุทิศ ภูมิชัย นายดิเรก แจ่มสุริยา เลขที่ 7/37    ถนน ราษฎร์บำรุง ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

0 7728 3156 Coopsurat2471@gmail.com0 7722 2134-6

7 100007 ครูสุรินทร์ นายธนูศิลป์ จันทเขต นางสุจรรยา ขุนทอง เลขที่ 297  หมู่ 16   ตำบล สลักได อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4414 1757 coopsurin@hotmail.com0 4414 1753 - 6

8 100008 ครูเพชรบุรี นายเทิม มิตรจิต นางนัฏชาวัลย์ ตั้งศิริชูช่วย เลขที่ 18/11    ถนน ชีสระอินทร์ ตำบล คลองกระแชง
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

0 3240 0501 namtanwan.pood@gmail.com(032)425301,411923,411
924,424120

9 100009 ครูกาฬสินธุ์ นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง นายสุรชัย บัณฑิต เลขที่ 8/1    ถนน สนามบิน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4381 1881 ต่อ 113 , kalasin_tsc@yahoo.co.th0 4381 1195 , 0 4381
2754 , 0 4381 1881

10 100010 ครูกรมสามัญศึกษา นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายบุญธรรม พิมพาภรณ์ เลขที่ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา    ถนน
ราชดำเนินนอก แขวง วังจันทร์เกษม เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

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

11 100011 ครูศรีสะเกษ นายทวีศักดิ์ สังวัง นางชวนพิศ วิมลสุข เลขที่ 6  หมู่ 9  ถนน ศรีสะเกษ -  ขุขันธ์ ตำบล
หนองครก อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ
33000

0 4563 1476 ssktco-op@hotmail.com045 631153-4
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12 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

13 100013 ครูปัตตานี นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว ายเกรียงศักดิ์ จันทร์เกิด เลขที่ 31/4  หมู่ 4  ถนน หนองจิก ตำบล รูสะมิแล
อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

0 7331-3085 krutani2010@hotmail.com0 7331 3242-3 , 0 7333
6209

14 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

15 100015 ครูตรัง ดร.สวนดี นานอน นายพิชิต สิงห์อินทร์ เลขที่ 111 ซอย5   ถนน พัทลุง-ตรัง ตำบล วิเศษกุล
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

0 7521 1992 ttsccinfo@gmail.com0 75 225026-7

16 100016 ครูสุโขทัย นายอัมพร ฉันทรัตน์ นายสุนันท์ ไชยมุติ เลขที่ 118/2  หมู่ 4  ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล ธานี อำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000

0 5561 2319 sktcoop@gmail.com0 55 - 612431 , 0
55613049

17 100017 ครูกำแพงเพชร นายตลับ เพชรรัตน์ นางมลชลีนา กิตติขจร เลขที่ 251    ถนน เทศา 2 ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

0 5571 4191 coopkpp.in.th@gmail.com0 5571 1115

18 100018 ครูสมุทรสงคราม นายประยูร สุพรรณอ่วม นางดวงสมร จันทร์พึ่งสุข เลขที่ 26/12 ซอยบางประจัน    ตำบล แม่กลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

0 3471 2149 supakit9595@hotmail.com0 3471 2149

19 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

20 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

21 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 info@ktc-coop.com0 4346 5287, 0 4346
5286

22 100022 ครูอุดรธานี นายประเวศ  รัตนวงศ์ นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข เลขที่ 5    ถนน โพนพิสัย ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4223 0357 saving_udon@hotmail.com0 4222 1285 , 0 4224
6010

23 100023 ครูสมุทรสาคร นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช นางสาวสิริวิมล วิชชุรังษี เลขที่ 930/25    ถนน สุรศักดิ์ ตำบล มหาชัย อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3442 3015 ต่อ 108 stscoop@hotmail.com0 3442 3015 ต่อ 102

24 100024 ครูน่าน นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์ เลขที่ 3    ถนน อชิตวงศ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 54731181 coopkrunan@gmail.com0 5471 0233
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25 100025 ครูร้อยเอ็ด นายธงชัย พุทธมอญ นางมยุรี  โอวาทกานนท์ เลขที่ 66    ถนน ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 5380 sahakorn101@gmail.com0 4351 1022

26 100026 ครูนครศรีธรรมราช นายสุรินทร์ ขวัญทอง นายสมนึก จันทร์แก้ว เลขที่ 626    ถนน ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

075 344635,0 75 ntscoop@hotmail.com0 7535 6284

27 100027 ครูสระบุรี นายเล็ก ทาเพชร นางมะลิ เจริญทรัพย์ เลขที่ 79  หมู่ 3  ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล
ดาวเรือง อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

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

28 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

29 100029 ครูตาก นายกำจร วงศ์จันทรวิชัย นายทาวัต นันทหาร เลขที่ 461  หมู่ 5  ถนน พหลโยธิน ตำบล น้ำรึม อำเภอ
เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

055 507608 trat_coop@hotmail.com0 5551 1061 , 0 5554
1554

30 100030 ครูหนองคาย นายอัมพร พินะสา นางสาวสุธาสินี สระบัว เลขที่ 143    ถนน ประจักษ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000

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

31 100031 ครูชัยนาท นายสมควร ทองฤทธิ์ นายพนม จงอยู่วัฒนา เลขที่ 248  หมู่ 5   ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท 17000

0 5641 4184 chainattsc@hotmail.com0 5641 1067

32 100032 ครูบุรีรัมย์ นายณรงค์ แพ้วพลสง นายสนอง กาญจนการุณ เลขที่ 36/100    ถนน อินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

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

33 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

34 100034 ครูระนอง นายตุลา  จันทร์วัฒนเดชากุล นางอัญชุลี เนื่องเสวก เลขที่ 112/1  หมู่ 3  ถนน เพชรเกษม ตำบล บางนอน
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

0 77 830850 kruranong@hotmail.co.th0 7782 1187

35 100035 ครูนราธิวาส นายสมยศ เสาวคนธ์ นายพงษ์เทพ ไหมใจดี เลขที่ 50    ถนน ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบล
บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส
96000

0 7351 3446 ต่อ 110 nrcoop_nara@hotmail0 7351 1535 , 0 7351
3445-6

36 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



ชสอ. 95

เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:28

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 4

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

37 100037 ครูชลบุรี นายประเวศ คำหงษ์ นางสาวศิริรัตน์ เลขที่ 55/99  หมู่ 3  ถนน สุขุมวิท ตำบล เสม็ด อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3811 1090,0 3811 it.chtsc@hotmail.com0 3811 1092-96

38 100038 ครูกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ นางสาวัลย์ ช่วงชัย เลขที่ 245/1    ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000

0 3462 3340 coop.ktscc@gmail.com0 3462 3338-9

39 100039 ครูสตูล นายปรีชา ดุลยการัณย์ นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ เลขที่ 458  หมู่ 6  ถนน ยนตรการกำธร ตำบล คลองขุด
อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000

074 772187 sttcoop2@gmail.com0 7471 1933 , 0 7472
2367

40 100040 ครูยะลา นายโชคดี คลังจันทร์ นางรัชนี กาญจนานุชิต เลขที่ 375    ถนน สิโรรส ตำบล สะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

073 244489 coopyala2@gmail.com0 7321 2509 , 0 7321
4473

41 100041 ครูกรุงเทพมหานคร นายจรูญ มีธนาถาวร นางสาวมาสวิมล รักบ้านเกิด เลขที่ 869    ถนน ลาดหญ้า แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600

0 2437 2074 teachersavingbkk@gmail.com0 28610330 1

42 100042 ตำรวจปัตตานี พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล นางภัททิรา ธรรมรัตน์ เลขที่ 112/44-45  หมู่ 5  ถนน หนองจิก ตำบล รูสะมิแล
อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

0-7333-2077 coop_pt_police@hmail.com0 7371 0495

43 100043 ครูจันทบุรี นายปริญญา หรรษาพันธุ์ นายสุธี ตั้งมั่น เลขที่ 9  หมู่ 10  ถนน พระยาตรัง ตำบล ท่าช้าง อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

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

44 100044 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 พ.ต.อ. ฉัตรมงคล พ้นภัย ร.ต.อ. ทวี ปรากฎ เลขที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
ตำบล มะขาม อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150

0 3936 1138 coop_bpp.11@hotmail.com0 3936 1138

45 100045 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุติวิวัฒน์ทัย พ.ต.ท.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช      ถนน ชยางกรู ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4531 3534 cooptcd22@hotmail.com0 4531 3534

46 100047 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ นายสัญชัย เตชะมนูญ เลขที่ 114    ถนน สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

0 2261 5703 swutccmail@swutcc.co.th0 2259 1474

47 100048 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 พ.ต.ท.บูรหัน ตานีเห็ง ด.ต.ภิรมษ์ จันทมณี เลขที่ 432/1    ถนน ไทรบุรี ตำบล บ่อยาง อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

0 7431 3234 sahakorn.bpp.43@gmail.com0 7432 3778

48 100049 การสื่อสารแห่งประเทศไทย นายพายัพ ไตรยวงศ์ นายมรุต หมุดเพ็ชร เลขที่ 99  หมู่ 3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 104 4344 ต่อ 1333 postcat_coop@postcatsavings.
com

0 21044344 ต่อ 1501

49 100050 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พ.ต.ต.ฉัตรชัย นวลจริง นางสาวเยาวนิตย์ แป้นเกลี้ยง เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร     ตำบล
นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

0 7750 7585 chumphon_policecoop@hotm
ail.com

0 7750 7585
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50 100051 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ร.ต.ท.ประจินต์  เทพคง เลขที่ 43 (ค่ายศรีนครินทรา)  หมู่ 7   ตำบล ถ้ำใหญ่
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110

0 7277 3062 sahakorn_bpp42@hotmail.co
m

0 7577 3062

51 100052 ครูราชบุรี นายวัชระ ตรามณี นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ เลขที่ 109  หมู่ 5   ตำบล โคกหม้อ อำเภอ เมืองราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี 70000

0 3273 7215 rtsccoop2014@gmail.com,rtsc
2010@gmail.com

0 3273 7211-3

52 100053 ครูนครสวรรค์ นายประเทือง เหมือนเตย นายวิสูตร อำไพพันธุ์ เลขที่ 943/12  หมู่ 9  ถนน สวรรค์วิถี ตำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 60000

0 5622 7666 nswtsco@hotmail.com0 5622 1340 , 0 5622
5240, 0 5622 7708

53 100054 ครูพิษณุโลก ดร.เสกสรรค์ ทองศรี นายสมภพ นาคสีดี เลขที่ 137  หมู่ 8   ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5537 7477 phsc_member@hotmail.com0 5525 8745 , 0 5524
2619

54 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

55 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

56 100057 ตำรวจตรัง พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช นางสาวอมรา ท่าจีน เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง    ถนน
รื่นรมย์ ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง
92000

075 213046 natt6491@gmail.com0 7521 3046

57 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

58 100060 ตำรวจสุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง นายประทักษ์ เพชรวารินทร์ เลขที่ 128/4  หมู่ 10   ตำบล วัดประดู่ อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

0 7722 1515 srt-coop@hotmail.com0-7720-1164,0-7720-
1165

59 100061 กรมการปกครอง นายกฤษฎา บุญราช นายสมคิด จันทมฤก เลขที่ 68/9-11    ถนน ราชบพิธ แขวง ราชบพิธ เขต
พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

0 2221 8871 codopa.dopa@gmail.com0 2622 1603 - 8

60 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

61 100063 ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล พ.ต.ท.ชาญณรงค์ ผาลิกา เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์     ตำบล
กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4381 3343 sahakorn.812695@gmail.com0 4381 2695
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62 100064 ครูกระบี่ นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน เลขที่ 18    ถนน กระบี่ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่ 81000

0 7563 01870 7561 1247

63 100065 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ พ.ต.ท.ณรงค์ พิมพ์สุขสกุล เลขที่ 333/1 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ถนน หฤทัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 36000

0- 4481- 2660  0- cyppolice333@hotmail.com0- 4482- 2180

64 100066 ครูพังงา นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ นางยินดี ชาญณรงค์ เลขที่ 73  หมู่ 3  ถนน เทศบาลบำรุง ตำบล ถ้ำน้ำผุด
อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา 82000

0 7646-0665 pngcoop@gmail.com0 7646-0664

65 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

66 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

67 100069 ตำรวจภูธรสุรินทร์ พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ นางสาวปัทมาวดี สุขวาสนะ เลขที่ 516 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ถนน หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4451 2512 pscsurin@hotmail.com0 4451 4667,0 44 51664
,0 4451

68 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

69 100071 ครูสงขลา นายเทียน  ตันติวิริยภาพ นางกอบรัตน์  สังข์แก้ว เลขที่ 424  หมู่ 6  ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ตำบล น้ำน้อย
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7458 2885 sk_coper@yahoo.com0 7458 2881-6

70 100072 ครูชุมพร นายสมชาย คุณวุฒิ นางสุมาลี ธรรมวุฒิ เลขที่ 19/3  หมู่ 4  ถนน ชุมพร-ระนอง ตำบล วังไผ่
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86190

0 7757 6973 ctscc@hotmail.com0 7757 6974-7

71 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

72 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
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73 100075 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา
รเกษตร

นายชัยวัฒน์ ปกป้อง นายมนตรี สังวราภรณ์ เลขที่ 2346  อาคารโพเดียม ชั้น 5    ถนน พหลโยธิน
แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2579 3311 baaccoop@gmail.com0 2558 6100 ต่อ 8262

74 100076 ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร เลขที่ 31    ถนน วงเวียน 2 ตำบล สะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

073-228595 yalacoop_01@hotmail.com0 7324 4105

75 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

76 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

77 100079 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน นายเฉลิมพร เศรษฐร เลขที่ อาคารจามจุรี  9    ถนน พญาไท แขวง วังใหม่
เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

0 2611 7411 kuscco@gmail.com0 2218-0555-60 ต่อ
1701-1704 ,0 2219-1742

78 100080 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ นางเจษฎาภรณ์ ภานุพรหม ผศ.อรพินท์ อ่อมเพ็ง เลขที่ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ซอยสวนพลู   ถนน
นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

0 2287 9740 svc.1@rmutk.ac.th0 22879600 ต่อ
2233,2246

79 100081 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจิตร เลขที่ ตู้ ปณ. 1012  ปณฝ.เกษตรศาสตร์     แขวง
ลาดยาว เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10903

0 2 579 5561 - 4ต่อ17 kuscco@gmail.com,ku.scco@
ku.ac.th

0 2579 5561 - 4

80 100082 ครูเชียงราย นายวิราช ป้อมบ้านต้า นางชมพูนุช ศักดิ์สิทธิ์ เลขที่ 402  หมู่ 3  ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านดู่ อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100

053-175556 biz.crtc@gmail.com053-702999,053-702555

81 100083 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่
นคงของมนุษย์

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

0 2354 7486 - 8 ต่อ coopmsds023547492@gmail.
com

0 2354 7486 - 8 ต่อ 108

82 100085 ตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.ดร ปิ่นเฉลียว พ.ต.อ.หญิงสุลดา คงสวน เลขที่ 1279 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02-2792016 police.00085@gmail.com02-2785129

83 100086 ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พันตำรวจเอกสุธน สุขวิเศษ นางจุไรรัตน์ มโนมัยอุดมพร เลขที่ 2/3    ถนน ชาญอุทิศ ตำบล บางนาค อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000

0 7351 -1 899ต่อ106 npcoop511@gmail.com0 7351-1899
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84 100087 โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ปราโมทย์  สุจินพรหม น.ส.บุษกร   เรืองผลวิวัฒน์ เลขที่ 68    ถนน หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4451 4127 coopsurinh@hotmail.com0 4451 1757 , 0 4451
9877 , 0 4451 3901 ต่อ
398

85 100088 ครูสุพรรณบุรี นายสัญญา รอดทรัพย์ นางวันดี โชติวรรณ เลขที่ 476    ถนน ประชาธิปไตย ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000

0 3552 18700 3551 1492

86 100089 กระทรวงแรงงาน นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ นางศุลธารา วิทยปิยานนท์ เลขที่ อาคารกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ชั้น
1    ถนน มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

02-277-9810 กด 801 molcooponline@gmail.com02-277-9810-11

87 100090 ครูภูเก็ต นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ นางอิศรา ณ นคร เลขที่ 6/4  หมู่ 3  ถนน รัษฏานุสรณ์ ตำบล รัษฏา อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

0 76 240321 ftsc0090@gmail.com(076) 240994

88 100091 ตำรวจสื่อสาร พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ พ.ต.ท.หญิงรัตนา ละมูนกิจ เลขที่ อาคาร 33 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ถนน
พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 2252 7984 sahakorn.ss@gmail.com0 22051151-1152

89 100092 ครูนครปฐม นายกังวาล นาคศรีสังข์ นางบุญสม ไทรชมภู เลขที่ 39    ถนน ลำพยา ตำบล ลำพยา อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

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

90 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

91 100094 ครูสกลนคร นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ นายนรินทร์ ผานะวงศ์ เลขที่ 255    ถนน สกลนคร - กาฬสินธุ์ ตำบล
ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
47000

0 4273 3464 sakon-coop.net@hotmail.com0 4297 2018 ,0 4297
2074

92 100095 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต. ธนยันทร์ เทพรักษา นางวัชราภรณ์ ชวคุณาภรณ์ เลขที่ 489  หมู่ 2  ถนน รัตนาเขต ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

0 5374 4039 coop.cr.police@gmail.com0 5374 4039 , 0 5371
8077

93 100096 ครูนครนายก นายอนันต์ รุ่นประพันธ์ นายพุทธฉัตร เลขที่ ข-1 381     ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

0 3731 1298 numfar_m@hotmail.com0 3731 1293
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94 100097 ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ พ.ต.ท.หญิงอารีรัตน์ เลขที่ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก
(หลังเก่า) ชั้น 1    ถนน บ้านใหญ่ ตำบล นครนายก
อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

0 3734 9770 ananya.rak@gmail.com0 37 349771

95 100098 ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ นายพจน์ คำสุวรรณ นางชรินทร์ทิพย์ เลขที่ 288/7    ถนน อิสระภาพ แขวง ไม่ระบุ เขต
บางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 10600

0 2465 55870 2891 1768

96 100099 ครูยโสธร นายประมูล ศรีชนะ นายมณฑล ผาริโน เลขที่ 272    ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

0 4571 2758 ต่อ 28 yasothoncoop@yahoo.com0 4571 2758

97 100100 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 พ.ต.ท.วรวัฒน์ บุญมา พ.ต.ท.ศักดา  หลำประเสริฐ เลขที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34    ถนน
ตาก-แม่สอด ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก 63000

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

98 100101 ครูอุตรดิตถ์ นายชวลิต คำเพ็ง นายอาเร็น พรหมน้อย เลขที่ 36/1    ถนน เจษฎาบดินทร์ ตำบล บ้านเกาะ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

055 407353 sakutd@gmail.com055-407350-52

99 100102 มหาวิทยาลัยมหิดล อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา นายชูวิทย์ ปุญญภิลาจารย์ เลขที่ 2    ถนน พรานนก แขวง ศิริราช เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700

0 2412 9770 mahidol_coop@yahoo.com0-2419-7543-5

100 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

101 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

102 100107 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.ฉัตรวรรณ แสงเนตร นางจิรพร คันตาปกุล เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์    ถนน
จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
31000

0 4461 2024 burirampolice-co-
op@hotmail.com

0 4461 2024 ,0 4461
2064

103 100108 กระทรวงมหาดไทย นายกฤษดา บุญราช นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์ เลขที่ อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 4    ถนน อัษฎางค์
แขวง ราชบพิธ เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

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

104 100109 สาธารณสุขเชียงราย ทันตแพทย์โคสิต  อบสุวรรณ ทันตแพทย์โคสิต อบสุวรรณ เลขที่ 1039/74    ถนน ร่วมจิตถวาย ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

0 5375 6203 cr.health.coop@gmail.com0 5371 2585,0 5375 6203

105 100110 ตำรวจลำปาง พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี นางดวงใจ ธรรมลังกา เลขที่ 24    ถนน พระแก้ว ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ 0 5422 56500 5422 5650
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เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

106 100113 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสุภาพร พิมลลิขิต นางพวงทิพย์ สุทธิแย้ม เลขที่ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ถนน
ราชดำเนินนอก แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

(02) 629-8540 moae.saving@gmail.com(02) 282-5989

107 100114 รพช. นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ นางสาวสิริลักษณ์ จงเสถียร เลขที่ 3/12   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ถนน
อู่ทองนอก แขวง วชิระ เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร
10300

0 2668 92300 2243 0509-10

108 100115 ครูปทุมธานี นายสำเริง ทองมอญ นายสมควร ธิตญาติ เลขที่ 62/1    ถนน พัฒนสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

02-5812808 pathum.tsc@hotmail.com02-5816371

109 100116 ครูแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ วิริยะภาพ นายสงวน ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 25    ถนน อุดมชาวนิเทศ ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

0 5361 1479 ftsc.0116@gmail.com0 5362 0606

110 100117 พนักงานเทศบาล นายจรินทร์ จักกะพาก นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป์ เลขที่ 15 ซอยเทศา   ถนน ราชบพิตร แขวง ราชบพิตร
เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

0 2622 1595 ,0 2622 info@munsaving.com 0 2532 4513

111 100118 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 พ.ต.ท.หญิง พัชรา ฤาชา เลขที่ 187 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
หมู่ 4  ถนน นิตโย ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4222 1245 bpp24.coop@gmail.com08 5000 3032

112 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

113 100121 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พล.ต.ต.พัชระ จันทบาล พ.ต.อ.สมชาย จินดาวณิชย์ เลขที่ 3    ถนน ตำรวจ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

0 4571 4862 yasothonpolicecoop@gmail.c
om

0 4571 1862,0 9291
44497 ,0 9291 44498

114 100122 อนามัยสุรินทร์ นายคำพอง มั่นจิต นางระเบียบ ชูวา เลขที่ 130/1    ถนน โพธิร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4453 8854 anamaisurincoop@gmail.com0 4451 9239

115 100123 กรมพัฒนาที่ดิน นายอภิชาต จงสกุล นางบุษบา ชีชนะ เลขที่ 2003/61    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2561 5542 sav_coop@hotmail.com0 25795069

116 100124 ชลประทานแม่กลอง นางสมบัติ  พวงสมบัติ นายอำนาจ ชูวงษ์ เลขที่ 96 ม.1 เขื่อนแม่กลอง     ตำบล ม่วงชุม อำเภอ
ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110

034 612858 sahakorn_13@hotmail.com034 612859 , 081 869
9883
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117 100125 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศร
ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

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

0 2628-2814 co-op@nesdb.co.th0 2280 5990 - 4 ต่อ 200 ,
0 2281-8462

118 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

119 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

120 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

121 100129 วชิรพยาบาล นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม เลขที่ 146/69-74 ข้างวังสุโขทัย    ถนน สุโขทัย แขวง
วชิรพยาบาล เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241 3451 mail.vjrc@gmail.com0 2241 8111

122 100130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

นายประมาณ ชอนตะวัน นางสาวถนอมจิตร์ เลขที่ 126    ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140

0 24708298 coop@kmutt.ac.th0 2470 8297-8,02-
47083988-9,02-4708370

123 100131 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน รศ.จำรูญ  ตันติพิศาลกุล นางวนิดา  ภู่อารีย์ เลขที่ 55/1  หมู่ 11  ถนน ลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา (คลอง 9)
ตำบล บึงทองหลาง อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
12150

02-2795034 ต่อ 116 pathum.credit1975@gmail.co
m

0 2987 1860-70 ต่อ 1201

124 100132 ตำรวจอ่างทอง พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ พ.ต.อ.สมชาย คงทัศน์ เลขที่ 130 กองกำกับการตำรวจภูธร จ.อ่างทอง  หมู่ 8
ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง
14000

035-610772 patg2516@gmail.com035-610771

125 100133 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลร
าชธานี

นายอาคม อารยาวิชานนท์ นางสุดา เชื้อสิงห์ เลขที่ 247/1    ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4526 4714 jutalai@sumpasitcoop.com045255838

126 100134 ตำรวจกระบี่ พ.ต.อ.จตุรพร คงทะเล นางสุวิภา จันทร์สุข เลขที่ 1/20-21    ถนน ธงไชย ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000

0 7566 3988 sahakorn1234@gmail.com0 7566 3988-9

127 100135 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ นางสุกานดา นิ่มนวล เลขที่ 6    ถนน ราชมรรคาใน ตำบล พระปฐมเจดีย์
อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3725 58190 3425 5819  ต่อ  2227

128 100136 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา นายอนุวัต ตันติวงศ์ นางสาวณาตยา มาอินทร์ เลขที่ อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น
3    ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท

0 2244 2244 saving.coop61@gmail.com0 2244 2246 ,0 2244
2227 , 0 2244 2219
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
กรุงเทพมหานคร 10400

129 100137 ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พล.ต.ต.วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล พ.ต.อ.ชาญณรงค์ สำราญใจ เลขที่ 323/1    ถนน เทศบาลดำริ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

037-480780 jaae_na@hotmail.com037-480780

130 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

131 100139 ตำรวจพัทลุง ดาบตำรวจพันธ์ชัย ชัยด้วง น.ส.สุภา สุวรรณเดชากุล เลขที่ 3/1 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ถนน ช่วยทุกขราษฎร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000

0 7461 75820 7462 0412

132 100140 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล นายรังษี ธารารมย์ เลขที่ 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ถนน พระจันทร์
แขวง พระราชวัง เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร
10200

0 2225 9487 savings@tu.ac.th02-623-5086-7

133 100141 โรงเรียนเอกชน นางสาวสมาน เสนาะดนตรี นางสาวมานิตา พุ่มไสว เลขที่ 20/1  หมู่ 13  ถนน บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี
เขต ตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 10170

0 2448 5933 ต่อ 14 ying_puk@windowslive.com0 2448-5933,02-8841940

134 100142 กรมวิชาการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล นายวินัย ชื่นจิตต์ เลขที่ 50 ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
แขวง ลาดยาว เขต บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10900

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

135 100143 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พล.ต.ต. อนุภาพ ศรีนวล พ.ต.อ. ณรงค์เดชศ์ เลขที่ 231    ถนน อัมรินทร์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

032-321437 poL-rbr-coop@hotmail.com0 3232 6327

136 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

137 100145 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109    ถนน ข้างวัง ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3427 58400 3427 5840 , 0 3421
8393

138 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
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139 100147 โรงเรียนตำรวจภูธร 2 พล.ต.ต.สาธิต เจิญพิภพ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ ภัทรพิศาล เลขที่ 102  หมู่ 8   ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3878 1406 training@police.p2.go.th0-38278201

140 100148 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ต.ท.นที  ไชยาพงศ์ นางสิริพร   เพิกจินดา เลขที่ 90  หมู่ 7   ตำบล สามพราน อำเภอ สามพราน
จังหวัด นครปฐม 73110

0 3422 24150 3422 2415,0 3431 2009

141 100149 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.คำรณ บุญเลิศ พ.ต.อ.จริรทร์ วัฒนไพรสาณฑ์ เลขที่ 56     ตำบล ท่ามะขาม อำเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี 71000

0 3462 50020 3462 5002,0 3451
5978-54 ต่อ 300

142 100150 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร นางสุปรานี พรจรรยา เลขที่ 123 บริเวณศูนย์อาหารและบริการชั้น 3
ม.ขอนแก่น     ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น 40002

0 4320-2422 seekku@fincoopkku.com043-142-2699,089
6224432

143 100151 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ พ.ต.อ.นคร เกษมสุข เลขที่ 218    ถนน สุนทรวิจิตร ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4251 36910 4251 3691

144 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

145 100154 ตำรวจรถไฟ พ.ต.อ.วินิจ  แสงสว่าง พ.ต.ต.หญิงบุณฑริกา เลขที่ กองบังคับการตำรวจรถไฟ  1    ถนน รถไฟ แขวง
รองเมือง เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

02- 220436202 -2204362 0 2225
5075

146 100155 สาธารณสุขนครราชสีมา นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล นางกัญญา ผักกระโทก เลขที่ 529/1  สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา    ถนน
จอมพล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4424 8227,044- koratcoop@hotmail.co.th0 4425 4614,0 4426 7576

147 100156 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรัตน์ นางสาวญาณิศา บุญเกิดรัมย์ เลขที่ 1899    ถนน หน้าศูนย์ราชการ ตำบล ธาตุเชิงชุม
อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

0 4271 3727 co-police-
sahakon@hotmail.com

0 4271 3727

148 100157 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3    ถนน พิษณุโลก
แขวง ดุสิต เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2628-7504-5 arun_moecoop@hotmail.com0 26287500-3

149 100158 อุเทนถวาย นายปริญญา มาาคสิริสุข นางประสานสุข จินดารัศมี เลขที่ 225    ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02 252-75800 2252 7029

150 100159 พนักงานห้างเซ็นทรัล นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นางวนิดา มานะกิติวิภาดา เลขที่ 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์    ถนน สีลม
แขวง สุรวงศ์ เขต บางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500

02-2359115 scsc
coop_admin@central.co.th

02-2359116-9
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151 100160 ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล พ.ต.ท.สมบัติ แจ้งเจริญ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอยุธยา    ถนน
ป่าโทน ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

035-323472 police0160@gmail.com081-7040022

152 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

153 100162 ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง พ.ต.อ.วิเชียร แช่มช้าง เลขที่ 214  หมู่ 3  ถนน เพชรเกษม ตำบล อ่าวน้อย
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

0 3260 4834,0 3260 pkn.coop2519@gmail.com032-604148,0 3260 0858

154 100163 ตำรวจภูธรภาค 4 ร.ต.ท.พิทักษ์ พรหมรัตน์ นางวิภานันท์ คุ้มตะบุตร เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธร 6     ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4333 1199 police.0163@gmail.com0 4333 1199

155 100164 โรงพยาบาลเลิดสิน นพ.พุชณงค์ แซ่โต๋ว นางสาววันเพ็ญ พุ่มเกษม เลขที่ 190    ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

0 2234 72970 2234 7297, 0 2353-
9800-01 ต่อ 2805,9726

156 100165 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใ
หม่

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

0 53  122733 chaingmail-
edu@hotmail.co.th

0 53 122819-21

157 100166 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต พ.ต.ท. เตชรัฐ ประทุมชาติ เลขที่ 819 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
หมู่ 2  ถนน มีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด หนองคาย 43000

0 4246 07630 4246 0763

158 100167 ตำรวจชลบุรี พล.ต.ต.เสน่ห์  คำเที่ยง พ.ต.ท.บุญญสิทธิ์ ว่องไว เลขที่ ตึกงบประมาณและการเงินตำรวจภูธร จ.ชลบุรี
ชั้น 2     ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 20000

0 3828 4903 sahakorn_police@hotmail.co.t
h

0 3828 4979

159 100168 ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกษะกุล พ.ต.อ. กิตติ์ธเนศ เลขที่ 2/1 ซอยนนทบุรี 39 หมู่ 5   ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02-5801779 plncoop@hotmail.com0 2591-6429

160 100169 ตำรวจสิงห์บุรี พล.ต.ต.โกศล บัวประเสริฐ พ.ต.อ. ธนดล แก้วอุบล เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี     ตำบล
ไม่ระบุ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

(036) 511773,0 36500 3652 4652 ,0 3650
7218

161 100171 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.พรหมณัฎฐเบต นางหนูเกษ บุญรัตน์ เลขที่ 192 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
หมู่ 13  ถนน ศูนย์ราชการ ตำบล ในเมือง อำเภอ

0 4323 7988 policekhonkaen@gmail.com0 4323 7988,089-
4222071-086-8555038
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เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

162 100172 ตำรวจมหาสารคาม พล.ต.ต.เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ พ.ต.อ.เฉลิม  วรรณวิกรม เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ถนน นคสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม 44000

0 4372 2643 msk_saving@hotmail.com(043) 711098, 0 4372
2643

163 100173 ตำรวจนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ นายไพจิตร แก้วประจุ เลขที่ 162    ถนน ศรีธรรมราช ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

0 7534 0707 policenakhon@hotmail.co.th0 7534 5531, 0 7535
6434

164 100174 ตำรวจศรีสะเกษ พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม นางสาวปราณี มะเค็ง เลขที่ 1229 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ถนน เทพา ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

0 4561 71020 4561 3504

165 100175 ตำรวจนครปฐม พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย พ.ต.ท.หญิงสุนีย์ เลขที่ 17    ถนน ขวาพระ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3421 04420 3427 2510

166 100176 เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา นายอารีย์  สืบวงศ์ นางวรรวิมล ประสงค์ดี เลขที่ 2249 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว    ถนน ลาดพร้าว
แขวง วังทองหลาง เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
10310

0 2530 6237,0 29320 2538 3021 ต่อ 181, 0
2530 6237,0 2932 4635

167 100177 โรงเรียนตำรวจภูธร 4 พล.ต.ต.ภัทราวุธ  เอื้อมศศิธร พ.ต.ท.ชำนิ คนไว เลขที่ 272  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4    ถนน
มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000

043-465728043 465 728

168 100178 ตำรวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ พล.ต.ต.สมานใจ  สุดใจ พ.ต.อ.สมศักดิ์ โหติธะนัง เลขที่ 52  กองพลาธิการและสรรพาวุธ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ถนน เศรษฐศิริ แขวง
ไม่ระบุ เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 241 31740 2241-4174  ,  0 2241
3341 - 5 ต่อ 294 - 5

169 100179 กลุ่มเยื่อและกระดาษ นายวัลลภ ทองตระการ นายวินัย พานะเจริญทรัพย์ เลขที่ 19 (สยามคราฟ์)  หมู่ 19  ถนน แสงชูโต ตำบล
ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

0 3234 4984032-339800-20
ต่อ29936,29937
เบอร์ตรง 032-210219

170 100180 ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา พล.ต.ต.สุรพล  แก้วขาว พ.ต.อ.วิวัฒน์  สีลาเขตต์ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4424 4301 ratchasima244@hotmail.com0 4424 4301 ,0 4426
5466
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171 100181 การเคหะแห่งชาติ นางนันทนา ฤทธิ์พริ้ง นายสมชาติ เจริญทรัพย์ เลขที่ 905  ที่ทำการการเคหะแห่งชาติ    ถนน นวมินทร์
แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2375 1938 ,02733 savino_co_nha@hotmail.com02-7330351,02-3751938

172 100182 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ พ.ต.อ.วีรเดช รัตนโชติทีปกร เลขที่ 226  หมู่ 11   ตำบล น้ำรึม อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก 63000

0 5551 27820 5551 2782

173 100184 ตำรวจนครบาล พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม เลขที่ 323    ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2282 8286 msc2519@hotmail.com0 2280 5193

174 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

175 100186 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด พล.ต.ต.นพรัตน์ อินทบาล พ.ต.ท.หญิงณิชนันทร์ เลขที่ 1159  หมู่ 1  ถนน สายรุกขชาติ ตำบล วังกระแจะ
อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000

039-511950 s.korn_trat@hotmail.com0 3952 2611

176 100187 ตำรวจฉะเชิงเทรา พล.ต.ต.ธีรพล จิดาหลวง พ.ต.ท. หญิง จินตนา เลขที่ 99/2  หมู่ 1   ตำบล บางแก้ว อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

0 3881 79010 3808 8155

177 100188 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม นายจรุงศักดิ์  โชติบาง เลขที่ 239    ถนน ห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200

0 5322 5491 savingscmu@gmail.com0 53943651-3

178 100189 ตำรวจเชียงใหม่ พล.ต.ต. สรายุทธ สงวนโภศัย น.ส.ฐิติรัตน์ ทิพยมาศโกมล เลขที่ 150  หมู่ 1   ตำบล ไชยสถาน อำเภอ สารภี
จังหวัด เชียงใหม่ 50140

0 5396 3949 sahagon-cm1@hotmail.co.th0 5396 3948

179 100190 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ต.สมชาย  นุ่มโต พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลสา เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด    ถนน
สุริยเดชบำรุง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 3977 policesaving101@hotmail.co
m

(043) 513977

180 100191 ตำรวจทางหลวง พล.ต.ต.อังกูร  อาทรไผท พ.ต.อ.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล เลขที่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง    ถนน ศรีอยุธยา
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 6016 sct_highwaypolice@hotmail.c
om

0 2644 4399

181 100192 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบล นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์ เลขที่ 212    ถนน แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

045 314438 pburakorn@hotmail.com045 314438

182 100193 ตำรวจสงขลา พ.ต.อ.ชัยวัฒน์  นิตย์วิมล นางสาวนิชภา กิจทวีอุดมโชติ เลขที่ 2/99 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
ถนน แหล่งพระราม ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา 90000

0 7432 2522 coopcgd@hotmail.com0 7431 1161 ต่อ 164,0
7492 677
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183 100194 ตำรวจสมุทรสงคราม พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ พ.ต.ท.หญิงปัทมา เลขที่ 100
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม    ถนน
เอกชัย ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

0 3471 3032(034) 716121

184 100195 พนักงานบริษัทการบินไทย นายพิทยา ทิพยโสตถิ นางชนัญญา วัชรพงศ์เมธี เลขที่ 59/39-40 ซอยทรงสะอาด   ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง จอมพล เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2513 6160 info@tgsaving.com0 2545-2040-2

185 100196 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด นางสาวธนัฏฐ์สร เลขที่ 89 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  หมู่ 11
ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา
56000

0 5444 714 py_policesaving@hotmail.co.t
h

0 54 449 714-5 , 0 5448
3852

186 100197 กรมการบินพลเรือน นายสุเทพ อนัตยา คุณชัชชษา สุดวารี เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี   ถนน พระราม 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขต ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

02-287-35570 2287 0320 ต่อ 2181-
2183

187 100198 สสวท. นายนิพนธ์ ศุภศรี นางเมธิสดา ทิพย์จริยาอุดม เลขที่ 924 หลังอาคารท้องฟ้าจำลอง    ถนน สุขุมวิท
แขวง พระโขนง เขต คลองเตย  กรุงเทพมหานคร
10110

02-382-0470 -0 2392 4021 ต่อ 1123

188 100199 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย นางเผ่าพันธ์ ชิตนางกูร คุณพรสุข  ไกรเลิศ เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี    แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

0 2285 9359 , 0 22860 2285 9095 - 96 , 0
2285 9358 , 0 2285 9372

189 100200 พนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) นายธีราสัย เสนาะเมือง นายธีราสัย เสนาะเมือง เลขที่ 1404 คลังน้ำมันเชฟรอน ตึก HET ชั้น 4    ถนน
นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

02-6964320 skxv@chevron.com ,
mwgd@chevron.com

0 2696 4281-2

190 100201 ครูพะเยา นายจักรแก้ว ทะปน นายนคเรศ ราชจริต เลขที่ 672  หมู่ 3  ถนน เชียงราย - นครสวรรค์ ตำบล
ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000

0 5448 1501 phayaotcl@hotmail.co.th0 5443 1994

191 100202 กรมทางหลวง นายชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล นายพีระพล  พันธุ์ยิ้ม เลขที่ 2/486    ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

02 6444826 genmdoh@hotmail.com02 6447940 ต่อ 205

192 100203 ข้าราชการกองบิน 4 น.อ. เสกสรร คันธา น.ต.พงษ์ศักดิ์ ทองสุข เลขที่ 305 กองบิน 4  หมู่ 5   ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์ 60140

0 5626 2313 taksavingwing4@gmail.com0 5626 2313

193 100204 และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายอภิชาต ครุฑทอง นางโสฬภิดา ณรงค์ฤทธิเดช เลขที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง 202 ชั้น 2 0 2310 8060 sopida_2505@hotmail.com0 2310 8060
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
อาคารเวียงผา    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

194 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

195 100206 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.ฏิษพจณ์ อิศรางกูร ณ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี    ถนน
นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

036 421662(036) 421662

196 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

197 100208 การยางแห่งประเทศไทย นายอภิเดช เชาวลิต นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี เลขที่ 67/53    ถนน บางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์
เขต บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700

0 2424 8083 reo.co.op@gmail.com0 2886 0034 , 02-
8860036

198 100209 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า
นครหลวง

นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ นางสาววรวรรณ ส่องพลาย เลขที่ 121    ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพา เขต
พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

0-2225-7713-4 ต่อ mea_coop@hotmail.com0 2226 2511 - 13

199 100210 กทม. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ นางรัชนี แสงสุริยรังสี เลขที่ อาคารกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)    ถนน
มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขต ดินแดง  กรุงเทพมหานคร
10400

0 2248 1183 bmacoop@hotmail.com0 2245 2093

200 100211 ตำรวจป่าไม้ พ.ต.อ.สืบศักดิ์  ชลาวิวัฒน์ พ.ต.ท.ธนยศ  เก่งกสิกิจ เลขที่ 61 กองตำรวจป่าไม้    ถนน พหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขต บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2940 62330 2561 4812 - 7 ต่อ
223,0 2579 1516, 0 2940
6233

201 100212 โรงพยาบาลเลย แพทย์หญิงกรรณิการ์ นิวัตยะกุล นางจินตนา เอี่ยมวิถีวนิช เลขที่ 32/1    ถนน มะลิวัลย์ ตำบล กุดป่อง อำเภอ
เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

042-862150 cpct.0212@Gmail.com042 862150

202 100213 ครูระยอง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช นายบุญส่ง สมุทรเสน เลขที่ 444  หมู่ 4   ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21000

038-948217 ต่อ 118 rycoop444@hotmail.com038-948217

203 100214 สาธารณสุขตราด นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี นางสาวจันทร์ทิพย์ เลี้ยงถนอม เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล 1    ตำบล บางพระ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000

trat_cocoop@hotmail.com 081-3059612
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

204 100215 พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) นายมังกร ก่อกิจโรจน์ นางรัตนาวลี ยอดหาญ เลขที่ 209/21    ถนน บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5521 9475 copean2521@hotmail.com0 5525 2468 ,0 5521
9680

205 100216 กองบัญชาการตำรวจภูธร 1 พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย พ.ต.อ.หญิงสายสมร ศุภพิมล เลขที่ 29/5 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1    ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2936 38240 2936 3824

206 100217 โรงพยาบาลอ่างทอง นพ.วีระ ปิยะสิงห์ นางสาวราตรี แฉล้มภักดิ์ เลขที่ 3    ถนน เทศบาล 6 ตำบล บางแก้ว อำเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

0 3562 0803 sahakornangthong@gmail.co
m

0 3562 0803

207 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

208 100219 กรมทรัพยากรธรณี นายทศพร นุชอนงค์ นางธัญพร สาถานันต์ เลขที่ 75/10    ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2644 8838 coop_dmr@hotmail.com0 2644 5264

209 100221 โรงพยาบาลพุทธชินราช นพ.ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ นางสาวลลนา อินทราลักษณ์ เลขที่ 90 ตึกอำนวยการชั้น 2    ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
65000

055-259444 goylalana@hotmail.com055-270300 ต่อ 20215-7

210 100222 พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) นายเจษฎาคม ดวงไสย นายสุดใจ โสภาคย์ เลขที่ 50/9  หมู่ 3  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-9022510sahakorn.goodyear@gma
il.com

211 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

212 100224 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ นายศรีวิทย์  ส่งศรี เลขที่ 15    ถนน กาญจนวนิชย์ ตำบล คอหงษ์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7442 8731 poruthai@psu.ac.th0 7428 6930-9,074
4212812

213 100225 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี นางอังคณา ขันธะโชค เลขที่ 125
อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดล
ำพูน จำกัด  หมู่ 10   ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน 51000

053 525501 wirunrat_nin@hotmail.com053 525505

214 100227 สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางนิภา สุทธิพันธ์ นายไพโรจน์ อรุณศิริภูมิ เลขที่ 434  หมู่ 3  ถนน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล อิสาณ 0 4461 7000  ต่อ 13 ,0 brhcoop@hotmail.com0 4461 3480, 0 4461
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อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 7000

215 100228 โรงพยาบาลประสาท นายบุญชู สุรีย์พงษ์ นางคำปอน นาให้ผล เลขที่ 312    ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 70850 2306 9899 ต่อ 1255

216 100229 ตำรวจสตูล ร.ต.อ.สมปอง มีชู น.ส.วาสนา โชคสมัย เลขที่ 57/3  กองกำกับการตำรวจภูธร    ถนน สตูลธานี
ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000

07472 4218 police229@gmail.com0 7473 2276  , 0 7471
1245

217 100230 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ไพศาล ดำขำ นางสาวชญาณ์ทิพย์ ศรีเจริญ เลขที่ 198   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ถนน ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

0 7534 0773 maharat_coop@hotmail.co.th0 7534 0773

218 100232 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พ.ต.อ.ไตรศูล เนียมทรัพย์ พ.ต.ท.หญิง ลินดา  ผุดผ่อง เลขที่ กองกำกับการภูธรระยอง    ถนน ตากสินมหาราช
ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
21000

0 3867 1080 orraphen2542in@gmail.com0 3867 1070

219 100233 กองบินตำรวจ พ.ต.อ.ชวนนท์ ประเทศรัตน์ พ.ต.อ.สุทธิพันธ์ ศิริ เลขที่ 100    ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2973 1379 aoomjung4957@gmail.com0 2973-1379,081-
1728592

220 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

221 100236 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ นายประเทือง พรมลา นายประสงค์  กลางสาทร เลขที่ 401/47  หมู่ 9 หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็กใหญ่  ตำบล
ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

0 4481-6202 cps_coop@hotmail.com0 4483 5176

222 100238 ข้าราชการสรรพากร นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ นางสาวสมศรี หลิมตระกูล เลขที่ 90 พหลโยธินซอย 7    ถนน พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2617 3353 coop-rd@hotmail.com02-2728350-53

223 100239 โรงพยาบาลนราธิวาส นายสว่าง เตียงโล่ นางสาววาสนา ศรีใบเกลี้ยง เลขที่ 80    ถนน ระแงะมรรคา ตำบล บางนาค อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000

0 7351 2389 coop.nara58@gmail.com0 7351 2389

224 100240 กรมธนารักษ์ นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร เลขที่ อาคารกรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์   ถนน
พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2270 16700 2270 1670
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225 100241 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายสุริยะ สาเอี่ยม นายณรงค์ วงศ์สกุล เลขที่ 1527 ซอย3/1  หมู่บ้าน ทาวอินทาวน์ ถนน ศรีวรา
แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร
10310

0 2559 3850 sccbmta05@hotmail.com0 2559 2705 - 9

226 100242 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง นางนุชนาฏ แก้วไทย เลขที่ 237    ถนน พิทักษ์ชาติ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

032-611625 coop_0242@hotmail.com032-611625

227 100243 สาธารณสุขยโสธร นางตรีรัตน์ เนติวีรราช นางสาวลภัสรมย์ โฮมวรวัฒน์ เลขที่ 17/9-12  หมู่ 9  ถนน เทศบาล 1 ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

0 4571 5172 yasocoop@hotmail.com0 4571 2272,0-4571-
1554

228 100244 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสุวรรณี ตันติรจนาวงศ์ นางสาวสุภาพรรณ เลขที่ 93    ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

cooperative@set.or.th0 2009 9707

229 100245 พนักงานธนาคารทหารไทย นางประภาพร ธนวิรุฬห์ นางสาวชุติมา สุขตำแย เลขที่ 3000 ธนาคารทหารไทย  สำนักงานใหญ่  ชั้น 6
อาคาร A    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2617 4088 tmb_coop@hotmail.com,tmbc
oop@gmail.com

0 2242 3578-80

230 100246 ตำรวจเลย พล.ต.ต.อุดมเดช  กปิตถา ณ พ.ต.ท. อุดร     ชูก้าน เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย    ถนน เลย -
ด่านซ้าย ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย
42000

0 4283 4388 Lpsc2519@gmail.com0 4283 4388

231 100247 พนักงาน ขสมก. นายไพโรจน์ งามภักร์ นายวิเชียร การดี เลขที่ 1131/69 อาคารเทอดดำริ ชั้น 7    ถนน เทอดดำริ
แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร
10300

02-243-7018 suparat.9665@gmail.com0 2668 3101 - 2

232 100248 ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย นายโอภาส เขียววิชัย นางสุภัตรา วีรพลิน เลขที่ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย 328    ถนน ศรีอยุธยา
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10240

02 354552402 6105346 7

233 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

234 100250 รพช.อบจ.ตาก นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์ เลขที่ 999  หมู่ 9  ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล น้ำรึม อำเภอ
เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

055-511-562 cooperative@daisin.co.th055-511-562
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235 100251 สยามบรรจุภัณฑ์ นางสถาพร  จันทร์สุภากุล เลขที่ 101/66 เขตอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 20   ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02 529 377502  5290065 ต่อ 242

236 100252 สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี นพ.เอกชัย  มุกดาพิทักษ์ นายกำแหง  กุงกวาง เลขที่ 99/44-46  หมู่ 1  ถนน กาญจนวิถี ตำบล บางกุ้ง
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

0- 7720-4690 sphsc_surat@hotmail.com0 -7721-3564-5

237 100253 ยางสยาม นายสันติภาพ เกาะยุทธ์ นายชาญ ภู่ประจำศิลป์ เลขที่ 32  หมู่ 2  ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล
สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
10130

0 2754 5525 anunya.pon19@gmail.com0 2754 5525

238 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

239 100255 เสมาธรรมจักรอุดรธานี นายชัยนาท พรมมาลุน นางวิภาจรีย์ ไพเราะ เลขที่ 77 อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ถนน ศรีสุข ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี 41000

042 243 581 Semaudon_coop@hotmail.co.
th

0 4224 3020

240 100256 พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ นายไพฑูรย์ เฮีออานันท์ นางระตินันท์ อัศวชัย เลขที่ 99 ซอยรูเบีย   ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง
เขต คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

0 2391 6266 ratinun@bjc.co.th0 2367 1417 - 9

241 100257 ปปข.8 นายปัฐเมส  เอียมตุ้มรัตน์ นายประมวล  รักตะวัตร เลขที่ 38/6    ถนน เทพโยธี (ตรงข้ามอุทยานบุญนิคม)
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 34000

045-956292 pwa8.coop@gmail.com0 4526 0255,094-
3105258

242 100258 สังกะสีไทย นายภัทรกร  สินภักดี นายเริงศักดิ์  กาสาร์ เลขที่ 58 บริษัทสังกะสีไทย    ถนน สุขุมวิท ตำบล
ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

0 2384 0871 sangkasi1960@gmail.com0 2756 5700-4

243 100259 โรงพยาบาลหัวเฉียว นายแพทย์พรชัย ตั้งลัคนวณิชย์ นางมณี น้อมจิตเจียม เลขที่ 665    ถนน บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 10100

0 2621 5130 hschoop@hotmail.com02-6215130,081-
8315429

244 100260 สาธารณสุขชลบุรี นายสิทธิพร  ทรัพย์แสนดี นางดุสดี  สุวรรณนุ่ม เลขที่ 29/86  หมู่ 4  ถนน วชิรปราการ ตำบล บ้านสวน
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3828 8450 chonburicoop@hotmail.com(038) 274-798

245 100261 รพช.นครพนม นายสำเพ็ง พันธุ์เลียง นางสาวสรินรัตน์ พลหาราช เลขที่ รพช.นครพนม     ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

042 516013 ardnkp@gmail.com(042) 516013
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246 100262 อบจ.เลย นายวร หินดี นายภูริพงษ์ รัตนานิคม เลขที่ ศาลากลางประชาคม ชั้น 2    ถนน จรัสศรี ตำบล
กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

0 4283 23210 4283 2321

247 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

248 100264 องค์การเภสัชกรรม นางสาวรำไพ  สมจิตรมูล นางวนิดา เพ็ชรนิล เลขที่ 75/1    ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 8775 gposc@yahoo.co.th02-3548774

249 100265 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายประสาน ชนาพงษ์จารุ นางถวิล ปัญญางามเนตร เลขที่ 9/9  หมู่ 9   ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2503 3624 tin_tawin@hotmail.com0 2504 7146 - 7

250 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

251 100267 พนักงานไทยซาร์โก้ นายวริทธิ์ ชูวารี นางลัคณา เอกรัตน์ เลขที่ 8  หมู่ 8  ถนน ศักดิ์เดช ตำบล วิชิต อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

076 371121(076) 371111  ต่อ 1311

252 100268 กองบิน 21 นาวาอากาศเอกฐานันดร์ ทิพเวส นาวาอากาศเอกทองเลี้ยง เลขที่ 97  หมู่ 2  ถนน อุปลีสาน ตำบล ไร่น้อย อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4525 0082 wing21saving@gmail.com0 4525 4118 ต่อ 2312,0
4525 0082

253 100269 กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ นายสมศักดิ์ เขตสมุทร เลขที่ 50  กรมประมง ภายใน ม.เกษตรศาสตร์    ถนน
พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 25792790 tge0269@gmail.com0 2562 0600 - 15 , 0
2562 0572 - 3

254 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

255 100271 กรมควบคุมโรค นายแพทย์อนันต์ อริยชัยพาณิชย์ นางสาวภาวนา องคานุภาพ เลขที่ 88/21  หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0-2965 9379 ddc_saving@hotmail.com0 2590 3078

256 100272 โรงพยาบาลยะลา นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ นางสาวพงฤทัย รัตนะพันธ์ เลขที่ 152 ถ.สิโรรส     ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา
จังหวัด ยะลา 95000

073-212764 p.orunthai@hotmail.com073  244711-7 ต่อ 240

257 100273 สาธารณสุขร้อยเอ็ด นายอุบล รัตนพันธ์ นายจักรราช โคตะโน เลขที่ 365/2    ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 8310 Coop101888@gmail.com0 4351 3600
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258 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

259 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

260 100277 สาธารณสุขสงขลา นายณรงค์ ด้วงปาน นายตรีทศ พงศ์ไพบูลย์ เลขที่ 34-35    ถนน สามัคคีสุข 1 ตำบล บ่อยาง อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

074-436759 spscreport@gmail.com0 7431 3229

261 100278 โรงพยาบาลพระปกเกล้า นพ.วิชัย ชูชีพชื่นกมล นางเบญวรรณ ทุมทอง เลขที่ 38  รพ.พระปกเกล้าฯ    ถนน เลียบเนิน ตำบล
วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

0 3931 2018,0 3931 ppksaving@gmail.com0 3931 2018 ,086-
3664387

262 100279 ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต นายสมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์ นางธัญรัศม์ แย้มอรุณพัฒนา เลขที่ 51  หมู่ 8  ถนน ศักดิ์เดช ตำบล วิชิต อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

076 200615 tgc.0279@gmail.com0 7620 0615

263 100280 โรงพยาบาลสระบุรี พญ พนิดา มุกดีพร้อม นพ.สุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์ เลขที่ 18    ถนน เทศบาล 4 ตำบล ปากเพรียว อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 36211684 srbr.coop2525@gmail.com036-211684

264 100281 กรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ นางอัญชลี เสือแก้ว เลขที่ 811    ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

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

265 100282 พระจอมเกล้าลาดกระบัง รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณ นายธเนศ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ เลขที่ 3  หมู่ 2  ถนน ฉลองกรุง แขวง ลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520

02-3264546 coop.kmitl@gmail.com0 2326 4546

266 100283 สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริ เลิศไกร นางสาวชุติธร โยธารักษ์ เลขที่ 6/99-100    ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
80000

0 7577 4671 nhpcoop@hotmail.com0 7577 4672-3 , 08 6476
3139

267 100284 รพช.ศรีสะเกษ นางนงเยาว์ ไชยรัตน์ นางสาวรัชฏา เลขที่ อาคารส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีส    ถนน เลี่ยงเมือง
ตำบล หนองไผ่ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ 33000

0 4581 4730 sisake_ardcoop@hotmail.com0 45814730

268 100285 สาธารณสุขนครสวรรค์ นายกิจจา ตันวิรัช นางฐานรีร์ แถมสุข เลขที่ 782/18  หมู่ 10  ถนน พหลโยธิน ตำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 60000

056 224981 nattjunjan@hotmail.com0 5622 4981 , 056
231276
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269 100286 สาธารณสุขลำปาง นายนิเวศย์ ตันตาปกุล 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

270 100287 สยามนิสสัน นายบุญ ไชยรัตน์ นายนิรันดร์ ผันประเสริฐ เลขที่ 74    ถนน บางนา-ตราด กม.21 ตำบล
ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

 0 2312 8693 nissan.coop@gmail.com0 2312 8693

271 100288 พนักงานธนาคารออมสิน นายสรศักดิ์ พุทธรักษา เลขที่ ตู้ปณ.205     แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-0090 gsb-coop@hotmail.com02-299-8267

272 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

273 100290 ศูนย์การสุนัขทหาร พ.อ.ถาวร ร่วมสุข นายนิพันธ์ กันทากาศ เลขที่ 299  หมู่ 4  ถนน มิตรภาพ ตำบล หนองสาหร่าย
อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130

Coopwardog@hotmail.com044  390-077,0 4439
0110

274 100291 ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 พล.ต.ต.วินิจ พัวพันธ์ พ.ต.ท.สมคิด เขียวรจนา เลขที่ 202  หมู่ 13  ถนน หลังศูนย์ราชการ ตำบล
ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4333 0378 police 0291@gmail.com0 4333 0378

275 100292 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายซินผิน ถิ่นยืนยง นายสมบูรณ์ พรโสภณ เลขที่ 72 สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ    ถนน นิกรบำรุง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000

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

276 100293 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางวนิดา  สุฐิติวนิช น.ส.เทียมจันทร์  ขำสายทอง เลขที่ 126/1    ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต
ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400

02697-65790 2697 6579

277 100294 บริษัท ทีโอที นายสุรพล รักษาสันติ เลขที่ 89/2  หมู่ 3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง
เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2574 9364 totcoop55@hotmail.com02 5749067

278 100295 17 รามอินทรา พล.ต.ชัชวาล  มั่นศุข พ.อ.หญิง พูลทรัพย์ เลขที่ 17 รามอินทรา     แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

0 2971 74350 2252 - 0439,0 2971
7435

279 100297 สาธารณสุขหนองคาย ดร.มณู บุญศรีมณีชัย นางวิริยา พรหมนา เลขที่ 229/1    ถนน ศูนย์ราชการ ตำบล หนองกอมเกาะ
อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000

0 4242 - 0750 nkbk.coop@gmail.com0 4242 - 0750 , 0 4246 -
4303

280 100299 สาธารณสุขอุตรดิตถ์ นายวิโรจน์  โกฎแสง นายสมศักดิ์  มีอ่วม เลขที่ 2    ถนน ฤดีเปรม ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ 0 5540 39500 5541 3950
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เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

281 100301 กองบิน 2 นาวาเอกเจษฎา  แท่งทองคำ นาวาเอกกมล  พิบูลรัตนสังข์ เลขที่ แผนกการเงินกองบิน 2    ถนน พหลโยธิน ตำบล
เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036 486380-2 ต่อ wing2_coop@hotmail.com036 486380-2 ต่้อ 50928

282 100304 ชาวพฤหัสบดี นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ เลขที่ 128/1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    ถนน
นครราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร
10300

0 2280 4330 v.kongkang@hotmail.com0 2280 3275 ,0 2282
8823

283 100305 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายเจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ เลขที่ 353    ถนน เยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

076 391127076  391128,076
217293-8 ต่อ 205

284 100307 สาธารณสุขสุโขทัย นายยรรยง ศรีตะวัน นายนพพร มีวัฒนา เลขที่ 331  หมู่ 4   ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย
จังหวัด สุโขทัย 64000

055 610599 sahakornskt@gmail.com(055)611004,610599

285 100309 สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายบุญศักดิ์ รมยพร นายประภาส สายทอง เลขที่ 657 สนง.สาธารณสุขพังงา    ถนน เพชรเกษม
ตำบล ท้ายช้าง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา 82000

076  413 436 phangngahealth.coop@gmail.
com

076  412 413

286 100311 ตำรวจสอบสวนกลาง-
ตำรวจสันติบาล-
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ พ.ต.อ.หญิง นิศานันท์ นุสคง เลขที่ อาคาร12 ชั้น 3  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ถนน
อังรีดูนังต์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
10330

0 2255 3334 cibscoop@hotmail.com0 2205 2238

287 100313 อสมท นายวิชา อัศวะวิบูลย์ นายธีรนันท์ เกตุกราย เลขที่ 63/1    ถนน พระราม 9 แขวง ไม่ระบุ เขต
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

0 2201 62930 2201 6349

288 100314 รพช.เพชรบูรณ์ นายบุญนาค อิ่มจันทร์ นายสุบิน จันทร์ลา เลขที่ 44/1  หมู่ 11  ถนน สระบุรีหล่มสัก ตำบล สะเดียง
อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

0 5671 29340 5671 1471 , 0 5671
2934

289 100315 พนักงาน บมจ.
เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด
(ประเทศไทย)

นายสนั่น  แจ้งศรี นายสาธิต จันทร เลขที่ 1/6 กม. 32-33    ถนน พหลโยธิน ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 29012051 malai.keawjunpetch@lixil.co
m

0 2901 4455-9 ต่อ 3110

290 100316 สหภาพแรงงานไทยเรยอน นายสุวัฒน์ แก้วเสียง นายเกษมศรี เมฆหมอก เลขที่ 36  หมู่ 2  ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล โพสะ
อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

035-672129 sahakorntrc@hotmail.com035-672127,035-672129

291 100317 กองบิน 7 น.อ.สมใจ ชัยวงษ์ น.อ.สราวุฒิ เนื่องชุมพร เลขที่ 119  หมู่ 5  ถนน เอเซีย ตำบล มะลวน อำเภอ
พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130

0 7726 8717 coopwing7@hotmail.com07726-8717
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292 100319 พนักงานกระจกไทย นายประเสริฐ ทองโฉม นายประจักษ์ พลอยสีสวย เลขที่ 200 ซอยโรงงานกระจกไทยอาซาฮี   ถนน
สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

0 2815 5824 krajokcoop@hotmail.com0 28155824

293 100320 พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่
งประเทศไทย

นายปริญญา วงศ์แหวน นายวิมล รามกรณ์ เลขที่ 79    ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2941-01310 2941 0131

294 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

295 100322 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล นางเจตนันท์ เถาจันทร์ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร    ถนน
แก้วกินรี ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร
จังหวัด มุกดาหาร 49000

(042)612443 police.0322@gmail.com(042) 612443

296 100323 กระทรวงพาณิชย์ นายสมชาติ สร้อยทอง นางสาวนาตยา ดาวเรือง เลขที่ 44/100  อาคารสวัสดิการ 2 ชั้น 3    ถนน
นนทบุรี1 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000

0-2507-6277 sccmoc@gmail.com0 2507-6275-8

297 100324 ข้าราชการกรมสรรพสามิต นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์ เลขที่ 1448    ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

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

298 100325 วังพญาไท พลตรีชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ พันเอกหญิงศศิธร สิทธิเดช เลขที่ 315    ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 7788 wangphayataicoop@gmail.co
m

ผจก 0 2354 7788

299 100326 กรมพลาธิการทหารอากาศ พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ น.ท.สงกรานต์ รัตกสิกร เลขที่ 171    ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2531 7906 mcf.0326@gmail.com0 2531 7906

300 100328 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.ท.นิธิศพงศ์ ภุมนา พ.ต.ท.หญิงจินตนา  แสงจันทร์ เลขที่ ถ.วชิรปราการ     ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3827 3525 rachadalux7443@gmail.com08 1150 7919

301 100329 สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายจรัล รอดพิพัฒน์ นางเทียมจันทร์ วิชิตะกุล เลขที่ 122 สนง.สาธารณสุขอ่างทอง    ถนน โพธิ์พระยา
ตำบล บ้านอิฐ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง
14000

0 3561 4188 angthongph.coop@gmail.com0 3561 4188

302 100330 ปภ.อุบลราชธานี นางขนิษฐา นามโคตร เลขที่ 350  ถนนคลังอาวุธ    ถนน คลังวาวุธ ตำบล
ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด

0 4531 5026 cooppubon@gmail.com0 4531 5026
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
อุบลราชธานี 34000

303 100331 ป่าไม้ภาคเหนือ นายสวัสดิ์ จิรวัฒน์ นายสุรพงษ์ พิมสาร เลขที่ 153    ถนน เจริญประเทศ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

0 5327 3447 sahakorn_pmn@gmail.com0 5327 3447

304 100332 ไทยยาซากิและในเครือ นาวสาวกาญจนา เย็นธงชัย นายปราโมทย์ รังคูณ เลขที่ 283  หมู่ 1  ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล
ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290

0 2816 2325 sukunya_aoo@hotmail.com0 2463 0058 ต่อ 121,205

305 100333 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ถาวร ขาวสอาด พ.ต.อ.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์กิจ เลขที่ 92 กองกำกับการตำรวจจังหวัดปทุมธานี  หมู่ 1
ถนน เทศปทุม ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2581 7922 Pathumtaniprovincialpolice@
gmail.com

0 2581 7922-23

306 100334 สาธารณสุขตรัง นายประสงค์ ปัญจเมธีกุล นายวีระยุทธ พิพัฒน์ เลขที่ 132/32-33    ถนน พัทลุง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

0 7559 0096 www://tphsc.or.th0 7559 0099

307 100335 สาธารณสุขมหาสารคาม นายประกาย ตปนียากร นางจุฬารัตน์ ศรีสารคาม เลขที่ 326    ถนน เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล
แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
44000

0 4377 7635 mkhcoop@gmail.com0 4377 7635 ,081-
8346609

308 100336 โรงพยาบาลตรัง นางพรรณี คุณาธรรม น.ส.พลอยปภัส อัครพงศ์ธานิน เลขที่ 69    ถนน โคกขัน ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

0 7521 38820 7521 3882

309 100337 พนักงานสหกรณ์ลพบุรี นางอรเพ็ญ ปาลวัฒน์ นางอุไรวรรณ ทรัพย์มา เลขที่ 9  หมู่ 8   ตำบล บางขันหมาก อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3642 5111(036) 424 666

310 100338 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายณรงค์ นาคสันติ์ นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน์ เลขที่ 1518    ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต
บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

0 2586 9592 coop_ppn@hotmail.com02 5869592

311 100339 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 พ.อ.แทนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว พ.อ. สิทธิพร ปาละกุล เลขที่ 181 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  หมู่ 11   ตำบล กะปาง
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310

0 oomsub.asc.4@hotmail.com0 7549 5413,0 7549
5074-8 ต่อ 45348

312 100340 สาธารณสุขสมุทรสงคราม นายนิคม เจริญดี นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี เลขที่ 31 ซอยบางประจัน    ตำบล แม่กลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

0 3471 8540 wannung@hotmail.com0-3471-8540

313 100341 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
ยีแห่งประเทศไทย

นางสายสุรางค์ โชติพานิช นายสุเมธ ภูมิอภิรดี เลขที่ 35 ม.3 (เทคโนธานี)     ตำบล คลองห้า อำเภอ
คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2577 9237 tistrcoop@yahoo.com0 2577 0989 , 0 2577
9237
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314 100342 พนักงานยาสูบ นายมณเฑียร  สงวนรักษ์ นางสุภาภรณ์  ตรีทศานนท์ เลขที่ 184 สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ    ถนน
พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

0 2252 1741 tobaccosaving@yahoo.com0 2229 1195

315 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

316 100345 มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ นายธีระพล เปรมทรัพย์ นายธีระพล เปรมทรัพย์ เลขที่ 67 ซอยกิ่งทอง หมู่ 11  ถนน กิ่งแก้ว ตำบล
ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2178 2276 teeraphon.peramsup@th.mahl
e.com

02
3268369,(02)1782277-9

317 100346 พนักงานโรงแรมนารายณ์ นายเทพฤทธิ์ โพธิปฐม เลขที่ 222    ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

0 2635 7035 an_on_4@hotmail.com0 2237 0100 ต่อ 8403

318 100347 กระดาษสหไทย นายวิษณุ เกิดค่า นายวิรัช ม่วงศร เลขที่ 131  หมู่ 2  ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรง
อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2754 2118 rubrongp@scg.co.th0 2754 2100

319 100348 ธุรกิจก๊าซ ปตท. นายทวีศักดิ์  ไทพิทักษ์ นายชูชาติ พนัสอัมพร เลขที่ 59  หมู่ 8  ถนน อ้อมเมือง ตำบล นาป่า อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3875 9329 pttngbs@pttplc.com038-759329

320 100350 มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย นายวัฒนชัย ดมิตันทร์ นางสาวมาลี โสธรรม เลขที่ 199 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  หมู่ 3   ตำบล
ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

038-493205 sahakon_@hotmail.com038-493205

321 100351 สาธารณสุขกระบี่ นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นางวิมลรัตน์ ใสไทย เลขที่ 223/17 ซอย15   ถนน มหาราช ตำบล ปากน้ำ
อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000

0 -7562 - 28570  7563 - 2391

322 100352 สหอาชีพเมืองสองแคว นายสมศักดิ์ ฉายยาง นางภัทรวดี นิรโศก เลขที่ 150  หมู่ 12   ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 32860 5525 3286

323 100353 พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต นายมานพ บำรุง นายมานิต  งานสถิล เลขที่ 3/8  หมู่ 1  ถนน ศรีสุทัศน์ ตำบล รัษฏา อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

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

324 100354 โรงพยาบาลชุมพร นายกิตติศักดิ์ พิชนิไพบูลย์ นางเตือนใจ  ทิพย์ละมัย เลขที่ 222    ถนน พิศิษฐพยาบาล ตำบล ท่าตะเภา
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

0 7750 1716(077) 511180,(077)
503672 - 4,(077) 505 946

325 100355 กรมทหารราบที่ 9 พ.อ.บรรยง ทองน่วม ร.อ. หงษ์ศักดิ์ นิลมณี เลขที่ ค่ายกาญจนบุรี 283  หมู่ 1   ตำบล ลาดหญ้า
อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71190

034-588200 sahakorn9001@gmail.com034-588200
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326 100356 ตำรวจภูเก็ต ดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน นางดารัตน์ สารพิชญ์ เลขที่ 9/111-112 ซอย1   ถนน ศักดิเดช ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

0 7621 6922,0 7622 darat-saving@hotmail.com(076) 220385 , 212046,0
7622 0

327 100357 พนักงานชลประทานซีเมนต์ นายมานพ กลัดแพ เลขที่ โรงงานชลประทานซีเมนต์ 112     ตำบล ชะอำ
อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120

0 3247 1523 472250@hotmail.co.th0 3247 1415 - 6 ต่อ 288
(ตรง) 0 3247 2250

328 100358 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเ
รียนเสนาธิการทหาร

พล.ท.ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ พ.ท.หญิง ใกล้รุ่ง  ยาท้วม เลขที่ 124-126    ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10400

02 2771117 mcf.0026@gmail.com0 2276 4541

329 100359 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายวรวิศ คำยาณนะ นางกาญฎา ไกรนรา เลขที่ 1 หมู่ 4 สำนักงานวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000

(075)392-044 omsapnstru@outlook.co.th(075)392-044

330 100360 สาธารณสุขจันทบุรี นางนาตยา ศุจิจันทร์รัตน์ นางสาวอมรรัตน์ อ่อนสมทรง เลขที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ถนนท่าแฉลบ    ถนน ท่าแฉลบ ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

039-327979 cpct.0360@gmail.com039-314696

331 100361 สาธารณสุขนครพนม ดร.นิติเวช นนท์จันทร์ นางสุพัตรา เอกอายะ เลขที่ 339/9    ถนน ศรีเทพ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

(042) 515739 sahakon@gmail.com0 4251 5793

332 100362 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายประทีป บุญธรรม นางมยุรี เผือกไร่ เลขที่ 228    ถนน อุบล-ตระการ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4524 0397 coop_ub@hotmail.com0 4526 3425-6

333 100363 พนักงานยาสูบเชียงราย นายดิเรก มั่นคง เลขที่ 674    ถนน ธนาลัย ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

00 5371-1433  0 5371-
1662

334 100365 โรงพยาบาลลำปาง นายปิยพงศ์ อุ่นปัญโญ เลขที่ 280    ถนน พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5432 -3618 cpct@0365@gmail.com0 5432 3618

335 100366 พนักงานไทยบริดจสโตน นายบุญเลิศ  คาบุตรดี นางอรัญญา  มาลัยรัตน์ เลขที่ 14/3  หมู่ 1  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2516 9119 co-opbs@hotmail.com0 2901 2032

336 100367 กองบิน 5 นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ เลขที่ 135  หมู่ 5   ตำบล เกาะหลัก อำเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000

0 3260 4526 -0 3260 4526

337 100368 ศูนย์การบินทหารบก พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส พ.อ.ชูรัตน์  จิพยัคฆ์ เลขที่ 303 ศูนย์การบินทหารบก  หมู่ 3   ตำบล
เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160

(036) 486-166 aavnc-saving@hotmail.com(036)486-166,
(036)486198-9 ต่อ 240
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

338 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

339 100371 สาธารณสุขชัยนาท นายพินิจ เกษสาคร นางสุพัตรา วอเพชร เลขที่ 61/6 ซอยสุวรรณอุทิศ    ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000

0 5641 4076 cn.phcoop-55@hotmail.com0 5641 2514

340 100372 สาธารณสุขสกลนคร ดร.ธานี ก่อบุญ นางนิลบุล เทพล เลขที่ 1901    ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

0 4271 4807ต่อ15 phsncoop@gmail.com0 4271 3443,0 42714807

341 100373 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ นายอนุชา สถิตย์พงษ์ เลขที่ 110/1-4    ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2954 7380 dpu.coop@dpu.ac.th0 2954 7380

342 100374 พนักงานโรงงานทอผ้ากรุงเทพ นายสรพงษ์ ชาญเชิงภพ นางรัชนก ชายจันทร์ เลขที่ 49  หมู่ 8  ถนน ปทุม-บางเลน ตำบล คูบางหลวง
อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12160

02-598133602-5981339 ต่อ 144

343 100375 พนักงานโรงแรมเพรสิเด้นท์และทาวเว
อร์

นายเอก จีนกลั่น นายกลันท์ จันทร์เสวี เลขที่ 971,973    ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต
ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

0 2656 09040 2656 0444 ต่อ 6723

344 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

345 100377 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต. ธัธชัย หงษ์ทอง พ.ต.อ.ยงยุทธ เดชะรัฐ เลขที่ 27    ถนน ศรีสมุทร ตำบล ปากน้ำ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2702 94910 2702 9491

346 100378 โรงเรียนการกำลังสำรอง พันเอก เกษม  ตราชู พันเอก อิทธิกร ศิริวัลย์ เลขที่ กองบัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์     ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77160

032-555026032-555026

347 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

348 100381 ราษฎร์บูรณะ นางภรภัทร โชติกะสุภา นายยศวัฒน์ พิชิตพงศ์ฉัตร เลขที่ 394/71 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 หมู่ 4  ถนน สุขสวัสดิ์
แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร
10140

0 2428 28230 2872 0198-9

349 100383 พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อ นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ นางแสงดาว เลิศพัชรีกุล เลขที่ 69  หมู่ 1  ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล 02-7559351 saha_korntokai@hotmail.co.th0 2755-9351
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
ม สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

10130
350 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 arpaporn_1956@gmail.com0 2202 3252

351 100385 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พ.ต.ท.นำชัย พุ่มแสง นางปณิสรา ศิวรักษ์ เลขที่ 24
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
จำกัด    ถนน ดับคดี ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

077 813137077 813137

352 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

353 100387 ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุง
เทพ

นายสมควร นาสนม นายยศ ยะคะเสม เลขที่ 504/12-14 ซอย12   ถนน โชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230

0 2933 3087,02- bmta15_coop@outlook.co.th0 2514 1495,0 2933 3087

354 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

355 100389 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก

พันเอกสกลเวทย์  โพธิเจริญ เลขที่ 551  นปอ.  หมู่ 3  ถนน เตชะตุงคะ แขวง สีกัน
เขต ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2967 8558 aadcscc53500@gmail.com(02) 967-8558

356 100390 กองบิน 56 น.อ.นฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ น.ท.สุระ  เอี่ยนเหล็ง เลขที่ 99  หมู่ 8   ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง
จังหวัด สงขลา 90115

074 278047 coopwing56@gmail.com074 278047

357 100391 ตำรวจกองปราบปราม พ.ต.อ.วรายุทธ สุขวัฒน์ธนกุล พ.ต.ท.ธรรมวัฒน์ หิรัญยเลขา เลขที่ กองบังคับการกองปราบปราม    ถนน พหลโยธิน
แขวง จอมพล เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

(02)939-3346(02) 939-3758,0 2939
3346

358 100392 พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์
เพเพอร์

นายสรพงศ์ ยามา นางรัตนากร สะตะ เลขที่ 99  หมู่ 3   ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 40310

0 4343 30420 4343-3042

359 100393 สาธารณสุขแพร่ นายเด่น ปัญญาพันธ์ นางไพพร จักรบุญมา เลขที่ 26/1    ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000

0 5453 3212 sahagornpph2560@gmail.com0 5453 4442 - 3

360 100394 กองพลทหารปืนใหญ่ พันเอก วีระพงษ์ ศรีรัตน์ เลขที่ 89 กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม  หมู่ 9 0 3678 6389 adscoop@hotmail.com0 3678 6389
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
ตำบล ท่าแค อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160

361 100395 ไทยออยล์ นางดารณี มนธาตุผลิน นางสาวปิยวรรณ์ เลขที่ 42/1  หมู่ 1   ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี 20230

0 3840 8510 piyawan@thaioilgroup.com0 3835 9000  ต่อ 3360-6

362 100396 ค่ายประเสริฐสงคราม พลตรีสถาภรณ์ ใบพลูทอง พันเอก ธันวิช เจริญพิบูลย์ เลขที่ 185  กองบังคับการทหารบกฯ     ตำบล
เมืองเหนือ อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

(043)524899(043)524-076

363 100397 สำนักงานประปาเขตนครสวรรค์ นายสามารถ  บุญกล่อม เลขที่ 158  หมู่ 1   ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

056-2560630 5625 5814-5 ต่อ 208

364 100399 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ร.ต.ท.จารึก จันเหลือง เลขที่ 303 ถนนเพชรเกษม  หมู่ 9   ตำบล ห้วยทราย
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

0 3257 8266 sahakorn14@hotmail.com0 3257 8266

365 100400 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นางสุภาพรรณ จันทวงษ์ เลขที่ 2380    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

(02)940-1522 exat.scc@gmail.com(02)5795380-9
ต่อ101,(02)940-1209

366 100401 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ พ.อ.ภพ สิวรรณรัตน์ เลขที่ 123 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  หมู่ 2   ตำบล
อรัญญิก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
65000

0 5530 1218 sahakron3@gmail.com0 5530  1218,081
9621739

367 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

368 100403 สาธารณสุขเพชรบุรี นายภิรมย์ บุญเจือ นางวชิราพร จันทะทัง เลขที่ 2/65-66 อาคารสามชาวเพชร     ตำบล ไร่ส้ม
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

0 3240 0877 healthcoop.pb@gmail.com0 3241 0065

369 100404 แอลเมทไทย นายสมชาย เนตรสุริวงศ์ นายธนบูลย์ กล่ำบุตร เลขที่ 235  หมู่ 7  ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

02-3239403 thanaboon@almet.co.th0 2323 2635-40

370 100405 พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่อง
แก้วไทย

นายบุญศักดิ์ สถิตมั่นในธรรม นางสาวสลิสา ดีแสน เลขที่ 78 ซอยวัดศรีวารีน้อย หมู่ 3  ถนน บางนา-ตราด
กม.18 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

0 2769 3501 chasikaa@bjc.co.th0 2769 3500 ต่อ 651,652

371 100406 กรมทหารราบที่ 13 พ.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง ร้อยเอก พิจิตร เสื่อมตา เลขที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม    ถนน ทหาร ตำบล
หนองขอนกว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

0 4293 02110 4293 0211 ต่อ 27159
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
41000

372 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 gosce2530@gmail.com0 2173 4996

373 100410 ค่ายเสนาณรงค์ พ.อ.เฉลิมหงษ์ คงขัว นางสาวสุลัดดา บิลยะลา เลขที่ 191 ค่ายเสนาณรงค์  หมู่ 2  ถนน กาญจนวาณิช
ตำบล คอหงษ์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7458 6708 marketing7777@gmail.com0 7458 6708

374 100411 บริษัท ท่าอากาศยานไทย นายสมชัย สวัสดีผล นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ เลขที่ 333    ถนน เชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2535 18850 2535 1490

375 100412 ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย นายทินกร นนทการ นายเสกสรร วงศาสุข เลขที่ 43    ถนน มะลิวัลย์ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

0 4283 21390 4283 2139

376 100413 สำนักงาน ก.พ. นายภาณุ สังขะวร นางทัศนีย์ วังสว่าง 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

377 100416 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร เลขที่ 12  หมู่ 2   ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี 34190

045-323942 sahakorn.mtb22@gmail.com0 4532 3942

378 100417 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 พ.ต.อ. สนธยา แจงเจริญ น.ส.จันมณี จันทร์งาม เลขที่ กก.ตชด.ที่ 21     ตำบล เฉลียง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4404 2034 police0417@gmail.com0 4404 2034

379 100418 ทหารศรีสองรัก พ.ท.ใหญ่ยิ่ง หาญสุทธิธรรม ร.ท.สุรกุล ดีปราศัย เลขที่ 65/1 ค่ายศรีสองรัก  หมู่ 1   ตำบล ศรีสองรัก
อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

0 4286 4017 mcf.0418@gmail.com0 4286 4017

380 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

381 100420 เขาสามยอด พล.ตรีนิมิตร์  สะโมทาน พันเอกประภาส  อาจคิดการ เลขที่ 35 โรงพยาบาลอนันทมหิดล  หมู่ 6  ถนน
พิชัยดาบหัก ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

036-785885 khaosamyod.coop@gmail.co
m

0 3678 5803

382 100421 สาธารณสุขกำแพงเพชร นายประมวล อ่อนฤทธิ์ นางอมรรัตน์ บุญยืน เลขที่ 18    ถนน เทศา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

0 5571 3845 phk2524@hotmail.com0 5571 3845
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383 100422 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคี
รีขันธ์

นายธีระ บุญเปี่ยม นางจำนง จงประสิทธิ์ เลขที่ รพช.ประจวบคีรีขันธ์     ตำบล ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

0 3260 20160 3260-2017

384 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

385 100424 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายสมยศ โอสนานนท์ นางดารณี  วงศ์มาลาสิทธิ์ เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยน้ำไทย)   ถนน
พระราม 4 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

0 2240 1561 daranee.w@bu.ac.th02350 3500 ต่อ 1967-8

386 100425 สหภาพแรงงานไทยคูราโบ นายสุรัตน์ จันทร์กันเพ็ญ นายบูยสงค์ ทองขาว เลขที่ 14/8  หมู่ 1  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2516 4843 SAHAKORN_THAIKURAB
O@HOTMAIL.COM

0 2516 4843

387 100426 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พ.ต.อ.กิจณศักดิ์ เอี้ยวเพ็ง ร.ต.ต. หญิง จันทรา เลขที่ 139  หมู่ 8   ตำบล ขุนกระทิง อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร 86190

0 7764 1572 bpp41_@hotmail.com0 7764 1572

388 100428 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ทพ.ญ.สุชีราพร  มิ่งขวัญ น.ส.สมการ  แดนลาด เลขที่ 316  หมู่ 14   ตำบล กุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี
จังหวัด ขอนแก่น 40160

0 4328 9221 somparn117@hotmail.com043-381415-8 ต่อ
117,081-7687898

389 100429 พนักงานอูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ นายสุรศักดิ์ นวลบุญมา เลขที่ 101/46 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 20  ถนน
พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120

0 2529 0418(02)5291167-8

390 100431 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พันเอก ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ร้อยเอก กิตติยศ ขำประไพ เลขที่ 120  หมู่ 5  ถนน พหลโยธิน ตำบล ถนนใหญ่
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036-771007 coopthai.com/rdf31036 621808

391 100435 ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย

นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ นางประภา รักแก้วมณี เลขที่ 160    ถนน มิตรภาพ ตำบล มิตรภาพ อำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180

036-909694 Coopdpo@gmail.com036-909694

392 100436 เชฟรอนประเทศไทย นายสุรพัฒน์ รุ่งเรือง นางสาวศิวพร อาจาริยะ เลขที่ 19 ชั้น G อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า
ถนน รัชดาภิเษก แขวง ไม่ระบุ เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2545 5509 bkkhqcu@chevron.com0 2545 5555 ต่อ
5654,5664,5810

393 100437 สาธารณสุขตาก ดร.นพ.ปองพล วรปานี เลขที่ 9/67    ถนน มหาดไทยบำรุง ตำบล หนองหลวง
อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

0 5551 2370 co-opsasuktak@hotmail.com0 5551 4143
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394 100438 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ น.อ.หญิงอรุณรัตน์ บุญเกษม เลขที่ 171     แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

0 2531 2115 mcf.0438@gamil.com0 2531 2115

395 100439 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์ นางสาวเชษฐินี พรหมวงศ์ เลขที่ 76    ถนน ราชดำเนินนอก แขวง วัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 10100

0 2629 95440 2282 3243 ต่อ 108

396 100440 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 พันตำรวจโท เชษฐวิทย์ นีระฮิง ร้อยตำรวจโท เจริญ ทองเมฆ เลขที่ 134  หมู่ 1 หมู่บ้าน นราแงแรแน ถนน ร่มเกล้า
ตำบล บุดี อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

0 7328 81140 7328 8114

397 100441 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ท.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ พ.อ.พรเทพ ยังรักษา เลขที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช     ตำบล ไม่ระบุ
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3642 1765 ต่อ 12 swccoop@hotmail.com0 3642 1765

398 100442 โรงพยาบาลกำแพงเพชร นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นางสาวธนวรรณ ศิริชัย เลขที่ 382    ถนน ราชดำเนิน - ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

055 713863(055) 713232

399 100443 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประพันธ์ สุวรรณี เลขที่ วังสวนสุนันทา    ถนน ราชสีมา แขวง ไม่ระบุ
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2669 7361-20 2669 7363 - 5

400 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

401 100445 คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นายสุพัฒน์  โพธิสาร นางชัญญาวีร์   พ่อค้า เลขที่ 41672 ซอยศรีสุข    ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4452 0103 kurusampann@hotmail.com0 4451 4540 , 0 4451
4144 , 044 520103,044
530901

402 100446 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย เลขที่ 1    ถนน พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2288 4000 ต่อ 4955 saving_cooperative.soc@hotm
ail.com

0 2282 9551,0 2282 4000
ต่อ 4955

403 100448 พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก นางนิภา เอื่อมสกุล เลขที่ 890/16    ถนน บรมไตรโลกนารถ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 85820 5525 9581

404 100449 สภากาชาดไทย นายแพทย์เสรี ศิริเศรษฐ์ นางสาวชุณหกานต์ เลขที่ 1873    ถนน พระราม 4 แขวง ปทุมวัน เขต
ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

0 2250 1318 trcs_coop@outlook.com0 2256 4081-5

405 100450 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พ.อ.ณัฐเจษฎ์ สุบรรณรัตน์ ร.อ.สินธรรม แก้วจำปาสี เลขที่ 106  หมู่ 3  ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต 00 2521 3412 , 0 2551
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220 1088 , 0

406 100452 ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกิตติ ไกรสิงห์ เลขที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

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

407 100453 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก พลตรีบัณณฑัต กาญจนะวลิต พันเอกสัญญา  รอดเพ็ชร เลขที่ สนง.เลขานุการกองทัพบก    ถนน
ราชดำเนินนอก แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

02-2802349 mcf.0453@gmail.com0 2281 3045

408 100454 โรงเรียนการบิน พล.ต.ต.สุวรรณ ขำทอง พ.ต.วินัย ศรีอินทร์คำ เลขที่ 1  หมู่ 15   ตำบล กระตีบ อำเภอ กำแพงแสน
จังหวัด นครปฐม 73180

0 3499 6438 sahakornftss@gmail.com0 3435 1245 ต่อ 2135, 0
3499 6

409 100455 กองบิน 23 น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ น.อ.เกรียงศักดิ์ ดวงเงิน เลขที่ 549    ถนน ทหาร ตำบล ขอนขว้าง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4293 00530 4293 0053

410 100456 ยุทธโยธา พล.ต.ธีระพล มณีแสง พันเอก หญิง พรรณศิริ นาคสุก เลขที่ 2254  กรมยุทธโยธาทหารบก    ถนน พหลโยธิน
แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

02-94002540 2940 1365 -72  ต่อ
90864

411 100457 ผู้ปฏิบัติงาน ทศท คอร์ปอเรชั่น นายสัญญา  พิมลพรรณ นางสาวสุรี สุขเกษม เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร 5 ชั้น 3    ถนน แจ้งวัฒนะ
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2575-7890 totoscoop@gmail.com0 2575 7891-3 ,0 2575
7890 - 4

412 100459 โรงพยาบาลชลบุรี นายแพทย์ชัยรัตน์ เต็งไตรรัตน์ นางสาวพิมลพักตร์ มหาขันธ์ เลขที่ 69  หมู่ 2  ถนน สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3828 3925 chonburi.coop@gmail.com0 3828 3925

413 100461 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลโท นครา  สุขประเสริฐ เรือตรีหญิง ภูมิรัตน์  ชัยศิริ เลขที่ 2  หมู่ 3  ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวง ทุ่งสีกัน
เขต ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2152 0926 sahagorn89@gmail.com0 21520926  ,0 2193
6038-9

414 100462 นันทมิตร คุณสถิตย์ ฟุ้งสุข คุณสุจินตนา จำปีศรี เลขที่ 175-177    ถนน สุรวงศ์ แขวง บางรัก เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

0 2237 1856 ต่อ 351 kngwen@gmail.com0 2233 6920 ต่อ 169

415 100463 กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ นายพนัส อินทร์พรหม นายธีรภัทร์ บุญเหลือ เลขที่ 28/6 ซอยเพชรเกษม 81 หมู่ 1   แขวง
หนองค้างพลู เขต หนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

0 2814 6116(02) 4201328 ต่อ 373 , 0
2814 6116

416 100464 กระทรวงการคลัง นายจตุรภัทร พรหมธนโชค ว่าที่ร้อยโท จตุพล ไชยปัญญา เลขที่ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์   ถนน
พระราม 6 แขวง ไม่ระบุ เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร
10400

0 2273 7795 coop@mor.go.th0 2273 9021 ต่อ 2108
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417 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

418 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

419 100467 สาธารณสุขราชบุรี นายอภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย นายเฉลิม ลภัสบุญทวี เลขที่ 421    ถนน ศรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

032-328497032-328497

420 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

421 100469 ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธ
ร

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

0 4572 - 2233 ts01192187@gmail.com0 4572 - 2233

422 100470 โรงพยาบาลเบตง นายสมชาย วิทยกุล เลขที่ 106    ถนน รัตนกิจ ตำบล เบตง อำเภอ เบตง
จังหวัด ยะลา 95110

0-7323-57980-7323-5798

423 100471 ปตท. นายเสรี คีรีศรี นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ เลขที่ 555    ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2537 2112 pttsc@pttplc.com ,
pttsavcoop@gmail.com

0 2537 2114-5

424 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

425 100473 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต นายไพบูลย์ ดอนศรีจันทร์ เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล    ถนน พิษณุโลก แขวง จิตลดา
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2281 6159,0 2283 paweenra@windowslive.com0 2282 1818 ,0 2283
4319

426 100474 ป.ป.ช. นายโกศล ขำศิริ นางยุพิน ฉินนะโสต เลขที่ 361    ถนน นนทบุรี ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2528 4800 ต่อ 1117

427 100475 สาธารณสุขเลย นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี นางจันทร์จิรา บุตรชาลี เลขที่ 256  หมู่ 6  ถนน มลิวรรณ ตำบล นาอาน อำเภอ
เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

0 4283 2200 www.scloei.com0 4283 2784,0 4283 2200

428 100476 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณ
บุรี

นายชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย นางเครือวัลย์   เปี่ยมบริบูรณ์ เลขที่ 750    ถนน พระพันวษา ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000

0 3552 40880 3552 4088-99
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429 100478 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ พันเอก ชุมพล  พิมพาภรณ์ เลขที่ สนง.กองบังคับการกองพัน ค่ายพหลโยธิน
ตำบล เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
15160

0 3648 77940 3648 7794

430 100479 ตำรวจจันทบุรี พล.ต.ต.จรัส จิตเจือจุน พล.ต.ต.เสรีย์ นาประดิษฐ์ เลขที่ 5    ถนน ท่าหลวง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

0 3932 4873 police0479@gmail.com0 3932 4873

431 100480 กองกำกับการ 9
กองบังคับการฝึกพิเศษ

พ.ต.ท.อำนวย ชูสงค์ ร.ต.ท.นิติพัฒน์ จันทร์สุนทร เลขที่ 93    ถนน เพชรเกษม ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ
สะเดา จังหวัด สงขลา 90170

0 7429 2224 sahakol99@gmail.com074292224

432 100481 ไทยดีคัล นายวันชัย  ล่องลอย นายสมชาย มีแก้ว เลขที่ 151/9 ซอยผูกมิตรสวนส้ม หมู่ 2   ตำบล
สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
10130

0 2183 3512 wanchai@thaidecal.co.th0 2384 3419 - 21, 0 2183
3512-5

433 100482 บางกอกกล๊าส นางสาวเพลินพิศ เทียนสว่าง นางสาวเกศมณี ศิริสุวรรณ เลขที่ 47/1  หมู่ 2  ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล บึงยี่โถ
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110

0 2533 1578 yajit.j@bgiglass.com02-8347000 ต่อ
7230,7357,7307

434 100483 ศูนย์การทหารราบ พลตรี ธรณิศ นิลวิไล พันเอก คำนวณ หาญกล้า เลขที่ สำนักงาน ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0 3255 5221 coop.infantry@hotmail.com0 3255 5221 , 0 3254
2455 - 64

435 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

436 100485 สาธารณสุขอุทัยธานี นพ.นิพนธ์ โตวิวัฒน์ นายนราพงศ์ ทัศนางกูร เลขที่ 358  หมู่ 3  ถนน รพช. ตำบล น้ำซึม อำเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000

0 5697 0052 manatsanun_ann@hotmail.co.
th

0 5697 0161

437 100486 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค นายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง นางสาวนันทนา มาลัย เลขที่ 44  หมู่ 1   ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง 14000

0 3567 21730 3567 2173

438 100487 พนักงานสหกรณ์ลำพูน นายจงกล ไตรรัตน์โชติ นายประสิทธิ์  มาบุพผา เลขที่ 92    ถนน วังซ้าย ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

0 5353 0625 pine+only@hotmail.com0 5351 1167

439 100488 ทนายความแห่งประเทศไทย นายวิเชียร ชุบไธสง นายอังคาร  ดวงผาเวียง เลขที่ 249    ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2629 19190 2522 7124-27 ต่อ 228-
230 ,083-0408663



ชสอ. 95

เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:28

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 40

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

440 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

441 100491 สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายปัญญา ลาวิลัย นายสมบูรณ์ ขวัญสง เลขที่ 91/12-14  หมู่ 10   ตำบล นาทุ่ง อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

0 7751 06430 7751 0642,086-
4756093

442 100492 พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบา
ล

นางผกาพรรณ วีระไวทยะ นางเดือนฉาย ภู่บัว เลขที่ 359    ถนน นนทบุรี-สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2528 9955 v5202100582@gmail.com0 2528 9952-3

443 100493 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางสว่างจิตร คณาคร นายสิริชัย ทองปัญญา เลขที่ 859    ถนน กสิกรรม ตำบล เมืองใต้ อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

0 4561 - 2502 cpct.049@gmail.com0 4561 -1394

444 100494 กองกำกับการ 5
กองบังคับการฝึกพิเศษ

พ.ต.อ.วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว ร.ต.อ.พายัพ เทพอินทร์ เลขที่ 231 ค่ายนเรศวรมหาราช  หมู่ 1   ตำบล อินทขิล
อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150

0 5304 6620053-046614

445 100495 การยางแห่งประเทศไทย ๑ นายประสิทธิ์ แก้วเรือง นางณัฐกฤตา   เทพญา เลขที่ 79  หมู่ 16   ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช 80220

075 491339,0 7549 reo.co.op@gmail.com0 7549 1772,092-
7049799

446 100497 คอสโมอุตสาหกรรม นายมงคล ธรรมวิญญู นางสาวสิระดา แแย้มกลีบ เลขที่ 66 สุขุมวิท 97/1     แขวง บางจาก เขต พระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10250

0 2742 6511 cosmo_coop@hotmail.com0 2311 2131 ต่อ 7122 , 0
2742

447 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

448 100499 การกีฬาแห่งประเทศไทย นายสังเวียน บุญโต นางอรพรรณ คำเพ็ง เลขที่ 286    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

02-186759702-1867597

449 100500 โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล นายวินัย วายลม นางสุทธิ์รัตน์ อัครเมตตาวงศ์ เลขที่ 337    ถนน เสริมสวาสดิ์ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
พล จังหวัด ขอนแก่น 40120

0 4341 41820 4341 4203  ต่อ 120 , 0
4341 4682

450 100501 สาธารณสุขระนอง นายจงรัก จุลสวัสดิ์ นางณัฐกุลจิรา ธนิกุล เลขที่ 291/33 ซอยโตโยต้า หมู่ 3   ตำบล บางนอน
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

0(077)  824723

451 100502 โรงพยาบาลระนอง นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นางสุรางรัตน์ จุลชโลทร เลขที่ 11    ถนน กำลังทรัพย์ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

0 7782 5186 rhcoop1991@gmail.com077-825186

452 100503 ร.8 พัน 2 พ.ท.ยุทธนา  มหาวัน ศุภดล นาสินสอน เลขที่ 222  หมู่ 6   ตำบล โนนสะอาด อำเภอ ชุมแพ
จังหวัด ขอนแก่น 40290

0 4339 1001-2 ต่อ
2572,253
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453 100504 โรงเรียนนายเรืออากาศ พลอากาศโท วิเชียน ธรรมาธร นาวาอากาศเอกชาติชาย เลขที่ 171/1    ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2155 13830 2523 6151-9 ต่อ
31923,0 2155 1383,0
2155 1923

454 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

455 100506 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.สุริยา  รัตนปริญญา นายสุรศักดิ์  วโนทยาโรจน์ เลขที่ 22/8  หมู่ 4  ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 kphcoop-com@gmail.com043  237643

456 100507 พนักงานบริษัทขนส่ง นายมาโนช สายชูโต นางสาวจุฑามาศ บุญถาวร เลขที่ 999    ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2936 2341 hahaclub@live.com0 2936 2341

457 100508 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 พ.อ.สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุล พ.ท.ธนาธิษณ์ สุดสงวน เลขที่ 480  หมู่ 1   ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์
จังหวัด ชลบุรี 20240

038-056105 sahakorn_ascom1@hotmail.co
m

038-056105

458 100509 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายวรพงษ์ วรเชษฐ นางสาวชัชญาภา อินกลาง เลขที่ 168    ถนน ผดุงวิถี ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000

0 4371 14810 4371 1481

459 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

460 100511 สาธารณสุขศรีสะเกษ นายปัญญา พละศักดิ์ นายบัวทอง เอกศิริ เลขที่ 21  หมู่ 6  ถนน ศรีสะเกษ-กัณฑรลักษณ์ ตำบล
โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

0 4561 3992 tianthong2011@gmail.com0 4561 3992

461 100513 ประปาเขต 2 นายไชยยศ ศรีรัตนกูล นางนิภาพร อินทร์อุดม เลขที่ 52    ถนน มิตรภาพ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

036-351929036-351929

462 100514 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสมลักษณ์ คีรีแลง เลขที่ 2398/80  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    ถนน
พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2940 19410 2579 6527

463 100515 สาธารณสุขสระบุรี นายอัศนีย์ ปัญจะโรทัย นางณัฏฐกานต์ วงษ์จันทร์งาม เลขที่ 56    ถนน เทศบาล 3 ตำบล ปากเพรียว อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3622 3874 coopsbh@gmail.com0 3622 3806

464 100516 พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอกุมภวาปี น.ส.อุำไรวรรณ  หงษาวดี เลขที่     ถนน ศุภอรรถวินิจ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 41110

0(042) 331111
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465 100517 สหภาพแรงงานอินโด - ไทย นายสุวิทย์ คิดรอบ นางพรภิรมย์  บุตรศรี เลขที่ 25  หมู่ 1  ถนน อุดมสรยุทธ ตำบล เชียงรากน้อย
อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

0 3526 18350 3526 1835

466 100518 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท
ย

นายรณชัย ขำภิบาล นายประกาส กัณฐัศแก้ว เลขที่ 618    ถนน นิคมมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2651 7324 PRAGAS3609@GMAIL.CO
M

0 2253 0561

467 100519 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายสมชาย ปรัชาทวีกิจ นางสาวสุนทรี เทพมณี เลขที่ 88/24  หมู่ 4   ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2590 70220 2590 7133

468 100520 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นางชมัยพร โตยิ่ง นางสาวสุมาลี คล้ายสุวรรณ์ เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์    แขวง หนองบอน เขต ประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

0 2748 2072 pcoop@pcoop.premier.co.th0 2301 1192-4

469 100521 กองพลพัฒนาที่ 4 น.อ.สมคิด ชูเผือก พ.ท.อำนาจ หุ่นยนต์ เลขที่ 77  หมู่ 3   ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา 90230

074-501228074-501228

470 100522 สคิบ นายเทพราช วิโนทัย นางพรรณี โพธิ์คาย เลขที่ 2    ถนน เฉลิมเขตต์ 4 แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 10110

0 222135620 22308 2309

471 100523 บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า นายปราโมทย์ อิทธิกุล เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ  ชั้น 15-16    ถนน
พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

02-2152626-396412951-65

472 100524 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นางอรสา อินทุยศ นางสาวพรรณี วชิรญานนท์ เลขที่ 708     ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

034 716608 somdetcoop@gmail.com034  716608

473 100525 มหาวิทยาลัยรังสิต นายประทีป นรินทรางกูร ณ นายปัญญา พันพอน เลขที่ 52/347     ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

02 7916000 ต่อ 384302 7916000 ต่อ 3843
,3844

474 100526 สังคมพัฒนา นายยงยุทธ สืบทายาท นางณัฐฐยา จันทร์เชียร เลขที่ 328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ถนนเพชรบุรี     แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0-2214-60100-2214-6000-9

475 100528 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ 23

พ.ต.อ.ลิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ โฮมวงศ์ เลขที่ 249     ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร
จังหวัด สกลนคร 47000

0 4297 2030 bpp23coop@gmail.com0 4297 2030

476 100529 ร.15 พัน. 2 ร.อ. สมเกียรติ พรหมราช จ.ส.อ. ประเวช เกลาฉีด เลขที่ 271  ค่ายวชิราวุธ  หมู่ 5   ตำบล ปากพูน อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

(075) 312654(075) 312654
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477 100531 ศรีวิชัย ร.ศ.ดร.น.พ.วิชัย  วนณรงค์วรรณ เต็มใจ สุวรรณทัต เลขที่ 74/5  หมู่ 4  ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

0 2431-09400 2431-0070 ต่อ 1143

478 100532 ร่มเกล้า นายประเสริฐ บานไผ่ นางสำราญ ปราบจันดี เลขที่ 292 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 31    ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 25570 42230 2543 9754

479 100535 สาธารณสุขกาฬสินธุ์ นายยุทธพล ภูเลื่อน นางชนัญญา สนิทชน เลขที่ 442  หมู่ 6   ตำบล โพนทอง อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4387 3668 pongsakon0126@gmail.com0 4387 3666-8

480 100536 กรมป่าไม้ นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ เลขที่ 61    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2579 9774 forestcoop@gmail.cm0 2579 7070

481 100537 สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นายสมาน จงอ้อมกลาง นางจันทร์นภา มนต์วรรณ เลขที่ 4/1 ซอย15   ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4421  1182 buma.khaoyai25@gmail.com0 4421 1233

482 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

483 100539 มณฑลทหารบกที่ 24 พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง พ.ท.สถาพร บุญชู เลขที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม     ตำบล หนองขอนกว้าง
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4212 21120 4222 2611 - 2 ต่อ
120,0 4224 9677,0 4212
2112

484 100540 สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม นายอนันต์ ปะเกียร นายธนาสินธุ์ จอมดวง เลขที่ 30  หมู่ 14  ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2909 1349 nikkeicoop@hotmail.com0 2909 1349

485 100541 สาธารณสุขระยอง นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสมลักษณ์ คีรีแลง เลขที่ 142 หมู่ 2     ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21000

038-967409 coop2530@gmail.com086-3681132

486 100542 การประปาส่วนภูมิภาค นางสาวประภา พวงแก้ว นางสาวจันทิรา จุโฬทก เลขที่ 72    ถนน แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน แขวง
ตลาดบางเขน เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2521 6296 cooppwa@gmail.com0 2551 8930 - 3

487 100543 โรงพยาบาลนครพนม นายอุทัยื  ตันสุวรรณ นายสมภาพ อินทร์ติยะ เลขที่ 270    ถนน อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4251 56280 4251 5628

488 100544 พนักงานกลุ่มบริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง
ส์

นายกิตติวัฒน์ ศิริภัคคุณาวงศ์ นางพงศพัศ จุลสวัสดิ์ เลขที่ 1  หมู่ 4  ถนน บ้านปลายคลองครุ ตำบล นาดี
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3441 98950 34419888ต่อ 204
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489 100545 สาธารณสุขลพบุรี นายธนนันทน์ แย้มสุคนธ์ นางอุไรวรรณ ทรัพย์มา เลขที่ 260/55  หมู่ 1  ถนน พหลโยธิน ตำบล
เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3641 3520,0 36780 3678 5446 , 08 9801
4704

490 100546 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ พ.อ. ทวี  เกิดสมบูรณ์ ร.ท. หญิง นัยนา ทองเสนา เลขที่ 193  หมู่ 1   ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร 86190

(077) 534-081 khetudomsak.coop@gmail.co
m

(077) 534-081 ,077 643
933

491 100547 กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์ เลขที่ 120  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  หมู่
3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

0 2143 8970 cdd-coop@windowslive.com0 2143 8144 - 51

492 100548 ตำรวจเพชรบุรี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนสกุล เลขที่ 66    ถนน ราชวิถี ตำบล คลองกระแชง อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

op.cop.pb@gmail.com0 3241 2456

493 100549 สามัญศึกษานครสวรรค์ นายวินัย ทองมั่น ว่าที่ร้อยตรีประทีป ธนันต์นาวี เลขที่ จ.55/97 - 98    ถนน ดาวดึงส์ ตำบล ปากน้ำโพ
อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

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

494 100550 สหยูเนี่ยน  เขตบางปะกง นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ นางขนิษฐา ตรีทัศน์ เลขที่ 99  หมู่ 5  ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางสมัคร
อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3884 2109 khanitha.t@sahaunion.com0 3853 9260

495 100551 พนักงานองค์การสะพานปลา นางวิภา อัครวรทิฆัมพร นางสาวอารีย์ อุดมสิน เลขที่ 149 องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง  58   ถนน
เจริญกรุง แขวง สาทร เขต ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
10120

0 2212 58990 2211 7300ต่อสหกรณ์
089-6802217

496 100552 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว พล.ต.ต.อุฬาร  อเนกบุณย์ พ.ต.ท.ธนัตถ์ ดวงบัณฑิต เลขที่ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว (ศูนย์ราชการ)
ตำบล ท่าเกษม อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว
27000

0 3742 5007 police00552@gmail.com0 -3742-5007

497 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

498 100554 ธนบุรีประกอบรถยนต์ นายขวัญทูล  แดงสกุล นายภาคภูมิ  สุกใส เลขที่ 55/1  หมู่ 1  ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเมือง อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

02-7576856 co_taap@hotmail.co.th0 2757 9544-50 ต่อ 160

499 100555 ตำรวจสุพรรณบุรี พล.ต.ต.สุคุณ   พรหมายน พ.ต.ท.ทวีวิชญ์  วงศ์วิเศษ เลขที่
อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำบล สนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

0 3553 5682,0 3553 tvith-wong@hotmail.com035-535682
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500 100556 ค่ายพระปกเกล้า พันโท ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์ ร.ท. พงษ์พัฒน์ อินไชย เลขที่ 179 ค่ายพระปกเกล้า  หมู่ 5   ตำบล เขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

074 336852(074) 336852

501 100557 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกม
หาราช

พล.ต.ชลิต  เมฆมุกดา พ.ต.สุธีรยศ  โกษาเสวียง เลขที่ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ     ตำบล โพธื์สัย
อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45280

0 4356 31330 4356 3133

502 100558 กองพลทหารราบที่ 5 พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์ พันโท สุริยา ช่วยบำรุง เลขที่ ค่ายเทพสตรีสุนทร     ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310

(075) 495-314 Tsongsilden5@hotmail.com(075) 495-314

503 100559 กรมสรรพาวุธทหารเรือ พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิวงศ์ นาวาเอก สมบัติ แย้มดอนไพร เลขที่ 143/1  หมู่ 8  ถนน สุขุมวิท ตำบล สัตหีบ อำเภอ
สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180

038-436900 torangezmini1@gmail.com(038) 436-900

504 100560 เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล นายภุชงค์ ทองแตง นายจิรภัทร ชาตะมีนา เลขที่ 943  รพ.พญาไท 2    ถนน พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2617 2494 co-op@phyathai.com0 2617 2444 - 5 ต่อ 2044
2059 2063

505 100561 โรงพยาบาลมุกดาหาร นพ.สุธี พิสิฐพยัต นายวชิรวิชญ์ อริยทรัพย์ภากร เลขที่ 24    ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบล มุกดาหาร
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

042-611379  ต่อ  2000 4261 1285 ต่อ 161

506 100563 สมานมิตร นายสมควร พึ่งพงษ์ เลขที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำบลอ่าวน้อย     ตำบล อ่าวน้อย
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

032 550895032  611080

507 100564 นักสหกรณ์กำแพงเพชร นางเจริญศรี โสรามัด นางเจริญศรี โสรามัด เลขที่ 257 หมู่ 1     ตำบล นครชุม อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

055 722645055 722645

508 100565 นวมินทร์ นายวีระศักดิ์ อุปถัมภ์ นางราตรี  สุทธิสารกร เลขที่ 10/1330 ซอยนวมินทร์ 95   ถนน นวมินทร์ แขวง
คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10240

02-733-5398-99  ต่อ02-733-5398-99 ต่อ 102

509 100566 กลุ่มกฤษดานคร นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร นางนิลนภา ชินเวชกิจวานิชย์ เลขที่ 102    ถนน ริมคลองบางกะปิ แขวง บางกะปิ เขต
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

0 2648 5566 ninnapac@gmail.com0 2648 5555 ต่อ 5533

510 100567 ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ นางสาวรัตนาภรณ์ รักษ์พันธ์ นายวีรา เจริญวรรณยิ่ง เลขที่ 202  หมู่ 1  ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล
ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290

02-46337310 2463 6345-8 ต่อ 509
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511 100568 สป. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ชเมยะ พันเอกหญิง รุ่งรัตน์ ครุธเวโช เลขที่ สำนักงานศาลาว่าการกลาโหม    ถนน สนามไชย
แขวง พระราชวัง เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร
10200

0 222 127502  2227204

512 100569 พนักงานกระบี่รีสอร์ท นายอำนาจ โบราวรรณ นายคมกฤษ  สุวรรณสังข์ เลขที่ 158  หมู่ 2   ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่ 81000

0 7563 70510 7563 7030 , 0 7561
2160 - 1

513 100570 เบญจมิตร นายกิติศักดิ์ กฤษณรุ่งเรือง นายสุธานี อุดมผล เลขที่ 499 อาคารเบญจมิตร ชั้น 7  หมู่ 3  ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

02-0165534 marut_b@benchachinda.co.th02-0165528

514 100571 สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ นายจีระ ทัศนศิริ นางเมธาวี ด้วงเข้า เลขที่ 210    ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

0 5674 1068056 741133

515 100572 คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ศ คลินิก เกียรติคุณ นิติพันษ์ นายคำบุญ พระโคดี เลขที่ 6    ถนน โยธี แขวง พญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 8500,0 2354 8923

516 100574 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นายชัชวาล ก่อสกุล นางศิริรัตน์ บวรประภาพงศ์ เลขที่ 182    ถนน รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

074-349200 coop_hatyai@hotmail.com074-349200

517 100575 บริษัทเฟดเดอรัลอีเลคตริค นายกิตติพงษ์ วงศ์ธนสารกุล นางมาลี กลิ่นจันทร์ เลขที่ 64/1  หมู่ 4  ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02-3124450 salee.k@fee-corp.com02-3124190

518 100576 ตำรวจหนองบัวลำภู พ.ต.อ.ประทักษ์ เจริญศิลป์ พ.ต.อ.นิรุธ ปัญญาธร เลขที่ 81
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำ
ภู  หมู่ 1   ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด หนองบัวลำภู 39000

(042) 312279(042) 231 3061 , 360228
042-312278

519 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

520 100578 สาธารณสุขนครนายก นายขณูเกียรติ ใจยงค์ นางสาวนิชาภา ประสงค์ดี เลขที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก    ถนน
สุวรรณศร ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 26000

0-3731-6139 SAHAKORN26000@hotmail.
com

037-316139

521 100579 นาวิกโยธิน พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน น.อ.วิชชา พรหมคีรี เลขที่ ค่ายกรมหลวงชุมพร     ตำบล สัตหีบ อำเภอ 038 308309 ต่อ 22 mcf.0027@gmail.com0 3830 8309



ชสอ. 95

เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:28

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 47

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180

522 100580 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายบัญชา คำจินดา นางวิวรรณ ลาภอนันต์ เลขที่ 200    ถนน งามวงศ์วาน แขวง จตุจักร เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2953 0503 fppeacoop@hotmail.com02-9531201-6

523 100581 กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก จำนงค์ จันพร พันเอก กฤษณ์ จันทรนิยม เลขที่ ตู้ ปณ. 62 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10215

0 2575 4496 rtarfsccoop@gmail.com0 2575 4496

524 100582 โรงพยาบาลอุดรธานี นายวิเชียร รุ่งธิติธรรม นายวารี แสงพันตา เลขที่ 33    ถนน เพาะนิยม ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4234 8151 cpct.0582@gmail.com0 4234 8151

525 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

526 100584 กรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช พล.อ.ต.หญิง ม.ล พิมทอง เลขที่ สนง.กรมแพทย์ทหารอากาศ 171    ถนน
พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

02-5233413,02- Por.or@hotmail.com02-5233413,02-
1551386,02-1551059

527 100585 มหาวิทยาลัยเกริก ผศ.ประคอง  สุคนธจิตต์ น.ส.พรศิริ  ศรีสุพล เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1    แขวง อนุสาวรีย์ เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

02-55235130 2552 3500 - 9 ต่อ441

528 100586 กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู นายอมรศักดิ์ พู่วณิชย์ เลขที่ 1032    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2272 6142 ต่อ 104 scrtatd@gmail.com0 2272 5353 ,0  2272 -
6142

529 100587 นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นายสวัสดิิ์ อ่อนประชู นางสาวสุดา แก้วแขก เลขที่ ถนนพิชิตบำรุง     ตำบล บางนาค อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000

0073-511378 ต่อ 17

530 100589 มณฑลทหารบกที่ 43 พล.ต.ปริยารณ มัชฌิวงศ์ พันตรี ไตรรัตน์ วงศ์กูล เลขที่ สโมสรค่ายเทพสตรีศรีสุนทร     ตำบล กะปาง
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310

0 7549 51910 7549 5191

531 100590 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ นางสุมาลี โคตะนนท์ เลขที่ 283    ถนน กาฬสินธุ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

043 812891043 821292, 086
2279011

532 100591 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก
ษ์พลังงาน

นายทวารัฐ สูตะบุตร น.ส.สุกัญญา ลิมป์ปิยาภิรมย์ เลขที่ 17    ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต
ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

0 2223 0021 - 9 ต่อ 368 ,
455

533 100592 เครือสมิติเวช นางอังคณา อาจยุทธณรงค์ นางสาวอำพันธ์ ทองใส เลขที่ 133    ถนน สุขุมวิท 49 แขวง คลองตัน เขต
คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

0 2392 8839392-0011,  381-6807 ต่อ
2121
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534 100593 ครูมัธยมศึกษานครพนม นายคมสิน อ่อนพินา นางแววตา อ่อนพินา เลขที่ 34 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    ถนน ศาลากลาง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม
48000

042-513134 kumuttayom_nkp@hotmail042 513134,089-
5697229

535 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

536 100596 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายยุทธนาพงศ์ แดงเพ็ง นางเตือนใจ จูมณี เลขที่ 75/7    ถนน พระรามหก แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

02-20173500 2201 7350

537 100597 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายวิชัย แสวงบุญ นางภาวดี แสวงบุญ      ถนน วิวิธสุรการ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

0 4263 3587042-633587

538 100600 กลุ่มสยามสตีล นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ นางปราณี โพธิ์กระจ่าง เลขที่ 51  หมู่ 2  ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล
บางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130

02-3842876 ต่อ 2133 coop@siamsteel.com02-3842876 ต่อ
2366,099-1839876

539 100602 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายนิสิต  ศรีสมบูรณ์ นายพิเชฐ หทัยเดชะดุษฎี เลขที่ 71 โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ถนน จักกะพาก
ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

0 2173 8359 muk_chayanit@hotmail.co.th0 2173 8359

540 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

541 100604 พนักงานบริษัทไลท์ออน
อิเลคทรอนิคส์

นายบุญส่ง ขัติวงษ์ นางสาวกัญญา วิเชียรศิลป์ เลขที่ 38/4  หมู่ 1  ถนน รังสิต-องครักษ์ ตำบล บึงยี่โถ
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

02-9916837 Coop_litcon@yahoo.co.th0 2533 1208-16 ต่อ 355

542 100605 พนักงานฝาจีบ นายธัญญา สายสิน นางนวลจันทร์ สมตัว เลขที่ 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46    ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2974 0762 MARAYARDBOON9@GM
AIL.COM,Nualchan@crowns
eal.co.th

0 2633 0450 ต่อ 685 ,
686

543 100606 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายทศพงศ์ บุญพุฒ นางมลฑิรา อ่อนศีบุตร เลขที่ 366  หมู่ 2   ตำบล โนนหนามแท่ง อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

0 4545 1581 coop-sahakorn@hotmail.co.th0 4545 1581

544 100607 ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุ
ธ

พล.ต.ขนบ พัฒนเจริญ พ.ท.ไชยวรรณ สุวรรณโชติ เลขที่ 37     ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

02-963866002-9638660
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545 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

546 100609 แปรงไทย และ บี.โอ นายไพบูลย์ คลังนิล นางสาวจำเนียร ใจประเสริฐ เลขที่ 338  หมู่ 3  ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
10270

0 2394 0468 sakchai_con@yahoo.com0 2753 3155

547 100610 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากา
ศ

พล.ออ.พิชัย เข้มนจันทร์ นอ.จิรัฏฐ์ ทรัพย์สอน เลขที่ 171     แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

0 2523 6955 coopdoce@rtaf.mi.th0 2523 6955

548 100611 โรงพยาบาลพัทลุง นายตุลชร ชูแก้ว นางกนกวรรณ ใหม่แก้ว เลขที่ 421    ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000

074 601027074 601027

549 100613 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดร.จีระประภา  ละอองคำ เลขที่ 592 ซอยรามคำแหง 24   ถนน รามคำแหง แขวง
หัวหมาก เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2300 45630 2300 4543 - 62 ต่อ
1220 1106

550 100614 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายรติ บุญมาก นางสาวรัตนา สร้อยกุดเรือ เลขที่ 153  หมู่ 1  ถนน พระวอพระตา ตำบล
หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู 39000

0 4231 1048 coop_np@hotmail.co.th0 4231 1048

551 100615 พนักงานบริษัท เอกโฮลดิ้งส์ นายสุวิระ เกิดผล นางเมญาดา แดงวิสุทธิ์ เลขที่ 53  หมู่ 10  ถนน พระราม 2 ตำบล บางโทรัด
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

034 839213-7 ต่อ 108

552 100616 ชุมชนบ้านนาจอก นายวัชรินทร์ สิทธิศักดิ์ธนกุล น.ส.สุภี ชาเคน เลขที่ 40  หมู่ 5  ถนน ราษฎร์พัฒนา ตำบล หนองญาติ
อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0(042) 513111 ,08-7948-
0324

553 100617 พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ นายปริญญา แสนกล้า นางสาวสุนันทา หอมทอง เลขที่ 49  หมู่ 3  ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงใต้
อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2183-3901 prinya_98343@hotmail.com0 -2183-3901,0 -2183-
3899 ต่อ 555

554 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

555 100620 ครูอำนาจเจริญ นายปัญญา คลังกลาง นายมงคล สุภาษร เลขที่ 334  หมู่ 16  ถนน อำนาจอนุสรณ์ ตำบล บุ่ง
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

0 4545-2049 kruamnat@outlook.com0 4545 1476

556 100623 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายนิก สุนทรชัย นายประกิจ   แสงสว่าง เลขที่ 18/18  หมู่ 7  ถนน บางนา-ตราด กม.18 ตำบล
ไม่ระบุ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

somporn.hcu@gmail.com0 2312 6300 - 73   ต่อ
450
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557 100625 สำนักชลประทานที่ 12 นาย  มณีโชติ นายสายันต์ พูลจันทร์ เลขที่ 379  หมู่ 5   ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา
จังหวัด ชัยนาท 17150

056-405-2710 5642 6602

558 100626 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ พ.ท.กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์ เลขที่ 232    ถนน ศรีอยุธยา แขวง วชิระ เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 phol1_ro_or@hotmail.com2824186 - 9  ต่อ 91053

559 100627 สุริยพงษ์ พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ น.ต. ประพาส อินทะรังสี เลขที่ 176 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารบกน่าน     ตำบล
ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 5471 0066 suriyapongco.2539@gmail.co
m

0 5471 0068 ต่อ
71217,71233

560 100628 ขส.ทอ. พล.อ.ต.อนันต์ จันทร์ส่งเสริม นาวาอากาศเอก เจือ พันธุ์หิรัญ เลขที่ 171    ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2532 0531 sahakorn0628.rtaf@gmail.co
m.

0 2532 0531

561 100629 ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พล.ต..ต. พจน์ บุญมาภาคย์ นางภาวนา ประชาปกป้อง เลขที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ    ถนน ชยางกูร
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

0 4551 1661 sahakorn_police_amnat@hot
mail.com

0 4551 1661

562 100630 บริษัทไม้อัดไทย นายสมชาติ ฝักแคเล็ก นายชำนาญ สุทินเผือก เลขที่ 393,395    ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต
บางนา  กรุงเทพมหานคร 10260

0 2745 2101 co-op2522@hotmail.com0 2745 2100

563 100631 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.ท.กระสินธฺุิ์ ธรรมลักษณา น.ส.มลประภา หลวงไชย เลขที่ 5  หมู่ 2  ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองยาว อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3622 5225 shkrn029363824@gmail.com0 3622 5059

564 100632 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

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

02-5379278 srusct2555@gmail.com 0 2936 0400   ต่อ 17-20

565 100633 สาธารณสุขนราธิวาส นายสมชาย ศรีสมบัณฑิต นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ เลขที่ 11    ถนน ระแงะมรรคา ตำบล บางนาค อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000

0 7351 60150 7351 6014

566 100634 พนักงาน ทีเคที นายโกเวท ลิ้มตระกูล นางประไพรพรรณ ไทเลอร์ เลขที่ 59  หมู่ 6  ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02-1752188 tktcoop@gmail.com02 1752181-5

567 100635 ตำรวจน้ำ พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล พ.ต.อ.ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ เลขที่ 178  หมู่ 4   ตำบล บางด้วน อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2756 3481 saensudjai@gmail.com0 2755 2200,02-7565266

568 100636 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ นายเกรียง  วงศ์หนองเตย นายอธิชาต  มุกดาประกร เลขที่ 9    ถนน รัชดาภิเษก แขวง จตุจักร เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2937 7697 scbssc@scb.co.th02-544-
2040,41,42,43,02-
7951018



ชสอ. 95

เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:29

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 51

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

569 100637 โรงพยาบาลสกลนคร นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ นางประภากร นันตระกุล เลขที่ 1041    ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

0 4273 1006 skn0607.coop@gmail.com0 4273 1006

570 100638 สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์อาทร วรุณบรรจง นายจิระวัฒน์ ศรีเอมโอฐ เลขที่ 130  หมู่ 4  ถนน อู่ทอง ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

035-244683 cm-ot@hotmail.com0 3524 4683

571 100639 พนักงานสหกรณ์สุโขทัย นายศุจิพิพัฒน์ คำเบิก เลขที่ 122/3    ถนน จรดวิธีถ่อง ตำบล เมืองสวรรคโลก
อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย 64110

(055) 644033

572 100640 โรงเรียนเอกชนปทุมธานี นางพูนทรัพย์ เผ่าพันธ์ เรืออากาศโท ชโลทัย ชื่นวิทยา เลขที่ 37/2  หมู่ 3  ถนน พหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบล คูคต
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2531 2239 sahakorn_school@hotmail.co
m

0 2531 2239

573 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

574 100644 เสมาหนองคาย นายศิริ เพชรคีรี นายเรวัติ รัตนา เลขที่ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2     ตำบล
หนองกอมเกาะ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 43000

0 4242 1370 semanongkhai@gmail.com0 4242 2845

575 100645 ราชาเซรามิค MR.LIN CHIN-YAO นางเรวดี ภัทรสิริปัญญา เลขที่ 8  หมู่ 3   ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี 70110

032-201405(032) 201403-4

576 100646 กองบิน 1 นาวาอากาศเอกระวิน ถนอมสิงห์ นาวาอากาศโท สมนึก เหม็งชัง เลขที่ กองบิน 1     ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4435 8044 wingone2011@gmail.com0 4435 8044

577 100647 กองพันทหารม้าที่ 14 พ.ท. กัณตภณ จันทะนันท์ จ.ส.อ. ภูมิศักดิ์ สังยศ เลขที่ 122 ค่ายเปรมติณสูลานนท์  หมู่ 5   ตำบล บัวเงิน
อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140

043-459230 sahakonmo14@hotmail.com043 459255

578 100648 สาธารณสุขพิษณุโลก นายสมชาย เพชรอำไพ นางมีนา โพธิ์ม่วง เลขที่ 25/16-17    ถนน อาทิตย์วงศ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

055 251564 plkphcoop@gmail.com0 5524 3102

579 100649 อาร์ เอส แคนเนอรี่ นางสาวสุวคนธ์ วุฒิพรประเสริฐ นางสาวสัมพันธ์ กล้าณรงค์ เลขที่ 255/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู แพรกษา     ตำบล
แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

32396703239845-6  3239582-3
3239671

580 100650 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายนลทวัช สมาธิ นางอาภรณ์ จันทร เลขที่ 13    ถนน พิชัย แขวง ดุสิต เขต ดุสิต 0 2669 3264 cltsaving@gmail.com094-6588558
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กรุงเทพมหานคร 10300

581 100651 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นพ.สัญญา ปวาบริปูตลุง นางลักษณา วรรณาวงษ์ เลขที่ 49    ถนน ช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4424 3443 maharat_coop@hotmail.co.th0 4424 3443

582 100652 โรงพยาบาลบ้านโป่ง นางสาวสมศรี เกษโกวิท นายพงษ์ศักดิ์ เกิดฤทธิ์ เลขที่ 12    ถนน แสงชูโต ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

0 3220 1068 pputnan245@yahoo.com0 3220 1068

583 100653 พนักงาน อีพีซี นายสนาน  สุขวาสนะ นายสนาน  สุขวาสนะ เลขที่ 137-137/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  หมู่ 17
ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

02-315-2270 s_sanan@continentalthai.com02-315-1478-9

584 100654 สาธารณสุขชัยภูมิ นายประชุม รุจาคม นางสาวสัตยาลักษณ์ เลขที่ 171/13  ติดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ
ถนน สนามบิน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ 36000

044-818006 cypph_co-op@hotmail.com044-838005

585 100655 วีก้าบอลส์ นายจตุพล  สลางสิงห์ น.ส.ณัฎฐณิชา ธนานันทิวัฒน์ เลขที่ 653 ซอยE6    ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

3870113 tfpm2534@hotmail.com3953643

586 100656 ฐานเศรษฐกิจ นายสมชัย ศรีวุฒิชาญ นางกนกพร พรหมบุตร เลขที่ 9/11    ถนน เทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2954 2799 ต่อ 64820 2954 2799 ต่อ
6488,6485

587 100657 โอเชียนกลาส นายธนู  โพธิ์ทอง นางณลัดชา เกิดสมุทร เลขที่ 365  หมู่ 4   ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

saving_fac@oceanglass.com3240422 - 4

588 100658 นักสหกรณ์นครศรีธรรมราช นายมานะชัย สังข์แก้ว นางสาวสุภิญญา คงเกิด เลขที่ 103  หมู่ 11   ตำบล ท่าเรือ อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

0 7532 4662 khan_b9@hotmail.com0 7532 4662

589 100659 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พล.อ.อ.บุญเอนก ดวงอุไร น.อ.วิเชียร ม่วงย้อย เลขที่ 171    ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2523 7602 sahakonsorpor@gmail.com0 2523 7602,0 2155 2072

590 100660 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นพ.สกล สุขพรหม นางสุทธาทิพย์ เฟียประโมง เลขที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า     ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

5270246  ต่อ 2109 , 2110

591 100662 พนักงานการประปานครหลวง นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว นางประชุม สวัสดิชัย เลขที่ 400    ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2982 87990 2503 9491,0 2504 0123
ต่อ 131-5
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592 100663 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 พ.อ.กรกฎ ภู่โชติ พ.ต.หาญณรงค์ นิมมาชุตย์ เลขที่ ค่ายวชิราวุธ     ตำบล ปากพูน อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

saving.artillery5@gmail.com0  7538 3162 ,08 0537
4453

593 100665 พนักงานโอสถสภา นายธนา ไชยประสิทธิ์ นางสาวจินดารัตน์ เลขที่ 348    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

02-3511103 osotspaco-op@osotspa.com0 2351 1103 , 0 2351
1080

594 100666 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น นางอรทัย บุญเต็ม นางสิริยาพร ฤทธิ์ตา เลขที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น    ถนน
ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000

0 4324 3416 kkhsc2536@hotmail.com0 4323 6015

595 100667 โรงแรมไพลิน นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณภูมิ เลขที่ 38    ถนน บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

(055) 252411-5

596 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

597 100669 ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ พ.อ ชำนาญ สุวะนาม พ.อ. ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร์ เลขที่ 14    ถนน พระยาพิชัยดาบหัก ตำบล เขาสามยอด
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3678 5969 wpc_co_opp@hotmail.com0 3678 5970-9 ต่อ
36281,36356

598 100671 กองบิน 46 ภูวเดช สว่างแสง ทวี แสงนาค เลขที่ กองบิน 46     ตำบล อรัญญิก อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

mcf.0671@gmail.com0 5521 2121

599 100672 พนักงานฟูจิตสึเจเนอรัล นายนฤนาท ไพรนอก นายมนัส มาสขาว เลขที่ 92/9 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 1  หมู่ 2  ถนน
สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
20230

038-400665 fujitsu_coop@hotmail.com038-400665

600 100673 พนักงานบริษัทแลมป์ตันไลท์ติ้ง
เทคโนโลยี

นายสมเด็จ คลองยุทธ นางสาวสุวรี มีโชค เลขที่ 10  หมู่ 7  ถนน บางขุนเทียน แขวง ท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150

taksinwongsricha12@gmail.c
om

8972321 - 2 ต่อ 136

601 100674 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นายดนัย ทุริยานนท์ นางชนิดา สยุมภูรุจินันท์ เลขที่ 86  หมู่ 6   ตำบล ธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี 18120

0 sahakorn11phraphutthabat@g
mail.com

(056) 266111  ต่อ 1501

602 100675 สถานประกอบการกาฬสินธุ์ นางไพรวรรณ์ บุตชา นายวิจารณ์ โพธิแท่น เลขที่ 198/1  หมู่ 7  ถนน ถีนานนท์ ตำบล สมเด็จ อำเภอ
สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46150

(043)860157 Bn.Coop@hotmail.com(043) 860157

603 100676 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายเกษมสันต์ วนวนากร นายประกิจ   เอกธีรมงคล เลขที่ 1    ถนน ทรายทอง 5 ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส 96120

073 6115600 7361 5161 - 5 ต่อ 2806
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604 100677 กองบิน 6 น.อ. วสุ  มโนสิทธิศักดิ์ น.ท. ประภาส คล้ายเรือง เลขที่ 171  กองทัพอากาศ    ถนน พหลโยธิน แขวง
สีกัน เขต ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2531 - 88190 2531 8819

605 100678 กระจกเพชรมงคล นายอธิป ดาวประกายมงคล นางสาวกชวรรณ จรรยาสวย เลขที่ 3/1  หมู่ 11   ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

032 368153032 368152

606 100679 สาธารณสุขปทุมธานี นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ นายขจิต หมู่ดี เลขที่ 69/24  หมู่ 2   ตำบล บ้านฉาง อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2979 0923 sahakornpathum@gmail.com0 2979 1163,0 2979 0923

607 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

608 100681 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์ พ.ต.ท.รณรงค์ เชื้อนาค เลขที่ 1280 ค่ายนเรศวร    ถนน เพชรเกษม ตำบล ชะอำ
อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120

(032) 442434 sahakhon_paru@hotmail.com(032) 442434,08 4143
0404

609 100683 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นายวรเชษฐ เต๋ชะงัก นางเยาวเรศ พูลทวี เลขที่ 101    ถนน สิงหนาทบำรุง ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

053 620657 b_p.280@hotmail.com0 5361-2275

610 100684 พนักงานโซฟิเทลขอนแก่น นางสุดา สมสวนจิตร นางจำนงค์  เหล่าสุวรรณ เลขที่ 9/9 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด ขอนแก่น
ถนน ประชาสำราญ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

(043) 322150(043) 322155 ต่อ 3213

611 100685 พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

นายพนม เหิมขุนทด นายสุเวช จงจิต เลขที่ 107 นวนครโครงการ 3  หมู่ 18   ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2909 6071 coop-jvc@jket.co.th0 2909 6070 ,0 2909
2105-9 ต่อ 350

612 100687 พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายสุทิศ พงษ์จีน นายจิรกร ทองสุริวงศ์ เลขที่ 651/9     ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 90100

0 7444 82480 7444 8008

613 100688 โรงพยาบาลยโสธร นางเกษเมือง ศรีธัญรัตน์ นางสุวยา ศรีวิเศษ เลขที่ 26 โรงพยาบาลยโสธร  หมู่ 7   ตำบล ตาดทอง
อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

0 45 71 2373 laddawechkama@gmail.com045 722547

614 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

615 100690 พัฒน์กล นายณรงค์ ฉายวิเศษ นางสาวนรมน พวงชุ่มชื่น เลขที่ 20/14-15     แขวง หนองบอน เขต ประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10260

norramon@patkol.com02 328 1035
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616 100691 ร.15 พัน.1 พ.ต.เกรียงไกร ดำรัสการ เลขที่ ร.15 พัน 1     ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ
คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120

0 7570 2776-7

617 100692 กรมสุขภาพจิต นายวชิระ เพ็งจันทร์ นายวิวัฒน์ ยถาภูธรนนท์ เลขที่ 88/20 กรมสุขภาพจิต    ถนน ติวานนท์ ตำบล
บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
11000

0 2951 14570 2590 8190

618 100693 บี.เอ็น.เค. กรุ๊ป นายธนิต พุทธพรมงคล นายสุทธิวงศ์ เข็มนาค เลขที่ 43 อาคารไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์ ชั้น 26    ถนน
สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร  กรุงเทพมหานคร
10120

0 2675 84970 2675 8492 - 6

619 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

620 100695 พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ นายคำพุทธ ชูวา เลขที่ 558 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด
หมู่ 3  ถนน สุรินทร์-สังขะ ตำบล ลำดวน อำเภอ ลำดวน
จังหวัด สุรินทร์ 32220

0 4454 10250 4454 1232,0 4454 1233

621 100696 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย นายน้อย สุดสาคร เลขที่ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย    ถนน จรจำรูญ ตำบล
ไม่ระบุ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45230

(043) 567077 , 567196

622 100697 นครหาดใหญ่ นายมนตรี จิระภาค นายสมภพ วิจารณ์ เลขที่ 37, 39    ถนน โชติวิทยะกุล 4 ตำบล หาดใหญ่
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

074-429348 info@hatyaicoop.com0 7424 5325,0 74262 779

623 100698 เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน นายวินัย หารต๊ะ นางมลฤดี กองคำ เลขที่ 26/1 ซอย1   ถนน สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

054-750397 Sahakorn_nan@outlook.co.th054-750397

624 100699 ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ นายอภิชัย ศิริสวัสดิวัฒนา นายอภิชัย ศิริสวัสดิวัฒนา เลขที่ 20/1  หมู่ 2   ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

personal@sri-sam-ank.com023124368 - 70

625 100700 ค่ายภาณุรังษี พลโท จักรชัย โมกขะสมิต พันเอกจตุพร พุ่มเจริญ เลขที่ 5/65 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา  หมู่ 1   ตำบล พงสวาย อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

comsub_kaidanu@hotmail.co
m

0 3232 8050

626 100701 พนักงานบริษัทเชียงคำยนตรการและบ
ริษัทในเครือ

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

(054) 415424  ,
451112,415427
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627 100702 โรงพยาบาลทักษิณ นางธนนันท์ ขุนชัยรักษ์ นางจินตนา ณ สุวรรณ เลขที่ 309/2    ถนน ตลาดใหม่ ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

077-282950 tananunk@thaksinhospital.co
m

077-278777 ต่อ 5714-
5716

628 100703 สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสาคร รอดขันเมือง น.ส.ทัศนีย์ กำไรทอง เลขที่ 4/1    ถนน อธิบดี ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4224 9407 ต่อ 108 udcoop_moph@hotmail.com0 4224 9407

629 100704 กรมการแพทย์ ทันตแพทย์ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์ นางสาวสุชาดา เอี่ยมรอด 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

630 100705 พนักงานยาสูบแม่โจ้ นายพิจิตร นามคันที เลขที่ 14  หมู่ 3   ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย
จังหวัด เชียงใหม่ 50290

sahakorn_maejo@hotmail.co
m

(053) 498608 ,080-
1330255

631 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

632 100707 ร.13 พัน. 3 พ.ต.วีระวัฒน์  ท้าวพิมพ์ ร.อ.ยุทธชัย  วงษ์พุฒ เลขที่ 424  หมู่ 7   ตำบล หมูม่น อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี 41000

042-221211 thesavings13billion@gmail.co
m

042 930659

633 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

634 100709 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร.ท.จรัญ รองชินแก้ว นางธัญภา วรรณแอเลาะ เลขที่ 420/3    ถนน ราชวิถี แขวง ราชเทวี เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2644 60150 26446015

635 100710 สถาบันการบินพลเรือน นายจำรัส  เลาสัตย์ นายไพรัช ลออเงิน เลขที่ 1032/355     แขวง จอมพล เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2272 5296  , 02272
6138

636 100711 ค่ายอิงคยุทธบริหาร พันเอก ฐกร เยียมรินทร์ ร้อยตรี เสรี หนูจันทร์แก้ว เลขที่ 2  หมู่ 7   ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก จังหวัด
ปัตตานี 94170

0 7345 2525 kanyarat.kaew1989@gmail.co
m

0 7345 2525

637 100712 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ นายไกรศล  โมกขมรรคกุล เลขที่ 39 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  หมู่ 1   ตำบล
คลองหก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110

02-577503702 549-4085-7

638 100714 เครือปิ่นทอง นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ นายปริญญา เพ็ชรจรัส เลขที่ 39/9    ถนน พระราม3 แขวง ช่องนนทรี เขต
ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

0 2683 33400 2683 0392-3

639 100717 สาธารณสุขพัทลุง นายประจวบ รามณีย์ นางสาวชลกช กำปัตตา เลขที่ 149/6-7    ถนน ไชยบุรี ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000

0 7461- 6167 ต่อ 103 cpct.0717@gmail.com0 7461- 6167
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640 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

641 100719 โรงพยาบาลชัยภูมิ พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ น.ส.สมทรง บุญญานุสนธิ์ เลขที่ 12    ถนน บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

0 4481 73050 4487 7305

642 100720 มาโก้ นางสมบุญ คำเหมือง นางพรจิตร อรามรุณ เลขที่ 200  หมู่ 4  ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต
ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520

0 2326 0419 - 2002 3279999 ต่อ 9813

643 100721 พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู นางสาวประยูร ศรีพระราม นางยุพา บุญช่วยดี เลขที่ 205  หมู่ 4  ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

02-3239282 ubs@ut.co.th0 2323 9282

644 100722 พนักงานโตโยต้า นางคณิตสูตร แสนฤทธิ์ นายวีระพร พวงผกา เลขที่ 186/1  หมู่ 1   ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ
พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2386 1819 savingco@toyota.co.th0 2386 1333 ต่อ 1209

645 100723 พนักงานธนชาต นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง นางสุนันทา เพียรพิทักษ์กิจ เลขที่ 1101  ชั้น G อาคารสำนักเพชรบุรี    ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2651 7976 ,0 22530 2208 6382,0 2208 6405

646 100724 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายบุญส่ง แก้วจรัส นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ เลขที่ สนง.สาธารณสุขจ.นนทบุรี  หมู่ 8  ถนน
รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2580 1357 ssjnoncoop@gmail.com9503071 - 6  ต่อ 139

647 100725 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.อุทัย อันพิมพ์ นางพจนีย์ รัตนะเศรษฐากุล เลขที่ 85     ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี 34190

045-353-057 cisising@hotmail.com045 353056

648 100727 ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช นางพัชรี ดำรงศักดิ์ นางจุฑามาศ เลาหะโชติ เลขที่ 99  หมู่ 2  ถนน พระสมุทรเจดีย์ ตำบล
ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290

personnel@cook.co.th0 2425 8930 - 3

649 100729 พนักงาน บริษัทคาร์ตัน ออปทิคัล
(สยาม)

นายบุญส่ง ขัติวงษ์ นางสาวกัญญา วิเชียรศิลป์ เลขที่ 100 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 18   ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

9095931-40

650 100730 โรงพยาบาลบ้านหมี่ นางสาวสุกัลยา ศรัทธาธรรมกุล นส.อรวรรณ พรมทะบุตร เลขที่ 139    ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านหมี่ อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110

0 3647 1580 cpct.0730@gmail.com089 5385722,0 3647-
2051-6 ต่อ 373
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651 100731 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะ
เยา

นายพิเชษฐ์ โนศรี นายภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน เลขที่ 989/2  หมู่ 3   ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา
จังหวัด พะเยา 56000

054-480525 Ning_Kunchaya@hotmail.co
m

054-480525

652 100732 ตำรวจพังงา ร.ต.อ.หญิงณัฏฐนันท์ นางเพ็ญศรี ศรีทองเพ็ง เลขที่ 193/1    ถนน บริรักษ์บำรุง ตำบล ท้ายช้าง อำเภอ
เมืองพังงา จังหวัด พังงา 82000

0 76411646 png_policecoop@outlook.com076 411645

653 100733 พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

นายชำนาญ อยู่สอาด นางกรกกร อยู่สอาด เลขที่ 8/186 ซอยอมรพันธ์นคร 8   ถนน สวนสยาม
แขวง คันนายาว เขต บึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10230

0 2919-90250 2540 6251 - 2

654 100735 พนักงานบริษัท รอยัลปอร์ซเลน นายสมพร รังสร้อย เลขที่ 36  หมู่ 1  ถนน สุดบรรทัด ตำบล ตาลเดี่ยว
อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110

0 3624 6038 rpc_coop@hotmail.com0 3624 6038

655 100736 กองการฝึก กองเรือยุทธการ พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ นาวาเอก ไพบูลย์ ตันประเสริฐ เลขที่ 2041  หมู่ 1   ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 20180

0-3304-6257 kfrcoop@gmail.com0-3304-6257

656 100737 พนักงานแคนนอน(ประเทศไทย) นายทรงธรรม มากมี นางบุษกร พนาวาส เลขที่ 89  หมู่ 1   ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

bussakorn@cht.canon.co.th0 3535 0080 ต่อ
1100,1111

657 100738 สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก นางสายสุนีย์ จิตรสุภา พ.ต.ท.หญิงชมนาด ทิพย์วงค์ เลขที่ 13/1  หมู่ 2  ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางวัว
อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

038  538163 ,538037,038
538997-8

658 100739 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 พ.ต.ท.เอกชัย พุ่มสมบัติ พ.ต.ท.หญิง ชมนาด ทิพย์วงค์ เลขที่ 260  หมู่ 2   ตำบล หนองโรง อำเภอ พนมทวน
จังหวัด กาญจนบุรี 71140

0 3457 9350 police.0729@gmail.com0 3457 9350

659 100740 สิ่งทอซาติน ยนายพงษ์ศักดิ์ เพาะปลูก นายสงคราม  คันกันเดช เลขที่ 60 ซอยสุขาภิบาลวัดเตาอิฐ หมู่ 10   ตำบล วังเย็น
อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160

0 3234 0401 ต่อ 510 ,08
4450 1

660 100741 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุ
รี

นายสมนึก ชัยเสนา นางอุทุมพร พรหมวาศ เลขที่ 104  หมู่ 8   ตำบล รอบเมือง อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

(037) 452-161 sahakorn_phachin@pho.in.th0 3721 - 3205  , 213-166

661 100742 กลุ่มเม่งเซ้ง นายศิริพงษ์ คุนุผกาพันธ์ นางสาวปิยะธิดา วงศ์โสภณ เลขที่ 3 ซอยเพชรเกษม 63/1    แขวง หลักสอง เขต
บางแค  กรุงเทพมหานคร 10160

0 2809 4111 ต่อ 11240 2809 4111

662 100743 โรงพยาบาลระยอง พญ.อรอุมา ประสงค์สำเร็จ นางสาวยลลดา ใจกล้า เลขที่ 138    ถนน สุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

0 3861 2003 plam302@hotmail.com0 3861 7451 - 8

663 100744 ซีคอนสแควร์ นายวินัย สวัสดี นายสุรศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ เลขที่ 55 อาคารซีคอนสแควร์ชั้น 5    ถนน ศรีนครินทร์
แขวง หนองบอน เขต ประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

0 27219444 chimimi@live.com0 2721-8888 ต่อ 690
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664 100745 รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) นางสาวสุดารัตน์ ตุ่มรัตน์ เลขที่ 126  หมู่ 6   ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 74110

0 2420 1305 - 6 ต่อ 181 ,
0 2420 2703 -4

665 100746 หนึ่งเจ็ดตำรวจตระเวนชายแดน พ.ต.ท.ชาญ รามัญอุดม ด.ต.อุดร สกุลพงษ์ เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก    ถนน เพชรเกษม ตำบล
ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120

0 3250 8202 17sahakorn@gmail.com0 3250 8202

666 100747 กรมพลาธิการทหารบก พลโท พิษณุ บุญรักษา พันเอก ยุทธนา ธรรมธร เลขที่ 3    ถนน ติวานนท์ ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 29508100 rtasavings@hotmail.com0 2950 8100

667 100748 กรมโยธาธิการ 2529 นายชัยยา เจิมจุติธรรม นายไพฑูรย์ นนทศุข เลขที่ 218/1    ถนน พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2619-69430 2299-4343

668 100749 พนักงานกลุ่มบริษัท พรีไซซ นายวินัย เสนาดี นางปลื้มจิตร เอมวัธนา เลขที่ 1/333  หมู่ 9   ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2584 26300 2584 2367 ต่อ 223,224

669 100750 พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ นายอิสมาแอล มะหะหมัด นายสันติ  คำใจ เลขที่ 101/59-3  หมู่ 20  ถนน พหลโยธินนวนคร ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-5290074 cooperative@daisin.co.th02-5290070-3 ต่อ 133

670 100751 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ.ศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล นางสาววรนุช ทรัพย์สมปอง เลขที่ 295    ถนน ราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2244 5471 http://sahakorn.dusit.ac.th/201
6

0 2244 5470

671 100753 ชุมชนอำเภอบ้านฝาง นายแสงเดียว มูลตรีภักดี น.ส.สุภี ชาเคน เลขที่ 209 บ้านฝาง  หมู่ 1  ถนน ธรรมจักร ตำบล
บ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น 40271

0 4326-9108 bangfangcoop@gmail.com0 4326- 9133

672 100754 โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ น.ส.ลัดดาวัลย์  รักที่พี่ง นายอังกูร ไพศาล เลขที่ 144/1  หมู่ 5   ตำบล บางกะดี อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2501 11320 2501 1400 ,

673 100755 พนักงานไอ อาร์ พี ซี นายรังสรรค์ เพียรผาสุก นางสาวพันทิภา ชูชุ่ม เลขที่ 299  หมู่ 5  ถนน สุขุมวิท ตำบล เชิงเนิน อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

038-802567 irpc_saving@irpc.co.th038-921333 ต่อ 1190

674 100756 สาธารณสุขพะเยา นายฉลอง อัครชิโนเรศ นายชาญ เชิดชูเหล่า เลขที่ 602  หมู่ 11  ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านต๋อม
อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000

054-480062 scc.phayao@gmail.com0 5448 0020

675 100757 โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์
(ประเทศไทย)

นางน้ำฝน  ชุ่มมณีกูล นายนเรศ เพ็ชรเหลี่ยม เลขที่ 572 สวนอุตสาหกรรม 304  หมู่ 7   ตำบล ท่าตูม
อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

tstcoop2541@gmail.com0 3728 4900 ต่อ 2990

676 100759 ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค นายธานี จุลคณานุกิจ นายสมเกียรติ เปี่ยมท่าน เลขที่ 700/848 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  (โซน 8)
หมู่ 1   ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี

038 939-500 nattaya.maenpuen@clariant.c
om

038  939-599
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677 100761 เมืองทองสัมพันธ์ นายสัมพันธ์  นันอุปบาลี นายชัยยุทธ  แตงมณี เลขที่ 66  หมู่ 11   ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

sudarat.i@mtaluminium.com0 2337 2347 - 50

678 100762 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.อรุณ วิวัฒน์ นางนารีรัตน์  อยู่สมบูรณ์ เลขที่ 572  หมู่ 3  ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก
อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000

0 3462 31900 3462 3190

679 100763 กรีนสปอต นายอัครเดช กันตะกนิษฐ์ นายธวัชชัย วิวัฒนบรรจง เลขที่ 2 ซอยรังสิต - นครนายก 46   ถนน รังสิต-
นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12130

02-5330442-9 ต่อ thawatchai@greenspot.co.th02-5330442-9  ต่อ  1707

680 100764 ร.3 พัน.3 พ.ท.ศิวดล  ยาคล้าย ร.อ.ทองปาน อุประ เลขที่ ค่ายพระยอดเมืองขวาง     ตำบล กุรุคุ อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4205 14190 4205 1419

681 100765 องค์กรอิสระ นางสาวสุรัญญา วิมุกตายน ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุวรรณ เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(ชั้น2)  หมู่ 3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2143 8500 ipdcoop@hotmail.com0 2141 7901-7

682 100766 ทีทีแอนด์ที นางอิงค์ สุรสราญวงศ์ นางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ เลขที่ 252/30 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กช์ 1 ชั้น 24
ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320

0 2693 2100 ต่อ 3750 ttcoop2543@gmail.com0 2693 2100 ต่อ 3741

683 100767 พนักงานโรงแรมเอเชีย นายภูมิชัย หรูธนศักดา นางสาวสุดารัตน์ วิศนุวัฒนากิจ เลขที่ 296    ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2215 2645 sudarat@asiahotel.co.th0 2217 0808 ต่อ 5512

684 100768 พนักงานเครือเบทาโกร นางสาวถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ นางสุธิดา ฤกษ์สมผุส เลขที่ 323  หมู่ 6  ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง
เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2833-8034 sutida@betagro.com0 2833-8055 - 56 ต่อ
8649

685 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

686 100771 เครือตระการณัฎฐพร นายบำรุง แก้วจันดี นางสาวพัชรา ทุมนันท์ เลขที่ 118/1  หมู่ 1  ถนน อุบล-ตระการ ตำบล ขุหลุ
อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี 34130

0 4548 1151

687 100772 นักสหกรณ์ตรัง นางจันทนา ทั่วรอบ นางฉวีวรรณ ช่องประเสริฐ เลขที่ 10    ถนน พัทลุง  อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง
92000

0 7521 48210 7521 5879
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688 100773 พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด
ราชาเปี่ยมทรัพย์ แอนด์ สตีล (2017)

นายเอกรินทร์ ขวัญเมือง เลขที่ 3/4  หมู่ 1  ถนน มิตรภาพ ตำบล ท่าพระ อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260

0 4326 22200 4326 2220

689 100774 พนักงานไลอ้อน (ประเทศไทย)
และในเครือ

นายสุภัท ฟุ้งเนือง นางพัชรา พานพุก เลขที่ 602  หมู่ 11  ถนน สุขาภิบาล 8 ตำบล หนองขาม
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20280

newyear-
newyear@hotmail.com

0 3876 3080 - 90  ต่อ
686,867

690 100775 สิทธิพรแอสโซซิเอส นายชนากูล เพ็ชรอุไร เลขที่ 451     แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

apichart@sithiphorn.com0 2433 8331 ต่อ 110,
118, 306

691 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

692 100777 สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ นายนักสิทธิ์ คุ้มชนะ นางวรนิษฐา เหล็กเพ็ชร์ เลขที่ 54  หมู่ 5  ถนน สุดบรรทัด ตำบล ตาลเดี่ยว
อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110

0 3624 6162 tec00777@gmail.com0 36247387,036240100
ต่อ 404

693 100779 การบินกรุงเทพ นายประดิษฐ์ ทีฆกุล นายประชา เหล่าจำเริญ เลขที่ 99  หมู่ 14  ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

02-2720278 coop@bangkokair.com0 2265 5520 1

694 100780 สาธารณสุขสตูล นายวิริยะ สงเกื้อ นางสาวรจิตแก้ว ชี้เจริญ เลขที่ 55/1    ถนน หัตถกรรมศึกษา ตำบล พิมาน อำเภอ
เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000

074 725348 sahakok_st@hotmail.com0 7472 1930

695 100781 ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ นายสุรัตน์ อินทร์วิเศษ นางบุหงา เอี่ยมน้อย เลขที่ 26    ถนน ท่ามะโอ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5432 1493 saha_fio@hotmail.com0 5432 1493

696 100782 ร.15 ร.อ.ปราโมทย์ พิกุลทอง จ่าสิบเอกมงคล  สวนศรี เลขที่ 271  หมู่ 5  ถนน ราชดำเนิน ตำบล ปากพูน
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
80000

0 7538 3336 beeny_bee_is@hotmail.com0 7538 3336

697 100784 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ นายอินทปัทร บุญทวี น.ส.นุสรา วรรณดา เลขที่ 330/9-10   หมู่บ้าน เชียงใหม่แลนด์ ถนน
ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ 50100

0 5327 7199 sahakorn_99@hotmail.com0 5327 7197 - 8

698 100785 สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมื
อง

พล.อ.ต.ปรเมศร์ เกษโกวิทู น.ต.วิจารย์ พุ่มสงวน เลขที่ 171  หมู่ 10  ถนน พหลโยธิน แขวง สีกัน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2534 6000 ต่อ02 1552444,02 1552455

699 100786 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว นางสาวเบณจวรรณ  ทองคำ นางสาวอาทิตยา เลขที่ 198  หมู่ 1  ถนน บ้านแพ้ว - พระประโทน ตำบล 034 419568 sahakorn.bph@gmail.com034 419568
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บ้านแพ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120

700 100787 สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล
(ไทยแลนด์)

นายสมคิด สะเริญรมย์ นางปณิตตา บุญสกุลรัตตนะ เลขที่ 213  หมู่ 4   ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18260

0 3632 92910 3632 9430

701 100788 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พล.ต.พุฒิเศรษฐ์ ภาคการ พ.อ.จักรพันธ์ ขันมั่น      ถนน เดชอุดม ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

044-3546880 4435 4688

702 100789 มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย นายไพจิตร หล่มวงษ์ นายเอกสิทธิ์ ชัยสายันต์ เลขที่ 700/86     ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3821 3181,0 3893 paijit@mitsubishielevatorasia.
co.th

0 3893 6600

703 100791 พนักงานไทยตาบูชิอีเล็คทริค นางฉบากาญจน์ ฤกษ์มงคล นางฉบากาญจน์ ฤกษ์มงคล เลขที่ 88  หมู่ 5   ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

038-571233 janta@thai-tabuchi.co.th0 3853 8982 - 6

704 100792 เทพพัฒนาสัมพันธ์ นายสิทธิชัย อ้นใจธรรม นางยุภา   สัมฤกธิ์สุขสันติ เลขที่ 220/1     ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2581 61410 2581 1211 - 3

705 100793 เวชธานี นายพงษ์ คงกิตติมากุล นางสาวขนิษฐา บุญเพียร เลขที่ 1    ถนน ลาดพร้าว 111 แขวง คลองจั่น เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2734 03900 2734 0000  ต่อ  2525

706 100794 กองพันทหารม้าที่ 19 พ.ท.ภานุมาศ คล้ายมงคล ร.อ.จิระเดช สืบรสปลื้ม เลขที่ 282     ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี 71190

0 3458 93140 3458 9314

707 100795 พนักงานสหกรณ์นครราชสีมา นายประสิทธิ์ หงาสูงเนิน นางจำเรียง จิมสูงเนิน เลขที่ 1173    ถนน สุรนารายณ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

044-956000 Aomsrub_coopk@hotmail.co
m

0 4495 6000

708 100796 กันยงอีเลคทริก นายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษ์ด นางชูศรี ชัชชัยวรวงศ์ เลขที่ 67  หมู่ 11   ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 23372439-40 suchawadee.b@kye.meap.com0 2337 2900-15

709 100797 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่
ยวแห่งประเทศไทย

นางสุนีย์ อภิชาติกุลชัย นายศิลาชัย สุหร่าย เลขที่ 1600    ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต
ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

02-2505623 Por_819@msn.com0 2250 5500 ต่อ 3565-
3567

710 100798 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นายพงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ นายประจวบ ทองสุข เลขที่ 1  หมู่ 8   ตำบล คลองตาล อำเภอ ศรีสำโรง
จังหวัด สุโขทัย 64120

0 5568 15190 5568 2030-43  ต่อ  152

711 100799 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายวันชัย คำเขตร์ นายธนกร พิลัยลาภ เลขที่ 100  หมู่ 9  ถนน แม่ริม - สะเมิง ตำบล แม่แรม
อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180

053-299754053-841020
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712 100800 นักสหกรณ์สุราษฏร์ธานี นายศักดิ์ชัย สุขเจริญ น.ส.ทิฆัมพร พันธุ์ที เลขที่ 87/134  หมู่ 5  ถนน วิภาวดี (ค่ายอส.) ตำบล
มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000

077-295-777077 295 777, 081
0785150,083 7766877

713 100801 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ นางวนิดา ก้านแก้ว เลขที่ 32/7  หมู่ 12   ตำบล ท่างาม อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

0 3721 1243 sahakron.hos.aphai@gmail.co
m

0 3721 1088  ต่อ 2536

714 100802 ไทยนำศิริอินเตอร์เท็กซ์ นายเจษฎาพร บุญเทียม นางศิริลักษณ์  เชียวชะอำ เลขที่ 75  หมู่ 5   ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

038 570056 , 038 sirisommai@wg-
thainamsiri.co.th

038 570045-53

715 100803 บริษัทเฮลโลภูเก็ต นายธนเดช โกยอัครเดช เลขที่ 33/3  หมู่ 2   ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต 83000

076-375891076-375889

716 100804 พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. นายชัยสิทธิ์ มิตรบำรุง นางชลลดา มีแสง เลขที่ 258 ซอยรังสิต - นครนายก 49    ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2996 2485 irc@irctcoop.com0 2996 0890 ต่อ 192

717 100806 พนักงานบริษัท
รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ
สยาม

นายภูมิจิต อินทรานุกูล นางสาวกมลกาน อินทรยูร เลขที่ 313 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี)    แขวง
วังทองหลาง เขต วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

0 2791 30280 2791 3000 ต่อ
2025,2028

718 100807 พนักงาน เอ พี ซี บี อิเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย)

นางสาวเสาวลักษณ์ มานะศิลป์ เลขที่ 139  หมู่ 2   ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

0 3525 8226 -70 3525 8222 ต่อ
1111.1780

719 100808 พนักงานคลังพลาซ่า นายไพจิตร มานะศิลป์ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญเมือง เลขที่ 24     ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4425 25340 4426 0111 ต่อ 777 ,0
4426 0336

720 100809 กรมการทหารสื่อสาร พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ พันเอก สรวุฒิ สาลี เลขที่ 149    ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2297 54080 2297 5408-9

721 100810 ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ นายพิชัย  อัมระนันท์ นายไฉน  จัดวงศ์ เลขที่ 33/3  หมู่ 3   ตำบล นครชัยศรี อำเภอ นครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม 73120

0 3433 19150 3433 1788 - 90

722 100811 พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ นายสุรเดช เธียไพรัตน์ นางวีณา เก็ดสะวา เลขที่ 487/1 อาคารศรีอยุธยา    ถนน ศรีอยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขต ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2247 7016 weena_ketsawa@ajinomoto.c
om

02 2477000

723 100812 โสสุโก้ นางสาวสุนันทา คัมภิรานนท์ นางเพ็ญนภา สมสนิท เลขที่ 33/2     ตำบล หนองปลิง อำเภอ หนองแค จังหวัด
สระบุรี 18140

0 3637 5085 pennapas@sosuco.com0 3637 5080 - 4
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724 100813 สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล นายพัฒนา ปาณาสา นายประสาร  วงษ์มั่น เลขที่ 62  หมู่ 7   ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

0 3624 4595 sahakit_coop@hotmail.com0 3624 4595

725 100814 โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.ดนุกฤต กลัมพากร นางสาวพวงพิศ จันทร์เอียด เลขที่ 492/1 อาคารศรียานนท์     แขวง วังใหม่ เขต
ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

02-6525330 info@policehospital-
coop.com

02 2511070

726 100815 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี นายสุชาติ พลายศิริ นางสาวจันทนา วงษ์วานิช เลขที่ 28/1 อาคารประวิทย์  ชั้น 2-3    ถนน สุรศักดิ์
แขวง สีลม เขต บางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500

0 2236 8890 pichamonc@ssi-steel.com0 2238 3063#1220

727 100816 ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ นายฆนากร รัตนวงศ์ น.ส.สุวรรณา สิริอัครพิศาล เลขที่ 9/9  หมู่ 6  ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2175 2218 niramon@tpppack.com0 2175 2201-9

728 100817 พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจั
งหวัดลำปาง

ส.ต.ท.พงษ์พันธ์ เป็งด้วง เลขที่ 298  หมู่ 1   ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง
จังหวัด ลำปาง 52000

0 5482 56080 5482 6600

729 100818 พนักงานซันแฟลค นายบัญชา มาประเสริฐ น.ส.วาสนา  อยู่นัยเนตร เลขที่ 1/30  หมู่ 5   ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13210

035-3304670 3533 0104 - 6 ต่อ 112

730 100819 พนักงานไซโก นายยุติ กันทะแก้ว เลขที่ 104  หมู่ 18   ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2529 2167 cooperative@seiko-spt.co.th0 2529 2162 ต่อ 1922

731 100820 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ นางโสรัติยา  หงษ์รัมย์ เลขที่ 275  หมู่ 6  ถนน ชัยภูมิ - สี่คิ้ว ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

044 - 837037044 - 812603 ต่อ 15

732 100821 กองพันทหารม้าที่ 6 พ.ท.เอนก พรหมทา ร้อยตรี วิชา สัญเพ็ชร เลขที่ 100 ค่ายศรีพัชรินทร  หมู่ 13  ถนน กสิกรทุ่งสร้าง
ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
40000

0 4324 65470 4324 6547

733 100822 โรม อินทิเกรเต็ด  ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย)

นายสุรยศ บุญราศรี เลขที่ 102 เขตอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 20   ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2929 20960 2909-7100 ,0 2529
0777 - 81

734 100823 กลุ่มพนักงานเครือไทย - ไอชิน นายวินิช ผุดผ่อง นายวัลลภ ยมกกุล เลขที่ 101/90 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 20  ถนน
พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120

0 2529 1896 coop@attg.co.th0 2529 1890 ต่อ
7503,7509

735 100825 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ขอนแก่น

ไม่มี เลขที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น     ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4323 61020 4324 1251
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736 100826 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม นายฐิตพงศ์ พุทธิวุฒิกูล นางมาริสา จีบแก้ว เลขที่ "700/109 ,111 , 113 "     ตำบล บ้านเก่า อำเภอ
พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

038-743305 stmsc@siamtoyota.co.th038-469000 ต่อ 270,295

737 100827 กรมบัญชีกลาง นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร เลขที่ กรมบัญชีกลาง    ถนน พระรามที่ 6 แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2273 9550 coop_cgd@hotmail.com0 2298 6485 , 0 2273
9550

738 100829 โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ว่าที่พ.ต.อ.เพื่อน ดวงจินา พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา สิงห์ขร เลขที่ 145  หมู่ 13   ตำบล ปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร
จังหวัด ลำปาง 52190

0 5426 9295,0 54330 5433 9035

739 100830 พนักงานโนโวเทล กรุงเทพฯ นายมนัส   คำพานุตย์ เลขที่ 392/44 สยามสแควร์ ซอย6   ถนน พระราม1
แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

0 2209 88800 2209 8888 ต่อ 2117

740 100831 ตั้งฮั่วเส็ง นางสาวดวงทิพย์ กิตติมาสถาพร นางสาวนํ้าทิพย์ คนซื่อ เลขที่ 289    ถนน สิรินทร แขวง บางบำหรุ เขต
บางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700

0-2434-6057 tscc_046744@tanghuaseng.co
m

0-2434-0448 ต่อ 8384

741 100832 พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที นายเด่นภูมิ ป่วนกระโทก น.ส.สุภาภรณ์ คำอ่อน เลขที่ 58  หมู่ 9  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2524 5075 coop031106@gmail.com0 2524 5075

742 100833 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเส
พติด

พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ ขันธวิจารณ์ เลขที่ 88  หมู่ 3  ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน
เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

02-973646302-9736463

743 100834 ร.13 พัน.1 ร.อ.ชูชาติ   นนทบุตร เลขที่ 795  ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา     ตำบล
โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41330

0 4229 51590 4229 5159

744 100835 สหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร์ เลขที่ 68  หมู่ 1  ถนน มิตรภาพ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3625 19960 9080 3560 , 0 9537
9633

745 100836 ชุมชนบ้านพันเชิง พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล เลขที่ 54  หมู่ 2   ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 54000

08 4369 1547  , 054
599068 ,0 8730-40829

746 100837 กรมทหารราบที่ 3 พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์ พ.ต.จีระสิทธิ์ ผู้มีสัตย์ เลขที่ 100/513 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณสีวะรา
ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 47000

042 711 7650 4271 1681 ต่อ 20743

747 100838 พนักงานไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกร
รม

นายมนัส ตั้งจันสิริ นางสาววิลาสินี  สายกระสุน เลขที่ 30/2    ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3442 5459 sapatporn.chamnanya@thaiun
ion.com

0 34816 441-6  ต่อ 523
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748 100839 เอนไกไทย นายไกรสิงห์ ชารีรัฐการพ์ นายดำรงค์ โผตะพันธ์ เลขที่ 444 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  หมู่ 17   ตำบล
บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
10540

0 2705 8050 warangkhaniphat@enkeithai.c
o.th

0 2705 8060 - 6 ต่อ 161

749 100840 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่
ง

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

0 7444 2054074 731 2511

750 100841 รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ นายชาตรี ศัลย์ปานนท์ นายสมหมาย   พิลึก เลขที่ 81  หมู่ 8   ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 20000

0 3827 3680 somp473@hotmail.co.th0 3827 3683 - 9

751 100842 เอส วาย เค นายปิติวรรธน์ จิระปุณณโรจน์ นางแก้วใจ อาจณรงค์ เลขที่ 299 ซอยร่วมพัฒนา 1 หมู่ 7  ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130

0 2384 2729 sompan.syk@gmail.com0 2756 9144 - 52 ต่อ 106

752 100843 พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช นางผ่องพรรณ ตติยารัตน์ นางวิไล   พงษ์เวียง เลขที่ 313  หมู่ 7   ตำบล นาจักร อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่ 54000

0 5452 2772 ussanee_s@bdlp.co.th0 5451 1777,054-524444

753 100844 รวมใจเป็นหนึ่ง นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร นายปรีชากิจ  แสงสังข์ เลขที่ 303  หมู่ 3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน
เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2797 59240 2797-5924

754 100845 กรมการสัตว์ทหารบก พลโท วีระพันธ์ สมัครการ พ.อ.(ญ)วันทนีย์  โพธิ์ศรี เลขที่ ค่ายทองฑีฆายุ     ตำบล ธรรมศาลา อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3425 87620 3424 2825 0 3425 4517
# 50556,50522

755 100846 พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์ นางวรรยา ผดาวัลย์ นายบุญกาย บุตรสะสม เลขที่ 32  หมู่ 1   ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

036-251708, 0 36320 3632 0228

756 100848 วินเซอร์โฮเต็ล ดร.วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ นางสาวชลิสา บุณยะรัตพันธ์ เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 20   ถนน สุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขต คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

0 2262 12100 2262 1234 ต่อ
1209,1211

757 100849 สาธารณสุขสมุทรสาคร นายวีระพล โบเสรีวงศ์ นางมณเฑียร   ทับทิม เลขที่ 24/87  หมู่ 3   ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3484 05130 3441 3922 - 4 ต่อ 320

758 100850 พนักงานเดินรถโดยสาร ขสมก. นายบุญมา ปังมา นายสนาน   บุญงอก เลขที่ 812/77 อาคาร 1 ชั้น 3 ซอยนวมินทร์ 139    แขวง
คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10230

0 2671 28720 2671-2872

759 100851 หน่วยข่าวกรองทางทหาร พล.ต.กนิษฐ์ ชาญปรีชา พ.อ.สุวภาพ   หนูทอง เลขที่ 145     แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2243 11250 2243 3201 - 2 ต่อ
88361
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760 100852 เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป นางสาวปราณี  ศรีกำเหน็ด นางสาวเด่นนภา แจ้งไสว เลขที่ 1854    ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต
บางนา  กรุงเทพมหานคร 10260

0 2338 3961 karachta.it@gmail.com0 2338 3333 ต่อ
1135,1137

761 100853 ทาคอม นายประสิทธิ์ สีบุญเรือง นายก้องเกียรติ คำคล้าย เลขที่ 33/3  หมู่ 21  ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล ศาลาแดง
อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

038-593-039 , 038- thacom_savingscooperatives
@hotmail.com

0 3859 3062 - 3 ต่อ 2113

762 100854 ข้าราชการกองพลทหารม้าที่ 2
รักษาพระองค์

พ.อ.กันตพจน์ เศษฐรัศมี พ.ท.จิตจำนงค์ โกฬาวัง เลขที่ 206    ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2615 2657 , 0 26150 2297 5039 , 0 2615
0468 -69

763 100855 ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ นายธนพัฒน์ คงสุคนธ์ เลขที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5    ถนน ไกรเพชร
ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
70000

0 3233 8627 sahakornsaman.rb@gmail.co
m

0 3233 8627

764 100856 ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท นายนิรันดร์ ยิ้มนุ้ย นางสาววิลัยวรรณ เสนาะ เลขที่ 4/3 ถ.บางนา-ตราด กม.16     ตำบล บางโฉลง
อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2337 0276 , 0 2325 Sahakornthaisummit@gmail.c
om

0 2325 8000  ต่อ 347,263

765 100857 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ พ.ต.อ.สันติ บุญะมี เลขที่ 190     ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000

0 5541 7787 thanutchaporn289@gmail.co
m

0 5541 7787

766 100858 พนักงานเทรน (ประเทศไทย) นายไพบูลย์ คุณนทราศัย นายสุพจน์   ลายลักษณ์ศิริ เลขที่ 999 /1 ถ.บางนา-ตราด กม. 19  หมู่ 9   ตำบล
บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2769 22540 2769 2205  ต่อ 2204-6

767 100859 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำ
พูน

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

0 5356 3077053 563077

768 100861 พนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย นายวิโรจน์ สุรักษ์รัตนสกุล นายปิติวัฒน์ ผู้นำพล เลขที่ 41643  หมู่ 1   ตำบล พุกร่าง อำเภอ พระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี 18120

a.inboon@acc.co.th036 240700 ต่อ 176-177

769 100862 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อ
ม

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

0 2265 66410 2265 6681

770 100863 พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี พ.ต.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล พ.ต.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล เลขที่ 599/5  หมู่ 1  ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล
ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3623 1205 coopsao@gmail.com0 3623 1205

771 100864 ตำรวจภาค 5 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ นางสาวนัยน์ปพร เที่ยงสมบุญ เลขที่ 311    ถนน มหิดล ตำบล หนองหอย อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053-140038 cooppolice5@gmail.com053140038
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772 100865 พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ นายเอราวัต พรหมจรรย์ นายภฤศ ประโมจนีย์ เลขที่ 128  หมู่ 3  ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล แหลมฟ้าผ่า
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

0 2453 7213-4 0 2815 sirikarn_ph@asimar.com0 2815 2060-7

773 100866 พนักงานซีเคียวริคอร์ นายสุชีพ ทองขาว นายชนชล จงรัตนมิ่ง เลขที่ 96  หมู่ 3  ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน
เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2973 5116 ,0 2552 securicor.coop@gmail.com0 2973 5116 ,0 2552
2446

774 100867 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนิรันดร์ จินตรนาค นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์ เลขที่ 222  หมู่ 10   ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160

0 7567 3172 wusaving@hotmail.com075-673172-3 , 3115 ,
3180

775 100868 พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์
ไทย

นายสมเกียรติ ผลดีสุขสกุล เลขที่ 60/81 นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2
ซอย17 หมู่ 19   ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2831 6221-220 2831 6200-20 ต่อ 4915

776 100869 สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปรีชา เฮงสมบูรณ์ นายพีระพล ต่วนภูษา เลขที่ 41    ถนน ยุทธดำเนิน ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

038-516731 chaph.coop@gmail.com038-516-731

777 100870 โอเรกอน น.ส.ณัฐบไม  ชัดเทา นายบุญรุ่ง คำคุณา เลขที่ 226 ซอยรังสิต-นครนายก 49    ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110

0 2996 2133 maliwan@oregon.co.th0 2996 2111-7 ต่อ 109

778 100871 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ นางจิตรา  นำผล เลขที่
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธา
นี    ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

045-255944 savingubon@hotmail.com045-255944

779 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

780 100873 ไทยโอซูก้า นายไพฑูรย์  หิรัญการ - เลขที่ 50  หมู่ 8   ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

0 3487 81850 3487 8187

781 100874 โรซี่ บลู ไดมอนด์ นางอำนวย โพธิ์ทอง นางศุกร์ฤทัย กรินทนาคะ เลขที่ 349  หมู่ 1   ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5526 21650 5526 2166 ต่อ 115

782 100875 ร.25 พัน.3 พ.ท.จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ร.ต.สิทธิพร อัศนียวงศ์ เลขที่ 230  หมู่ 5 หมู่บ้าน ค่ายวิภาวดีรังสิต  ตำบล
มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000

077-289463 r25p3@outlook.co.th077 289463
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783 100876 พนักงานอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง นายศุภฤกษ์ ทองนาค นางสาวชุติเนตร บัวเผื่อน เลขที่ 57  หมู่ 3   ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน
จังหวัด นครปฐม 73220

0 2420-4781 coop@ampolfood.com02-4979111

784 100877 กองทัพภาคที่ 2 พล.ท.วิชัย แชจอหอ พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ เลขที่ ค่ายสุรนารี  หมู่ 1  ถนน เดชอุดม ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

044-248640044-248996

785 100878 สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ นายพรชัชรินทร์ โฉมกิจ นายวราคม ไชยยศ เลขที่ 549 ถ.สุขุมวิท กม.36  หมู่ 7   ตำบล บางปูใหม่
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
10270

0 2323 -  961602-3239215  ต่อ 109

786 100879 เอพซิลอน ดร.ประเสริฐ ตันตยานนท์กุล น.ส.กุลนิศดา ศรียาภัย เลขที่ 335  หมู่ 3  ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล
บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี
11110

0 2571 27760 2920 5094 ,0 2920
9930 ต่อ 302

787 100880 ดร.กร ท่านผู้หญิงนิรมล
สุริยสัตย์เพื่อพนักงานกลุ่มไทยโตชิบา

นางสุชาดา โตษะสุข นางวรรณา ตุลยาสิทธิพร เลขที่ 129/1-5     ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2589 01690 2591 9555 ต่อ 1444

788 100881 เค.ซี.อี.ไอ นางปราณี บุญคง นางปราณี บุญคง เลขที่ 677 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เขตส่งออก)
ซอย11    ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280

0 2710 6519 coopkcei2547@gmail.com0 2710  -6519

789 100882 กลุ่มพิธาน นายสุดใจ ทองฉิม เลขที่ 456    ถนน เพชรเกษม ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7436 6042 ต่อ 21220-7436-6034-7  ต่อ 122 ,
0 7436 6042

790 100883 สหภาพแรงงานแพนเอเชียเปเปอร์ไทย นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ เลขที่ 64/3  หมู่ 3   ตำบล โพกรวม อำเภอ เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี 16000

0-3653-11000-3653-1111 ต่อ 120

791 100884 ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพย์จันทร์ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี     ตำบล
ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

036-312086 coop.polsri@hotmail.com036-312086

792 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

793 100886 กระทรวงยุติธรรม นายวีระยุทธ สุขเจริญ นางศริญญา หังสวนัส เลขที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารเอ  ชั้น 6
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

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

794 100889 กองพลพัฒนาที่ 1 พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร์ พ.อ.สมศักดิ์ ภาคอรรถ เลขที่ ค่ายศรีสุริยวงศ์ 80  หมู่ 8   ตำบล ดอนตะโก 032-324930 1devdivscp@gmail.com087-3677233
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อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

795 100890 ในเครือโปลิโฟม นายปรีชา อ่อนบุญเอื้อ นางสาวอรุณี ชุ่มจิตร เลขที่ 356 ซอยอนามัยงามเจริญ 18   ถนน พระราม 2
แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
10150

0-2451-8549 และ 0- arunee_ch@polyfoamgroup.c
om

0-2451-9349-54 ต่อ
161และ 162,08 9134
2497

796 100891 ซัมโบ นายรังสี จันครา นางสาวมาลินี มุ่งซอนักสาง เลขที่ 55/188  หมู่ 13  ถนน พหลโยธิน ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-529-3068 saving@samboshindo.co.th02-5293326-9 ต่อ 135

797 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

798 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

799 100894 อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และ
ดับบลิว ซี พี

นายภาสกร  ผัดหล้า นายดำรงค์  ทิพย์นางรอง เลขที่ 49  หมู่ 9   ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง
จังหวัด ชลบุรี 20160

038 - 451478 qmr@agscimt-wcp.com038 - 451473 - 7

800 100895 แอนเซลล์ นายฉลาม ยุติธรรม น.ส.พัฒนา อย่านอนใจ เลขที่ 110  หมู่ 4  ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต
ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520

0-2326-06710-2326-0660-9 ต่อ 117

801 100896 มณฑลทหารบกที่ 14 พ.อ.วิทยา สุวรรณดี เลขที่ 201  หมู่ 4  ถนน สุขุมวิท ตำบล บางทราย อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0-3820-3511 mcf.0896@gmail.com038-758180 , 0 -3820-
3511

802 100897 พนักงานซิงเกอร์ นางนวารี วีระกุล นายไพฑูรย์ ศุกร์คณากรณ์ เลขที่ 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 17    ถนน
เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก  กรุงเทพมหานคร
10500

0 2352-4799 กด 5 Singercooperative@singerthai
.co.th

0 2352-4777 ต่อ 4652

803 100898 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) นายมงคล ธนกัญญา นายมงคล ธนกัญญา เลขที่ 38  หมู่ 9  ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงใต้
อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2755 8445 sahakornisuzu@hotmail.com

804 100900 สาธารณสุขปัตตานี นายนพกูล สุทธิพงษ์ นางเปรมจิต พงษ์อำไพ เลขที่ 2    ถนน สฤษดิ์ ตำบล สะบารัง อำเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

073-336-027073-348942 ต่อ 106
073-336-024-6

805 100901 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายไพศาล ชอบประดิล นางอัญชลี เทียมวงค์ เลขที่ 1500    ถนน เอกชัย ตำบล มหาชัย อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3442 47510 3442 9333 ต่อ 40001, 0
3442 4751
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806 100902 วังเดิม พลเรือโท สัมพันธ์ สุนทรครุธ นาวาเอกหญิง ศิรินทร เลขที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน)
แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

0 2465-6362 wsc.navy@gmail.com0 2465-6362

807 100903 พรมไทย นายธำรงชัย ธนวุฒิกุล นางปราณี ป้องเช้า เลขที่ 97  หมู่ 9   แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

0 2533-63920 2533 6393-471 ,0 2533
6393-6400 ต่อ 492

808 100905 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางมาลินี โตวนิชย์ นางผุสดี ปิติพรณรงค์ เลขที่ 38    ถนน เจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

0 - 5544-4358 rungsee33@gmail.com055-444-358

809 100906 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายอังกูร ล้วนประพันธ์ นายนคร พวงบุบผา เลขที่ 444    ถนน ท่าเรือ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

0 2269 5493 staffsaving@gmail.com0 2269 5851, 02269 5592

810 100907 คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล นายทศพล ตันติวงศ์เจริญ นายถนัดกิตดิ์ สันทัไชโย เลขที่ 700/478  หมู่ 7   ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

038-454-210 nipaporn@cobrainter.com038-454-219-29  ต่อ
382,126

811 100908 เอส เอส เค กลการ นายปรางค์ธิญา ไม่ลืม นางสาววาสนา สุขจะ เลขที่ 164  หมู่ 4   ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

02-817-1940 orange9933@hotmail.com0 2817 1941

812 100909 สมิทธิญาณและเพื่อน นายอุดมศักดิ์ กะการดี นายอุดมศักดิ์ กาการดี เลขที่ 365-365/1     ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

0 2324 0420 Nichanan_pum@hotmail.com02-324-0422-4

813 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

814 100911 พนักงานเซนต์โกเบน นายมานพ แสงจำนงค์ นางสาวเพียงใจ สอนวงค์ เลขที่ 64/8  หมู่ 4   ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง 21140

0 3866-7808 saving.cooperative@gmail.co
m

0 3866-7800 ต่อ 7944

815 100912 กรมช่างโยธาทหารอากาศ พล.อ.ต.สุรพล พุทธมนต์ น.อ.ประกิต เที่ยงจิตร์ เลขที่ 171  หมู่ 2  ถนน พหลโยธิน แขวง สีกัน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2523-3341 civilcoop26@gamil.com0 2523-3341

816 100913 สาธารณสุขสมุทรปราการ นายอนันต์  พันธ์งอก นางประภา  ไชยฤกษ์ เลขที่ 19 ซอยอัศวนนท์ 35   ถนน สุขุมวิท ตำบล
ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

02-7029169 Sahakorn_publichealth@hotm
ail.com

02-7029169

817 100915 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูร
ณ์

นายราเชนทร์ บุญกำพร้า นางกอบแก้ว กั้วสิทธิ์ เลขที่ 2/34    ถนน สามัคคีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

0 5672-1652 local.555@hotmail.com0 5672-1652 ,086-
4489497
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818 100916 ถิรไทย นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ นางสาวโสรยา สิงห์คำ เลขที่ 516/1 ม.4  (นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.8D)
ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280

0 27093236 pattaraporn@tirathai.co.th0 27697699 ต่อ 2022

819 100917 มณฑลทหารบกที่ 210 พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง ร้อยเอกวันชัย  พิทักษ์ เลขที่ 85/2530  หมู่ 10   ตำบล กุรุคุ อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4205 14910 4205 1493-4 ต่อ 286

820 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

821 100919 สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์ นายพงษ์ศักดิ์ พุทธทองศิริ นายไพรินทร์ สีสถานะ เลขที่ 66  หมู่ 1   ตำบล สองคอน อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

0 3625  1671036-251672-6  ต่อ 334
,08-1342-4263

822 100920 พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป นายวิศรุต บุญโต นางสาวสุพัตรา พุทธปัญญา เลขที่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา - ตราด กม.15     ตำบล
บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

co-op@somboon.co.th02-728-8669

823 100921 อมรินทร์ทวีสุข นางเมตตา อุทกะพันธุ์ เลขที่ 65/101 -103  หมู่ 4  ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน
เขต ตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 10170

0 2422 99990 2422 9000 ต่อ 5112
,5113

824 100922 เอสยูอี นายภาคภูมิ ภาคสุโพธิ์ นางสาวสุชาดา วุฒิจินดา เลขที่ 446  หมู่ 9  ถนน ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบล
หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110

0 3720 4192 suchadaw@haier.co.th0 3720 4189,092-
3202292

825 100923 กรมช่างอากาศ พล.อ.ท.หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ น.อ.สุเมธ กูบกระบี่ เลขที่ 1    ถนน ประดิพัทธ์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2243 7560 daesccl@gmail.com0 2243 7560

826 100924 สหภาพแรงงานพานาโซนิค นายแสวง  ศรีคำ นายแสวง  ศรีคำ เลขที่ 71  ถนนบางนา-ตราด กม.36 หมู่ที่ 5
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์     ตำบล บางสมัคร อำเภอ
บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3857 0725 panasonic240647@gmail.com0 3857  0855

827 100925 กรมสรรพาวุธทหารบก พล.ท.ธารี วุฒิพานิช พ.อ.นพดล สรรชัย เลขที่ 53 สะพานแดง    ถนน นครไชยศรี แขวง บางซื่อ
เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

0 2669 4977 ordcoop@outlook.co.th02-6694977

828 100926 พนักงานมาจอเร็ตต์(ประเทศไทย) นายสมยศ ติรนวัฒนานันท์ นายอดิศร  เลาหวณิช เลขที่ 60/10 นวนครโครงการ2     ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2529 0498 prasong@majorette.co.th0 2529 0496 # 115

829 100927 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ร.ต.อ.เจษฎา พัฒน์แช่ม ร.ต.อ.เจษฎา พัฒน์แช่ม เลขที่ 101  หมู่ 3  ถนน พ่อขุนทะเล ตำบล มะขามเตี้ย
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

0 7740 5129 police8_coop.com0 7740 5129
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830 100928 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ ร.ต.อ. หญิง รุ่งทิพย์ มาลัยทอง เลขที่ ตู้ ปณ. 54     ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว 27120

0 3723 3412 thamance7@gmail.com0 3723 3412 ,0 3723
1012 # 225

831 100929 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายวิรัติ ปานศิลา นางสาววินท์นิศา รักภักดี เลขที่ อาคารวิทยบริการดี (ตึก D)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ตำบล ขามเรียง อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม 44150

0 4375 40600 4375 4060

832 100930 บางกอกสตีลไวร์ นายสุชาติ แก่นเชื้อชัย นายประยงค์ แก้วสง่า เลขที่ 24/10  หมู่ 6  ถนน บางนาตราด  กม.24 ตำบล
บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
10540

02-1050208 prayong_563@hotmail.com0 2105 0204 ต่อ 5716

833 100931 กระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม เลขที่ 38    ถนน ราชดำเนินนอก แขวง วัดโสมนัส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 10100

0 2283 3145 cooperative14072@gmail.com0 2283-3135

834 100932 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น.ส.หรรษา  สวยพริ้ง นายคมสัน  ไชยวรรณ์ เลขที่ 9    ถนน ก้องเกียรติ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

0 3260 4084 Health_saving@hotmail.com0 3260 4084

835 100933 รพช.สุรินทร์ นายยุทธศิลป์ อินมะโรง เลขที่ 350    ถนน สุรินทร์-ปราสาท ตำบล นอกเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4452 0805 rpch.surin@gmail.com0 4452 0805

836 100934 พนักงานแมกเนคอมพ์ นางเพียงใจ สุภารี นางสาวสมประสงค์ เลขที่ 162  หมู่ 5   ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13170

0 3521 53450 3521 5225 ต่อ 3579

837 100935 โรงพยาบาลเพชรบุรี นายแพทย์หนึ่ง แท่นมณี นายพินิจ  ทองอ่อน เลขที่ 53    ถนน รถไฟ ตำบล คลองกระแชง อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

032-425205 coop2557@hotmail.com089-4488036

838 100936 สปท. พ.ท.สนธิเดช มุขศรี จ.ส.อ.วิสุทธิ์ จันทร์กษม เลขที่ 124-126  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
(สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทหาร จำกัด)    ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2691 96150 2691 9615

839 100937 มณฑลทหารบกที่ 23 นายอัครเดช บุญเทียม พันเอกสมศักดิ์ สงทามะดัน เลขที่ 100  ค่ายศรีพัชรินทรา  หมู่ 13   ตำบล ศิลา อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4323-8869 cpa.mtb23@gmail.com0 4323- 8869,043-
236505 ต่อ 40

840 100938 ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ นายอดิเรก ชินโซ นายสมชาย ไชยมาตย์ เลขที่ 700/406 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  หมู่ 7 0 3826 5800 ต่อ 2227 mco_op@hotmail.com0 3826 5800
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
(ประเทศไทย) ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

20000
841 100939 สโมสรรถไฟ นายวีระชัย ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 320 อาคาร ตั้ง ฮั่ว ปัก ชั้น 6 ห้อง 6A,6E ซอย- หมู่

- หมู่บ้าน - ถนน พระรามที่ 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต
บางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500

0-2234-2327 railway_coop@hotmail.com0-2234-2310-11 ต่อ 11-
23

842 100940 บริษัทอาหารสยาม (มหาชน) นายสราวุฒิ แสนสีลา นายชนินทร์ ชัยดา เลขที่ 218  หมู่ 4  ถนน สายยุทรศาสตร์ ตำบล
หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

0 3829 1622 chain.c@siamfood.co.th0 3829 1388 # 168

843 100942 บริษัทสยามกลการ นายปราโมทย์   อิทธิกุล เลขที่ 891/1    ถนน พระราม 1 วังใหม่ แขวง วังใหม่
เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

0 2215 30180 2216 2160

844 100943 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ นายพินิจ พุทธพิทักษ์วงศ์ เลขที่ 360  หมู่ 9   ตำบล นาจักร อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่ 54000

054-653295 Sacclphrae@hotmail.com0-54653285

845 100944 พนักงานบริษัท เอช วี ฟิลลา นายสุทธิชัย กลิ่นเอี่ยม นางจันทรัตน์  ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 119/9  หมู่ 1   ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0-3446-8441 ต่อ 429 finance@hvfila.com0-3446-8441 ต่อ 321

846 100945 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน พ.ต.ท. หญิงิ ปวีณา ก้อนแพง เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี    ถนน
ศรีสุข ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 41000

0-4232-7275 police_0945@gmail.com0-4232-7275

847 100946 กรมแผนที่ทหาร พลโท กฤษณ์ รัมมนต์ พลตรี ธานี บุนนาค เลขที่ 2    ถนน กัลยาณไมตรี แขวง พระราชวัง เขต
พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

0 2622 21470 2221 3109

848 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

849 100948 อาปิโก พลาสติค นายชานน สุดใจ จิระศักดิ์ สุพลจิตร เลขที่ 358-358/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  หมู่ 17
ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0-2315-3334 ms_supatta@hotmail.com0-2315-3456

850 100950 กรมศุลกากร นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย นางสาวพนิตตา ทองเล็ก 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
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851 100951 สหภาพแรงงาน พนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายมนูญญ์ จงกลแพทย์ นายวีระ วัชระสีมานันท์ เลขที่ 63    ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

0-2202-2028 cooperative@ghb.co.th0-2202-2028,2115

852 100952 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ นางเพ๊ญศรี ภิญโญธรรมโนไทย นางสาวดารีน่า ไพรพฤกษ์ เลขที่ 292   สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่    ถนน
มหาราช ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่
81000

0 75612536 -075612536,087-389-
8900

853 100953 พนักงานยาสูบเชียงใหม่ นายสมชาย  กองกลม น.ส.พิศมัย ไชยยา เลขที่ 7    ถนน เวียงแก้ว ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200

053-0 5322 1234

854 100954 พนักงานอูเอโน นายอานุภาพ อำนวยพงศา นางสาวละออง อมรึก เลขที่ 349 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย7-8 หมู่ 4  ถนน
สุขุมวิท ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280

0 2324 0411 anupap@ueno-fc.co.th0 2324 0412,0 2324 0413

855 100955 เทพผดุงพรมะพร้าว นางสาวสุณิสา รองรัตน์ นางสาวรจนา อุปพันธ์ เลขที่ 58-59  หมู่ 5  ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล
กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110

0 2813 1108 SUNISA_R@TEE-
CHAOKOH.COM

0 2813 1102-5  ต่อ
120,123

856 100956 เนาวรัตน์พัฒนาการ น.ส.วิภาวดี ลืมเนตร นางจินตนา  ชัยลอม เลขที่ 2/3 ตึกบางนาทาว์เวอร์ เอ  ชั้น 18 หมู่ 14
ถนนบางนา - ตราด กม.6.5     ตำบล บางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02-7519468 c_jintana@anwarat.co.th02-730-2100  ต่อ1626

857 100957 แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น นายนิรันดร แสงทอง นายเชิดชัย ธนดุลทวีเดช เลขที่ 64/25  หมู่ 4   ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง 21140

0 3865 6112 ,0 38650 3892 7700 ต่อ 7812  0
8186 17989

858 100958 ร.15 พัน.4 ร.ท.สุทธิพงศ์ สัสดีอำไพ เลขที่ 130 สอ.ร.15 พัน 4  หมู่ 3  ถนน เพชรเกษม ตำบล
ลำภูมา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง 92130

0 7582 04600 7582 0460

859 100959 ตำรวจสมุทรสาคร พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม พ.ต.ท.หญิง สมหมาย เลขที่ 921/19
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร     ตำบล
มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
74000

(034) 411-897 sahakon_sakon@hotmail.com0 3481 1140

860 100960 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนค
รศรีธรรมราช

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

0 7541 1119 sahagornnst.com0 7541 1119

861 100961 พนักงานฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล นายสมชัย ละลี นายสุภาพ  เชตพันธุ์ เลขที่ 47  หมู่ 3   ตำบล น้ำตาล อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด 0 3681 2669-700 3681 2664 - 8
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สิงห์บุรี 16110

862 100962 ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ท. นพดล สุภากร พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง เลขที่ 40  ฐานทัพเรือสัตหีบ  หมู่ 1   ตำบล สัตหีบ
อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20182

038-308665 sahakorn_tuntub@yahoo.com038-308665 081

863 100963 พนักงานในเครือ บ.ไทยโพลีอะซีทัล
และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต

นายอนุศักดิ์ แก้วหอม นางมนูญ กลั่นพจน์ เลขที่ 1    ถนน ผาแดง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

038-687776 manoon.klan@th.tpcc-
tpac.com

038-684-816

864 100964 ไทย บี เอ็ม เอ นางสาววัลภา  พรมผิว เลขที่ 900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10
A,D    ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 2257 0355 Vallapa@thaibma.or.th0 2257 0357

865 100965 อุบลรักษ์ ธนบุรี นพ.สันทัด ญาติยาดิขันธ์ นายศรีนคร ซังวาย เลขที่ 46/4    ถนน บูรพาใน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4542 9159 ubonrak.coop@gmail.com0 4542 9100

866 100966 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี พลตรีชาญชัย ติกขะปัญโญ พันโทหญิงอุษณี คำมณี เลขที่ 221/1     ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4424 2018 sahakorn_suranari@hotmail.c
om

0 4423 4411

867 100967 บริษัทไทรอัมฟ์ นายหนู สุกดิบ นายทเนต  เอี่ยมทรัพย์ เลขที่ 3    ถนน เขางู-เบิกไพร ตำบล เบิกไพร อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

0 3220 1520 pkriangsakulwong@triumphth
ailand.com

0 87407 4855

868 100968 บีทีเอส กรุ๊ป นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ น.ส.จินตนา  สังฆรักษ์ เลขที่ 1000    ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2617 7300 ต่อ 20390 2617 7300-35 ต่อ 2037

869 100969 พนักงานบริษัท โตเกียวคอยล์
เอ็นจิเนียร์(ประเทศไทย)

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

053-552128 k-jirapa@tokyo-coll.co.th053-581241-3 ต่อ 1215

870 100970 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร.อ.ศราวุฒิ ทวนหอม นางกาญจนา ฐบาง เลขที่ ศาลาประชาคม (ชั้น 2)
ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี     ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036 422872 tgc.0970@gmail.com036 422872

871 100971 พนักงานสยามกลาสอินดัสทรี นายทวีป ทองอยู่ นางสาวกานดา  ถนอมธรรม เลขที่ 7/1 ซอยเทศบาลสำโรงใต้ 21 หมู่ 7  ถนน
ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2385 9444 yupin.mon@siamglass.com0 2385 9430-43

872 100972 กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ นายแสงดาว แก้ววัน นางสาวอาภัสรา เลขที่ 12/4  หมู่ 6  ถนน บางนา-ตราด กม.15 ตำบล
บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2312 5179 aphasara@thairadiator.th.com0 2312 5145-50
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873 100973 กรมการขนส่งทหารบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร นายอมรศักดิ์ พู่วณิชย์ เลขที่ 2    ถนน ประดิพัทธ์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

02-2725353 dlt_sahakorn@hotmail.com02-2725753

874 100974 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ประภัสสร ดำรงกุล นายสมยศ จันทรพูน เลขที่ 333  หมู่ 1   ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย 57100

053-9160280 5391 6002

875 100976 ไทยแอร์เอเชีย นางสาววิชชุณี กันตะเพ็ง นางสาวสมาริณจ์ พิมพ์สมบูรณ์ เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง
ห้องเลขที่ 3200 ชั้น 3    ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขต ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2562 5703 amporns@airasis.com0 2562 5716-6

876 100977 บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น
(ประเทศไทย)

นายเอกวิทย์ จุกสีดา คุณสุเพียรทอง อ่อนเฉลียง เลขที่ 700/387 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
20000

0 3846 8286-7 ekavit.j@eh.co.th0 3846 8110-9 ต่อ 111

877 100978 กลุ่มการค้าและพืชไร่ นายองอาจ ฉัตรอนันทเวช น.ส.วิทิตา คงบุญ เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 29
ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2634 05640 2625 7706

878 100979 อูเบะ(ประเทศไทย) นายปรีชา สักกายะครมงคล น.ส.ชนิดา บุรินทร์ธนฉัตร เลขที่ 140/6  หมู่ 4 ตะพง     ตำบล ตะพง อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

0 3892 8869 waleeporn@ube.co.th0 3892 8806

879 100980 พนักงานเอยูที นายสุวรรณ เชื้อคำลือ นางสาวเสาวลักษณ์  เชื้อคำลือ เลขที่ 55/1  หมู่ 3   ตำบล บางระกำ อำเภอ นครหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

0 3571 6719 saowaluk@aut.co.th0 3571 6718-20

880 100981 โรงพยาบาลบางบ่อ นางสาวพัชรินทร์ กันต์ไพเราะ นางจิรวัฒน์ สอดสี เลขที่ 89  หมู่ 1   ตำบล บางเพรียง อำเภอ บางบ่อ
จังหวัด สมุทรปราการ 10560

02-7083410 pornpit30@gmail.com0 2338 1133 ต่อ 615

881 100982 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.นิพนธ์ ทานุราญ นางศศิมา มุสิกัณห์ เลขที่ 82/13-14  หมู่ 9  ถนน ถนนสุราษฎร์-นาสาร
ขุนทะเล ตำบล ขุนทะเล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84100

0 7791 33450 7791 3345

882 100983 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายไพศาล แน่นอุดร นางสาวสุภัทร  แก้วพัตร เลขที่ 64    ถนน ทหาร หมากแข้ง ตำบล หมากแข้ง
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4224 14180 4221 1040 - 59 ต่อ 140

883 100984 ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ นายณัฐพล ภูลายดอก นายชัยวัฒน์ แสงแก่นเพ็ชร์ เลขที่ 285    ถนน วรามิตร ตำบล ยางตลาด อำเภอ
ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120

0 4389 1809 king-ampa@hotmail.com0 4389 1751 , 08 1544
0880
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884 100985 พนักงานบริษัทบีอาร์เอฟ (ไทยแลนด์) นายอุดร กั๊วศรี นางสาวเบญจมาศ  อ่อนสำลี เลขที่ 34/1  หมู่ 7   ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี 12150

02-569-1176 charintip.kaewkaow.ext@brf-
br.com

02-987-8137-40 ต่อ
223,092-4706302

885 100986 โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย) นายพชรคมน์ แพงค่า นายไพฑูรย์  ศรีสุดโต เลขที่ 144/9  หมู่ 5  ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2832-31010 2832-3100

886 100987 โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม นายแพทย์ สมชัย นางนุชศรา สุวรรณทัต เลขที่ 196 ถ.เทศา     ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3425 15530 3425 4150-4 ต่อ 1112

887 100989 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร นายจรูญ ศรีวะอุไร น.ส.ณัฐฌิชา อังคะณา เลขที่ 111    ถนน คำสายทองวิทยา ตำบล มุกดาหาร
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

042-660566 muk_sct@hotmail.co.th042-660566

888 100990 พนักงานแอมเวย์ นายเกริกวรรธน์ อัศวรัตนรักษ์ นางสาวศศิธร  คงมณี เลขที่ 1199/1    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2713 82290 2713 8000 ต่อ 4209

889 100991 บีเอจีเอส ภูเก็ต นายจักรพงศ์ ชานันโท นายสุชาติ อัดซิ้น เลขที่ 33,33/27  หมู่ 4  ถนน ศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล
อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

0 7632 5013 bags.phuket-
coop@hotmail.com

0 7637 2400 ต่อ 5757,0
7632 4374

890 100992 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ เลขที่ 302/5     ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท 17000

0 5641 1957 po992@fsct.coop0 5641 1957,08-6446-
5794

891 100993 สยามฟูรูกาวา นายพิมพ์ เต็มสมบัติบวร นางนิลเนตร เลขที่ 33  หมู่ 4  ถนน หนองปลากระดี่ ตำบล บัวลอย
อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140

0 36373 558 pornsawj@fbbattery.com0 3637 3570-3

892 100994 พนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายสุเทพ แสงเพลิง นางสาวทศนาถ  อุนทริจันทร์ เลขที่ 888    ถนน ทหารบก ตำบล บ่อพลับ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3425 3850 ncmsavingcredit@gmail.com0 3425 3850 ต่อ 22

893 100995 ร.21 พัน.3 รอ. รอ.สุนทร โสภา จ.ส.อ.ประสงค์ บุญเกิน เลขที่ 93 ม.2 ค่ายนวมินทราชินี ตำบลหนองไม้แดง
ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
20000

0 3828 684-6 sai2nawamin@gmail.com0 3828 684-6 ต่อ
66587,08 6621 9703,08
6820 5067

894 100996 ตำรวจสำนักงานกำลังพล พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ พล.ต.ท.ธนู  ชัยนุกูลศิลา เลขที่ 490  กรมตำรวจ อาคาร 19 ชั้น 1    ถนน
พระรามที่1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 2254 5022, 0 2251 p_saving@hotmail.com0 2205 1916-7

895 100997 สาธารณสุขสิงห์บุรี นายสราวุฒิ  บุญประกอบ นายสุพัฒน์  อ่วมน้อย เลขที่ สาธารณสุขสิงห์บุรี    ถนน ธรรมโชติ ตำบล
ต้นโพธิ์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

0 3652 3355 singhcoop@gmail.com0 3652 3355



ชสอ. 95

เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:29

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 79

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

896 100998 มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์ นายชาติ จันทนประยูร เลขที่ 154 อาคารกรมการท่องเที่ยว    ถนน พระราม 1
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

0 2219 2723 pgat.guide@gmail.com0 2219 2721-2

897 100999 ตะวันนา นายชวริศ น้อยปลิว นายพิเชษฐ์ มานี เลขที่ 599 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย14 หมู่ 4  ถนน
พัฒนา 1 แพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

02-324078602-3240781-5

898 101000 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว นายสามารถ อารี นายชูศักดิ์ เคนสิบสาม เลขที่ 219     ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว 27000

0 3724 45920 3724 4592

899 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 5096 corp.bpptr6@gmail.com0 5594 5090 ต่อ 116

900 101002 เอส พี เอส นายคุณรัตน์ เสมสุข นายวันชัย  ชัยธีระสุเวท เลขที่ 99  หมู่ 2  ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล
คลองนครเนื่องเขต อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000

0-3884-7748-9 jos.promsuwan@gmail.com0-3884-7730-47 ต่อ 113

901 101003 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนค
รพนม

ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม นางนฤมล อักษร เลขที่ 1/6    ถนน สว่างนคร (ชุมชนดอนเมือง) ตำบล
ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4251 25560 4251 2556

902 101004 บริษัท รัตนบดินทร์
และบริษัทในเครือ

นายศุภกิจ ถาวรวัฒนยงค์ นางจิราภรณ์  เชาวลิต เลขที่ 199/4 ซอยหมู่บ้านเปรมฤทัย 20    ถนน
ศรีนครินทร์ หนองบอน แขวง หนองบอน เขต ประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

02-399-458602-743-4920 ต่อ 414

903 101005 นวพลาสติก นายคัมภีร์ ธรรมวิทย์ นายชาญศักดิ์  พงษ์พานิชนุกูล เลขที่ 42  หมู่ 8   ตำบล หนองปลิง อำเภอ หนองแค
จังหวัด สระบุรี 18140

0 3637 34130 3637 3400

904 101006 โรงพยาบาลน่าน นางกัลยา  ผลบุญ นางกัลยา  ผลบุญ เลขที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน     ตำบล
ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 5471 0138 nanhopitalsavingandcredit@g
mail.com

0 5471 0138 ต่อ 3184

905 101007 จอมธนา นายจักรพรรด์ อะนา น.ส.สิริฤทัย กลีบเมฆ เลขที่ 59  หมู่ 7  ถนน ปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบล
คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี
11120

0 2979 481802-9794800 ต่อ 514,0
2979 4200

906 101008 สาธารณสุขนครปฐม นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม เลขที่ 170  ถนนเทศา     ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ 0 3421 3282 sahakorn999@gmail.com0 3421 3279-80 ต่อ
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เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73100 131,229

907 101009 คริสตจักรคริสตคุณานุกูล นายชุมพล เอี่ยมสะอาด นางขวัญใจ ศรีมาลา เลขที่ 36/3    ถนน ธรรมบูชา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

055 214 200055-259997, 08 9707
4472

908 101010 เครือบริษัทเธียรสุรัตน์ น.ส.เธียรวรรณ์ แจ้งอยู่ น.ส.ศิริพร ปรีชาไพศาล เลขที่ 43/9 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 หมู่ 7   ตำบล บางตลาด
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2962 69540 2962 6888

909 101011 พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลรี่ นางประพีร์ สรไกรกิติกุล นางสาวธัญพร  เลิศศุกระเดช เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด28   ถนน บางนา - ตราด
แขวง บางนา เขต บางนา  กรุงเทพมหานคร 10260

0 2399 4877 saving@pranda.co.th0 2361 3311 ต่อ 197,198

910 101012 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช นางสาวจิณห์นิภา แสมขาว      ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02-2739098 fiscalcooperative@gmail.com0 2273 9020 ต่อ 3203

911 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

912 101014 โรงพยาบาลโพธาราม นางสาวสุพัตรา แตงฮ้อ นางรุ่งศรี รุ่งตระกูล เลขที่ 29    ถนน ขนานทางรถไฟ ตำบล โพธาราม
อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

0 3223 3584 tasinee.noon@gmail.com032-355300-15 ต่อ 133

913 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

914 101016 กำนันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก นายสมาน นวนเกิด นายทวีศักดิ์ ทิมคล้าย เลขที่ 50/9    ถนน วังจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 15660 5525 1566

915 101017 โรงพยาบาลนครนายก นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร นายแพทย์ยงยศ เลขที่ 1/100     ตำบล นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก
จังหวัด นครนายก 26000

0 37311 1228 coop.nayokhos@gmail.com0 37311 1228

916 101018 ไทยบริติช นายกรกฎ ชะอุ่มใบ นางสาวสุพรรษา สุภาชัยวัฒน์ เลขที่ 41/1     ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2183 27630 2754 2651 ต่อ 185

917 101019 บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง นายพรเทพ วิรัชวรกุล นายประดิษฐ อำพันทอง เลขที่ 21/7  หมู่ 6  ถนน เสมาฟ้าคราม ตำบล คูคต
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2987 6500-20 ต่อ0 2987 6500-20 ต่อ 125

918 101020 พัน.สห.11 พ.ท.ธเนศ พงศ์วิพัฒน์ ร้อยโททรงวุฒิ  เสมจร เลขที่ 75/4    ถนน โยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 43400 2354 4340
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919 101021 โรงพยาบาลสุโขทัย นพ.สมเกียรติ ฉันทวรางค์ นางศิริพร วงศ์จันทรมณี เลขที่ 2/1 จรดวิถีถ่อง     ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000

 05561 3455055-611782 ต่อ 5061

920 101022 โรงพยาบาลพุทธโสธร นายสุรพงศ์ ขวัญพงศ์ นางภูชณิดา โพธิศิริ เลขที่ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา     ตำบล หน้าเมือง
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

0 3853 5900 juntra_jeab@hotmail.com0 3853 5900

921 101023 ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ นาย  ทศพล  พินิจธนภาคย์ นาง จาฏุพจน์  ดอนผา เลขที่ 115    ถนน ปราจีนบุรี ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

0 3721 7130 coop_tnk_2546@hotmail.com0 3721 7130

922 101024 สำนักพระราชวัง นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย นายปรีชาญ  อินทรไพโรจน์ เลขที่ สำนักงานพระคลังข้างที่ในพระบรมมหาราชวัง
ถนน พระลาน แขวง ไม่ระบุ เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

0 2222 8181 ต่อ
4924,4913

923 101025 สื่อสารทหาร พลเอกสุรชาติ เหลือพร้อม นาวาตรีชัชกิจ ไทยลี่ เลขที่ 183/81     แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

02-1971289 coopdjc183@gmail.com0 2197 1289

924 101027 ศวพท. พ.อ.ศุภกาญจน์ มหาคีตะ พ.ต.วีระภัตร์ บัญญัติ เลขที่ 175    ถนน พระราม 4 แขวง พระโขนง เขต
คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

0 2391 0212 papaejung@hotmail.com0 2391 0111 ต่อ 2205

925 101028 สาธารณสุขสระแก้ว นายอดุลย์  หาญชิงชัย น.ส.จิตรา  ตั้งโพธิ์ทอง เลขที่ 602/3    ถนน สุวรรณศร ตำบล ท่าเกษม อำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000

037 247807 sahakorn.s@gmail.com037 247810

926 101029 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ น.ส.จิรารัตน์ ปุราทะกา น.ส.จิรารัตน์ ปุราทะกา เลขที่ 167     ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 36000

0 4481 51280 4481 51111,086
2531961

927 101030 มณฑลทหารบกที่ 13 พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ พ.อ.หญิงศศิภาพิมพ์ เลขที่ 400    ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3642 2856-70 3642 2856-7 ต่อ 37348

928 101031 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายอนิวรรต เสงี่ยมศักดิ์ นายสฤษดิ์ สาระไทย เลขที่ 291  หมู่ 6   ตำบล บุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

0 4551 1941 - 80 4551 1941-8 ต่อ 1324

929 101032 ทรัพย์รุ่งเรือง นายทวีสิน เข็มทอง นายสุรศักดิ์  บุญรอด เลขที่ 1  หมู่ 2   ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอ พุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84130

0 7735 71200 7735 7120 และ081-
4769486

930 101033 กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์  พรหมน้อย เลขที่ 5     ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000

0 5541 4922 sahakorn.uttaradit2559@gmai
l.com

0 5541 4922
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931 101034 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์อุบลราช
ธานี

นายบัณฑิต บรรลือ นางโสรัติยา หงษ์รัมส์ เลขที่ 37    ถนน สถิตนิมานกาล ตำบล วารินชำราบ
อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190

0 4526 91950 4532 1640

932 101035 เอไอเอส นางทิพย์มณี แคว้นกอบฉิม นายเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1    ถนน พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2299 5851 aiscoop@ais.co.th0 2299 5965

933 101036 เจนบรรเจิด นายวิญญ บรรเจิดรุ่งขจร นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนศิริ เลขที่ 359    ถนน บอนสตรีท (ซอยแจ้งวัฒนะ 33)
ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2503 4995 acc13@jenbunjerd.com02-5032200

934 101037 เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง นางสาวน้ำอ้อย พรมทอง นางสาวยุพา จันคำ เลขที่ 503 บ้านคลองสวน  หมู่ 3   ตำบล บ้านคลองสวน
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

0 2461 6399 sahakornstp@gmail.com0 2461 6397-8

935 101038 พนักงานถุงเท้าไทย นายชัยยา ตีบไธสง เลขที่ 29/1  หมู่ 4 หมู่บ้าน เทศบาลสำโรงใต้ 10  ตำบล
สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
10130

0 2384 2834 training@thaisock.com0 2754 2767

936 101039 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย นางทิพย์ประภาพ ติวรเกียรติ นายรอมดอน  มะมัย เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5    ถนน สุรศักดิ์
แขวง สีลม เขต บางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500

0 2630 03220 2630 0300

937 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

938 101041 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอุบลราชธานี นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง นายอัมพล ทองพู เลขที่ 339  หมู่ 14  ถนน ชยางกูร ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4537 5057 ubonlocalcoop.com@gmail.co
m

0 4537 5054

939 101042 โรงพยาบาลปัตตานี นายประกิต สินธุอุทัย นายฉลอง มีสงค์ เลขที่ 2     ตำบล สะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี 94000

0 7332 34520 7332 3452

940 101043 โรงเรียนเตรียมทหาร น.อ.กฤษณ์ นิมมานนท์รัน น.อ.อนุพล พันธุพล เลขที่ 9     ตำบล ศรีกะอาง อำเภอ บ้านนา จังหวัด
นครนายก 26110

0 2572 51560 2572 5155

941 101044 ธพว. นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์ นางสาวนุชจรีย์ กิตติ์ปรีดาวงศ์ เลขที่ 310 อาคาร SME BANK TOWER    ถนน
พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2265 4067 -0 2265 4067

942 101045 สหภาพวายเอสภัณฑ์ นายอำนาจ ภูมิถาวร น.ส. ศิริจรรยพร แจ้งทองหลาง เลขที่ 90/3  หมู่ 9  ถนน บางนา-ตราด บางวัว ตำบล
บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3852 2227 creditsaving@yspund.co.th0 3852 2226



ชสอ. 95

เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:29

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 83

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

943 101046 พนักงานกลุ่มบริษัทแทค นางแจ่มจรัส ธนูปมัย นายสรรชัย เมฆไวกูณฐ์ เลขที่ 319    ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

tacsavings@gmail.com02-202-8000

944 101047 สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไท
ย

นายธวัชชัย  อาจวิชัย นายธวัชชัย  อาจวิชัย เลขที่ 118  หมู่ 2   ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี 20230

0 3840 8000 essocoop@gmail.com0 3840 8000 ต่อ 2495

945 101048 โรงพยาบาลหัวหิน นางสาวศีระฐา แซ่เนี้ยว นางสุไรดา ศรีอุทารวงศ์ เลขที่ 30/2    ถนน เพชรเกษม ตำบล หัวหิน อำเภอ
หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0 32 52 30000 3252 3000

946 101049 โรงพยาบาลอินทร์บุรี นางรัดดา โสจะยะพันธุ์ นางรัดดา โสจะยะพันธุ์ เลขที่ 37/7  หมู่ 1   ตำบล ทับยา อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี 16110

0 3658 19920 3658 1993-7 ต่อ 250

947 101050 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก นายธงชัย  กิติคุณานนท์ เลขที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ถนน ราชสีมา
แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 11300

0-2241-82520 2241 8250-1

948 101051 พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ นายอรรถพล ศรีเจริญทรัพย์ นายพลรัตน์ แสวงศิลป์ เลขที่ 31/1  หมู่ 2  ถนน รังสิต-องค์รักษ์ ตำบล บางยี่โถ
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2533 11710 2533 1160-9

949 101052 พนักงานบริษัทลอยตี้ นางสาวพัฒชลี ขันตะเภา นางสาวรัตน์ปราณีย์ เลขที่ 12/449  หมู่ 15   ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2743 0360 ratpranee@loytee.com0 2743 0361-8

950 101054 ครูเอกชนจังหวัดชลบุรี นายอนันต์  ทองดารา นายอนันต์  ทองดารา เลขที่ 555     ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20150

0 3824 0901 private.teacher111@gmail.co
m

0 3824 0901

951 101055 อาปิโก ฟอร์จจิ้ง นางอนัญญา มังคะลิ เลขที่ 700/20  หมู่ 6  ถนน บางนา-ตราด ตำบล
หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3821 3355-9 nattaya.t@aapico.com0 3821 3355-9

952 101056 โรงพยาบาลพระรามเก้า คุณปริญญา หุตะเมฆสิน คุณฤทัยณัฏฐ์ ลิ้มสุวัฒนกุล เลขที่ 99  โรงพยาบาลพระรามเก้า    ถนน พระรามเก้า
แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10320

0 2202 9999 9cooperative@praram9.com0 2248 8018 ต่อ HR ,
089-776-8

953 101057 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต นายน้อม ตาแก้ว นางสาวกรกันยา  อินขำวงศ์ เลขที่ 1339  อาคารอาวรรณ    ถนน ประชาราษฎร์ 1
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

0 2587 4761 aen@paco-group.com02 5870198 ต่อ 255

954 101058 โกลบอลแอนด์ไทยซอน นายนพพร พลอยงาม นางสาวพลิษฐา  พลทะยาน เลขที่ 99  หมู่ 1  ถนน บางนา-ตราด กม.36 ตำบล
หอมศีล อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3857 0034 suchart@thaixon.co.th ,
gtscc@thaixon.co.th

0 3857 0029

955 101059 กลุ่มบริษัทอาปิโก นายประทีป ชุมศรี นาววชิราภรณ์  ศรีพุทธา เลขที่ 700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร     ตำบล
บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

0 3871 7187 saving_aa@aapico.com0 3871 7200 ต่อ 2250
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956 101060 เมืองทอง นายพีระพันธ์ เหมะรัต นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต เลขที่ 361     ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

0 2503 44220 2503 5031

957 101061 เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) นายประจักษ์ สุขศรีดา เลขที่ 111/1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น ซีบอร์ด  หมู่ 4
ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
21140

suwantanee.kansuk@gm.com0 3895 4999 ต่อ 2516

958 101062 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.อ.วราเทพ บุญญะ พันตรี พันธดนย์ ทวีคำ เลขที่ 200     ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา
จังหวัด พะเยา 56000

0 5443 19090 5443 1909

959 101063 โรงพยาบาลหนองคาย นายกิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์ นายพงศกร  ศิริพูลศักดิ์ เลขที่ โรงพยาบาลหนองคาย เลขที่ 1158  หมู่ 3  ถนน
มีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 43000

0 4242 14650 4241 3456 ต่อ 466 ,0
895 8680

960 101064 บริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม นายชาตรี  เอกมณี นางกันยา  จิตรไพบูลย์ เลขที่ 218 การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง    ถนน
ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

0 2739 4971 sahakorn@dptf.co.th0 2739 4339-42

961 101065 โรงพยาบาลมะการักษ์ นายแพทย์ธานี กิตติดุษฎีธรรม นางศรีสุดา ชินมอง เลขที่ 47/12  หมู่ 4  ถนน แสงชูโต ตำบล ท่ามะกา
อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120

0 3454 1755 sunsanee1106@hotmail.co.th0 3469 4506

962 101066 บีดีไอกรุ๊ป น.ส โชคมณี นาคพรหมมินทร์ เลขที่ 46/1  หมู่ 12   ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02-7510024 nongrak_2522@hotmail.com099-1252881

963 101067 อูซูอิ นายวัฒนศักดิ์ กุลโชติ นายสมภพ ธนโชตเสถียร เลขที่ 700/454     ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3845 4353 savingcooperative@uict.co.th0 3871 7240

964 101068 พนักงานไซโก้ นายสาโรจน์ เอกสิทธิบัญชา นายบำรุง ไผทศิริพัฒน์ เลขที่ 363  หมู่ 2  ถนน นิคมสาย 13 ตำบล นิคมพัฒนา
อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

0 3863 6013 cooperative@saico.co.th0 3863 6014-23

965 101069 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2
รักษาพระองค์

ร.ท.บัญญัติ มูกขุนทอง ร.ท.ประเสริฐ จำแพง เลขที่ 222/20     ตำบล ดงพระราม อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

0 3747 51870 3747 5187

966 101070 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ ส.ต.ท.ชุมพล โพธิ์อ่อง นางสาวชลสิตา อินทรโชติ เลขที่ 558/209-210     ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

0 5688 1604 sac-cl-sawan@hotmail.com0 5633 1103

967 101071 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไ นายวิทยา  จึงมานะกิจ น.ส.วารุณี กิจสวัสดิ์ เลขที่ 42/174 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ หมู่ 5  ถนน 0 2429 03580 2429 0354-7



ชสอ. 95

เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:29

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 85

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
ทย เพชรเกษม ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด

นครปฐม 73110
968 101072 เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ นางพารณีย์ คล้ายขาน นางสาวขวัญจิรา ธงชัย เลขที่ 91/1    ถนน มาตุลี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
0 5622 6529 khuanjira.kt20@hotmail.com0 5622 6529

969 101073 ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค นายทักสิณ  บุญมาศิริ นายทักสิณ  บุญมาศิริ เลขที่ 49/22 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  หมู่ 5
ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

0 3849 4078 palita.k@universalpolybag.co
m

0 3849 4076-7

970 101074 โรงพยาบาลห้วยพลู จ.อ.ไพรัช จันทา นางผ่องศรี บุญญเลสนิรันทร์ เลขที่ 1/1  หมู่ 1   ตำบล ห้วยพลู อำเภอ นครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม 73120

0 3438 9230 pitchaphat18@gmail.com0 3438 9217

971 101075 สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย ดร.สามัคคี เดชกล้า เลขที่ 55  หมู่ 1   ตำบล รังแร้ง อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ 33120

08 6478 5163

972 101076 ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ นายวิศิษฐ วุตติวิโรจน์ นางสาววาสนา ทับทอง เลขที่ 123    ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต
ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230

0 2150 8016 vasann.thu@tqm.co.th0 2150 8888 ต่อ
7781,7782

973 101077 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา พ.ต.ท.อาซันคาน เลขที่ 182     ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 50290

0 5384 80210 5384 8021

974 101078 พนักงานลากูน่า ภูเก็ต นายธีรวุฒิ โพธรัตน์ นายพีระ ป้อมสุข เลขที่ 390/1  หมู่ 1  ถนน ศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล
อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

0 7627 0990 coopadmin@lagunaphuket.co
m

0 7636 2300 ต่อ 1306

975 101079 ในเครือร่วมเจริญ นายพัชญ์พรพงศ์ โชติพ่วง นายไชยา มากคช เลขที่ 83/50 หมู่1     ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด
ระยอง 21130

038-696-007 kaopan5@hotmail.com038-605-116 ต่อ 183

976 101080 ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ นายทวีศักดิ์ เดชผล นายพัสกร เลี้ยงบุญญพันธ์ เลขที่ 7/202  นิคมอมตะซิตี้  หมู่ 6   ตำบล มาบยางพร
อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

0 3865 00610 3865 0060

977 101081 ไทยเบนกัน นายนพรัตน์ แย้มพงษ์ นายกรีฑา  เจริญญาติประเสริฐ เลขที่ 58 ซอยวัดครูใน (สุขสวัสดิ์ 70) หมู่ 5  ถนน
สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130

0 2463 623802-463-0074

978 101082 โกเบลโก้ นายนิตพล  ช่อคำ นายบุญหนัก  ยอดจำปา เลขที่ 500 ซอย1 หมู่ 4  ถนน สุขุมวิท ตำบล แพรกษา
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
10280

0 2324 07970 2324 0588
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979 101083 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผศ.ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์ ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์ เลขที่ 125/502 คอหงส์    ถนน พลพิชัย ตำบล คอหงษ์
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90180

0 7442 5467 savinghu@hotmail.com0 7420 0300 ต่อ 390

980 101084 อินเตอร์สตีล นายณัฐพงษ์ สุตระ นายประกอบ พนารินทร์ เลขที่ 56/1  หมู่ 2   ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ
พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2384 23860 2384 0099

981 101085 ไทเท็กซ์ เอเซีย นายสุพรรณ  คำทอง นายสุพรรณ  คำทอง เลขที่ 208  หมู่ 3  ถนน สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ
ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

0 3840 0946 siriporn@tietexasia.com0 3840 0947

982 101086 ป.1 รอ. พ.อ.สิฐิจักษ์ ร่มโพธิ์ซี พันโทนัฐพล วิเชียรวรรณ เลขที่ 4 กรมทหาปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์    ถนน
ประดิพัทธ์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241 57100 2241 5710-4 ต่อ 92195

983 101087 พนักงานบริษัทอินโดรามา ปิโตรเคม นายประสาทพร พนาสิทธ์ เลขที่ 4  หมู่ 2   ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด
ระยอง 21130

0 3868 9090 nicha.p@inookama.net038-6890815

984 101088 ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) นายอดิศร แก้วบูชา นายเฉลิมชัย ชมแสง เลขที่ 900/29    ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขต
ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

0 2682 6301 sdsaard@diasia.co.th0 2686 3000#3807

985 101089 พนักงานบริษัทดีโบลด์ (ประเทศไทย) นางอัปสร ไกรพัฒนพงศ์ เลขที่ 47/304     ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2980 5646 -0 2832 4600

986 101090 พนักงานเอคโค่ นายประดิษฐ์ ย้อยสุวรรณ์ นายพูลสวัสดิ์ ไชยราบ เลขที่ 113  หมู่ 4   ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

035-716601

987 101091 ยู กรุ๊ป นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล นางสาวสิริรัตน์ จุ้ยเย็น เลขที่ 411  อาคารยูทาวเวอร์     แขวง สวนหลวง เขต
สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250

0 2731 7728 ugroup.coop@hotmail.com02-379-5099 ต่อ
1443,1518

988 101092 ของพนักงานโรงแรมอโนมา นางสาวศิรินทร ภูยาธร นายกวีรัตน์ อยู่สมบูรณ์ เลขที่ 99    ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 2255 34320 2655 5555ต่อ7424

989 101093 กลุ่ม เค ที ซี นางปราณี อุ่นสมัย นางปราณี อุ่นสมัย เลขที่ 83/83  หมู่ 3  ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130

0 2811 15810 2420 6558

990 101094 บี แอล ซี นางสาวสมพร ผ่องศิริ นางสาวณิชามล อ่วมภมร เลขที่ 48/1  หมู่ 5  ถนน หนองแช่เสา ตำบล น้ำพุ อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

0 3171 99170 3271 9900
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991 101095 ไทยโคะอิโท นายอนุสรณ์ จำปาศิลป์ นายสมยศ เจริญกุล เลขที่ 370 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  หมู่ 17   ตำบล
บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
10540

0 2705 8075 jpimwalun@tkoito.co.th0 2706 7900 ต่อ 300

992 101096 ข้าวหงษ์ทอง นายกัมปนาท มานะธัญญา นายมนัส ชูผกา เลขที่ 7    ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02 8322854,02 8322882

993 101097 พนักงานสยามคูโบต้า น.ส.นันทภรณ์ อังศุกุลธร นางสาวทิพยา ตันติศรียานุรักษ์ เลขที่ 101/19-24  หมู่ 20  ถนน นวนคร 10 ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-909-0300 ต่อ 715

994 101099 มณฑลทหารบกที่ 33 พล.ต.เกษมสุข  ตาคำ พ.อ.ขวัญประชา  แก้วแปง เลขที่ 285  ค่ายกาวิละ     ตำบล วัดเกต อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053-248624 sahakorn_2526@hotmail.com053-248624

995 101100 รวมใจฟาสโก้ คุณโชคดี สุขสุจริตพร เลขที่ 29/7-8  หมู่ 3  ถนน บางกรวย - ไทรน้อย ตำบล
บางกร่าง อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02-92620450-2447-3300

996 101102 กองพันพัฒนาที่ 4 พันตรี วินสันต์ สร้อยครบุรี พันตรี เสรี โพธิ์เงิน เลขที่ 77  หมู่ 3   ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา 90230

0 7450 12660 7450 1266

997 101103 เสริมสุข นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ นายสมเดช ใหม่ยศ เลขที่ 63  หมู่ 3  ถนน นนทบุรี - ปทุมธาน ตำบล
บางขะแยง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
12000

0 2975 3501 ต่อ 131 tippawan.payanjai@sermsukpl
c.com

0 2975-3501-10 ต่อ 677

998 101104 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย)

นายจารึก จันทรวงศ์ นายสมชาติ ศรีเรือง เลขที่ 50    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

02-9406668 HR@centrallabthai.com0 2940 6881-3 ต่อ 141

999 101105 ไทยรุ่ง รวมใจ นางชนาภรณ์ อิ่มด้วยเกียรติ เลขที่ 108/1     ตำบล แคราย อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 71400

02-814915502-811-2313

1000 101106 ฟงซันซื่อเฉิง นางมณีรัตน์ กิจแก้ว นางมณีรัตน์ กิจแก้ว เลขที่ 78 หมู่ 2 ถนนจรัลยานนท์     ตำบล บางวัว อำเภอ
บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

0 3854 0298 anuwat_hr@fongshann.com0 3854 0299

1001 101107 สยามชาร์ป นายสมพร ไชยเลี้๊ยบ นายสมพร ไชยเลี๊ยบ เลขที่ 64  หมู่ 5   ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0-3884-2509 siam_sharp.saving@hotmail.c
om

0 3857 1399

1002 101108 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็ก นายอนุชิต เพิ่มผล นายสุทิน แพกำเหนิด เลขที่ 700/332  หมู่ 6  ถนน บางนา-ตราด กม.57 ตำบล
ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

copr_tsp@hotmail.com0 3821 4334-41



ชสอ. 95

เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:29

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 88

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

1003 101109 พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลสมุท
รปราการ

นายขจรเกียรติ หินซุย นายวัฒนา จันทร์ศรี เลขที่ 93  หมู่ 11  ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล
ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290

chaiwat.s2@bangkokcable.co
m

0 2425 0441-3

1004 101110 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่
17

นางสาวอัมพา สุขสถาวรพันธุ์ นางสาวกนกวรรณ เลขที่ 165    ถนน บางลี่ - หนองวัลย์เปรียง ตำบล
สองพี่น้อง อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี 72110

035-531189035-531077 ต่อ 2904

1005 101111 พนักงานและลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร

นายมนัส วงษ์จันทร์ นางสาววรชตวรรณ หมื่นสาย เลขที่ 68/12   หมู่บ้าน อาคารซีอีซี ชั้น 3-5 ถนน
กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2158 0320 shk.os.kfk@gmail.com0 2158 0354

1006 101112 ค่ายสุรสิงหนาท พันเอกชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ พันเอกปวิน พ่วงพงษ์ เลขที่ ค่ายสุรสิงหนาท (มทบ.19)    ถนน สุวรรณศร
ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 27120

0 3724 7470 scc.mtb19@gmail.com0 3724 7470 มือถือ 087-
0027016

1007 101113 วาปีปทุม นายเสรี ไชยปัญหา นายเสนีย์ ศรีสุนทร 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

1008 101114 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
ลัย

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.มั่น เสือสูงเนิน เลขที่ 79     ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13170

0 3524 8000

1009 101115 เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ นายสำเริง มนูญผล นางสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ เลขที่ เลขที่ 548/7-8 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แยก 18
แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
10120

sahagroupcoop@gmail.com0 2294 3471

1010 101116 สำนักงบประมาณ นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์ นายทรงยศ โรจนวีระ เลขที่ สำนักงบประมาณ    ถนน พระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400

02-2739061 savings_bb@outlook.co.th0 2273-9226-7
(การเงิน),0 22651071

1011 101117 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย น.อ.สุวิทย์ โรจนจินดา เลขที่ 171     แขวง คลองถนน เขต สายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220

0 2532 4513 daoc99coop@gmail02-532 4513

1012 101118 พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน นายราเมศ เข็มเพชร นางสุชาดา ลิมปพัฒนวณิชย์ เลขที่ ง.11 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  หมู่ 13  ถนน
เสรีไทย แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี  กรุงเทพมหานคร
10510

0 2919 9841 stc-be@hotmail.com0 2919 9841
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1013 101119 ร้อกเวิธ นางญานิสาฐ ชิมะกุลพันธ์รบ นางรุ่งนภา จันทร์นาค เลขที่ 681   นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  หมู่ 2   ตำบล
คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
13160

0 3522 0835 kanittha.n@rockworth.com0 3522 0260

1014 101121 เออีซี โปรซูเมอร์ เน็ตเวิร์ค นายพงศกร นวนละมัย นางวีรวรรณ ลิ่มทอง เลขที่ 27/17    ถนน ปรมินทรมรรคา ตำบล ท่าตะเภา
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

0 7750 438608 7263 0643

1015 101122 ซียูอีแอล และ ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ นางสาวทัศนีย์ สร้อยฟ้า นางสาวการะเกด หาเรือนมิตร เลขที่ 48  หมู่ 3   ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20230

0 3840 7005 cuel_utse_svc@hotmail.co.th0 3840 7000 ต่อ 1267

1016 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

1017 101124 ไทยชินเมวา นางปรียาภรณ์ รัตนสิทธิ์ นายบัณฺฑิต ทิพย์เนตร เลขที่ 199 ซอยเพชรเกษม 120 หมู่ 12   ตำบล อ้อมน้อย
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

0 2420 98630 24200089 ต่อ 46

1018 101125 โรงงานหินอ่อนสระบุรี นายภูริต แก้วศรีงาม เลขที่ 351  หมู่ 2   ตำบล หน้าพระลาน อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี 18120

0 3635 101308 1301 4588

1019 101126 กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด นายชาลี ทวีสุวรรณ นายภาคภูมิ มีจิตร์ เลขที่ ที่ว่าการอำเภอหัวยยอด     ตำบล ห้วยยอด อำเภอ
ห้วยยอด จังหวัด ตรัง 92130

0 7527 15160 7527 1506

1020 101127 โรงพยาบาลลานนา นายแพทย์ปดุสิต ศรีสกุล นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล เลขที่ 1    ถนน ถ.สุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300

0 5399 9799 phuthmoon@gmail.com0 5399 9701

1021 101128 พนักงานบริษัท บี เค วาย นายสุชาติ เทพเรือง นายวิศัลย์ ใจดี เลขที่ 93/9  หมู่ 1  ถนน พระราม 2 ตำบล บางน้ำจืด
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 2452 85660 3444 1851-3

1022 101129 ก้าวหน้า นางบุญศิริ จือเพลียง นายอดิสรณ์ เดชบุญ เลขที่ 201  หมู่ 5   ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

0 3477 1480 ต่อ 1060 3477 1480

1023 101130 บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ นางศรีสุดา สมานกุล นางยุภาพร นิยมศักดิ์ เลขที่ 102/1,102/3  หมู่ 1  ถนน วัดดาวดึงส์ ตำบล
บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2963 91590 2963 6400

1024 101131 พนักงานบริษัทราชาชูรส นายนนทจิตต์ แสงทอง นายทมกานต์ อุ่นเรือน เลขที่ 15  หมู่ 17  ถนน แสงชูโต กม.ที่ 86 ตำบล ท่าผา
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

0 3274 32230 3274 3224
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1025 101132 พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท นางสาวสุพัตรา ศิลานิล นางสาวศิริรัตน์ สุขาภิรมย์ เลขที่ 67  หมู่ 1   ตำบล หนองกลางนา อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

0 3274 17980 3274 1799

1026 101133 กลุ่ม เอส คิว ไอ นางจินดาวรรณ สมบูรณ์ นางสาวพัชราพร จิวยงเจริญ เลขที่ 49  หมู่ 1  ถนน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ตำบล
ราษฎร์นิยม อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150

0 2921 9753 -0 2921 9751-2

1027 101134 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูตาก นายวิทศักดิ์ พิทยากิต นางณัฐธิดา ทะมา เลขที่ 13/52    ถนน สายเอเซีย ตำบล แม่สอด อำเภอ
แม่สอด จังหวัด ตาก 63110

0 553 40000 5503 5063,06 4353
3740

1028 101135 พนักงานคาสิโอไทย นายสุโช ใจกระจ่าง นายอภิชัย สุทำแข่ง เลขที่ 162  หมู่ 3   ตำบล ท่าอ่าง อำเภอ โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 30190

0 4433 84300 4433 8445

1029 101136 สยามสเตนเลสสตีล นายวชิระ มุสิกไชย เลขที่ 71/1  หมู่ 1  ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล สวนหลวง
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

0 3447 1918 wachira@siamstainlesssteel.c
om

0 3447 1917

1030 101137 กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์เคมีอุตสาหกรรม คุณยลดา นาหนองขาม คูณวรรณา คชรินทร์ เลขที่ 406 อาคารพีรพัฒน์เคมีอุตสาหกรรม    ถนน
รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

0 2290 1242 WANNA@PEERAPAT.COM0 2290 1200

1031 101138 มิกาซ่า นางสาวสุธิดา อาจชอบการ นางทิพวัลย์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขที่ 107/ 16     ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง 21140

0 3895 5403 benjawan@mikasa.co.th0 3895 5400 ต่อ 225

1032 101139 บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) นางอรุณรัตน์ ลิ้มตระกูล เลขที่ 60/29  หมู่ 4   ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน 51000

0 5358 1385 yupa@namiki.co.th0 5358 1386-9

1033 101140 ซังโกะไทย นายอนันต์ ตั้งสุนทรธรรม นางรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย เลขที่ 3/14 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  หมู่ 2   ตำบล
หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง 21120

0 3896 1876 csr@sankothai.net0 3896 1877-80

1034 101141 บีเอ็มทีพี นายณรงค์ศักดิ์  ไชยสิทธิ์ นางสาวมาลัย  ยิ้มรอด เลขที่ 967  หมู่ 4   ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

0 2709 6725 ต่อ 160 2709 6725

1035 101142 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย นางสาวประภากร สุทธิใจ นางสาวกัญจนา ต่างท้วม เลขที่ 96 ซอยพึ่งมี 29    แขวง บางจาก เขต พระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

0 2762 2970

1036 101143 ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) นายพิพัฒน์  รุ่งพิริยะเดช นางสาวกฤตยาพร ศิริศักดิ์ยศ เลขที่ 47  หมู่ 7   ตำบล สำโรง อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2748 38420 2398 0153-4
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1037 101144 บ้านไอ.พี. นางเกศินี วัฒนา เลขที่ 319     ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2324 00930 2324 0021

1038 101145 เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ นายสัมพันธ์ ตะโกท่า นางสาวจิรวรรณ มิ่งเมือง เลขที่ 50  หมู่ 13   ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร 86140

0 7762 20620 7762 2059 ต่อ 111

1039 101146 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก เลขที่ 80     ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม 44000

0 4372 2117043-722118-9 ต่อ 741

1040 101147 ไทยแอลกอฮอล์ นายณรงค์ฤทธิ์ สง่าอารีย์กุล นางสาวเหมือนฝัน แก้วงอก เลขที่ 2  หมู่ 5   ตำบล บางไทรป่า อำเภอ บางเลน
จังหวัด นครปฐม 73130

034-391025034-391021-24

1041 101148 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มุกดาหาร นางกิตติยา จันปุ่ม นายขจรศักดิ์ เสนาะจง เลขที่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 6     ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอ
หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร 49160

0 4263 50320 4263 5032

1042 101149 พนักงานเจริญธานี นายประจักษ์ มืดอินทร์ นางสาวบุษบา เสนามนตรี เลขที่ 260     ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4322 04380 4322 0400 - 14

1043 101150 สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ นายสรัณย์ ศิลาเณร นางบุญรดา ตรองจิตต์ เลขที่ 186  หมู่ 1   ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์ 32000

sossurin@hotmail.com0 4451 2616

1044 101151 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.ประพนธ์ สมพัฒนา นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ เลขที่ 118 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์    ถนน เสรีไทย
แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2375 7568 Coopnida@gmail.com0 2375 7568

1045 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

1046 101153 พนักงานยางโอตานิ นายวิเชียร สิงห์นนท์ฮัง นายสุทัศน์ โคกเทียน เลขที่ 55  หมู่ 7  ถนน เพชรเกษม ตำบล คลองใหม่
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110

0 3432 15980 3422 3333

1047 101154 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ เลขที่ 99    ถนน ปางล้อนิคม ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

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

1048 101155 บริษัทเฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้
าง

นายเฉลียว  สวัสดี นางสาวเยาวมาลย์ งามนิล เลขที่ 88 ซอยสายไหม 56   ถนน สายไหม แขวง ออเงิน
เขต สายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220

sahakorn.chalieo2558@gmail.
com

08 7531 8302
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1049 101156 สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายลิขิต บุญเกิด เลขที่ 78  หมู่ 4  ถนน ท่าดินเหนียว-เสาธง ตำบล
ทับตีเหล็ก อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี
72000

1050 101157 สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์

นายวรชิต แจ้งสีสุก นางสาวจรินภร นิยม เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์     แขวง คลองเตย เขต
คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

0 2240-36990 2616 4000 ต่อ 2112

1051 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

1052 101159 พนักงานกลุ่มแอมพาส นางนิยม ทะนาฤทธิ์ นายธนวัฒน์ วิจิตรจินดา เลขที่ 423 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย4B หมู่ 4  ถนน
สุขุมวิท ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2709 43880 2709 3868

1053 101160 สหยูเนี่ยน นายพิทยา มหานนท์ นางสาวมุทิตา พฤนท์พิตรทาน เลขที่ 142    ถนน ลาดพร้าว 80 แขวง วังทองหลาง เขต
วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

0 2539 65790 2530 0511 ต่อ 5052

1054 101161 เครือบางปะกอก นางลภัสลดา  เฟื่องฟูสถิตย์ นางสาววริษฐา  โพธิ์จันทร์ เลขที่ 362 อาคารโรงพยาบาลบางปะกอก 9    ถนน
พระรามที่ 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

0 2877 28500 2877 1111 ต่อ 11150

1055 101162 เอ็ฟซีซี นายธนิน พัดไธสง เลขที่ 286 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง    ถนน
ถ.ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

02-326027273 pc-ctr@fccthai.co.th02-32604237

1056 101163 เฉลิมชัยชาญ นายนิรันดร์ สีทาหงษ์ นายสกล อุปดิษฐ เลขที่ 536,536/1    ถนน เอกชัย-บางบอน แขวง
บางบอน เขต บางบอน  กรุงเทพมหานคร 10150

0 2898 9057 sahakorn_ccc@chalermchaich
an.co.th

02-8989050-69

1057 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

1058 101165 พนักงานคริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) นางสาวโสภิดารัตน์ พานทอง นายชลิต ชูแสง เลขที่ 727    ถนน ลาซาล แขวง บางนาใต้ เขต บางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

02-3989841 satitain@CN-thai.co.th0 2338 8082

1059 101166 พนักงานบริษัทตั้งยิ่งวัฒนา นายวศิน สุนทรมั่นคงศรี นางวรนุช หยองใหญ่ เลขที่ 33/3  หมู่ 5  ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ 0 2312 44630 2750 0781-5 ต่อ
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บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 116,112

1060 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 3283 coop_nbtc@outlook.co.th0 2271 0151-60 ต่อ 491

1061 101168 สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอำนวย สุบรรณน้อย นางปริยกร ศิริพันธ์บุญ เลขที่ 93    ถนน เทศบาล 1 ตำบล สะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

073- yingsiri1@hotmail.com073-212008 # 131

1062 101169 ข้าราชการครูพนักงานท้องถิ่นมหาสาร
คาม

นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ นางพรกมล ไทยวิจารย์ เลขที่ 251  หมู่ 12   ตำบล หนองแสง อำเภอ วาปีปทุม
จังหวัด มหาสารคาม 44120

panida2135@hotmail.com093-0965515 ,063-
0393973

1063 101170 พนักงานบริษัทไทยโทเรซินเทติลส์ นายกิตติพงษ์  ถนัดค้า นายธนวัฒน์  สิงห์ทองสุข เลขที่ 112  หมู่ 1  ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์
เขต บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2522 18270 2522 1640-7

1064 101171 พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเ
ชิงเทรา

นายจำนง มีแก้ว นายยุทธพร เรืองโชติ เลขที่ 39/1  หมู่ 1  ถนน บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบล
แสนภูดาษ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140

038-577271038-577266-9

1065 101172 โรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ นายผดุงศักดิ์ จตุรักษ์สมัย เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตึกสิรินธร ชั้น 11    ถนน
พญาไท แขวง พญาไท เขต ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร
10400

02-3544130  rajavithi@hotmail.com0 2354 8062

1066 101173 ทานตะวันอุตสาหกรรม นายวิชิต พันธ์ศรีมังกร นางจรรยา สุวรรณพงศ์ เลขที่ 143-144  หมู่ 8  ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมใหญ่
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110

0 2420 3180 coop@thantawan.com0 2811 4700

1067 101174 ตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล นางอุดมรัตน์  ดำขำ เลขที่ ชั้นล่าง อาคาร 19  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนน พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

02-2527436 coop.police@gmail.com(02) 205-2250,205-
1203,252-7436,252-9110

1068 101175 สวนมิสกวัน พลโท เทพพงศ์ ทิพย์จันทร์ พ.อ.ภูมิรัชต์ ดุษฎี เลขที่ 55    ถนน ราชดำเนินนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2628 64420 2628 6442

1069 101176 กลุ่มเกษตรไทย นายสุทธินันท์ จันทร์ลอย นายไวพจน์ มีรักษ์ เลขที่ 1/1  หมู่ 14   ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์ 60140

0 5633 8126 waiphojo.m@ktisgroup.com0 5633 8123-5

1070 101177 มหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกุศล นางสาวปณัติดา สุทธิอาจ เลขที่ 103    ถนน ชยางกูร ตำบล ขามเฒ่า อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 42532479 ่ีjulalux27@gmail.com0 42532477-8
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1071 101178 ไทยน้ำทิพย์ นายพิศิษฐ์ ฟองภู่ นางดวงพร นุชศิริ เลขที่ 416    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2374 2115 doungporn.nu@co-tntl.com0 2374 0252-60 ต่อ 7370

1072 101179 มทร.ศรีวิชัย นายสมคิด อินทร์ช่วง นางทวี สุวราช เลขที่ 109  หมู่ 2   ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80110

0 7532 98990 7577 3132

1073 101180 พนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเ
จอริ่ง (ประเทศไทย) สาขาขอนแก่น

นายจิตตภูมิ โควบุตร นางสุนี อังศุพันธ์ เลขที่ 99  หมู่ 9   ตำบล ม่วงหวาน อำเภอ น้ำพอง
จังหวัด ขอนแก่น 40310

0 4324 0888 ต่อ 1132

1074 101181 บริษัททีวีไดเร็ค นางสาวพิมลมาศ จินดาลักธ นายสำราญ สิทธิศรีจันทร์ เลขที่ 25     แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230

0 2666 08880 2666 0999 ต่อ 1911

1075 101182 โทคิน นายนิทัศน์ สุธีระวุฒิ นางสาวชาริณี ภู่ระหงษ์ เลขที่ 78/12 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว  หมู่ 1  ถนน
บางนา-ตราด กม.36 ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

0 3359 9800

1076 101183 สยามสไมล์ นายชัยยัณห์ ชื่นอรุณชัย นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจีัน เลขที่ 27/25  หมู่ 5  ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต
สายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2533 3258-9 fundstaff.isc@gmail.com086 4491904, 0 2533
3999

1077 101184 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ นายวินัย นิยโมสถ เลขที่ 53  หมู่ 2   ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11130

0 2436 5918 savingco-op@egat.co.th0 2436 5914

1078 101185 กรมการสารวัตรทหารบก พ.อ.รชต  วงษ์อารีย์ พ.อ.เมตตา อาภัสสร เลขที่ 75/3     แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

246-1216 # 126

1079 101186 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม นายแพทย์ประมุข คุณจักร คุณชญานิศวร์ โชติพิพิย์กุล เลขที่ 8    ถนน บุญเรือนฤทธิ์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053224870 cmr.co.op4@gmail.com053 920300 ต่อ 7405

1080 101187 เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครนายก นายวัลดี  วรรณราช นางวัลดี วรรณราช เลขที่ 293/64-65     ตำบล องค์รักษ์ อำเภอ องครักษ์
จังหวัด นครนายก 26120

val_deedee@hotmail.com0 3739 1094

1081 101188 พนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย นางอัญชนา ไกรวิศิษฎ์กุล นางสาวณฐินี โล่ประดิษฐ์ เลขที่ 121/17-20     แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2239 16210 2129 7361

1082 101189 บริษัทคิทซ์ (ประเทศไทย) นายสุพจน์ ทวนศรี นายไพโรจน์ วิจิตร เลขที่ 426  หมู่ 17  ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางเสาธง
อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2315 3127 Pairojvjit@gmail.com0 2315 3129
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1083 101190 กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนายายอาม นายชาติชาย วรพิพัฒน์ นายไพฑูรย์ นาสวน เลขที่ 500     ตำบล นายายอาม อำเภอ นายายอาม
จังหวัด จันทบุรี 22160

086 3666089

1084 101191 เพื่อผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี นายเอกลักษณ์ ปุกกะนันท์ นางสาวรัฐชนก อ่ำคำ เลขที่ 26/9  หมู่ 3  ถนน ลำลูกกา ตำบล ลาดสวาย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

0 2994 5199

1085 101192 พนักงานบริษัท เน็กซ์ แคน
อินโนเวชั่น

นายบุญเจือ เหลืองเจริญทรัพย์ นางสาวปริญญา เศรษฐกูลวิชัย เลขที่ 10  หมู่ 14   ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค
จังหวัด สระบุรี 18140

0 3637 4239 parinya2@nextcan.co.th0 3637 1225-37

1086 101193 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ดร.สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก เลขที่ 281     ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ 31000

044-634910044-634910

1087 101194 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย พล.ต.ต.สมจิตร์ ทองแท่ง พ.ต.อ.สถาพร ศรีภิรมย์ เลขที่ 253     ตำบล ธานี อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย 64000

055-622062 sahakorn253@gmail.com055-622062

1088 101195 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกุมวาปี นายสมชาย มาตย์ศรีกลาง เลขที่ 190/4     ตำบล กุมภวาปี อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 41110

089-8412056

1089 101196 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 พันโทรัฐวุฒิ กระบวนรัตน์ ร.อ.สมศักดิ์ เมยประโดน เลขที่ ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์     ตำบล โนนสูง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

042-042-295156

1090 101197 กองกำกับการ 2
กองบังคับการฝึกพิเศษ

พ.ต.ท.จุมพลภัทร์ มณีวรรณ์ ด.ต.ประพนธ์ กล้องเจริญ เลขที่ 180  หมู่ 4   ตำบล วังเย็น อำเภอ แปลงยาว
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

038-589118038-589119 # 225 ,085-
0967291

1091 101198 พนักงานบริษัท ซี เค ชูส์
(ประเทศไทย)

นางสาวสุมนา นวลแก้ว นางสาวอรณี ถูวะศรี เลขที่ 499  หมู่ 7  ถนน มะลิวัลย์ ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

043-255563043-255555-8

1092 101199 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นนทบุรี นางสาวสุวคนธ์ สมใจ นายสมพล ตันติสันติสม เลขที่ 199  หมู่ 2   ตำบล บางสีทอง อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11130

0 2496 12530 2496-1251-2,09-2208-
1162

1093 101200 ปิ่นทองกรุ๊ป นายปริญญา เพ็ชรจรัส นายสิทธิชัย อภิชนพงศา เลขที่ 81/109  หมู่ 1  ถนน พระราม 2 แขวง ท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150

0 2417 0154-9 pcopinthong@gmail.com0 2416 9772

รวมสหกรณ์ เลขที่สมาชิก 100001 ถึง 101200 ทั้งหมด 1,093 สหกรณ์


