
ชสอ. 12

อาชีพ ตำรวจ

/

เวลาที่พิมพ์: 11:04:02

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 1

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

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

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

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

12 100069 ตำรวจภูธรสุรินทร์ พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ นางสาวปัทมาวดี สุขวาสนะ เลขที่ 516 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 0 4451 2512 pscsurin@hotmail.com0 4451 4667,0 44 51664 ,
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อาชีพ ตำรวจ
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:02

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 2

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
ถนน หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4451

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 100110 ตำรวจลำปาง พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี นางดวงใจ ธรรมลังกา เลขที่ 24    ถนน พระแก้ว ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5422 56500 5422 5650

22 100118 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 พ.ต.ท.หญิง พัชรา ฤาชา เลขที่ 187 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
หมู่ 4  ถนน นิตโย ตำบล หนองบัว อำเภอ

0 4222 1245 bpp24.coop@gmail.com08 5000 3032
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:02

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 3

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 100145 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109    ถนน ข้างวัง ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3427 58400 3427 5840 , 0 3421
8393

31 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

32 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

33 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
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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
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45 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

46 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

47 100171 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.พรหมณัฎฐเบต นางหนูเกษ บุญรัตน์ เลขที่ 192 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
หมู่ 13  ถนน ศูนย์ราชการ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4323 7988 policekhonkaen@gmail.com0 4323 7988,089-
4222071-086-8555038

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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

54 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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55 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

56 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

57 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

58 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

59 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

60 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

61 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

62 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

63 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

64 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

65 100206 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.ฏิษพจณ์ อิศรางกูร ณ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี    ถนน 036 421662(036) 421662
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นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 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

72 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

73 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

74 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
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75 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

76 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

77 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

78 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

79 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

80 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

81 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

82 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

83 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

84 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
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85 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

86 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

87 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

88 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

89 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

90 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

91 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

92 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

93 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

94 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

95 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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สุพรรณบุรี 72000

96 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

97 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

98 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

99 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

100 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

101 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

102 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

103 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

104 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

105 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

106 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
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:02

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 11

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

107 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

108 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

109 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

110 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

111 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

112 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

113 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

114 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

115 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

116 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
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

117 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

118 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

119 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

120 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

121 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

รวมสหกรณ์ อาชีพ ตำรวจ ทั้งหมด 121 สหกรณ์


