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เวลาที่พิมพ์: 11:04:27

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 1

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

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 100088 ครูสุพรรณบุรี นายสัญญา รอดทรัพย์ นางวันดี โชติวรรณ เลขที่ 476    ถนน ประชาธิปไตย ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000

0 3552 18700 3551 1492

8 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

9 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

10 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

11 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

12 100145 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109    ถนน ข้างวัง ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3427 58400 3427 5840 , 0 3421
8393
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:27

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 2

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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 100242 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง นางนุชนาฏ แก้วไทย เลขที่ 237    ถนน พิทักษ์ชาติ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

032-611625 coop_0242@hotmail.com032-611625

20 100340 สาธารณสุขสมุทรสงคราม นายนิคม เจริญดี นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี เลขที่ 31 ซอยบางประจัน    ตำบล แม่กลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

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

21 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

22 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

23 100367 กองบิน 5 นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ เลขที่ 135  หมู่ 5   ตำบล เกาะหลัก อำเภอ 0 3260 4526 -0 3260 4526
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:27

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 3

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000

24 100378 โรงเรียนการกำลังสำรอง พันเอก เกษม  ตราชู พันเอก อิทธิกร ศิริวัลย์ เลขที่ กองบัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์     ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77160

032-555026032-555026

25 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

26 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

27 100422 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคี
รีขันธ์

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

0 3260 20160 3260-2017

28 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

29 100467 สาธารณสุขราชบุรี นายอภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย นายเฉลิม ลภัสบุญทวี เลขที่ 421    ถนน ศรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

032-328497032-328497

30 100476 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณ
บุรี

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

0 3552 40880 3552 4088-99

31 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

32 100524 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นางอรสา อินทุยศ นางสาวพรรณี วชิรญานนท์ เลขที่ 708     ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

034 716608 somdetcoop@gmail.com034  716608

33 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
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:27

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 4

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

34 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

35 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

36 100555 ตำรวจสุพรรณบุรี พล.ต.ต.สุคุณ   พรหมายน พ.ต.ท.ทวีวิชญ์  วงศ์วิเศษ เลขที่
อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำบล สนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000

0 3553 5682,0 3553 tvith-wong@hotmail.com035-535682

37 100563 สมานมิตร นายสมควร พึ่งพงษ์ เลขที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำบลอ่าวน้อย     ตำบล อ่าวน้อย
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

032 550895032  611080

38 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

39 100645 ราชาเซรามิค MR.LIN CHIN-YAO นางเรวดี ภัทรสิริปัญญา เลขที่ 8  หมู่ 3   ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี 70110

032-201405(032) 201403-4

40 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

41 100678 กระจกเพชรมงคล นายอธิป ดาวประกายมงคล นางสาวกชวรรณ จรรยาสวย เลขที่ 3/1  หมู่ 11   ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

032 368153032 368152

42 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

43 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

44 100718 ครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ นายประสิทธิ์ นวลศรี นางนาลินี บุญถนอม เลขที่ สนง.สามัญศึกษาจ.ประจวบคีรีขันธ์    ถนน
สละชีพ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ

(032) 602436 samun38@outlook.com(032) 602436,080-
4355889
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 5

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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

50 100786 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว นางสาวเบณจวรรณ  ทองคำ นางสาวอาทิตยา เลขที่ 198  หมู่ 1  ถนน บ้านแพ้ว - พระประโทน ตำบล
บ้านแพ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120

034 419568 sahakorn.bph@gmail.com034 419568

51 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

52 100810 ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ นายพิชัย  อัมระนันท์ นายไฉน  จัดวงศ์ เลขที่ 33/3  หมู่ 3   ตำบล นครชัยศรี อำเภอ นครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม 73120

0 3433 19150 3433 1788 - 90

53 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

54 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

55 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

56 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
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:27

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 6

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

57 100873 ไทยโอซูก้า นายไพฑูรย์  หิรัญการ - เลขที่ 50  หมู่ 8   ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

0 3487 81850 3487 8187

58 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

59 100889 กองพลพัฒนาที่ 1 พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร์ พ.อ.สมศักดิ์ ภาคอรรถ เลขที่ ค่ายศรีสุริยวงศ์ 80  หมู่ 8   ตำบล ดอนตะโก
อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

032-324930 1devdivscp@gmail.com087-3677233

60 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

61 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

62 100935 โรงพยาบาลเพชรบุรี นายแพทย์หนึ่ง แท่นมณี นายพินิจ  ทองอ่อน เลขที่ 53    ถนน รถไฟ ตำบล คลองกระแชง อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

032-425205 coop2557@hotmail.com089-4488036

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 100994 พนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายสุเทพ แสงเพลิง นางสาวทศนาถ  อุนทริจันทร์ เลขที่ 888    ถนน ทหารบก ตำบล บ่อพลับ อำเภอ 0 3425 3850 ncmsavingcredit@gmail.com0 3425 3850 ต่อ 22
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:27

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 7

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

69 101008 สาธารณสุขนครปฐม นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม เลขที่ 170  ถนนเทศา     ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73100

0 3421 3282 sahakorn999@gmail.com0 3421 3279-80 ต่อ
131,229

70 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

71 101048 โรงพยาบาลหัวหิน นางสาวศีระฐา แซ่เนี้ยว นางสุไรดา ศรีอุทารวงศ์ เลขที่ 30/2    ถนน เพชรเกษม ตำบล หัวหิน อำเภอ
หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0 32 52 30000 3252 3000

72 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

73 101071 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไ
ทย

นายวิทยา  จึงมานะกิจ น.ส.วารุณี กิจสวัสดิ์ เลขที่ 42/174 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ หมู่ 5  ถนน
เพชรเกษม ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด
นครปฐม 73110

0 2429 03580 2429 0354-7

74 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

75 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

76 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

77 101105 ไทยรุ่ง รวมใจ นางชนาภรณ์ อิ่มด้วยเกียรติ เลขที่ 108/1     ตำบล แคราย อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 71400

02-814915502-811-2313

78 101110 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่
17

นางสาวอัมพา สุขสถาวรพันธุ์ นางสาวกนกวรรณ เลขที่ 165    ถนน บางลี่ - หนองวัลย์เปรียง ตำบล
สองพี่น้อง อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี 72110

035-531189035-531077 ต่อ 2904

79 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

80 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
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เวลาที่พิมพ์: 11:04:27

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 04/04/2561

หน้าที่: 8

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

81 101129 ก้าวหน้า นางบุญศิริ จือเพลียง นายอดิสรณ์ เดชบุญ เลขที่ 201  หมู่ 5   ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

0 3477 1480 ต่อ 1060 3477 1480

82 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

83 101132 พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท นางสาวสุพัตรา ศิลานิล นางสาวศิริรัตน์ สุขาภิรมย์ เลขที่ 67  หมู่ 1   ตำบล หนองกลางนา อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

0 3274 17980 3274 1799

84 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

85 101147 ไทยแอลกอฮอล์ นายณรงค์ฤทธิ์ สง่าอารีย์กุล นางสาวเหมือนฝัน แก้วงอก เลขที่ 2  หมู่ 5   ตำบล บางไทรป่า อำเภอ บางเลน
จังหวัด นครปฐม 73130

034-391025034-391021-24

86 101153 พนักงานยางโอตานิ นายวิเชียร สิงห์นนท์ฮัง นายสุทัศน์ โคกเทียน เลขที่ 55  หมู่ 7  ถนน เพชรเกษม ตำบล คลองใหม่
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110

0 3432 15980 3422 3333

87 101156 สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายลิขิต บุญเกิด เลขที่ 78  หมู่ 4  ถนน ท่าดินเหนียว-เสาธง ตำบล
ทับตีเหล็ก อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี
72000

88 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
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