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เวลาที่พิมพ์: 11:11:21

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 1

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

1 100047 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ชาญวิทย์ นายสัญชัย  เตชะมนูญ เลขที่ 114    ถนน สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

02 261 5703, 02 262 swutccmail@swutcc.co.th02 259 1474, 02 258
0227

2 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

3 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

4 100081 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ผศ.วิมล  รอดเพ็ชร เลขที่ ตู้ ปณ. 1012  ปณฝ.เกษตรศาสตร์     แขวง
ลาดยาว เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10903

0 2 579 5521, 02 942 kuscco@gmail.com0 2579 5561 - 64,02-
5797521

5 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

6 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

7 100126 กรมส่งเสริมการเกษตร นายกมล  เกษมสุข นายวีระ  โตสงคราม เลขที่ 2143/1    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

02-558 0165 sahakorn_doae@hotmail.com02 579 0885, 02-579-
8699 ต่อ 104 ,02-
5798699

8 100142 กรมวิชาการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล นายวินัย ชื่นจิตต์ เลขที่ 50 ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2561 1502 doacoop@gmail.com0-2940-5088-9,080-
4390844,080-
5583070,084-9223897,

9 100176 เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา นายอารีย์  สืบวงศ์ นางวรรวิมล ประสงค์ดี เลขที่ 2249 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว    ถนน ลาดพร้าว
แขวง วังทองหลาง เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
10310

0 2530 6237,0 2932 teerachat@gmail.com0 2538 3021 ต่อ 181, 0
2530 6237,0 2932 4635

10 100181 การเคหะแห่งชาติ นางนันทนา ฤทธิ์พริ้ง นายสมชาติ เจริญทรัพย์ เลขที่ 905  ที่ทำการการเคหะแห่งชาติ    ถนน นวมินทร์
แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

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

11 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
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12 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

13 100200 พนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) นายธีราสัย เสนาะเมือง นายธีราสัย เสนาะเมือง เลขที่ 1404 คลังน้ำมันเชฟรอน ตึก HET ชั้น 4    ถนน
นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

02-6964320 mwgd@chevron.com0 2696 4281-2

14 100204 และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายอภิชาต ครุฑทอง นางโสฬภิดา ณรงค์ฤทธิเดช เลขที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง 202 ชั้น 2
อาคารเวียงผา    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2310 8060 sahakorn_ru41@hotmail.com0 2310 8060

15 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 2334 juscoop55@gmail.com02-938-1049-50

16 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

17 100211 ตำรวจป่าไม้ พ.ต.อ.สืบศักดิ์  ชลาวิวัฒน์ รท.อานนท์ เลขที่ 61 กองตำรวจป่าไม้    ถนน พหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขต บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10900

18 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 3824 shkrn029363824@gmail.com0 2936 3824

19 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

20 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

21 100244 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสุวรรณี ตันติรจนาวงศ์ นางสาวสุภาพรรณ เลขที่ 93    ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

cooperative@set.or.th0 2009 9707



ชสอ. 12

memb_report03 ภูมิภาค กรุงเทพฯ พื้นที่ 2

/

เวลาที่พิมพ์: 11:11:21

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 3

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

22 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.com0 2242 3578-80

23 100256 พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์ นางระตินันท์  อัศวชัย เลขที่ 99 ซอยรูเบีย   ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง
เขต คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

02 391 6266 ratinun@bjc.co.th02 367 1417-9

24 100263 สภาวิจัยแห่งชาติ นายเอนก บำรุงกิจ นายศุภโชค สมบูรณ์กุล เลขที่ 196    ถนน พหลโยธิน แขวง บางเขน เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2579 7605 coopnrct@hotmail.com0 2579 1370 ต่อ 474,0
25797605

25 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

26 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

27 100293 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางวนิดา  สุฐิติวนิช น.ส.เทียมจันทร์  ขำสายทอง เลขที่ 126/1    ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต
ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400

02697-6579 sav.coop@utcc.ac.th0 2697 6579

28 100294 บริษัท ทีโอที นายสุรพล รักษาสันติ เลขที่ 89/2  หมู่ 3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง
เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2574 9364 totcoop55@hotmail.com02 5749067,025682141

29 100295 17 รามอินทรา พล.ต.ชัชวาล  มั่นศุข พ.อ.หญิง พูลทรัพย์ เลขที่ 17 ซอยรามอินทรา 2/1    แขวง อนุสาวรีย์ เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2971 7435 mcf.0295@gmail.com0 2252 - 0439,0 2971
7435

30 100313 อสมท นายวิชา อัศวะวิบูลย์ นายธีรนันท์ เกตุกราย เลขที่ 63/1    ถนน พระราม 9 แขวง ไม่ระบุ เขต
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

0 2201 62930 2201 6349

31 100320 พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่
งประเทศไทย

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

0 2941-01310 2941 0131

32 100326 กรมพลาธิการทหารอากาศ พลอากาศตรี สุระ  ไชโย นางชนก  ร่วมสุข เลขที่ 171    ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

02 531 7906 mcf.0326@gmail.com02 155 1752

33 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
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34 100342 พนักงานยาสูบ นายสุุรจิต  กัลยาณมิตร นางสุภาภรณ์  ตรีทศานนท์ เลขที่ 184 สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ    ถนน
พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

0 2252 1741 tobaccosaving@yahoo.com0 2229 1195

35 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

36 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

37 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

38 100388 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ต.สมชาย  พงศ์พระธานี พล.อ.ต.พนธุ์เทพ เลขที่ 171    ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

02 533 82190 2533 8219,02-
1551725,02-1551276

39 100389 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก

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

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

40 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

41 100400 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นางสาวอำพัน  ชื่นเนียม เลขที่ 2380    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

02 940 1522 exat.scc@gmail.com09 940 1521, 02 940
1209

42 100407 องค์การแก้ว นายนวรัตน์  ขุนนากลัด นางจงจิตน์ รุ่งเลิศ เลขที่ 9 ห้อง 116 อาคาร เอ็ม อี โอ เฮาส์
ซอยข้างศูนย์เยาวชนบางนา   ถนน สรรพาวุธ แขวง
บางนา เขต บางนา  กรุงเทพมหานคร 10260

0 2173 4996 gosce2530@gmail.com0 2173 4996

43 100411 บริษัท ท่าอากาศยานไทย นายสมชัย สวัสดีผล นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ เลขที่ 333    ถนน เชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2535 18850 2535 1490

44 100436 เชฟรอนประเทศไทย นายสุรพัฒน์ รุ่งเรือง นางสาวศิวพร อาจาริยะ เลขที่ 19 ชั้น G อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า
ถนน รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

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

45 100438 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ น.อ.หญิงอรุณรัตน์ บุญเกษม เลขที่ 171     แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง 0 2531 2115 mcf.0438@gamil.com0 2531 2115
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เวลาที่พิมพ์: 11:11:21

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 5

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
กรุงเทพมหานคร 10210

46 100450 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พ.อ.ณัฐเจษฎ์ สุบรรณรัตน์ ร.อ.สินธรรม แก้วจำปาสี เลขที่ 106  หมู่ 3  ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

00 2521 3412 , 0 2551
1088 , 0

47 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

48 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

49 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

50 100461 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ เรื่อตรีหญิง ภูมิรัตน์ ชัยศิริ เลขที่ 2  หมู่ 3  ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวง ทุ่งสีกัน
เขต ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2152 0926 ต่อ 307 sahagorn89@gmail.com02-15200926 ต่อ 308

51 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

52 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 ,02-
5371494-9

53 100488 ทนายความแห่งประเทศไทย นายวิเชียร ชุบไธสง นายอังคาร  ดวงผาเวียง เลขที่ 76/109    ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2629 19190 2522 7499,083-
0408663

54 100499 การกีฬาแห่งประเทศไทย นายสังเวียน บุญโต นางอรพรรณ คำเพ็ง เลขที่ 286    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

02-1867597 satkktsaving@gmail.com02-1867597

55 100504 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริย
าธิราช

พลอากาศโท วิเชียน ธรรมาธร นาวาอากาศเอกชาติชาย เลขที่ 171/1    ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2155 1383 mcf0504@gmail.com0 2523 6151-9 ต่อ
31923,0 2155 1383,0
2155 1923

56 100507 พนักงานบริษัทขนส่ง นายมาโนช สายชูโต นางสาวจุฑามาศ บุญถาวร เลขที่ 999    ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2936 2341 sahakornborkorsor@hotmail.c
om

0 2936 2341

57 100514 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสมลักษณ์ คีรีแลง เลขที่ 2398/80  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    ถนน
พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร

0 2940 19410 2579 6527
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เวลาที่พิมพ์: 11:11:21

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 6

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
กรุงเทพมหานคร 10900

58 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

59 100536 กรมป่าไม้ นายจงเจริญ  กิจสำราญกุล นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ เลขที่ 61    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

02 579 7356 forestcoop@gmail.cm02 579 7070

60 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

61 100547 กรมการพัฒนาชุมชน น.ส.ขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์ นางอนัญญดา  ตันวิสุทธิ์ เลขที่ 120  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  หมู่
3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

02 143 8970 cdd-coop@windowslive.com02 143 8144 - 51

62 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

63 100570 เบญจมิตร นายยงยุทธ  พรมเชื้อ นายสุธานี  อุดมผล เลขที่ 499 อาคารเบญจมิตร ชั้น 7  หมู่ 3  ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

02 016 5534 marut_b@benchachinda.co.th02 016 5528

64 100580 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายบัญชา คำจินดา นางวิวรรณ ลาภอนันต์ เลขที่ 200    ถนน งามวงศ์วาน แขวง จตุจักร เขต
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

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

65 100581 กองบัญชาการกองทัพไทย พลตรี วิชา  ไผ่เกาะ นาวาโทหญิงณัฐสุดา เลขที่ ตู้ ปณ. 62 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10215

0 2575 4496 rtarffscoop@gmail.com0 2575 4496

66 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

67 100585 มหาวิทยาลัยเกริก น.ส.ณัฐถะปราบ  คล้ายประสิทธิ์ น.ส.พรศิริ  ศรีสุพล เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1    แขวง อนุสาวรีย์ เขต
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

02 552 3500-9 ต่อ 34302 552 3500 - 9 ต่อ 441

68 100586 กรมการขนส่งทางบก นายกมล  บูรณพงศ์ นายอมรศักดิ์ พู่วณิชย์ เลขที่ 1032  อาคาร 3 ชั้น 1    ถนน พหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

0 2272 5353 DLT_sahakorn@hotmail.com0  2272 - 6142,02-272-
5753,02-272-5353
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วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 7

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

69 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

70 100610 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากา
ศ

พล.ออ.พิชัย เข้มนจันทร์ นอ.จิรัฏฐ์ ทรัพย์สอน เลขที่ 171    ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

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

71 100613 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดร.จีระประภา  ละอองคำ เลขที่ 592 ซอยรามคำแหง 24   ถนน รามคำแหง แขวง
หัวหมาก เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2300 4563 ausavings@au.edu0 2300 4543 - 62 ต่อ
1220 1106

72 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

73 100632 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร นางโชติกา  บุญรังศรี เลขที่ อาคาร4 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ด้านฝึกอบรม
นิคมรถไฟ กม.11  หมู่ 1  ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 19000

02-537 9278,02- srusct2555@gmail.com 0 2936 0405, 02 537
9140,02-9360400 ต่อ
13,17

74 100636 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ นายสมเกียรติ คูวิจิตรสุวรรณ 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

75 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
2072,090-4092020

76 100662 พนักงานการประปานครหลวง นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว นางประชุม สวัสดิชัย เลขที่ 400    ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2982 87990 2503 9996

77 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

78 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

79 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

80 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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81 100710 สถาบันการบินพลเรือน นายจำรัส  เลาสัตย์ นายไพรัช ลออเงิน เลขที่ 1032/355     แขวง จอมพล เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2272 5296  , 02272
6138

82 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

83 100733 พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

นายชำนาญ อยู่สอาด นางกรกกร อยู่สอาด เลขที่ 8/186 ซอยอมรพันธ์นคร 8   ถนน สวนสยาม
แขวง คันนายาว เขต บึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10230

0 2919-9025 fsbmta27@gmail.com0 2540 6251 - 2

84 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

85 100765 องค์กรอิสระ นางสาวสุรัญญา วิมุกตายน นางสุรีย์รัตน์ พึ่งศักดิ์ศรี 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

86 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

87 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

88 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

89 100793 เวชธานี นายพงษ์ คงกิตติมากุล นางสาวขนิษฐา บุญเพียร เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 111   ถนน ลาดพร้าว แขวง
คลองจั่น เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2734 0390 credit-uion@vejthani.com0 2734 0000  ต่อ  2525

90 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

91 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

92 100844 รวมใจเป็นหนึ่ง นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร นายปรีชากิจ  แสงสังข์ เลขที่ 303  หมู่ 3  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน
เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2797 59240 2797-5924
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93 100848 วินเซอร์โฮเต็ล ดร.วิภาภรณ์  โบว์เสรีวงศ์ น.ส.อลิสา  บุณยรัตพันธุ์ เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 20   ถนน สุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขต คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

02 262 121002 262 1234 ต่อ 1209

94 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

95 100852 เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป นางสาวปราณี  ศรีกำเหน็ด นางสาวเด่นนภา แจ้งไสว เลขที่ 5 ซอยบางนา-ตราด 56   ถนน บางนา-ตราด แขวง
บางนาใต้ เขต บางนา  กรุงเทพมหานคร 10260

0 2338 3961 karachta.it@gmail.com0 2338 3333 ต่อ
1135,1137

96 100866 พนักงานซีเคียวริคอร์ นายสุชีพ ทองขาว นายชนชล จงรัตนมิ่ง เลขที่ 96  หมู่ 3  ถนน วิภาวดีรังสิต-รังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2973 5116 ,0 2552 securicor.coop@gmail.com0 2973 5116 ,0 2552
2446,0 2973 6010 ต่อ
366

97 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

98 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

99 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

100 100912 กรมช่างโยธาทหารอากาศ พล.อ.ต.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด น.อ.ประกิต เที่ยงจิตร์ เลขที่ 171  หมู่ 2  ถนน พหลโยธิน แขวง สีกัน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

0 2523-3341 civilcoop26@gamil.com0 2523-3341

101 100936 สปท. พ.ท.สนธิเดช มุขศรี จ.ส.อ.วิสุทธิ์ จันทร์กษม เลขที่ 62    ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต
ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400

0 2691 9615 ton.hom27@hotmail.com0 2691 9615

102 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

103 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

104 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
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105 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

106 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 0564 pattaraporn.san@cptrading.co.
th

0 2625 7706

107 100990 พนักงานแอมเวย์ นายเกริกวรรธน์ อัศวรัตนรักษ์ นางสาวศศิธร  คงมณี เลขที่ 1199/1    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

0 2713 8229 vnachattawan@amway.com0 2713 8000 ต่อ 4209

108 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

109 101025 สื่อสารทหาร พลเอกสุรชาติ เหลือพร้อม นาวาตรีชัชกิจ ไทยลี่ เลขที่ 183/81     แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

02-1971289 coopdjc2018@gmail.com0 2197 1289

110 101027 ศวพท. พล.ท.นพดล  แสงพลสิทธิ์ พ.อ.อภิชาติ  วงศ์วัฒนา เลขที่ 175    ถนน พระราม 4 แขวง พระโขนง เขต
คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

02 391 1989 papaejung@hotmail.com02 391 1989

111 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

112 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

113 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

114 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

115 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

116 101104 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง นายจารึก จันทรวงศ์ นายสมชาติ ศรีเรือง เลขที่ 50    ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 02-9406668 HR@centrallabthai.com0 2940 6881-3 ต่อ 141
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เวลาที่พิมพ์: 11:11:21

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 11

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
(ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร 10900

117 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

118 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

119 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

120 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

121 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

122 101142 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย นางสาวประภากร สุทธิใจ นางสาวกัญจนา ต่างท้วม เลขที่ 96 ซอยพึ่งมี 29    แขวง บางจาก เขต พระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

0 2762 2970

123 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

124 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

125 101157 สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์

นายวรชิต แจ้งสีสุก นางสาวจรินภร นิยม เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์     แขวง คลองเตย เขต
คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

0 2240-3699 thanapornniyom66@gmail.co
m

0 2616 4000 ต่อ 2112

126 101160 สหยูเนี่ยน นายพิทยา มหานนท์ นางสาวมุทิตา พฤนท์พิตรทาน เลขที่ 142    ถนน ลาดพร้าว 80 แขวง วังทองหลาง เขต
วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

0 2539 6579 mutita_fin@venus.th.com0 2530 0511 ต่อ 5052
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เวลาที่พิมพ์: 11:11:21

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 12

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

127 101162 เอ็ฟซีซี นายธนิน พัดไธสง เลขที่ 286 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง    ถนน
ถ.ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

02-326027273 pc-ctr@fccthai.co.th02-32604237

128 101165 พนักงานคริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) นางสาวโสภิดารัตน์ พานทอง นายชลิต ชูแสง เลขที่ 727    ถนน ลาซาล แขวง บางนาใต้ เขต บางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

02-3989841 kannikkon@cn-thai.co.th0 2338 8082

129 101170 พนักงานบริษัทไทยโทเรซินเทติลส์ นายกิตติพงษ์  ถนัดค้า นายธนวัฒน์  สิงห์ทองสุข เลขที่ 112  หมู่ 1  ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์
เขต บางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

0 2522 18270 2522 1640-7

130 101178 ไทยน้ำทิพย์ นายพิศิษฐ์  ฟองภู่ นางดวงพร  นุชศิริ เลขที่ 416    ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

02 374 2115 doungporn.nu@co-tntl.com02 374 0252-60 ต่อ 7370

131 101181 บริษัททีวีไดเร็ค นางสาวพิมลมาศ จินดาลักธ นายสำราญ สิทธิศรีจันทร์ เลขที่ 25     แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230

0 2666 0888 aphisit_p@tvdirect.tv0 2666 0999 ต่อ 1911

132 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

133 101188 พนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย นางอัญชนา ไกรวิศิษฎ์กุล นางสาวณฐินี โล่ประดิษฐ์ เลขที่ 121/17-20  อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 6A
ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

02-64132060 2129 7361

134 101202 กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ นางพรรณทิพา  ทองจินดาวงศ์ นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์ เลขที่ 969    ถนน หลวงแพ่ง แขวง ทับยาว เขต
ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520

pornpimol.p@sggsavingco-
op.com

0 2949 9500 ต่อ 483,0
23265800,081-8706593

135 101208 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศเอกชนัท รัตนอุบล พลอากาศตรีชูชาติ บุญจันทึก เลขที่ 171  หมู่ 10  ถนน สนามบิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

02-523 3831 ต่อ 2502-523 3831
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