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เวลาที่พิมพ์: 11:11:05

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 1

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

1 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

2 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

3 100015 ครูตรัง นายสุวิทย์  ฟองไทย นายพิชิต สิงห์อินทร์ เลขที่ 111 ซอย5   ถนน วิเศษกุล ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

075 211 992, 075- ttsccinfo@gmail.com075-270611-2

4 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 ,075-
320100 กด 7

5 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

6 100035 ครูนราธิวาส นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ 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

7 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

8 100040 ครูยะลา นายโชคดี คลังจันทร์ นางรัชนี กาญจนานุชิต เลขที่ 375    ถนน สิโรรส ตำบล สะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

073 244 489 coopyala2@gmail.com073 212 509 , 073 214
473

9 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@hotmail.com0 7371 0495

10 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

11 100050 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ด.ต.สมเกียรติ  ประทุมชัย นางสาวเยาวนิตย์ แป้นเกลี้ยง เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร     ตำบล
นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

077 507 585 chumphon_policecoop@hotm
ail.com

077 507 585, 088 758
3242

12 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
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13 100056 ครูพัทลุง นายจตุรงค์ สุขแก้ว นายประสพ ยกฉวี เลขที่ 439/15    ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000

074 621326 coop.phatthalung@gmail.com0 7461 3322  , 0 7462
1326

14 100057 ตำรวจตรัง พ.ต.ท.สมการณ์  สมาพงค์ นางสาวอมรา ท่าจีน เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง    ถนน
รื่นรมย์ ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง
92000

075 213046 natt6491@gmail.com0 7521 3046

15 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

16 100064 ครูกระบี่ นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน เลขที่ 18    ถนน กระบี่ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่ 81000

0 7563 01870 7561 1247

17 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

18 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

19 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.com077-596762-4

20 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

21 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

22 100090 ครูภูเก็ต นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ นางอิศรา ณ นคร เลขที่ 6/4  หมู่ 3  ถนน รัษฏานุสรณ์ ตำบล รัษฏา อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

076-354770 pktcoop.com@gmail.com076-685212,076-
354770,094-5799911

23 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

24 100139 ตำรวจพัทลุง ดาบตำรวจพันธ์ชัย ชัยด้วง น.ส.สุภา สุวรรณเดชากุล เลขที่ 3/1 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ถนน ช่วยทุกขราษฎร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000

0 7461 7582 phatthalungsaving59@gmail.c
om

0 7462 0412
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25 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.com0 7534 5531, 0 7535
6434

26 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

27 100224 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.เมธี  สรรพานิช นายศรีวิทย์  ส่งศรี เลขที่ 15    ถนน กาญจนวนิชย์ ตำบล คอหงษ์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

074 286 930 poruthai@psu.ac.th074 286 931-3

28 100229 ตำรวจสตูล ด.ต.วีระพงษ์  สอนขำ นางสาววาสนา  โชคสมัย เลขที่ 57/3  กองกำกับการตำรวจภูธร    ถนน สตูลธานี
ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000

074 724 218 police229@gmail.com074 740 523

29 100230 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ไพศาล ดำขำ นางสาวชญาณ์ทิพย์ ศรีเจริญ เลขที่ 198   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ถนน ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

0 7534 0773 chayatip14@gmail.com0 7534 0773

30 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

31 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.com077-950517-8 ,086-
4792542

32 100267 พนักงานไทยซาร์โก้ นายวรสิทธิ์  ชูวารี นางสาวพงษ์ศิริ  ณะพิทักษ์ เลขที่ 8  หมู่ 8  ถนน ศักดิ์เดช ตำบล วิชิต อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

076 371121(076) 371111  ต่อ 1311

33 100272 โรงพยาบาลยะลา นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ นางสาวพงฤทัย รัตนะพันธ์ เลขที่ 152 ถ.สิโรรส     ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา
จังหวัด ยะลา 95000

073-212764 coop.yala2018@gmail.com073  244711-7 ต่อ 240

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

074 311 759 spscreport@gmail.com0 7431 3229, 0 7430
0662

35 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

36 100283 สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริ เลิศไกร นางสาวชุติธร โยธารักษ์ เลขที่ 6/99-100    ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

0 7577 4671 nhpcoop@hotmail.com0 7577 4672-3 , 08 6476
3139
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80000

37 100305 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายเจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ เลขที่ 353    ถนน เยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

076 391127076  391128,076
217293-8 ต่อ 205

38 100309 สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายบุญศักดิ์ รมยพร นายประภาส สายทอง เลขที่ 9/22    ถนน เทศบาลบำรุง ตำบล ท้ายช้าง อำเภอ
เมืองพังงา จังหวัด พังงา 82000

076  413 436 phangngahealth.coop@gmail.
com

076  412 413

39 100317 กองบิน 7 นาวาอากาศเอก สราวุฒิ เลขที่ 119  หมู่ 5  ถนน เอเซีย ตำบล มะลวน อำเภอ
พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130

0 7726 8717 coopwing7@hotmail.com07726-8717

40 100334 สาธารณสุขตรัง นายประสงค์ ปัญจเมธีกุล นายวีระยุทธ พิพัฒน์ เลขที่ 132/32-33    ถนน พัทลุง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

0 7559 0096 napattawat@hotmail.com0 7559 0099

41 100336 โรงพยาบาลตรัง นางพรรณี คุณาธรรม น.ส.พลอยปภัส อัครพงศ์ธานิน เลขที่ 69    ถนน โคกขัน ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

0 7521 38820 7521 3882

42 100339 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 พ.อ.แทนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว พันตรีสมเดช หงษ์ชุมแพ 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

43 100351 สาธารณสุขกระบี่ ทันต์แพทย์ชวลิต  วโนทยาโรจน์ นางวิมลรัตน์ ใสไทย เลขที่ 223/16-17 ซอย15   ถนน มหาราช ตำบล ปากน้ำ
อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000

0 -7562 - 2857 kpsc-coop@outlook.co.th0  7563 - 2391

44 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

45 100354 โรงพยาบาลชุมพร นางสกุลดี พรหมรักษ์ นางเตือนใจ  ทิพย์ละมัย เลขที่ 222    ถนน พิศิษฐพยาบาล ตำบล ท่าตะเภา
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

0 7750 1716 chumphonscc@gmail.com(077) 511180,(077)
503672 - 4,(077) 505 946

46 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

47 100359 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายวรวิศ คำยาณนะ นางกาญฎา ไกรนรา เลขที่ 1 สำนักงานวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  หมู่ 4
ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000

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

48 100385 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พ.ต.ท.นำชัย พุ่มแสง นางปณิสรา ศิวรักษ์ เลขที่ 24
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

077-880776077-880776
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 20/11/2562

หน้าที่: 5

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
จำกัด    ถนน ดับคดี ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

49 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

50 100410 ค่ายเสนาณรงค์ พันเอกศุภชัย  ปรีชามาตร์ นางสาวสุลัดดา  ปิลยะลา เลขที่ 191 ค่ายเสนาณรงค์  หมู่ 2  ถนน กาญจนวาณิช
ตำบล คอหงษ์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7458 6708 susa_yuy@hotmail.com0 7458 6708

51 100426 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พ.ต.อ.กิจณศักดิ์ เอี้ยวเพ็ง ร.ต.ต. หญิง จันทรา เลขที่ 139 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41
ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์  หมู่ 8  ถนน สายเอเซีย ตำบล
ขุนกระทิง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86190

0 7764 1572 bpp41_@hotmail.com0 7764 1572

52 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

53 100470 โรงพยาบาลเบตง นายสมชาย  วิทยกุล เลขที่ 106    ถนน รัตนกิจ ตำบล เบตง อำเภอ เบตง
จังหวัด ยะลา 95110

073 235 798 saving95110@hotmail.com073 235 798

54 100480 กองกำกับการ 9
กองบังคับการฝึกพิเศษ

พ.ต.อ.กิตติณัฐ์  ทุมเพชร พ.ต.ท.ปราโมทย์  เทพทวี เลขที่ 93  หมู่ 5  ถนน เพชรเกษม ตำบล เขามีเกียรติ
อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา 90170

074 292 224 sahakol99@gmail.com074 292 224

55 100491 สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายปัญญา ลาวิลัย นายสมบูรณ์ ขวัญสง เลขที่ 91/12-14  หมู่ 10   ตำบล นาทุ่ง อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

0 7751 0643 chumphoncoop@gmail.com0 7751 0642,086-
4756093

56 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

57 100501 สาธารณสุขระนอง นายจงรัก จุลสวัสดิ์ นางณัฐกุลจิรา ธนิกุล เลขที่ 291/33 ซอยโตโยต้า หมู่ 3   ตำบล บางนอน
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

0(077)  824723

58 100502 โรงพยาบาลระนอง นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นางสุรางรัตน์ จุลชโลทร เลขที่ 11    ถนน กำลังทรัพย์ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

077 825 187 rhcoop1991@gmail.com077 825 187

59 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
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

60 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 samitivejcoop@gmail.com(075) 312654

61 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

62 100556 ค่ายพระปกเกล้า พันโท ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์ ร.ท. พงษ์พัฒน์ อินไชย เลขที่ 179 ค่ายพระปกเกล้า  หมู่ 5   ตำบล เขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

074 336852 kaiprapokklao@gmail.com(074) 336852

63 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

64 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

65 100574 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นายประสิทธิ์  ปิ่นทองพัน นางศิริรัตน์  บวรประภาพงศ์ เลขที่ 182    ถนน รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

074 232 422 coop_hatyai@hotmail.com074 220 309

66 100587 นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นายสวัสดิิ์ อ่อนประชู นางสาวสุดา แก้วแขก เลขที่ ถนนพิชิตบำรุง     ตำบล บางนาค อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000

0 sahakorn1narathiwat61073-511378 ต่อ 17

67 100589 มณฑลทหารบกที่ 43 พล.ต.ปริยารณ มัชฌิวงศ์ พันตรี ไตรรัตน์ วงศ์กูล เลขที่ สโมสรค่ายเทพสตรีศรีสุนทร     ตำบล กะปาง
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310

0 7549 51910 7549 5191

68 100611 โรงพยาบาลพัทลุง นายตุลชร ชูแก้ว นางกนกวรรณ ใหม่แก้ว เลขที่ 421    ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000

074 601027 homtrap2547@hotmail.com074 601027

69 100633 สาธารณสุขนราธิวาส นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต นางฉัตรชนก อุทรักษ์ เลขที่ 11    ถนน ระแงะมรรคา ตำบล บางนาค อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000

0 7351 6015 sahakorn.nara@gmail.com0 7351 6014 -16

70 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

71 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

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

73 100687 พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายสุทิศ พงษ์จีน นายจิรกร ทองสุริวงศ์ เลขที่ 651/9     ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 90100

0 7444 82480 7444 8008

74 100691 ร.15 พัน.1 พ.ต.เกรียงไกร ดำรัสการ เลขที่ ร.15 พัน 1     ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ
คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120

coop.r15p1@gmail.com0 7570 2776-7

75 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

76 100702 โรงพยาบาลทักษิณ นางธนนันท์ ขุนชัยรักษ์ นางจินตนา ณ สุวรรณ เลขที่ 309/2    ถนน ตลาดใหม่ ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

077-282950 cooperative@thaksinhospital.c
om

077-278777 ต่อ 5714-
5716

77 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

78 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

79 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

80 100772 นักสหกรณ์ตรัง นางจันทนา ทั่วรอบ นางฉวีวรรณ ช่องประเสริฐ เลขที่ 10    ถนน พัทลุง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง 92000

0 7521 58790 7521 5879

81 100780 สาธารณสุขสตูล นายวิริยะ สงเกื้อ นางสาวรจิตแก้ว ชี้เจริญ เลขที่ 55/1    ถนน หัตถกรรมศึกษา ตำบล พิมาน อำเภอ
เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000

074 725348 sahakon_st@hotmail.com0 7472 1930

82 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

83 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

84 100803 บริษัทเฮลโลภูเก็ต นายธนเดช โกยอัครเดช เลขที่ 33/3  หมู่ 2   ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต 83000

076-375891076-375889
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

85 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

86 100867 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนิรันดร์ จินตรนาค นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์ เลขที่ 222  หมู่ 10   ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160

075 673 172 wusaving@hotmail.com075-673 172-3

87 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

88 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

89 100900 สาธารณสุขปัตตานี นายนพกูล สุทธิพงษ์ นางเปรมจิต พงษ์อำไพ เลขที่ 2    ถนน สฤษดิ์ ตำบล สะบารัง อำเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

073-336-027 hasana5650@gmail.com073-348942 ต่อ 106
073-336-024-6

90 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

91 100952 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ นางเพ๊ญศรี ภิญโญธรรมโนไทย นางสาวดารีน่า ไพรพฤกษ์ เลขที่ 292   สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่    ถนน
มหาราช ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่
81000

0 75612536 -075612536,087-389-
8900

92 100958 ร.15 พัน.4 ร.ท.สุทธิพงศ์ สัสดีอำไพ เลขที่ 130 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  หมู่ 3  ถนน
เพชรเกษม ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง
92130

0 7582 0460 saha15p4@outlook.co.th0 7582 0460

93 100960 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนค
รศรีธรรมราช

นายกัญจน์พงศ์  ศรีปรางค์ นายกัญจน์พงศ์  ศรีปรางค์ เลขที่ 103     ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80110

0 7541 1119 sahagornnst.com0 7541 1119

94 100982 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.นิพนธ์ ทานุราญ นางศศิมา มุสิกัณห์ เลขที่ 62/13-14  หมู่ 9  ถนน ถนนสุราษฎร์-นาสาร
ขุนทะเล ตำบล ขุนทะเล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84100

0 7791 3345 srucoopp@gmail.com0 7791 3345

95 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
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96 101032 ทรัพย์รุ่งเรือง นายทวีสิน เข็มทอง นายสุรศักดิ์  บุญรอด เลขที่ 1  หมู่ 2   ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอ พุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84130

0 7735 71200 7735 7120 และ081-
4769486

97 101042 โรงพยาบาลปัตตานี นายประกิต สินธุอุทัย นายฉลอง มีสงค์ เลขที่ 2     ตำบล สะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี 94000

0 7332 3452 aair_818@hotmail.com0 7332 3452

98 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

99 101083 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผศ.ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์ ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์ เลขที่ 125/502    ถนน พลพิชัย ตำบล คอหงษ์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7442 5467 savinghu@hotmail.com0 7420 0300 ต่อ 390

100 101102 กองพันพัฒนาที่ 4 พันตรี วินสันต์ สร้อยครบุรี ร้อยเอกประพัฒน์ บุญสูตร เลขที่ 77  หมู่ 3   ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา 90230

0 7450 1266 sahakorn_army@hotmail.com0 7450 1266

101 101121 ทวีสุข นายพงศกร นวนละมัย นางวีรวรรณ ลิ่มทอง เลขที่ 269/15 ซอย- หมู่ 5 หมู่บ้าน - ถนน - ตำบล นาทุ่ง
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

0 7750 4386 taveesuk.saving@gmail.com077-970-499,087-263-
0643

102 101126 กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด นายชาลี ทวีสุวรรณ นายภาคภูมิ มีจิตร์ เลขที่ ที่ว่าการอำเภอหัวยยอด     ตำบล ห้วยยอด อำเภอ
ห้วยยอด จังหวัด ตรัง 92130

0 7527 15160 7527 1506

103 101145 เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ นายสัมพันธ์ ตะโกท่า นางสาวจิรวรรณ มิ่งเมือง เลขที่ 50  หมู่ 13   ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร 86140

0 7762 20620 7762 2059 ต่อ 111

104 101168 สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอาบัสห์  ลามะ นางปรียกร  ศิริพันธ์บุัญ เลขที่ 93    ถนน เทศบาล 1 ตำบล สะเตง อำเภอ
เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

073 244 516 yingsiri1@hotmail.com073 244 516

105 101179 มทร.ศรีวิชัย นายสมคิด อินทร์ช่วง นางทวี สุวราช เลขที่ 109  หมู่ 2   ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80110

075 773 133093 301 8828

106 101210 โตโยต้าเมืองตรัง นางณภัทร มะนะสุทธิ์ เลขที่ 392/1 ถนนห้วยยอด     ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

075-201111 ต่อ 149
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