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อาชีพ โรงพยาบาล/สาธารณสุข
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เวลาที่พิมพ์: 10:03:55

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 11/03/2563

หน้าที่: 1

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

1 100087 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์สมคิด  สุริยเลิศ นางกฤติยา  บุรณะชีวิน เลขที่ 68    ถนน หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

- coopsurinh@hotmail.com044 519 877

2 100109 สาธารณสุขเชียงราย ทันตแพทย์โคสิต  อบสุวรรณ ทันตแพทย์โคสิต อบสุวรรณ เลขที่ 1039/74    ถนน ร่วมจิตถวาย ตำบล เวียง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

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

3 100122 อนามัยสุรินทร์ นายศุภกร  พูนกล้า นางระเบียบ  ชูวา เลขที่ 130/1    ถนน โพธิร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

044 538 854 ต่อ 14 anamaisurincoop@gmail.com044 519 239, 044 538
854

4 100129 วชิรพยาบาล นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม เลขที่ 146/69-74 ข้างวังสุโขทัย    ถนน สุโขทัย แขวง
วชิรพยาบาล เขต ดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

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

5 100133 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลร
าชธานี

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

0 4526 4714 jutalai@sumpasitcoop.com045255838

6 100155 สาธารณสุขนครราชสีมา นายวชิระ  บถพิบูลย์ นางกัญญา  ผักกระโทก เลขที่ 529/1  สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา    ถนน
จอมพล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา 30000

044 248 227, 044 254 koratcoop@hotmail.co.th044 341 441, 081 760
5034

7 100164 โรงพยาบาลเลิดสิน ทันตแพทย์ดนัย  แก้วกำเนิด นางสาววันเพ็ญ พุ่มเกษม เลขที่ 190    ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

0 2234 7297 sahakornlerdsin@hotmail.com0 2234 7297, 0 2353-
9800-01 ต่อ 2805,9726

8 100185 สาธารณสุขพิจิตร นายแพทย์ประทีป  จันทร์สิงห์ นางนิภา  บุญญเขตต์ เลขที่ 27/4    ถนน คลองคะเชนทร์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000

0 5699 0360 co-
pichit_public@hotmail.co.th

0 5699 0359

9 100192 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบล นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์ เลขที่ 212    ถนน แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

045 314438 prasrisaving2520@gmail.com045 314438

10 100207 สาธารณสุขเชียงใหม่ ดร.ทพ.สุรสิงห์  วิศรุตรัตน นางสาวสมถวิล  เทพศิริ เลขที่ 446  หมู่ 6  ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบล
สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300

0 5311 5018 cmphcoop@hotmail.com0 5311 5015-7

11 100212 โรงพยาบาลเลย แพทย์หญิงกรรณิการ์ นิวัตยะกุล นางจินตนา เอี่ยมวิถีวนิช เลขที่ 32/1    ถนน นกแก้ว ตำบล กุดป่อง อำเภอ
เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

042-862150 cpct.0212@Gmail.com042 862150

12 100214 สาธารณสุขตราด นางกัลยา หัชลีฬหา นางสาวจันทร์ทิพย์ เลี้ยงถนอม เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล 1    ตำบล บางพระ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000

trat_cocoop@hotmail.com 081-3059612
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13 100217 โรงพยาบาลอ่างทอง นพ.วีระ ปิยะสิงห์ นางสาวราตรี แฉล้มภักดิ์ เลขที่ 3    ถนน เทศบาล 6 ตำบล บางแก้ว อำเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

0 3562 0803 sahakornangthong@gmail.co
m

0 3562 0803

14 100221 โรงพยาบาลพุทธชินราช นพ.ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ นางสาวลลนา อินทราลักษณ์ เลขที่ 90 ตึกอำนวยการชั้น 2    ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
65000

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

15 100227 สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางนิภา สุทธิพันธ์ นายไพโรจน์ อรุณศิริภูมิ เลขที่ 434  หมู่ 3  ถนน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล อิสาณ
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

0 4461 7000  ต่อ 13 ,0 brhcoop@hotmail.com0 4461 3480, 0 4461
7000

16 100228 โรงพยาบาลประสาท นายบุญชู สุรีย์พงษ์ นางคำปอน นาให้ผล เลขที่ 312    ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 7085 lukpraekid@hotmail.com0 2306 9899 ต่อ 1255

17 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

18 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

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

045 715 172 yasocoop@hotmail.com045 712 272,045-972109

21 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

22 100260 สาธารณสุขชลบุรี นายสิทธิพร  ทรัพย์แสนดี นางดุสดี  สุวรรณนุ่ม เลขที่ 29/86  หมู่ 4  ถนน วชิรปราการ ตำบล บ้านสวน
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

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

23 100266 โรงพยาบาลแพร่ นายสมศักดิ์ วันทนียวงศ์ นางนาฏวิมล วงศ์วชิระนนท์ เลขที่ 144    ถนน ช่อแฮ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่ 54000

0 5452 1895 p_hospital.co-
op@hotmail.com

0 5452 1895

24 100270 สาธารณสุขลำพูน นายเนตร พงษ์ตุ้ย นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ เลขที่ 263/1    ถนน ลำพูน-เชียงใหม่ ตำบล เหมืองง่า 053 093 788 ต่อ 16 Lpnphcoop@gmail.com053 093 788
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อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

25 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

26 100273 สาธารณสุขร้อยเอ็ด นายอุบล รัตนพันธ์ นายจักรราช โคตะโน เลขที่ 365/2    ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 8310 Coop101888@gmail.com0 4351 3600

27 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

28 100278 โรงพยาบาลพระปกเกล้า นพ.วิชัย ชูชีพชื่นกมล นางเบญวรรณ ทุมทอง เลขที่ 38  รพ.พระปกเกล้าฯ    ถนน เลียบเนิน ตำบล
วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

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

29 100280 โรงพยาบาลสระบุรี พญ พนิดา มุกดีพร้อม นพ.สุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์ เลขที่ 18    ถนน เทศบาล 4 ตำบล ปากเพรียว อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 36211684 srbr.coop2525@gmail.com036-211684

30 100283 สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริ เลิศไกร นางสาวชุติธร โยธารักษ์ เลขที่ 6/99-100    ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
80000

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

31 100285 สาธารณสุขนครสวรรค์ นายสุมิตร  บุตรฉัตร นางฐานวีร์  แถมสุข เลขที่ 782/18  หมู่ 10  ถนน พหลโยธิน ตำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 60000

056 224 981 nattjunjan@hotmail.com056 224 981, 056 231
276

32 100286 สาธารณสุขลำปาง นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นางลาวรรณ  อุบลศรี เลขที่ 276    ถนน เจริญประเทศ ตำบล เวียงเหนือ
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

054 323991 lphosaving@hotmail.co.th(054)  226384, 08 3766
3113

33 100292 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายซินผิน ถิ่นยืนยง นายสมบูรณ์ พรโสภณ เลขที่ 72 สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ    ถนน นิกรบำรุง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000

(056)712144 Credit_999@hotmail.com056 725566

34 100297 สาธารณสุขหนองคาย ดร.มณู บุญศรีมณีชัย นางวิริยา พรหมนา เลขที่ 229/1    ถนน ศูนย์ราชการ ตำบล หนองกอมเกาะ
อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000

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

35 100299 สาธารณสุขอุตรดิตถ์ นายวิโรจน์  โกฎแสง นายสมศักดิ์  มีอ่วม เลขที่ 2    ถนน ฤดีเปรม ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

0 5540 3950 sahakon_2021@hotmail.com0 5541 3950
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36 100305 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายเจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ เลขที่ 353    ถนน เยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

076 391127076  391128,076
217293-8 ต่อ 205

37 100307 สาธารณสุขสุโขทัย นายยรรยง ศรีตะวัน นายนพพร มีวัฒนา เลขที่ 331  หมู่ 4   ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย
จังหวัด สุโขทัย 64000

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

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

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

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 100335 สาธารณสุขมหาสารคาม นายประกาย ตปนียากร นางจุฬารัตน์ ศรีสารคาม เลขที่ 326  หมู่ 12  ถนน เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 44000

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

42 100336 โรงพยาบาลตรัง นางพรรณี คุณาธรรม น.ส.พลอยปภัส อัครพงศ์ธานิน เลขที่ 69    ถนน โคกขัน ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

0 7521 38820 7521 3882

43 100340 สาธารณสุขสมุทรสงคราม นายนิคม เจริญดี นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี เลขที่ 31 ซอยบางประจัน    ตำบล แม่กลอง อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

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

44 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

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

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

47 100361 สาธารณสุขนครพนม ดร.นิติเวช นนท์จันทร์ นางสุพัตรา เอกอายะ เลขที่ 339/9    ถนน ศรีเทพ ตำบล ในเมือง อำเภอ 042 515 793 ต่อ 12 sahakhon@gmail.com0 4251 5739
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เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

48 100362 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายประทีป บุญธรรม นางมยุรี เผือกไร่ เลขที่ 228    ถนน อุบล-ตระการ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4524 0397 coop_ub@hotmail.com045-251945,251946

49 100365 โรงพยาบาลลำปาง นายแพทย์วิทูรย์  อนันกุล เลขที่ 280    ถนน พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

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

50 100371 สาธารณสุขชัยนาท นายพินิจ เกษสาคร นางสุพัตรา วอเพชร เลขที่ 61/6 ซอยสุวรรณอุทิศ    ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000

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

51 100372 สาธารณสุขสกลนคร ดร.ธานี ก่อบุญ นางนิลบุล เทพล เลขที่ 1901    ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

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

52 100393 สาธารณสุขแพร่ นายเด่น ปัญญาพันธ์ นางไพพร จักรบุญมา เลขที่ 26/1    ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบล ในเวียง อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000

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

53 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

54 100420 เขาสามยอด พล.ต.ชัชวาล  บูรณรัช พันเอกประภาส  อาจคิดการ เลขที่ 35 โรงพยาบาลอนันทมหิดล  หมู่ 6  ถนน
พิชัยดาบหัก ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

036 785 803 khaosamyod.coop@gmail.co
m

036 785 803

55 100421 สาธารณสุขกำแพงเพชร นายประมวล อ่อนฤทธิ์ นางอมรรัตน์ บุญยืน เลขที่ 18    ถนน เทศา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

0 5571 3845 phk2524@hotmail.com0 5571 3845

56 100428 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ทพ.ญ.สุชีราพร  มิ่งขวัญ น.ส.สมการ  แดนลาด เลขที่ 316  หมู่ 14   ตำบล กุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี
จังหวัด ขอนแก่น 40160

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

57 100437 สาธารณสุขตาก นพ.อดิสรณ์  วรรธนะศักดิ์ นายเฉลิม  กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 9/67    ถนน มหาดไทยบำรุง ตำบล หนองหลวง
อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000

055 512 370 co-opsasuktak@hotmail.com055 512 370, 055 514
143

58 100442 โรงพยาบาลกำแพงเพชร นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นางสาวธนวรรณ ศิริชัย เลขที่ 382    ถนน ราชดำเนิน - ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

055 713863(055) 713232

59 100459 โรงพยาบาลชลบุรี นายแพทย์ชัยรัตน์ เต็งไตรรัตน์ นางสาวพิมลพักตร์ มหาขันธ์ เลขที่ 69  หมู่ 2  ถนน สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3828 3925 chonburi.coop@gmail.com0 3828 3925
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60 100466 สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางอรอนงค์ คำไทย นางสุภาภรณ์ อมรขันธ์ เลขที่ 129    ถนน ขุนลุมประพาส ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

0 5361 2746 suphas@hotmail.com0 5361 2746

61 100467 สาธารณสุขราชบุรี นายอภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย นายเฉลิม ลภัสบุญทวี เลขที่ 421    ถนน ศรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

032-328497 ratchaburi_saving@hotmail.co
m

032-328497

62 100470 โรงพยาบาลเบตง นายสมชาย  วิทยกุล เลขที่ 106    ถนน รัตนกิจ ตำบล เบตง อำเภอ เบตง
จังหวัด ยะลา 95110

073 235 798 saving95110@hotmail.com073 235 798

63 100475 สาธารณสุขเลย นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี นางจันทร์จิรา บุตรชาลี เลขที่ 256  หมู่ 6  ถนน มลิวรรณ ตำบล นาอาน อำเภอ
เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

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

64 100476 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณ
บุรี

นายแพทย์อำนาจ บุญเกิด นางเครือวัลย์   เปี่ยมบริบูรณ์ เลขที่ 750    ถนน พระพันวษา ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000

0 3552 4088035-511301

65 100485 สาธารณสุขอุทัยธานี นายแพทย์นิพนธ์  โตวิวัฒน์ นายนราพงศ์  ทัศนางกูร เลขที่ 358  หมู่ 3  ถนน รพช. ตำบล น้ำซึม อำเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000

056 970 052 manatsanun_ann@hotmail.co.
th

056 970 161

66 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

67 100493 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางสว่างจิตร  คณาคร นายสิริชัย  ทองปัญญา เลขที่ 859    ถนน กสิกรรม ตำบล เมืองใต้ อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

045 611 394 cpct.0493@gmail.com045 611 394

68 100500 โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล นายวินัย วายลม นางสุทธิ์รัตน์ อัครเมตตาวงศ์ เลขที่ 337    ถนน เสริมสวาสดิ์ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
พล จังหวัด ขอนแก่น 40120

0 4341 41820 4341 4203  ต่อ 120 , 0
4341 4682

69 100501 สาธารณสุขระนอง นายจงรัก จุลสวัสดิ์ นางณัฐกุลจิรา ธนิกุล เลขที่ 291/33 ซอยโตโยต้า หมู่ 3   ตำบล บางนอน
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

0(077)  824723

70 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

71 100506 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดร.กมล ศรีล้อม นายสุรศักดิ์  วโนทยาโรจน์ เลขที่ 22/8  หมู่ 4  ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

043-337381 kphcoop.com@gmail.com043  237643,043-
247520-1

72 100509 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายวรพงษ์  วรเชษฐ น.ส.ชัชญาภา  อินกลาง เลขที่ 168    ถนน ผดุงวิถี ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000

0 4371 1481 cpct.0509@gmail.com0 4371 1481
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73 100511 สาธารณสุขศรีสะเกษ นายปัญญา พละศักดิ์ นายบัวทอง เอกศิริ เลขที่ 21  หมู่ 6  ถนน ศรีสเกษ-กันทรลักษ์ ตำบล
โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

0 4561 3992 ต่อ 14 tianthong2011@gmail.com0 4561 3992,081-
8768459,086-4689611

74 100515 สาธารณสุขสระบุรี นายสาโรจน์ ภู่พัฒน์ นางณัฏฐกานต์ วงษ์จันทร์งาม เลขที่ 56    ถนน เทศบาล 3 ตำบล ปากเพรียว อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3622 3874 coopsbh@gmail.com0 3622 3806, 092 254
3881

75 100524 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นางอรสา อินทุยศ นางสาวพรรณี วชิรญานนท์ เลขที่ 708     ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

034 716608 somdetcoop@gmail.com034  716608

76 100535 สาธารณสุขกาฬสินธุ์ นายประสิทธิ  กัลยาสนธิ น.ส.สุมนตรา  ทองทวี เลขที่ 442  หมู่ 6   ตำบล โพนทอง อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4387 3668 pongsakon0126@gmail.com0 4387 3666-7

77 100541 สาธารณสุขระยอง นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสมลักษณ์ คีรีแลง เลขที่ 142 หมู่ 2     ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21000

038-967409 coop2530@gmail.com086-3681132

78 100543 โรงพยาบาลนครพนม นายอุทัยื  ตันสุวรรณ นายสมภาพ อินทร์ติยะ เลขที่ 270    ถนน อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4251 56280 4251 5628

79 100545 สาธารณสุขลพบุรี นายธนนันทน์ แย้มสุคนธ์ นางอุไรวรรณ ทรัพย์มา เลขที่ 260/55  หมู่ 1  ถนน พหลโยธิน ตำบล
เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

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

80 100561 โรงพยาบาลมุกดาหาร นพ.สุธี พิสิฐพยัต นายวชิรวิชญ์ อริยทรัพย์ภากร เลขที่ 24    ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบล มุกดาหาร
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

042-611379  ต่อ  2000 4261 1285 ต่อ 161

81 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

82 100578 สาธารณสุขนครนายก นายขณูเกียรติ ใจยงค์ นางสาวนิชาภา ประสงค์ดี เลขที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก    ถนน
สุวรรณศร ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 26000

0-3731-6139 SAHAKORN26000@hotmail.
com

037-316139

83 100582 โรงพยาบาลอุดรธานี นายวิเชียร รุ่งธิติธรรม นายวารี แสงพันตา เลขที่ 33    ถนน เพาะนิยม ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

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

84 100590 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ นางสุมาลี โคตะนนท์ เลขที่ 283    ถนน กาฬสินธุ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

043 812891043 821292, 086
2279011
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85 100597 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายวีรศักดิ์  จักรสาร นางภาวดี  แสวงบุญ      ถนน วิวิธสุรการ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

0 4263 3587042-633587

86 100602 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายนิสิต  ศรีสมบูรณ์ นายพิเชฐ หทัยเดชะดุษฎี เลขที่ 71 โรงพยาบาลสมุทรปราการ    ถนน จักกะพาก
ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

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

87 100606 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายไมตรี  แก้วมงคล นางมลฑิรา  อ่อนศรีบุตร เลขที่ 366  หมู่ 2   ตำบล โนนหนามแท่ง อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

045 451 581 coop-sahakorn@hotmail.co.th045 451 581

88 100611 โรงพยาบาลพัทลุง นายตุลชร ชูแก้ว นางกนกวรรณ ใหม่แก้ว เลขที่ 421    ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000

074 601027 homtrap2547@hotmail.com074 601027

89 100614 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายศรายุทธ  สมศรี น.ส.รัตนา  สร้อยกุดเรือ เลขที่ 153  หมู่ 1  ถนน พระวอพระตา ตำบล
หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู 39000

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

90 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

91 100637 โรงพยาบาลสกลนคร นางจุไรพร  วงศ์วัฒนฤกษ์ นางประภากร  นันตระกูล เลขที่ 1041    ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

042 714 122 skn0637.coop@gmail.com042 714 122

92 100638 สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์อาทร วรุณบรรจง นายจิระวัฒน์ ศรีเอมโอฐ เลขที่ 130  หมู่ 4  ถนน อู่ทอง ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

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

93 100648 สาธารณสุขพิษณุโลก นายสำเนา  อิ่มอ่อง นางมีนา  โพธิ์ม่วง เลขที่ 25/16-17    ถนน อาทิตย์วงศ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

055 251564 plkphcoop@gmail.com0 5524 3102

94 100651 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นพ.สัญญา ปวาบริปูตลุง นางลักษณา วรรณาวงษ์ เลขที่ 49    ถนน ช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

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

95 100652 โรงพยาบาลบ้านโป่ง น.ส.สมศรี  เกษโกวิท นายพรเทพ  ยุ้งทอง เลขที่ 12    ถนน แสงชูโต ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

032 201 068 Banpong.saving@hotmail.co
m

081 378 5979

96 100654 สาธารณสุขชัยภูมิ นพ.วิระ  ตติยานุพันธ์วงศ์ นางปราณี  เจติยสุรรณ เลขที่ 379/115 ก    ถนน โนนม่วง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

044 818 006 cypph_co-op@hotmail.com044-822 005,081-120
9005,081-321 8897
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97 100660 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นพ.สกล สุขพรหม นางสุทธาทิพย์ เฟียประโมง เลขที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า     ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

5270246  ต่อ 2109 , 2110

98 100666 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น นางอรทัย บุญเต็ม นางสิริยาพร ฤทธิ์ตา เลขที่ 195 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น  หมู่ 4
ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4324 3416 kkhsc2536@hotmail.com0 4323 6015

99 100674 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นายดนัย ทุริยานนท์ นางชนิดา สยุมภูรุจินันท์ เลขที่ 86  หมู่ 8   ตำบล ธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี 18120

0 sahakorn11phraphutthabat@g
mail.com

(056) 266111  ต่อ 1501

100 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

101 100679 สาธารณสุขปทุมธานี นายสุรัตน์ สุขประเสริฐ เลขที่ 83    ถนน ปทุมธานี-รังสิต ตำบล บางปรอก
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0-2000-6704 sahakornpathum@gmail.com0-2000-6704,08-8554-
2420

102 100683 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นายธีวา  มั่งมี นางเยาวเรศ พูลทวี เลขที่ 101    ถนน สิงหนาทบำรุง ตำบล จองคำ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

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

103 100688 โรงพยาบาลยโสธร นางจงดี  สระคูพันธุ์ นางสุวรา  ศรีวิเศษ เลขที่ 26 โรงพยาบาลยโสธร  หมู่ 7   ตำบล ตาดทอง
อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

045 722547 laddawechkama@gmail.com045 711547

104 100703 สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสาคร รอดขันเมือง น.ส.ทัศนีย์ กำไรทอง เลขที่ 4/1    ถนน อธิบดี ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4224 9407 ต่อ 108 udcoop_moph@hotmail.com0 4224 9407

105 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

106 100719 โรงพยาบาลชัยภูมิ นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ น.ส.สมทรง  บุญญานุสนธิ์ เลขที่ 12    ถนน บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

044 817 305044 817 305

107 100724 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายบุญส่ง แก้วจรัส นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ เลขที่ สนง.สาธารณสุขจ.นนทบุรี  หมู่ 8  ถนน
รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2580 1357 ssjnoncoop@gmail.com9503071 - 6  ต่อ 139

108 100730 โรงพยาบาลบ้านหมี่ นางสาวสุกัลยา ศรัทธาธรรมกุล นส.อรวรรณ พรมทะบุตร เลขที่ 139 อาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2    ถนน
ประชาอุทิศ ตำบล บ้านหมี่ อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด

036-472803 orawanprombut@gmail.com089 5385722,0 3647-
2051-6 ต่อ 373,036-
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109 100741 สาธารณสุขปราจีนบุรี นายบุญยืน  นวลจันทร์ นางอุทุมพร  พรหมาศ เลขที่ 104  หมู่ 8   ตำบล รอบเมือง อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

0 3721 - 3205 sahakorn_phachin@pho.in.th0 3721 - 3205  , 213-166

110 100743 โรงพยาบาลระยอง พญ.อรอุมา ประสงค์สำเร็จ นางสาวยลลดา ใจกล้า เลขที่ 138    ถนน สุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

0 3861 2003 ryh.coopltd@gmail.com0 3861 7451 - 8

111 100756 สาธารณสุขพะเยา นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ นายชาญ เชิดชูเหล่า เลขที่ 602  หมู่ 11  ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านต๋อม
อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000

054 480 062 scc.phayao@gmail.com054 480 020

112 100762 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.อรุณ วิวัฒน์ นางนารีรัตน์  อยู่สมบูรณ์ เลขที่ 572  หมู่ 3  ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก
อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000

0 3462 3190 phaholcoop@gmail.com0 3462 3190

113 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

114 100786 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว นางสาวบุปผา  เนตรศรี นางสาวอาทิตยา เลขที่ 198  หมู่ 1  ถนน บ้านแพ้ว - พระประโทน ตำบล
บ้านแพ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120

034 419 568 sahakorn.bph@gmail.com034 419 568

115 100798 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นายพงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ นายประจวบ ทองสุข เลขที่ 1  หมู่ 8   ตำบล คลองตาล อำเภอ ศรีสำโรง
จังหวัด สุโขทัย 64120

0 5568 1519 coopssw2017@gmail.com0 5568 2030-43  ต่อ  152

116 100801 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นางวนิดา ก้านแก้ว เลขที่ 32/7  หมู่ 12   ตำบล ท่างาม อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

sahakron.hos.aphai@gmail.co
m

0 3721 1088  ต่อ 2536

117 100814 โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.ดนุกฤต กลัมพากร นางสาวพวงพิศ จันทร์เอียด เลขที่ 492/1 อาคารศรียานนท์     แขวง วังใหม่ เขต
ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

02-6525330 info@policehospital-
coop.com

02 2511070

118 100849 สาธารณสุขสมุทรสาคร นายวีระพล โบเสรีวงศ์ นางมณเฑียร   ทับทิม เลขที่ 24/87  หมู่ 3   ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3484 0513 sk.samutsakorn0849@hotmail
.com

0 3441 3922 - 4 ต่อ 320

119 100869 สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปรีชา เฮงสมบูรณ์ นายพีระพล ต่วนภูษา เลขที่ 41    ถนน ยุทธดำเนิน ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

038-516731 chaph.coop@gmail.com038-516-731

120 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
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121 100901 โรงพยาบาลสมุทรสาคร น.ส.รัตนา  หุ่นภู่ นางอัญชลี  เทียมวงศ์ เลขที่ 1500    ถนน เอกชัย ตำบล มหาชัย อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3442 4751 sacc_skh2533@hotmail.com0 3442 4751

122 100905 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางมาลินี  โตวนิชย์ นางผุสดี  ปิติพรณรงค์ เลขที่ 40/33    ถนน เจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

0 - 5544-4358 rungsee333@gmail.com055-444-358, 089 644
1921

123 100910 สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายนิยม ศิริ นางสาวชรินพันธ์ ฆหายศนันท์ เลขที่ 480  หมู่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐ   ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ
เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

054-718846 ต่อ 108 ssjnan.coop@gmail.com054-718846-7,088-
553001-2

124 100913 สาธารณสุขสมุทรปราการ นายเสน่ท์  จันทร์เงิน เลขที่ 19 ซอยอัศวนนท์ 35   ถนน สุขุมวิท ตำบล
ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

02 702 9169 Sahakorn_publichealth@hotm
ail.com

02 702 9169

125 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

126 100935 โรงพยาบาลเพชรบุรี นายแพทย์เอกโชติ นายพินิจ  ทองอ่อน เลขที่ 53    ถนน รถไฟ ตำบล คลองกระแชง อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

032-400-603 coop2557@hotmail.com089-4488036

127 100966 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี พลตรีชาญชัย ติกขะปัญโญ พันโทหญิงอุษณี คำมณี เลขที่ 221/1     ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4424 2018 sahakorn_suranari@hotmail.c
om

0 4423 4411

128 100981 โรงพยาบาลบางบ่อ นางทิวา  รุ่งประทีปไพบูลย์ นางสุดารัตน์  ชลสิทธางกูร เลขที่ 89  หมู่ 1   ตำบล บางเพรียง อำเภอ บางบ่อ
จังหวัด สมุทรปราการ 10560

pornpit30@gmail.com0 2338 1133 ต่อ 615

129 100987 โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม นายแพทย์ สมชัย นางนุชศรา สุวรรณทัต เลขที่ 196 ถ.เทศา     ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3425 1553 NHSC2536@gmail.com0 3425 4150-4 ต่อ 1112

130 100997 สาธารณสุขสิงห์บุรี นายสราวุฒิ  บุญประกอบ นายสุพัฒน์  อ่วมน้อย เลขที่ สาธารณสุขสิงห์บุรี    ถนน ธรรมโชติ ตำบล
ต้นโพธิ์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

0 3652 3355 singhcoop@gmail.com0 3652 3355

131 101006 โรงพยาบาลน่าน นางกัลยา  ผลบุญ นางกัลยา  ผลบุญ เลขที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน     ตำบล
ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 5471 0138 nanhopitalsavingandcredit@g
mail.com

0 5471 0138 ต่อ 3184

132 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
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133 101013 โรงพยาบาลสวนปรุง นายแพทย์สุวัฒน์ นางธัญธร พัวพันธ์ เลขที่ 131  โรงพยาบาลสวนปรุง    ถนน ช่างหล่อ ตำบล
หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100

0 5390 85945 sahakorn_suanprung@hotmail
.com

0 5390 8598

134 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

135 101017 โรงพยาบาลนครนายก นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร นายแพทย์ยงยศ เลขที่ 1/100     ตำบล นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก
จังหวัด นครนายก 26000

0 37311 1228 coop.nayokhos@gmail.com0 37311 1228

136 101021 โรงพยาบาลสุโขทัย นพ.สมเกียรติ ฉันทวรางค์ นางศิริพร วงศ์จันทรมณี เลขที่ 2/1 จรดวิถีถ่อง     ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000

 05561 3455055-611782 ต่อ 5061

137 101022 โรงพยาบาลพุทธโสธร นายสุรพงศ์ ขวัญพงศ์ นางภูชณิดา โพธิศิริ เลขที่ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา     ตำบล หน้าเมือง
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

0 3853 5900 juntra_jeab@hotmail.com0 3853 5900

138 101028 สาธารณสุขสระแก้ว นายอดุลย์  หาญชิงชัย น.ส.จิตรา  ตั้งโพธิ์ทอง เลขที่ 602/3    ถนน สุวรรณศร ตำบล ท่าเกษม อำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000

037 247807 sahakorn.s@gmail.com037 247810

139 101031 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายอนิวรรต เสงี่ยมศักดิ์ นายสฤษดิ์ สาระไทย เลขที่ 291  หมู่ 6   ตำบล บุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

0 4551 1941 - 80 4551 1941-8 ต่อ 1324

140 101042 โรงพยาบาลปัตตานี นายประกิต สินธุอุทัย นายฉลอง มีสงค์ เลขที่ 2     ตำบล สะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี 94000

0 7332 3452 aair_818@hotmail.com0 7332 3452

141 101049 โรงพยาบาลอินทร์บุรี นางรัดดา โสจะยะพันธุ์ นางรัดดา โสจะยะพันธุ์ เลขที่ 37/7  หมู่ 1   ตำบล ทับยา อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี 16110

0 3658 1992 sahakorn2540@gmail.com0 3658 1993-7 ต่อ 250

142 101063 โรงพยาบาลหนองคาย นายกิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์ นายพงศกร  ศิริพูลศักดิ์ เลขที่ โรงพยาบาลหนองคาย เลขที่ 1158  หมู่ 3  ถนน
มีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 43000

0 4242 1465 hospital.nk-
coop@hotmail.com

0 4241 3456 ต่อ 466 ,0
895 8680

143 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

144 101075 สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย ดร.สมามัคคี  เดชกล้า - เลขที่ 139  หมู่ 4   ตำบล ตาเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ 33120

samart_mart๑@hotmail.com061-0538431
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145 101110 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่
17

นายสุริยัน  ธิติวิเชียรเลิศ นางสาวกนกวรรณ เลขที่ 165    ถนน บางลี่ - หนองวัลย์เปรียง ตำบล
สองพี่น้อง อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี 72110

035-531189035-531077 ต่อ 3166

146 101156 สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายลิขิต บุญเกิด เลขที่ 78  หมู่ 4  ถนน ท่าดินเหนียว-เสาธง ตำบล
ทับตีเหล็ก อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี
72000

147 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

148 101172 โรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ นายผดุงศักดิ์ จตุรักษ์สมัย เลขที่ 2 ตึกสิรินธร ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี    ถนน
พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

02-3544130  rajavithi@hotmail.com02-3548062 02-3549151-
5 089-6826608

149 101186 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม นายแพทย์ประมุข คุณจักร คุณชญานิศวร์ โชติพิพิย์กุล เลขที่ 8    ถนน บุญเรือนฤทธิ์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053224870 cmr.co.op4@gmail.com053 920300 ต่อ 7405

150 101207 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายบดินทร์ ผดุงสัตย์ นางจำนงค์ พันสลาบขวา เลขที่ 111     ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45000

043-511503043-518200 ต่อ 7670

รวมสหกรณ์ อาชีพ โรงพยาบาล/สาธารณสุข ทั้งหมด 150 สหกรณ์


