ชสอ.

หน้าที่: 1 / 34
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

1

100098

ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์

นายพจน์ คำสุวรรณ

นางชรินทร์ทิพย์

เลขที่ 288/7 ถนน อิสระภาพ แขวง ไม่ระบุ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

0 2891 1768

2

100141

โรงเรียนเอกชน

นางสาวสมาน เสนาะดนตรี

นางสาวมานิตา พุ่มไสว

เลขที่ 20/1 หมู่ 13 ถนน บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี
เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

0 2448-5933,02-8841940 0 2448 5933 ต่อ 14 ying_puk@windowslive.com

3

100176

เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา

นายอารีย์ สืบวงศ์

นางวรรวิมล ประสงค์ดี

เลขที่ 2249 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ถนน ลาดพร้าว 0 2538 3021 ต่อ 181, 0 0 2530 6237,0 2932 teerachat@gmail.com
แขวง วังทองหลาง เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2530 6237,0 2932 4635
10310

4

100179

กลุ่มเยื่อและกระดาษ

นายมรกต รุจิพรพงษ์

นายวินัย พานะเจริญทรัพย์

เลขที่ 19 (สยามคราฟ์) หมู่ 19 ถนน แสงชูโต ตำบล
ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

032-339800-20
ต่อ29936,29937
เบอร์ตรง 032-210219

0 3234 4984

saveoffice2520@gmail.com

5

100195

พนักงานบริษัทการบินไทย

นายพิทยา ทิพยโสตถิ

นางชนัญญา วัชรพงศ์เมธี

เลขที่ 59/39-40 ซอยทรงสะอาด ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2545-2040-2

0 2513 6160

info@tgsaving.com

6

100200

พนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) นายธีราสัย เสนาะเมือง

นายธีราสัย เสนาะเมือง

เลขที่ 1404 คลังน้ำมันเชฟรอน ตึก HET ชั้น 4 ถนน 0 2696 4281-2
นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

02-6964320

mwgd@chevron.com

7

100222

พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)

นายเจษฎาคม ดวงไสย

นายสุดใจ โสภาคย์

เลขที่ 50/9 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง 092-2781250,02-909อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
8080 ต่อ 134

02-9022510

sahakorn.goodyear@gmail.co
m

8

100244

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสุวรรณี ตันติรจนาวงศ์

นางสาวสุภาพรรณ

เลขที่ 93 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง 0 2009 9707
กรุงเทพมหานคร 10400

9

100245

พนักงานธนาคารทหารไทย

นางประภาพร ธนวิรุฬห์

นางสาวชุติมา สุขตำแย

เลขที่ 3000 ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ชั้น 6 0 2242 3578-80
อาคาร A ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2617 4088

10

100251

สยามบรรจุภัณฑ์

นางสาวธิลาวัลย์ ใจชู

เลขที่ 101/66 เขตอุตสาหกรรมนวนคร หมู่ 20 ตำบล 02 5290065 ต่อ 242
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02 529 3775

11

100253

ยางสยาม

นายสมาน พรประชาธรรม

เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล
02-491-6486 ,02-491สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 6487

0 2754 5525

นายชาญ ภู่ประจำศิลป์

0 2465 5587

cooperative@set.or.th
tmb_coop@hotmail.com

anunya.pon19@gmail.com

ชสอ.
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

10130
12

100256

พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

นางระตินันท์ อัศวชัย

เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนน สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง 02 367 1417-9
เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

02 391 6266

ratinun@bjc.co.th

13

100258

สังกะสีไทย

นายภัทรกร สินภักดี

นายเริงศักดิ์ กาสาร์

เลขที่ 58 บริษัทสังกะสีไทย ถนน สุขุมวิท ตำบล
ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

0 2384 0871

sangkasi1960@gmail.com

14

100259

โรงพยาบาลหัวเฉียว

นางวิภาวรรณ ศิริรัตนสิทธิ์

นางสาววรินทร์ธร

เลขที่ 665 ถนน บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขต 02 621 5130, 081 831
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
5429 02-2231351 ต่อ
4183

02 621 5130

hschoop@hotmail.com

15

100267

พนักงานไทยซาร์โก้

นายวรสิทธิ์ ชูวารี

นางสาวพงษ์ศิริ ณะพิทักษ์

เลขที่ 8 หมู่ 8 ถนน ศักดิ์เดช ตำบล วิชิต อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

(076) 371111 ต่อ 1311 076 371121

16

100287

สยามนิสสัน

นายบุญ ไชยรัตน์

นายจรัส อุปมา

เลขที่ 74 หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด กม.21 ตำบล
ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

0 2339 3300 ต่อ 1488

0 2312 8693

nissan.coop@gmail.com

17

100293

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.จุฑามาศ จริญญาพร

น.ส.เทียมจันทร์ ขำสายทอง เลขที่ 126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

0 2697 6579

02697-6579

sav.coop@utcc.ac.th

18

100304

ชาวพฤหัสบดี

นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์

0 2280 4330

phutsc2561@gmail.com

19

100315

พนักงาน บมจ.
เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด
(ประเทศไทย)

นายเฉลิมชัย ละจรูญ

นายสาธิต จันทร

เลขที่ 1/6 กม. 32-33 ถนน พหลโยธิน ตำบล
0 2901 4455 ต่อ 3110
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

20

100316

สหภาพแรงงานไทยเรยอน

นายลิขิต มีบำรุง

นายเกษมศรี เมฆหมอก

เลขที่ 36 หมู่ 2 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล โพสะ
อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

21

100319

พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส

นายประเสริฐ ทองโฉม

นายประจักษ์ พลอยสีสวย

เลขที่ 200 ซอยโรงงานกระจกไทยอาซาฮี หมู่ 1 ถนน 0 28155824
สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ

0 2756 5700-4

เลขที่ 128/1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนน
0 2280 3275 ,0 2282
นครราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 8823
10300

035 672 127, 035 672
129,095-5176507

malai.keawjunpetch@lixil.co
m
035 672 127

sahakorntrc@hotmail.com

0 2815 5824

krajokcoop@hotmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 3 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
22

100320

พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ นางสาวอรุณวรรณ พวงเพ็ชร
งประเทศไทย

นายธุวชิต เพ็งสะและ

เลขที่ 79 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 0 2941 0131
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2941-0131

23

100332

ไทยยาซากิและในเครือ

นางสาวอาอีซะ เลงัง

24

100337

พนักงานสหกรณ์ลพบุรี

นางอรเพ็ญ ปาลวัฒน์

นางอุไรวรรณ ทรัพย์มา

เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบล บางขันหมาก อำเภอ เมืองลพบุรี (036) 424 666
จังหวัด ลพบุรี 15000

25

100345

มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์

นายธีระพล เปรมทรัพย์

นายธีระพล เปรมทรัพย์

เลขที่ 67 ซอยกิ่งทอง หมู่ 11 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล
02
0 2178 2276
ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 3268369,(02)1782277-9

teeraphon.peramsup@th.mahl
e.com

26

100346

พนักงานโรงแรมนารายณ์

นายเทพฤทธิ์ โพธิปฐม

เลขที่ 222 ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

0 2237 0100 ต่อ 8403

0 2635 7035

an_on_4@hotmail.com

27

100347

กระดาษสหไทย

นายวิษณุ เกิดค่า

นายวิรัช ม่วงศร

เลขที่ 31/27 หมู่ 18 ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

086-3509960

0 2754 2118

rubrongp@scg.co.th

28

100348

ธุรกิจก๊าซ ปตท.

นายชูชาติ พนัสอัมพร

นายธีรพงศ์ กฤษฎาีระ

เลขที่ 59 หมู่ 8 ถนน อ้อมเมือง ตำบล นาป่า อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

038-274390-5 ต่อ 35027- 038-274390-5 ต่อ
8,02-5372000ต่อ3507-8

29

100350

มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย

นายวัฒนชัย สมิตินทร์

นางสาวมาลี โสธรรม

เลขที่ 199 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ 3 ตำบล 038 493 205, 086 144
ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
0447

038 493 205

sahakon_@hotmail.com

30

100352

สหอาชีพเมืองสองแคว

นายสมศักดิ์ ฉายยาง

นางภัทรวดี นิรโศก

เลขที่ 600/1 หมู่ 3 ถนน พิษณุโลก-แควน้อย ตำบล 0 5525 3286
หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 3286

songkhwaeue.scc@gmail.com

31

100357

พนักงานชลประทานซีเมนต์

นายมานพ กลัดแพ

32

100366

พนักงานไทยบริดจสโตน

นายบุญเลิศ คาบุตรดี

เลขที่ 283 หมู่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล
0 2463 0058 ต่อ 121,205 0 2816 2325
ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290

นางอรัญญา มาลัยรัตน์

sukunya_aoo@hotmail.com

0 3642 5111

pttngbs@pttplc.com

เลขที่ 1 โรงงานชลประทานซีเมนต์ ถนน
0 3247 1415 - 6 ต่อ 288 032-472250
ชลประทานซีเมนต์ ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด (ตรง) 0 3247 2250
เพชรบุรี 76120

472250@hotmail.co.th

เลขที่ 14/3 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง 0 2901 2032
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

co-opbs@hotmail.com

0 2516 9119

ชสอ.
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ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

33

100373

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

34

100375

35

ประธานกรรมการ
ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

นายอนุชา สถิตย์พงษ์

เลขที่ 110/1-4 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต 0 2954 7380
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2954 7380

dpu.coop@dpu.ac.th

พนักงานโรงแรมเพรสิเด้นท์และทาวเว นายเอก จีนกลั่น
อร์

นายกลันท์ จันทร์เสวี

เลขที่ 971,973 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0 2656 0904

usa.phasuk@isg.com

100381

ราษฎร์บูรณะ

นายยศวัฒน์ พิชิตพงศ์ฉัตร

เลขที่ 394/71 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 หมู่ 4 ถนน สุขสวัสดิ์ 0 2872 0198-9
แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
10140

0 2428 2823

36

100383

พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อ นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ
ม

นางแสงดาว เลิศพัชรีกุล

เลขที่ 69 หมู่ 1 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล
0 2755-9351
สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
10130

02-7559351

saha_korntokai@hotmail.co.th

37

100392

พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ นายวัลลภ พรหมประโคน
เพเพอร์

นางรัตนากร สะตะ

เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัด 0 4343-3042
ขอนแก่น 40310

0 4343 3042

ppp.savingcoop@gmail.com

38

100395

ไทยออยล์

นายนิคม ฆ้องนอก

นางสาวปิยวรรณ์

เลขที่ 42/1 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี 20230

0 3835 9000 ต่อ 3360-6 0 3840 8510

piyawan@thaioilgroup.com

39

100404

แอลเมทไทย

นายสมชาย เนตรสุริวงศ์

นายธนบูลย์ กล่ำบุตร

เลขที่ 235 หมู่ 7 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ 0 2323 2635-40
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

40

100405

พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่อง นายบุญศักดิ์ สถิตมั่นในธรรม
แก้วไทย

นางสาวสลิสา ดีแสน

เลขที่ 78 ซอยวัดศรีวารีน้อย หมู่ 3 ถนน บางนา-ตราด 0 2769 3500 ต่อ 651,652 0 2769 3501
กม.18 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

chasikaa@bjc.co.th

41

100424

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายสมยศ โอสนานนท์

นางดารณี วงศ์มาลาสิทธิ์

เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-350-3403

daranee.w@bu.ac.th

42

100425

สหภาพแรงงานไทยคูราโบ

นายศุภกฤต ชูความดี

นางสาววนิดา อยู่ถมยา

เลขที่ 14/8 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง 0 2516 4843
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2516 4843

SAHAKORN_THAIKURAB
O@HOTMAIL.COM

43

100436

เชฟรอนประเทศไทย

นายสุรพัฒน์ รุ่งเรือง

นายปริญญา ผลบุตร

เลขที่ 19 ชั้น G อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า
ถนน รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2545 5509

bkkhqcu@chevron.com

นางภรภัทร โชติกะสุภา

0 2656 0444 ต่อ 6723

02-4073888 ต่อ 2497

0 2545 5555 ต่อ
5654,5664,5810

02-3239403

thanaboon@almet.co.th

ชสอ.

หน้าที่: 5 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

44

100448

พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก

นางนิภา เลี่ยมสกุล

45

100462

นันทมิตร

คุณสถิตย์ ฟุ้งสุข

46

100463

กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

47

100471

48

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

เลขที่ 890/16 ถนน บรมไตรโลกนารถ ตำบล ในเมือง 0 5525 9581
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5525 8582

คุณสุจินตนา จำปีศรี

เลขที่ 175-177 ถนน สุรวงศ์ แขวง บางรัก เขต บางรัก 0 2233 6920 ต่อ 169
กรุงเทพมหานคร 10500

0 2237 1856 ต่อ 351 kngwen@gmail.com

นายพนัส อินทร์พรหม

นายธีรภัทร์ บุญเหลือ

เลขที่ 28/6 ซอยเพชรเกษม 81 หมู่ 1 แขวง
(02) 4201328 ต่อ 373 , 0 0 2814 6116
หนองค้างพลู เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 2814 6116

coop_tru@thairung.co.th

ปตท.

นายเสรี คีรีศรี

นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์

เลขที่ 555 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

pttsc@pttplc.com ,
pttsavcoop@gmail.com

100481

ไทยดีคัล

นายชรัช ทองหยาด

นายสมชาย มีแก้ว

เลขที่ 151/9 ซอยผูกมิตรสวนส้ม หมู่ 2 ตำบล
0 2384 3419 - 21, 0 2183 0 2183
สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 3512-5,02-1833510-3
10130

49

100486

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค นายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง

นางสาวนันทนา มาลัย

เลขที่ 44 หมู่ 1 ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง 14000

0 3567 2173

0 3567 2173

50

100487

พนักงานสหกรณ์ลำพูน

นางสาวอำไพ แก้วสัก

นายยุทธพงษ์ ยะปัญญา

เลขที่ 92 ถนน วังซ้าย ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

0 5351 1167

0 5353 0625

51

100488

ทนายความแห่งประเทศไทย

นายวิเชียร ชุบไธสง

นายอังคาร ดวงผาเวียง

เลขที่ 76/109 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต 0 2522 7499,083บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
0408663

52

100497

คอสโมอุตสาหกรรม

นายมงคล ธรรมวิญญู

นางสาวสิระดา แแย้มกลีบ

เลขที่ 111 ซอยมหาชัย หมู่ 7 ถนน บางนา-ตราด ตำบล 0 2311 2131 ต่อ 7122 , 0 0 2742 6511
บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
2742
10260

53

100517

สหภาพแรงงานอินโด - ไทย

นายสุวิทย์ คิดรอบ

นางพรภิรมย์ บุตรศรี

เลขที่ 25 หมู่ 1 ถนน อุดมสรยุทธ ตำบล เชียงรากน้อย 0 3526 1835
อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

0 3526 1835

54

100520

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นางชมัยพร โตยิ่ง

นางสาวสุมาลี คล้ายสุวรรณ์

เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ 0 2301 1192-4
กรุงเทพมหานคร 10250

0 2748 2072

pcoop@pcoop.premier.co.th

55

100522

สคิบ

นายเทพราช วิโนทัย

นางพรรณี โพธิ์คาย

เลขที่ 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น G (ฝั่งทางรถออก)
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี

0 22213562

scibcoop@gmail.com

0 2537 2114-5 ,025371494-9

02-1634576

0 2537 2112

thaidecal.coop@gmail.com

pine_only@hotmail.com

0 2629 1919
cosmo_coop@hotmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 6 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

กรุงเทพมหานคร 10400
56

100523

บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า

นายปราโมทย์ อิทธิกุล

57

100525

มหาวิทยาลัยรังสิต

นายประทีป นรินทรางกูร ณ

นายปัญญา พันพอน

เลขที่ 52/347 ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี 02 7916000 ต่อ 3843
จังหวัด ปทุมธานี 12000
,3844

02 7916000 ต่อ 3843

58

100526

สังคมพัฒนา

นายยงยุทธ สืบทายาท

นางณัฐฐยา จันทร์เชียร

เลขที่ 328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ถนนเพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0-2214-6000-9

0-2214-6010

59

100531

ศรีวิชัย

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนคุรงศ์วรรณ ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต

เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

02 441 7899 ต่อ 4418

02 431 0940

yamaru000@gmail.com

60

100540

สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม นายอนันต์ ปะเกียร

นายชาตรี พุทธะขันธ์

เลขที่ 30 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล
0 2909 1349
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2909 1349

sahakornnikkei@hotmail.com

61

100544

พนักงานกลุ่มบริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง นายวรวีร์ เอ่งฉ้วน
ส์

นางพวงพิศ จุลสวัสดิ์

เลขที่ 1 หมู่ 4 ถนน บ้านปลายคลองครุ ตำบล นาดี
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 3441 9895

puangpit@kingfisher.co.th

62

100550

สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

นางขนิษฐา ตรีทัศน์

เลขที่ 99 หมู่ 5 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางสมัคร 0 3853 9260
อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3884 2109

khanitha.t@sahaunion.com

63

100554

ธนบุรีประกอบรถยนต์

นายขวัญทูล แดงสกุล

นายภาคภูมิ สุกใส

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเมือง อำเภอ 0 2757 9544-50 ต่อ 160 02-7576856
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

co_taap@hotmail.co.th

64

100560

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล นางพรทิพย์ ยศโต

นายจิรภัทร ชาตะมีนา

เลขที่ 670/1 อาคาร 1 ชั้น 11 โรงพยาบาลเปาโล
02-2717000 ต่อ
พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต 11171,11175
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-2177039

co-op@phyathai.com

65

100563

สมานมิตร

เลขที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำบลอ่าวน้อย ตำบล อ่าวน้อย 032 611080
อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
77000

032 550895

นายศุภโชค พึ่งพงษ์

เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 15-16 ถนน
พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

6412951-65

0 34419888ต่อ 204

02-2152626-39

ชสอ.

หน้าที่: 7 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่
เลขที่ 257 หมู่ 1 ตำบล นครชุม อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์
055 840 645

โทรสาร

อีเมลล์

66

100564

นักสหกรณ์กำแพงเพชร

นายพิชิต เกษสุวรรณ์

นางสาวสุวรรณา ทองลอย

67

100566

กลุ่มกฤษดานคร

นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง

นางนิลนภา ชินเวชกิจวานิชย์ เลขที่ 102 ถนน ริมคลองบางกะปิ แขวง บางกะปิ เขต 0 2648 5555 ต่อ 5533
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

68

100567

ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์

นางสาวรัตนาภรณ์ รักษ์พันธ์

นายวีรา เจริญวรรณยิ่ง

เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล
0 2463 6345-8 ต่อ 509 02-4633731
ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290

69

100569

พนักงานกระบี่รีสอร์ท

นายอำนาจ โบราวรรณ

นายคมกฤษ สุวรรณสังข์

เลขที่ 158 หมู่ 2 ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่ 81000

0 7563 7030 , 0 7561
2160 - 1

0 7563 7051

70

100570

เบญจมิตร

นายยงยุทธ พรมเชื้อ

นายสุธานี อุดมผล

เลขที่ 499 อาคารเบญจมิตร ชั้น 7 หมู่ 3 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

02 016 5528

02 016 5534

marut_b@benchachinda.co.th

71

100575

บริษัทเฟดเดอรัลอีเลคตริค

นายกิตติพงษ์ วงศ์ธนสารกุล

นางมาลี กลิ่นจันทร์

เลขที่ 64/1 หมู่ 4 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ 02-3124190
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02-3124450

salee.k@fee-corp.com

72

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 441 02 552 3500-9 ต่อ 343

73

100587

นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

นายธัชพงศ์ บัวนุช

นางสาวสุดา แก้วแขก

เลขที่ ถนนพิชิตบำรุง ตำบล บางนาค อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000

073-511378 ต่อ 17

74

100592

เครือสมิติเวช

นายแพทย์ยงยุทธ วศินวงศ์

นางสาวอำพันธ์ ทองใส

เลขที่ 133 ถนน สุขุมวิท 49 แขวง คลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

392-0011, 381-6807 ต่อ 0 2392 8839
2121

75

100600

กลุ่มสยามสตีล

นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ

นางปราณี โพธิ์กระจ่าง

เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล
บางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130

02-3842876 ต่อ
2366,099-1839876

76

100604

พนักงานบริษัทไลท์ออน
อิเลคทรอนิคส์

นายบุญส่ง ขัตวัฒน์

นางสาวกัญญา วิเชียร์ศิลป์

เลขที่ 38/4 หมู่ 1 ถนน รังสิต-องครักษ์ ตำบล บึงยี่โถ 0 2533 1208-16 ต่อ 355 02-9916837
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

Coop_litcon@yahoo.co.th

77

100605

พนักงานฝาจีบ

นายธัญญา สายสิน

นางนวลจันทร์ สมตัว

เลขที่ 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตำบล

MARAYARDBOON9@GM

0 2633 0450 ต่อ 685 ,

055 840 645

suwanna_thongloi@hotmail.c
om

0 2648 5566

ninnapac@gmail.com

0

sahakorn1narathiwat61

02-3842876 ต่อ 2133 coop@siamsteel.com

0 2974 0762

ชสอ.

หน้าที่: 8 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

นางสาวจำเนียร ใจประเสริฐ เลขที่ 338 หมู่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
10270

โทรศัพท์

โทรสาร

686

AIL.COM,Nualchan@crowns
eal.co.th

78

100609

แปรงไทย และ บี.โอ

นายไพบูลย์ คลังนิล

79

100613

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา สุวรรณธาร นางสาวนิภาพร แพงงาม

เลขที่ 592 ซอยรามคำแหง 24 ถนน รามคำแหง แขวง 0 2300 4543 - 62 ต่อ
หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
1220 1106

80

100615

พนักงานบริษัท เอกโฮลดิ้งส์

นายสุวิระ เกิดผล

นางเมญาดา แดงวิสุทธิ์

เลขที่ 53 หมู่ 10 ถนน พระราม 2 ตำบล บางโทรัด
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

81

100617

พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ

นายปริญญา แสนกล้า

นางสาวสุนันทา หอมทอง

เลขที่ 49 หมู่ 3 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงใต้ 0 -2183-3901,0 -2183- 0 2183-3901
อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
3899 ต่อ 555

82

100623

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายนิก สุนทรชัย

นายพรศักดิ์ คุณวุฒินโนธรรม เลขที่ 18/18 หมู่ 7 ถนน บางนา-ตราด กม.18 ตำบล 02 312 6595
บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02 312 6595

coop_hcu1682139598@hotma
il.com

83

100634

พนักงาน ทีเคที

นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์

นางประไพรพรรณ ไทเลอร์ เลขที่ 59 หมู่ 6 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ 02 1752181-5
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02-1752188

tktcoop@gmail.com

84

100636

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

นายสมเกียรติ คูวิจิตรสุวรรณ

นายอธิชาต มุกดาประกร

0 2937 7697

scbssc@scb.co.th

85

100639

พนักงานสหกรณ์สุโขทัย

นายศุจิพิพัฒน์ คำเบิก

เลขที่ 122/3 ถนน จรดวิธีถ่อง ตำบล เมืองสวรรคโลก (055) 644033
อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย 64110

86

100640

โรงเรียนเอกชนปทุมธานี

นางพูนทรัพย์ เผ่าพันธ์

เรืออากาศโท ชโลทัย ชื่นวิทยา เลขที่ 37/2 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบล คูคต 0 2531 2239
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2531 2239

sahakorn_school@hotmail.co
m

87

100649

อาร์ เอส แคนเนอรี่

นางสาวสุวคนธ์ วุฒิพรประเสริฐ นางสาวสัมพันธ์ กล้าณรงค์

เลขที่ 255/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู แพรกษา ตำบล 02-323-9845-6 02แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
3239582-3
สมุทรปราการ 10270

02-3239670

88

100650

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายนลทวัช สมาธิ

เลขที่ 13 ถนน พิชัย แขวง ดุสิต เขต ดุสิต

0 2669 3264

นางอาภรณ์ จันทร

เลขที่ 9 ถนน รัชดาภิเษก แขวง จตุจักร เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2753 3155

อีเมลล์

0 2394 0468

suthita.c@thaibrush.com

0 2300 4563

ausavings@au.edu

034 839213-7 ต่อ 108

02-5442040,41,42,43,027951018

094-6588558

prinya_98343@hotmail.com

cltsaving@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 9 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

กรุงเทพมหานคร 10300
89

100653

พนักงาน อีพีซี

นายสนาน สุขวาสนะ

นายสนาน สุขวาสนะ

90

100655

วีก้าบอลส์

นายจตุพล สลางสิงห์

91

100657

โอเชียนกลาส

92

100658

93

เลขที่ 137 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ 17 ตำบล
บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
10540

02-315-1478-9

02-315-2270

s_sanan@continentalthai.com

น.ส.ณัฎฐณิชา ธนานันทิวัฒน์ เลขที่ 653 ซอยE6 ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

02-324-0770

3870113

tfpm2534@hotmail.com

นายธนู โพธิ์ทอง

นางณลัดชา เกิดสมุทร

เลขที่ 365 หมู่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

02-324-0422 - 4

นักสหกรณ์นครศรีธรรมราช

นายมานะชัย สังข์แก้ว

นางสาวสุภิญญา คงเกิด

เลขที่ 103 หมู่ 11 ตำบล ท่าเรือ อำเภอ
0 7532 4662
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

0 7532 4662

khan_b9@hotmail.com

100665

พนักงานโอสถสภา

นายธนา ไชยประสิทธิ์

นางสาวจินดารัตน์

เลขที่ 348 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

0 2351 1103 , 0 2351
1080

02-3511103

osotspaco-op@osotspa.com

94

100667

โรงแรมไพลิน

นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณภูมิ

เลขที่ 38 ถนน บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

(055) 252411-5

95

100672

พนักงานฟูจิตสึเจเนอรัล

นายมนัส มาสขาว

นายนฤนาท ไพรนอก

เลขที่ 92/9 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 1 หมู่ 2 ถนน 038-400665
สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
20230

038-400665

fujitsu_coop@hotmail.com

96

100675

สถานประกอบการกาฬสินธุ์

นายสันชัย ภูบุญทอง

นายวิจารณ์ โพธิแท่น

เลขที่ 198/1 หมู่ 7 ถนน ถีนานนท์ ตำบล สมเด็จ อำเภอ (043) 860157
สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46150

(043)860157

bn.coop@hotmail.com

97

100678

กระจกเพชรมงคล

นายอธิป ดาวประกายมงคล

นางสาวกชวรรณ จรรยาสวย เลขที่ 3/1 หมู่ 11 ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี 70110

032 368152

98

100684

พนักงานโซฟิเทลขอนแก่น

นายชัยสิทธิ์ การมันดี

นางจำนงค์ เหล่าสุวรรณ

เลขที่ 9/9 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด ขอนแก่น
ถนน ประชาสำราญ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

(043) 322155 ต่อ 3213 (043) 322150

99

100685

พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

นายพนม เหิมขุนทด

นายสุเวช จงจิต

เลขที่ 107 นวนครโครงการ 3 หมู่ 18 ตำบล
0 2909 6070 ,0 2909
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 2105-9 ต่อ 350

saving_fac@oceanglass.com

032 368153

0 2909 6071

coop-jvc@jket.co.th

ชสอ.

หน้าที่: 10 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

100

100687

พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นายสุทิศ พงษ์จีน

นายจิรกร ทองสุริวงศ์

เลขที่ 651/9 ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด 0 7444 8008
สงขลา 90100

0 7444 8248

101

100690

พัฒน์กล

นายณรงค์ ฉายวิเศษ

นางสาวนรมน พวงชุ่มชื่น

เลขที่ 20/14-15 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10260

102

100693

บี.เอ็น.เค. กรุ๊ป

นายธนิต พุทธพรมงคล

นายสุทธิวงศ์ เข็มนาค

เลขที่ 43 อาคารไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน
0 2675 8492 - 6
สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร
10120

103

100695

พนักงานสหกรณ์สุรินทร์

นายคำพุทธ ชูวา

104

100697

นครหาดใหญ่

นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี

นายสมภพ วิจารณ์

เลขที่ 37, 39 ถนน โชติวิทยะกุล 4 ตำบล หาดใหญ่
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7424 5325,0 74262 779 074-429348

info@hatyaicoop.com

105

100698

เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน

นายอนุชาติ อักษร

นางมลฤดี กองคำ

เลขที่ 26/1 ซอย1 ถนน สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

054-775 397

Sahakorn_nan@outlook.co.th

106

100699

ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์

นายอภิชัย ศิริสวัสดิวัฒนา

นายอภิชัย ศิริสวัสดิวัฒนา

เลขที่ 20/1 หมู่ 2 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

023124368 - 70

107

100701

พนักงานบริษัทเชียงคำยนตรการและบ นายอานุภาพ ใสสม
ริษัทในเครือ

นายจิตชัย วงศ์ไชย

เลขที่ 233 หมู่ 5 ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด (054) 415424 ,
พะเยา 56110
451112,415427

108

100702

โรงพยาบาลทักษิณ

นางชุติมา กรมรักษ์

นางสุชาวดี สื่อกลาง

เลขที่ 309/2 ถนน ตลาดใหม่ ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

077-278777 ต่อ 57145716

077-282950

cooperative@thaksinhospital.c
om

109

100714

เครือปิ่นทอง

นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ

นายปริญญา เพ็ชรจรัส

เลขที่ 39/9 ถนน พระราม3 แขวง ช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

0 2683 0392-3

0 2683 3340

pco.pco@outlook.com

110

100720

มาโก้

นางสมบุญ คำเหมือง

นางพรจิตร อรามรุณ

เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต 02 3279999 ต่อ 9813
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

0 2326 0419 - 20

111

100721

พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู นายวรงค์ วิไลหงษ์

นางดารีกุล เพิ่มพูล

เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ 0 2323 9282
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

02-3239282

02 328 1035

norramon@patkol.com
0 2675 8497

เลขที่ 558 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด 0 4454 1232,0 4454 1233 0 4454 1025
หมู่ 3 ถนน สุรินทร์-สังขะ ตำบล ลำดวน อำเภอ ลำดวน
จังหวัด สุรินทร์ 32220

054-775 397

personal@sri-sam-ank.com

ubs@ut.co.th

ชสอ.

หน้าที่: 11 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร
0 2386 1819

อีเมลล์

112

100722

พนักงานโตโยต้า

นางคณิตสูตร แสนฤทธิ์

นายวีระพร พวงผกา

เลขที่ 186/1 หมู่ 1 ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ
พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2386 1333 ต่อ 1209

113

100723

พนักงานธนชาต

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

นางสุนันทา เพียรพิทักษ์กิจ

เลขที่ 1101 ชั้น G อาคารสำนักเพชรบุรี ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2208 6382,0 2208 6405 0 2651 7976 ,0 2253 sahakornthanachart@thanacha
rt.co.th

114

100727

ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช

นางพัชรี ดำรงศักดิ์

นางจุฑามาศ เลาหะโชติ

เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนน พระสมุทรเจดีย์ ตำบล
0 2425 8930 - 3
ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290

115

100729

พนักงาน บริษัทคาร์ตัน ออปทิคัล
(สยาม)

นายบุญส่ง ขัติวงษ์

นางสาวกัญญา วิเชียรศิลป์

เลขที่ 100 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หมู่ 18 ตำบล 9095931-40
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

116

100735

พนักงานบริษัท รอยัลปอร์ซเลน

นายชัชวาลย์ ทองนุช

นายสมพร ขังสร้อย

เลขที่ 36 หมู่ 1 ถนน สุดบรรทัด ตำบล ตาลเดี่ยว
อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110

0 3624 6038,0985498962

117

100737

พนักงานแคนนอน(ประเทศไทย)

นายทรงธรรม มากมี

นางบุษกร พนาวาส

เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

035 350080 ต่อ 1100,
1111

118

100738

สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก นางสายสุนีย์ จิตรสุภา

พ.ต.ท.หญิงชมนาด ทิพย์วงค์ เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางวัว
อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

119

100740

สิ่งทอซาติน

ยนายพงษ์ศักดิ์ เพาะปลูก

นายสงคราม คันกันเดช

120

100742

กลุ่มเม่งเซ้ง

นายศิริพงษ์ คุนุผกาพันธ์

นางสาวปิยะธิดา วงศ์โสภณ เลขที่ 3 ซอยเพชรเกษม 63/1 แขวง หลักสอง เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

121

100744

ซีคอนสแควร์

นายสุรศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์

นายสุรศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์

122

100745

รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)

นายธีรทัศน์ แก้วเจริญ

123

100749

พนักงานกลุ่มบริษัท พรีไซซ

นายวินัย เสนาดี

personnel@cook.co.th

0 3624 6038

038 538163 ,538037,038
538997-8

เลขที่ 60 ซอยสุขาภิบาลวัดเตาอิฐ หมู่ 10 ตำบล วังเย็น 0 3234 0401 ต่อ 510 ,08
อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160
4450 1
0 2809 4111

เลขที่ 55 อาคารซีคอนสแควร์ชั้น 5 ถนน ศรีนครินทร์ 0 2721-8888 ต่อ 690
แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขที่ 1/333 หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

rpc_coop@hotmail.com
bussakorn@cht.canon.co.th

pongsak.st@satin.co.th
0 2809 4111 ต่อ 1124
0 27219444

เลขที่ 126 หมู่ 6 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน 0 2420 1305 - 6 ต่อ 181 ,
จังหวัด สมุทรสาคร 74110
0 2420 2703 -4
นางปลื้มจิตร เอมวัธนา

savingco@toyota.co.th

0 2584 2367 ต่อ 223,224 0 2584 2630

chimimi@live.com

ชสอ.

หน้าที่: 12 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

124

100750

พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ นายอิสมาแอล มะหะหมัด

นายสันติ คำใจ

เลขที่ 101/59-3 หมู่ 20 ถนน พหลโยธินนวนคร ตำบล 02-5290070-3 ต่อ 133
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-5290074

cooperative@daisin.co.th

125

100753

ชุมชนอำเภอบ้านฝาง

นายแสงเดียว มูลตรีภักดี

น.ส.สุภี ชาเคน

เลขที่ 209 บ้านฝาง หมู่ 1 ถนน ธรรมจักร ตำบล
บ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น 40271

0 4326- 9133

0 4326-9108

bangfangcoop@gmail.com

126

100754

พนักงานโตชิบา ทีพีที

น.ส.ลัดดาวัลย์ รักที่พี่ง

นายอังกูร ไพศาล

เลขที่ 144/1 หมู่ 5 ตำบล บางกะดี อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2501 1400 ,

0 2501 1132

127

100755

พนักงานไอ อาร์ พี ซี

นายวิทวัส โพธิ์สุวรรณ์

นางสาวพันทิภา ชูชุ่ม

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบล เชิงเนิน อำเภอ 038-921333 ต่อ 1190
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

128

100757

โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์
(ประเทศไทย)

นางสาวดลฤดี ทองคำ

นายนเรศ เพ็ชรเหลี่ยม

เลขที่ 572 สวนอุตสาหกรรม 304 หมู่ 7 ตำบล ท่าตูม 0 3728 4900 ต่อ 2990
อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

129

100759

ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค

นายธานี จุลคณานุกิจ

นายสมเกียรติ เปี่ยมท่าน

เลขที่ 700/848 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โซน 8) 038 939-599
หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี
10210

130

100761

เมืองทองสัมพันธ์

นายสัมพันธ์ นันอุปบาลี

นายชัยยุทธ แตงมณี

เลขที่ 66 หมู่ 11 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

131

100763

กรีนสปอต

นายสุรศักดิ์ จิตต์ทิพย์โสภา

นายธวัชชัย วิวัฒนบรรจง

เลขที่ 2 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ถนน รังสิต02 533 0442-9 ต่อ 1740 02 533 0442-9 ต่อ
นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12130

thawatchai@greenspot.co.th

132

100765

องค์กรอิสระ

ดร.สุรัญญา วิมุกตายน

นางสุรีย์รัตน์ พึ่งศักดิ์ศรี

เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
0 2141 7901-7
(ชั้น2) หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2143 8500

ipdcoop@hotmail.com

133

100767

พนักงานโรงแรมเอเชีย

นายภูมิชัย หรูธนศักดา

นางสาวสุดารัตน์ วิศนุวัฒนากิจ เลขที่ 296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0 2217 0808 ต่อ 5512

0 2215 2645

pamatoyt@asiahotel.co.th

134

100768

พนักงานเครือเบทาโกร

นางสาวถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ นางสุธิดา ฤกษ์สมผุส

เลขที่ 323 หมู่ 6 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง 0 2833-8055 - 56 ต่อ
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
8649

0 2833-8034

sutida@betagro.com

135

100771

เครือตระการณัฎฐพร

นางธนพรรณ แก้วจันดี

เลขที่ 118/1 หมู่ 1 ถนน อุบล-ตระการ ตำบล ขุหลุ

นายบำรุง แก้วจันดี

038-802567

tstcoop2541@gmail.com
038 939-500

0 2337 2347 - 50

0 4548 1151

irpc_saving@irpc.co.th

nattaya.maenpuen@clariant.c
om
sudarat.i@mtaluminium.com

ชสอ.

หน้าที่: 13 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี 34130
136

100772

นักสหกรณ์ตรัง

137

100773

138

นายสุจริต ษัฏเสน

นางฉวีวรรณ ช่องประเสริฐ

เลขที่ 10 ถนน พัทลุง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง 0 7521 5879
จังหวัด ตรัง 92000

0 7521 5879

พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด
นายเอกรินทร์ ขวัญเมือง
ราชาเปี่ยมทรัพย์ แอนด์ สตีล (2017)

นางจิราภรณ์ พิมพ์ดีด

เลขที่ 311 หมู่ 18 ถนน มิตรภาพ ตำบล ท่าพระ อำเภอ 094-2647193
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260

043-306996

100774

พนักงานไลอ้อน (ประเทศไทย)
และในเครือ

นายสุภัท ฟุ้งเนือง

นางพัชรา พานพุก

เลขที่ 602 หมู่ 11 ถนน สุขาภิบาล 8 ตำบล หนองขาม 0 3876 3080 - 90 ต่อ
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
686,867

newyearnewyear@hotmail.com

139

100775

สิทธิพรแอสโซซิเอส

นางปราณี สุรพลชัย

นายไกร แก้วสว่าง

เลขที่ 451 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

0 2433 8331 ต่อ 110,
118, 306

apichart@sithiphorn.com

140

100777

สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ นายสมศักดิ์ ศรีชื่น

นางสาวสุพัตรา เมืองศรี

เลขที่ 54 หมู่ 5 ถนน สุดบรรทัด ตำบล ตาลเดี่ยว
อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110

0 36247387,036240100 0 3624 6162
ต่อ 404

tec00777@gmail.com

141

100787

สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล
(ไทยแลนด์)

นายสมคิด สะเริญรมย์

นางปณิตตา บุญสกุลรัตตนะ เลขที่ 213 หมู่ 4 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18260

0 3632 9430

sahakornflu@hotmail.com

142

100789

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย

นายไพจิตร หล่มวงษ์

นายเอกสิทธิ์ ชัยสายันต์

เลขที่ 700/86 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี 0 3893 6600
จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3821 3181,0 3893 paijit@mitsubishielevatorasia.
co.th

143

100791

พนักงานไทยตาบูชิอีเล็คทริค

นางฉบากาญจน์ ฤกษ์มงคล

นางฉบากาญจน์ ฤกษ์มงคล

เลขที่ 88 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3853 8982 - 6

038-571233

144

100792

เทพพัฒนาสัมพันธ์

นายสิทธิชัย อ้นใจธรรม

นางยุภา สัมฤกธิ์สุขสันติ

เลขที่ 220/1 ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี 0 2581 1211 - 3
จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2581 6141

145

100793

เวชธานี

นางสาวชุลีรัตน์ สุพัฒนงศ์พานิช นางสาวขนิษฐา บุญเพียร

เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 111 ถนน ลาดพร้าว แขวง
คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

146

100795

พนักงานสหกรณ์นครราชสีมา

นายประสิทธิ์ หงาสูงเนิน

นางจำเรียง จิมสูงเนิน

เลขที่ 1173 ถนน สุรนารายณ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ 0 4495 6000
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

044-956000

Aomsrub_coopk@hotmail.co
m

147

100796

กันยงอีเลคทริก

นายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษ์ด

นางชูศรี ชัชชัยวรวงศ์

เลขที่ 67 หมู่ 11 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 23372439-40

suchawadee.b@kye.meap.com

0 3632 9291

0 2734 0000 ต่อ 2525 0 2734 0390

0 2337 2900-15

janta@thai-tabuchi.co.th

credit-uion@vejthani.com

ชสอ.

หน้าที่: 14 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

148

100800

นักสหกรณ์สุราษฏร์ธานี

นายประเทือง ขับทอง

นางสาวรัชนีกร วิเศษรัตน์

เลขที่ 87/134 หมู่ 5 ถนน วิภาวดี (ค่ายอส.) ตำบล
มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000

077 295 777, 081
077-295-777
0785150,083 7766877

149

100802

ไทยนำศิริอินเตอร์เท็กซ์

นายเจษฎาพร บุญเทียม

นางศิริลักษณ์ เชียวชะอำ

เลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

038 570045-53

150

100803

บริษัทเฮลโลภูเก็ต

นายธนเดช โกยอัครเดช

151

100804

พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที.

นายชัยสิทธิ์ มิตรบำรุง

152

100806

153

038 570056 , 038

อีเมลล์

sirisommai@wgthainamsiri.co.th

เลขที่ 33/3 หมู่ 2 ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด 076-375889
ภูเก็ต 83000

076-375891

นางชลลดา มีแสง

เลขที่ 258 ซอยรังสิต - นครนายก 49 ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2996 2485

พนักงานบริษัท
นายภูมิจิต อินทรานุกูล
รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ
สยาม

นางสาวกมลกาน อินทรยูร

เลขที่ 313 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แขวง
0 2791 3000 ต่อ
วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 2025,2028

100808

พนักงานคลังพลาซ่า

นายไพจิตร มานะศิลป์

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญเมือง

เลขที่ 24 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา 30000

154

100810

โทเรเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย)

นายพิชัย อัมระนันท์

นายไฉน จัดวงศ์

เลขที่ 33/3 หมู่ 3 ตำบล นครชัยศรี อำเภอ นครชัยศรี 0 3433 1788 - 90
จังหวัด นครปฐม 73120

0 3433 1915

tttmcoop@gmail.com

155

100811

พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ นายธีระชัย ขันธิกุล

นางวีณา เก็ดสะวา

เลขที่ 487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนน ศรีอยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0 2247 7016

weena_ketsawa@ajinomoto.c
om

156

100812

โสสุโก้

นายหัสนัย สมุทรความ

นางเพ็ญนภา สมสนิท

เลขที่ 33/2 ตำบล หนองปลิง อำเภอ หนองแค จังหวัด 0 3637 5080 - 4
สระบุรี 18140

0 3637 5085

pennapas@sosuco.com

157

100813

สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล

นายพัฒนา ปาณาสา

นายประสาร วงษ์มั่น

เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

0 3624 4595

0 3624 4595

sahakit_coop@hotmail.com

158

100815

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

นายสุชาติ พลายศิริ

นางสาวจันทนา วงษ์วานิช

เลขที่ 28/1 อาคารประวิทย์ ชั้น 2-3 ถนน สุรศักดิ์
แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

0 2238 3063#1220

0 2236 8890

pichamonc@ssi-steel.com

159

100816

ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

นายฆนากร รัตนวงศ์

น.ส.สุวรรณา สิริอัครพิศาล

เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ 0 2175 2201-9
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2175 2218

niramon@tpppack.com

0 2996 0890 ต่อ 192

irc@irctcoop.com

0 2791 3028

0 4426 0111 ต่อ 777 ,0 0 4425 2534
4426 0336

02 2477000

ชสอ.

หน้าที่: 15 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

160

100818

พนักงานซันแฟลค

นายบัญชา มาประเสริฐ

161

100819

พนักงานไซโก

162

100820

163

ผู้จัดการ

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

เลขที่ 1/30 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด 0 3533 0104 - 6 ต่อ 112 035-330467
พระนครศรีอยุธยา 13210

sunflagcoop@gmail.com

นายอำนาจ นามประเส

เลขที่ 104 หมู่ 18 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง 02 529 2162 ต่อ 1922
จังหวัด ปทุมธานี 12120

02 909 6241

cooperative@seiko-spt.co.th

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ

นางโสรัติยา หงษ์รัมย์

เลขที่ 275 หมู่ 6 ถนน ชัยภูมิ - สี่คิ้ว ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

044 - 812603 ต่อ 15

044 - 837037

100822

โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย)

นายสุรยศ บุญราศรี

เลขที่ 102 เขตอุตสาหกรรมนวนคร หมู่ 20 ตำบล 0 2909-7100 ,0 2529
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0777 - 81

0 2929 2096

164

100823

กลุ่มพนักงานเครือไทย - ไอชิน

นายวินิช ผุดผ่อง

นายวัลลภ ยมกกุล

เลขที่ 101/90 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หมู่ 20 ถนน 0 2529 1890 ต่อ
พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด 7503,7509
ปทุมธานี 12120

0 2529 1896

165

100826

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

นายฐิตพงศ์ พุทธิวุฒิกูล

นางมาริสา จีบแก้ว

เลขที่ "700/109 ,111 , 113 " ตำบล บ้านเก่า อำเภอ
พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

166

100830

พนักงานโนโวเทล กรุงเทพฯ

นายมนัส คำพานุตย์

เลขที่ 392/44 สยามสแควร์ ซอย6 ถนน พระราม1 0 2209 8888 ต่อ 2117
แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0 2209 8880

167

100831

ตั้งฮั่วเส็ง

นางสาวดวงทิพย์ กิตติมาสถาพร นางสาวนํ้าทิพย์ คนซื่อ

เลขที่ 289 ถนน สิรินทร แขวง บางบำหรุ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

0-2434-0448 ต่อ 8384

0-2434-6057

tscc_046744@tanghuaseng.co
m

168

100832

พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที

นายเด่นภูมิ ป่วนกระโทก

เลขที่ 58 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2524 5075

0 2524 5075

coop031106@gmail.com

169

100835

สหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร์

เลขที่ 18 หมู่ 4 ถนน มิตรภาพ ตำบล หนองไผ่น้ำ
อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140

089-537-9633 0 9080
3560

0 3625 1996

170

100836

ชุมชนบ้านพันเชิง

171

100838

พนักงานไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกร นายมนัส ตั้งจันสิริ
รม

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

น.ส.วาสนา อยู่นัยเนตร

ที่อยู่

น.ส.สุภาภรณ์ คำอ่อน

038-469000 ต่อ 270,295 038-743305

coop@attg.co.th

stmsc@siamtoyota.co.th

เลขที่ 54 หมู่ 2 ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด 08 4369 1547 , 054
แพร่ 54000
599068 ,0 8730-40829
นางสาววิลาสินี สายกระสุน เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล ท่าทราย
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0 34816 441-6 ต่อ
523,034-816444 ต่อ
4216

0 3442 5459

sapatporn.chamnanya@thaiun
ion.com

ชสอ.

หน้าที่: 16 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

172

100839

เอนไกไทย

นายไกรสิงห์ ชารีรัฐการพ์

นายสุรศักดิ์ ก่อเลิศรัศมี

173

100842

เอส วาย เค

นายปิติวรรธน์ จิระปุณณโรจน์ นางแก้วใจ อาจณรงค์

174

100843

พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช นางผ่องพรรณ ตติยารัตน์

175

100844

รวมใจเป็นหนึ่ง

176

100846

177

ที่อยู่
เลขที่ 444 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย6 หมู่ 17
ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2705 8060 - 6 ต่อ 290 0 2705 8050

อีเมลล์
warangkhaniphat@enkeithai.c
o.th

เลขที่ 299 ซอยร่วมพัฒนา 1 หมู่ 7 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย 0 2756 9144 - 52 ต่อ 106 0 2384 2729
ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130

syk.savings@gmail.com

นางวิไล พงษ์เวียง

เลขที่ 272 ซอยพัฒนาสุข หมู่ 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบล 02-755-7300-14 ต่อ 153
เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

ussanee_s@bdlp.co.th

นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร

นายปรีชากิจ แสงสังข์

เลขที่ 303 หมู่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน 0 2797-5924
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2797 5924

พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์

นางวรรยา ผดาวัลย์

นายบุญกาย บุตรสะสม

เลขที่ 32 หมู่ 1 ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

0 3632 0228

036-251708, 0 3632 karatcoop@gmail.com

100848

วินเซอร์โฮเต็ล

ดร.วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์

น.ส.อลิสา บุณยรัตพันธุ์

เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนน สุขุมวิท แขวง
คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

02 262 1234 ต่อ 1209

02 262 1210

178

100852

เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

นางสาวปราณี ศรีกำเหน็ด

นางสาวเด่นนภา แจ้งไสว

เลขที่ 5 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนน บางนา-ตราด แขวง 0 2338 3333 ต่อ
บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
1135,1137

179

100853

ทาคอม

นายโชษณ พิมศิริ

นางชฎาพร บุญฤทธิ์

เลขที่ 33/3 หมู่ 21 ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล ศาลาแดง 0 3859 3062 - 3 ต่อ 2113 038-593-039 , 038- thacom_savingscooperatives
อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
@hotmail.com

180

100856

ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท

นายนิรันดร์ ยิ้มนุ้ย

นางสาววิลัยวรรณ เสนาะ

เลขที่ 4/3 หมู่ 1 ถนน บางนา-ตราด กม.16 ตำบล
0 2325 8000 ต่อ 347,263 0 2337 0276 , 0 2325 Sahakornthaisummit@gmail.c
บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
om

181

100858

พนักงานเทรน (ประเทศไทย)

นายไพบูลย์ คุณนทราศัย

นายสุพจน์ ลายลักษณ์ศิริ

เลขที่ 999 /1 ถ.บางนา-ตราด กม. 19 หมู่ 9 ตำบล
0 2769 2205 ต่อ 2204-6 0 2769 2254
บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

182

100861

พนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย

นายวิโรจน์ สุรักษ์รัตนสกุล

นายปิติวัฒน์ ผู้นำพล

เลขที่ 41643 หมู่ 1 ตำบล พุกร่าง อำเภอ พระพุทธบาท 036 240700 ต่อ 176-177
จังหวัด สระบุรี 18120

183

100865

พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

นายกิจจา ปานเนตร

นางสาวอัชญา วิทยะเสถียรกุล เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล แหลมฟ้าผ่า

0 2815 2060

0 2338 3961

karachta.it@gmail.com

a.inboon@acc.co.th
sirikarn_ph@asimar.com

ชสอ.

หน้าที่: 17 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
184

100866

พนักงานซีเคียวริคอร์

นายบัญญัติ นาคปลัด

นายชนชล จงรัตนมิ่ง

เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนน วิภาวดีรังสิต-รังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2973 5116 ,0 2552
2446,0 2973 6010 ต่อ
366

0 2973 5116 ,0 2552 securicor.coop@gmail.com

185

100868

พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ นายสมเกียรติ ผลดีสุขสกุล
ไทย

186

100870

โอเรกอน

น.ส.ณัฐชไม ชัดตา

นางจำเรียง ทองคำ

เลขที่ 226 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110

187

100873

ไทยโอซูก้า

นายไพฑูรย์ หิรัญการ

-

เลขที่ 50-50/1 หมู่ 8 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล
0 3487 8187
คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
74110

0 3487 8185

188

100876

พนักงานอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง

นายศุภฤกษ์ ทองนาค

นางสาวชุติเนตร บัวเผื่อน

เลขที่ 57 หมู่ 3 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน
จังหวัด นครปฐม 73220

0 2420-4781

coop@ampolfood.com

189

100878

สยามเคมีคอลอินดัสตรี้

นายพรชัชรินทร์ โฉมกิจ

นายวราคม ไชยยศ

เลขที่ 549 ถ.สุขุมวิท กม.36 หมู่ 7 ตำบล บางปูใหม่ 02-3239215 ต่อ 109
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
10270

0 2323 - 9616

tummanoon@siamchem.com

190

100879

เอพซิลอน

ดร.ประเสริฐ ตันตยานนท์กุล

น.ส.กุลนิศดา ศรียาภัย

เลขที่ 335 หมู่ 3 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล
บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี
11110

0 2920 5094 ,0 2920
9930 ต่อ 302

0 2571 2776

epsilonsaving@gmail.com

191

100880

ดร.กร ท่านผู้หญิงนิรมล
นางสุชาดา โตษะสุข
สุริยสัตย์เพื่อพนักงานกลุ่มไทยโตชิบา

นางวรรณา ตุลยาสิทธิพร

เลขที่ 129/1-5 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี 0 2591 9555 ต่อ 1444
จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2589 0169

192

100881

เค.ซี.อี.ไอ

นางปราณี บุญคง

นางปราณี บุญคง

เลขที่ 677 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เขตส่งออก)
ซอย11 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280

0 2710 -6519

0 2710 6519

193

100882

กลุ่มพิธาน

นายสุดใจ ทองฉิม

เลขที่ 456 ถนน เพชรเกษม ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ

0-7436-6034-7 ต่อ 122 , 0 7436 6042 ต่อ 2122

เลขที่ 60/81 นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2
0 2831 6200-20 ต่อ 4915 0 2831 6221-22
ซอย17 หมู่ 19 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120
0 2996 2111-7 ต่อ 109 0 2996 2133

02-4979111

maliwan@oregon.co.th

coopkcei2547@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 18 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

0 7436 6042

194

100883

สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์

เลขที่ 64/3 หมู่ 3 ตำบล โพกรวม อำเภอ เมืองสิงห์บุรี 0-3653-1111 ต่อ 120
จังหวัด สิงห์บุรี 16000

0-3653-1100

195

100885

ไทยแอโรว์พิษณุโลก

นายปรีชา ทองยิ้ม

นายรุ่งโรจน์ งามสอาด

เลขที่ 230 หมู่ 7 ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก 055-245220-34 ต่อ 111, 0 5524 5245
จังหวัด พิษณุโลก 65000
08 3950 3111

196

100890

ในเครือโปลิโฟม

นายปรีชา อ่อนบุญเอื้อ

นางสาวอรุณี ชุ่มจิตร

เลขที่ 356 ซอยอนามัยงามเจริญ 18 ถนน พระราม 2 0-2451-9349-54 ต่อ
แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
161และ 162,08 9134
10150
2497

197

100891

ซัมโบ

นายรังสี จันครา

นางสาวมาลินี มุ่งซอนักสาง เลขที่ 55/188 หมู่ 13 ถนน พหลโยธิน ตำบล
02-5293326-9 ต่อ 135
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

198

100892

พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง

นายณรงค์ บุญแก้ว

199

100894

อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และ
ดับบลิว ซี พี

นายภาสกร ผัดหล้า

200

100895

แอนเซลล์

201

100897

พนักงานซิงเกอร์

202

100898

203
204

0-2451-8549 และ 0- arunee_ch@polyfoamgroup.c
om
02-529-3068

saving@samboshindo.co.th

เลขที่ 65 หมู่ 1 ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ 50200

0 5332 8381

0 5332 8381

savcooprpf@hotmail.com

นายดำรงค์ ทิพย์นางรอง

เลขที่ 49 หมู่ 9 ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง
จังหวัด ชลบุรี 20160

038 - 451473 - 7

038 - 451478

qmr@agscimt-wcp.com

นายฉลาม ยุติธรรม

น.ส.พัฒนา อย่านอนใจ

เลขที่ 110 หมู่ 4 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต 0-2326-0660-9 ต่อ 117 0-2326-0671
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

นายนิติพัฒน์ การพัดธี

นายอาภา เปมะวิภาต

เลขที่ 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนน 0 2352-4777 ต่อ 4652
เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) นายมงคล ธนกัญญา

นายมงคล ธนกัญญา

เลขที่ 38 หมู่ 9 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงใต้ 02-394-2541 ต่อ
0 2755 8445
อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
3249,3255 ,088-6986015

100903

พรมไทย

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสนอง

นางปราณี ป้องเช้า

เลขที่ 80 หมู่ 1 ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี 02-9760123 ต่อ 260
จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2533-6392

100907

คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล

นายพิทักษ์พงษ์ บี้เกตุ

นายถนัดกิตดิ์ สันทัไชโย

เลขที่ 700/478 หมู่ 7 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

038-454-210

038-454-219-29 ต่อ
382,126

0 2352-4799 กด 5

Singercooperative@singerthai
.co.th
sahakornisuzu@hotmail.com

nipaporn@cobrainter.com

ชสอ.

หน้าที่: 19 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

205

100908

เอส เอส เค กลการ

น.ส.วาสนา สุขวะ

น.ส.นฤมล พึ่งยนต์

เลขที่ 164 หมู่ 4 ถนน สุขสวัสดิ์ 39 ตำบล บางพึ่ง
อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

02 817 1941

02 817 1941

orange9933@hotmail.com

206

100909

สมิทธิญาณและเพื่อน

นายเฉลิมพล สดทรงศิลป์

นายเฉลิมพล สดทรงศิลป์

เลขที่ 365-365/1 ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

02-324-0422-4

0 2324 0420

Nichanan_pum@hotmail.com

207

100911

พนักงานเซนต์โกเบน

นายมานพ แสงจำนงค์

นางสาวเพียงใจ สอนวงค์

เลขที่ 64/8 หมู่ 4 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง 0 3866-7800 ต่อ 7944
จังหวัด ระยอง 21140

0 3866-7808

saving.cooperative@gmail.co
m

208

100916

ถิรไทย

นางสุนันท์ สันติโชตินันท์

นางสาวภัทรภร เอกปกรณ์

เลขที่ 516/1 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.8D หมู่ 4 02 769 7699 ต่อ 2022
ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280

02 709 3236

pattaraporn@tirathai.co.th

209

100919

สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์ นายพงษ์ศักดิ์ พุทธทองศิริ

นายไพรินทร์ สีสถานะ

เลขที่ 66 หมู่ 1 ตำบล สองคอน อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

210

100920

พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป

นายวิศรุต บุญโต

นางสาวสุพัตรา พุทธปัญญา เลขที่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา - ตราด กม.15 ตำบล 02-728-8669
บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

211

100921

อมรินทร์ทวีสุข

นางเมตตา อุทกะพันธุ์

นางสาวพรรัตน์ ลี้นิยม

เลขที่ 65/101 -103 หมู่ 4 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน 0 2422 9000 ต่อ 5112
เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
,5113

0 2422 9999

212

100922

เอสยูอี

นายภาคภูมิ ภาคสุโพธิ์

นางสาวสุชาดา วุฒิจินดา

เลขที่ 446 หมู่ 9 ถนน ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบล 0 3720 4189,092หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 3202292

0 3720 4192

suchadaw@haier.co.th

213

100924

สหภาพแรงงานพานาโซนิค

นายแสวง ศรีคำ

นายแสวง ศรีคำ

เลขที่ 71 ถนนบางนา-ตราด กม.36 หมู่ที่ 5
0 3857 0855
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบล บางสมัคร อำเภอ
บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3857 0725

panasonic240647@gmail.com

214

100926

พนักงานมาจอเร็ตต์(ประเทศไทย)

นายสมยศ ติรนวัฒนานันท์

นายอดิศร เลาหวณิช

เลขที่ 60/10 นวนครโครงการ2 ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2529 0496 # 115

0 2529 0498

prasong@majorette.co.th

215

100930

บางกอกสตีลไวร์

นายสุชาติ แก่นเชื้อชัย

นายประยงค์ แก้วสง่า

เลขที่ 24/10 หมู่ 6 ถนน บางนาตราด กม.24 ตำบล
บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
10540

0 2105 0204 ต่อ 5716

02-1050208

prayong_563@hotmail.com

216

100934

พนักงานแมกเนคอมพ์

นางเพียงใจ สุภารี

นางสาวสมประสงค์

เลขที่ 162 หมู่ 5 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด 0 3521 5225 ต่อ 3579

0 3521 5345

036-251672-6 ต่อ 334 0 3625 1671
co-op@somboon.co.th

ชสอ.

หน้าที่: 20 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

พระนครศรีอยุธยา 13170
217

100938

ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ
(ประเทศไทย)

218

100939

สโมสรรถไฟ

219

100940

บริษัทอาหารสยาม (มหาชน)

220

100942

บริษัทสยามกลการ

221

100944

พนักงานบริษัท เอช วี ฟิลลา

222

100948

223

นายศรัทธานันท์ ธรรมครุทิพย์ น.ส.พรมรินทร์ ป้องหล้า

เลขที่ 700/406 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 7
ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
20000

0 3826 5800

0 3826 5800 ต่อ 2227 mco_op@hotmail.com

นายวีระชัย ศรีสวัสดิ์

เลขที่ 320 อาคาร ตั้ง ฮั่ว ปัก ชั้น 6 ห้อง 6A,6E ซอย- หมู่ 0-2234-2310-11 ต่อ 11- 0-2234-2327
- หมู่บ้าน - ถนน พระรามที่ 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต 23
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

railway_coop@hotmail.com

นายชนินทร์ ชัยดา

เลขที่ 218 หมู่ 4 ถนน สายยุทรศาสตร์ ตำบล
หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

0 3829 1388 # 168

0 3829 1622

cooper.siamfood@gmail.com

นายปราโมทย์ อิทธิกุล

เลขที่ 891/1 ถนน พระราม 1 วังใหม่ แขวง วังใหม่
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0 2216 2160

0 2215 3018

siamcoop891@gmail.com

นายสุทธิชัย กลิ่นเอี่ยม

นางจันทรัตน์ ศรีสวัสดิ์

เลขที่ 119/9 หมู่ 1 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

0-3446-8441 ต่อ 321

0-3446-8441 ต่อ 429 finance@hvfila.com

อาปิโก พลาสติค

นายชานน สุดใจ

จิระศักดิ์ สุพลจิตร

เลขที่ 358-358/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ 17
ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0-2315-3456

0-2315-3334

100954

พนักงานอูเอโน

นายอานุภาพ อำนวยพงศา

นางสาวละออง อมรึก

เลขที่ 349 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย7-8 หมู่ 4 ถนน 0 2324 0412,0 2324 0413 0 2324 0411
สุขุมวิท ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280

uenocoop@ueno-fc.co.th
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100955

เทพผดุงพรมะพร้าว

นายนิพนธ์ สุวรรณหาร

นางสาวรจนา อุปพันธ์

เลขที่ 58-59 หมู่ 5 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล
0 2813 1102-5 ต่อ
กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110 120,123

0 2813 1108

SUNISA_R@TEECHAOKOH.COM

225

100956

เนาวรัตน์พัฒนาการ

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

นางนันทิรา พันธ์ุเกษร

เลขที่ 2/3 ตึกบางนาทาว์เวอร์ เอ ชั้น 18 หมู่ 14
ถนนบางนา - ตราด กม.6.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02-7519468

c_jintana@nawarat.co.th

226

100957

แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น นายนิรันดร แสงทอง

นายเชิดชัย ธนดุลทวีเดช

เลขที่ 64/25 หมู่ 4 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง 0 3892 7700 ต่อ 7812 0 0 3865 6112 ,0 3865 chanchanun.polpiboonchokจังหวัด ระยอง 21140
8186 17989
ext@adient.com

นายสราวุฒิ แสนสีลา

02-730-2100 ต่อ1626

ap_saving@aapico.com

ชสอ.
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100961

พนักงานฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล

228

100963

229

ประธานกรรมการ
นายสมชัย ละลี

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

นายสุภาพ เชตพันธุ์

เลขที่ 47 หมู่ 3 ตำบล น้ำตาล อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด 0 3681 2664 - 8
สิงห์บุรี 16110

0 3681 2669-70

พนักงานในเครือ บ.ไทยโพลีอะซีทัล นางสาววีรวัลย์ วิญญาภาพ
และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต

นางมนูญ กลั่นพจน์

เลขที่ 1 ถนน ผาแดง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

038-684-816

038-687776

hr.cooperative@th.tpcctpac.com

100964

ไทย บี เอ็ม เอ

นางสาววัลภา พรมผิว

เลขที่ 900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10 0 2257 0357
A,D ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 2257 0355

Vallapa@thaibma.or.th

230

100965

อุบลรักษ์ ธนบุรี

นพ.สันทัด ภาติยะดิขันท์

นายศรีนคร ตังวาย

เลขที่ 46/4 ถนน บูรพาใน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

045 429 100 ต่อ 8877

045 429 159

ubonrak.coop@gmail.com

231

100967

บริษัทไทรอัมฟ์

นายปุณยธิษณ์ เกรียงสกุลวงศ์ นายทเนต เอี่ยมทรัพย์

เลขที่ 3 ถนน เขางู-เบิกไพร ตำบล เบิกไพร อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

0 87407 4855

0 3220 1520

pkriangsakulwong@triumphth
ailand.com

232

100968

บีทีเอส กรุ๊ป

นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์

เลขที่ 1000 ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2617 7300-35 ต่อ 2037 0 2617 7300 ต่อ 2039

233

100969

พนักงานบริษัท โตเกียวคอยล์
เอ็นจิเนียร์(ประเทศไทย)

นางสาวปฏิญาภรณ์ อินสุวรรณ

234

100971

พนักงานสยามกลาสอินดัสทรี

นายทวีป ทองอยู่

นางสาวกานดา ถนอมธรรม เลขที่ 7/1 ซอยเทศบาลสำโรงใต้ 21 หมู่ 7 ถนน
0 2385 9430-43
ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2385 9444

yupin.mon@siamglass.com

235

100972

กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์

นายแสงดาว แก้ววัน

นางสาวอาภัสรา

0 2312 5179

aphasara@thairadiator.th.com

236

100976

ไทยแอร์เอเชีย

นางสาววิชชุณี กันตะเพ็ง

นางสาวสมาริณจ์ พิมพ์สมบูรณ์ เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง
ห้องเลขที่ 3200 ชั้น 3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง
สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

0 2562 5716-6

0 2562 5703

amporns@airasis.com

237

100977

บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น
(ประเทศไทย)

นายอนุชัย หนูสู

นายบุญหลาย ทรงไข

0 3846 8110-9 ต่อ 111 0 3846 8286-7

น.ส.จินตนา สังฆรักษ์

เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน 053-581241-3 ต่อ 1215 053-552128
จังหวัด ลำพูน 51000

เลขที่ 12/4 หมู่ 6 ถนน บางนา-ตราด กม.15 ตำบล 0 2312 5145-50
บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

เลขที่ 700/387 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
20000

k-jirapa@tokyo-coll.co.th

ekavit.j@eh.co.th
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100979

อูเบะ(ประเทศไทย)

นายพัฒนา พงษ์ศิริรัชกุล

น.ส.ชนิดา บุรินทร์ธนฉัตร

เลขที่ 140/6 หมู่ 4 ตะพง ตำบล ตะพง อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

0 3892 8869

waleeporn@ube.co.th

239

100980

พนักงานเอยูที

นายชลนิ ทองตระกูล

นายชลนิ ทองตระกูล

เลขที่ 55/1 หมู่ 3 ตำบล บางระกำ อำเภอ นครหลวง 0 3571 6718-20
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

0 3571 6719

saowaluk@aut.co.th

240

100985

พนักงานบริษัท ไทสัน โพลทรี่
(ไทยแลนด์)

นายอุดร กั๊วศรี

นางสาวเบญจมาศ อ่อนสำลี เลขที่ 34/1 หมู่ 7 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา 02-0948914
จังหวัด ปทุมธานี 12150

02-0948988

charintip.kaewkaow.ext@brfbr.com

241

100986

โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย)

นายพชรคมน์ แพงค่า

นายไพฑูรย์ ศรีสุดโต

0 2832-3101

242

100990

พนักงานแอมเวย์

นายเกริกวรรธน์ อัศวรัตนรักษ์ นางสาวศศิธร คงมณี

เลขที่ 1199/1 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต 0 2713 8000 ต่อ 4209
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

243

100991

บีเอจีเอส ภูเก็ต

นายกันตพงษ์ งามกลาง

นายสุชาติ อัดซิ้น

เลขที่ 33,33/27 หมู่ 4 ถนน ศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล 0 7637 2400 ต่อ 5757,0 0 7632 5013
อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
7632 4374

bags.phuketcoop@hotmail.com

244

100993

สยามฟูรูกาวา

นายศิริพงษ์ พิชัยณรงค์

นายศิริพงษ์ พิชัยณรงค์

เลขที่ 33 หมู่ 4 ถนน หนองปลากระดี่ ตำบล บัวลอย 0 3637 3570-3
อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140

0 36373 558

pornsawj@fbbattery.com

245

100998

มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายชาติ จันทนประยูร

เลขที่ 414/11 ชั้น 5 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20
0 2219 2721-2
หมู่บ้าน สำราญแมนชั่น ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

0 2219 2723

pgat.guide@gmail.com

246

100999

ตะวันนา

นายชวริศ น้อยปลิว

นายพิเชษฐ์ มานี

เลขที่ 599 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย14 หมู่ 4 ถนน 02-3240781-5
พัฒนา 1 แพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

02-3240786

247

101002

เอส พี เอส

นายคูณรัตน์ เสมสุข

นายวันชัย ชัยธีระสุเวท

เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล
คลองนครเนื่องเขต อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000

248

101005

นวพลาสติก

นายคัมภีร์ ธรรมวิทย์

นายชาญศักดิ์ พงษ์พานิชนุกูล เลขที่ 42 หมู่ 8 ตำบล หนองปลิง อำเภอ หนองแค
จังหวัด สระบุรี 18140

เลขที่ 144/9 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 3892 8806

โทรสาร

0 2832-3100

0 2713 8229

0-3884-7730-47 ต่อ 113 0-3884-7748-9

0 3637 3400

0 3637 3413

vnachattawan@amway.com

jos.promsuwan@gmail.com
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101007

จอมธนา

นายจักรพรรด์ อะนา

น.ส.สิริฤทัย กลีบเมฆ

เลขที่ 59 หมู่ 7 ถนน ปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบล
คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี
11120

02-9794800 ต่อ 514,0
2979 4200

0 2979 4818

250

101009

คริสตจักรคริสตคุณานุกูล

นายชุมพล เอี่ยมสะอาด

นางขวัญใจ ศรีมาลา

เลขที่ 36/3 ถนน ธรรมบูชา ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

055-259997, 08 9707
4472

055 214 200

251

101010

เครือบริษัทเธียรสุรัตน์

น.ส.เธียรวรรณ์ แจ้งอยู่

น.ส.ศิริพร ปรีชาไพศาล

เลขที่ 43/9 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 หมู่ 7 ตำบล บางตลาด 0 2962 6888
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

252

101011

พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลรี่

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

นางสาวภัทนีย์ วิภาสวงศ์

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด28 ถนน บางนา - ตราด 0 2361 3311 ต่อ 197,198 0 2399 4877
แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

253

101018

ไทยบริติช

นายกรกฎ ชะอุ่มใบ

นางสาวสุพรรษา สุภาชัยวัฒน์ เลขที่ 41/1 ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2754 2651 ต่อ 185

254

101019

บริษัท แอลเอฟ บิ้วตี้ (ประเทศไทย) นางสาวมานิดา เอี่ยมโอภาส

นายประดิษฐ อำพันทอง

เลขที่ 21/7 หมู่ 6 ถนน เสมาฟ้าคราม ตำบล คูคต
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2987 6500-10 ต่อ 125 0 2987 6500-20 ต่อ

255

101023

ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์

นางจันทิสา สมวงษ์

นางวาฏุพัจน์ ดอนผา

เลขที่ 115 ถนน ปราจีนบุรี ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

037 217 130

256

101032

ทรัพย์รุ่งเรือง

นายทวีสิน เข็มทอง

นายสุรศักดิ์ บุญรอด

เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอ พุนพิน จังหวัด 0 7735 7120 และ081สุราษฎร์ธานี 84130
4769486

257

101034

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์อุบลราช นายบัณฑิต บรรลือ
ธานี

นางโสรัติยา หงษ์รัมส์

เลขที่ 37 ถนน สถิตนิมานกาล ตำบล วารินชำราบ
อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190

258

101035

เอไอเอส

นางทิพย์มณี แคว้นดอนฉิม

นายเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร

เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนน พหลโยธิน แขวง 02 029 5565
สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

0 2299 5851

aiscoop@ais.co.th

259

101037

เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง

นางสาวรัตนากร รันสันเทียะ

นางสาวสิริรัช โพธิ์ศรี

เลขที่ 503 บ้านคลองสวน หมู่ 3 ตำบล บ้านคลองสวน 0 2461 6397-8
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

0 2461 6399

sahakornstp@gmail.com

260

101038

พนักงานถุงเท้าไทย

นายชัยยา ตีบไธสง

เลขที่ 29/1 หมู่ 4 หมู่บ้าน เทศบาลสำโรงใต้ 10 ตำบล 0 2754 2767
สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
10130

0 2384 2834

training@thaisock.com

0 2962 6954
saving@pranda.co.th

0 2183 2763

037 217 130

coop_tnk_2546@hotmail.com

0 7735 7120

0 4532 1640,045-323959 0 4526 9195

ชสอ.

หน้าที่: 24 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

261

101039

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

นางทิพย์ประภาพ ติวรเกียรติ

นายรอมดอน มะมัย

262

101044

ธพว.

นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์

นางสาวนุชจรีย์ กิตติ์ปรีดาวงศ์ เลขที่ 310 อาคาร SME BANK TOWER ถนน
พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

263

101045

สหภาพชิ้นส่วนยานยนต์ซังโกะไทย น.ส. ศิริจรรยพร แจ้งทองหลาง

264

101046

พนักงานกลุ่มบริษัทแทค

265

101047

266

โทรสาร

อีเมลล์

0 2630 0300

0 2630 0322

0 2265 4067

0 2265 4067

-

0 3852 2226

0 3852 2227

creditsaving@yspund.co.th

นายสรรชัย เมฆไฟกุณฐ์

เลขที่ 319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 32 ถนน พญาไท 02 202 8000
แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02-202-8688

tacsavings@gmail.com

สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไท นายครรชิต หอมเสียง
ย

นายธวัชชัย อาจวิชัย

เลขที่ 118 หมู่ 2 ถนน สุขาภิบาล 7 ตำบล ทุ่งสุขลา
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

033 142 495, 033 142
485

101048

โรงพยาบาลหัวหิน

นางสาวศีระฐา แซ่เนี้ยว

นางสุไรดา ศรีอุทารวงศ์

เลขที่ 30/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล หัวหิน อำเภอ
หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0 3252 3000

267

101051

พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์

นายอรรถพล ศรีเจริญทรัพย์

นายพลรัตน์ แสวงศิลป์

เลขที่ 31/1 หมู่ 2 ถนน รังสิต-องค์รักษ์ ตำบล บางยี่โถ 0 2533 1160-9
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2533 1171

268

101052

พนักงานบริษัทลอยตี้

นางสาวพัฒชลี ขันตะเภา

นางสาวรัตน์ปราณีย์

เลขที่ 12/449 หมู่ 15 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี 0 2743 0361-8
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2743 0360

ratpranee@loytee.com

269

101055

อาปิโก ฟอร์จจิ้ง

นางอนัญญา มังคะลิ

เลขที่ 700/20 หมู่ 6 ถนน บางนา-ตราด ตำบล
0 3821 3355-9
หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3821 3355-9

nattaya.t@aapico.com

270

101057

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต

นายน้อม ตาแก้ว

นางสาวกรกันยา อินขำวงศ์

เลขที่ 1339 อาคารอาวรรณ ถนน ประชาราษฎร์ 1 02 5870198 ต่อ 255
แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

0 2587 4761

aen@paco-group.com

271

101058

โกลบอลแอนด์ไทยซอน

นายนพพร พลอยงาม

นางสาวพลิษฐา พลทะยาน

เลขที่ 99 หมู่ 1 ถนน บางนา-ตราด กม.36 ตำบล
หอมศีล อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3857 0034

suchart@thaixon.co.th ,
gtscc@thaixon.co.th

272

101059

กลุ่มบริษัทอาปิโก

นายประทีป ชุมศรี

นาววชิราภรณ์ ศรีพุทธา

เลขที่ 700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล 0 3871 7200 ต่อ 2250
บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

0 3871 7187

saving_aa@aapico.com

นางอรัญญา เพิ่มสิน

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5 ถนน สุรศักดิ์
แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

เลขที่ 90/3 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด บางวัว ตำบล
บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3857 0029

essocoop@gmail.com
0 32 52 3000

ชสอ.

หน้าที่: 25 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

273

101060

เมืองทอง

นายพีระพันธ์ เหมะรัต

274

101064

บริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม นายชาตรี เอกมณี

275

101065

โรงพยาบาลมะการักษ์

276

101066

277

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต

เลขที่ 361 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

0 2503 5031

0 2503 4422

นางกันยา จิตรไพบูลย์

เลขที่ 218 การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนน
ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

0 2739 4339-42

0 2739 4971

sahakorn@dptf.co.th

นายแพทย์ธานี กิตติดุษฎีธรรม นางวนิดา หอมเพียร

เลขที่ 47/12 หมู่ 4 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่ามะกา
อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120

0 3469 4506

0 3454 1755

makarak.saving.co.op@gmail.
com

บีดีไอกรุ๊ป

น.ส. โชคมณี นาคพรหมมินทร์

เลขที่ 46/1 หมู่ 12 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี 099-1252881
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

02-7510024

nongrak-2522@hotmail.com

101067

อูซูอิ

นายวัฒนศักดิ์ กุลโชติ

นางสาวอนุรัชนี รัตนวิระกุล เลขที่ 700/454 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี 0 3871 7240
จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3845 4353

savingcooperative@uict.co.th

278

101068

พนักงานไซโก้

นายสาโรจน์ เอกสิทธิบัญชา

นายบำรุง ไผทศิริพัฒน์

เลขที่ 363 หมู่ 2 ถนน นิคมสาย 13 ตำบล นิคมพัฒนา 0 3863 6014-23
อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

0 3863 6013

cooperative@saico.co.th

279

101071

กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไ นายวิทยา จึงมานะกิจ
ทย

น.ส.วารุณี กิจสวัสดิ์

เลขที่ 42/174 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ หมู่ 5 ถนน
เพชรเกษม ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด
นครปฐม 73110

0 2429 0354-7

0 2429 0358

280

101076

ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์

นายวิศิษฐ วุตติวิโรจน์

นางสาววาสนา ทับทอง

เลขที่ 123 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

0 2150 8888 ต่อ
7781,7782

0 2150 8016

vasann.thu@tqm.co.th

281

101078

พนักงานลากูน่า ภูเก็ต

นางอรัญยา นิลพัฒน์

นางสาวรัตติกาล พูลเพิ่ม

เลขที่ 390/1 หมู่ 1 ถนน ศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล
อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

0 7636 2300 ต่อ 1306

0 7627 0990

coopadmin@lagunaphuket.co
m

282

101079

ในเครือร่วมเจริญ

นางสาวพิศมัย เนตรอนงค์

นายไชยา มากคช

เลขที่ 83/50 หมู่1 ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด 038 602 119 ต่อ 255
ระยอง 21130

038 696 007

rakkan_pall@hotmail.com

283

101080

ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์

นายพัสกร เลี้ยงบุญญพันธ์

นายวัชระ มาละอินทร์

เลขที่ 7/202 นิคมอมตะซิตี้ หมู่ 6 ตำบล มาบยางพร 0 3865 0060
อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

0 3865 0061

284

101081

ไทยเบนกัน

นายประทีป แสงแก้ว

นายประทีป แสงแก้ว

เลขที่ 58 ซอยวัดครูใน (สุขสวัสดิ์ 70) หมู่ 5 ถนน
สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด

0 2463 6238

02-463-6235

ชสอ.

หน้าที่: 26 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

สมุทรปราการ 10130
285

101082

โกเบลโก้

นางสุรพร นามวัฒน์

นายบุญหนัก ยอดจำปา

เลขที่ 500 ซอย1 หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท ตำบล แพรกษา 0 2324 0588
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
10280

0 2324 0797

286

101084

อินเตอร์สตีล

นายณัฐพงษ์ สุตระ

นายประกอบ พนารินทร์

เลขที่ 56/1 หมู่ 2 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ
พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

0 2384 0099

0 2384 2386

287

101085

ไทเท็กซ์ เอเซีย

นางสาวศิริพร คุ้มคง

นายสุพรรณ คำทอง

เลขที่ 208 หมู่ 3 ถนน สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ 0 3840 0947
ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

0 3840 0946

siriporn@tietexasia.com

288

101087

พนักงานบริษัทอินโดรามา ปิโตรเคม นายประสาทพร พนาสิทธ์

เลขที่ 4 หมู่ 2 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด 038-6890815
ระยอง 21130

0 3868 9090

nicha.p@inookama.net

289

101088

ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

เลขที่ 1023 อาคาร MS SIAM TOWER ชั้น 30 ถนน 0 2686 3000#3807
พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

0 2682 6301

sdsaard@d1asia.co.th

290

101089

พนักงานบริษัทดีโบลด์ (ประเทศไทย) นางอัปสร ไกรพัฒนพงศ์

เลขที่ 47/304 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2980 5646

-

291

101090

พนักงานเอคโค่

นายประดิษฐ์ ย้อยสุวรรณ์

นายพูลสวัสดิ์ ไชยราบ

เลขที่ 113 หมู่ 4 ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง 035-716601
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

292

101091

ยู กรุ๊ป

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

นางสาวสิริรัตน์ จุ้ยเย็น

เลขที่ 36/186 ถนน มอเตอร์เวย์ แขวง
คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520

02-379-5099 ต่อ 2421
,02-731-7799 ต่อ
1509,1514

02-379-5466

293

101092

ของพนักงานโรงแรมอโนมา

นางสาวศิรินทร ภูยาธร

นายกวีรัตน์ อยู่สมบูรณ์

เลขที่ 99 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 2655 5555ต่อ7424

0 2255 3432

294

101093

กลุ่ม เค ที ซี

นางปราณี อุ่นสมัย

นางปราณี อุ่นสมัย

เลขที่ 83/83 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย 0 2420 6558
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130

0 2811 1581

295

101094

บี แอล ซี

นางสาวสมพร ผ่องศิริ

นางสาวณิชามล อ่วมภมร

เลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนน หนองแช่เสา ตำบล น้ำพุ อำเภอ 0 3271 9900
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

0 3171 9917

นายอดิศร แก้วบูชา

นายเฉลิมชัย ชมแสง

0 2832 4600

ext-nwo@ecco.com
ugroup.coop@hotmail.com

ktcsaving@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 27 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

296

101095

ไทยโคะอิโท

นายอนุสรณ์ จำปาศิลป์

นายสมยศ เจริญกุล

เลขที่ 370 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ 17 ตำบล
บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
10540

0 2706 7900 ต่อ 300

297

101096

ข้าวหงษ์ทอง

นายกัมปนาท มานะธัญญา

นายมนัส ชูผกา

เลขที่ 7 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02 8322854,02 8322882

298

101097

พนักงานสยามคูโบต้า

นางสาววิชดา ตำนานจิตร

นางสาวนันธมน สมจิตร

เลขที่ 101/19-24 หมู่ 20 ถนน นวนคร 10 ตำบล
02-909-0300 ต่อ 715
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

299

101100

รวมใจฟาสโก้

คุณโชคดี สุขสุจริตพร

300

101103

เสริมสุข

นายบรรเจิด กำเนิดทอง

นายพีรศิษย์ ขาวคำ

เลขที่ 63 หมู่ 3 ถนน นนทบุรี - ปทุมธาน ตำบล
บางขะแยง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
12000

301

101104

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย)

นายจารึก จันทรวงศ์

นายสมชาติ ศรีเรือง

เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 0 2940 6881-3 ต่อ 141 02-9406668
กรุงเทพมหานคร 10900

302

101105

ไทยรุ่ง รวมใจ

นางชนาภรณ์ อิ่มด้วยเกียรติ

303

101106

ฟงซันซื่อเฉิง

นายอนุวัฒน์ จันทรสอน

304

101107

สยามชาร์ป

305

เลขที่ 29/7-8 หมู่ 3 ถนน บางกรวย - ไทรน้อย ตำบล 0-2447-3300
บางกร่าง อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

เลขที่ 108/1 ตำบล แคราย อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 71400

0 2705 8075

อีเมลล์
jpimwalun@tkoito.co.th

02-9262045

0 2975 3501-10 ต่อ 677 0 2975 3501-10 ต่อ tippawan.payanjai@sermsukpl
c.com
HR@centrallabthai.com

02-811-2313

02-8149155

นายอนุวัฒน์ จันทรสอน

เลขที่ 78 หมู่ 2 ถนน จรัลยานนท์ ตำบล บางวัว อำเภอ 0 3854 0299
บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

0 3854 0298

anuwat_hr@fongshann.com

นายศักดา ดาแก้ว

นายสมพร ไชยเลี๊ยบ

เลขที่ 64 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0-3884-2509

siam_sharp.saving@hotmail.c
om

101108

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็ก นายอนุชิต เพิ่มผล

นายสุทิน แพกำเหนิด

เลขที่ 700/332 หมู่ 6 ถนน บางนา-ตราด กม.57 ตำบล 0 3821 4334-41
ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

copr_tsp@hotmail.com

306

101109

พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลสมุท นายขจรเกียรติ หินซุย
รปราการ

นายวัฒนา จันทร์ศรี

เลขที่ 93 หมู่ 11 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล
ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290

chaiwat.s2@bangkokcable.co
m

307

101111

พนักงานและลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและ นายมนัส วงษ์จันทร์

นางสาววรชตวรรณ หมื่นสาย เลขที่ 68/12 หมู่บ้าน อาคารซีอีซี ชั้น 3-5 ถนน

0 3857 1399

0 2425 0441-3

0 2158 0354

0 2158 0320

shk.os.kfk@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 28 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

พัฒนาเกษตรกร
308

101115

เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

309

101118

310

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

นายศุภโชค ศิริวัฒนา

เลขที่ เลขที่ 548/7-8 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แยก 18
แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120

0 2294 3471

sahagroupcoop@gmail.com

พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน นายภาโณตม์ นิมมานนท์

นางสาวชญาดา อัครถิรวัฒน์ เลขที่ ง.11 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่ 13 ถนน
เสรีไทย แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
10510

0 2919 9841

0 2919 9841

stc-be@hotmail.com

101119

ร้อกเวิธ

นายทรงศักดิ์ วรเดช

นางรุ่งนภา จันทร์นาค

เลขที่ 681 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ 2 ตำบล 0 3522 0260
คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
13160

0 3522 0835

kanittha.n@rockworth.com

311

101121

ทวีสุข

นายพงศกร นวนละมัย

312

101122

ซียูอีแอล และ ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ

นางสาวทัศนีย์ สร้อยฟ้า

นางสาวการะเกด หาเรือนมิตร เลขที่ 48 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด 0 3840 7000 ต่อ 1267
ชลบุรี 20230

0 3840 7005

313

101124

ไทยชินเมวา

นางปรียาภรณ์ รัตนสิทธิ์

นายบัณฺฑิต ทิพย์เนตร

เลขที่ 199 ซอยเพชรเกษม 120 หมู่ 12 ตำบล อ้อมน้อย 0 24200089 ต่อ 46
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

0 2420 9863

314

101127

โรงพยาบาลลานนา

นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล

เลขที่ 1 ถนน ถ.สุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300

0 5399 9701

0 5399 9799

315

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 3444 1851-3

0 2452 8566

316

101129

ก้าวหน้า

นางบุญศิริ จือเพลียง

นายอดิสรณ์ เดชบุญ

เลขที่ 201 หมู่ 5 ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

0 3477 1480

0 3477 1480 ต่อ 106 advancesaving.credit@gmail.c
om

317

101130

บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์

นางสาววิรังรอง ปานขำ

นางยุภาพร นิยมศักดิ์

เลขที่ 102/1,102/3 หมู่ 1 ถนน วัดดาวดึงส์ ตำบล
02 021 6072
บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

02 021 6003

318

101131

พนักงานบริษัทราชาชูรส

นายนนทจิตต์ แสงทอง

นายทมกานต์ อุ่นเรือน

เลขที่ 15 หมู่ 17 ถนน แสงชูโต กม.ที่ 86 ตำบล ท่าผา 0 3274 3224

0 3274 3223

เลขที่ 269/15 ซอย- หมู่ 5 หมู่บ้าน - ถนน - ตำบล นาทุ่ง 077-970-499,087-263- 0 7750 4386
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000
0643

taveesuk.saving@gmail.com
cuel_utse_svc@hotmail.co.th

phuthmoon@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 29 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
319

101132

พนักงานบริษัทไทยโคโคนัท

นางสาวสุพัตรา ศิลานิล

320

101133

กลุ่ม เอส คิว ไอ

321

101135

322

0 3274 1798

saving@thaicoconut.com

นางสาวนัฐนรัญจ์ พงษ์อันดารา นางสาวพัชราพร จิวยงเจริญ เลขที่ 49 หมู่ 1 ถนน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ตำบล 0 2921 9751-2
ราษฎร์นิยม อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150

0 2921 9753

-

พนักงานคาสิโอไทย

นายสุโช ใจกระจ่าง

เลขที่ 162 หมู่ 3 ตำบล ท่าอ่าง อำเภอ โชคชัย จังหวัด 0 4433 8445
นครราชสีมา 30190

0 4433 8430

101136

สยามสเตนเลสสตีล

นายวชิระ มุสิกไชย

เลขที่ 71/1 หมู่ 1 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล สวนหลวง 0 3447 1917
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

0 3447 1918

wachira@siamstainlesssteel.c
om

323

101137

กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์เคมีอุตสาหกรรม คุณยลดา นาหนองขาม

คูณวรรณา คชรินทร์

เลขที่ 406 อาคารพีรพัฒน์เคมีอุตสาหกรรม ถนน
รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

0 2290 1200

0 2290 1242

WANNA@PEERAPAT.COM

324

101138

มิกาซ่า

นางสาวปิยะดา มุกช่อง

เลขที่ 107/ 16 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง 21140

0 3895 5400 ต่อ 225

0 3895 5403

benjawan@mikasa.co.th

325

101139

บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) นางอรุณรัตน์ ลิ้มตระกูล

นางยุพา พลสามารถ

เลขที่ 60/29 หมู่ 4 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน 0 5358 1386-9
จังหวัด ลำพูน 51000

0 5358 1385

yupa@namiki.co.th

326

101140

ซังโกะไทย

นางสาวณัฐนรี โพธิ์ทอง

นางรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย

เลขที่ 3/14 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตำบล
หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง 21120

0 3896 1877-80

0 3896 1876

csr@sankothai.net

327

101141

บีเอ็มทีพี

นายณรงค์ศักดิ์ ไชยสิทธิ์

นางสาวมาลัย ยิ้มรอด

เลขที่ 967 หมู่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

0 2709 6725

0 2709 6725 ต่อ 16

328

101142

กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย

นางสาวประภากร สุทธิใจ

นางสาวกัญจนา ต่างท้วม

เลขที่ 96 ซอยพึ่งมี 29 แขวง บางจาก เขต พระโขนง 0 2762 2970
กรุงเทพมหานคร 10260

329

101143

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)

นายไกรพล ไร้เรียง

นางสาวกฤตยาพร ศิริศักดิ์ยศ เลขที่ 47 หมู่ 7 ตำบล สำโรง อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

330

101144

บ้านไอ.พี.

นางเกศินี วัฒนา

นางสาวสายสมร นราทอง

นางสาวศิริรัตน์ สุขาภิรมย์

นายอภิชัย สุทำแข่ง

เลขที่ 67 หมู่ 1 ตำบล หนองกลางนา อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

0 3274 1799

0 2398 0153-4

เลขที่ 319 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ 0 2324 0021
จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2748 3842
0 2324 0093

kasinees@iphonses.com

ชสอ.

หน้าที่: 30 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

331

101145

เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ

นายสัมพันธ์ ตะโกท่า

นางสาวจิรวรรณ มิ่งเมือง

เลขที่ 50 หมู่ 13 ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด 0 7762 2059 ต่อ 111
ชุมพร 86140

0 7762 2062

332

101147

ไทยแอลกอฮอล์

นายณรงค์ฤทธิ์ สง่าอารีย์กุล

นางสาวเหมือนฝัน แก้วงอก

เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบล บางไทรป่า อำเภอ บางเลน
จังหวัด นครปฐม 73130

034-391025

333

101148

เจ้าหน้าที่สหกรณ์มุกดาหาร

นางกิตติยา จันปุ่ม

นายขจรศักดิ์ เสนาะจง

เลขที่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอ 0 4263 5032
หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร 49160

0 4263 5032

334

101149

พนักงานเจริญธานี

นายประจักษ์ มืดอินทร์

นางสาวบุษบา เสนามนตรี

เลขที่ 260 ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4322 0400 - 2055

0 4322 0438

335

101153

พนักงานยางโอตานิ

นายวิเชียร สิงห์นนท์ฮัง

นายสุทัศน์ โคกเทียน

เลขที่ 55 หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม ตำบล คลองใหม่
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110

0 3422 3333

0 3432 1598

336

101155

บริษัทเฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้ นายเฉลียว สวัสดี
าง

นางสาวเยาวมาลย์ งามนิล

เลขที่ 88 ซอยสายไหม 56 ถนน สายไหม แขวง ออเงิน 08 7531 8302
เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

337

101157

สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอก นายวรชิต แจ้งสีสุก
โพสต์

นางสาวจรินภร นิยม

เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ แขวง คลองเตย เขต 0 2616 4000 ต่อ 2112
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

0 2240-3699

thanapornniyom66@gmail.co
m

338

101159

พนักงานกลุ่มแอมพาส

นายศุภวุฒิ ศิริจันทร์ยา

เลขที่ 423 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย4B หมู่ 4 ถนน 0 2709 3868
สุขุมวิท ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2709 4388

jumrus@ampas.co.th

339

101160

สหยูเนี่ยน

นางสาวสุชาดา พรชัยเกตุ

นางสาวมุทิตา พฤนท์พิตรทาน เลขที่ 142 ถนน ลาดพร้าว 80 แขวง วังทองหลาง เขต 0 2530 0511 ต่อ 5052
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

0 2539 6579

mutita_fin@venus.th.com

340

101161

เครือบางปะกอก

นางลภัสลดา เฟื่องฟูสถิตย์

นางสาววริษฐา โพธิ์จันทร์

341

101162

เอ็ฟซีซี

นายธนิน พัดไธสง

342

101163

เฉลิมชัยชาญ

นายนิรันดร์ สีทาหงษ์

นายสกล อุปดิษฐ

034-391021-24

sahagron2055@gmail.com

sahakorn.chalieo2558@gmail.
com

เลขที่ 362 อาคารโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ถนน
พระรามที่ 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

0 2877 1111 ต่อ 11150 0 2877 2850

เลขที่ 286 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนน
ถ.ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

02-32604237

02-326027273

pc-ctr@fccthai.co.th

เลขที่ 536,536/1 ถนน เอกชัย-บางบอน แขวง

02-8989050-69

0 2898 9057

sahakorn_ccc@chalermchaich

ชสอ.

หน้าที่: 31 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

อีเมลล์
an.co.th

343

101165

พนักงานคริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) นางสาวโสภิดารัตน์ พานทอง

นายชลิต ชูแสง

เลขที่ 727 ถนน ลาซาล แขวง บางนาใต้ เขต บางนา 0 2338 8082
กรุงเทพมหานคร 10260

02-3989841

344

101166

พนักงานบริษัทตั้งยิ่งวัฒนา

นางวรนุช หยองใหญ่

เลขที่ 33/3 หมู่ 5 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ 0 2750 0781-5 ต่อ
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
116,112

0 2312 4463

345

101170

พนักงานบริษัทไทยโทเรซินเทติลส์ นายกิตติพงษ์ ถนัดค้า

นายธนวัฒน์ สิงห์ทองสุข

เลขที่ 112 หมู่ 1 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์
เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

0 2522 1640-7

0 2522 1827

346

101171

พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเ นายจำนง มีแก้ว
ชิงเทรา

นายยุทธพร เรืองโชติ

เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนน บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบล 038-577266-9
แสนภูดาษ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140

038-577271

347

101173

ทานตะวันอุตสาหกรรม

นายวิชิต พันธ์ศรีมังกร

นางจรรยา สุวรรณพงศ์

เลขที่ 143-144 หมู่ 8 ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมใหญ่ 0 2811 4700
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110

0 2420 3180

coop@thantawan.com

348

101176

กลุ่มเกษตรไทย

นายสุทธินันท์ จันทร์ลอย

นายไวพจน์ มีรักษ์

เลขที่ 1/1 หมู่ 14 ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์ 60140

0 5633 8123-5

0 5633 8126

waiphojo.m@ktisgroup.com

349

101178

ไทยน้ำทิพย์

นายพิศิษฐ์ ฟองภู่

นางดวงพร นุชศิริ

เลขที่ 416 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

02 374 0252-60 ต่อ 7370 02 374 2115

doungporn.nu@co-tntl.com

350

101180

พนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเ นายจิตตภูมิ โควบุตร
จอริ่ง (ประเทศไทย) สาขาขอนแก่น

นางสุนี อังศุพันธ์

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ม่วงหวาน อำเภอ น้ำพอง
จังหวัด ขอนแก่น 40310

0 4324 0888 ต่อ 1132

351

101181

บริษัททีวีไดเร็ค

นางสาวพิมลมาศ จินดาลักธ

นายสำราญ สิทธิศรีจันทร์

เลขที่ 25 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230

0 2666 0999 ต่อ 1911

352

101182

โทคิน

นายนิทัศน์ สุธีระวุฒิ

นายสุชาติ สุขประสิทธิ์

เลขที่ 78/12 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว หมู่ 1 ถนน 0 3359 9800
บางนา-ตราด กม.36 ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

353

101183

สยามสไมล์

นายชัยยัณห์ ชื่นอรุณชัย

นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจีัน

354

101187

เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครนายก

นางวัชรี ปัญญา

นายวศิน สุนทรมั่นคงศรี

kannikkon@cn-thai.co.th

0 2666 0888

aphisit_p@tvdirect.tv

เลขที่ 27/25 หมู่ 5 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต 086 4491904, 0 2533
สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
3999

0 2533 3258-9

fundstaff.isc@gmail.com

เลขที่ 13 หมู่ 7 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล
037 391 094,081คลองใหญ่ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก 26120 2080185

037 391 094

val_deedee@hotmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 32 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

355

101188

พนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย

นายวันมงคล โตความรู้

นางสาวพันทิพา พ่วงพูน

เลขที่ 121/17-20 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 6A
ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2129 7361

02-6413206

356

101189

บริษัทคิทซ์ (ประเทศไทย)

นายสุพจน์ ทวนศรี

นายไพโรจน์ วิจิตร

เลขที่ 426 หมู่ 17 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางเสาธง 0 2315 3129
อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2315 3127

Pairojvjit@gmail.com

357

101192

พนักงานบริษัท เน็กซ์ แคน
อินโนเวชั่น

นายบุญเจือ เหลืองเจริญทรัพย์ นางสาวปริญญา เศรษฐกูลวิชัย เลขที่ 10 หมู่ 14 ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค
จังหวัด สระบุรี 18140

0 3637 4239

parinya2@nextcan.co.th

358

101193

สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล

ดร.สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก

เลขที่ 281 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด 044-634910
บุรีรัมย์ 31000

044-634910

359

101198

พนักงานบริษัท ซี เค ชูส์
(ประเทศไทย)

นายไมตรี พิชัยม่วง

นางสาวอรณี ถูวะศรี

เลขที่ 499 หมู่ 7 ถนน มะลิวัลย์ ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอ 043-255555-8
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

043-255563

360

101199

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นนทบุรี นางสาวสุวคนธ์ สมใจ

นายสมพล ตันติสันติสม

เลขที่ 199 หมู่ 2 ตำบล บางสีทอง อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11130

361

101200

ปิ่นทองกรุ๊ป

นายปริญญา เพ็ชรจรัส

นายอัครพนธ์ จันทร์ศรี

เลขที่ 81/109 หมู่ 1 ถนน พระราม 2 แขวง ท่าข้าม เขต 0 2416 9772
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

362

101201

พนักงานโคเวสโตรมาบตาพุด

นายอดิศักดิ์ หอมสนิท

นางสาวสุดธิดา ภัยสูญสิ้น

เลขที่ 4-4/1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน ไอ- 038-910048
แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21000

363

101202

กลุ่มบริษัทสยามเจมส์

นางพรรณทิพา ทองจินดาวงศ์ นางสาวธนัสนันท์

เลขที่ 969 ถนน หลวงแพ่ง แขวง ทับยาว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

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

364

101206

พนักงานเจวีซีเคนวูด นครราชสีมา

นายปิยพล อุปทอง

เลขที่ 189/1 หมู่ 3 ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

085-0283986

365

101209

เซ็มไทย

นายนคร ลิสิงห์

เลขที่ 93 หมู่ 5 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางสมัคร 087-8268372
อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

366

101210

โตโยต้าเมืองตรัง

นางณภัทร มะนะสุทธิ์

เลขที่ 392/1 ถนนห้วยยอด ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000

นายวิชาญ พงษ์ใหม่

0 3637 1225-37

0 2496-1251-2,09-2208- 0 2496 1253
1162

075-201111 ต่อ 149

0 2417 0154-9

pcopinthong@gmail.com

pornpimol.p@sggsavingcoop.com

ชสอ.

หน้าที่: 33 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่
เลขที่ 130 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์
089-5696271

โทรสาร

อีเมลล์

367

101211

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขอนแก่น

นายทักษิณ สารมณี

368

101213

พนักงาน บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น

นายอดิสรณ์ ศรีใจอินทร์

นางพรปวีณ์ ทองสกุล

เลขที่ 105 หมู่ 4 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน 053-581-406 ต่อ 1147
จังหวัด ลำพูน 51000
,053-552-346

053-581405

369

101214

บริษัทไม้อัดไทย

นายสมชาย ฝักแคเล็ก

นายจงกล อยู่ศรีเจริญ

เลขที่ 393,395 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0 2745 2101

370

101216

พนักงานกลุ่ม เอ พี เอ ซินดิเคท

นางสาววรินทิพย์ อัฐมโนลาภ นางสาวพินลดา เถื่อนคนรัก เลขที่ 234 หมู่ 17 ถนน โคกสูง-หนองเป็ด ตำบล
เขาขลุง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

0 3274 2900 ต่อ 303

371

101218

พนักงาน กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี

นายอำนาจ เพ็ญพงษ์

นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรศรี

เลขที่ 97/11 บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหาชน) ชั้น 6 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02-655-0666 ต่อ 5723

372

101219

รวมผล

นางสาวศิริสมคิด ทองประศรี

นางสาวลัดดา เพชรวาว

เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบล บ้านมะเกลือ อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

056-207225-6

056-207227

373

101222

เอ็มอาร์พี รวมใจออม

นางสาวบังอร รุ่งแจ้ง

นางสาววันทนา รัตนะ

เลขที่ 88 หมู่ 5 ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี 20000

038-399-333 ต่อ
112,094-672-9444

038-399300

374

101223

กิจการบิน บริษัท การบินไทย

นายโชคชัย วิเศษศรี

นางละอองทิพย์ เพชรจันทร์ เลขที่ 333 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ OPC
02-0251206
บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ตำบล หนองปรือ
อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

375

101224

พนักงานบริษัทไรเดอร์อินชัวรันส์โบร นายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์
กเกอร์

นางสาวพัชรนันท์

เลขที่ 78/5 ชั้น 2-4 อาคารอิออนหลักสี่ ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

02-0346868

02-5218360

376

101228

พนักงาน บ.มัลติแบกซ์ (มหาชน)

นางสาวสุพัตรา ปานเพชร

นางนันทิดา สังข์สีแก้ว

เลขที่ 211 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี 20230

038-491725-9 ต่อ 407

038-768683

supatra@multibax.com

377

101229

เค.เอส.ที

นายวีระ แก้วหนู

นางสาวรชเรท ณะประเสริฐ เลขที่ 4/2 หมู่3 ถ.สายเอเชีย 43 ตำบล นาหม่อม
อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา 90310

074-210050-1

074-

kst-coop@kst-hatyai.com

378

101230

บริดจสโตน ไทร์

นายยศวัฒน์ ชมชื่น

นางสาวแพรวพรรณ ยอดยิ่งยง เลขที่ 700/622 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

038-930300 ต่อ1110

0 2745 2100

043-329247

co-op2522@hotmail.com

pejiraporn@bigc.co.th

tarika_ac@mrp.co.th

ชสอ.

หน้าที่: 34 / 34
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:00

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ เอกชน

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

จังหวัด ชลบุรี 20160
379

101231

วรจักรอินเตอร์ เนชั่นแนล

นายสุวีรงค์ จารุศร

380

101232

บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย)

นายธเรศ บัณฑิตสกุล

นายสุวิทย์ พรประทาน

เลขที่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ A หมู่ 14 ถนน
0 2315 8517
บางนา - ตราด กม. 6.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2315 8498

เลขที่ 700/105 หมู่ 1 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง 038-458306
จังหวัด ชลบุรี 20160
รวมสหกรณ์ อาชีพ เอกชน ทั้งหมด 380 สหกรณ์

