ชสอ.

หน้าที่: 1 / 4
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:56

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ สถาบันอุดมศึกษา

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ
นายสัญชัย เตชะมนูญ

ที่อยู่

โทรศัพท์

เลขที่ 114 ถนน สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต 02 259 1474, 02 258
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0227

โทรสาร

อีเมลล์

1

100047

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.ชาญวิทย์

2

100079

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสิวิจิตรประภานางเกวลิน วรรณโกวิท

3

100080

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเ ผศ.ดร.อัครวุฒิ จินดานุรักษ์
ทพ

ผศ.อรพินท์ อ่อมเพ็ง

เลขที่ 2 ซอยสวนพลู ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ 065-220-4949
เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

0 2287 9600 ต่อ 7935 svc.1@rmutk.ac.th

4

100081

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร

เลขที่ ตู้ ปณ. 1012 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ แขวง
ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903

0 2579 5561 - 64,025797521

0 2 579 5521, 02 942 kuscco@gmail.com

5

100102

มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา

นายชูวิทย์ ปุญญภิลาจารย์

เลขที่ 2 ถนน พรานนก แขวง ศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

02 444 7741-3, 02 419 02 444 7738, 02 444 mahidol_coop@yahoo.com
7543-5

6

100130

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ธนบุรี

นางสาวถนอมจิตร์

เลขที่ 126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ 0 2470 8297-8,020 24708298
กรุงเทพมหานคร 10140
47083988-9,02-4708370

coop@kmutt.ac.th

7

100135

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์

นางสุกานดา นิ่มนวล

เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน ตำบล พระปฐมเจดีย์
อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3725 5819

co-op-sil@hotmail.com

8

100140

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล

นายรังษี ธารารมย์

เลขที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนน พระจันทร์ 02-623-5086-7
แขวง พระราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200

0 2225 9487

savings@tu.ac.th

9

100150

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางศิรดา บุบผา

เลขที่ 123 บริเวณศูนย์อาหารและบริการชั้น 3
ม.ขอนแก่น หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40002

0 4320-2422

seekku@fincoopkku.com

10

100158

อุเทนถวาย

นายปริญญา มาาคสิริสุข

นางประสานสุข จินดารัศมี

เลขที่ 225 ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต พญาไท 0 2252 7029
กรุงเทพมหานคร 10400

02 252-7580

ut_coop@hotmail.com

11

100188

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง

เลขที่ 239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200

12

100204

และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายอภิชาต ครุฑทอง

เลขที่ อาคารจามจุรี 9 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02 261 5703, 02 262 swutccmail@swutcc.co.th

02 218 0555

0 3425 5819 ต่อ
2227,29636

083 142 2699,0896224432 ต่อ 4430144329

sav.coop@chula.ac.th

053-211042 053-943651- 053-225491
6

นางโสฬภิดา ณรงค์ฤทธิเดช เลขที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง 202 ชั้น 2
0 2310 8060
อาคารเวียงผา ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต

0 2310 8060

savingscmu@gmail.com
sahakorn_ru41@hotmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 2 / 4
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:56

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ สถาบันอุดมศึกษา

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
13

100224

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

นายศรีวิทย์ ส่งศรี

เลขที่ 15 ถนน กาญจนวนิชย์ ตำบล คอหงษ์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

074 286 931-3

074 286 930

poruthai@psu.ac.th

14

100265

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์็

นางถวิล ปัญญางามเนตร

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

02 503 3624

02 503 3624

tin_tawin@hotmail.com

15

100282

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ว่าที่ ร.ต. ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา

นายธเนศ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์

เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลาดกระบัง เขต 0 2326 4546
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

02-3264546

coop.kmitl@gmail.com

16

100338

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายณรงค์ นาคสันติ์

นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน์ เลขที่ 1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต 02 5869592
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

0 2586 9592

coop_ppn@hotmail.com

17

100359

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายวินัย จินดารัตน์

นางกาญฎา ไกรนรา

เลขที่ 1 สำนักงานวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช หมู่ 4 (075)392-044
ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000

(075)392-044

omsapnstru@outlook.co.th

18

100505

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางศรีอนงค์ ใคร้มา

นางจินตนา นันทนาสิทธิ์

เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย
จังหวัด เชียงใหม่ 50290

0 5387 8077

0 5387 8077

coopmju@mju.ac.th

19

100712

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

นายวีระพงษ์ ครูส่ง

นายไกรศล โมกขมรรคกุล

เลขที่ 39 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 หมู่ 1 ตำบล
คลองหก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110

02 549-4085-7

02-5775037

scc.rmut@gmail.com

20

100725

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

นางพจนีย์ รัตนะเศรษฐากุล

เลขที่ 85 ถนน สถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ
วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190

045 353 056

045 353 057

eisising@hotmail.com

21

100751

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผ.ศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล

นางสาววรนุช ทรัพย์สมปอง เลขที่ 295 ถนน นครราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2244 5470

0 2244 5471

sdu-cop@dusit.ac.th

22

100867

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์

นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์

เลขที่ 222 หมู่ 10 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160

075-673 172-3

075 673 172

wusaving@hotmail.com

23

100929

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม

นางสาววินท์นิศา รักภักดี

เลขที่ อาคารวิทยบริการดี (ตึก D)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม 44150

043-754-060 ต่อ
3763,3764

043 722 450,043-754- chananya.aongsri@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 3 / 4
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:56

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ สถาบันอุดมศึกษา

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

24

100974

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ.ดร.พรรณรวี พรหมนาคา

นายสมยศ จันทรพูน

เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย 57100

0 5391 6002

053-916028

25

100982

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายสมปราชญ์ วุฒิจันทร์

นางจีรนันท์ ตรียุทธ

เลขที่ 62/13-14 หมู่ 9 ถนน ถนนสุราษฎร์-นาสาร
ขุนทะเล ตำบล ขุนทะเล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84100

0 7791 3345

0 7791 3345

26

100983

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายไพศาล แน่นอุดร

นางสาวสุภัทร แก้วพัตร

เลขที่ 64 ถนน ทหาร หมากแข้ง ตำบล หมากแข้ง
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4221 1040 - 59 ต่อ 140 0 4224 1418

27

101029

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

น.ส.จิรารัตน์ ปุราทะกา

น.ส.จิรารัตน์ ปุราทะกา

เลขที่ 167 ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด 0 4481 51111,086
ชัยภูมิ 36000
2531961

0 4481 5128

28

101083

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์

ผศ.สมชัย ปราบรัตน์

เลขที่ 125/502 ถนน พลพิชัย ตำบล คอหงษ์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7420 0300 ต่อ 390

0 7442 5467

savinghu@hotmail.com

29

101114

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
ลัย

เลขที่ 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13170

0 3524 8000

30

101146

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล

นางสาวจันทร์สม์ คั่งคา

เลขที่ 80 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม 44000

043-722118-9 ต่อ 741

0 4372 2117

kookkai0211@gmail.com

31

101150

สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

นายปฏิวัติ อาสาเสน

นายอัคราช ศรีเมือง

เลขที่ 1061 หมู่ 21 ถนน สุรินทร์-ปราสาท ตำบล
0 4451 2616
นอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

32

101151

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ประพนธ์ สมพัฒนา

นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ

เลขที่ 118 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 1
0 2375 7568
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ถนน เสรีไทย
แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

0 2375 7568

Coopnida@gmail.com

33

101177

มหาวิทยาลัยนครพนม

นายพิชัย ซ้ายประทุม

นางสาวปณัติดา สุทธิอาจ

เลขที่ 103 ถนน ชยางกูร ตำบล ขามเฒ่า อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 42532477-8

0 42532479

sahakronsaving@gmail.com

34

101179

มทร.ศรีวิชัย

นายสมคิด อินทร์ช่วง

นางสาวพัชรี ประสงค์

เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด 093 301 8828
นครศรีธรรมราช 80110

075 773 133

35

101205

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ

เลขที่ 111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล ในเมือง อำเภอ 044-224096
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

044-224102

srucoopp@gmail.com

sossurin@hotmail.com

saving@sut.ac.th

ชสอ.

หน้าที่: 4 / 4
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:56

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ สถาบันอุดมศึกษา

ลำดับ เลขที่สมาชิก
36

101225

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประธานกรรมการ
นายโชคชัย วิเศษศรี

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด 044-611221 ต่อ 8820
บุรีรัมย์ 31000

โทรสาร
044-612858

อีเมลล์
sahakornaomsub.bru.439@gm
ail.com

รวมสหกรณ์ อาชีพ สถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 36 สหกรณ์

