ชสอ.

หน้าที่: 1 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

1

100002

กรมอู่ทหารเรือ

พลเรือโทกิตติพงศ์ รุมาคม

2

100004

ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแด พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
น

3

100203

ข้าราชการกองบิน 4

4

100257

5

ผู้จัดการ
นาวาเอกสกล สิริปทุมรัตน์

ที่อยู่
เลขที่ กรมอู่ทหารเรือ ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง
ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์
0 2457 4059, 0 2475
4145

โทรสาร

อีเมลล์

0 2475 3196

yaowarate2513@gmail.com

พันเอกหญิง นาตยา ฐิตะฐาน เลขที่ 2 กรมการรักษาดินแดน ถนน เจริญกรุง แขวง 02 224 8788
พระราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

02 224 8788

sahakorn.hrd@gmail.com

น.อ. เสกสรร คันธา

น.ต.พงษ์ศักดิ์ ทองสุข

เลขที่ 305 กองบิน 4 หมู่ 5 ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี 0 5626 2313,083-629
จังหวัด นครสวรรค์ 60140
3621

0 5626 2313

taksavingwing4@gmail.com

ปปข.8

นายปัฐเมส เอียมตุ้มรัตน์

นายประมวล รักตะวัตร

เลขที่ 38/6 ถนน เทพโยธี (ตรงข้ามอุทยานบุญนิคม) 045 260255, 094 310
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด
5258
อุบลราชธานี 34000

045 956 292

pwa8.coop@gmail.com

100268

กองบิน 21

นาวาอากาศเอก วัชรพล

นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เลขที่ 97 หมู่ 2 ถนน อุปลีสาน ตำบล ไร่น้อย อำเภอ 0 4525 4118 ต่อ 2312,0 0 4525 0082
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000
4525 0082

wing21saving@gmail.com

6

100290

ศูนย์การสุนัขทหาร

พ.อ.ถาวร ร่วมสุข

นายนิพันธ์ กันทากาศ

เลขที่ 299 หมู่ 4 ถนน มิตรภาพ ตำบล หนองสาหร่าย 044 390-077,0 4439
อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130
0110

Coopwardog@gmail.com

7

100295

17 รามอินทรา

พล.ต.ชัชวาล มั่นศุข

พ.อ.หญิง พูลทรัพย์

เลขที่ 68 อาคารสมาคมแม่บ้าน ซอยรามอินทรา 2/1 02-5221461-2
แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

8

100301

กองบิน 2

นาวาเอกเจษฎา แท่งทองคำ

นาวาเอกกมล พิบูลรัตนสังข์ เลขที่ แผนกการเงินกองบิน 2 ถนน พหลโยธิน ตำบล 036 486380-2 ต่อ 50928 036 486380-2 ต่อ
เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

wing2_coop@hotmail.com

9

100317

กองบิน 7

นอ.ประเสริฐวิษน์ มหาขันธ์

นาวาอากาศเอก สราวุฒิ

เลขที่ 119 หมู่ 5 ถนน เอเซีย ตำบล มะลวน อำเภอ
พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130

0 7726 8717

coopwing7@hotmail.com

10

100325

วังพญาไท

พลตรีชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

พันเอกหญิงศศิธร สิทธิเดช

เลขที่ 315 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต พญาไท ผจก 0 2354 7788
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 7788

wangphayataicoop@gmail.co
m

11

100326

กรมพลาธิการทหารอากาศ

พลอากาศตรี สุระ ไชโย

นางชนก ร่วมสุข

เลขที่ 171 ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

02 531 7906

mcf.0326@gmail.com

12

100339

กองบัญชาการช่วยรบที่ 4

พ.อ.แทนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว

พันตรีสมเดช หงษ์ชุมแพ

เลขที่ 181 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่ 11 ตำบล กะปาง 0 7549 5413,0 7549
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310
5074-8 ต่อ 45348

0

oomsub.asc.4@hotmail.com

07726-8717

02 155 1752

02-522-1465

mcf.0295@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 2 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

13

100355

กรมทหารราบที่ 9

พ.อ.บรรยง ทองน่วม

14

100358

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเ พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์
รียนเสนาธิการทหาร

15

100367

16

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

ร.อ. หงษ์ศักดิ์ นิลมณี

เลขที่ ค่ายกาญจนบุรี 283 หมู่ 1 ตำบล ลาดหญ้า
อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71190

034-588200

034-588200

sahakorn9001@gmail.com

พ.ท.หญิง ใกล้รุ่ง ยาท้วม

เลขที่ 124-126 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต 0 2276 4541
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400

02 2771117

mcf.0026@gmail.com

กองบิน 5

นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ เลขที่ 135 หมู่ 5 ตำบล เกาะหลัก อำเภอ
0 3260 4526
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000

0 3260 4526

-

100368

ศูนย์การบินทหารบก

พล.ต.เชาวน์โรจน์ สอโส

พ.อ.ชูรัตน์ จิพยัคฆ์

เลขที่ 303 ศูนย์การบินทหารบก หมู่ 7 ตำบล
เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160

036 486 166

036 486 166

aavnc-saving@hotmail.com

17

100378

ศูนย์การกำลังสำรอง

พันเอก เกษม ตราชู

พันเอก อิทธิกร ศิริวัลย์

เลขที่ กองบัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง
032-555026
ค่ายธนะรัชต์ ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77160

032-555026

18

100389

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก

19

100390

กองบิน 56

น.อ.นฤทธิ์ ตึกสุอินทร์

20

100394

กองพลทหารปืนใหญ่

พันเอก วีระพงษ์ ศรีรัตน์

21

100396

ค่ายประเสริฐสงคราม

พลตรีสถาภรณ์ ใบพลูทอง

พันเอก ธันวิช เจริญพิบูลย์

22

100401

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์

พันเอกภัญโญ สุรฤทธิ์โยธิน เลขที่ 123 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบล
อรัญญิก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
65000

055 301 218

055 301 218

23

100402

กองพันทหารม้าที่ 10

พันโท จิตรพล รุจานันท์

เลขที่ 176 ค่ายสุริยพงศ์ ถนน เทศบาลดำริห์ ตำบล
ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

0 5477 5539

0 5477 5539,0 5471

24

100406

กรมทหารราบที่ 13

พ.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง

พันเอกสกลเวทย์ โพธิเจริญ เลขที่ 551 นปอ. หมู่ 3 ถนน เดชะตุงคะ แขวง สีกัน (02) 967-8558
เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

0 2967 8558

aadcscc53500@gmail.com

น.ต.หญิงฐิติกานต์ จันทรึก

เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง 074 278047
จังหวัด สงขลา 90115

074 278047

coopwing56@gmail.com

เลขที่ 89 กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม หมู่ 9 0 3678 6389
ตำบล ท่าแค อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160

0 3678 6389

adscoop@hotmail.com

เลขที่ 185 กองบังคับการทหารบกฯ ตำบล
(043)524-076
เมืองเหนือ อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

(043)524899

ร้อยเอก พิจิตร เสื่อมตา

เลขที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนน ทหาร ตำบล
0 4293 0211 ต่อ 27159 0 4293 0211
หนองขอนกว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

sahakron3@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 3 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

41000
25

100410

ค่ายเสนาณรงค์

พันเอกศุภชัย ปรีชามาตร์

นางสาวสุลัดดา ปิลยะลา

เลขที่ 191 ค่ายเสนาณรงค์ หมู่ 2 ถนน กาญจนวาณิช 0 7458 6708
ตำบล คอหงษ์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

0 7458 6708

susa_yuy@hotmail.com

26

100416

ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

พลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์

พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร

เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี 34190

0 4532 3942

045-323942

sahakorn.mtb22@gmail.com

27

100418

ทหารศรีสองรัก

พ.ท.อภิวัชร์ ชารีโคตร

ร.อ.สุรกุล ดีปราศัย

เลขที่ 65/1 ค่ายศรีสองรัก หมู่ 1 ตำบล ศรีสองรัก
อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

042 864 017

042 864 017

mcf.0418@gmail.com

28

100419

กองทัพภาคที่ 3

พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ

นางเบญจลักษณ์ เทพานวล

เลขที่ 381 ถนน สนามบิน ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

055 210 105

055 302 170

co-op_army3@hotmail.com

29

100423

จังหวัดทหารบกลำปาง

พล.ต.วิจักษฐ์ สิริพรรสพ

พ.อ.เมธา ณ พิกุล

เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล พิชัย อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000

0 5423 1204

0 5423 1204

SAHAKORN32@hotmail.co
m

30

100431

กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์

พันเอก ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล

ร้อยเอก กิตติยศ ขำประไพ

เลขที่ 120 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน ตำบล ถนนใหญ่
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036 621808

036-771007

coopthai.com/rdf31

31

100438

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ

น.อ.หญิงอรุณรัตน์ บุญเกษม เลขที่ 171 แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

0 2531 2115

0 2531 2115

mcf.0438@gamil.com

32

100441

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์

พันเอกกอสิน กัมปนยุทธ์

เลขที่ 308/96 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ตึกเอราวัณ ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3642 1765,0930811344

0 3642 1765 ต่อ 12 swccoop@hotmail.com

33

100450

กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

จ่าสิบเอกพายุ รอบคอบ

พันโทณัฐยุทธ เถาทอง

เลขที่ 50/124 ถนน รามคำแหง 174 แขวง มีนบุรี เขต 087-8863651,095มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
1644164

0

sahakorn11kg@gmail.com

34

100453

สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

พลเอกมนู สายัณห์นิโครธ

พันเอกสัญญา รอดเพ็ชร

เลขที่ สนง.เลขานุการกองทัพบก ถนน
ราชดำเนินนอก แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

02 281 3045

02 280 2349

mcf.0453@gmail.com

35

100454

โรงเรียนการบิน

พล.ต.ต.สุวรรณ ขำทอง

พ.ต.วินัย ศรีอินทร์คำ

เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบล กระตีบ อำเภอ กำแพงแสน
จังหวัด นครปฐม 73180

0 3435 1245 ต่อ 2135, 0 0 3499 6438
3499 6

sahakornftss@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 4 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่
เลขที่ 549 ถนน ทหาร ตำบล ขอนขว้าง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

โทรศัพท์
0 4293 0053

โทรสาร

อีเมลล์

36

100455

กองบิน 23

น.อ.วิสูตร อินทรขำ

น.อ.เกรียงศักดิ์ ดวงเงิน

37

100456

ยุทธโยธา

พล.ต.ธีระพล มณีแสง

พันเอก หญิง พรรณศิริ นาคสุก เลขที่ 2254 กรมยุทธโยธาทหารบก ถนน พหลโยธิน 0 2940 1365 -72 ต่อ
แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 90864

02-9400254

38

100461

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม

เรื่อตรีหญิง ภูมิรัตน์ ชัยศิริ

เลขที่ 2 หมู่ 3 ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวง ทุ่งสีกัน 02-15200926 ต่อ 308
เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

0 2152 0926 ต่อ 307 sahagorn89@gmail.com

39

100478

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

พลตรีเฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์

พันเอก ชุมพล พิมพาภรณ์

เลขที่ สนง.กองบังคับการกองพัน ค่ายพหลโยธิน
ตำบล เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
15160

0 3648 7794

0 3648 7794

40

100483

ศูนย์การทหารราบ

พ.อ.อาวุธ พุทธอำนวย

พ.อ.คำนวณ หาญกล้า

เลขที่ สำนักงาน ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 77120

032 555 221

032 555 221

41

100503

ร.8 พัน 2

พ.ท.ยุทธนา มหาวัน

ศุภดล นาสินสอน

เลขที่ 222 หมู่ 6 ตำบล โนนสะอาด อำเภอ ชุมแพ
จังหวัด ขอนแก่น 40290

0 4339 1001-2 ต่อ
2572,253

043-391001

42

100504

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริย พลอากาศโท วิเชียน ธรรมาธร นาวาอากาศเอกชาติชาย
าธิราช

เลขที่ 171/1 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต 0 2523 6151-9 ต่อ
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
31923,0 2155 1383,0
2155 1923

0 2155 1383

mcf0504@gmail.com

43

100508

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1

พ.อ.ปิยะชาติ ธูปทอง

พ.ท.ธนาธิษณ์ สุดสงวน

เลขที่ 480 หมู่ 1 ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ 038-056105
จังหวัด ชลบุรี 20240

038-056105

sahakorn_ascom1@hotmail.co
m

44

100510

กองพันทหารม้าที่ 15

พ.ท.ธันวิทย์ ผมจินดา

จ.ส.อ.โยง ใจวงศ์

เลขที่ 135 หมู่ 11 ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน 0 5471 6004
จังหวัด น่าน 55000

0 5471 6004

cav_15.th.oomsub@hotmail.c
om

45

100521

กองพลพัฒนาที่ 4

น.อ.สมคิด ชูเผือก

พ.ท.อำนาจ หุ่นยนต์

เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา 90230

074-501228

46

100529

ร.15 พัน. 2

ร.อ. สมเกียรติ พรหมราช

จ.ส.อ. ประเวช เกลาฉีด

เลขที่ 271 ค่ายวชิราวุธ หมู่ 5 ตำบล ปากพูน อำเภอ (075) 312654
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

(075) 312654

47

100539

มณฑลทหารบกที่ 24

พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง

พ.ท.สถาพร บุญชู

เลขที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบล หนองขอนกว้าง 0 4222 2611 - 2 ต่อ

0 4212 2112

074-501228

0 4293 0053

coop.infantry@hotmail.com

samitivejcoop@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 5 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

120,0 4224 9677,0 4212
2112

โทรสาร

อีเมลล์

48

100546

ค่ายเขตอุดมศักดิ์

พ.อ. ทวี เกิดสมบูรณ์

ร.ท. หญิง นัยนา ทองเสนา

เลขที่ 193 หมู่ 1 ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร 86190

(077) 534-081 ,077 643 (077) 534-081
933

khetudomsak.coop@gmail.co
m

49

100556

ค่ายพระปกเกล้า

พันโท ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์

ร.ท. พงษ์พัฒน์ อินไชย

เลขที่ 179 ค่ายพระปกเกล้า หมู่ 5 ตำบล เขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

(074) 336852

074 336852

kaiprapokklao@gmail.com

50

100557

ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกม พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา
หาราช

พ.ต.สุธีรยศ โกษาเสวียง

เลขที่ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ตำบล โพธื์สัย
อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45280

0 4356 3133

0 4356 3133

51

100558

กองพลทหารราบที่ 5

พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์

พ.ท.จรัล เมืองสุวรรณ

เลขที่ ค่ายเทพสตรีสุนทร ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง (075) 495-314
จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310

52

100559

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิวงศ์

53

100579

นาวิกโยธิน

54

100581

55

(075) 495-314

Tsongsilden5@hotmail.com

นาวาเอก สมบัติ แย้มดอนไพร เลขที่ 143/1 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท ตำบล สัตหีบ อำเภอ (038) 436-900
สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180

038-436900

mave2521@gmail.com

พลเรือโท นพดล ปัญญาโฉม

น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ

เลขที่ ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบล สัตหีบ อำเภอ
สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180

038 308309 ต่อ 22

thaimarinecoop@gmail.com

กองบัญชาการกองทัพไทย

พลตรี วิชา ไผ่เกาะ

นาวาโทหญิงณัฐสุดา

เลขที่ ตู้ ปณ. 62 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 0 2575 4496
แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10215

0 2575 4496

rtarffscoop@gmail.com

100584

กรมแพทย์ทหารอากาศ

พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ธากรณ์

พล.อ.ต.หญิง ม.ล พิมทอง

เลขที่ สนง.กรมแพทย์ทหารอากาศ 171 ถนน
พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

02-5233413,021551386,02-1551059

02-5233413,02-

Por.or@hotmail.com

56

100589

มณฑลทหารบกที่ 43

พล.ต.ปริยารณ มัชฌิวงศ์

พันตรี ไตรรัตน์ วงศ์กูล

เลขที่ สโมสรค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบล กะปาง
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310

0 7549 5191

0 7549 5191

57

100607

ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุ พล.ต.ขนบ พัฒนเจริญ
ธ

พ.ท.ไชยวรรณ สุวรรณโชติ

เลขที่ 37 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

02-9638660

02-9638660

58

100610

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากา พล.ออ.พิชัย เข้มนจันทร์
ศ

นอ.จิรัฏฐ์ ทรัพย์สอน

เลขที่ 171 ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

0 2523 6955

0 2523 6955

0 3830 8309

coopdoce@rtaf.mi.th

ชสอ.

หน้าที่: 6 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

59

100626

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พล.ต.ทรงพล สกดเสาเงิน

พ.ท.พิฆราช สุริยะ

เลขที่ 232 ถนน ศรีอยุธยา แขวง วชิระ เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

60

100627

สุริยพงษ์

พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์

น.ต. ประพาส อินทะรังสี

61

100628

ขส.ทอ.

พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ

น.อ.ภิรมย์ สงวนสัตย์

62

100646

กองบิน 1

นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์

นาวาอากาศโท พะเยา โชคตัง เลขที่ กองบิน 1 ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

63

100647

กองพันทหารม้าที่ 14

พ.ท.กฤติพงศ์ สมุทรสาคร

64

100659

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

65

100663

66

โทรศัพท์

อีเมลล์

0

phol1_ro_or@hotmail.com

เลขที่ 176 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารบกน่าน ตำบล 0 5471 0068 ต่อ
ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
71217,71233

0 5471 0066

suriyapongco.2539@gmail.co
m

เลขที่ 171 ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

0 2532 0531

0 2532 0531

sahakorn0628.rtaf@gmail.co
m.

0 4435 8044

0 4435 8044

wingone2011@gmail.com

ร.ท.ธนวัต สิตานิจ

เลขที่ 122 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ หมู่ 5 ตำบล บัวเงิน 043 459255
อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140

043-459230

sahakonmo14@hotmail.com

พล.อ.อ.บุญเอนก ดวงอุไร

น.อ.วิเชียร ม่วงย้อย

เลขที่ 171 ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

0 2523 7602

sahakonsorpor@gmail.com

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

พ.อ.กรกฎ ภู่โชติ

พ.ต.หาญณรงค์ นิมมาชุตย์

เลขที่ ค่ายวชิราวุธ ตำบล ปากพูน อำเภอ
0 7538 3162 ,08 0537
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 4453

100669

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

พันเอกอดิศักดิ์ ม่วงศรีงาม

พ.อ. ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร์

เลขที่ 14 ถนน พระยาพิชัยดาบหัก ตำบล เขาสามยอด 0 3678 5970-9 ต่อ
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000
36281,36356

67

100671

กองบิน 46

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ นาวาอากาศโท โอภาส

เลขที่ กองบิน 46 ตำบล อรัญญิก อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000

0 5521 2121

68

100677

กองบิน 6

น.อ. วสุ มโนสิทธิศักดิ์

เลขที่ 171 กองทัพอากาศ ถนน พหลโยธิน แขวง
สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

0 2531 8819

69

100691

ร.15 พัน.1

พ.ต.เกรียงไกร ดำรัสการ

เลขที่ ร.15 พัน 1 ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ
คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120

0 7570 2776-7

coop.r15p1@gmail.com

70

100700

ค่ายภาณุรังษี

พลโท จักรชัย โมกขะสมิต

เลขที่ 5/65 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา หมู่ 1 ตำบล พงสวาย อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

0 3232 8050

comsub_kaipanu@hotmail.co
m

น.ท. ประภาส คล้ายเรือง

พันเอกจตุพร พุ่มเจริญ

02-2824186 - 9 ต่อ
91053

โทรสาร

0 2523 7602,0 2155
2072,090-4092020

saving.artillery5@gmail.com
0 3678 5969

wpc_co_opp@hotmail.com
mcf.0671@gmail.com

0 2531 - 8819

ชสอ.

หน้าที่: 7 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

71

100706

กองพันทหารม้าที่ 12

พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม

รอ. เจน สุขศรีทอง

เลขที่ 298 หมู่ 5 ตำบล เด่นชัย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด 0 5461 3060 ต่อ 206 ,
แพร่ 54110
05461 3

72

100707

ร.13 พัน. 3

พ.ต.วีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์

ร.อ.ยุทธชัย วงษ์พุฒ

เลขที่ 424 หมู่ 7 ตำบล หมูม่น อำเภอ เมืองอุดรธานี 042 930659
จังหวัด อุดรธานี 41000

042-221211

thesavings13billion@gmail.co
m

73

100711

ค่ายอิงคยุทธบริหาร

พันตรีนิติกร แก้วมณี

ร้อยตรี เสรี หนูจันทร์แก้ว

เลขที่ 2 หมู่ 7 ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก จังหวัด 0 7345 2525
ปัตตานี 94170

0 7345 2525

kanyarat.kaew1989@gmail.co
m

74

100736

กองการฝึก กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ

นาวาเอก ไพบูลย์ ตันประเสริฐ เลขที่ 2041 หมู่ 1 ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด 038-437-917
ชลบุรี 20180

0-3304-6257

kfrcoop@gmail.com

75

100747

กรมพลาธิการทหารบก

พลโท พิษณุ บุญรักษา

พันเอก ยุทธนา ธรรมธร

เลขที่ 3 ถนน ติวานนท์ ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2950 8100

0 29508100

rtasavings@hotmail.com

76

100764

ร.3 พัน.3

พ.ท.ศิวดล ยาคล้าย

ร.อ.ทองปาน อุประ

เลขที่ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบล กุรุคุ อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4205 1419

0 4205 1419

77

100782

ร.15

ร.อ.ปราโมทย์ พิกุลทอง

จ่าสิบเอกมงคล สวนศรี

เลขที่ 271 หมู่ 5 ถนน ราชดำเนิน ตำบล ปากพูน
0 7538 3336
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
80000

0 7538 3336

78

100785

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมื พล.อ.ท.ไกรสิงห์ แก่นการ
อง

น.ต.วิจารย์ พุ่มสงวน

เลขที่ 171 หมู่ 10 ถนน พหลโยธิน แขวง สีกัน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

02 1552444,02 1552455 0 2534 6000 ต่อ

79

100788

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

พล.ต.พุฒิเศรษฐ์ ภาคการ

พ.อ.จักรพันธ์ ขันมั่น

ถนน เดชอุดม ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4435 4688

044-354688

80

100794

กองพันทหารม้าที่ 19

พันโท พลสันต์ รุ่งนิรันดร์

พันตรี โกสินทร์ ชัยบุตร

เลขที่ 282 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี 71190

0 3458 9314

0 3458 9314

surasit40732@gmail.com

81

100809

กรมการทหารสื่อสาร

พล.ต.วสันต์ สวนแก้ว

พ.อ.สรวุฒิ สาลี

เลขที่ 149 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี 0 2297 5408-9
เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2297 5408

sigralcoop@gmail

82

100821

กองพันทหารม้าที่ 6

พ.ท.อวยชัย เอกะกุล

ร.ท.วิชา สัญเพ็ชร

เลขที่ 100 ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ 13 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง 0 4324 6547
ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
40000

0 4324 6547

beeny_bee_is@hotmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 8 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

83

100825

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด นายนิเวศ จักร์นารายณ์
ขอนแก่น

นายนิเวศ จักร์นารายณ์

เลขที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4324 1251

0 4323 6102

84

100834

ร.13 พัน.1

ร.อ.ชูชาติ นนทบุตร

เลขที่ 795 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบล
0 4229 5159
โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41330

0 4229 5159

85

100837

กรมทหารราบที่ 3

พ.อ.ยงยุทธ ขันทวี

พ.ต.จีระสิทธิ์ ผู้มีสัตย์

เลขที่ 100/513 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณสีวะรา
ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 47000

0 4271 1681 ต่อ
20743,085-0018568

042-724121

86

100845

กรมการสัตว์ทหารบก

พลตรีวิชัย ธารีฉัตร

พันโทสายชล พจนารถ

เลขที่ ค่ายทองฑีฆายุ ตำบล ธรรมศาลา อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

0 3424 2825 0 3425 4517 0 3425 8762
# 50556,50522

87

100851

หน่วยข่าวกรองทางทหาร

พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ

พันตรี นุกูล โพธิ์หลวง

เลขที่ 145 แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2243 3201 - 2 ต่อ
88361

0 2243 1125

88

100854

ข้าราชการกองพลทหารม้าที่ 2
รักษาพระองค์

พ.อ.กันตพจน์ เศษฐรัศมี

พ.ท.จิตจำนงค์ โกฬาวัง

เลขที่ 206 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

0 2297 5039 , 0 2615
0468 -69

0 2615 2657 , 0 2615

89

100875

ร.25 พัน.3

พ.ท.จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์

ร.ต.สิทธิพร อัศนียวงศ์

เลขที่ 230 หมู่ 5 หมู่บ้าน ค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบล
มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000

077 289463

077-289463

90

100877

กองทัพภาคที่ 2

พล.ท.วิชัย แชจอหอ

พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ

เลขที่ ค่ายสุรนารี หมู่ 1 ถนน เดชอุดม ตำบล ในเมือง 044-248996
อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

044-248996

91

100889

กองพลพัฒนาที่ 1

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร์

พ.อ.สมศักดิ์ ภาคอรรถ

เลขที่ ค่ายศรีสุริยวงศ์ 80 หมู่ 8 ตำบล ดอนตะโก
อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

032-324930

92

100896

มณฑลทหารบกที่ 14

พ.อ.วิทยา สุวรรณดี

ร.ท.ธีรศาสตร์ พูนเงินทรัพย์ เลขที่ 201 หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางทราย อำเภอ 038-758180 , 0 -3820- 0-3820-3511
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
3511

93

100902

วังเดิม

พลเรือโท อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ นาวาเอกหญิง นริศา

เลขที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) 02 465 6362
แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

02 465 6362

wsc.navy@gmail.com

94

100912

กรมช่างโยธาทหารอากาศ

พล.อ.ต.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด

เลขที่ 171 หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน แขวง สีกัน เขต

0 2523-3341

civilcoop26@gamil.com

น.อ.ศุภกร อภิชัยเจริญ

087-3677233

0 2523-3341

shakakon@outlook.co.th

r25p3@outlook.co.th

1devdivscp@gmail.com
mcf.0896@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 9 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
95

100917

มณฑลทหารบกที่ 210

พ.อ.ทฤษฎี อาชนะ

นางนิภาพร สอนแก้ว

เลขที่ 85/2530 หมู่ 10 ตำบล กุรุคุ อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4205 1493-4 ต่อ 286 0 4205 1491

96

100923

กรมช่างอากาศ

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล

น.อ.สุเมธ กูบกระบี่

เลขที่ 1 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต 0 2243 7560
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2243 7560

daesccl@gmail.com

97

100925

กรมสรรพาวุธทหารบก

พลเอก อาวุธ เอมวงศ์

พันเอก นพดล สรรพชัย

เลขที่ 53 ถนน ทหาร แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต 02-669 4977
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2669 4977

ordcoop@outlook.co.th

98

100936

สปท.

พ.ท.สนธิเดช มุขศรี

จ.ส.อ.วิสุทธิ์ จันทร์กษม

เลขที่ 62 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

0 2691 9615

ton.hom27@hotmail.com

99

100937

มณฑลทหารบกที่ 23

พันเอกยุสชนา ตระกูลเสนาธง พันเอกสมศักดิ์ สงทามะดัน

เลขที่ 100 ค่ายศรีพัชรินทรา หมู่ 13 ตำบล ศิลา อำเภอ 0 4323- 8869,043เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
236505 ต่อ 40

0 4323-8869

cpa.mtb23@gmail.com

100

100946

กรมแผนที่ทหาร

พลโท กฤษณ์ รัมมนต์

พลตรี นรินทร์ สมุทรประภูติ เลขที่ 111 ถนน ราชดำเนินนอก แขวง พระราชวัง เขต 0 2221 3109,085พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
1570306

0 2622 2147

101

100958

ร.15 พัน.4

ร.ท.สุทธิพงศ์ สัสดีอำไพ

102

100962

ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.ท. นพดล สุภากร

พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง

103

100973

กรมการขนส่งทหารบก

พลตรีธวัชชัย พัดทอง

พันเอกหญิง ศิริจิตร เดชะชาติ เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต 02-2725753
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

104

100995

ร.21 พัน.3 รอ.

รอ.สุนทร โสภา

จ.ส.อ.ประสงค์ บุญเกิน

105

101001

กองกำกับการ 6
กองบังคับการฝึกพิเศษ

พ.ต.อ.สุจิน สุทธิแสน

พ.ต.ต. หญิง ขวัญใจ สังข์เสือ เลขที่ 147 (ค่ายรามคำแห่งมหาราช) หมู่ 4 ถนน
0 5594 5090 ต่อ 116
จรดวิถีถ่อง ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย 64210

0 2691 9615

เลขที่ 130 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ 3 ถนน 0 7582 0460
เพชรเกษม ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง
92130

0 7582 0460

saha15p4@outlook.co.th

เลขที่ 40 ฐานทัพเรือสัตหีบ หมู่ 1 ตำบล สัตหีบ
อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20182

038-308665

sahakorn_tuntub@yahoo.com

02-2725353

dlt_sahakorn@hotmail.com

038-308665 081

เลขที่ 93 ม.2 ค่ายนวมินทราชินี ตำบลหนองไม้แดง 0 3828 684-6 ต่อ
0 3828 684-6
ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 66587,08 6621 9703,08
20000
6820 5067
0 5594 5096

sai2nawamin@gmail.com

corp.bpptr6@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 10 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

106

101020

พัน.สห.11

พ.อ.จักร วราภิรมย์

พ.ต.สยุมภู น้อยกรุต

เลขที่ 75/4 ถนน โยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี 0 2354 4340
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 4340

107

101025

สื่อสารทหาร

พลเอกสุรชาติ เหลือพร้อม

นาวาตรีชัชกิจ ไทยลี่

เลขที่ 183/81 แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

0 2197 1289

02-1971289

coopdjc2018@gmail.com

108

101027

ศวพท.

พล.ท.นพดล แสงพลสิทธิ์

พ.อ.อภิชาติ วงศ์วัฒนา

เลขที่ 175 ถนน พระราม 4 แขวง พระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

02 391 1989

02 391 1989

papaejung@hotmail.com

109

101030

มณฑลทหารบกที่ 13

พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง

พ.อ.หญิง จุฬาภรณ์ วัฒนโยธิน เลขที่ 400 ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร 0 3642 2856-7 ต่อ 37348 0 3642 2856-7
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

110

101043

โรงเรียนเตรียมทหาร

นาวาเอกสนั่น โพธิ์ศรี

111

101062

ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

พ.อ.วราเทพ บุญญะ

112

101069

113

เลขที่ 9 ตำบล ศรีกะอาง อำเภอ บ้านนา จังหวัด
นครนายก 26110

0 2572 5155-57

0 2572 5156

พันตรี พันธดนย์ ทวีคำ

เลขที่ 200 ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา
จังหวัด พะเยา 56000

0 5443 1909

0 5443 1909

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2
ร.ท.เสถียร เหล่าวานิช
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์

ร.ท.สมคิด แสงเนตร

เลขที่ 222/20 ตำบล ดงพระราม อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

037 475 187

037 475 187

101086

ป.1 รอ.

พ.อ.สิฐิจักษ์ ร่มโพธิ์ซี

พันโทนัฐพล วิเชียรวรรณ

เลขที่ 4 กรมทหาปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ถนน
ประดิพัทธ์ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241 5710-4 ต่อ 92195 0 2241 5710

114

101099

มณฑลทหารบกที่ 33

พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์

พ.อ.ขวัญประชา แก้วแปง

เลขที่ 285 ค่ายกาวิละ ตำบล วัดเกต อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

053-248624

053-248624

sahakorn_2526@hotmail.com

115

101102

กองพันพัฒนาที่ 4

ร้อยเอกสำเริง ธรรมวาโร

ร้อยตรีอำนวย สำคัญจิตร์

เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา 90230

0 7450 1266

0 7450 1266

sahakorn_army@hotmail.com

116

101112

ค่ายสุรสิงหนาท

พันเอกชายชาติ นับแสง

พันเอกสมหมาย ควนสันเทียะ เลขที่ ค่ายสุรสิงหนาท (มทบ.19) ถนน สุวรรณศร
ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 27120

0 3724 7470 มือถือ 087- 0 3724 7470
0027016

scc.mtb19@gmail.com

117

101117

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย

น.อ.สุวิทย์ โรจนจินดา

02-532 4513

daoc99coop@gmail

เลขที่ 171 แขวง คลองถนน เขต สายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220

0 2532 4513

ชสอ.

หน้าที่: 11 / 11
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:24

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
อาชีพ ทหาร

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

118

101175

สวนมิสกวัน

พลโท เทพพงศ์ ทิพย์จันทร์

พ.อ.ภูมิรัชต์ ดุษฎี

เลขที่ 55 ถนน ราชดำเนินนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต 0 2628 6442
กรุงเทพมหานคร 10300

119

101185

กรมการสารวัตรทหารบก

พ.อ.รชต วงษ์อารีย์

พ.อ.เมตตา อาภัสสร

เลขที่ 75/3 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต 246-1216 # 126
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

120

101196

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13

พันโทรัฐวุฒิ กระบวนรัตน์

ร.อ.สมศักดิ์ เมยประโดน

เลขที่ ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ตำบล โนนสูง อำเภอ 042-295156
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

042-

121

101203

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102
พันโทวัชระ คงประดิษฐ์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์

ร้อยโทสุนสันต์ บุญโท

เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบล ไม้เค็ด อำเภอ เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

037-211636

122

101204

ป. พัน 11 รอ.

พันโทภานุพันธ์ อินทรพรหม

123

101208

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พลอากาศเอกชาญยุทธ

พลอากาศตรีชูชาติ บุญจันทึก เลขที่ 171 หมู่ 10 ถนน สนามบิน แขวง สนามบิน เขต 02-523 3831
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

124

101217

ค่ายเม็งรายมหาราช

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง

ร้อยโทประทีป อินทะนนท์

เลขที่ 256 ค่ายเม็งรายมหาราช หมู่ 15 ตำบล
053-711200 ต่อ 71747 053-711994
รอบเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000

125

101221

ร.25 พัน.2

พันเอกธานี เกียรติสาร

นางชวรีย์ ฤทธิไกรกิจวงศ์

เลขที่ 33 ถนน เพชรเกษม ตำบล ราชกรูด อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

126

101233

กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑

พันโท รณชัย แก้วคำ

ร.ต. รัตนชัย วิไลเกษม

เลขที่ 57 ตำบล เกาะสำโรง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี 034-671840
จังหวัด กาญจนบุรี 71000

127

101235

ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

พันเอกศิริศักดิ์ บูรณ์เจริญ

037-211636

0 2628 6442

อีเมลล์
sahakorn.area1@gmail.com

เลขที่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 รักษาพระองค์
036-786431
ตำบล ท่าแค อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

เลขที่ 777 ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์ 32000

077-862330

02-523 3831 ต่อ 25

077-862330

sahakorn252@gmail.com

086-879-0376
รวมสหกรณ์ อาชีพ ทหาร ทั้งหมด 127 สหกรณ์

