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

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

1

100003

ครูนครราชสีมา

นายสมศักดิ์ จักสาร

นางพนอจิตร์ สุขสูงเนิน

เลขที่ 669 หมู่ 5 ถนน ราชสีมา-ปักธงชัย ตำบล
044-278222,044-278333 (044) 277158, 277166 korattsc@hotmail.con
ปรุใหญ่ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
30000

2

100007

ครูสุรินทร์

นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

นางสุจรรยา ขุนทอง

เลขที่ 297 หมู่ 16 ตำบล สลักได อำเภอ เมืองสุรินทร์ 0 4414 1753 - 6
จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4414 1757

3

100009

ครูกาฬสินธุ์

นางบุญหนา บุญเรื่อง

นายสุเนตร ทองคำ

เลขที่ 8/1 ถนน สนามบิน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4381 1195 , 0 4381
1881

0 4381 1881 ต่อ 113 kalasin_tsc@yahoo.co.th

4

100011

ครูศรีสะเกษ

ดร.บรรจบ ไชยสาร

นางชวนพิศ วิมลสุข

เลขที่ 6 หมู่ 9 ถนน ศรีสะเกษ - ขุขันธ์ ตำบล
หนองครก อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ
33000

045 631153-4

0 4563 1476

ssktco-op@hotmail.com

5

100012

ครูชัยภูมิ

นายมนัส เจียมภูเขียว

นายปรีดา หาญพยัคฆ์

เลขที่ 268 หมู่ 2 ถนน ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบล
รอบเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

0 4481 5222

0 4481 5234

chaiyaphumsc2501@gmail.co
m

6

100021

ครูขอนแก่น

ดร.อนุศาสตร์ สอนศีลพงศ์

นายทนงศักดิ์ วังสงค์

เลขที่ 432 หมู่ 2 ถนน มิตรภาพ ขอนแก่น - อุดร ตำบล 0 4346 5287, 0 4346
ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 5286

0 4346 5249

info@ktc-coop.com

7

100022

ครูอุดรธานี

นายประกอบ จันทร์ทิพย์

นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข

เลขที่ 5 ถนน โพนพิสัย ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

042 221 285

0 4223 0357

saving_udon@hotmail.com

8

100025

ครูร้อยเอ็ด

นายธงชัย พุทธมอญ

นายจักรราช โคตะโน

เลขที่ 66 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 1022

0 4351 5380

sahakorn101@gmail.com

9

100028

ครูนครพนม

นายปกรณ์ มณีปกรณ์

นายโอภาส สุมนารถ

เลขที่ 77/1 ถนน อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอ 0 4251 3003
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4252 0698

nkpcoop@gmail.com

10

100030

ครูหนองคาย

นายเจริญ สอนคำหาญ

นางสาวสุธาสินี สระบัว

เลขที่ 143 ถนน ประจักษ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000

0 4241 1334,0 4246 5223 0 4242 0746

nktsc.org@gmail.com

11

100032

ครูบุรีรัมย์

นายณรงค์ แพ้วพลสง

นายสนอง กาญจนการุณ

เลขที่ 36/100 ถนน อินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

0 4462 0038

044-612264

brr-tsc@hotmail.co.th

12

100045

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ร.ต.อ. หญิง เรไร ภูศรี

เลขที่ 22/73 ถนน ชยางกรู ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4531 3534

0 4531 3534

cooptcd22@hotmail.com

coopsurin@hotmail.com
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด
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โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

13

100063

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

พ.ต.ท.ชาญณรงค์ ผาลิกา

เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ตำบล 0 4381 2695
กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4381 3343

sahakorn.812695@gmail.com

14

100065

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์

พ.ต.ท.ณรงค์ พิมพ์สุขสกุล

เลขที่ 333/1 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 0- 4482- 2180
ถนน หฤทัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 36000

0- 4481- 2660 0-

cyppolice333@hotmail.com

15

100069

ตำรวจภูธรสุรินทร์

พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ

นางสาวปัทมาวดี สุขวาสนะ เลขที่ 516 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ถนน หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์ 32000

16

100070

ครูมหาสารคาม

นายปราการ เจริญสุรสกล

นายสุวรรณ นนสีลาด

เลขที่ 1102/6 ถนน สมถวิลราษฎร์ ตำบล ตลาด อำเภอ 043 711 557
เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000

043 722 731

mtc_coop@hotmail.com

17

100078

ครูเลย

นายณสรวง ก้อนวิมล

นายเอกพัฒน์ นิสีดา

เลขที่ 510 หมู่ 9 หมู่บ้าน ติดต่อ ถนน เจริญรัฐ ตำบล 0 4281 2192 ,042 811149 042-832433
นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

loeiteacher@gmail.com

18

100087

โรงพยาบาลสุรินทร์

นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา นางดารณี สินวิบูลย์รัตน์

เลขที่ 68 ถนน หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

044 519 877

-

coopsurinh@hotmail.com

19

100094

ครูสกลนคร

นายวีระชน ธิมะสาร

นายนรินทร์ ผานะวงศ์

เลขที่ 255 ถนน สกลนคร - กาฬสินธุ์ ตำบล
ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
47000

0 4297 2018 ,0 4297
2074

0 4273 3464

sakon-coop.net@hotmail.com

20

100099

ครูยโสธร

นายกิตติ ดวงแสง

นายมณฑล ผาริโน

เลขที่ 272 ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

0 4571 2758

0 4571 2758 ต่อ 28 yasothoncoop@yahoo.com

21

100106

ครูอุบลราชธานี

นายนพรัตน์ ทองแสง

นางวชิรา มาลาหอม

เลขที่ 292 หมู่ 12 ถนน สายรองเมือง ตำบล ไร่น้อย 045 435 246
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

045 435 276

ubonteacher@hotmail.com

22

100107

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.วีรวุฒิ เจริญศิริ

นางจิรพร คันตาปกุล

เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถนน 0 4461 2024 ,0 4461
จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 2064
31000

0 4461 2024

burirampolice-coop@hotmail.com

23

100118

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

พ.ต.ท.หญิง พัชรา ฤาชา

เลขที่ 187 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 08 5000 3032
หมู่ 4 ถนน นิตโย ตำบล หนองบัว อำเภอ

0 4222 1245

bpp24.coop@gmail.com

0 4451 4667,0 44 51664 0 4451 2512
,0 4451

pscsurin@hotmail.com
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โทรสาร

อีเมลล์

เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
24

100121

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

พล.ต.ต.พัชระ จันทบาล

พ.ต.อ.สมชาย จินดาวณิชย์

เลขที่ 3 ถนน ตำรวจ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

0 4571 1862,0 9291
44497 ,0 9291 44498

0 4571 4862

25

100122

อนามัยสุรินทร์

นายศุภกร พูนกล้า

นางระเบียบ ชูวา

เลขที่ 130/1 ถนน โพธิร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

044 519 239, 044 538
854

044 538 854 ต่อ 14 anamaisurincoop@gmail.com

26

100133

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลร นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
าชธานี

นางสุดา เชื้อสิงห์

เลขที่ 247/1 ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ 045255838
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4526 4714

jutalai@sumpasitcoop.com

27

100138

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

นายเศรษฐพร เบญจศีรีรักษ์

เลขที่ 444 หมู่ 11 หมู่บ้าน บ้านโคกเขา ตำบล เสม็ด
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

044-612201,0894247741

044-612201

provincial2519@gmail.com

28

100150

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางศิรดา บุบผา

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

083 142 2699,0896224432 ต่อ 4430144329

0 4320-2422

seekku@fincoopkku.com

29

100151

ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์

พ.ต.อ.นคร เกษมสุข

เลขที่ 218 ถนน สุนทรวิจิตร ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4251 3691

0 4251 3691

30

100155

สาธารณสุขนครราชสีมา

นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์

นางกัญญา ผักกระโทก

เลขที่ 529/1 สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา ถนน 044 341 441, 081 760
จอมพล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา
5034
จังหวัด นครราชสีมา 30000

31

100156

ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรัตน์

นางสาวญาณิศา บุญเกิดรัมย์ เลขที่ 1899 ถนน หน้าศูนย์ราชการ ตำบล ธาตุเชิงชุม 0 4271 3727
อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

0 4271 3727

32

100163

ตำรวจภูธรภาค 4

พ.ต.ท.วัฒนา พลกันยา

นางวิภานันท์ คุ้มตะบุตร

เลขที่ กองบัญชาการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ถนน 088 557 5653 043ศูนย์ราชการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น
331199
จังหวัด ขอนแก่น 40000

043-331199 ต่อ 264 police.0163@gmail.com

33

100166

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

พลตำรวจตรี ไพศาล ลือสมบูรณ์ พันตำรวจโท เตชรัฐ

เลขที่ 819 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 0 4246 0763
หมู่ 3 ถนน มีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด หนองคาย 43000

0 4246 0763

นายเศรษฐพร เบญจศีรีรักษ์

yasothonpolicecoop@gmail.c
om

044 248 227, 044 254 koratcoop@hotmail.co.th

co-policesahakon@hotmail.com

nk_cooperative@hotmail.com
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34

100171

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

พล.ต.ต.พรหมณัฎฐเบต

นางหนูเกษ บุญรัตน์

เลขที่ 222/58 หมู่ 13 ถนน จอมพลพัฒนา ตำบล
043-237988,084ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 4222071

0 4323 7988

policekhonkaen@gmail.com

35

100172

ตำรวจมหาสารคาม

พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์

พ.ต.อ.เฉลิม วรรณวิกรม

เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม (043) 711098, 0 4372
ถนน นคสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม 2643
จังหวัด มหาสารคาม 44000

0 4372 2643

msk_saving@hotmail.com

36

100174

ตำรวจศรีสะเกษ

พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม

นางสาวปราณี มะเค็ง

เลขที่ 1229 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 045 613 504
ถนน เทพา ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

045 617 102

sahakorncoop2519@gmail.co
m

37

100177

โรงเรียนตำรวจภูธร 4

พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล

พ.ต.ท.ชำนิ คนไว

เลขที่ 272 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ถนน
043 465 728
มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000

043-465728

salanchana.wa@gmail.com

38

100180

ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา

พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว

พ.ต.อ.วิวัฒน์ สีลาเขตต์

เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4424 4301

ratchasima244@hotmail.com

39

100190

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต

นางวาสนา อนันเอื้อ

เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนน 091 057 9810, 043 513 0 4351 3977
สุริยเดชบำรุง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
977
จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

policesaving101@hotmail.co
m

40

100192

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบล

นายสุรเชษฐ์ หัสดี

เลขที่ 212 ถนน แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

045 314438

045 314438

prasrisaving2520@gmail.com

41

100212

โรงพยาบาลเลย

แพทย์หญิงกรรณิการ์ นิวัตยะกุล นางจินตนา เอี่ยมวิถีวนิช

เลขที่ 32/1 ถนน นกแก้ว ตำบล กุดป่อง อำเภอ
เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

042 862150

042-862150

cpct.0212@Gmail.com

42

100218

ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน

นางสาวกัลย์ชนิต

เลขที่ 111 หมู่ 8 หมู่บ้าน ตะกุดขอน ถนน
เพชรมาตุคลา ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครราชสีมา 30230

044-247033,044254019,044-257006

044-257006 ต่อ 12

koratngos@hotmail.com

43

100223

ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุ นายธวัชชัย จันดี
บลราชธานี

นายเปรมจิต ฤทธิทิศ

เลขที่ 171/1 ถนน พนม ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

0 4525 4102

0 4525 4102

ombon_171@hotmail.com

0 4424 4301 ,0 4426
5466
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7000

โทรสาร

อีเมลล์

44

100227

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

นายสนั่น คะรัมย์

นายไพโรจน์ อรุณศิริภูมิ

เลขที่ 434 หมู่ 3 ถนน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล อิสาณ
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

45

100236

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ

นายสงวน บุญมาก

นางธนินท์ธร กลางสาการ

เลขที่ 401/47 หมู่ 9 หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบล 0 4483 5176
ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

46

100243

สาธารณสุขยโสธร

นายจักรพงษ์ เสาร์ทอง

นางสาวลภัสรมย์ โฮมวรวัฒน์ เลขที่ 17/9-12 หมู่ 9 ถนน เทศบาล 1 ตำบล ในเมือง 045 712 272,045-972109 045 715 172
อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

yasocoop@hotmail.com

47

100246

ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

พล.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์ก้อม

พ.ต.ท. อุดร ชูก้าน

เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ถนน เลย - 0 4283 4388
ด่านซ้าย ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย
42000

0 4283 4388

jiwjew@msn.com

48

100255

เสมาธรรมจักรอุดรธานี

นายชัยนาท พรมมาลุน

นางวิภาจรีย์ ไพเราะ

เลขที่ 77 อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ถนน ศรีสุข ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี 41000

042 243 581

Semaudon_coop@hotmail.co.
th

49

100257

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

50

100261

รพช.นครพนม

นายสำเพ็ง พันธุ์เลียง

นางสาวสรินรัตน์ พลหาราช เลขที่ รพช.นครพนม ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

042 516013

ardnkp@gmail.com

51

100262

อบจ.เลย

นางชัญญักมน เสนานุช

นางมนต์ฤดี ปิ่นโสภณ

0 4283 2321

sahakorm4424@gmail.com

52

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

53

100273

สาธารณสุขร้อยเอ็ด

นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์

นายพิเชต ดวงบุษผา

เลขที่ 365/2 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 3600

0 4351 8310

Coop101888@gmail.com

54

100284

รพช.และ อบจ. ศรีสะเกษ

นายศิริพัศน์ ประศักดิ์บวช

นางสาวพรพิมล โถทอง

เลขที่ อาคารส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.
ศรีสะเกษ ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล หนองไผ่ อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

0-4581-4729-30

045 814 730

sisake_ardcoop@hotmail.com

0 4224 3020

(042) 516013

เลขที่ ศาลากลางประชาคม ชั้น 2 ถนน จรัสศรี ตำบล 0 4283 2321, 0 4281
กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000
2564

0 4461 7000 ต่อ 13 ,0 brhcoop@hotmail.com
044824699

cps_coop@hotmail.com
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100289

ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ ร.ท.สมรรถชัย สมพงษ์
สกลนคร

นางสุรีพร ศรีผายวงษ์

เลขที่ 600/5-6 ซอยลานโพธิ์ ถนน สุขเกษม ตำบล
ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
47000

56

100290

ศูนย์การสุนัขทหาร

นายนิพันธ์ กันทากาศ

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

57

100291

ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

พ.ต.ท.สมคิด เขียวรจนา

เลขที่ 202 หมู่ 13 ถนน หลังศูนย์ราชการ ตำบล
0 4333 0378
ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

58

100297

สาธารณสุขหนองคาย

ดร.มณู บุญศรีมณีชัย

นางกนกนันท์ จงเทียมเท่า

เลขที่ 229/1 ถนน ศูนย์ราชการ ตำบล หนองกอมเกาะ 0 4242 - 0750 , 0 4246 - 0 4242 - 0750
อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
4303

nkbk.coop@gmail.com

59

100321

ครูมุกดาหาร

นายโสภณ แก่นงาม

นางปรัศนี บัวงาม

เลขที่ 30/1 ถนน ชยางกูร ตำบล มุกดาหาร อำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

042 611 454

042 611 646

muktc@hotmail.com

60

100322

ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

พล.ต.ต.อภิชาติ เทียนเพิ่มพูล

นางเจตนันท์ เถาจันทร์

เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ถนน 042 612 443
แก้วกินรี ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร
จังหวัด มุกดาหาร 49000

042 612 443

police.0322@gmail.com

61

100330

ปภ.อุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.เรวัฒน์ สุนทรสถาพร

เลขที่ 350 ถนน คลังวาวุธ ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

045 315 026

cooppubon@gmail.com

62

100335

สาธารณสุขมหาสารคาม

นายชุมพร ศรีสารคาม

นางจุฬารัตน์ ศรีสารคาม

เลขที่ 326 หมู่ 12 ถนน เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด 0 4377 7635 ,081ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด
8346609
มหาสารคาม 44000

0 4377 7635

mkhcoop@gmail.com

63

100361

สาธารณสุขนครพนม

นายดายชัย โพธิ์สุวรรณ

นางสุพัตรา เอกอายะ

เลขที่ 339/9 ถนน ศรีเทพ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

042 515 793 ต่อ 12 sahakhon@gmail.com

64

100362

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นายประทีป บุญธรรม

นางมยุรี เผือกไร่

เลขที่ 228 ถนน อุบล-ตระการ ตำบล ในเมือง อำเภอ 045-251945,251946
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

65

100372

สาธารณสุขสกลนคร

ดร.ธานี ก่อบุญ

นางนิลบุล เทพล

เลขที่ 1901 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ 0 4271 3443,0 42714807 0 4271 4807ต่อ15
เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

phsncoop@gmail.com

66

100380

สามัญศึกษาร้อยเอ็ด

นายเพิ่ม นาก้อนทอง

นางอาภารัตน์ ทาระคำ

เลขที่ 141/15-16 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง

sahakorn_saving@hotmail.

045 315 026

0 4251 5739

042 713 610

อีเมลล์

55

พ.อ.ถาวร ร่วมสุข

042 712 326

โทรสาร

Sakonbon-600@hotmail.co.th

Coopwardog@gmail.com
0 4333 0378

0 4524 0397

043-513005,043-526887 0 4351 8188

police0291@gmail.com

coop_ub@hotmail.com
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อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
67

100386

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์

68

100392

69

นายเดมิตร ใจบุญ

อีเมลล์
com

นางไพมณี ธินามล

เลขที่ 78/9-10 ถนน เลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์ 0 4381 5301
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4381 5301

Kalasin_opt_fsct@hotmail.co
m

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

100396

ค่ายประเสริฐสงคราม

พลตรีสถาภรณ์ ใบพลูทอง

พันเอก ธันวิช เจริญพิบูลย์

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

(043)524899

70

100406

กรมทหารราบที่ 13

พ.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง

ร้อยเอก พิจิตร เสื่อมตา

เลขที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนน ทหาร ตำบล
0 4293 0211 ต่อ 27159 0 4293 0211
หนองขอนกว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
41000

71

100412

ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย

นายกมล เสนานุช

ว่าที่ รท.ยุทธชาติ ไชยบุตร

เลขที่ 43 หมู่ 8 ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด 0 4283 2139
เลย 42000

0 4283 2139

samanloei43@gmail.com

72

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

73

100417

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

พ.ต.อ. สนธยา แจงเจริญ

น.ส.จันมณี จันทร์งาม

เลขที่ 74 หมู่ 20 ถนน บ้านกรอนเหนือ ตำบล เฉลียง 0 4404 2034
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4404 2034

police0417@gmail.com

74

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

75

100428

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ทพ.ญ.สุชีราพร มิ่งขวัญ

น.ส.สมการ แดนลาด

เลขที่ 316 หมู่ 14 ตำบล กุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี
จังหวัด ขอนแก่น 40160

043-381415-8 ต่อ
117,081-7687898

0 4328 9221

somparn117@hotmail.com

76

100445

คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

นายสุพัฒน์ โพธิสาร

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า

เลขที่ 41672 ซอยศรีสุข ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4451 4540 , 0 4451 0 4452 0103
4144 , 044 520103,044
530901

kurusampann@hotmail.com

77

100455

กองบิน 23

น.อ.วิสูตร อินทรขำ

น.อ.เกรียงศักดิ์ ดวงเงิน

เลขที่ 549 ถนน ทหาร ตำบล ขอนขว้าง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4293 0053

0 4293 0053
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78

100469

ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธ นายวุฒิชัย คุรุพันธ์
ร

นางนงลักษณ์ จูมผา

เลขที่ 211 หมู่ 3 ถนน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล น้ำคำใหญ่ 0 4572 - 2233 065อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000
1208233

79

100475

สาธารณสุขเลย

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี

นางจันทร์จิรา บุตรชาลี

เลขที่ 256 หมู่ 6 ถนน มลิวรรณ ตำบล นาอาน อำเภอ 0 4283 2784,0 4283 2200 0 4283 2200
เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

www.scloei.com

80

100493

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

นางสว่างจิตร คณาคร

นายสิริชัย ทองปัญญา

เลขที่ 859 ถนน กสิกรรม ตำบล เมืองใต้ อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

cpct.0493@gmail.com

81

100500

โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล

นายวินัย วายลม

นางสุทธิ์รัตน์ อัครเมตตาวงศ์ เลขที่ 337 ถนน เสริมสวาสดิ์ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ
พล จังหวัด ขอนแก่น 40120

0 4341 4203 ต่อ 120 , 0 0 4341 4182
4341 4682

82

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

83

100506

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ดร.กมล ศรีล้อม

นายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์

เลขที่ 22/8 หมู่ 4 ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ 043 237643,043เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
247520-1

043-337381

kphcoop.com@gmail.com

84

100509

โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายวุฒิพงษ์ อักกะมานัง

น.ส.ชัชญาภา อินกลาง

เลขที่ 168 ถนน ผดุงวิถี ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000

0 4371 1481

cpct.0509@gmail.com

85

100511

สาธารณสุขศรีสะเกษ

นายปัญญา พละศักดิ์

นายบัวทอง เอกศิริ

เลขที่ 21 หมู่ 6 ถนน ศรีสเกษ-กันทรลักษ์ ตำบล
0 4561 3992,0810 4561 3992 ต่อ 14 tianthong2011@gmail.com
โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 8768459,086-4689611

86

100516

พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอกุมภวาปี น.ส.อุำไรวรรณ หงษาวดี

87

100528

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ต.อ.ลิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ โฮมวงศ์ เลขที่ 249 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร
ที่ 23
จังหวัด สกลนคร 47000

0 4297 2030

0 4297 2030

bpp23coop@gmail.com

88

100535

สาธารณสุขกาฬสินธุ์

นพ.วิษณุกร อ่อนประสงค์

น.ส.สุมนตรา ทองทวี

เลขที่ 442 หมู่ 6 ตำบล โพนทอง อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

0 4387 3666-7

0 4387 3668

pongsakon0126@gmail.com

89

100537

สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์

นางจันทร์นภา มนต์กลาง

เลขที่ 14 หมู่ 6 ถนน โคกกรวด-หนองปลิง ตำบล
โคกกรวด อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30280

044-211233,044-211182 044 211 182

buma.khaoyai25@gmail.com

045 611 394

0 4371 1481

0 4572 - 2233

อีเมลล์

045 611 394

yscl.2531@gmail.com

เลขที่ 199 หมู่ 4 ถนน ศุภอรรถวินิจ ตำบล กุมภวาปี 089-8412056,086อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 41110
2357712

ชสอ.

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

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

90

100538

สมาชิกอาสารักษาดินแดนและข้าราชก นายประเสริฐ ใจมั่น
ารอำเภอคำชะอี

นายวิรัตน์ รัตนวงศ์

เลขที่ สนง.ที่ว่าการอำเภอคำชะอี ถนน เทศบาล 16 042 691091,0 4269 1075 0
ตำบล น้ำเที่ยง อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร 49110

91

100539

มณฑลทหารบกที่ 24

พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง

พ.ท.สถาพร บุญชู

เลขที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบล หนองขอนกว้าง 0 4222 2611 - 2 ต่อ
0 4212 2112
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
120,0 4224 9677,0 4212
2112

92

100543

โรงพยาบาลนครพนม

นายอุทัยื ตันสุวรรณ

นายสมภาพ อินทร์ติยะ

เลขที่ 270 ถนน อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอ 0 4251 5628
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

93

100553

รพช.ร้อยเอ็ด

นายอำนวย ไกยสวน

นางจุฬาพร แม้นศิริ

เลขที่ 287/36-37 หมู่ 7 หมู่บ้าน เอราวัณสแควร์ ถนน 043-624586,043-624587 0 4351 6721 ต่อ 104 ard101_savings@hotmail.com
เทวาภิบาล ตำบล นิเวศน์ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด

94

100557

ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกม พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา
หาราช

พ.ต.สุธีรยศ โกษาเสวียง

เลขที่ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ตำบล โพธื์สัย
อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45280

95

100561

โรงพยาบาลมุกดาหาร

นายแหวนทอง แท้รูปคม

นายวชิรวิชญ์ อริยทรัพย์ภากร เลขที่ 24 ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบล มุกดาหาร
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

96

100576

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

พ.ต.อ.ประทักษ์ เจริญศิลป์

พันตำรวจเอก อำนาจ ฉิมมา

เลขที่ 81
(042) 231 3061 , 360228 (042) 312279
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำ 042-313061
ภู หมู่ 1 ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด หนองบัวลำภู 39000

97

100577

ครูหนองบัวลำภู

นายประยุทธ์ แก้วอาษา

นายสุวิทย์ ตุ้มทอง

เลขที่ 175 หมู่ 7 ถนน วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว 042-316644
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000

0 4231 6643

nongbuacoop@gmail.com

98

100582

โรงพยาบาลอุดรธานี

นายอภิชาต อภิวัฒนพร

นายวารี แสงพันตา

เลขที่ 33 ถนน เพาะนิยม ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4234 8151

cpct.0582@gmail.com

99

100583

เสมากาฬสินธุ์

นายประยงค์ โมคภา

นางชฎาพร บุญฤทธิ์

เลขที่ 22 ถนน บายพาส - สงเปลือย ตำบล กาฬสินธุ์ 0 4381 2252 , 0 4381
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
2253

0 4381 2254

sema2537@hotmail.com

100

100590

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ

นางสุมาลี โคตะนนท์

เลขที่ 283 ถนน กาฬสินธุ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000

043 812891

0 4251 5628

0 4356 3133

0 4356 3133

0 4261 1285 ต่อ 161

042-611379 ต่อ 200

0 4234 8151

043 821292, 086
2279011

kanitta.seesaphan@gmail.com
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101

100593

ครูมัธยมศึกษานครพนม

นายคมสิน อ่อนพินา

นางแววตา อ่อนพินา

เลขที่ 34 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ถนน ศาลากลาง 042 513134,089ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 5697229
48000

042-513134

102

100597

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

นายวิทยา ธารประเสริฐ

นางภาวดี แสวงบุญ

ถนน วิวิธสุรการ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

042-633587

0 4263 3587

103

100603

สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

นายสุธี บุญถือ

นางสาววัลลภา ฐานเจริญ

เลขที่ 171/54 หมู่ 4 ถนน สนามบิน ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000

0 4483 0882 ,0854199291

0 4483 0882

coopsaman123@gmail.com

104

100606

สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

นายไมตรี แก้วมงคล

นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร

เลขที่ 366 หมู่ 2 ตำบล โนนหนามแท่ง อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

045 451 581

045 451 581

coop-sahakorn@hotmail.co.th

105

100614

สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

นายศรายุทธ สมศรี

น.ส.รัตนา สร้อยกุดเรือ

เลขที่ 153 หมู่ 1 ถนน พระวอพระตา ตำบล
หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู 39000

0 4231 1048

0 4231 1048

coop_np@hotmail.co.th

106

100620

ครูอำนาจเจริญ

นายปัญญา คลังกลาง

นายมงคล สุภาษร

เลขที่ 334 หมู่ 16 ถนน อำนาจอนุสรณ์ ตำบล บุ่ง
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

045 451 476, 045 511
470

107

100629

ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์

นางภาวนา ประชาปกป้อง

เลขที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ถนน ชยางกูร 087 774 0033, 045 511 045 511 661
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000 661

sahakornamnat0033@gmail.c
om

108

100637

โรงพยาบาลสกลนคร

นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์

นางประภากร นันตระกูล

เลขที่ 1041 ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ 042 714 122
เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

042 714 122

skn0637.coop@gmail.com

109

100641

สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

นายสมจิต ภาชิวงศ์

นายชาญชัย สุวรรณไตรย์

เลขที่ ศูนย์ประสานงาน สพม.22มุกดาหาร
0 4261 1076
ซอยมุกดาหาร ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบล มุกดาหาร
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

0 4261 1076

samunmuk@gmail.com

110

100644

เสมาหนองคาย

นายสุริยา มะโยธี

นายเรวัต รัตนา

เลขที่ 399 หมู่ 6 หมู่บ้าน โนนธาตุ ถนน อุดร0 4242 2845,0840 4242 1370
หนองคาย ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอ เมืองหนองคาย 7907775,084-7907776
จังหวัด หนองคาย 43000

111

100646

กองบิน 1

นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์

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

0 4435 8044

kumuttayom_nkp@hotmail

kruamnat@outlook.com

0 4435 8044

semanongkhai@gmail.com

wingone2011@gmail.com
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112

100647

กองพันทหารม้าที่ 14

พ.ท.กฤติพงศ์ สมุทรสาคร

ร.ท.ธนวัต สิตานิจ

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

043-459230

sahakonmo14@hotmail.com

113

100651

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นพ.สัญญา ปวาบริปูตลุง

นางลักษณา วรรณาวงษ์

เลขที่ 49 ถนน ช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4424 3443

maharat_coop@hotmail.co.th

114

100654

สาธารณสุขชัยภูมิ

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

นางปราณี เจติยสุรรณ

เลขที่ 379/115 ก ถนน โนนม่วง ตำบล ในเมือง อำเภอ 044-822 005,081-120
เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000
9005,081-321 8897

044 818 006

cypph_co-op@hotmail.com

115

100666

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น นางนันทิราพร แถวไธงสง

นางสิริยาพร ฤทธิ์ตา

เลขที่ 195 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น หมู่ 4 0 4323 6015
ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4324 3416

kkhsc2536@hotmail.com

116

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

117

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

118

100688

โรงพยาบาลยโสธร

นางจงดี สระคูพันธุ์

นางสุวรา ศรีวิเศษ

เลขที่ 26 โรงพยาบาลยโสธร หมู่ 7 ตำบล ตาดทอง
อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000

045 711547

119

100695

พนักงานสหกรณ์สุรินทร์

นายคำพุทธ ชูวา

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

120

100696

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย

นายน้อย สุดสาคร

เลขที่ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ถนน จรจำรูญ ตำบล
ไม่ระบุ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45230

(043) 567077 , 567196

121

100703

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย

น.ส.ทัศนีย์ กำไรทอง

เลขที่ 4/1 ถนน อธิบดี ตำบล หมากแข้ง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

0 4224 9407

122

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

123

100719

โรงพยาบาลชัยภูมิ

นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ

น.ส.สมทรง บุญญานุสนธิ์

เลขที่ 12 ถนน บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ

044 817 305

0 4424 3443

044 817 305

045 722547

laddawechkama@gmail.com

0 4224 9407 ต่อ 108 udcoop_moph@hotmail.com
thesavings13billion@gmail.co
m
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เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000
124

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

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

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

127

100771

เครือตระการณัฎฐพร

นางธนพรรณ แก้วจันดี

นายบำรุง แก้วจันดี

เลขที่ 118/1 หมู่ 1 ถนน อุบล-ตระการ ตำบล ขุหลุ
อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี 34130

0 4548 1151

128

100773

พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด
นายเอกรินทร์ ขวัญเมือง
ราชาเปี่ยมทรัพย์ แอนด์ สตีล (2017)

นางจิราภรณ์ พิมพ์ดีด

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

129

100776

ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

นายธงชัย นิยโมสถ

นายสมศักดิ์ สุนทรสุข

เลขที่ 8/37-38 อาคารสหชัชวาล ซอย3 ถนน ปลัดเมือง 0 44614 362,0 4416 1422 0 4461 4362
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
,096 8293187
31000

130

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

131

100795

พนักงานสหกรณ์นครราชสีมา

นายประสิทธิ์ หงาสูงเนิน

นางจำเรียง จิมสูงเนิน

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

044-956000

132

100808

พนักงานคลังพลาซ่า

นายไพจิตร มานะศิลป์

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญเมือง

เลขที่ 24 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา 30000

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

133

100820

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ

นางโสรัติยา หงษ์รัมย์

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

044 - 812603 ต่อ 15

134

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

043-306996

044 - 837037
0 4324 6547

Samun.br.2013@gmail.com

Aomsrub_coopk@hotmail.co
m
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135

100825

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด นายนิเวศ จักร์นารายณ์
ขอนแก่น

นายนิเวศ จักร์นารายณ์

เลขที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4324 1251

0 4323 6102

136

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

137

100837

กรมทหารราบที่ 3

พ.อ.ยงยุทธ ขันทวี

พ.ต.จีระสิทธิ์ ผู้มีสัตย์

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

042-724121

138

100871

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์

นางจิตรา นำผล

เลขที่
045-255944
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธา
นี ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

045-255944

139

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

140

100893

ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์

นายวีระ สายสุน

นางสุพรรณี แสงสระคู

เลขที่ 3/24 ซอยศรีธนามิตร 2 ถนน ศรีธนามิตร ตำบล 044-060524,0850 4452 0717 ต่อ 17 localsurin.saving@gmail.com
ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000 4955055,092-917-9949

141

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

142

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

143

100933

รพช.สุรินทร์

นางเดือน ราษีทอง

เลขที่ 350 ถนน สุรินทร์-ปราสาท ตำบล นอกเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

0 4452 0805

0 4452 0805

rpch.surin@gmail.com

144

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

145

100945

ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน

เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ถนน 0-4232-7275
ศรีสุข ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด

0-4232-7275

police_0945@gmail.com

นางวิภาวดี พงษ์พิษณุ

0 4271 1681 ต่อ
20743,085-0018568

savingubon@hotmail.com
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อุดรธานี 41000
146

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

147

100966

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม

พันเอกหญิงอุษณี คำมณี

เลขที่ 221/1 ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

0 4423 4411

0 4424 2018

sahakorn_suranari@hotmail.c
om

148

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

149

100989

เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร

นางจันทร ศรีวะอุไร

นางจันทร ศรีวะอุไร

เลขที่ 111 ถนน คำสายทองวิทยา ตำบล มุกดาหาร
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000

042-660566

042-660566

150

101003

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนค ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
รพนม

นางนฤมล อักษร

เลขที่ 42/3 ถนน ธานีสพสันต์ ตำบล ในเมือง อำเภอ 0 4251 2556
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 4251 2556

151

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

152

101031

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นายอนิวรรต เสงี่ยมศักดิ์

นายสฤษดิ์ สาระไทย

เลขที่ 291 หมู่ 6 ตำบล บุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ 0 4551 1941-8 ต่อ 1324 0 4551 1941 - 8
จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

153

101034

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์อุบลราช นายบัณฑิต บรรลือ
ธานี

นางโสรัติยา หงษ์รัมส์

เลขที่ 37 ถนน สถิตนิมานกาล ตำบล วารินชำราบ
อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190

154

101040

ข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นศรีส นายชูศักดิ์ คำล้น
ะเกษ

นายเสกสรรค์ ศรีคราม

เลขที่ 90/10 หมู่ 10 ถนน ทองมาก ตำบล โพธิ์ อำเภอ 045 633 155
เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

045 633 155

Sahakorn_aomchup@hotmail.
com

155

101041

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอุบลราชธานี นางศิริเพ็ญ ยาวะโนภาส

นายจตุพงศ์ พรมแก้ว

เลขที่ 339 หมู่ 14 ถนน ชยางกูร ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ 0 4537 5054,045-475054 0 4537 5057
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000

ubonlocalcoop.com@gmail.co
m

156

101063

โรงพยาบาลหนองคาย

นางอภิญญา เกรียงบูรพา

นางสาวสุวิมล โคราช

เลขที่ โรงพยาบาลหนองคาย เลขที่ 1158 หมู่ 3 ถนน 0 4241 3456 ต่อ 466 ,0 0 4242 1465
มีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด
895 8680
หนองคาย 43000

hospital.nkcoop@hotmail.com

157

101075

สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย

ดร.สมามัคคี เดชกล้า

-

เลขที่ 139 หมู่ 4 ตำบล ตาเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ 33120

samart_mart๑@hotmail.com

muk_sct@hotmail.co.th

0 4532 1640,045-323959 0 4526 9195

061-0538431
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158

101113

วาปีปทุม

นายสิทธิศาสตร์ รัตนพิบูย์ศิริ

นายเสรี ไชยปัญหา

เลขที่ 375/13-14 หมู่ 25 ถนน วาปีปทุม-มหาสารคาม 043 799 420
ตำบล หนองแสง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม
44120

043 799 080

159

101135

พนักงานคาสิโอไทย

นายสุโช ใจกระจ่าง

นายอภิชัย สุทำแข่ง

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

0 4433 8430

160

101146

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล

นางสาวจันทร์สม์ คั่งคา

เลขที่ 80 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม 44000

0 4372 2117

161

101148

เจ้าหน้าที่สหกรณ์มุกดาหาร

นางกิตติยา จันปุ่ม

นายขจรศักดิ์ เสนาะจง

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

0 4263 5032

162

101149

พนักงานเจริญธานี

นายประจักษ์ มืดอินทร์

นางสาวบุษบา เสนามนตรี

เลขที่ 260 ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

0 4322 0438

163

101150

สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

นายปฏิวัติ อาสาเสน

นายอัคราช ศรีเมือง

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

sossurin@hotmail.com

164

101164

ครูบึงกาฬ

นายวิพนธ์ จิตรจักร์

นายอมรเทพ วิภาวิน

เลขที่ 395/5 หมู่ 1 ถนน รักสงบ ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอ 042-492-218,095-619- 042-492224
เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ 38000
2075

bktscc2558@gmail.com

165

101169

ข้าราชการครูพนักงานท้องถิ่นมหาสาร นายไพฑูรย์ อนุสัตย์
คาม

นางพรกมล ไทยวิจารย์

เลขที่ 251 หมู่ 12 ตำบล หนองแสง อำเภอ วาปีปทุม 093-0965515 ,063จังหวัด มหาสารคาม 44120
0393973

panida2135@hotmail.com

166

101177

มหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวปณัติดา สุทธิอาจ

เลขที่ 103 ถนน ชยางกูร ตำบล ขามเฒ่า อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000

0 42532477-8

167

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

168

101193

สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ดร.สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก

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

169

101195

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกุมวาปี นายสมชาย มาตย์ศรีกลาง

นายพิชัย ซ้ายประทุม

ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล

043-722118-9 ต่อ 741

0 4322 0400 - 2055

เลขที่ 190/4 ตำบล กุมภวาปี อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด 089-8412056
อุดรธานี 41110

0 42532479

044-634910

pacha_485@outlook.co.th

kookkai0211@gmail.com

sahagron2055@gmail.com

sahakronsaving@gmail.com
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170

101196

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13

พันโทรัฐวุฒิ กระบวนรัตน์

ร.อ.สมศักดิ์ เมยประโดน

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

042-

171

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

172

101205

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ

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

044-224102

173

101206

พนักงานเจวีซีเคนวูด นครราชสีมา

นายปิยพล อุปทอง

นายวิชาญ พงษ์ใหม่

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

174

101207

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นายบดินทร์ ผดุงสัตย์

นายธงชัย เสรีรัตน์

เลขที่ 111 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด 043-518200 ต่อ 7670
ร้อยเอ็ด 45000

043-511503

175

101211

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขอนแก่น

นายทักษิณ สารมณี

เลขที่ 130 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น 40000

089-5696271

043-329247

176

101212

ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

พลตำรวจตรี ทิวา บุญดำเนิน

เลขที่ 222 หมู่ 13 ถนน บึงกาฬ-หนองคาย ตำบล
วิศิษฐ์ อำเภอ เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ 38000

081 965 2980,0 4249
0733

-

177

101225

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายโชคชัย วิเศษศรี

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

178

101227

ครูเสมาหนองบัวลำภู

นายจักรชัย สุวิชัย

179

101234

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลรา นายประยูร สายบัว
ชธานี

180

101235

ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

พันเอกศิริศักดิ์ บูรณ์เจริญ

ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร เลขที่ 54 หมู่ 1 ตำบล นาแก อำเภอ นาวัง จังหวัด
หนองบัวลำภู 39170
นางสาวอริสราภรณ์ ศรชัย

saving@sut.ac.th

085-0283986

044-612858

sahakornaomsub.bru.439@gm
ail.com

081-9826511

เลขที่ 228 ถนน อุบล -ตระการ ตำบล ในเมือง อำเภอ 081-9992750
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000
เลขที่ 777 ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์ 32000

อีเมลล์

coop_ub@hotmail.com

086-879-0376
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