ชสอ.

หน้าที่: 1 / 16
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:03

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค ตะวันออก

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์
038 511 214

โทรสาร

อีเมลล์

1

100001

ครูฉะเชิงเทรา

นายบัญชา เกษมสุข

นางสาวอัจฉรา วัชชวงษ์

เลขที่ 63 ถนน ยุทธดำเนิน ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

038 814 332

cctscc@hotmail.com

2

100037

ครูชลบุรี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

นายอุดม มัตโน

เลขที่ 55/99 หมู่ 3 ถนน สุขุมวิท ตำบล เสม็ด อำเภอ 038 111 092-6
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

038 111 090

it.chtsc@hotmail.com

3

100043

ครูจันทบุรี

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา

นางอัจฉรา จันทร์รักษ์

เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนน พระยาตรัง ตำบล ท่าช้าง อำเภอ 039-303379-81
เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

039-303382

chancoop@hotmail.co.th

4

100044

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

พ.ต.อ. ฉัตรมงคล พ้นภัย

ร.ต.อ.กำจัด มงคลคำนวณเขตต์ เลขที่ 250 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 0 3936 1138,039-460927 039-460927
หมู่ 1 ตำบล มะขาม อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี
22150

coop_bpp.11@hotmail.com

5

100059

ครูตราด

นายสมนึก แพทย์พิทักษ์

นางสุมาลี ปัสนานนท์

เลขที่ 2 ถนน เนินตาแมว ตำบล บางพระ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000

039 512 460

039 512 461

trat_coop@hotmail.com

6

100074

ครูปราจีนบุรี

นายณรงค์ มาสแสง

นางสาวกัลยา พัดทรัพย์

เลขที่ 672 ถนน หน้าศาลากลางจังหวัด (เก่า) ตำบล 037 211 398
หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
25000

037 216 278

prachin672@hotmail.com

7

100077

ครูสมุทรปราการ

นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์

นางสาวสุนิษา ยามี

เลขที่ 23/17 - 21 ถนน สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ 0 2384 2493 - 4
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2384 2495

spktc10270@hotmail.com

8

100096

ครูนครนายก

นายอัศนีย์ ศรีสุข

นายฉันทาวุฒิ สำราญจิตร์

เลขที่ ข-1 381 ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

0 3731 1293

0 3731 1298

ekiidtapad@gmail.com

9

100097

ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ

พ.ต.ท.หญิงอารีรัตน์

เลขที่ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก 0 37 349771
(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนน บ้านใหญ่ ตำบล นครนายก
อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

0 3734 9770

ananya.rak@gmail.com

10

100137

ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

พล.ต.ต.วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล

พ.ต.อ.ชาญณรงค์ สำราญใจ

เลขที่ 323/1 ถนน เทศบาลดำริ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ 037-480780
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

037-480780

jaae_na@hotmail.com

11

100147

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2

พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ ภัทรพิศาล

เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี 038 278 201
จังหวัด ชลบุรี 20000

038 278 202

cooperatives.p2@gmail.com

12

100167

ตำรวจชลบุรี

พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล

พ.ต.ท.หญิงอนันยา พลจันทร์ เลขที่ ตึกงบประมาณและการเงินตำรวจภูธร จ.ชลบุรี 0 3828 4979

0 3828 4903

sahakorn_police@hotmail.co.

ชสอ.

หน้าที่: 2 / 16
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:03

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค ตะวันออก

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ชั้น 2 ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 20000

อีเมลล์
th

13

100186

ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

พล.ต.ต.นพรัตน์ อินทบาล

พ.ต.ท.หญิงณิชนันทร์

เลขที่ 1159 หมู่ 1 ถนน สายรุกขชาติ ตำบล วังกระแจะ 0 3952 2611
อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000

039-511950

14

100187

ตำรวจฉะเชิงเทรา

พล.ต.ต.ธีรพล จิดาหลวง

พ.ต.ท. หญิง จินตนา

เลขที่ 99/2 หมู่ 1 ตำบล บางแก้ว อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

0 3808 8155

0 3881 7901

15

100213

ครูระยอง

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

นายบุญส่ง สมุทรเสน

เลขที่ 444 หมู่ 4 ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21000

038 017 156-8

038 948 217

16

100214

สาธารณสุขตราด

นายแพทย์บุญมี จิรพิเชษรัตนา นางสาวอนงค์นาฏ วงษ์ทอง เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล 1 ตำบล บางพระ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000

17

100232

ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

พ.ต.อ.ไตรศูล เนียมทรัพย์

พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง

เลขที่ กองกำกับการภูธรระยอง ถนน ตากสินมหาราช 0 3867 1070
ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
21000

0 3867 1080

rayong_coop@police.p2.go.th

18

100253

ยางสยาม

นายสมาน พรประชาธรรม

นายชาญ ภู่ประจำศิลป์

เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล
02-491-6486 ,02-491สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 6487
10130

0 2754 5525

anunya.pon19@gmail.com

19

100258

สังกะสีไทย

นายภัทรกร สินภักดี

นายเริงศักดิ์ กาสาร์

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

0 2756 5700-4

0 2384 0871

sangkasi1960@gmail.com

20

100260

สาธารณสุขชลบุรี

นายสิทธิพร ทรัพย์แสนดี

นางดุสดี สุวรรณนุ่ม

เลขที่ 29/86 หมู่ 4 ถนน วชิรปราการ ตำบล บ้านสวน (038) 274-798
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3828 8450

chonburicoop@hotmail.com

21

100278

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายสุชาติ ตันตินิรามัย

นางเบญวรรณ ทุมทอง

เลขที่ 38 รพ.พระปกเกล้าฯ ถนน เลียบเนิน ตำบล
วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

0 3931 2018 ,0863664387

0 3931 2018,0 3931 ppksaving@gmail.com

22

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

081-3059612

s.korn_trat@hotmail.com

rycoop444@hotmail.com
trat_cocoop@hotmail.com

nissan.coop@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 3 / 16
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:03

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค ตะวันออก

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

23

100319

พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส

นายประเสริฐ ทองโฉม

นายประจักษ์ พลอยสีสวย

เลขที่ 200 ซอยโรงงานกระจกไทยอาซาฮี หมู่ 1 ถนน 0 28155824
สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

0 2815 5824

krajokcoop@hotmail.com

24

100328

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

พ.ต.ท.หญิง พิกุลณีย์

พ.ต.ท.มาณพ เนียมสวัสดิ์

เลขที่ ถ.วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3827 3525

savinganderedit.p2@gmail.co
m

25

100332

ไทยยาซากิและในเครือ

นางสาวอาอีซะ เลงัง

26

100345

มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์

นายธีระพล เปรมทรัพย์

27

100348

ธุรกิจก๊าซ ปตท.

28

100350

29

08 1150 7919

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

sukunya_aoo@hotmail.com

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

นายชูชาติ พนัสอัมพร

นายธีรพงศ์ กฤษฎาีระ

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

pttngbs@pttplc.com

มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย

นายวัฒนชัย สมิตินทร์

นางสาวมาลี โสธรรม

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

100360

สาธารณสุขจันทบุรี

นพ.ชรัตน์ วสุธาดา

นางสาวอมรรัตน์ อ่อนสมทรง เลขที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ถนนท่าแฉลบ ถนน ท่าแฉลบ ตำบล ตลาด อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

30

100377

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

พล.ต.ต. ธัธชัย หงษ์ทอง

พ.ต.อ.ยงยุทธ เดชะรัฐ

เลขที่ 27 ถนน ศรีสมุทร ตำบล ปากน้ำ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

31

100383

พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อ นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ
ม

32

100395

ไทยออยล์

33

100404

แอลเมทไทย

038-274390-5 ต่อ 35027- 038-274390-5 ต่อ
8,02-5372000ต่อ3507-8
038 493 205

sahakon_@hotmail.com

039-314696

039-327979

cpct.0360@gmail.com

02-730-9309

02-730-9309

นางแสงดาว เลิศพัชรีกุล

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

02-7559351

นายนิคม ฆ้องนอก

นางสาวปิยวรรณ์

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

นายสมชาย เนตรสุริวงศ์

นายธนบูลย์ กล่ำบุตร

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

0 3835 9000 ต่อ 3360-6 0 3840 8510
02-3239403

saha_korntokai@hotmail.co.th

piyawan@thaioilgroup.com
thanaboon@almet.co.th

ชสอ.

หน้าที่: 4 / 16
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:03

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค ตะวันออก

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ
นางสาวสลิสา ดีแสน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

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

อีเมลล์

34

100405

พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่อง นายบุญศักดิ์ สถิตมั่นในธรรม
แก้วไทย

35

100459

โรงพยาบาลชลบุรี

นายแพทย์ชัยรัตน์ เต็งไตรรัตน์ นางสาวพิมลพักตร์ มหาขันธ์ เลขที่ 69 หมู่ 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอ 0 3828 3925
เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

0 3828 3925

chonburi.coop@gmail.com

36

100479

ตำรวจจันทบุรี

พล.ต.ต.จรัส จิตเจือจุน

พล.ต.ต.เสรีย์ นาประดิษฐ์

เลขที่ 5 ถนน ท่าหลวง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000

0 3932 4873

police0479@gmail.com

37

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

thaidecal.coop@gmail.com

38

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

cosmo_coop@hotmail.com

39

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

40

100541

สาธารณสุขระยอง

นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสมลักษณ์ คีรีแลง

เลขที่ 142 หมู่ 2 ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง 086-3681132
จังหวัด ระยอง 21000

038-967409

coop2530@gmail.com

41

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

42

100552

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

พล.ต.ต.อุฬาร อเนกบุณย์

พ.ต.ท.ธนัตถ์ ดวงบัณฑิต

เลขที่ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว (ศูนย์ราชการ)
0 -3742-5007
ตำบล ท่าเกษม อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว
27000

0 3742 5007

police00552@gmail.com

43

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

44

100559

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิวงศ์

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

0 3932 4873

038-436900

chasikaa@bjc.co.th

co_taap@hotmail.co.th
mave2521@gmail.com

ชสอ.

หน้าที่: 5 / 16
วันที่พิมพ์: 20/10/2564
เวลาที่พิมพ์: 16:10:03
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โทรสาร

อีเมลล์

45

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

46

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

47

100578

สาธารณสุขนครนายก

นางสาวศรีสุรางค์ คงประเสริฐ นางสาวนิชาภา ประสงค์ดี

เลขที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ถนน 037-316139
สุวรรณศร ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 26000

0-3731-6139

SAHAKORN26000@hotmail.
com

48

100579

นาวิกโยธิน

พลเรือโท นพดล ปัญญาโฉม

น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ

เลขที่ ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบล สัตหีบ อำเภอ
สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180

038 308309 ต่อ 22

thaimarinecoop@gmail.com

49

100594

ครูสระแก้ว

นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์

นางรวีวรรณ เจริญสุข

เลขที่ 415/3 ถนน สุวรรณศร ตำบล สระแก้ว อำเภอ 037-241523,037-242715 0 3724 2724
เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000

50

100600

กลุ่มสยามสตีล

นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ

นางปราณี โพธิ์กระจ่าง

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

51

100602

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

นายนิสิต ศรีสมบูรณ์

นายพิเชฐ หทัยเดชะดุษฎี

เลขที่ 71 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถนน จักกะพาก 0 2173 8359
ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

52

100609

แปรงไทย และ บี.โอ

นายไพบูลย์ คลังนิล

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

53

100617

พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ

นายปริญญา แสนกล้า

นางสาวสุนันทา หอมทอง

54

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

55

100634

พนักงาน ทีเคที

นางประไพรพรรณ ไทเลอร์ เลขที่ 59 หมู่ 6 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ 02 1752181-5

02-1752188

tktcoop@gmail.com

นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์

0 3830 8309

02-3842876 ต่อ
2366,099-1839876

0 2753 3155

sakaeotc99@hotmail.com

02-3842876 ต่อ 2133 coop@siamsteel.com

0 2173 8359

muk_chayanit@hotmail.co.th

0 2394 0468

suthita.c@thaibrush.com

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

prinya_98343@hotmail.com

ชสอ.
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บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
56

100635

ตำรวจน้ำ

พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล

พ.ต.อ.ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ

เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบล บางด้วน อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0 2755 2200,02-7565266 0 2756 3481

57

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

58

100653

พนักงาน อีพีซี

นายสนาน สุขวาสนะ

นายสนาน สุขวาสนะ

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

02-315-1478-9

02-315-2270

s_sanan@continentalthai.com

59

100655

วีก้าบอลส์

นายจตุพล สลางสิงห์

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

02-324-0770

3870113

tfpm2534@hotmail.com

60

100657

โอเชียนกลาส

นายธนู โพธิ์ทอง

นางณลัดชา เกิดสมุทร

เลขที่ 365 หมู่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

02-324-0422 - 4

61

100672

พนักงานฟูจิตสึเจเนอรัล

นายมนัส มาสขาว

นายนฤนาท ไพรนอก

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

62

100699

ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์

นายอภิชัย ศิริสวัสดิวัฒนา

นายอภิชัย ศิริสวัสดิวัฒนา

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

63

100721

พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู นายวรงค์ วิไลหงษ์

นางดารีกุล เพิ่มพูล

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

02-3239282

ubs@ut.co.th

64

100722

พนักงานโตโยต้า

นางคณิตสูตร แสนฤทธิ์

นายวีระพร พวงผกา

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

0 2386 1819

savingco@toyota.co.th

65

100727

ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช

นางพัชรี ดำรงศักดิ์

นางจุฑามาศ เลาหะโชติ

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

saving_fac@oceanglass.com
038-400665

023124368 - 70

0 2386 1333 ต่อ 1209

mrpcothail_178@hotmail.com

fujitsu_coop@hotmail.com

personal@sri-sam-ank.com

personnel@cook.co.th
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โทรศัพท์

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

โทรสาร
0-3304-6257

อีเมลล์

66

100736

กองการฝึก กองเรือยุทธการ

kfrcoop@gmail.com

67

100738

สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก นางสายสุนีย์ จิตรสุภา

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

038 538163 ,538037,038
538997-8

68

100741

สาธารณสุขปราจีนบุรี

นายบุญยืน นวลจันทร์

นางอุทุมพร พรหมาศ

เลขที่ 104 หมู่ 8 ตำบล รอบเมือง อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

0 3721 - 3205 , 213-166 0 3721 - 3205

sahakorn_phachin@pho.in.th

69

100743

โรงพยาบาลระยอง

นายอภิรัตน์ รัตนแมด

เลขที่ 138 ถนน สุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

0 3861 7451 - 8

0 3861 2003

ryh.coopltd@gmail.com

70

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

038-802567

irpc_saving@irpc.co.th

71

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

72

100759

ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค

นายธานี จุลคณานุกิจ

นายสมเกียรติ เปี่ยมท่าน

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

73

100761

เมืองทองสัมพันธ์

นายสัมพันธ์ นันอุปบาลี

นายชัยยุทธ แตงมณี

เลขที่ 66 หมู่ 11 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

74

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

75

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

76

100791

พนักงานไทยตาบูชิอีเล็คทริค

นางฉบากาญจน์ ฤกษ์มงคล

นางฉบากาญจน์ ฤกษ์มงคล

เลขที่ 88 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0 3853 8982 - 6

038-571233

janta@thai-tabuchi.co.th

77

100796

กันยงอีเลคทริก

นายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษ์ด

นางชูศรี ชัชชัยวรวงศ์

เลขที่ 67 หมู่ 11 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

0 2337 2900-15

0 23372439-40

suchawadee.b@kye.meap.com

tstcoop2541@gmail.com
038 939-500

0 2337 2347 - 50

nattaya.maenpuen@clariant.c
om
sudarat.i@mtaluminium.com
newyearnewyear@hotmail.com
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78

100801

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

79

100802

ไทยนำศิริอินเตอร์เท็กซ์

80

100816

81

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

นางขษีร์ศิริ มงคล

เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ตำบล ท่างาม อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

0 3721 1088 ต่อ 2536

นายเจษฎาพร บุญเทียม

นางศิริลักษณ์ เชียวชะอำ

เลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

038 570045-53

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

100826

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

นายฐิตพงศ์ พุทธิวุฒิกูล

นางมาริสา จีบแก้ว

82

100839

เอนไกไทย

นายไกรสิงห์ ชารีรัฐการพ์

นายสุรศักดิ์ ก่อเลิศรัศมี

83

100842

เอส วาย เค

นายปิติวรรธน์ จิระปุณณโรจน์ นางแก้วใจ อาจณรงค์

84

100843

พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช นางผ่องพรรณ ตติยารัตน์

85

100853

ทาคอม

86

100856

87

โทรสาร

อีเมลล์
sahakron.hos.aphai@gmail.co
m

038 570056 , 038

sirisommai@wgthainamsiri.co.th

0 2175 2218

niramon@tpppack.com

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

038-469000 ต่อ 270,295 038-743305

stmsc@siamtoyota.co.th

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

0 2705 8060 - 6 ต่อ 290 0 2705 8050

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

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

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

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

88

100865

พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

นายกิจจา ปานเนตร

นางสาวอัชญา วิทยะเสถียรกุล เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล แหลมฟ้าผ่า 0 2815 2060
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

89

100869

สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายปรีชา เฮงสมบูรณ์

นายพีระพล ต่วนภูษา

เลขที่ 41 ถนน ยุทธดำเนิน ตำบล หน้าเมือง อำเภอ

038-516-731

sirikarn_ph@asimar.com
038-516731

chaph.coop@gmail.com
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โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
90

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

91

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

coopkcei2547@gmail.com

92

100894

อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และ
ดับบลิว ซี พี

นายภาสกร ผัดหล้า

นายดำรงค์ ทิพย์นางรอง

เลขที่ 49 หมู่ 9 ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง
จังหวัด ชลบุรี 20160

038 - 451473 - 7

038 - 451478

qmr@agscimt-wcp.com

93

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

mcf.0896@gmail.com

94

100898

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

sahakornisuzu@hotmail.com

95

100907

คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล

นายพิทักษ์พงษ์ บี้เกตุ

นายถนัดกิตดิ์ สันทัไชโย

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

038-454-219-29 ต่อ
382,126

038-454-210

nipaporn@cobrainter.com

96

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

97

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

98

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

99

100913

สาธารณสุขสมุทรปราการ

นายเสน่ท์ จันทร์เงิน

เลขที่ 19 ซอยอัศวนนท์ 35 ถนน สุขุมวิท ตำบล
ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

02 702 9169

Sahakorn_publichealth@hotm
ail.com

100

100916

ถิรไทย

นางสุนันท์ สันติโชตินันท์

02 709 3236

pattaraporn@tirathai.co.th

นางสาวภัทรภร เอกปกรณ์

02 702 9169

เลขที่ 516/1 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.8D หมู่ 4 02 769 7699 ต่อ 2022
ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
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สมุทรปราการ 10280
101

100920

พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป

นายวิศรุต บุญโต

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

co-op@somboon.co.th

102

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

103

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

104

100928

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์

ร.ต.อ. หญิง รุ่งทิพย์ มาลัยทอง เลขที่ ตู้ ปณ. 54 ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ อรัญประเทศ 0 3723 3412 ,0 3723
จังหวัด สระแก้ว 27120
1012 # 225

0 3723 3412

thamance7@gmail.com

105

100930

บางกอกสตีลไวร์

นายสุชาติ แก่นเชื้อชัย

นายประยงค์ แก้วสง่า

prayong_563@hotmail.com

106

100938

ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ
(ประเทศไทย)

107

100940

108

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

0 2105 0204 ต่อ 5716

02-1050208

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

บริษัทอาหารสยาม (มหาชน)

นายสราวุฒิ แสนสีลา

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

100948

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

ap_saving@aapico.com

109

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

110

100956

เนาวรัตน์พัฒนาการ

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

นางนันทิรา พันธ์ุเกษร

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

c_jintana@nawarat.co.th

02-730-2100 ต่อ1626

02-7519468
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บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
111

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

112

100962

ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง

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

038-308665 081

038-308665

sahakorn_tuntub@yahoo.com

113

100963

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

114

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

115

100972

กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์

นายแสงดาว แก้ววัน

นางสาวอาภัสรา

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

0 2312 5179

aphasara@thairadiator.th.com

116

100977

บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น
(ประเทศไทย)

นายอนุชัย หนูสู

นายบุญหลาย ทรงไข

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

0 3846 8110-9 ต่อ 111 0 3846 8286-7

ekavit.j@eh.co.th

117

100979

อูเบะ(ประเทศไทย)

นายพัฒนา พงษ์ศิริรัชกุล

น.ส.ชนิดา บุรินทร์ธนฉัตร

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

0 3892 8806

waleeporn@ube.co.th

118

100981

โรงพยาบาลบางบ่อ

นางทิวา รุ่งประทีปไพบูลย์

นางสุดารัตน์ ชลสิทธางกูร

เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบล บางเพรียง อำเภอ บางบ่อ
จังหวัด สมุทรปราการ 10560

0 2338 1133 ต่อ 615

119

100995

ร.21 พัน.3 รอ.

รอ.สุนทร โสภา

จ.ส.อ.ประสงค์ บุญเกิน

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

120

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

พล.ร.ท. นพดล สุภากร

0 3892 8869

pornpit30@gmail.com

02-3240786

sai2nawamin@gmail.com
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121

101000

เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว

นายสามารถ อารี

นางกัลยา อินสันต์

เลขที่ 219 ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอ เมืองสระแก้ว 0 3724 4592
จังหวัด สระแก้ว 27000

122

101002

เอส พี เอส

นายคูณรัตน์ เสมสุข

นายวันชัย ชัยธีระสุเวท

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

123

101017

โรงพยาบาลนครนายก

นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร

นายแพทย์ยงยศ

เลขที่ 1/100 ตำบล นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก 0 37311 1228
จังหวัด นครนายก 26000

124

101018

ไทยบริติช

นายกรกฎ ชะอุ่มใบ

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

125

101022

โรงพยาบาลพุทธโสธร

นายสุรพงศ์ ขวัญพงศ์

นางภูชณิดา โพธิศิริ

เลขที่ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตำบล หน้าเมือง 0 3853 5900
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

0 3853 5900

juntra_jeab@hotmail.com

126

101023

ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์

นางจันทิสา สมวงษ์

นางวาฏุพัจน์ ดอนผา

เลขที่ 115 ถนน ปราจีนบุรี ตำบล หน้าเมือง อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

037 217 130

037 217 130

coop_tnk_2546@hotmail.com

127

101028

สาธารณสุขสระแก้ว

นายไชยยา จักรสิงห์โต

น.ส.จิตรา ตั้งโพธิ์ทอง

เลขที่ 602/3 ถนน สุวรรณศร ตำบล ท่าเกษม อำเภอ 037 247810
เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000

037 247807

sahakorn.s@gmail.com

128

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

129

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

130

101043

โรงเรียนเตรียมทหาร

นาวาเอกสนั่น โพธิ์ศรี

เลขที่ 9 ตำบล ศรีกะอาง อำเภอ บ้านนา จังหวัด
นครนายก 26110

0 2572 5155-57

0 2572 5156

131

101045

สหภาพชิ้นส่วนยานยนต์ซังโกะไทย น.ส. ศิริจรรยพร แจ้งทองหลาง

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

0 3852 2226

0 3852 2227

132

101047

สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไท นายครรชิต หอมเสียง
ย

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

033 142 495, 033 142
485

นายธวัชชัย อาจวิชัย

0 3724 4592

0-3884-7730-47 ต่อ 113 0-3884-7748-9

0 2754 2651 ต่อ 185

0 37311 1228

jos.promsuwan@gmail.com

coop.nayokhos@gmail.com

0 2183 2763

creditsaving@yspund.co.th
essocoop@gmail.com
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133

101052

พนักงานบริษัทลอยตี้

นางสาวพัฒชลี ขันตะเภา

134

101055

อาปิโก ฟอร์จจิ้ง

นางอนัญญา มังคะลิ

135

101058

โกลบอลแอนด์ไทยซอน

นายนพพร พลอยงาม

136

101059

กลุ่มบริษัทอาปิโก

นายประทีป ชุมศรี

137

101066

บีดีไอกรุ๊ป

น.ส. โชคมณี นาคพรหมมินทร์

138

101067

อูซูอิ

139

101068

พนักงานไซโก้

140

101069

141

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

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

0 2743 0360

ratpranee@loytee.com

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

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

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

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

02-7510024

nongrak-2522@hotmail.com

นายวัฒนศักดิ์ กุลโชติ

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

0 3845 4353

savingcooperative@uict.co.th

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

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

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

142

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

143

101081

ไทยเบนกัน

นายประทีป แสงแก้ว

นายประทีป แสงแก้ว

เลขที่ 58 ซอยวัดครูใน (สุขสวัสดิ์ 70) หมู่ 5 ถนน
สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130

02-463-6235

0 2463 6238

144

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

0 3857 0029

037 475 187

rakkan_pall@hotmail.com
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ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

145

101084

อินเตอร์สตีล

นายณัฐพงษ์ สุตระ

นายประกอบ พนารินทร์

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

0 2384 0099

0 2384 2386

146

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

147

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

148

101095

ไทยโคะอิโท

นายอนุสรณ์ จำปาศิลป์

นายสมยศ เจริญกุล

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

0 2705 8075

jpimwalun@tkoito.co.th

149

101106

ฟงซันซื่อเฉิง

นายอนุวัฒน์ จันทรสอน

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

150

101107

สยามชาร์ป

นายศักดา ดาแก้ว

นายสมพร ไชยเลี๊ยบ

เลขที่ 64 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

0-3884-2509

siam_sharp.saving@hotmail.c
om

151

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

152

101109

พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลสมุท นายขจรเกียรติ หินซุย
รปราการ

นายวัฒนา จันทร์ศรี

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

0 2425 0441-3

chaiwat.s2@bangkokcable.co
m

153

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

154

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

cuel_utse_svc@hotmail.co.th

155

101138

มิกาซ่า

นางสาวสายสมร นราทอง

นางสาวปิยะดา มุกช่อง

เลขที่ 107/ 16 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง 21140

0 3895 5400 ต่อ 225

0 3895 5403

benjawan@mikasa.co.th

156

101140

ซังโกะไทย

นางสาวณัฐนรี โพธิ์ทอง

นางรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย

เลขที่ 3/14 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตำบล

0 3896 1877-80

0 3896 1876

csr@sankothai.net

0 2706 7900 ต่อ 300

0 3857 1399
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สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง 21120
157

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

158

101143

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)

นายไกรพล ไร้เรียง

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

0 2398 0153-4

0 2748 3842

159

101144

บ้านไอ.พี.

นางเกศินี วัฒนา

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

0 2324 0093

kasinees@iphonses.com

160

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

161

101166

พนักงานบริษัทตั้งยิ่งวัฒนา

นายวศิน สุนทรมั่นคงศรี

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

162

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

163

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

164

101187

เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครนายก

นางวัชรี ปัญญา

165

101189

บริษัทคิทซ์ (ประเทศไทย)

นายสุพจน์ ทวนศรี

166

101190

กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนายายอาม

167

101197

กองกำกับการ 2
กองบังคับการฝึกพิเศษ

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

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

นายชาติชาย วรพิพัฒน์

นายไพฑูรย์ นาสวน

เลขที่ 500 ตำบล นายายอาม อำเภอ นายายอาม
จังหวัด จันทบุรี 22160

086 3666089

พ.ต.ท.จุมพลภัทร์ มณีวรรณ์

ด.ต.ประพนธ์ กล้องเจริญ

เลขที่ 180 หมู่ 4 ตำบล วังเย็น อำเภอ แปลงยาว
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190

038-589119 # 225 ,085- 038-589118
0967291
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ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ
นายอดิศักดิ์ หอมสนิท

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

นางสาวสุดธิดา ภัยสูญสิ้น

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

ร้อยโทสุนสันต์ บุญโท

เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบล ไม้เค็ด อำเภอ เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

โทรสาร

168

101201

พนักงานโคเวสโตรมาบตาพุด

169

101203

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102
พันโทวัชระ คงประดิษฐ์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์

170

101209

เซ็มไทย

นายนคร ลิสิงห์

171

101222

เอ็มอาร์พี รวมใจออม

นางสาวบังอร รุ่งแจ้ง

นางสาววันทนา รัตนะ

172

101223

กิจการบิน บริษัท การบินไทย

นายโชคชัย วิเศษศรี

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

173

101226

องค์การสุรา

นางสาวอุไรรัตน์ สิริพัฒนธาดา นายศรัทธาพร สุขสุชีพ

เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบล ปากน้ำ อำเภอ บางคล้า จังหวัด 038-541005-6
ฉะเชิงเทรา 24110

038-541001

174

101228

พนักงาน บ.มัลติแบกซ์ (มหาชน)

นางสาวสุพัตรา ปานเพชร

นางนันทิดา สังข์สีแก้ว

เลขที่ 211 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี 20230

038-768683

175

101230

บริดจสโตน ไทร์

นายยศวัฒน์ ชมชื่น

นางสาวแพรวพรรณ ยอดยิ่งยง เลขที่ 700/622 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง
จังหวัด ชลบุรี 20160

176

101231

วรจักรอินเตอร์ เนชั่นแนล

นายสุวีรงค์ จารุศร

นายสุวิทย์ พรประทาน

177

101232

บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย)

นายธเรศ บัณฑิตสกุล

037-211636

อีเมลล์

037-211636

เลขที่ 93 หมู่ 5 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางสมัคร 087-8268372
อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130
เลขที่ 88 หมู่ 5 ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี 20000

038-399-333 ต่อ
112,094-672-9444

038-491725-9 ต่อ 407

038-399300

tarika_ac@mrp.co.th

supatra@multibax.com

038-930300 ต่อ1110

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
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