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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค กรุงเทพฯ พื้นที่ 1

ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ
พลเรือโทกิตติพงศ์ รุมาคม

ผู้จัดการ
นาวาเอกสกล สิริปทุมรัตน์

ที่อยู่
เลขที่ กรมอู่ทหารเรือ ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง
ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

อีเมลล์

1

100002

กรมอู่ทหารเรือ

2

100004

ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแด พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
น

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

3

100010

ครูกรมสามัญศึกษา

นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์

นายบุญธรรม พิมพาภรณ์

4

100041

ครูกรุงเทพมหานคร

นายจรูญ มีธนาถาวร

นางสาวมาสวิมล รักบ้านเกิด เลขที่ 869 ถนน ลาดหญ้า แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต 0 28610330 1
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

0 2437 2074

teachersavingbkk@gmail.com

5

100061

กรมการปกครอง

นายกฤษฎา บุญราช

นายสมคิด จันทมฤก

0 2221 8871

codopa.dopa@gmail.com

6

100079

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสิวิจิตรประภานางเกวลิน วรรณโกวิท

7

100080

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเ ผศ.ดร.อัครวุฒิ จินดานุรักษ์
ทพ

ผศ.อรพินท์ อ่อมเพ็ง

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

8

100083

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่
นคงของมนุษย์

นางพัชราภรณ์ เอ็นดู

เลขที่ 255 ตึกอาทิตย์ทิพอาภา
0 2354 7486 - 8 ต่อ 108 0 2354 7486 - 8 ต่อ coopmsds023547492@gmail.
ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงฯ ถนน
com
ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400

9

100085

ตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ท.ดร ปิ่นเฉลียว

พ.ต.อ.หญิงสุลดา คงสวน

เลขที่ 1279 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02-2785129,0202-2792016
0429901,0935535909,02-2799520-34

police.00085@gmail.com

10

100091

ตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์

พ.ต.ท.หญิงรัตนา ละมูนกิจ

เลขที่ อาคาร 33 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนน
พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 22051151-1152

0 2252 7984

sahakorn.ss@gmail.com

11

100093

ข้าราชการสหกรณ์

นายโอภาส กลั่นบุศย์

นางอัจฉราวรรณ จิตตานนท์ เลขที่ 20
0 2241 4711 - 2
ในบริเวณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหก

0 2241-4404

coopcgd@hotmail.com

เลขที่ กระทรวงศึกษาธิการ ถนน ราชสีมา แขวง
วังจันทร์เกษม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2457 4059, 0 2475
4145

โทรสาร
0 2475 3196

yaowarate2513@gmail.com

02 224 8788

sahakorn.hrd@gmail.com

0 280 5458 - 9 , 0 2280 0 2280 2908
4288 - 9

krucoop@krucoopbkk.org

เลขที่ 68/9-11 ถนน ราชบพิธ แขวง ราชบพิธ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

0 2622 1603 - 8

เลขที่ อาคารจามจุรี 9 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02 218 0555

sav.coop@chula.ac.th
0 2287 9600 ต่อ 7935 svc.1@rmutk.ac.th
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
memb_report03 ภูมิภาค กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
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ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

รณ์ ถนน พิชัย แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
12

100098

ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์

นายพจน์ คำสุวรรณ

นางชรินทร์ทิพย์

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

0 2891 1768

13

100102

มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา

นายชูวิทย์ ปุญญภิลาจารย์

เลขที่ 2 ถนน พรานนก แขวง ศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

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

14

100108

กระทรวงมหาดไทย

นายกฤษดา บุญราช

นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์

เลขที่ อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ถนน อัษฎางค์ 0 2622 1451-4
แขวง ราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

(02) 225-7511

moicoop@hotmail.com

15

100113

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสุภาพร พิมลลิขิต

นางพวงทิพย์ สุทธิแย้ม

เลขที่ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนน
ราชดำเนินนอก แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

02-2825989

moae.saving@gmail.com

16

100114

รพช.

นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์

นางสาวสิริลักษณ์ จงเสถียร

เลขที่ 3/12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนน 0 2243 0509-10,02อู่ทองนอก แขวง วชิระ เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 6689229
10300

0 2668 9230,02-

ardcoop@hotmail.co.th

17

100117

พนักงานเทศบาล

นายจรินทร์ จักกะพาก

นายบัณฑิต สุวรรณศิลป์

เลขที่ 15 ซอยเทศา ถนน ราชบพิตร แขวง ราชบพิตร 0 2532 4513
เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

0 2622 1595 ,0 2622 info@munsaving.com

18

100125

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศร นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางนราสรณ์ ศักดาเวคีอิศร เลขที่ 962 ถนน กรุงเกษม แขวง ป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

19

100129

วชิรพยาบาล

20

100130

21
22

(02) 282-5989

0 2465 5587

02 281 8462

0 2628-2814

narin@nesdb.go.th

นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม

เลขที่ 146/69-74 ข้างวังสุโขทัย ถนน สุโขทัย แขวง 0 2241 8111
วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241 3451

mail.vjrc@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ธนบุรี

นางสาวถนอมจิตร์

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

coop@kmutt.ac.th

100136

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

นายอนุวัต ตันติวงศ์

นางสาวณาตยา มาอินทร์

เลขที่ 1111 อาคารรัฐสภา ถนน สามเสน แขวง ดุสิต 02-242-5900 ต่อ 1771- 0 2244 2244
เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
1772

saving.coop61@gmail.com

100140

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล

นายรังษี ธารารมย์

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

savings@tu.ac.th

นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์

0 2225 9487
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
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ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

10200
23

100141

โรงเรียนเอกชน

นางสาวสมาน เสนาะดนตรี

นางสาวมานิตา พุ่มไสว

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

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

24

100154

ตำรวจรถไฟ

พ.ต.อ.วินิจ แสงสว่าง

พ.ต.ต.หญิงบุณฑริกา

เลขที่ กองบังคับการตำรวจรถไฟ 1 ถนน รถไฟ แขวง 02 -2204362 0 2225
รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
5075

02- 2204362

jarin2506@yahoo.com

25

100157

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง

เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนน พิษณุโลก
แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2628-7504-5

arun_moecoop@hotmail.com

26

100158

อุเทนถวาย

นายปริญญา มาาคสิริสุข

นางประสานสุข จินดารัศมี

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

02 252-7580

ut_coop@hotmail.com

27

100164

โรงพยาบาลเลิดสิน

ทันตแพทย์ดนัย แก้วกำเนิด

นางสาววันเพ็ญ พุ่มเกษม

เลขที่ 190 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

0 2234 7297, 0 2353- 0 2234 7297
9800-01 ต่อ 2805,9726

28

100178

ตำรวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ

พล.ต.ต.สมานใจ สุดใจ

พ.ต.อ.สมศักดิ์ โหติธะนัง

เลขที่ 52 กองพลาธิการและสรรพาวุธ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนน เศรษฐศิริ แขวง
ไม่ระบุ เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241-4174 , 0 2241 0 241 3174
3341 - 5 ต่อ 294 - 5

29

100184

ตำรวจนครบาล

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร

พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม

เลขที่ 323 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2280 5193

0 2282 8286

msc2519@hotmail.com

30

100191

ตำรวจทางหลวง

พล.ต.ต.อังกูร อาทรไผท

พ.ต.อ.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

เลขที่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนน ศรีอยุธยา 0 2644 4399
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 6016

sct_highwaypolice@hotmail.c
om

31

100197

กรมการบินพลเรือน

นายสุเทพ อนัตยา

คุณชัชชษา สุดวารี

เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนน พระราม 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

32

100199

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

นายเผ่าพันธ์ รัตนางกูร

นางพรสุข ไกรเลิศ

เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร 0 2285 9095 - 96 , 0
0 2285 9359 , 0 2286 coopaerothai@hotmail.com
กรุงเทพมหานคร 10120
2285 9358 , 0 2285 9372

33

100202

กรมทางหลวง

นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล

นายพีระพล พันธุ์ยิ้ม

เลขที่ 2/486 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

34

100208

การยางแห่งประเทศไทย

นายพิษณุ เกริกจันทร์

นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี เลขที่ 67/53 ถนน บางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

0 26287500-3

0 2287 0320 ต่อ 2181- 02-287-3557
2183

sahakornlerdsin@hotmail.com

sudwaree@hotmail.com

02 6447940 ต่อ 205

02 6444826

genmdoh@hotmail.com

098 278 7918

02 424 8083

reo.co.op@gmail.com
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35

100209

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า นายนิพัทธ์ เหลืองดำรงค์
นครหลวง

นางสาววรวรรณ ส่องพลาย

เลขที่ 121 ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพา เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

0 2226 2511 - 13

0-2225-7713-4 ต่อ

mea_coop@hotmail.com

36

100219

กรมทรัพยากรธรณี

นายทศพร นุชอนงค์

นางธัญพร สาถานันต์

เลขที่ 75/10 ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

0 2644 5264

0 2644 8838

coop_dmr@hotmail.com

37

100228

โรงพยาบาลประสาท

นายบุญชู สุรีย์พงษ์

นางคำปอน นาให้ผล

เลขที่ 312 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี 0 2306 9899 ต่อ 1255
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2354 7085

lukpraekid@hotmail.com

38

100234

การตรวจเงินแผ่นดิน

นายมณเฑียร เจริญพล

นางวนัสนันท์ ทองมีสี

เลขที่ อาคาร สนง.ตรวจเงินฯ ชั้น 7 ซอยอารีย์ ถนน
พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02 273 9716

02 273 9716

saving_oag@oag.go.th

39

100238

ข้าราชการสรรพากร

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์

นายสมชาย ชมสุวรรณ

เลขที่ 90 พหลโยธินซอย 7 ถนน พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-2728350-53

0 2617 3353

coop-rd@hotmail.com

40

100240

กรมธนารักษ์

นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ

นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร

เลขที่ อาคารกรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนน
พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2270 1670

0 2270 1670

treasurycoop2018@gmail.com

41

100247

พนักงาน ขสมก.

นายชาญณรงค์ สัพโส

นายวิเชียร การดี

เลขที่ 1131/69 อาคารเทอดดำริ ชั้น 7 ถนน เทอดดำริ 0 2668 3101 - 2
แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

02-243-7018

suparat.9665@gmail.com

42

100248

ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย

นายโอภาส เขียววิชัย

นางสุภัตรา วีรพลิน

เลขที่ 328 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนน ศรีอยุธยา 02 6105346 7
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10240

02 3545524

somchintana@hotmail.com

43

100254

กรมปศุสัตว์

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

นางเสาวนิตย์ นิ่มนวล

เลขที่ 69/1 ถนน พญาไท แขวง พญาไท เขต พญาไท 02-6534444 ต่อ
กรุงเทพมหานคร 10400
5312,5313,5314

02 653 4560

dld.cooper@dld.go.th

44

100259

โรงพยาบาลหัวเฉียว

นางวิภาวรรณ ศิริรัตนสิทธิ์

นางสาววรินทร์ธร

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

02 621 5130

hschoop@hotmail.com

45

100264

องค์การเภสัชกรรม

นางสาวรำไพ สมจิตรมูล

นางวนิดา เพ็ชรนิล

เลขที่ 75/1 ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-3548774,02-2038091- 0 2354 8775
3

gposc@yahoo.co.th
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46

100274

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร นายธนู มีแสงเงิน
รม

นางสาวสุรัสวดี สัจจะเวทะ

เลขที่ 166 ถนน ประดิพัทธ์-สะพานควาย แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

47

100281

กรมชลประทาน

นายทองเปลว กองจันทร์

นางอัญชลี เสือแก้ว

48

100288

พนักงานธนาคารออมสิน

49

100304

50

โทรศัพท์
0 2278 3715 , 0 2279
7219

โทรสาร

อีเมลล์

0 2278 3730

alrocoop.alrocoop@gmail.co
m

เลขที่ 811 ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต 02-241-0473
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2243 5086

coop@ridsaving.com

นายสรศักดิ์ พุทธรักษา

เลขที่ ตู้ปณ.205 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-0090

gsb-coop@hotmail.com

ชาวพฤหัสบดี

นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์

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

0 2280 4330

phutsc2561@gmail.com

100324

ข้าราชการกรมสรรพสามิต

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์

นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์ เลขที่ 1448 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี (02)668-2406
เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2668 2406

sahakorn@excise.go.th

51

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

52

100346

พนักงานโรงแรมนารายณ์

นายเทพฤทธิ์ โพธิปฐม

เลขที่ 222 ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

0 2237 0100 ต่อ 8403

0 2635 7035

an_on_4@hotmail.com

53

100375

พนักงานโรงแรมเพรสิเด้นท์และทาวเว นายเอก จีนกลั่น
อร์

นายกลันท์ จันทร์เสวี

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

0 2656 0444 ต่อ 6723

0 2656 0904

usa.phasuk@isg.com

54

100381

ราษฎร์บูรณะ

นางภรภัทร โชติกะสุภา

นายยศวัฒน์ พิชิตพงศ์ฉัตร

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

0 2428 2823

55

100384

กระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.ประเิสริฐ ตปนียางกูร

นางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์

เลขที่ 75/6 อาคารนารายณ์ ชั้น 3
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนน พระราม 6 แขวง
ทุ่งพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-354-3060

arpaporn_1956@gmail.com

56

100439

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์

นางสาวเชษฐินี พรหมวงศ์

เลขที่ 76 ถนน ราชดำเนินนอก แขวง วัดโสมนัส เขต 0 2282 3243 ต่อ 108
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2629 9544

fios_123@hotmail.com

57

100443

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายประพันธ์ สุวรรณี

เลขที่ วังสวนสุนันทา ถนน ราชสีมา แขวง ไม่ระบุ

0 2669 7361-2

sahakorn2532@gmail.com

02-299-8267

02-853-3884

0 2669 7363 - 5
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โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
58

100446

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี

นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย

เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2282 9551,0 2282 4000 0 2288 4000 ต่อ 4955 saving_cooperative.soc@hotm
ต่อ 4955
ail.com

59

100449

สภากาชาดไทย

นายแพทย์เสรี ศิริเศรษฐ์

นางสาวชุณหกานต์

เลขที่ 1873 ถนน พระราม 4 แขวง ปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0 2256 4081-5

0 2250 1318

trcs_coop@outlook.com

60

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

61

100462

นันทมิตร

คุณสถิตย์ ฟุ้งสุข

คุณสุจินตนา จำปีศรี

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

62

100463

กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

นายพนัส อินทร์พรหม

นายธีรภัทร์ บุญเหลือ

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

63

100464

กระทรวงการคลัง

นายไว คงทวี

ว่าที่ร้อยโทจตุพล ไชยปัญหา เลขที่ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนน
พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02 126 5800 ต่อ 2159

02 273 9759

coop@mor.go.th

64

100465

กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ

นางนวลลักษณ์ ลีตะชีว์วะ

เลขที่ 1278 ถนน โยธา แขวง ตลาดน้อย เขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

0 2639 5677

0 2639 5677

Harbour_Saving@hotmail.co
m

65

100473

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพีระ ทองโพธิ์

นายไพบูลย์ ดอนศรีจันทร์

เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนน พิษณุโลก แขวง จิตลดา 0 2282 1818 ,0 2283
เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
4319

66

100484

กรมประชาสัมพันธ์

นายจรูญ ไชยศร

นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์

เลขที่ 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ 0 2618 2300 - 9 ต่อ
0 2618 7055 ต่อ 19
ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
1806, 0 2618 2323 ต่อ
กรุงเทพมหานคร 10400
1016-101

67

100490

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายปราโมทย์ ฉัตรพรรณรังสี นางพิศมัย หาดสืบวงษ์

68

100518

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา
ย

นายประภาส กัณฐัคแก้ว

เลขที่ 12 ถนน กรุงเกษม แขวง วัดสามพระยา เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

0 2628 5309

เลขที่ 618 ถนน นิคมมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขต 02 253 0561 ต่อ 7505
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0 2237 1856 ต่อ 351 kngwen@gmail.com
coop_tru@thairung.co.th

0 2281 6159,0 2283 paweenra@windowslive.com

0 2628 5308

cadcoop@cad.go.th

02 651 7324

PRAGAS3609@GMAIL.CO
M
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69

100522

สคิบ

นายเทพราช วิโนทัย

70

100523

บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า

นายปราโมทย์ อิทธิกุล

71

100526

สังคมพัฒนา

นายยงยุทธ สืบทายาท

72

100551

พนักงานองค์การสะพานปลา

นายวิชาญ แสงเดือน

73

100560

74

ผู้จัดการ
นางพรรณี โพธิ์คาย

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

เลขที่ 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น G (ฝั่งทางรถออก)
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

02-1634576

0 22213562

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

6412951-65

02-2152626-39

นางณัฐฐยา จันทร์เชียร

เลขที่ 328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ถนนเพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

0-2214-6000-9

0-2214-6010

นางสาวอารีย์ อุดมสิน

เลขที่ 149 องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 58 ถนน 0 2211 7300ต่อสหกรณ์ 0 2212 5899
เจริญกรุง แขวง สาทร เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 089-6802217
10120

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล นางพรทิพย์ ยศโต

นายจิรภัทร ชาตะมีนา

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

02-2177039

100572

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพท ศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ
ยศาสตร์มหิดล

นายคำบุญ พระโคดี

เลขที่ 6 ถนน โยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

02-354-5278

75

100591

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก นายทวารัฐ สูตะบุตร
ษ์พลังงาน

น.ส.สุกัญญา ลิมป์ปิยาภิรมย์ เลขที่ 17 ถนน พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

76

100596

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นายยุทธนาพงศ์ แดงเพ็ง

นางเตือนใจ จูมณี

เลขที่ 75/7 ถนน พระรามหก แขวง ทุ่งพญาไท เขต 0 2201 7350
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-2017350

77

100608

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี

นางนิภา ตรงเที่ยง

เลขที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 0 2280 9000 ต่อ 2141
แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2280 9041

saving_cooperative.soc@hotm
ail.com

78

100618

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

คุณสุขจิตร ประยูรหงษ์

คุณไพบูลย์ คละจิตร์

เลขที่ 321 ถนน ราชดำเนินนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต 0 2628 6775
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2628-6775

wangparus.saving@gmail.co
m

79

100626

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พล.ต.ทรงพล สกดเสาเงิน

พ.ท.พิฆราช สุริยะ

เลขที่ 232 ถนน ศรีอยุธยา แขวง วชิระ เขต ดุสิต

0

phol1_ro_or@hotmail.com

02-200-7658

scibcoop@gmail.com

co-op@phyathai.com

0 2223 0021 - 9 ต่อ 368 ,
455

02-2824186 - 9 ต่อ
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ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร 10300

91053
094-6588558

โทรสาร

80

100650

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายนลทวัช สมาธิ

นางอาภรณ์ จันทร

เลขที่ 13 ถนน พิชัย แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

81

100693

บี.เอ็น.เค. กรุ๊ป

นายธนิต พุทธพรมงคล

นายสุทธิวงศ์ เข็มนาค

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

0 2675 8497

82

100708

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายผสุ โลหารชุน

นายสิงห์ จงประเสรฺิืฐ

เลขที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน พระรามที่ 6
แขวง ไม่ระบุ เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-354-3398

83

100709

พนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสงเ ร.ท.จรัญ รองชินแก้ว
คราะห์ทหารผ่านศึก

นางสมใจ ยังประดิษฐ

เลขที่ 420/3 ถนน ราชวิถี แขวง ราชเทวี เขต ราชเทวี 02 644 6015 ต่อ 11370 02 644 6015
กรุงเทพมหานคร 10400
,11379

84

100714

เครือปิ่นทอง

นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ

นายปริญญา เพ็ชรจรัส

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

0 2683 0392-3

85

100723

พนักงานธนชาต

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

นางสุนันทา เพียรพิทักษ์กิจ

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

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

86

100742

กลุ่มเม่งเซ้ง

นายศิริพงษ์ คุนุผกาพันธ์

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

87

100748

กรมโยธาธิการ 2529

นายชัยยา เจิมจุติธรรม

นายไพฑูรย์ นนทศุข

88

100751

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผ.ศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล

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

89

100767

พนักงานโรงแรมเอเชีย

นายภูมิชัย หรูธนศักดา

90

100775

สิทธิพรแอสโซซิเอส

นางปราณี สุรพลชัย

0 2202 4577 , 0 2202
4588

0 2809 4111

เลขที่ 218/1 ถนน พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต 0 2299-4343
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

0 2669 3264

อีเมลล์

0 2683 3340

cltsaving@gmail.com

co-op@dip.go.th

pco.pco@outlook.com

0 2809 4111 ต่อ 1124
0 2619-6943

ning_chanidapa@hotmail.com

0 2244 5470

0 2244 5471

sdu-cop@dusit.ac.th

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

0 2217 0808 ต่อ 5512

0 2215 2645

pamatoyt@asiahotel.co.th

นายไกร แก้วสว่าง

0 2433 8331 ต่อ 110,
118, 306

เลขที่ 451 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

apichart@sithiphorn.com
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91

100797

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ นางสุนีย์ อภิชาติกุลชัย
ยวแห่งประเทศไทย

นายศิลาชัย สุหร่าย

เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต 0 2250 5500 ต่อ 3565- 02-2505623
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3567

Por_819@msn.com

92

100809

กรมการทหารสื่อสาร

พ.อ.สรวุฒิ สาลี

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

0 2297 5408

sigralcoop@gmail

93

100811

พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ นายธีระชัย ขันธิกุล

นางวีณา เก็ดสะวา

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

02 2477000

0 2247 7016

weena_ketsawa@ajinomoto.c
om

94

100814

โรงพยาบาลตำรวจ

พ.ต.อ.ดนุกฤต กลัมพากร

นางสาวพวงพิศ จันทร์เอียด

เลขที่ 492/1 อาคารศรียานนท์ แขวง วังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02 2511070

02-6525330

info@policehospitalcoop.com

95

100815

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

นายสุชาติ พลายศิริ

นางสาวจันทนา วงษ์วานิช

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

0 2238 3063#1220

0 2236 8890

pichamonc@ssi-steel.com

96

100827

กรมบัญชีกลาง

นางญาณี แสงศรีจันทร์

นางสาวราณี กุ๋ยเกิด

เลขที่ กรมบัญชีกลาง ถนน พระรามที่ 6 แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

0 2298 6485 , 0 2273
9550

0 2273 9550

coop_cgd@hotmail.com

97

100830

พนักงานโนโวเทล กรุงเทพฯ

นายมนัส คำพานุตย์

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

0 2209 8880

98

100831

ตั้งฮั่วเส็ง

นางสาวดวงทิพย์ กิตติมาสถาพร นางสาวนํ้าทิพย์ คนซื่อ

เลขที่ 289 ถนน สิรินทร แขวง บางบำหรุ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

0-2434-0448 ต่อ 8384

0-2434-6057

99

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

100

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

101

100862

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อ น.ส.วารุณี ชลายนนาวิน
ม

นางสาวจิรัชยา บำรุง

เลขที่ 118/1 ซอยพิบูลวัฒนา หมู่บ้าน อาคารทิปโก้ 2 0 2265 6681
ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2265 6641

102

100890

ในเครือโปลิโฟม

นางสาวอรุณี ชุ่มจิตร

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

0-2451-8549 และ 0- arunee_ch@polyfoamgroup.c
om

พล.ต.วสันต์ สวนแก้ว

นายปรีชา อ่อนบุญเอื้อ

tscc_046744@tanghuaseng.co
m
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103

100897

พนักงานซิงเกอร์

นายนิติพัฒน์ การพัดธี

104

100902

วังเดิม

105

100918

106

ผู้จัดการ

โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

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

0 2352-4799 กด 5

Singercooperative@singerthai
.co.th

พลเรือโท อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ นาวาเอกหญิง นริศา

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

02 465 6362

wsc.navy@gmail.com

กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นางกอบแก้ว อัครคุปต์

นางสาวจินดา นริศรานุกูล

เลขที่ 75/47 ถนน พระราม 6 แขวง พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0 2333 3935

mostesccl@gmail.com

100921

อมรินทร์ทวีสุข

นางเมตตา อุทกะพันธุ์

นางสาวพรรัตน์ ลี้นิยม

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

0 2422 9999

107

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

108

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

109

100931

กระทรวงคมนาคม

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม เลขที่ 38 ถนน ราชดำเนินนอก แขวง วัดโสมนัส เขต 0 2283-3135
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2283 3145

cooperative14072@gmail.com

110

100939

สโมสรรถไฟ

นายวีระชัย ศรีสวัสดิ์

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

railway_coop@hotmail.com

111

100942

บริษัทสยามกลการ

นายปราโมทย์ อิทธิกุล

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

siamcoop891@gmail.com

112

100946

กรมแผนที่ทหาร

113

100964

ไทย บี เอ็ม เอ

พลโท กฤษณ์ รัมมนต์

นายอาภา เปมะวิภาต

ที่อยู่

02-333-3970

0 2216 2160

0 2215 3018

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

0 2622 2147

นางสาววัลภา พรมผิว

0 2257 0355

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

Vallapa@thaibma.or.th

ชสอ.
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
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ลำดับ เลขที่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

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

โทรสาร
02-2725353

อีเมลล์

114

100973

กรมการขนส่งทหารบก

พลตรีธวัชชัย พัดทอง

dlt_sahakorn@hotmail.com

115

100996

ตำรวจสำนักงานกำลังพล

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ พล.ต.ท.ธนู ชัยนุกูลศิลา

เลขที่ 490 กรมตำรวจ อาคาร 19 ชั้น 1 ถนน
พระรามที่1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 2205 1916-7

0 2254 5022, 0 2251 p_saving@hotmail.com

116

101012

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช

นางสาวจิณห์นิภา แสมขาว

ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2273 9020 ต่อ 3203

02-2739098

117

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

118

101024

หน่วยราชการในพระองค์ ๑

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย

นายปรีชาญ อินทรไพโรจน์ เลขที่ อาคาร 602 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ซอย- 0 2280 8710 ต่อ
หมู่ - หมู่บ้าน - ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต 4913,4924 ,089-7785898
กรุงเทพมหานคร 10300

119

101035

เอไอเอส

นางทิพย์มณี แคว้นดอนฉิม

นายเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร

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

0 2299 5851

120

101039

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

นางทิพย์ประภาพ ติวรเกียรติ

นายรอมดอน มะมัย

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

0 2630 0300

0 2630 0322

121

101044

ธพว.

นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์

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

0 2265 4067

0 2265 4067

-

122

101046

พนักงานกลุ่มบริษัทแทค

นางอรัญญา เพิ่มสิน

นายสรรชัย เมฆไฟกุณฐ์

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

02-202-8688

tacsavings@gmail.com

123

101050

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

นางสาวสมศรี หลิมตระกูล

เลขที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนน ราชสีมา 0 2241 8250-1
แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 11300

0-2241-8252

dlasaving@hotmail.com

124

101086

ป.1 รอ.

พ.อ.สิฐิจักษ์ ร่มโพธิ์ซี

พันโทนัฐพล วิเชียรวรรณ

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

fiscalcooperative@gmail.com

0 2354 4340

0 2241 5710-4 ต่อ 92195 0 2241 5710

aiscoop@ais.co.th
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โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมลล์

125

101088

ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

นายอดิศร แก้วบูชา

นายเฉลิมชัย ชมแสง

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

0 2682 6301

sdsaard@d1asia.co.th

126

101092

ของพนักงานโรงแรมอโนมา

นางสาวศิรินทร ภูยาธร

นายกวีรัตน์ อยู่สมบูรณ์

เลขที่ 99 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0 2655 5555ต่อ7424

0 2255 3432

127

101115

เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

นายศุภโชค ศิริวัฒนา

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

0 2294 3471

128

101116

สำนักงบประมาณ

นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์

นายทรงยศ โรจนวีระ

เลขที่ สำนักงบประมาณ ถนน พระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

0 2273-9226-7
(การเงิน),0 22651071

02-2739061

savings_bb@outlook.co.th

129

101158

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป นายธนากร คัยนันท์
ราบปรามยาเสพติด

นายสุพจน์ อุปลา

เลขที่ 5 อาคารสำนักงาน ปปส. ซอยบุญชูศรี ถนน
ดินแดง แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

02-2470901 ต่อ
1117,1118,3209

02-6444946

co-op-oncb@hotmail.com

130

101161

เครือบางปะกอก

นางลภัสลดา เฟื่องฟูสถิตย์

นางสาววริษฐา โพธิ์จันทร์

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

0 2877 1111 ต่อ 11150 0 2877 2850

131

101163

เฉลิมชัยชาญ

นายนิรันดร์ สีทาหงษ์

นายสกล อุปดิษฐ

เลขที่ 536,536/1 ถนน เอกชัย-บางบอน แขวง
บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

02-8989050-69

132

101167

สำนักงาน กสทช.

นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์

นางสาวอัจฉรา ปัณยาวณิช

เลขที่ 87 สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5
ถนน พหลโยธิน 8 (สายลม) แขวง สามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

0 2271 0151-60 ต่อ 491 0 2278 3283

133

101172

โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์

นายผดุงศักดิ์ จตุรักษ์สมัย

เลขที่ 2 ตึกสิรินธร ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี ถนน 02-3548062 02-3549151- 02-3544130
พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี
5 089-6826608
กรุงเทพมหานคร 10400

rajavithi@hotmail.com

134

101174

ตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล นางอุดมรัตน์ ดำขำ

เลขที่ ชั้นล่าง อาคาร 19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนน พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

coop.police@gmail.com

sahagroupcoop@gmail.com

0 2898 9057

(02) 205-2250,20502-2527436
1203,252-7436,252-9110

sahakorn_ccc@chalermchaich
an.co.th
coop_nbtc@outlook.co.th
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ผู้จัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

135

101175

สวนมิสกวัน

พลโท เทพพงศ์ ทิพย์จันทร์

พ.อ.ภูมิรัชต์ ดุษฎี

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

136

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

137

101200

ปิ่นทองกรุ๊ป

นายปริญญา เพ็ชรจรัส

นายอัครพนธ์ จันทร์ศรี

138

101215

กรมทางหลวงชนบท

นายวิศว์ รัตนโชติ

139

101218

พนักงาน กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี

นายอำนาจ เพ็ญพงษ์

โทรสาร

อีเมลล์

0 2628 6442

sahakorn.area1@gmail.com

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

0 2417 0154-9

pcopinthong@gmail.com

นางสาววิมล ตั้งธนศฤงคาร

เลขที่ เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต 0 2551 5373
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

0 2551 5374

นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรศรี

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

02-655-0666 ต่อ 5723

pejiraporn@bigc.co.th
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