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เวลาที่พิมพ์: 10:03:12

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 11/03/2563

หน้าที่: 1

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

1 100019 ครูลพบุรี นายปัญญา แก้วกาลึก นางวราพร ดอกเทียน เลขที่ 7    ถนน พหลโยธิน ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3641 4165 adminloptsc@gmail.com0 3641 1223

2 100020 ครูสิงห์บุรี นายสุเมธ จันทร์หอม นางรุจี ชื่นชม เลขที่ 43/2  หมู่ 4   ตำบล ต้นโพธิ์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี 16000

036-813533-5 ต่อ 116 sing16000@gmail.com036-813533-5

3 100027 ครูสระบุรี นายเล็ก ทาเพชร นางมะลิ เจริญทรัพย์ เลขที่ 79  หมู่ 3  ถนน บายพาสเลี่ยงเมืองสระบุรี ตำบล
ดาวเรือง อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0-3631-6081 sttcc2553@hotmail.com0-3631-6078-9, 065-665-
7348

4 100031 ครูชัยนาท นายสมควร ทองฤทธิ์ นายพนม จงอยู่วัฒนา เลขที่ 248  หมู่ 5   ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท 17000

0 5641 4184 chainattsc@hotmail.com0 5641 1067

5 100055 ครูอ่างทอง นายดิเรก บำเพ็ญ นายเจริญฤทธิ์ กระแสร์ เลขที่ 99    ถนน โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบล บ้านอิฐ
อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

035-612040 atsc-angthong@hotmail.com035-611023 035-614754

6 100062 ครูพระนครศรีอยุธยา นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ นายดิเรก เนคมานุรักษ์ เลขที่ 102  หมู่ 6   ตำบล ลุมพลี อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

0 3570 4840 ayutthayatsc@gmail.com0 3570 4838-9,081-
8515262

7 100103 กรมที่ดิน นายประทีป  กีรติเรขา นายสุชาติ  เต็งสุวรรณ เลขที่ 117  หมู่ 9  ถนน ติวานนท์ ตำบล บางพูด อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

02-1942380 landcoop@hotmail.com02-1942377-79

8 100115 ครูปทุมธานี นายสำเริง ทองมอญ นายสมควร ธิตญาติ เลขที่ 62/1    ถนน พัฒนสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

02-5812808 pathum.tsc@hotmail.com02-5816371

9 100128 ครูนนทบุรี ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย นายมานัส บรรจงใหม่ เลขที่ 776    ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2969 8200 ntbcoop@hotmail.co.th0 25254270-2

10 100131 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน รศ.จำรูญ  ตันติพิศาลกุล นางวนิดา  ภู่อารีย์ เลขที่ 55/1  หมู่ 11  ถนน ลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา (คลอง 9)
ตำบล บึงทองหลาง อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
12150

02-2795034 ต่อ 116 pathum.credit1975@gmail.co
m

0 2987 1860-70 ต่อ 1201

11 100132 ตำรวจอ่างทอง พ.ต.อ.ชลาวุฒิ  ไพรวรรณ์ พ.ต.อ.สมชาย  คงทัศน์ เลขที่ 130 กองกำกับการตำรวจภูธร จ.อ่างทอง  หมู่ 8
ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง
14000

035 610 772 patg2516@gmail.com035 610 771

12 100160 ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล พ.ต.ท.สมบัติ แจ้งเจริญ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอยุธยา    ถนน
ป่าโทน ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

035-323472 police0160@gmail.com081-7040022
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จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

13 100168 ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกษะกุล พ.ต.อ. กิตติ์ธเนศ เลขที่ 2/1 ซอยนนทบุรี 39 หมู่ 5   ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02-5801779 plncoop@hotmail.com0 2591-6429

14 100169 ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พล.ต.ต.โกศล บัวประเสริฐ พ.ต.อ. ธนดล แก้วอุบล เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี     ตำบล
ไม่ระบุ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

(036) 511773,0 3650 punpitcha_van@hotmail.com0 3652 4652 ,0 3650
7218

15 100206 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรี สุรทร โตรอด พ.ต.อ. นิธินันท์ เต็มศิริวัฒน์ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี    ถนน
นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

036 421662(036) 421662

16 100217 โรงพยาบาลอ่างทอง นพ.วีระ ปิยะสิงห์ นางสาวราตรี แฉล้มภักดิ์ เลขที่ 3    ถนน เทศบาล 6 ตำบล บางแก้ว อำเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

0 3562 0803 sahakornangthong@gmail.co
m

0 3562 0803

17 100222 พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) นายเจษฎาคม ดวงไสย นายสุดใจ โสภาคย์ เลขที่ 50/9  หมู่ 3  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-9022510sahakorn.goodyear@gma
il.com

18 100241 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายสุริยะ สาเอี่ยม นายณรงค์ วงศ์สกุล เลขที่ 99/55 ซอย3/1 หมู่ 3 หมู่บ้าน อิมเมจ ถนน
บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11100

0 2559 3850 sccbmta05@hotmail.com0 2559 2705 - 9

19 100249 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นางศิราณี อิทรพงษ์ เลขที่ 88/20 อาคาร 2  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2591 8197 mophngocoop@gmail.co.th0 2590 1263 - 4

20 100251 สยามบรรจุภัณฑ์ นางสถาพร  จันทร์สุภากุล เลขที่ 101/66 เขตอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 20   ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02 529 377502  5290065 ต่อ 242

21 100265 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์  แป้นสัมฤทธิ์็ นางถวิล  ปัญญางามเนตร เลขที่ 9/9  หมู่ 9   ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

02 503 3624 tin_tawin@hotmail.com02 503 3624

22 100271 กรมควบคุมโรค นายแพทย์อนันต์ อริยชัยพาณิชย์ นางสาวภาวนา องคานุภาพ เลขที่ 88/21  หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0-2965 9379 ddc_saving@hotmail.com0 2590 3078

23 100276 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น.ส.สุรัชนี  เศวตศิลา นางอรัญญา  วิริยะโพธิชัย เลขที่ 88/7  หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02 589 7195 tcclodmsc@hotmail.com02 589 7195
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24 100280 โรงพยาบาลสระบุรี พญ พนิดา มุกดีพร้อม นพ.สุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์ เลขที่ 18    ถนน เทศบาล 4 ตำบล ปากเพรียว อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 36211684 srbr.coop2525@gmail.com036-211684

25 100301 กองบิน 2 นาวาเอกเจษฎา  แท่งทองคำ นาวาเอกกมล  พิบูลรัตนสังข์ เลขที่ แผนกการเงินกองบิน 2    ถนน พหลโยธิน ตำบล
เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036 486380-2 ต่อ wing2_coop@hotmail.com036 486380-2 ต่อ 50928

26 100315 พนักงาน บมจ.
เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด
(ประเทศไทย)

นายสนั่น  แจ้งศรี นายสาธิต จันทร เลขที่ 1/6 กม. 32-33    ถนน พหลโยธิน ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

malai.keawjunpetch@lixil.co
m

0 2901 4455 ต่อ 3110

27 100316 สหภาพแรงงานไทยเรยอน นายลิขิต  มีบำรุง นายเกษมศรี เมฆหมอก เลขที่ 36  หมู่ 2  ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล โพสะ
อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

035 672 127 sahakorntrc@hotmail.com035 672 127, 035 672
129,095-5176507

28 100323 กระทรวงพาณิชย์ นายสมชาติ สร้อยทอง นางสาวนาตยา ดาวเรือง เลขที่ 44/100  อาคารสวัสดิการ 2 ชั้น 3    ถนน
นนทบุรี1 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000

0-2507-6277 sccmoc@gmail.com0 2507-6275-8

29 100329 สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายจรัล รอดพิพัฒน์ นางเทียมจันทร์ วิชิตะกุล เลขที่ 122 สนง.สาธารณสุขอ่างทอง    ถนน โพธิ์พระยา
ตำบล บ้านอิฐ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง
14000

0 3561 4188 angthongph.coop@gmail.com0 3561 4188

30 100333 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.สุรพงษ์  ถนอมจิตร พ.ต.อ.ประเวทย์  ต้นสมบูรณ์ เลขที่ 92 กองกำกับการตำรวจจังหวัดปทุมธานี  หมู่ 1
ถนน เทศปทุม ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2581 7922 Pathumtaniprovincialpolice@
gmail.com

0 2581 7922-23

31 100337 พนักงานสหกรณ์ลพบุรี นางอรเพ็ญ ปาลวัฒน์ นางอุไรวรรณ ทรัพย์มา เลขที่ 9  หมู่ 8   ตำบล บางขันหมาก อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3642 5111(036) 424 666

32 100341 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
ยีแห่งประเทศไทย

นางสายสุรางค์ โชติพานิช นายสุเมธ ภูมิอภิรดี เลขที่ 35 ม.3 (เทคโนธานี)     ตำบล คลองห้า อำเภอ
คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2577 9237 tistrcoop@yahoo.com0 2577 0989 , 0 2577
9237

33 100366 พนักงานไทยบริดจสโตน นายบุญเลิศ  คาบุตรดี นางอรัญญา  มาลัยรัตน์ เลขที่ 14/3  หมู่ 1  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2516 9119 co-opbs@hotmail.com0 2901 2032

34 100368 ศูนย์การบินทหารบก พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส พ.อ.ชูรัตน์  จิพยัคฆ์ เลขที่ 303 ศูนย์การบินทหารบก  หมู่ 7   ตำบล
เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160

036 486 166 aavnc-saving@hotmail.com036 486 166
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35 100371 สาธารณสุขชัยนาท นายพินิจ เกษสาคร นางสุพัตรา วอเพชร เลขที่ 61/6 ซอยสุวรรณอุทิศ    ตำบล ในเมือง อำเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000

0 5641 4076 cn.phcoop-55@hotmail.com0 5641 2514

36 100394 กองพลทหารปืนใหญ่ พันเอก วีระพงษ์ ศรีรัตน์ เลขที่ 89 กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม  หมู่ 9
ตำบล ท่าแค อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160

0 3678 6389 adscoop@hotmail.com0 3678 6389

37 100413 สำนักงาน ก.พ. นายภาณุ สังขะวร นางทัศนีย์ วังสว่าง เลขที่ 47/111 สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี  หมู่ 4   ตำบล
ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2547 1872 coop@ocsc.go.th0 2547 1000 ต่อ6237

38 100420 เขาสามยอด พล.ต.ชัชวาล  บูรณรัช พันเอกประภาส  อาจคิดการ เลขที่ 35 โรงพยาบาลอนันทมหิดล  หมู่ 6  ถนน
พิชัยดาบหัก ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

036 785 803 khaosamyod.coop@gmail.co
m

036 785 803

39 100424 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายสมยศ โอสนานนท์ นางดารณี  วงศ์มาลาสิทธิ์ เลขที่ 9/1  หมู่ 5  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-350-3403 daranee.w@bu.ac.th02-4073888 ต่อ 2497

40 100425 สหภาพแรงงานไทยคูราโบ นายสุรัตน์ จันทร์กันเพ็ญ นายศุภกฤต ชูความดี เลขที่ 14/8  หมู่ 1  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2516 4843 SAHAKORN_THAIKURAB
O@HOTMAIL.COM

0 2516 4843

41 100429 พนักงานอูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ นายสุรศักดิ์ นวลบุญมา เลขที่ 101/46 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 20  ถนน
พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120

0 2529 0418(02)5291167-8

42 100431 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พันเอก ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ร้อยเอก กิตติยศ ขำประไพ เลขที่ 120  หมู่ 5  ถนน พหลโยธิน ตำบล ถนนใหญ่
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036-771007 coopthai.com/rdf31036 621808

43 100435 ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย

นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ นางประภา รักแก้วมณี เลขที่ 160    ถนน มิตรภาพ ตำบล มิตรภาพ อำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180

036-909694 Coopdpo@gmail.com036-909694

44 100441 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ท.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ พันเอกกอสิน กัมปนยุทธ์ เลขที่ 308/96 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ตึกเอราวัณ     ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3642 1765 ต่อ 12 swccoop@hotmail.com0 3642 1765,093-
0811344

45 100472 กรมราชทัณฑ์ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ นางอังคนึง เล็บนาค เลขที่ 222 อาคารกรมราชทัณฑ์    ถนน นนทบุรี 1
ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
11000

0 2525 0450, 0 2526 saving.correct@hotmail.com0 2967 2222 ต่อ 314 -
316,0 2967 3567
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46 100474 ป.ป.ช. นายโกศล ขำศิริ นางยุพิน ฉินนะโสต เลขที่ 361    ถนน นนทบุรี ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

appleket2007@hotmail.com0 2528 4800 ต่อ 1117

47 100478 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ พันเอก ชุมพล  พิมพาภรณ์ เลขที่ สนง.กองบังคับการกองพัน ค่ายพหลโยธิน
ตำบล เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
15160

0 3648 77940 3648 7794

48 100482 บางกอกกล๊าส นางสาวเพลินพิศ เทียนสว่าง นางสาวเกศมณี ศิริสุวรรณ เลขที่ 47/1  หมู่ 2  ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล บึงยี่โถ
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110

0 2533 1578 yajit.j@bgiglass.com02-8347000 ต่อ
7230,7357,7307

49 100486 สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค นายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง นางสาวนันทนา มาลัย เลขที่ 44  หมู่ 1   ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง 14000

0 3567 21730 3567 2173

50 100492 พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบา
ล

นางผกาพรรณ วีระไวทยะ นางเดือนฉาย ภู่บัว เลขที่ 359    ถนน นนทบุรี-สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2528 9955 v5202100582@gmail.com0 2528 9952-3

51 100498 กรมอนามัย ทันตแพทย์สุธา  เจี่ยรมณีโชติชัย นายวิทยา  ประเทศ เลขที่ 88/22    ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02 591 8190 anamai4466@gmail.com02 591 8190, 02 590
4226, 02 590 4233

52 100513 ประปาเขต 2 นายไชยยศ ศรีรัตนกูล นางนิภาพร อินทร์อุดม เลขที่ 52    ถนน มิตรภาพ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

036-351929036-351929

53 100515 สาธารณสุขสระบุรี นายสาโรจน์ ภู่พัฒน์ นางณัฏฐกานต์ วงษ์จันทร์งาม เลขที่ 56    ถนน เทศบาล 3 ตำบล ปากเพรียว อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3622 3874 coopsbh@gmail.com0 3622 3806, 092 254
3881

54 100517 สหภาพแรงงานอินโด - ไทย นายสุวิทย์ คิดรอบ นางพรภิรมย์  บุตรศรี เลขที่ 25  หมู่ 1  ถนน อุดมสรยุทธ ตำบล เชียงรากน้อย
อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

0 3526 18350 3526 1835

55 100519 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายสมชาย ปรัชาทวีกิจ นางสาวสุนทรี เทพมณี เลขที่ 88/24  หมู่ 4   ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2590 7022 fdacoop@gmail.com0 2590 7133

56 100525 มหาวิทยาลัยรังสิต นายประทีป นรินทรางกูร ณ นายปัญญา พันพอน เลขที่ 52/347     ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

02 7916000 ต่อ 384302 7916000 ต่อ 3843
,3844

57 100532 ร่มเกล้า นายประเสริฐ บานไผ่ นางสำราญ ปราบจันดี เลขที่ 292 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 31    ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 25570 42230 2543 9754



ชสอ. 13

memb_report03 ภูมิภาค กลาง

/

เวลาที่พิมพ์: 10:03:13

รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
วันที่พิมพ์: 11/03/2563

หน้าที่: 6

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

58 100540 สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม นายอนันต์ ปะเกียร นายธนาสินธุ์ จอมดวง เลขที่ 30  หมู่ 14  ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2909 1349 sahakornnikkei@hotmail.com0 2909 1349

59 100545 สาธารณสุขลพบุรี นายธนนันทน์ แย้มสุคนธ์ นางอุไรวรรณ ทรัพย์มา เลขที่ 260/55  หมู่ 1  ถนน พหลโยธิน ตำบล
เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3641 3520,0 36780 3678 5446 , 08 9801
4704

60 100604 พนักงานบริษัทไลท์ออน
อิเลคทรอนิคส์

นายบุญส่ง  ขัตวัฒน์ นางสาวกัญญา  วิเชียร์ศิลป์ เลขที่ 38/4  หมู่ 1  ถนน รังสิต-องครักษ์ ตำบล บึงยี่โถ
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

02-9916837 Coop_litcon@yahoo.co.th0 2533 1208-16 ต่อ 355

61 100605 พนักงานฝาจีบ นายธัญญา สายสิน นางนวลจันทร์ สมตัว เลขที่ 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46    ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2974 0762 MARAYARDBOON9@GM
AIL.COM,Nualchan@crowns
eal.co.th

0 2633 0450 ต่อ 685 ,
686

62 100607 ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุ
ธ

พล.ต.ขนบ พัฒนเจริญ พ.ท.ไชยวรรณ สุวรรณโชติ เลขที่ 37     ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

02-963866002-9638660

63 100625 สำนักงานชลประทานที่ 12 นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง นายสายันต์  พูลจันทร์ เลขที่ 379  หมู่ 5   ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา
จังหวัด ชัยนาท 17150

056-405-271 chaophraya1977@gmail.com086 449 4001

64 100631 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.ท.กระสินธฺุิ์ ธรรมลักษณา น.ส.มลประภา หลวงไชย เลขที่ 5  หมู่ 2  ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองยาว อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3622 5225 shkrn029363824@gmail.com0 3622 5059

65 100638 สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์อาทร วรุณบรรจง นายจิระวัฒน์ ศรีเอมโอฐ เลขที่ 130  หมู่ 4  ถนน อู่ทอง ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

035-244683 cm-ot@hotmail.com0 3524 4683

66 100640 โรงเรียนเอกชนปทุมธานี นางพูนทรัพย์ เผ่าพันธ์ เรืออากาศโท ชโลทัย ชื่นวิทยา เลขที่ 37/2  หมู่ 3  ถนน พหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบล คูคต
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2531 2239 sahakorn_school@hotmail.co
m

0 2531 2239

67 100660 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นพ.สกล สุขพรหม นางสุทธาทิพย์ เฟียประโมง เลขที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า     ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

5270246  ต่อ 2109 , 2110

68 100669 ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ พ.อ ชำนาญ สุวะนาม พ.อ. ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร์ เลขที่ 14    ถนน พระยาพิชัยดาบหัก ตำบล เขาสามยอด
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3678 5969 wpc_co_opp@hotmail.com0 3678 5970-9 ต่อ
36281,36356

69 100674 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นายดนัย ทุริยานนท์ นางชนิดา สยุมภูรุจินันท์ เลขที่ 86  หมู่ 8   ตำบล ธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี 18120

0 sahakorn11phraphutthabat@g
mail.com

(056) 266111  ต่อ 1501
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70 100679 สาธารณสุขปทุมธานี นายสุรัตน์ สุขประเสริฐ เลขที่ 83    ถนน ปทุมธานี-รังสิต ตำบล บางปรอก
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0-2000-6704 sahakornpathum@gmail.com0-2000-6704,08-8554-
2420

71 100685 พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

นายพนม เหิมขุนทด นายสุเวช จงจิต เลขที่ 107 นวนครโครงการ 3  หมู่ 18   ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2909 6071 coop-jvc@jket.co.th0 2909 6070 ,0 2909
2105-9 ต่อ 350

72 100692 กรมสุขภาพจิต นายวชิระ เพ็งจันทร์ นายวิวัฒน์ ยถาภูธรนนท์ เลขที่ 88/20 กรมสุขภาพจิต    ถนน ติวานนท์ ตำบล
บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
11000

0 2951 14570 2590 8190

73 100704 กรมการแพทย์ ทันตแพทย์ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์ นางสาวสุชาดา เอี่ยมรอด เลขที่ 88/23  หมู่ 4  ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2965 9845 dmscoop@hotmail.com02-580-7648,085-908-
2513

74 100712 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ นายไกรศล  โมกขมรรคกุล เลขที่ 39 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  หมู่ 1   ตำบล
คลองหก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110

02-5775037 scc.rmut@gmail.com02 549-4085-7

75 100724 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายบุญส่ง แก้วจรัส นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ เลขที่ สนง.สาธารณสุขจ.นนทบุรี  หมู่ 8  ถนน
รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2580 1357 ssjnoncoop@gmail.com9503071 - 6  ต่อ 139

76 100729 พนักงาน บริษัทคาร์ตัน ออปทิคัล
(สยาม)

นายบุญส่ง ขัติวงษ์ นางสาวกัญญา วิเชียรศิลป์ เลขที่ 100 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 18   ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

9095931-40

77 100730 โรงพยาบาลบ้านหมี่ นางสาวสุกัลยา ศรัทธาธรรมกุล นส.อรวรรณ พรมทะบุตร เลขที่ 139 อาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2    ถนน
ประชาอุทิศ ตำบล บ้านหมี่ อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี 15110

036-472803 orawanprombut@gmail.com089 5385722,0 3647-
2051-6 ต่อ 373,036-
472803

78 100735 พนักงานบริษัท รอยัลปอร์ซเลน นายชัชวาลย์  ทองนุช นายสมพร  ขังสร้อย เลขที่ 36  หมู่ 1  ถนน สุดบรรทัด ตำบล ตาลเดี่ยว
อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110

0 3624 6038 rpc_coop@hotmail.com0 3624 6038,098-
5498962

79 100737 พนักงานแคนนอน(ประเทศไทย) นายทรงธรรม  มากมี นางบุษกร  พนาวาส เลขที่ 89  หมู่ 1   ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

bussakorn@cht.canon.co.th035 350080 ต่อ 1100,
1111

80 100747 กรมพลาธิการทหารบก พลโท พิษณุ  บุญรักษา พันเอก  ยุทธนา  ธรรมธร เลขที่ 3    ถนน ติวานนท์ ตำบล ท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 29508100 rtasavings@hotmail.com0 2950 8100

81 100749 พนักงานกลุ่มบริษัท พรีไซซ นายวินัย เสนาดี นางปลื้มจิตร เอมวัธนา เลขที่ 1/333  หมู่ 9   ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด 0 2584 26300 2584 2367 ต่อ 223,224
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รายงานรายละเอียดสหกรณ์สมาชิก
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หน้าที่: 8

ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
จังหวัด นนทบุรี 11120

82 100750 พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ นายอิสมาแอล มะหะหมัด นายสันติ  คำใจ เลขที่ 101/59-3  หมู่ 20  ถนน พหลโยธินนวนคร ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-5290074 cooperative@daisin.co.th02-5290070-3 ต่อ 133

83 100754 พนักงานโตชิบา ทีพีที น.ส.ลัดดาวัลย์  รักที่พี่ง นายอังกูร ไพศาล เลขที่ 144/1  หมู่ 5   ตำบล บางกะดี อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2501 11320 2501 1400 ,

84 100763 กรีนสปอต นายอัครเดช  กันตะกนิษฐ์ นายธวัชชัย  วิวัฒนบรรจง เลขที่ 2 ซอยรังสิต - นครนายก 46   ถนน รังสิต-
นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12130

02 533 0442-9 ต่อ thawatchai@greenspot.co.th02 533 0442-9 ต่อ 1740

85 100770 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี นายมาโนช สินธุจริวัฒร นายบุญญฤทธ์  ปะโสทะกัง เลขที่ 47/156  หมู่ 1   ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2991 6651 ต่อ 1070 2991 6641 ต่อ 103

86 100777 สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ นายนักสิทธิ์ คุ้มชนะ นางวรนิษฐา เหล็กเพ็ชร์ เลขที่ 54  หมู่ 5  ถนน สุดบรรทัด ตำบล ตาลเดี่ยว
อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110

0 3624 6162 tec00777@gmail.com0 36247387,036240100
ต่อ 404

87 100787 สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล
(ไทยแลนด์)

นายสมคิด สะเริญรมย์ นางปณิตตา บุญสกุลรัตตนะ เลขที่ 213  หมู่ 4   ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18260

0 3632 9291 sahakornflu@hotmail.com0 3632 9430

88 100792 เทพพัฒนาสัมพันธ์ นายสิทธิชัย อ้นใจธรรม นางยุภา   สัมฤกธิ์สุขสันติ เลขที่ 220/1     ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2581 61410 2581 1211 - 3

89 100804 พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. นายชัยสิทธิ์ มิตรบำรุง นางชลลดา มีแสง เลขที่ 258 ซอยรังสิต - นครนายก 49    ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2996 2485 irc@irctcoop.com0 2996 0890 ต่อ 192

90 100812 โสสุโก้ นางสาวสุนันทา คัมภิรานนท์ นางเพ็ญนภา สมสนิท เลขที่ 33/2     ตำบล หนองปลิง อำเภอ หนองแค จังหวัด
สระบุรี 18140

0 3637 5085 pennapas@sosuco.com0 3637 5080 - 4

91 100813 สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล นายพัฒนา ปาณาสา นายประสาร  วงษ์มั่น เลขที่ 62  หมู่ 7   ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

0 3624 4595 sahakit_coop@hotmail.com0 3624 4595

92 100818 พนักงานซันแฟลค นายบัญชา มาประเสริฐ น.ส.วาสนา  อยู่นัยเนตร เลขที่ 1/30  หมู่ 5   ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13210

035-330467 sunflagcoop@gmail.com0 3533 0104 - 6 ต่อ 112

93 100819 พนักงานไซโก นายอำนาจ  นามประเส เลขที่ 104  หมู่ 18   ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120

02 909 6241 cooperative@seiko-spt.co.th02 529 2162 ต่อ 1922
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

94 100822 โรม อินทิเกรเต็ด  ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย)

นายสุรยศ บุญราศรี เลขที่ 102 เขตอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 20   ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2929 20960 2909-7100 ,0 2529
0777 - 81

95 100823 กลุ่มพนักงานเครือไทย - ไอชิน นายวินิช ผุดผ่อง นายวัลลภ ยมกกุล เลขที่ 101/90 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  หมู่ 20  ถนน
พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120

0 2529 1896 coop@attg.co.th0 2529 1890 ต่อ
7503,7509

96 100832 พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที นายเด่นภูมิ ป่วนกระโทก น.ส.สุภาภรณ์ คำอ่อน เลขที่ 58  หมู่ 9  ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2524 5075 coop031106@gmail.com0 2524 5075

97 100835 สหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร์ เลขที่ 68  หมู่ 1  ถนน มิตรภาพ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3625 19960 9080 3560 , 0 9537
9633

98 100846 พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์ นางวรรยา ผดาวัลย์ นายบุญกาย บุตรสะสม เลขที่ 32  หมู่ 1   ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

036-251708, 0 3632 karatcoop@gmail.com0 3632 0228

99 100861 พนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย นายวิโรจน์ สุรักษ์รัตนสกุล นายปิติวัฒน์ ผู้นำพล เลขที่ 41643  หมู่ 1   ตำบล พุกร่าง อำเภอ พระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี 18120

a.inboon@acc.co.th036 240700 ต่อ 176-177

100 100863 พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี นายบันเทิง  บัวโฉม พ.ต.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล เลขที่ 599/5  หมู่ 1  ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล
ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

0 3623 1205 coopsao@gmail.com0 3623 1205

101 100868 พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์
ไทย

นายสมเกียรติ ผลดีสุขสกุล เลขที่ 60/81 นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2
ซอย17 หมู่ 19   ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2831 6221-220 2831 6200-20 ต่อ 4915

102 100870 โอเรกอน น.ส.ณัฐบไม  ชัดเทา นายบุญรุ่ง คำคุณา เลขที่ 226 ซอยรังสิต-นครนายก 49    ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110

0 2996 2133 maliwan@oregon.co.th0 2996 2111-7 ต่อ 109

103 100879 เอพซิลอน ดร.ประเสริฐ ตันตยานนท์กุล น.ส.กุลนิศดา ศรียาภัย เลขที่ 335  หมู่ 3  ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล
บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี
11110

0 2571 2776 epsilonsaving@gmail.com0 2920 5094 ,0 2920
9930 ต่อ 302

104 100880 ดร.กร ท่านผู้หญิงนิรมล
สุริยสัตย์เพื่อพนักงานกลุ่มไทยโตชิบา

นางสุชาดา โตษะสุข นางวรรณา ตุลยาสิทธิพร เลขที่ 129/1-5     ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2589 01690 2591 9555 ต่อ 1444

105 100883 สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ เลขที่ 64/3  หมู่ 3   ตำบล โพกรวม อำเภอ เมืองสิงห์บุรี 0-3653-11000-3653-1111 ต่อ 120
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
จังหวัด สิงห์บุรี 16000

106 100884 ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพย์จันทร์ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ เลขที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี     ตำบล
ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000

036-312086 coop.polsri@hotmail.com036-312086

107 100891 ซัมโบ นายรังสี จันครา นางสาวมาลินี มุ่งซอนักสาง เลขที่ 55/188  หมู่ 13  ถนน พหลโยธิน ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-529-3068 saving@samboshindo.co.th02-5293326-9 ต่อ 135

108 100903 พรมไทย นายธำรงชัย ธนวุฒิกุล นางปราณี ป้องเช้า เลขที่ 80  หมู่ 1   ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2533-639202-9760123 ต่อ 260

109 100919 สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์ นายพงษ์ศักดิ์ พุทธทองศิริ นายไพรินทร์ สีสถานะ เลขที่ 66  หมู่ 1   ตำบล สองคอน อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18110

0 3625  1671036-251672-6  ต่อ 334
,08-1342-4263

110 100926 พนักงานมาจอเร็ตต์(ประเทศไทย) นายสมยศ ติรนวัฒนานันท์ นายอดิศร  เลาหวณิช เลขที่ 60/10 นวนครโครงการ2     ตำบล คลองหนึ่ง
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2529 0498 prasong@majorette.co.th0 2529 0496 # 115

111 100934 พนักงานแมกเนคอมพ์ นางเพียงใจ สุภารี นางสาวสมประสงค์ เลขที่ 162  หมู่ 5   ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13170

0 3521 53450 3521 5225 ต่อ 3579

112 100947 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโ
นโลยีแห่งชาติ

นายธีรวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ นายชูชาติ ขุนจันโท เลขที่ 111 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนน พหลโยธิน คลองหนึ่ง ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

0 2564 7369 info@nstda-coop.com0 2564 7300 ต่อ 132-135

113 100961 พนักงานฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล นายสมชัย ละลี นายสุภาพ  เชตพันธุ์ เลขที่ 47  หมู่ 3   ตำบล น้ำตาล อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 16110

0 3681 2669-700 3681 2664 - 8

114 100970 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร.อ.ศราวุฒิ ทวนหอม นางกาญจนา ฐบาง เลขที่ ศาลาประชาคม (ชั้น 2)
ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี     ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036 422872 tgc0970@gmail.com036 422872

115 100980 พนักงานเอยูที นายสุวรรณ เชื้อคำลือ นางสาวเสาวลักษณ์  เชื้อคำลือ เลขที่ 55/1  หมู่ 3   ตำบล บางระกำ อำเภอ นครหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

0 3571 6719 saowaluk@aut.co.th0 3571 6718-20

116 100985 พนักงานบริษัทบีอาร์เอฟ (ไทยแลนด์) นายอุดร กั๊วศรี นางสาวเบญจมาศ  อ่อนสำลี เลขที่ 34/1  หมู่ 7   ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี 12150

02-569-1176 charintip.kaewkaow.ext@brf-
br.com

02-987-8137-40 ต่อ
223,092-4706302
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ลำดับ เลขที่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์......จำกัด ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์

117 100986 โตชิบาแคเรียร์(ประเทศไทย) นายพชรคมน์ แพงค่า นายไพฑูรย์  ศรีสุดโต เลขที่ 144/9  หมู่ 5  ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0 2832-31010 2832-3100

118 100992 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ เลขที่ 302/5     ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท 17000

0 5641 1957 shkpolice_chainat@hotmail.c
om

0 5641 1957,08-6446-
5794

119 100993 สยามฟูรูกาวา นายพิมพ์ เต็มสมบัติบวร นางนิลเนตร เลขที่ 33  หมู่ 4  ถนน หนองปลากระดี่ ตำบล บัวลอย
อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140

0 36373 558 pornsawj@fbbattery.com0 3637 3570-3

120 100997 สาธารณสุขสิงห์บุรี นายสราวุฒิ  บุญประกอบ นายสุพัฒน์  อ่วมน้อย เลขที่ สาธารณสุขสิงห์บุรี    ถนน ธรรมโชติ ตำบล
ต้นโพธิ์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

0 3652 3355 singhcoop@gmail.com0 3652 3355

121 101005 นวพลาสติก นายคัมภีร์ ธรรมวิทย์ นายชาญศักดิ์  พงษ์พานิชนุกูล เลขที่ 42  หมู่ 8   ตำบล หนองปลิง อำเภอ หนองแค
จังหวัด สระบุรี 18140

0 3637 34130 3637 3400

122 101007 จอมธนา นายจักรพรรด์ อะนา น.ส.สิริฤทัย กลีบเมฆ เลขที่ 59  หมู่ 7  ถนน ปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบล
คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี
11120

0 2979 481802-9794800 ต่อ 514,0
2979 4200

123 101010 เครือบริษัทเธียรสุรัตน์ น.ส.เธียรวรรณ์ แจ้งอยู่ น.ส.ศิริพร ปรีชาไพศาล เลขที่ 43/9 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 หมู่ 7   ตำบล บางตลาด
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2962 69540 2962 6888

124 101015 กรมการค้าภายใน นายสันติชัย เกียรติคุณโสภณ นายอิทธิเดโช เมตตา เลขที่ 44/100    ถนน นนทบุรี 1 ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

0 2507 7127 coop.dit123@gmail.com0 2507 7128-9

125 101019 บริษัท แอลเอฟ บิ้วตี้ (ประเทศไทย) นางสาวมานิดา  เอี่ยมโอภาส นายประดิษฐ อำพันทอง เลขที่ 21/7  หมู่ 6  ถนน เสมาฟ้าคราม ตำบล คูคต
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2987 6500-20 ต่อ0 2987 6500-10 ต่อ 125

126 101030 มณฑลทหารบกที่ 13 พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ พ.อ.หญิงศศิภาพิมพ์ เลขที่ 400    ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

0 3642 2856-70 3642 2856-7 ต่อ 37348

127 101036 เจนบรรเจิด นายวิญญ บรรเจิดรุ่งขจร นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนศิริ เลขที่ 359    ถนน บอนสตรีท (ซอยแจ้งวัฒนะ 33)
ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2503 4995 acc13@jenbunjerd.com02-5032200

128 101049 โรงพยาบาลอินทร์บุรี นางรัดดา โสจะยะพันธุ์ นางรัดดา โสจะยะพันธุ์ เลขที่ 37/7  หมู่ 1   ตำบล ทับยา อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี 16110

0 3658 1992 sahakorn2540@gmail.com0 3658 1993-7 ต่อ 250
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129 101051 พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ นายอรรถพล ศรีเจริญทรัพย์ นายพลรัตน์ แสวงศิลป์ เลขที่ 31/1  หมู่ 2  ถนน รังสิต-องค์รักษ์ ตำบล บางยี่โถ
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

0 2533 11710 2533 1160-9

130 101060 เมืองทอง นายพีระพันธ์ เหมะรัต นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต เลขที่ 361     ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

0 2503 44220 2503 5031

131 101089 พนักงานบริษัทดีโบลด์ (ประเทศไทย) นางอัปสร ไกรพัฒนพงศ์ เลขที่ 47/304     ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

0 2980 5646 -0 2832 4600

132 101090 พนักงานเอคโค่ นายประดิษฐ์ ย้อยสุวรรณ์ นายพูลสวัสดิ์ ไชยราบ เลขที่ 113  หมู่ 4   ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

ext-nwo@ecco.com035-716601

133 101096 ข้าวหงษ์ทอง นายกัมปนาท มานะธัญญา นายมนัส ชูผกา เลขที่ 7    ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02 8322854,02 8322882

134 101097 พนักงานสยามคูโบต้า น.ส.นันทภรณ์ อังศุกุลธร นางสาวทิพยา ตันติศรียานุรักษ์ เลขที่ 101/19-24  หมู่ 20  ถนน นวนคร 10 ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

02-909-0300 ต่อ 715

135 101100 รวมใจฟาสโก้ คุณโชคดี สุขสุจริตพร เลขที่ 29/7-8  หมู่ 3  ถนน บางกรวย - ไทรน้อย ตำบล
บางกร่าง อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

02-92620450-2447-3300

136 101103 เสริมสุข นายสมเดช  ใหม่ยศ นายพีรศิษย์  ขาวคำ เลขที่ 63  หมู่ 3  ถนน นนทบุรี - ปทุมธาน ตำบล
บางขะแยง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
12000

0 2975 3501-10 ต่อ tippawan.payanjai@sermsukpl
c.com

0 2975 3501-10 ต่อ 677

137 101114 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
ลัย

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.มั่น เสือสูงเนิน เลขที่ 79     ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13170

0 3524 8000

138 101119 ร้อกเวิธ นางญานิสาฐ ชิมะกุลพันธ์รบ นางรุ่งนภา จันทร์นาค เลขที่ 681   นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  หมู่ 2   ตำบล
คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
13160

0 3522 0835 kanittha.n@rockworth.com0 3522 0260

139 101125 โรงงานหินอ่อนสระบุรี นายภูริต แก้วศรีงาม เลขที่ 351  หมู่ 2   ตำบล หน้าพระลาน อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี 18120

0 3635 101308 1301 4588

140 101130 บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ นางสาววิรังรอง  ปานขำ นางยุภาพร นิยมศักดิ์ เลขที่ 102/1,102/3  หมู่ 1  ถนน วัดดาวดึงส์ ตำบล
บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

02 021 600302 021 6072
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141 101133 กลุ่ม เอส คิว ไอ นางสาวนัฐนรัญจ์ พงษ์อันดารา นางสาวพัชราพร จิวยงเจริญ เลขที่ 49  หมู่ 1  ถนน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ตำบล
ราษฎร์นิยม อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150

0 2921 9753 -0 2921 9751-2

142 101184 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ นายวินัย นิยโมสถ เลขที่ 53  หมู่ 2  ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางกรวย
อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130

0 2436 5921 savingco-op@egat.co.th0 2436 5911

143 101191 เพื่อผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี นายเอกลักษณ์ ปุกกะนันท์ นางสาวรัฐชนก อ่ำคำ เลขที่ 26/9  หมู่ 3  ถนน ลำลูกกา ตำบล ลาดสวาย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

eakaluk_ap@chaiyaboon.com0 2994 5199

144 101192 พนักงานบริษัท เน็กซ์ แคน
อินโนเวชั่น

นายบุญเจือ เหลืองเจริญทรัพย์ นางสาวปริญญา เศรษฐกูลวิชัย เลขที่ 10  หมู่ 14   ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค
จังหวัด สระบุรี 18140

0 3637 4239 parinya2@nextcan.co.th0 3637 1225-37

145 101199 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นนทบุรี นางสาวสุวคนธ์ สมใจ นายสมพล ตันติสันติสม เลขที่ 199  หมู่ 2   ตำบล บางสีทอง อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11130

0 2496 12530 2496-1251-2,09-2208-
1162

146 101204 ป. พัน 11 รอ. พันโทภานุพันธ์ อินทรพรหม เลขที่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 รักษาพระองค์
ตำบล ท่าแค อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

036-786431
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