
ที่ จังหวัด ชือ่สหกรณ์ ประเภทสหกรณห์ลัก โทรศัพทผู้์จัดการ
1 ลพบรีุ ชุมนมุสหกรณ์จังหวัดลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร นาย สุรเชษฐ์ ปาลวัฒน์ 081-4253108
2 ลพบรีุ ชุมนมุสหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมและแปรรูปผลิตภณัฑ์

นม(2010)
สหกรณ์การเกษตร

3 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ สหกรณ์การเกษตร -
4 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรโคกส าโรง สหกรณ์การเกษตร นาง เพ็ญจันทร์ เขียวสอาด 089-9059525
5 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรชัยบาดาล สหกรณ์การเกษตร -
6 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง สหกรณ์การเกษตร นาง อุษณีย์ วงษ์กล  า 089-5022083
7 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง สหกรณ์การเกษตร นาย สมหมาย ประหยัด 089-9051103
8 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรท่าหลวง สหกรณ์การเกษตร -
9 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรนคิมสร้างตนเองเขตโคกตูม สหกรณ์การเกษตร นาง สุวารี มาอินทร์

10 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏรูิปที ดินบอ่ทอง สหกรณ์การเกษตร -
11 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรบา้นหมี สหกรณ์การเกษตร -
12 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที ดินบา้นหมี สหกรณ์การเกษตร -
13 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที ดินพัฒนานคิมสาม สหกรณ์การเกษตร -
14 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที ดินพัฒนานคิมหนึ ง สหกรณ์การเกษตร -
15 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที ดินเมืองลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร -
16 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรพัฒนานคิม สหกรณ์การเกษตร น.ส. จันทมณี แก้วเนตร 086-9137691
17 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

ลพบรีุ
สหกรณ์การเกษตร นาย สุนทร ทิพย์สุวรรณ 036-411973

18 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร นาง อรเพ็ญ ปาลวัฒน์ 081-3640546
19 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรล าสนธิ สหกรณ์การเกษตร -
20 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ สหกรณ์การเกษตร นาง อรชร ชอบค้าขาย 085-2221023

ชือ่-นามสกุล ผู้จัดการ

จ านวนสหกรณภ์ายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ ์ข้อมูล Profile สหกรณ ์ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561



ที่ จังหวัด ชือ่สหกรณ์ ประเภทสหกรณห์ลัก โทรศัพทผู้์จัดการชือ่-นามสกุล ผู้จัดการ
21 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรหนองม่วง สหกรณ์การเกษตร -
22 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมชัยบาดาล สหกรณ์การเกษตร นาง ศรีมือง เสนสกุล 089-8017321
23 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมท่าหลวง สหกรณ์การเกษตร นางสาว เรณู กูลสกิจ 087-1157209
24 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี สหกรณ์การเกษตร นางสาว ศิริจิตร ภหูวล 086-7066224
25 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานคิม สหกรณ์การเกษตร นาย ภทัระ ฤทธิ์อนนัต์ชัย 081-9945188
26 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กสวนมะเดื อ สหกรณ์การเกษตร นางสาว อารีย์ กองม่วง 087-0936328
27 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง สหกรณ์การเกษตร นางสาว กมลวรรณ มูลเบีย้
28 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมพัฒนานคิม สหกรณ์การเกษตร นาย บณัฑิตย์ ภกัด์ิชื น 081-7511889
29 ลพบรีุ สหกรณ์ชาวไร่อ้อยลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร -
30 ลพบรีุ สหกรณ์ปศุสัตว์ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร -
31 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานอ่างซับตะเคียน สหกรณ์การเกษตร
32 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร -
33 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าลพบรีุโซน 5 สหกรณ์การเกษตร
34 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้าบา้นท่าดินด า สหกรณ์การเกษตร -
35 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้าบา้นหนอง

ยายโต๊ะ
สหกรณ์การเกษตร -

36 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวเพื อสุขภาพจังหวัดลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร
37 ลพบรีุ สหกรณ์สวนปา่ภาคเอกชนลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร นาย ภนินัท์ วงศ์ภนินัท์วัฒนา 081-4360855
38 ลพบรีุ สหกรณ์ประมงอนรัุกษ์เขื อนปา่สักชลสิทธิ์ สหกรณ์ประมง -
39 ลพบรีุ ชุมนมุสหกรณ์นคิมแหง่ประเทศไทย สหกรณ์นคิม
40 ลพบรีุ สหกรณ์นคิมชัยบาดาล สหกรณ์นคิม นาง ลัดดา ตรัสยอดสกุล 086-0500549
41 ลพบรีุ สหกรณ์นคิมล านารายณ์ สหกรณ์นคิม นาง อรุณรุ่ง บญุยรัตน์ 089-8016188



ที่ จังหวัด ชือ่สหกรณ์ ประเภทสหกรณห์ลัก โทรศัพทผู้์จัดการชือ่-นามสกุล ผู้จัดการ
42 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน.11 รอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.อ. วิรัตน์ หนอ่ค า 036-486248 

ต่อ 38818

43 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที  31รักษา
พระองค์

สหกรณ์ออมทรัพย์
ร.ท. พิจิตร เลื อมตา -

44 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ น.อ. วิรัตน์ เมืองนอ้ย 036-486787
45 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปนืใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พ.อ. อภชิาติ วรุณโณ -
46 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ นจังหวัด

ลพบรีุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ นาง กาญจนา จูบาง -

47 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด สหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ท. ประภาส อาจคิดการ 036-785891-5
48 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ นาง วราพร ดอกเทียน -
49 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภธูรจังหวัดลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์

พ.ต.ท.
หญิง ดีนา พันธ์หรัิญพฤกษ์ -

50 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ป.พัน.31 รอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.ท. สุพจน์ สายด า -
51 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานสหกรณ์ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ นาง อุไรวรรณ ทรัพย์มา -
52 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที  13 สหกรณ์ออมทรัพย์ พ.อ.หญิง ศศิภาพิมพ์ ไกรกุลพงษ์ -
53 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบา้นหมี สหกรณ์ออมทรัพย์ นางสาว อรรวรรณ พรมทะบตุร 081-5717263
54 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารปนืใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พ.อ. กิตติศักด์ิ ฝีมือช่าง -
55 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การบนิทหารบก สหกรณ์ออมทรัพย์ พ.อ. ชูรัตน์ วิพยัคฆ์ -
56 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ สหกรณ์ออมทรัพย์ พันโท ปรีชา ชื นกลิ นจันทร? -
57 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ นาง อุไรวรรณ ทรัพย์มา
58 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์หนว่ยบญัชาการสงครามพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ พ.อ. กอสิน กัมปนยุทธ์ -
59 ลพบรีุ ร้านสหกรณ์ทหารปนืใหญ่ลพบรีุ สหกรณ์ร้านค้า พ.ท. สมเกียรติ เมฆพันธ์ -
60 ลพบรีุ ร้านสหกรณ์ศูนย์การบนิทหารบก สหกรณ์ร้านค้า พ.อ. สายชล หงษ์นาค
61 ลพบรีุ ร้านสหกรณ์ศูนย์สงครามพิเศษ สหกรณ์ร้านค้า ร.อ. ด ารง ใจเที ยง



ที่ จังหวัด ชือ่สหกรณ์ ประเภทสหกรณห์ลัก โทรศัพทผู้์จัดการชือ่-นามสกุล ผู้จัดการ
62 ลพบรีุ สหกรณ์ร้านค้าบ.ีฟู้ดส์ ลพบรีุ สหกรณ์ร้านค้า นาย น าโชค ทัศนา 085-1989727
63 ลพบรีุ สหกรณ์บริการเมืองละโว้ สหกรณ์บริการ
64 ลพบรีุ สหกรณ์เคหสถานบา้นมั นคงเมืองโคกตูม สหกรณ์บริการ
65 ลพบรีุ สหกรณ์เคหสถานบา้นมั นคงเมืองสระโบสถ์ สหกรณ์บริการ
66 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถโคกส าโรง สหกรณ์บริการ นาย อุดม บญุมา 083-0522082
67 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถเมืองละโว้ สหกรณ์บริการ -
68 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถยนต์ขนาดเล็กลพบรีุ สหกรณ์บริการ -
69 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถลพบรีุพัฒนา สหกรณ์บริการ นาง ภทัรตรี รังคดิลก -
70 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถล านารายณ์ สหกรณ์บริการ -
71 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถสระโบสถ์ สหกรณ์บริการ -
72 ลพบรีุ สหกรณ์บริการผลิตภณัฑ์หนิอ่อนท่าดินด า สหกรณ์บริการ -
73 ลพบรีุ สหกรณ์เครดิตยูเนี ยนบา้นข่อย สหกรณ์เครดิตยูเนี ยน
74 ลพบรีุ สหกรณ์เครดิตยูเนี ยนบา้นพรหมมาสตร์ สหกรณ์เครดิตยูเนี ยน -


