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สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรรูปอื่นๆ '251 8 - - นาปา่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 - - 23/5/2559 6700000325595 30-เม.ย.
สหกรณ์ผลิตผักน ้าดุกใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '100 2 - - ปากดุก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 - - 1/12/2558 6700000325582 31-พ.ค.
สหกรณ์ผักปลอดภยัภทูบัเบกิ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรรูปอื่นๆ '114/1 14 - - วงับาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67120 - - 11/5/2559 6700000225592 30-พ.ย.
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด '45 10 - - เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67280 - - 11/3/2559 6700000125599 30-เม.ย.
สหกรณ์พชืผักปลอดภยัเขาค้อ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรรูปอื่นๆ 'อาคารอเนกประสงค์ บ้านเขายา่ 1 - - สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270 - - 23/5/2559 6700000525591 30-เม.ย.
สหกรณ์ยางพาราไทยเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ปลูก/ผลิตยางพารา '111 1 - - ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150 08 1474 1923 - 9/11/2558 6700000225589 30-เม.ย.
สหกรณ์รวมกลุ่มการเกษตรน ้าหนาว สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรรูปอื่นๆ '230 2 - ห้วยสนามทราบ-กกกะทอน โคกมน น ้าหนาว เพชรบรูณ์ 67260 - - 23/5/2559 6700000425598 31-พ.ค.
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร '197 1 - - วงัโปง่ วงัโปง่ เพชรบรูณ์ 67240 0 5675 8242 0 5675 8242 4/2/2518 กสก.14/2518 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ (สอง) สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร '201/1 5 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67120 08 7840 1088 - 7/12/2521 กสก.142/2521 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพฒันา สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '73 1 - - เขาค้อ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270 0 5672 8063 0 5672 8063 6/12/2544 ก.044644 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรชนแดน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '435 7 - ชพฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150 0 5676 1178 0 5676 1178 17/9/2519 กสก.99/2519 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรตลาดกลางมะขามหวานจังหวัดเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '197 1 - - นาแซง หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67120 - - 10/4/2555 6700000425556 30-เม.ย.
สหกรณ์การเกษตรต้าบลบา้นเนิน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '- 4 - - บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67120 08 9641 7124 - 27/2/2547 ก.001047 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรต้าบลลานบา่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '79 2 - - ลานบา่ หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 08 1851 6645 - 20/3/2555 6700000225550 31-พ.ค.
สหกรณ์การเกษตรต้าบลหลักด่าน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป 'ทีท่้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลหลักด่าน 4 - - หลักด่าน น ้าหนาว เพชรบรูณ์ 67260 - - 14/2/2549 6700000125498 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรทา่แดง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '181 7 - - ทา่แดง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140 0 5671 3981 0 56713 981 1/12/2547 6700000425471 30-มิ.ย.
สหกรณ์การเกษตรทา่พลพฒันา สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '257 21 - - ทา่พล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67250 0 5656 4462-3 0 5656 4462 1/7/2523 กสก.23/2523 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรไทหล่ม สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '201/1 5 - นฤพฒัน์ หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67110 0 5670 8476 0 5670 8476 11/2/2545 ก.005945 30-เม.ย.
สหกรณ์การเกษตรน ้าหนาว สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '63 3 - - น ้าหนาว น ้าหนาว เพชรบรูณ์ 67260 - - 18/8/2532 ก.012632 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรบงึสามพนั สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '260 2 - - ซับสมอทอด บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 67160 0 5673 1033 0 5673 2654 27/8/2518 กสก.72/2518 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินบงึสามพนั สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฎรูิปทีดิ่น '94/2 11 - - พญาวงั บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 67160 08 7735 6249 - 19/9/2531 ก.005631 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินศรีมงคล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฎรูิปทีดิ่น 'อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านพนมเพ็ชร 2 - - ศรีมงคล บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 67160 09 2035 7461 - 19/6/2550 6700000225505 31-ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '27/1 - - สระบรีุ-หล่มสัก ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5672 0270, 0 5671 1488 0 5672 0270, 0 5672 0271 1/11/2519 กสก.113/2519 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า '330 1 - สระบรีุ-หล่มสัก วงัชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67210 0 5656 8081-3 0 5656 8081 21/5/2534 ก.007734 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรลาดแค สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '22 16 - - ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150 08 5401 3579 - 21/6/2550 6700000325508 31-ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรวเิชียรบรีุ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '112 8 - - สระประดู่ วเิชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130 0 5679 7207 0 5679 7409 17/1/2518 กสก.9/2518 31-มี.ค.
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สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '36 12 - สระบรีุ-หล่มสัก สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170 0 5679 9344 0 5679 9344 3/5/2519 กสก.55/2519 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหล่มเก่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '251 6 - พทิกัษบ์้ารุง หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67120 0 5670 8464 - 4/12/2551 6700000225518 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีงภทูบัเบกิ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป 'ณ เขตประสานงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื นที่สูง 16 - - วงับาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67120 - - 27/11/2551 6700000125515 30-พ.ย.
สหกรณ์การเกษตรสตรีนครบาลเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '27/2 - - สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5678 2109 - 20/5/2547 6700000125472 31-ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรสตรีสามัคคีหล่มสัก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรรูปอื่นๆ '224 5 - - น ้าชุน หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 08 1474 7973 - 11/9/2544 ก.035544 31-ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '371 5 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140 0 5678 1393 0 5678 1190 13/8/2507 4/11123 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '10 6 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67120 0 5670 9214 0 5670 9214 1/9/2519 กสก.91/2519 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '92/1 - ฝายนาแซง คชเสนย์ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 - 0 5670 1439 1/5/2520 กสก.40/2520 31-มี.ค.
สหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี ยงโคนม '99/9 10 - - สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5674 1298, 08 7312 8015 0 5674 1298 18/1/2545 ก.002045 31-ธ.ค.
สหกรณ์โคนมศรีเทพ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี ยงโคนม '109 12 - - สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170 0 5679 9090, 0 5679 9207 0 5679 9090 24/10/2531 ก.007131 31-ธ.ค.
สหกรณ์โคนมหล่มสัก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี ยงโคนม '232/2 17 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 0 5675 6037 - 20/5/2531 ก.001131 31-ธ.ค.
สหกรณ์โคเนื อหล่มสัก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ปศุสัตว-์ผู้เลี ยงโคเนื อ '224 5 - - น ้าชุน หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 - - 12/12/2545 ก.040945 31-มี.ค.
สหกรณ์ปลูกผักและไม้ผลเขาค้อ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ผลิตผักและผลไม้ '- 4 - สะเดาะพง-แคมป์สน เขาค้อ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270 0 5672 8063 - 15/10/2540 ก.016940 30-มิ.ย.
สหกรณ์มะขามหวานหล่มเก่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '201 5 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์ 67120 08 9805 1510 - 21/11/2538 ก.050538 31-มี.ค.
สหกรณ์ยางพาราวงัชมภู สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ปลูก/ผลิตยางพารา '68/6 1 - สระบรีุ-หล่มสัก บา้นโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 - - 12/12/2555 6700000625552 30-ก.ย.
สหกรณ์เลี ยงสัตวว์เิชียรบรีุ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี ยงปศุสัตว์ '116 6 - - ทา่โรง วเิชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130 08 8161 2615 - 27/10/2538 ป.047238 31-มี.ค.
สหกรณ์สวนปา่จังหวดัเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ปลูกปา่ '184 5 - สระบรีุ คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170 - - 18/9/2543 ก.023443 31-ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรเกษตรอนิทรียก์กเด่ือพัฒนา สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรรูปอื่นๆ '161 2 - - บา้นติ ว หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 - - 9/7/2545 ก.024945 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินชนแดนหนึ่ง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฎรูิปทีดิ่น '163 8 - - ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150 08 0517 7134 - 14/3/2523 กสน.119/2523 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรหว้ยงาช้าง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป '148 4 - - พทุธบาท ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150 08 5053 5311 - 22/5/2535 ก.007735 31-มี.ค.
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร 'ส้านักงานสหกรณ์จงัหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 721994 711223 21-ก.ค.-26 21/11775 1-ม.ค.
สหกรณ์การเกษตร ส.พานจิต สหกรณ์การเกษตร '81 5 ตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 21-พ.ค.-47 6700000225475 31-มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรเกษตรธรรมชาติ สหกรณ์การเกษตร 'เลขที่ 113 หมู่ 4 น ้าร้อน วเิชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130 (056)724303 27-ม.ค.-43 ก.002243 1-ม.ค.
สหกรณ์การเกษตรเข็กน้อยเล่าลือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป 'ม.4 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270 01-3248804 09-5667704 17/4/2545 ก.011745 1-ม.ค.
สหกรณ์การเกษตรเขาค้อ สหกรณ์การเกษตร '73 ม.1 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270 14-ก.ย.-21 กสก.66/2521 1-ม.ค.
สหกรณ์การเกษตรทา่ข้าม - ตะกุดไร สหกรณ์การเกษตร '106 ม.6 บา้นดงแขวน ทา่ข้าม ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150 6-พ.ย.-46 ก.017546 30-มิ.ย.
สหกรณ์การเกษตรบา้นกล้วย สหกรณ์การเกษตร '71/1 ม.1 บา้นกล้วย ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150 0 1888 5448 23-เม.ย.-45 ก.014245 1-ม.ค.
สหกรณ์การเกษตรฝายนาแซง สหกรณ์การเกษตร '65/1 5 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 29-มี.ค.-45 ก.010645 31-ธ.ค.
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สหกรณ์การเกษตรพฒันาลุ่มน ้าเข็ก สหกรณ์การเกษตร '73 ม.1 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270 728063 4-ก.ย.-21 กสก.65/2521 1-ม.ค.
สหกรณ์โคนมชนแดน สหกรณ์การเกษตร '32 ถ.ชมฐิระเวช ม.9 *หล่มสัก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 701591 701591 31-มี.ค.-38 ก.009738 1-ม.ค.
สหกรณ์โคนมซับไม้แดง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี ยงโคนม '64/1 3 - - ซับสมอทอด บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 67160 0 5673 1104 0 5673 1404 15/4/2534 ก.005234 31-ธ.ค.
สหกรณ์โคนมบงึสามพนั สหกรณ์การเกษตร 'ถ.วจี *หล่มสัก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 701591 701591 11-ม.ค.-31 สทส(ก)7/2531 1-ม.ค.
สหกรณ์โคเนื อเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร '84 ม.6 ทา่พล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67110 701591 701591 20-มี.ค.-39 ก.007739 1-ม.ค.
สหกรณ์โคเนื อศรีเทพ สหกรณ์การเกษตร '27 ม.10 หนองยา่งทอย ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170 701591 701591 24-พ.ย.-38 ก.051138 1-ม.ค.
สหกรณ์ปศุสัตวเ์มืองเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร '130 ถ.พระพทุธบาท *ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67110 701591 701591 9-มี.ค.-33 ก.003033 1-ม.ค.
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟน ้าหนาว สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรรูปอื่นๆ '22 หมู่ที่ 1 โคกมน น ้าหนาว เพชรบรูณ์ 67260 - - 20/3/2555 6700000125557 30-พ.ย.
สหกรณ์ผู้เลี ยงสุกรเพชรบรูณ์ สหกรณ์การเกษตร '27/1 ถ.สามัคคีชัย *ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67110 701591 701591 28-ก.ย.-21 กสก.81/2521 1-ม.ค.
สหกรณ์ยางพาราน ้าหนาว สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ปลูก/ผลิตยางพารา '137 6 - - น ้าหนาว น ้าหนาว เพชรบรูณ์ 67260 - - 27/3/2555 6700000325553 31-พ.ค.
สหกรณ์ประมงบา้นระหาร สหกรณ์ประมง สหกรณ์ประมงผู้เลี ยงสัตว์น ้าจดื '95 10 - - หว้ยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67210 - - 9/7/2555 6700000525559 30-มิ.ย.
สหกรณ์ประมงน ้าจืดเพชรบรูณ์ สหกรณ์ประมง '27/1 ถ.สามัคคีชัย *ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67110 701591 701591 27-พ.ย.-30 สทส(ม)195/2530 1-ม.ค.
สหกรณ์ประมงน ้าจืดหนองไผ่ สหกรณ์ประมง '371 ถ.สระบรีุ-หล่มสัก ม.5 กองทลู หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67110 701591 701591 22-ส.ค.-23 กสก.28/2523 1-ม.ค.
สหกรณ์ออมทรัพย์ "วจันะรัตน"์ เพือ่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัเพชรบูรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพยรู์ปอื่นๆ 'กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดัเพชรบรูณที่ 1 5 - - สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 - - 7/6/2556 6700000225563 31-ธ.ค.
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.เพชรบรูณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการ(ระดับจังหวัด) '44/1 11 - สระบรีุ-หล่มสัก สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5671 2934 0 5671 2934 9/6/2526 กพธ.53/2526 31-ธ.ค.
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารม้าที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพยท์หาร '99 2 - สระบรีุ-หล่มสัก สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5671 9697-8 ต่อ 70131 - 26/10/2554 6700000225547 30-ก.ย.
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพนัทหารปนืใหญ่ที่ 30 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 'กองพนัทหารปีใหญท่ี่ 30 ค่ายพอ่ขุนผาเมือง - ค่ายพอ่ขุนผาเมือง สระบรีุ-หล่มสัก สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5671 9711 0 5671 9710 26/12/2532 อ.018232 30-ก.ย.
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิน่จังหวดัเพชรบูรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการ(ระดับจังหวัด) '2/34 5 - สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5672 1652 0 5672 1652 17/9/2545 อ.032545 31-ธ.ค.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบรูณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู '116 2 - เพชรบูรณ์-นายม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5671 1101, 0 5674 4090 0 5672 1931 3/7/2500 9/10736 30-พ.ย.
สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภธูรจังหวัดเพชรบรูณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจ '170 11 - สระบรี-หล่มสัก สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5672 1776 0 5672 1776 27/12/2519 กพธ.122/2519 30-ก.ย.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข '72 - - นิกรบ้ารุง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5672 2367 0 5671 2144 24/3/2526 กพธ.36/2526 30-พ.ย.
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบรูณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู '210 บริเวณโรงเรียนเพชรพิทยาคม 2 - - สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5674 1133 0 5674 1068 19/8/2537 อ.049537 30-พ.ย.
สหกรณ์เคหสถานบา้นมัน่คงนครบาลเพชรบรูณ์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการบ้านมัน่คง '200/75 13 - - สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 - - 11/12/2550 6700000425501 31-ธ.ค.
สหกรณ์เคหสถานเพชรบรูณ์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการบ้านมัน่คง '184/73 - - สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 08 7731 5006 - 8/2/2553 6700000125531 31-ธ.ค.
สหกรณ์ดงมูลเหล็กพฒันา สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการชมุชน '25 4 - - ดงมลูเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5671 1427, 08 6449 3684 - 1/6/2547 6700000325478 31-ธ.ค.
สหกรณ์เดินรถเพชรบรูณ์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์รถยนต์โดยสาร '1/7 - - เพชรรัตน์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5674 8212 0 5674 8212 10/9/2524 กพธ.65/2524 31-ธ.ค.
สหกรณ์นครบาลเพชรบรูณ์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการธุรกิจ '26 - - เกษมราษฎร์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5671 1 007 ต่อ 304 , 09 9673 8473 - 31/1/2554 6700000125544 31-ธ.ค.
สหกรณ์บา้นมั่นคงหนองไผ่ สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการบ้านมัน่คง '400 17 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140 08 8812 2918 - 21/12/2552 6700000225521 31-ธ.ค.
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สหกรณ์พนัธมิตร ธกส.เพชรบรูณ์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการรูปอืน่ '6 - - ประชาสรรค์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5677 1319, 08 4624 7002 - 7/2/2550 6700000125502 30-ก.ย.
สหกรณ์วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการรูปอืน่ '212 - - สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5671 1455 ต่อ 567, 0 5671 2090 0 5671 2090 25/6/2525 กพธ.44/2525 31-ต.ค.
สหกรณ์ต้ารวจภธูรเขาค้อ สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการธุรกิจ '62/5 1 - - เขาค้อ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270 0 5672 8061 - 22/4/2556 6700000125560 30-เม.ย.
สหกรณ์บริการขนส่งเพชรบรูณ์(นาสนุ่น) สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการชมุชน '68 3 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170 08 2237 8584 0 5692 0644 16/11/2552 6700000125528 31-ธ.ค.
สหกรณ์ไทยอาสาดอทคอม สหกรณ์บริการ '4/1 ม.5 ถ.ทพิพทิกัษ์ บา้นหวาย หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110 17-ก.ค.-44 บ.026144 1-ม.ค.
สหกรณ์มหาวทิยาลัยราชภฎัเพชรบรูณ์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการธุรกิจ '83 ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 11 - - สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 - 0 5671 7157 12/3/2525 กพธ.12/2525 30-พ.ย.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาเฉลียง สหกรณ์เครดิตยเูนีย่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน '11 9 - - นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67220 0 5656 5381 0 5656 5381 5/1/2558 6700000125586 31-ธ.ค.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองเพชรบรูณ์ สหกรณ์เครดิตยเูนีย่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน '42/2 8 - - สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบรูณ์ 67000 0 5691 1439 0 5691 1439 28/12/2548 6700000125485 31-ธ.ค.


