
 

 

 

 

 
                                     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
                                                                      ฉบับที่  37/2562 

เร่ือง  รายช่ือร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ที่มสิีทธ์ิขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ตามประกาศฉบบัท่ี 36/2562 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 เร่ือง เปิดรับสมคัรขายสินคา้สาํหรับสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั วนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 ในวนัเสาร์ ท่ี 19 ตุลาคม 2562              
ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ ตาํบลลาํภู อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัลาํภู โดยรับร้านคา้สมาชิกทั้งหมด 30 ร้านค้า             
มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นใบสมคัรร่วมขายสินคา้มาทั้งส้ินจาํนวน 37 ร้านคา้ และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ี
พิเศษ 3/2562 ในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ไดด้าํเนินการจบัฉลากรายช่ือร้านคา้เป็นท่ีเรียบร้อย  

ในการน้ี สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั จึงขอประกาศรายช่ือร้านคา้สมาชิกท่ีมี
สิทธ์ิขายสินคา้ในวนัประชุมใหญ่สามญัดงักล่าว ดงัน้ี  

ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขที่สมาชิก สินค้า ช่ือร้านค้า 

1 นางสาววิราวนพ  วนัสุธะ 3171 SIM DTAC ชุมชนมือถือ 

2 นางเลิศพร  เช้ือสตัตบงกช 396 หม่ีกรอบสามรส ร้านหม่ีกรอบ 

3 นางวิริญดา  ไททะนี 594 เคร่ืองด่ืม นํ้า กาแฟสด รินดา กาแฟสด 

4 นางสาวกสุุมา  สุริยา 2761 ผลไมส้ด+ตาํผลไม ้ - 

5 นางสาวยพุา  เพียราช 952 ก๊วยเต๋ียว ก๊วยเต๋ียวคุณยพุา 

6 นางสมพิศ  แกว้สารี 3104 ป้ิงยา่ง/บาร์บีคิว/ขา้วเหนียว แม่สมพิศ 

7 นางสาวเสาวลกัษณ์  บุบผามาเต 3168 แซนวิชไสท้ะลกัทะลาย เดอะเบสทแ์ซนวิช 

8 นายสฤทธ์ิ  เกตุไร 3223 แจ่วบอง นายสฤทธ์ิ 

9 นางสาวศิริพร  ศรีคราม 1708 ยาสระผม ครีมนวด แชมพคุูณเจ๊ียบ 

10 นางสาวปาริดา  โสโท 2699 ปลาสม้ ปลาดีหมดูงัเข่ือนอุบลรัตน์ 

11 นางดวงเดือน  เนืองนาง 1105 เดรสผูห้ญิง N&N SHOP 

12 นางสาวณฎัฐรินทร์  โฮมชยัยา 2861 ผา้ทอมือพ้ืนเมือง ผา้ทอมือ 

13 นางรสสุคนธ์  พานศรี 2144 กาแฟสด/ชาโบราณ/ขา้วหมาก พอดีชม 

14 นายวีระยทุธ  น่าบณัฑิต 2678 เคก้/เบเกอร่ี/ขนม/คอนเฟลก Khunying Bakery 

15 นางสลิตา  อุประ 928 ยาํ/สม้ตาํ/ขา้วเหนียว เพลงเพลงเรสเตอรองส์ 

16 นางสุภาภรณ์  ปัญหาราช 587 อาหารและของกินเล่น สุภาภรณ์ 

17 นางสาววิลยัลกัษณ์  สตัยซ่ื์อ 1430 เสาวรส/นํ้าเสาวรสคั้นสด เสาวรสคั้นสด 

18 นางสาวศิริพร  ก๋องวงษ ์ 2540 อาหาร ขา้วราดแกง ขา้วแกงนอ้งเฟิร์น 

19 นางประยรู  สาฆะ 1518 หมยูอ+นํ้า "เขมจิรา" 

 



ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขที่สมาชิก สินค้า ช่ือร้านค้า 

20 นางสาวสุธญัญา  จนัทร์ชมภู 3155 ขา้วกล่อง/ของหวาน/นํ้าผลไม ้ สวนธญัญ่า 

21 นางสาวปราณี  ศรีพนัธบุตร 2056 ไสก้รอกป้ิง/วุน้เส้นไร้ควนั/แหนมช้ิน ไสก้รอกแม่ไก่ 

22 นางเยาวภา  สีดอกบวบ 1177 ตน้อ่อนขา้วสาลี/ตน้ทานตะวนัอ่อน "Baannai" 

23 นางอาํนวย  ลุนละวงษ ์  841 อาหารสุขภาพ(กล่องสาํเร็จ) ติมตอมเฮว้ต้ี 

24 นางสาวกหุลาบ  ศรีแพง 2058 เคร่ืองด่ืม/กาแฟสด STAR BIG COFFEE 

25 นางสาวหนูพวง  สมพะวง 1572 เส้ือผา้มือ 2 3 Sisters 

26 นางเทวี  บุตรโก 834 ปลาช่อนทะเล/อาหารทะเลแหง้ เทวี ปลานกัเลง 

27 นางสาวนุชจรา  เจริญลอย 595 ขนมจีน/นํ้ายา+นํ้าเก๊กฮวยกระเจ๊ียบ แสงมณีขนมจีน 

28 นางสมพงษ ์ วรรณคีรี 503 รองเทา้มือสอง PN Shoes 

29 นางสาวเสาวรส  เชสาชน 2736 หมยูอและกญุเชียงของฝาก ร้านแม่จุ๋ม สสอ.เมือง 

30 นางสาวเสาวนีย ์ มีมะจาํ 1751 ขนมหวาน/เคก้/เบเกอร่ี นุ่ม น่ิม เบเกอร่ี 

รายช่ือร้านค้าสมาชิกส ารอง 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขที่สมาชิก สินค้า ช่ือร้านค้า 
1 นางปาริชาติ อศัวะสยั 1706 เส้ือผา้-ชุดกีฬา นอ้งนะโมชุดกีฬา 
2 นายสุรินทร์ จนัทา 765 เคร่ืองด่ืมกาแฟสด แพน กาแฟสด 
3 นางสาวนิภาพร ผดาศรี 2673 กาแฟสด/นํ้ามะพร้าว(สด/ป้ัน) นอกบา้นนา 
4 นายณฐัพล ยิ่งจาํเริญ 1079 หมํ่าและสม้โอ ผช.ยาว 
5 นางหนูไกร สุริยขนัธ์ 1752 แหนมคลุก/ดอกไมส้ด แม่หนูไกร 
6 นางสาวบุญญาพร แกว้ชนะ 1672 ส่ือส่ิงพิมพ/์การสร้างแบรนด ์ ลกัก้ีปร้ิน 
7 นางนงลกัษณ์ สุทธิแพทย ์ 2902 ขนมจีนนํ้ายาตีนไก่ นงลกัษณ์ สุทธิแพทย ์

ในการน้ี สมาชิกลาํดบั ท่ี 1-30 สามารถชาํระค่าใชจ่้ายร้านคา้ละ/ลอ็คละ 200.-บาท(สองร้อยบาทถว้น) ภายใน
วนัศุกร์ ท่ี 11 ตุลาคม 2562 (ก่อนเวลา 15.30 น.) โดยสามารถชาํระได ้2 วิธี ดงัน้ี 
 (1) ชาํระเงินสด ณ สาํนกังานสหกรณ์ ฯ  
 (2) โอนเงินชาํระเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย  เลขท่ีบญัชี 986-6-13808-9 ช่ือบญัชี สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํกดั และใหแ้จง้หลกัฐานทาง Line ID : coop-money 

ทั้งน้ี หากสมาชิกลาํดบั ท่ี 1-30 ไม่ไดช้าํระค่าใชจ่้ายร้านคา้ละ/ล็อค ตามวนัและเวลาท่ีกาํหนด ทางสหกรณ์ฯ 
จะใหร้้านคา้สมาชิกสาํรอง ทดแทนตามลาํดบัต่อไป           

           ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 

                                                                                
             (นายศรายทุธ สมศรี) 

                                                       ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                                      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 


