ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลาภู จากัด
ฉบับที่ 37/2562
เรื่อง รายชื่อร้ านค้ าสมาชิกสหกรณ์ ที่มสี ิ ทธิ์ขายสิ นค้ าในวันประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------ตามประกาศฉบับที่ 36/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่ อง เปิ ดรับสมัครขายสิ นค้าสําหรับสมาชิ กสหกรณ์ ออม
ทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด วันประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 19 ตุ ลาคม 2562
ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ ตําบลลําภู อํา เภอเมื อง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยรั บร้ านค้าสมาชิ กทั้งหมด 30 ร้ านค้า
มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นใบสมัครร่ วมขายสิ นค้ามาทั้งสิ้ นจํานวน 37 ร้านค้า และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ครั้งที่
พิเศษ 3/2562 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้ดาํ เนินการจับฉลากรายชื่อร้านค้าเป็ นที่เรี ยบร้อย
ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด จึ งขอประกาศรายชื่ อร้านค้าสมาชิ ก ที่ มี
สิ ทธิ์ ขายสิ นค้าในวันประชุมใหญ่สามัญดังกล่าว ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
เลขที่สมาชิก
สิ นค้ า
ชื่อร้ านค้ า
1 นางสาววิราวนพ วันสุ ธะ
3171
SIM DTAC
ชุมชนมือถือ
2 นางเลิศพร เชื้อสัตตบงกช
396
หมี่กรอบสามรส
ร้านหมี่กรอบ
3 นางวิริญดา ไททะนี
594
เครื่ องดื่ม นํ้า กาแฟสด
ริ นดา กาแฟสด
4 นางสาวกุสุมา สุ ริยา
2761
ผลไม้สด+ตําผลไม้
5 นางสาวยุพา เพียราช
952
ก๊วยเตี๋ยว
ก๊วยเตี๋ยวคุณยุพา
6 นางสมพิศ แก้วสารี
3104
ปิ้ งย่าง/บาร์บีคิว/ข้าวเหนียว
แม่สมพิศ
7 นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผามาเต
3168
แซนวิชไส้ทะลักทะลาย
เดอะเบสท์แซนวิช
8 นายสฤทธิ์ เกตุไร
3223
แจ่วบอง
นายสฤทธิ์
9 นางสาวศิริพร ศรี คราม
1708
ยาสระผม ครี มนวด
แชมพูคุณเจี๊ยบ
10 นางสาวปาริ ดา โสโท
2699
ปลาส้ม
ปลาดีหมูดงั เขื่อนอุบลรัตน์
11 นางดวงเดือน เนืองนาง
1105
เดรสผูห้ ญิง
N&N SHOP
12 นางสาวณัฎฐริ นทร์ โฮมชัยยา
2861
ผ้าทอมือพื้นเมือง
ผ้าทอมือ
13 นางรสสุ คนธ์ พานศรี
2144
กาแฟสด/ชาโบราณ/ข้าวหมาก
พอดีชม
14 นายวีระยุทธ น่าบัณฑิต
2678
เค้ก/เบเกอรี่ /ขนม/คอนเฟลก
Khunying Bakery
15 นางสลิตา อุประ
928
ยํา/ส้มตํา/ข้าวเหนียว
เพลงเพลงเรสเตอรองส์
16 นางสุ ภาภรณ์ ปัญหาราช
587
อาหารและของกินเล่น
สุ ภาภรณ์
17 นางสาววิลยั ลักษณ์ สัตย์ซื่อ
1430
เสาวรส/นํ้าเสาวรสคั้นสด
เสาวรสคั้นสด
18 นางสาวศิริพร ก๋ องวงษ์
2540
อาหาร ข้าวราดแกง
ข้าวแกงน้องเฟิ ร์น
19 นางประยูร สาฆะ
1518
หมูยอ+นํ้า
"เขมจิรา"

ลาดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ-สกุล
เลขที่สมาชิก
สิ นค้ า
นางสาวสุ ธญ
ั ญา จันทร์ชมภู
3155
ข้าวกล่อง/ของหวาน/นํ้าผลไม้
นางสาวปราณี ศรี พนั ธบุตร
2056
ไส้กรอกปิ้ ง/วุน้ เส้นไร้ควัน/แหนมชิ้น
นางเยาวภา สี ดอกบวบ
1177
ต้นอ่อนข้าวสาลี/ต้นทานตะวันอ่อน
นางอํานวย ลุนละวงษ์
841
อาหารสุ ขภาพ(กล่องสําเร็ จ)
นางสาวกุหลาบ ศรี แพง
2058
เครื่ องดื่ม/กาแฟสด
นางสาวหนูพวง สมพะวง
1572
เสื้ อผ้ามือ 2
นางเทวี บุตรโก
834
ปลาช่อนทะเล/อาหารทะเลแห้ง
นางสาวนุชจรา เจริ ญลอย
595
ขนมจีน/นํ้ายา+นํ้าเก๊กฮวยกระเจี๊ยบ
นางสมพงษ์ วรรณคีรี
503
รองเท้ามือสอง
นางสาวเสาวรส เชสาชน
2736
หมูยอและกุญเชียงของฝาก
นางสาวเสาวนีย ์ มีมะจํา
1751
ขนมหวาน/เค้ก/เบเกอรี่
รายชื่อร้ านค้ าสมาชิกสารอง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
เลขทีส่ มาชิก
สิ นค้ า
1 นางปาริ ชาติ อัศวะสัย
1706
เสื้ อผ้า-ชุดกีฬา
2 นายสุ รินทร์ จันทา
765
เครื่ องดื่มกาแฟสด
3 นางสาวนิภาพร ผดาศรี
2673
กาแฟสด/นํ้ามะพร้าว(สด/ปั้น)
4 นายณัฐพล ยิ่งจําเริ ญ
1079
หมํ่าและส้มโอ
5 นางหนูไกร สุ ริยขันธ์
1752
แหนมคลุก/ดอกไม้สด
6 นางสาวบุญญาพร แก้วชนะ
1672
สื่ อสิ่ งพิมพ์/การสร้างแบรนด์
7 นางนงลักษณ์ สุ ทธิ แพทย์
2902
ขนมจีนนํ้ายาตีนไก่

ชื่อร้ านค้ า
สวนธัญญ่า
ไส้กรอกแม่ไก่
"Baannai"
ติมตอมเฮ้วตี้
STAR BIG COFFEE
3 Sisters
เทวี ปลานักเลง
แสงมณี ขนมจีน
PN Shoes
ร้านแม่จ๋ ุม สสอ.เมือง
นุ่ม นิ่ ม เบเกอรี่
ชื่อร้ านค้ า
น้องนะโมชุดกีฬา
แพน กาแฟสด
นอกบ้านนา
ผช.ยาว
แม่หนูไกร
ลักกี้ปริ้ น
นงลักษณ์ สุ ทธิ แพทย์

ในการนี้ สมาชิกลําดับ ที่ 1-30 สามารถชําระค่าใช้จ่ายร้านค้าละ/ล็อคละ 200.-บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ภายใน
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 (ก่อนเวลา 15.30 น.) โดยสามารถชําระได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) ชําระเงินสด ณ สํานักงานสหกรณ์ ฯ
(2) โอนเงิ นชําระเข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย เลขที่ บญ
ั ชี 986-6-13808-9 ชื่ อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด และให้แจ้งหลักฐานทาง Line ID : coop-money
ทั้งนี้ หากสมาชิ กลําดับ ที่ 1-30 ไม่ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายร้านค้าละ/ล็อค ตามวันและเวลาที่กาํ หนด ทางสหกรณ์ฯ
จะให้ร้านค้าสมาชิกสํารอง ทดแทนตามลําดับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

(นายศรายุทธ สมศรี )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด

