
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 

ฉบับที ่ 18/2562 

เร่ือง รายละเอยีดและก าหนดการโครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิม่รายได้ปี 2562 

........................................................................................................... 

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ก าหนดจดัโครงการศึกษาดูงานสร้าง

อาชีพเสริมเพิ่มรายไดปี้ 2562  ณ สวนพริก อ.ศรีบุญเรือง, ฟาร์มเห็ด อ.โนนสัง ,ไร่นาผสม อ.เมืองหนองบวัล าภู              

และเปิดรับสมคัรสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ ระหวา่งวนัท่ี 19-31 มีนาคม 2562 ไปแลว้นั้น 

ในการน้ี โครงการศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ปี 2562 ดังกล่าว จะจดัข้ึนในวนัเสาร์                   

ท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหวา่งเวลา 08.00- 16.00 น. โดยสมาชิกสามารถดูก าหนดการและรายระเอียดอ่ืน ๆ 

ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 

    

(นายศรายทุธ สมศรี) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

        สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูจ  ากดั  

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 
ศึกษาดูงานสร้างอาชีพเสริมเพิม่รายได้ปี 2562 

วนัเสาร์ที ่6 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น.   
  ณ ไร่พริก ฟาร์มเห็ด และไร่นาสวนผสม จังหวดัหนองบัวล าภู 

รถออกเวลา 08.00 น.  วนัเสาร์ท่ี  6  กรกฎาคม  2562 ณ หนา้ตึกส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  
 

เวลา รายการ ผู้รับผดิชอบ/วิทยากร 
 

07.30-08.00 น. ลงทะเบียน ณฐัธยาน์ / วสิมยั / จีระภา / ปณิตา 
08.00-08.30 น. เดินทางไปสวนพริก อ.ศรีบุญเรือง สายตา/รุ่งนภา/ก่ิงเพชร 
08.30-10.00 น. -ประธานฯ พบสมาชิก 

-ศึกษาดูงานท่ีสวนพริก 
ประหยดั/คุณไก่(เจา้ของสวน) 

10.00-10.30 น. เดินทางจากสวนพริก ไป ฟาร์มเห็ด อ.โนนสัง สายตา/รุ่งนภา/ก่ิงเพชร 
10.30-12.00 น. ศึกษาดูงานท่ีฟาร์มเห็ด อ.โนนสัง  ประหยดั/คุณสุวทิย ์
12.00-13.15 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  ประหยดั/ก่ิงเพชร/ณัฐธยาน์ 
13.15-14.00 น. เดินทางจากฟาร์มเห็ด ไป ไร่นาสวนผสม สายตา/รุ่งนภา/ก่ิงเพชร 
14.00-16.00 น. ศึกษาดูงานไร่นาสวนผสม อ.เมือง ประหยดั/รุ่งนภา/คุณบวัไข 
16.00 น. เดินทางกลบัภูมิล าเนา กรรมการทุกคน 
 

 
 

ศึกษาดูงาน วนัเสาร์ที ่6 กรกฎาคม 2562 
รายช่ือสมาชิก และเจ้าหน้าที่ประจ ารถตู้ (คันที ่1 ) 

ล าดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หน่วยงาน จนท.สหกรณ์ 
1 นางอรอนงค ์ เฉียบแหลม 71 รพท. นายศรายทุธ สมศรี 
2 นางปรางทิพย ์ ทุมวรรณ 1392 รพท. นายบุญไทย จนัทรเสนา 
3 นางประยรู  สาฆะ 1518 รพท. น.ส.เบญจวรรณ ซาวฒัน ์
4 น.ส. ชชัชญา  อาจศตัรู 1827 รพท.  
5 น.ส. วิราวนพ  วนัสุธะ 3171 รพท.  
6 นางเทวี  บุตรโก 814 รพท.  
7 นางจนัทร์เพญ็  จนัดา 2859 รพท.  
8 นางอาริยา  จนัดา 1388 รพท.  

 



รายช่ือสมาชิก และเจ้าหน้าที่ประจ ารถตู้ (คันที ่2 ) 

ล าดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หน่วยงาน จนท.สหกรณ์  
 1 นางเกษร  พัว่เหลก็ 4137 รพท. นางประหยดั  ธุระแพง 

2 นางรัตนาพร  จนัวิเศษ 2749 รพท. นางสุวชัรา  ทา้วพา 
3 นางสาวพชัรี  โคตรชมภ ู 2845 รพท. นางถวิล  เกตุไร 
4 นายธนบดี  สีหะวิมล  2904 รพท.  
5 นางเยาวลกัษณ์  สีหะวิมล 1041 รพท.  
6 นางรจนา  พลอินทร์ 2188 รพท.  
7 น.ส. สุดนภา  เหล่าอุดม 2422 รพท.  
8 นางอภิญญา กนัยาแสงศรี  1049 รพท.  
9 นางรินจง  เตชะมนิ 2710 ศูนยแ์พทย ์  

 

รายช่ือสมาชิก และเจ้าหน้าที่ประจ ารถตู้ (คันที ่3 ) 

ล าดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หน่วยงาน จนท.สหกรณ์ 
1 นส. พิสมยั  ศรีพนัธบุตร 671 รพท. นางนิตยา พนัธ์งาม 
2 นางรุ่งลาวลัย ์ คุณมี  1886 รพท. นายปณต ทาหนองคา้ 
3 นางยมลภทัร  เกตุสิงห์ 713 รพท. น.ส.รัตนา สร้อยกดุเรือ 
4 นายสหภาพ  เกตุสิงห์  1949 รพท. น.ส.นฤนาถ อนุศาสตรชน 
5 นางสุชิรา  ศรีบุญเรือง  2008 รพท.  
6 นส. สุพตัรา  จนัทา 2454 รพท.  
7 นส. นุชจรา  เจริญลอย 595 รพท.  
8 นส. เนตรชนนี อาคมศิลป์ 1963 รพท.  

 

รายช่ือสมาชิก และเจ้าหน้าที่ประจ ารถตู้ (คันที ่4 ) 

ล าดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หน่วยงาน จนท.สหกรณ์ 
1 น.ส. จินตนา  ตุงคะโสภา  2157 รพท. นายสายตา สวสัด์ิประภา 
2 นางมะลิดา  อินานนั  736 รพท. นางรุ่งนภา ถาบุญเรือง 
3 นางอ านวย  ลุนละวงษ ์ 841 รพท. น.ส.จีระภา  บุตรดา 
4 น.ส. ป่ินทิพย ์ จนัทร์สุคนธ์ 1434 รพท.  
5 น.ส. รัตนาพร โนสูงเนิน 1394 รพท.  
6 นางภาวนา  จนัมา 1242 รพท.  
7 น.ส. รัตนา  สุระเทวี 2014 รพท.  
8 นางล าดวน  เน่ืองบุญยืน 2322 รพท.  
9 นางพฒันาพร  สีหาราช 2321 รพท.  



 
รายช่ือสมาชิก และเจ้าหน้าที่ประจ ารถตู้ (คันที ่5 ) 

ล าดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หน่วยงาน จนท.สหกรณ์ 
1 น.ส.ดาหวนั  รักความซ่ีอ 548 รพท. นายสงัวาลย ์ หมอกโคกสูง 
2 นางสุทศัน ์ จอ้ยภูเขียว 429 รพท. นางณฐัธยาธ์ พนมชยัจิรกลุ 
3 นายณรงคศ์กัด์ิ  พฤฒิสาร 061 ขรก.บ านาญ น.ส.วิสมยั สุริยขนัธ์ 
4 นายหาญชยั เตยขาวกีรติ 2152 ขรก.บ านาญ  
5 นางจิรประไพ  บุตรกณัหา 379 ขรก.บ านาญ  
6 นางสมจิต  พลบูรณ์ 2633 สสอ.เมือง  
7 นางสุนนัทา  สมอุ่มจาน 38 สสอ.เมือง  

 
รายช่ือสมาชิก และเจ้าหน้าที่ประจ ารถตู้ (คันที ่6 ) 

ล าดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หน่วยงาน จนท.สหกรณ์ 
1 นางอรัญญา  พรมพลเมือง 767 สสอ.ศรีบุญเรือง นายรติ  บุญมาก 
2 นางวฒันาพร  รักวิชา 835 สสอ.ศรีบุญเรือง น.ส.ก่ิงเพชร ชินศิรประภา 
3 นายวิรัตน ์ พลงาม 1189 สสอ.ศรีบุญเรือง น.ส.เพญ็ประภา แสงจนัโท 
4 นางศิริรัตน ์ ภูสีดา 1674 สสอ.ศรีบุญเรือง  
5 นางสายใจ  นครชยั 1707 สสอ.ศรีบุญเรือง  
6 นางปัญจมา  กลางนา 1193 สสอ.โนนสงั  
7 นางไพจิตร  ชยัวงษ ์ 1060 รพ.โนนสงั  
8 นายอาร์คม  คูหาค า 2372 รพ.โนนสงั  

 
 

รายช่ือสมาชิก และเจ้าหน้าที่ประจ ารถตู้ (คันที ่7 ) 
 

 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก หน่วยงาน จนท.สหกรณ์ 
1 นส.อ่องอ าไพ  เทพดู่ 2968 สสจ. นายสมศกัด์ิ ยบุลพนัธ์ 
2 นส.ปรีชาพร  ลุนวิรัตน์ 2533 สสจ. นายสมัฤทธ์ิ ก ่าเกล้ียง 
3 นายอศัวิน  ทศคุย 2627 สสจ. นายลิขิต ศรีธาวิรัตน์ 
4 นส.วชัรินทร์  เทพาลุน 1655 สสจ. น.ส.ปณิตา จกัรนารายณ์ 
5 นางปุณญานุช  หงษท์อง 2767 สสจ.  
6 นางนลินี  สนิทวงคช์ยั 478 สสจ.  
7 นางรัชนีวร  ศรีธาวิรัตน์ 3014 สสอ.สุวรรณคูหา  


