
ล ำดับ ช่ือสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ผู้ช ำระบัญชี

1 สหกรณ์กองทนุสวนยางด่านซ้าย นายสราวุธ ศรีวงษา

2 สหกรณ์การเกษตรชายแดนบา้นนาข่า นางสาวมลธิดา วงศ์โสภา

3 สหกรณ์การเกษตรนาแหว้ นายสราวุฒิ ร่มโพธ์ิเงิน

4 สหกรณ์ผู้ปลูกพืชอนามัยปลอดภัยสารพิษบา้นหว้ยตาด นางสาวดวงมณี สอนสุภาพ

5 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีต าบลผาน้อย นายปรีชา บวัระภา

6 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีภูหลวง นายปรีชา บวัระภา

7 สหกรณ์ปศุสัตว์เอราวัณ นายปรีชา บวัระภา

8 สหกรณ์การเกษตรชายแดนสามัคคีนาแหว้ นายสราวุฒิ ร่มโพธ์ิเงิน

9 สหกรณืการเกษตรภูสน นายวิทยา วัฒนวิเชียร

10 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสามัคคีด่านซ้าย นายรังสิโรจน ์พุม่สวัสด์ิ

11 สหกรณ์การเกษตรหนองหนิ จ ากัด นายยอดมนญู ก้อนมณี

12 สหกรณ์ผู้ใช้น  าอ่างเก็บน  าหว้ยยาง นางสาวพชิญ์ชารัน ดงสันเทยีะ

13 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะขามหวานภูกระดึง นางนวพร ภาวะโคตร

14 สหกร์การเกษตรนาดอกค าพัฒนา นางอรดี มาตราคิด

15 สหกรณ์การเกษตรบา้นสูบ นางสาวนภัสกร วรรณชัย

16 สหกรณ์เครือชุมชนต าบลศรีสองรักเข้มแข็ง นางพชิญ์สิณี สว่างโรจน์

17 สหกร์การเกษตรโนนปา่ซาง นางสาวสุรัชนา มงคลกุลรัตน

18 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีต าบลทา่ช้างคล้อง นางสาวนงคราญ ศรีจันทร์

19 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีผาขาว นายจตุพร สุนาทร

20 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีพรสวรรค์ นางสาวดวงมณี สอนสุภาพ

21 สหกรณ์การเกษตรมหาชนผาขาว นางสาวสุรัชนา มงคลกุลรัตน

22 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีวังสะพุง นายสุกิจ สิงหส์ถิตย์

23 สหกรณ์การเกษตรผสมผสานจังหวัดเลย นายสุกิจ สิงหส์ถิตย์

24 สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง นายสุกิจ สิงหส์ถิตย์

25 สหกร์การเกษตรปากชม นางสาวยุพนิ โสภาวัฒน์

26 สหกรณ์การแกษตรบา้นหว้ยหนิขาว นางสาวยุพนิ โสภาวัฒน์

27 สหกรณ์การเกษตรหมู่บา้น ปชด.คกเลาใต้ นายณรงค์พร เจนการ

28 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสามัคคีหว้ยบอ่ซืน นายณรงค์พร เจนการ

29 สหกรณ์การเกษตรหว้ยบอ่ซืน นางสาวนภัสกร วรรณชัย

30 สหกรณ์การเกษตรอาฮีพัฒนา นายวิชัย ศรีละ

31 สหกรณ์ผู้ใช้น  าบา้นธาตุ นางสาวศิริภรณ์ โชติชัยพฤทธ์ิ

32 สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบา้นหว้ยโตก นางสาวนฤทยั ชัยชนะ

33 สหกรณ์ยางพาราเลย นางสาวพชัรีกร วงค์โคกสูง

34 สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดเลย นางสาวพรนภา นอ้ยอ่อนโพธ์ิ

รำยช่ือช ำระบัญชี ปีงบประมำณ 2564
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35 สหกรณ์การเกษตรพระธาตุเชียงคาน นายณรงค์พร เจนการ

36 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเลย นายสราวธ ศรีวงษา

37 ร้านสหกรณ์เลย นางสาววรธัน สถิต

38 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเลย นางสาวณัฐชยา เพง็สา

39 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีต าบลโนนปอแดง นางอรดี  มาตราคิด

40 สหกรณ์การเกษตรวังลาน นายวิชัย ศรีละ

41 สหกรณ์บริการผู้ค้าล็อตเตอร่ีครูชายแดนเลย นางสาวยุพนิ โสภาวัฒน์

42 สหกรณ์บริการศูนย์พัฒนาจังหวัดเลย นางสาวนฤทยั ชัยชนะ

43 สหกรณ์ปศุสัตว์นาด้วง นางสาวนฤทยั ชัยชนะ

44 สหกรณ์ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้านบา้นสามแยก นางลัดดา กาญจนะ

45 สหกรณ์สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบา้นปากปวน จ ากัด นายสุกิจ สิงหส์ถิตย์
46 สหกรณ์ผู้เลี ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จ ากัด นายสุกิจ สิงหส์ถิตย์, น.ส.วรธัน สถิตย์, นางปภัสรา 

หงส์วิลัย,นางสาวสุภาพร  ขวาวงษ์

47 สหกรณ์ผู้ค้าล็อตเตอร่ีต าบลทรายขาว จ ากัด นายสุกิจ สิงหส์ถิตย์

48 สหกรณ์การเกษตรต าบลทรายขาว จ ากัด นายสุกิจ สิงหส์ถิตย์

49 สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพัฒนาข้าราชการจังหวัดเลย จ ากัด นางสาวนสุรา พรมมีเดช

50 ร้านสหกรณ์สวัสดิการครู - บคุลากร อปท.เลย จ ากัด นางสาวนสุรา พรมมีเดช

51 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรเลย จ ากัด นางลัดดา กาญจนะ

52 สหกรณ์บริการผู้ค้าล็อตเตอร่ีเมืองเลย นางสาวณัฐชยา เพง็สา

53 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตประชาสามัคคีเอราวัณ นางจงจิตต์ วันปรีดา

54 สหกรณ์ฮักเลย นางสาวนงคราญ ศรีจันทร์

55 สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝร่ังภูเรือ จ ากัด นายรังสิโรจน ์พุม่สวัสด์ิ

56 สหกรณ์การเกษตรปากปวน จ ากัด นางสาวยุพนิ โสภาวัฒน์

57 สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบา้นนาดี จ ากัด นางลัดดา กาญจนะ
58 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเลย จ ากัด นางพชิญ์สิณี สว่างโรจน์,นายจตุพร สุนาทร,น.ส.พชิญ์

ชารัน ดงสันเทยีะ,นายปภังกร  ขันมณี

59 สหกรณ์การเกษตรหนองหนิพัฒนา จ ากัด นางสาวสุรัชนา มงคลกุลรัตน

60 สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตาดข่า จ ากัด นายวิชัย ศรีละ

61 สหกรณ์ผู้ใช้น  าผาน้อย จ ากัด นายอุณรุท พลายศรีโพธ์ิ

62 สหกรณ์หตัถกรรมไหมพรมขอนยาง จ ากัด นายยอดมนญู ก้อนมณี

63 สหกรณ์เคหะเชียงคาน จ ากัด นายณรงค์พร เจนการ

64 สหกรณ์การเกษตรยางพาราตาดซ้อเขาแก้ว จ ากัด นายณรงค์พร เจนการ


