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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ�ำกัด
สถำบันกำรเงินคุณธรรม
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สมาชิกสหกรณ์



	 การที่สมาชกิจ�านวนหนึ่งท�าธรุกจิบรกิารเพื่อเลี้ยงครอบครวัย่อมเป็น
ที่น่ายินดีว่า	 สมาชิกเหล่านี้ประกอบอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยงชีพ	 โดยที่สมาชิก
จ�านวนมากก็ประกอบอาชีพสุจริตอื่นเพื่อเลี้ยงชีพ	 สมาชิกเหล่านี้ก็อาจเป็น
ลกูค้าของสมาชกิที่ท�าธรุกจิบรกิารกไ็ด้	หากเราเกื้อกลูกนัและกนั	พวกเราต่าง
กส็ร้างความเข้มแขง็ให้กนัและกนัได้	ยิ่งสมาชกิที่ประกอบธรุกจิบรกิาร	ผลติ
สนิค้าที่มคีณุภาพและกรณจี�าเป็นอาหารกจ็ะต้องปราศจากสารพษิปนเป้ือน
กย็ิ่งเป็นการช่วยเหลอืเพื่อนมนษุย์ให้มคีวามสมบรูณ์พนูสขุ	และหากพจิารณา
ลดราคาพเิศษแก่บรรดาสมาชกิสหกรณ์ที่มาอดุหนนุอกีกจ็ะเป็นการเพิ่มบญุ
แก่ตนเอง	เพราะนอกจากบรกิารสนิค้าที่มคีณุภาพปราศจากโทษแล้วยงัช่วย
ลดรายจ่าย	เท่ากบัเป็นการเพิ่มรายได้แก่สมาชกิที่มาใช้บรกิารไปในตวั

	 ความเกื้อกลูแก่กนันี้	จะท�าให้จติใจของทั้งผูใ้ห้และผูร้บัเกดิปิติ	เกดิ
ความสขุ	สดชื่นอย่างเหลอืเชื่อ	หากเราต่างสร้างความรู้สกึที่ดเีหล่านี้ให้เกดิ
ขึ้น	สิ่งดงีามกจ็ะเกดิตามมาในชวีติอย่างไม่มจีบสิ้นครบั	สวสัด.ี

เครือข่ายธุรกิจของ...
สมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คอหงส์ จ�ำกัด

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ประธานกรรมการสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั
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ประวัติและควำมเป็นมำของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ�ำกัด
	 หลงัจากที่	 นายครั่น	 ทวรีตัน์	 ได้รบัเลอืกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ในปลายปี	 2550	 และได้มีความ
พยายามจะท�าให้ชมุชนเข้มแขง็	ท่านนายกครั่น	ทวรีตัน์	จงึได้น�าผูน้�าชมุชน
เทศบาลเมืองคอหงส์ประมาณ	 60	 คน	 ไปดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์	จ�ากดั	(สอ.มอ.)	เมื่อวนัที่	16	มกราคม	2551	หลงัจากที่คณะผู้น�ารบั
ฟังค�าบรรยายจาก	ผศ.บรรเจดิ	พฤฒกิติต	ิ ในฐานะประธานกรรมการ	สอ.มอ.	 ใน
ขณะนั้น	ต่างมคีวามเข้าใจและเหน็ประโยชน์ในการรวมตวักนัในรูปแบบสหกรณ์	ที่
ประชมุจงึเหน็พ้องต้องกนัในอนัที่จะจดัตั้งสหกรณ์ในเขตเทศบาลเมอืงคอหงส์และใน
คราวเดยีวกนันี้ได้มมีตเิลอืก	ผศ.บรรเจดิ	พฤฒกิติต	ิเป็นประธานก่อการจดัตั้งพร้อม
กับคณะกรรมการอีก	 9	 ท่าน	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการก่อการจัดตั้งก็ได้
ด�าเนินงานเรื่อยมา	 ทั้งขยายสมาชิก	 ร่างข้อบงัคบัสหกรณ์	 ให้ความรู้	 และได้เรยีก
ประชมุสมาชกิก่อการจดัตั้งขึ้นในวนัที่	 5	 มนีาคม	 2551	ณ	 ห้องประชมุทองจนัทร์	
คณะแพทย์ศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	เพื่อพจิารณาเหน็ชอบถอืใช้ข้อบงัคบั
ฉบบัร่าง	คณะกรรมการก่อการจดัตั้ง	ได้จดัหาสถานที่ท�าการส�านกังานสหกรณ์เครดติ
ยูเนี่ยนคอหงส์	 จ�ากัด	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรีเมืองคอ
หงส์	นายครั่น	ทวรีตัน์	ให้ใช้สถานที่ฟร	ีร่วมกบัศูนย์การเรยีนรู้ชมุชนต�าบลคอหงส์

	 สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั	เริ่มเปิดบรกิารรบัฝากเงนิและให้เงนิกู้
ประมาณเดอืนกรกฎาคม	 2551	 และทดลองด�าเนนิการเรื่อยมา	 จนกระทั่งวนัที่	 13	
พฤศจกิายน	2551	จงึได้รบัอนมุตัใิห้จดทะเบยีนเป็น	“สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์	
จ�ากดั”	มสีถานะเป็นสหกรณ์ตามกฎหมาย	โดยมสีมาชกิ	394	คน	มสีนิทรพัย์	2.6	
ล้านบาท	มเีจ้าหน้าที่	3	คน

คู่มือสมาชิกและเครือข่ายผู้ประกอบการ 3



ขั้นตอนการเป็นสมาชิก
	 1.	 ยื่นใบสมคัรได้ที่ส�านกังานสหกรณ์ฯทกุสาขา	หรอืสมคัรผ่านประธาน/เลขา

กลุ่มในพื้นที่

	 2.		ช�าระค่าธรรมเนยีมแรกเข้า	100	บาทในวนัที่สมคัร

	 3.	 เปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ทั่วไปขั้นต�่า	300	บาท

	 4.	 ท�าการสะสมเงนิฝาก	อย่างน้อยเดอืนละ	200	บาท	ให้ครบ	6	เดอืน	

	 5.	 เข้าร่วมอบรมความรู ้เรื่อง	 “อุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์”	 
อย่างน้อย	1	ครั้ง

	 6.	 สหกรณ์จะเสนอชื่อต่อที่ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ	เพื่อลงมตอินมุตัิ
รบัเป็นสมาชกิ

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
	 1.	 ส่งเสรมิและร่วมมอืกนัใช้บรกิารที่สหกรณ์ด้วยความรบัผดิชอบและซื่อสตัย์

	 2.	 เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์และท�าหน้าที่อย่างเข้มแข็งในฐานะ
เจ้าของกจิการ

	 3.	 เพิ่มทนุเรอืนหุ้นทกุเดอืน

	 4.	 เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	ที่สหกรณ์จดัขึ้น	หรอืจดัผ่านกลุ่มสมาชกิ

	 5.	 เป็นธรุะที่จะส่งเสรมิสหกรณ์	เช่น	การขยายความรู	้ความเข้าใจในกจิการ
สหกรณ์	 เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก	 และปกป้องกิจการ
สหกรณ์

	 6.	 เป็นธรุะตดิตาม	ตลอดจนการศกึษา	การด�าเนนิงานของสหกรณ์

	 7.	 อาสาสมคัร	ท�าหน้าที่ประธานกลุม่/เลขากลุม่	คณะกรรมการ	หรอืผูต้รวจ
สอบกจิการสหกรณ์
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การสะสมเงินค่าหุ้นหุ้น
	 1.	 สมาชิกมีหน้าที่สะสมเงินค่าหุ้น	 เงินสะสมค่าหุ้นนี้	 ถือเป็นการถือหุ้นใน

สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั	โดยสมาชกิจะต้องท�าการซื้อหุ้นทกุ
เดอืน	ขั้นต�่า	เดอืนละ	200	บาท	โดยในหนึ่งเดอืนสมาชกิสามารถท�าการ
ซื้อหุ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้ง/เดอืนกไ็ด้

	 2.	 ในกรณทีี่ลมืในเดอืนใดเดอืนหนึ่งสมาชกิสามารถมาซื้อย้อนหลงัได้	แต่ไม่
ควรขาดตดิต่อกนัสองเดอืน	

	 3.	 เงนิสะสมค่าหุน้ของสมาชกิจะได้รบัสทิธกิารเข้าถงึสวสัดกิาร	ตามระเบยีบ
ว่าด้วยสวสัดกิารของสหกรณ์	และได้รบัผลตอบแทนในรปูเงนิปันผลทกุปี

	 4.	 สมาชกิจะขอถอนเงนิหุน้ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชกิอยูไ่ม่ได้	หรอืสมาชกิ
จะขายหรอืโอนหุ้นซึ่งตนถอืให้ผู้อื่นไม่ได้	 จะโอนหุ้นได้ต่อเมื่อถงึแก่กรรม	
และขอถอนหุ้นได้ต้องออกจากการเป็นสมาชกิ

การบริการ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ�ากัด
บริการด้านเงินฝาก
	 สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั	รบับรกิารด้านเงนิฝาก	4	ประเภท	คอื

1. เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (ดอกเบี้ย ร้อยละ 2)
  การฝาก-การถอน

		 เปิดบญัชตีั้งแต่	100	บาทขึ้นไป	ฝาก-ถอน	ได้ทกุวนัท�าการ	ยอดเงนิคงเหลอื
ในบญัชตี้องไม่น้อยกว่า	50	บาท	

  การจ่ายดอกเบี้ย

		 การเข้าดอกเบี้ย	จะเข้าในวนัสดุท้ายของเดอืนมถินุายนและเดอืนธนัวาคม

2. เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย (ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.5)
  การฝาก

		 เปิดบญัชตีั้งแต่	10,000บาทขึ้นไป	การฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า	10,000	บาท	
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  การจ่ายดอกเบี้ย 

		 ก�าหนดจ่ายในวันท�าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม	 
โอนเข้าเป็นดอกเบี้ยทบต้น	 ดอกเบี้ยจ่ายในอัตราร้อยละ	 4.5	 เฉพาะยอดเงินฝากที่
ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยเพิ่ม	 ในวันท�าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนหรือเดือนธันวาคม	
มาแล้ว	1	ครั้ง	

  การถอน

		 ต้องเลือกแต่ละยอดที่ฝาก	 ยอดเงินที่ถอนก่อนครบก�าหนดวันเข้าดอกเบี้ย	 
จะจ่ายให้ในอตัราครึ่งหนึ่งของเงนิฝากออมทรพัย์ทั่วไป	ณ	วนัก�าหนดจ่ายดอกเบี้ย

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.75)
  การฝาก

	 เปิดบญัชตีั้งแต่	50,000	บาทขึ้นไป	การฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า	50,000	บาท	
หากเกนิ	50,000	บาท	เศษต้องเป็นพนับาท	

  การจ่ายดอกเบี้ย 

		 ก�าหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	 
ในวันสุดท้ายของเดือนดอกเบี้ยจ่ายจะให้เฉพาะยอดที่ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยในวัน
ท�าการ	สดุท้ายของเดอืนมถินุายนและเดอืนธนัวาคม	มาแล้ว	2	ครั้ง	

  การถอน

		 ต้องเลือกแต่ล่ะยอดที่ฝาก	 ยอดเงินที่ถอนก่อนครบก�าหนดวันเข้าดอกเบี้ย	 
จะถกูเรยีกคนืดอกเบี้ยที่โอนเข้าบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ทั่วไป	ที่โอนเข้าบญัชมีาก่อน
ล่วงหน้า	หรอืดอกเบี้ยที่ถูกถอนใช้แล้ว

4. เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน (ดอกเบี้ย ร้อยละ 5)
  การฝาก

		 1.	 ฝากเท่ากนัทกุเดอืนไม่น้อยกว่า	200	บาท	วนัที่ฝากจะต้องน�าฝากภายใน
เดอืนนั้นๆ

		 2.	 ฝากตามระยะเวลาที่ตกลงกนัไว้คอื	3-5	ปี
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  การจ่ายดอกเบี้ย

		 1.	 จ่ายเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาฝาก	พร้อมปิดบญัชี

		 2.	 ดอกเบี้ยคงที่ตลอดการฝากตามประกาศ	ณ	วนัที่เปิดบญัชี

		 3.	 ฝากล่าช้าได้ไม่เกนิ	2	ครั้ง	กรณเีกนิ	2	ครั้ง	จะไม่ได้รบัการยกเว้น	ภาษ	ี
และต้องปิดบญัช	ี

การถอน

		 หากถอนก่อนก�าหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป	 ส�าหรับยอดที่	
ฝากเกนิ	3	เดอืนและจะไม่ได้รบัการยกเว้นภาษี

บริการด้านสินเชื่อ (เงินให้กู้)
		 สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั	ให้บรกิารด้านเงนิกู้แก่สมาชกิ	แยกเป็น	
3	ประเภท

		 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 หมายถึง	 เงินกู้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์	 จ�ากัด	
บริการแก่สมาชิก	 ที่มีเหตุจ�าเป็นเดือดร้อน	 เร่งด่วน	 ต้องน�าเงินไปใช้จ่าย	 เช่น	 
การรกัษาพยาบาล	เป็นต้น	โดยไม่มบีคุคลประกนัและกู้ได้ไม่เกนิร้อยละ	90	ของหุ้น	
และไม่เกนิ	5,000	บาท

		 เงินกู้สามัญ	 หมายถึง	 เงินกู้ที่ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน	 คอหงส์	 จ�ากัด	 ที่จะบริการให้แก่สมาชิก	 เรื่องของการประกอบอาชีพ	 การ
อปุโภค	บรโิภค	ในด้านต่างๆ	การกู้สามญัสมาชกิจะต้องรวมตวัเป็นกลุ่มๆ	ละ	5	คน	
แล้วขึ้นทะเบยีนเป็นกลุ่มเงนิกู้สามญั	 ผู้ที่กู้จะต้องให้สมาชกิในกลุ่มทกุคนเป็นผู้ร่วม
กู้หรอืค�้าประกนั	

 เงนิกูพ้เิศษ	หมายถงึ	เงนิกูท้ี่เหลอืจากการให้บรกิารเงนิกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉนิ	เงนิ
กู้สามัญ	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์	 จ�ากัด	 มีเงินเหลือมากพอจะบริการให้แก่
สมาชกิที่ต้องการใช้วงเงนิกูท้ี่สงูกว่าเงนิกูป้ระเภทอื่น	โดยใช้อสงัหารมิทรพัย์	อนัปลอด
จากการจ�านอง	จ�าน�า	มาเป็นประกนัหนี้	แยกเป็น	2	ประเภท

1. เงนิกูพ้เิศษหุน้ค�า้ประกนัและ/ หรอืเงนิฝากในสหกรณ์ฯ ค�า้ประกนั
		 •	 กู้เพื่อวตัถอุนัจ�าเป็นหรอืเพื่อการอื่นใดกไ็ด้
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	 •	 กู้ได้ไม่เกนิร้อยละ	90	ของหุ้นตนเองและ/หรอืเงนิฝากในสหกรณ์ฯ

		 •	 ผ่อนช�าระไม่เกนิ	120	งวด

  หลักประกัน

		 หุ้นของตนเองและ/หรอืเงนิฝากในสหกรณ์

  เอกสารยื่นกู้

		 •	 ส�าเนาบตัรประชาชน	จ�านวน	1	ชดุ

		 •	 ส�าเนาทะเบยีนบ้านของผู้กู้	จ�านวน	1	ชดุ

		 •	 สมดุบญัชเีงนิฝากสหกรณ์	(กรณใีช้เงนิฝากค�้า)	

2. เงินกู้พิเศษใช้อสังหาริมทรัพย์ค�้าฯ
		 •	 วตัถปุระสงค์	เพื่อการเคหะสงเคราะห์	วงเงนิกู้ไม่เกนิ	3	ล้านบาท	ระยะ

เวลาไม่เกนิ	360	งวด	(30	ปี)

	 •	 วตัถปุระสงค์	เพื่อการลงทนุ	ช�าระหนี้	ซื้อรถยนต์	และการอื่นๆ	วงเงนิกู้	
1.5	ล้านบาท	ระยะเวลาไม่เกนิ	180	งวด	(15	ปี)

	 •	 วัตถุประสงค์	 เพื่อการลงทุนตามโครงการ	 วงเงินกู้ไม่เกิน	 10	 ล้านบาท	
ระยะเวลา	180	งวด	(15ปี)

หมายเหตุ :
	 1.	 สมาชิกผู้กู้เงินทุกประเภทจะต้องแจ้งสหกรณ์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่	เบอร์โทรศพัท์

	 2.	 ผู้กู้ที่ใช้อสงัหารมิทรยัพ์ค�้าประกนั	หากช�าระคนืเงนิกู้พร้อมดอกเบี้ยด	ีคอื
ช�าระเงนิกู้ตามระเบยีบสหกรณ์ตลอดระยะ	12	เดอืนต่อเนื่อง	ได้รบัสทิธิ์
ลดดอกเบี้ยลงร้อยละ	50	ส.ต.	ต่อปี	ค�านวน	2	ครั้ง	หรอือาจมากกว่านั้น	
ขึ้นกบัการประกาศของสหกรณ์
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เครอืข่ายผู้ประกอบการ
“CU	–	KHOHONG”

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ�ำกัด

ความเป็นมา
	 เนื่องจาก	ผศ.บรรเจดิ	พฤฒกิติต	ิประธานกรรมการ	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญั
ในการประกอบอาชพีของสมาชกิ	เพราะการที่สมาชกิมกีารประกอบอาชพีที่ด	ีมคีวาม
เจริญรุ่งเรืองในอาชีพ	 ก็จะส่งผลให้สมาชิกมีความมั่นคง	 มีความสุขในการด�ารง
ชวีติ	

	 ด้วยเหตดุงักล่าวทางสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั	จงึมคีวามประสงค์
ในการสร้างเครอืข่ายผู้ประกอบการสมาชกิสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั	ขึ้น
เพื่อเป็นการร่วมกันประชาสัมพันธ์อาชีพหรือธุรกิจของสมาชิกให้เป็นที่รู้จักของกลุ่ม
เป้าหมาย	และสร้างความสมัพนัธ์	ความเข้มแขง็	ความมั่นคงในการประกอบอาชพี	
โดยเมื่อสมาชิกของสหกรณ์ไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการในเครือข่ายก็
จะได้รบัส่วนลดพเิศษต่างๆ	ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างสมาชกิ
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อสร้างเครอืข่ายและความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างสมาชกิ

	 2.	 เพื่อประชาสัมพันธ์อาชีพหรือธุรกิจของสมาชิกให้เป็นที่รู ้จักของกลุ่ม 
เป้าหมาย	

	 3.	 เพื่อสร้างยอดขายที่ดใีห้กบัสมาชกิ

ขั้นตอนและหลักฐานการสมัครสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการ
	 1.	 ผู้สมคัรต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั

	 2.	 เตรยีมส�าเนาทะเบยีนบ้าน	 1	 ฉบบั	 และส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	 
1	ฉบบั

	 3.	 กรอกใบสมัครชมรมเครือข่ายผู ้ประกอบการได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ 
ทกุสาขา

	 4.	 ช�าระค่าบ�ารุงปีละ	 50	 บาท	 และค่าสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ปีละ	 
100	บาท	รวม	150	บาท

	 ส�าหรับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายผู้ประกอบการสามารถสมัครได้ที่	
สหกรณ์ทั้ง	3	สาขา	สอบถามโทร	074-429033

ผู้ที่ใช้บริการ
	 ต้องแสดงต้องแสดงตนว่าเป็นสมาชกิสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคอหงส์	จ�ากดั	จะ
ได้รบัสทิธิ์ลดราคาตามที่ผู้ประกอบการระบไุด้

ทุกคนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง ประเทศชาติเข้มแข็ง มั่นคง
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เหนียวหมูลุงนพ

คุณมนัส  ไชยมุณี

บริการ น�้าชา กาแฟ ข้าวเ
หนียวหมทูอด

สถานที่ 9/16 หมู่ 1 ต.ค
อหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงข

ลา

(หน้าศนูย์ AIS หัวรั้ว) โท
ร.081-0987647

*ซื้อครบ 10 ห่อ ฟรี 1 
ห่อ

หมวดอาหารและเครื่องด
ื่ม

ปาท่องโก๋งาช้างคุณพันธิภา  ณะวรรณโณ
บริการ ปาท๋องโก๋สถานที่ (ใกล้ K&K หัวรั้ว) ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโทร.088-3879146*บริการนอกพื้นที่ ลดราคาพิเศษตามโอกาส

ร้านน�้าเต้าหู้+ปาท่องโก๋
คุณพรทิพย์ ณะวรรณโณ

บริการ ปาท่องโก๋ น�้าเต้าหู้
สถานที่ ตลาดศรีตรัง ประตู  109 ถนนริม มอ. 
ต.คอหงส์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.083-6519366

ก๋วยเตี๋ยวป้าปั๊ม

คุณพุทรา ประทุมมณี

บริการ ก๋วยเตี๋ยว เย็นตา
โฟ ต้มย�า ข้าวหมแูดง

สถานที่ ติดกับสนามฟุตซ
อลคอหงส์อารีน่า 

โทร.089-9760231

*ทานครบ 10 ถ้วย แถม
ฟรี 1 ถ้วย
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น�้าด่ืมบัวไพริน
คุณปาริชาติ จาริยะ

บริการ ผลิตและจ�าหน่ายน�้าดื่มตราบัวไพลินที่อยู่ 35/3 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล�่า จ.สงขลาสอบถามโทร.084-1967628

ร้านอาหารป่ายาง
คุณนรกจ นิลรัตน์

บริการ อาหารพื้นบ้านและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศพื้น
เมืองๆ (กินข้าวแลหนังลุง)

สถานที่ ร้านอาหารป่ายาง 603/2 ถนนธรรมนญูวิถี 
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ โทร.081-969177

*รับส่วนลดค่าอาหาร 10%

เสาวลักษณ์ ขนมหวาน

คุณเสาวลักษณ์ มยุเรศกุลธนา

บริการ ขนมหวานปลีก-ส
่ง

ที่อยู่ 78 ม.1 ถนนปลักห
ว้า ต.ควนลัง อ.หาดใหญ

่ 

จ.สงขลา โทร.081-60922
04

นงลักษณ์ขนมไทย

คุณนงลักษณ์ วิเศษสิงห์

บริการ ขนมหวาน ขนมไท
ย ปลีก-ส่ง

สถานที่ 174 ซ.8 ถ.ราษฎ
ร์ยินดี ต.หาดใหญ่

ติดต่อสอบถามโทร.086-6
293065

*สั่ง 20 กล่องขึ้นไป รับ
ส่วนลด 10%
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ร้านส้มต�า พี่สน
คุณสนทยา ศิริตระกูล

บริการ ส้มต�า ไก่ย่าง อาหารไทย-อีสานที่อยู่ ติดกับป้อมต�ารวจถนนทวีรัตน์ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโทร 083-1912365

น�้าด่ืมบัวไพริน
คุณปาริชาติ จาริยะ

ข้าวแกงคั่วกลิ้งป้าดา
คุณปรีดา เถาสุวรรณ

บริการ ข้าวแกง รสชาติอร่อยถกูใจคนปักษ์ ใต้
ที่อยู่ ติดกับสถานีดับเพลิงสามชัย

โทร.086-5984901

ธนกร น�้าดื่มเพื่อสุขภาพ

คุณธนกร ชูทอง

บริการ จ�าหน่ายน�้าดื่มเพื่อ
สุขภาพ

ที่อยู่ หน้าโวค เขต8 ตรง
ข้ามปั๊มน�้ามัน ปตท.

โทร 085-6745711

แสงชัยน�้าดื่ม

คุณกัลยารัตน์  มากแก้ว

บริการ จ�าหน่ายน�้าดื่มตรา
แสงชัย และรับสั่งท�าผลิต

น�้า

ดื่มใน แบรนด์ต่างๆ ที่ท่า
นต้องการ

ที่อยู่ ร้านแสงชัยน�้าดื่ม 4
6/123 ซ.1

ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์2 อ.หา
ดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.081-5998099 
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ข้าวเกรียบบ้านแม่เรคุณเรณู จันทรพัฒน์
บริการ ข้าวเกรียบ ถั่ว ปลา ตราบ้านแม่เรสนใจติดต่อคุณเรณ ูโทร081-3881206ที่อยู่  68/1 ถ.สายน�้าตกโตนงาช้าง ม.6 ต.ทุ่งต�าเสา อ.หาดใหญ่

*รับส่วนลด 5%

ร้านพี่น้อย
คุณสุจิตรา ธีระกุลพิศุทธิ์

บริการ น�้าชา กาแฟ อาหารเช้า
ที่อยู่ สี่แยกนวลแก้ว ถนนอนุสรณ์อาจารย์ทอง

โทร 083-1837614

ร้านข้าวแกงแม่ประนอม

คุณณัฐสุดา ช่วยชูฤทธ์ิ

บริการ ข้าวแกง น�้าชา กา
แฟ อาหารเช้า

ที่อยู่ ตรงข้ามโรงเรียนเท
ศบาล 2 ถนนพลพิชัย

โทร 084-9968859

*ทานครบ 10 จาน ฟรี 
1 จาน

น�้าสมุนไพรพี่อี๊ด

คุณนวลจันทร์ ขุนสุวรรณ

บริการ น�้าดื่มสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ น�้าผลไม้

ที่อยู่ 11 ซ.ธาราองธานี 7
 ม.2 ต.ควนลัง

โทร 086-2850122
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ตาล น�้าชา กาแฟ
คุณสุธิสา ชูเพ็ชร

บริการ น�้าชา กาแฟ ขนม อาหารเช้าที่อยู่ 9/38 ม.4 ต.คอหงส์ (เยื้องตลาดนัดเกาะหมี)โทร 080-8650522

ข้าวเกรียบบ้านแม่เรคุณเรณู จันทรพัฒน์

มอ มอ ชาชัก
คุณธนพร เกตุเจริญ

บริการ เครื่องดื่มสมุนไพรและชาชักรสเลิศ
(รับบริการนอกสถานที่)

ที่อยู่ 19 ม.1 ซ..ลกูแก้ว ต.คอหงส์
สอบถามโทร.081-4787934

ดวงกมล ขนมไทย

คุณดวงกมล รักสิริ

บริการ ขนมไทย ขนมหว
าน (ขายปลีก-ส่ง)

ที่อยู่ 50 ถ.สาครมงคล อ
.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามโทร 083-85761
9

*สั่ง 20 กล่อง ฟรี 1 ก
ล่อง

หมูสวรรค์ ทิพย์อุทัย

คุณอุทัยวรรณ รุ่งสิริเมธากุล

จ�าหน่าย ข้าวเหนียวหมทู
อด หมฝูอย

หมสูวรรค์ของฝากหาดใหญ
่

ติดต่อโทร 083-5434687

*รับส่วนลด 5%
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Catchy CafeŠ (ร้านกาแฟแมว)คุณวิชชุดา วงษ์พันธุ์
บริการ ร้านกาแฟ ชิมกาแฟ ชม เล่น กับน้องแมวเหมียวที่อยู่ 652/5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่(ซอยข้างไอโมบาย หน้าบิ๊กซีเอ็กตร้า) โทร.089-8760211

ร้านกวงมุ่ย สุราขาว
คุณพิศิษดิ์  เกรียงบูรพา

บริการ สุราขาวชุมชน (ตราน�้าเต้าแดง) น�้าแร่ธรรมชาติ 
บริการขายปลีก-ส่ง ราคาถกู

ที่อยู่ ร้านกวงมุ่ย 76 ถ.แสงอาทิตย์ ต.หาดใหญ่
โทร.087-7266800

*ราคาพิเศษ ตามจ�านวนสินค้า

ดารารัตน์ เบเกอร์รี่

คุณดารารัตน์ ทองแกมแก้ว

บริการ รับสั่งท�าขนมเค้ก 
เบเกอร์รี่

ที่อยู่ 125 ถ.ริมเมือง ต.ค
อหงส์ อ.หาดใหญ่

โทร.087-3949869
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B-STONE หินอ่อนคุณบวร จึงสิริมนตรี
บริการ งานหินอ่อน หินแกรนิต หินทรายที่อยู่ ร้าน B-STONEเยื้องวัดโคกสงู สอบถามโทร 081-5429455

*ลดราคา 5%

Catchy CafeŠ (ร้านกาแฟแมว)คุณวิชชุดา วงษ์พันธุ์

ญาดา ดีไซน์
คุณปาณิสรา ฐิติญาธรกุล

บริการ ตัดเย็บผ้าม่าน มลูี่ ในรปูแบบต่างๆ 
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ที่อยู่ 43/17 ถนนราษฎร์ยินดี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 
โทร 081-9634252
*รับส่วนลด 5% ไสว เฟอร์นิเจอร์

คุณไสว อินเกตุ

รับสั่งท�าและออกแบบเฟอ
ร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน

สอบถาม ติดต่อคุณไสว โทร081-9690869

*รับส่วนลด 5-10%

หจก.วีรยา มาร์เก็ตติ่งแอนด์เซ
อร์วิส

คุณปุณณดา  โชติวนาวรรณ

บริการ เครื่องท�าความสะ
อาดห้องน�้า พิ้นบ้าน

และพื้นอาคารต่างๆ

สถานที่ 47/11 ม.4 ต.คอ
หงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขล

า

สอบถามโทร.086-49052
90

*รับส่วนลด 5%

หมวด อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน,ผ้าม่าน
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พลวัฒน์ดีไซน์ และบริการคุณพลวัฒน์ ยอดธรรม
บริการ อุปกรณ์ผ้าม่านแบบต่างๆ ราคาเป็นกันเองส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ สนใจติดต่อโทร 081-9904596*รับส่วนลด 5-10%

รุ่งการม่าน
คุณอรุณ จิระภาค

บริการ รับท�าผ้าม่าน พรม วอลเปเปอร์รปูแบบต่างๆ 
ที่อยู่ 586 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ 

สอบถามโทร 074-237082, 081-9590015
*รับส่วนลด 5-10%

เพ็ชรเจริญ ซีแพค บล็อก

คุณมงคลสว่าง ทองเพ็ชร

บริการ ผลิตและจ�าหน่ายว
ัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่ 75/1 ถ.กาญจนวนิช
 ต.คอหงส์ 

(ตรงข้ามตลาดนัดเกาะหม
ี) โทร 081-5994327

*รับส่วนลด 5%

สมพงษ์ค้าเหล็ก

คุณภัณฑิลา อุไรรัตน์

บริการ ประกอบและจ�าหน
่ายเหล็กอิตาลี

และเหล็กดัดแบบต่างๆ 

ที่อยู่ 77/5 ม.4 ต.คอหง
ส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 โทร.087-4763183

*รับส่วนลด 5-10%
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สุเทพ โซล่าเซลล์คุณสุเทพ งามศรีข�า
ออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สนใจติดติอคุณสุเทพ โทร.083-1910925

พลวัฒน์ดีไซน์ และบริการคุณพลวัฒน์ ยอดธรรม

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
คุณด�ารงพล ตู้ลารักษ์

บริการ อุปกรณ์ประหยัดน�้ามัน
และเพิ่มความแรงของเครื่องยนต์
ติดต่อสอบถามโทร 086-6850781

เช้าท์เทอร์น ชัพพลาย แอนด
์ เซอร์วิส

คุณพุทธิรันด์ ป้องโพนทอง

บริการ จ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร 

จานดาวเทียว กล้องวงจร
ปิด

ที่อยู่ 9/3 ม.1 (หลังบิ๊กซ
ีเอ็กซ์ตร้า) 

ถ.คลองเตย ซ.8 ต.คอห
งส์

โทร.089-9766394, 074
-556902

*รับส่วนลด 5%

S.G. แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

คุณสุนิตย์ ไชยสัจ

บริการ จ�าหน่าย ติดตั้ง ซ
่อม ล้าง เติมน�้ายาแอร์ 

แอร์บ้านทุกชนิด

ที่อยู่ ใกล้กับ 4 แยก นว
ลแก้ว ถนนตัดใหม่ 

สอบถามโทร 086-28619
32

*รับส่วนลด 5%

พี.เค แอร์ มอเตอร์ เซอร์วิส

คุณวิจิตร แก้วยวน

บริการ ซ่อม ติดตั้ง ย้าย
 บ�ารุงรักษา

แอร์รถยนต์ แอร์บ้าน

ที่อยู่ 254 ถ.ประชาธิปัต
ย์ อ.หาดใหญ่

โทร. 074-342025, 081
-2760437

*รับส่วนลด 5-10%

หมวด อุปกรณ์ไฟฟ้า (แอร์ กล้องวงจรปิด อุป
กรณ์สื่อสาร
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ปริณดา แฟชั่น
คุณปริณดา แก้งค�า

บริการ จ�าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นที่อยู่ 46/57 ถนนทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโทร.081-5411619

ธัญลักษณ์ แฮร์โฮม
คุณธัญลักษณ์ ยิษฐาณิชกุล

บริการ ออกแบบทรงผมชาย หญิง และบริการเสริม
สวยต่างๆ โดยช่างผู้เชียวชาญ

ที่อยู่ 70/20 ถนนทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา (ปากซอยแสงจันทร์ ถนนทุ่งรี) โทร.

089-8769231

Jazz collection

คุณธิติพันธ์ กิจวรนันท์

บริการ ผลิตเสื้อยืด เสื้อโ
ปโล

พร้อมปักและสกรีน

สอบถามโทร.081-957035
4

*รับส่วนลด 5%

ภาวินี แฟชั่น

คุณภาวินี  สุวรรณะ

บริการ เสื้อผ้า รองเท้า ก
ระเป๋าแฟชั่นต่างๆ

สถานที่ ตลาดกรีนยเวย์ 
(ล็อค E35) ถนนกาญจน

วนิช

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.ส
งขลา โทร.0819909282

*สมาชิกรับส่วนลดเมื่อซื้อ
สินค้าหรือบริการ 10%

หมวดเสื้อผ้า
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มนพัทตรา อพาร์ทเม้นคุณพัทนัย  แก้วแพง
บริการ ห้องพักรายเดือนสถานที่ ซ.5 หมู่บ้านทักษิณเมืองทองสอบถามโทร 081-8963100

ปริณดา แฟชั่น
คุณปริณดา แก้งค�า

องครักษ์ เนอสเซอร์รี่
คุณจิราพร หมวดเพ็ชร

บริการ รับเลี้ยงเด็กเนอสเซอร์รี่
ที่อยู่ 71/956 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามโทร.085-0800478

ร้านฮาร์ท แอนด์ เบิร์ด

คุณศิริณา มัคคงคา

บริการ กรงนกรปูแบบต่าง
และอาหารนก

ที่อยู่ 189 ซ.27 เพชรเกษ
ม ม.1 ต.ควนลัง 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.089-6568915

คุณวิเชียร  จันผลช่วง

บริการ จัดสรรที่ดิน แบ่งขาย

สถานที่ ข้างคลอง ร.1 หล
ังวัดท่าช้าง อ.บางกล�่า

น�้าไม่ท่วม ไม่ต้องมีเงินด
าวน์ ผ่อนเดือนละ 

2,500-3,000 บาท

สนใจติดต่อโทร 086-697
4354

*ราคาพิเศษ ส�าหรับสมาช
ิกสหกรณ์

หมวดบริการ
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ร้านบ้านดอกไม้คุณธัญลักษณ์  จันทร์ดี
บริการ จ�าหน่ายและสั่งท�าดอกไม้ ในพิธีต่างๆที่อยู่ 7 ซ.19 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสอบถามโทร 084-0689334

น้องพราวทัวร์
คุณสาธิต สุวรรณโณ

บริการ รถตู้VIP เหมา เช่า
สนใจติดต่อคุณสาธิต โทร.083-6920802

*รับส่วนลด 5-10%

ร้านสวนขวัญ

คุณวันเพ็ญ จรูญพุทธิ

บริการ จ�าหน่ายไม้ดอก ไ
ม้ประดับและรับจัดสวนปหู

ญ้า

ที่อยู่ ร้านสวนขวัญ ถนนร
าษฎร์ยินดี ติดกับสยามน

ิส

สันปัตตานี

โทร 081-5406265

*รับส่วนลด 5-10%

ธัญญรัตน์ ปักจักรคอมพิวเตอร์

คุณธัญญรัตน์ พีรฉัตรปกรณ์

บริการ ปักโลโก้เสื้อรปูแบ
บต่างๆ

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ เยื้องเทศบาลเมือง
คอหงส์ 

สอบถามโทร.081-959323
3

*รับส่วนลด 5%
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หลวงยาน ค้าไม้คุณศุภกฤต พุทสะโร
บริการ รับซื้อไม้ยางพารา ให้ราคาดีสนใจติดต่อหลวงยาน โทร 083-6523740*ให้ราคาพิเศษตามลักษณะไม้ยาง

ร้านบ้านดอกไม้คุณธัญลักษณ์  จันทร์ดี

ร้านฟองหอม
คุณกรทิมา วงษ์บัณฑิต

บริการ ซัก อบ รีด ผ้านวม สทู และเสื้อผ้าทั่วไป
ที่อยู่ ร้านฟองหอม ซอย 19 ถ.คลองเตย ต.คอหงส์ 

โทร.089-9565570

จ้าวพญาทัวร์ 2

คุณณัฐพร จันทร์เดช

บริการ รถทัวร์โดยสาร รถ
ทัวร์น�าเที่ยว

ที่อยู่ บ.จ้าวพญาทัวร์2 เล
ขที่ 178 ถ.โชติวิทยะกุล

5 (ติดขนส่ง)

โทร.087-4787362

อธิพัชร์ บริการ

คุณอธิพัชร์ อินทรพัฒน์

บริการ เช่า-เหมา รถตู้เพ
ื่อการท่องเที่ยวและอื่นๆ

ทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามโทร 091-46218
19

*รับส่วนลด 5%
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บุญภาพ บริการ
คุณบุญภาพ อออิปก

บริการให้เช้าเครื่องเสียง เต้น อุปกรณ์เครื่องครัวในงานและพิธีการต่างๆ สอบถามโทร.081-0983638
*รับส่วนลด 5%

น้องพราวทัวร์
คุณสาธิต สุวรรณโณ

บริการ รถตู้VIP เหมา เช่า
สนใจติดต่อคุณสาธิต โทร.083-6920802

*รับส่วนลด 5%

บุญรื่นฤดี รีสอร์ท

คุณอรวรรณ วงศ์ชนะ

บริการ ห้องพักสบายๆ ส
ไตล์รีสอร์ท

ที่อยู่ บุญรื่นฤดี รีสอร์ท เ
ลขที่ 1054 ม.3 

ถ.เลียบคลองชลประทาน 
ต.ควนลัง ติดต่อ

โทร 086-9566031

หจก.หาดใหญ่ต้าเซิ่ล ดิจิตอล จ�ากัด

คุณวรวุฒิ แซ่โหว่

บริการ จ�าหน่ายเครื่องพิม
พ์ไวนิล

ที่อยู่ 240 ถ.โชติวิทยะก
ุล 5 ต.หาดใหญ่

โทร.086-9651982

*รับส่วนลด 5%
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แฟชั่นการแว่น
คุณทัชชกร สุขเกื้อ

คุณทัชชกร สุขเกื้อบริการ วัดสายตาประกอบแว่น แว่นแฟชั่น รปูแบบเก๋ๆ สวยๆ ที่อยู่ ติดกับ เคแอนด์เคหัวรั้ว ถ.ข้างบิ๊กซีเอ็กช์ตร้าสอบถามโทร 086-4841784*รับส่วนลด 5-10%

บุญภาพ บริการ
คุณบุญภาพ อออิปก

ดีไลฟ์ เอเยนต์ หาดใหญ่
คุณรณชัย ตันตระกวิน ณ น่าน

บริการ นวดสปา กดจุดผ่อนคลาย 
ด้วยผลิตภัณฑ์จากทะเลสาบแดดซี
ที่อยู่ 9/4 ถ.นิยมรัฐ อ.หาดใหญ่

โทร 080-6912882

สาลี่ ตลับพระ

คุณกัลยา ฮ่งศิริ

บริการ กรอปพระ พระบชู
า วัตถุมงคลทุกชนิด

ที่อยู่ 129 ถ.เพชรเกษม 
(ข้างสะพานลอยข้ามรถไฟ

)

โทร 087-6326829

บุญพึ่ง รีสอร์ท

คุณพึ่งบุญ วงศ์ชนะ

บริการ ห้องพัก รีสอร์ท บ
รรยากาศร่มรื่น

เงียบสงบ สบายๆ

ที่อยู่ สี่แยกสนามบินใน 
ตรงข้ามไทวัสดุ สาขาหาด

ใหญ่

โทร 089-6558931
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ดาวรรณ เครื่องเงินคุณดาวรรณ หมั่นหมาย
บริการ จ�าหน่ายเครื่องเงินสถานที่ ตลาดกรีนย์เวย์ ติดต่อโทร 081-6089464

แสงเจริญวัสดุ
คุณชีญาณัฐ แซ่จง

บริการ รถJCB ขุด ตัก ถมดิน
สนใจติดต่อโทร 084-2149626

บ้านเจริญจิต ติวเตอร์

คุณจีณา บุญเตโช

บริการ ติวเตอร์ กวดวิชา
ปพูื้นฐานระดับชั้น ป.4-ป

.6

ที่อยู่ ติดกับสานฝันอพาร
์ทเม้น เข้าทางตลาดศรีตร

ัง มอ.

สอบถามโทร 080-43313
38

*รับส่วนลด 5%

สะโรรักษ์หาดใหญ่

คุณวิรัลฐิตา ตะนุสะ

บริการ ศนูย์ความงาม

ที่อยู่ 103 ถ.แสงจันทร์ ต
.หาดใหญ่

โทร. 074-350836, 086
-9669244

*รับส่วนลด 5-10%
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มาลี JCB คุณกตัญชลี  พรหมเจริญ
บริการ รถตักหน้า ขุดหลัง (JCB)ที่อยู่ 87/1  ถ.มงคลประชา1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่โทร.081-5986611

*ปกติชั่วโมงละ 800พิเศษส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ ลดเหลือชั่วโมงละ 700 บาท

ดาวรรณ เครื่องเงินคุณดาวรรณ หมั่นหมาย

รถตู้โดยสาร หาดใหญ่-สะเดา-ด่านนอก
คุณอับดุลรอหมาน อับดุลเล๊าะ

บริการ รถตู้โดยสาร หาดใหญ่-สะเดา-ด่านนอก
ที่อยู่ ถ.พลูสุวรรณ์ ติดกับวิชชุสิน อ.หาดใหญ่

โทร090-4816577

บริษัท สพรั่งการเกษตร จ�ากัด

คุณสพรั่ง สุขสวัสดิ์

บริการ จ�าหน่ายปุ๋ยและอ
ุปกรณ์ทางการเกษตร

ทั้งปลีก-ส่ง

ที่อยู่ เลขที่ 157 ถ.อนุสร
ณ์อาจารย์ทอง 

(ใกล้สี่แยกนวลแก้ว)

โทร 089-7365927

หจก.พี.เค.กราฟฟิคอาร์ต แอน
ด์ ดีไซน์

คุณบ�ารุงศักด์ิ ซุ่นคง

บริการ ออกแบบและสั่งท
�า ใบปลิว แผ่นพับ โปสเ

ตอร์

หนังสือ ไวนิล นามบัตร 
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

ที่อยู่ 45 ซ.2 เพชรเกษม
 (ถนนริมคลอง ร.5) ต.ค

อหงส์

สอบถามโทร.087-397157
9
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บริษัท ไชยา-อารีย์

คุณไชยา จอมสว่าง

บริการ ผลิตและจ�าหน่ายฟ
ันปลอมส�าหรับคลินิก

และสถานพยาบาลต่างๆ

สอบถามโทร.081-896399
3

*รับส่วนลด 5%

ออด บาร์เบอร์
คุณออด มีทอง

สุบัน บริการ
คุณสุบัน สุภานิตย์

บริการ เช่า เหมา รถตู้วี ไอพี 10 ที่นั่ง
ที่อยู่ 22 ถ.เสนารักษ์ ม.2 ต.คอหงส์ 

สอบถามโทร 080-5490541
*รับส่วนลด 5%

อาเซี่ยน บิวตี้ แอนด์ ซาลอน

คุณเบญจมา เสี่ยงสุริยวงศ์

บริการด้านเสริมสวย และ
รับสอนพิเศษด้านความงา

ม

ที่อยู่ 4 ซ.2/1 ราษฏร์ด�า
ริ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

(เยื้องอพาร์ทเม้นคุ้มแก้ว)
 โทร.084-6327681

เสริมความงาม

บริการ ตัดผมชายสถานที่ ซอย 2 คลองเรียน 2ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
โทร.089-2948174*ใช้บริการ 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง
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ออด บาร์เบอร์
คุณออด มีทอง

กิจกรรมฉลองครบรอบ 6 ปี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ�ากัด

พิธีเปิดโดย...

คุณสมหมาย ขวัญทองยิ้ม
รองนายก อบจ.สงขลา
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กิจกรรมการออกบูธ
ของร้านค้าเครือข่ายผู้ประกอบการ

กิจกรรมกีฬา
CU. สัมพันธ์

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ส�าหรับสมาชิกและบุตร ประจ�าปี 2557
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ�ำกัด


