
 

 
 

  
 
 เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ที่สังกัดหน่วยสรรหา
กรรมการด าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ปี 2565   ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนน
สรรหากรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
ประจ าปี  2565   ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ตั้งแต่เวลา  
08.00 – 14.00  น.  ณ  หน่วยสรรหา  ดังต่อไปนี้  
 
หน่วยสรรหาท่ี 1  สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านเวียงยอง 

(สมาชิกหน่วย บ านาญ อ าเภอเมือง 1) 
สรรหา  - กรรมการหน่วย บ านาญอ าเภอเมือง 1 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาท่ี 2  สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านเวียงยอง 
(สมาชิกหน่วย บ านาญอ าเภอเมือง 2) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย บ านาญอ าเภอเมือง 2 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 
 
 

หน่วยสรรหาท่ี 3  สถานที่สรรหา  โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 
(สมาชิกหน่วย  เอกชน และหน่วย บ านาญมัธยม) 

สรรหา  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 
 
 

หน่วยสรรหาท่ี 4  สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 
(สมาชิกหน่วย อ าเภอเมือง) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย อ าเภอเมือง 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 
 
 



 

หน่วยสรรหาท่ี 5  สถานที่สรรหา  โรงเรียนป่าซาง 
          (สมาชิกหน่วย อ.ป่าซาง,  มัธยมใต้, เอกชน, อาชีวศึกษา - กศน. และ 
            ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาท่ี 6  สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 
       (สมาชิกหน่วย อ.บ้านโฮ่ง, มัธยมใต้, เอกชน, อาชีวศึกษา - กศน. และ 
            ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาที่ 7 สถานที่สรรหา  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 
(สมาชิกหน่วย อ.ล้ี-หน่วยท่ี 1 (อ.ลี้เหนือ), มัธยมใต้ , เอกชน, อาชีวศึกษา-กศน. และ 
ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน) 
สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาท่ี 8  สถานที่สรรหา  สนง.ชมรมข้าราชการลูกจ้างบ าเหน็จบ านาญ  
                                        อ.ลี้-อ.ทุ่งหัวช้าง 
                (สมาชิกหน่วย อ.ล้ี-หน่วยท่ี 2 (อ.ลี้ใต้), มัธยมใต้, เอกชน,อาชีวศึกษา-กศน. และ 
             ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน)  

สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาท่ี 9  สถานที่สรรหา  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
(สมาชิกหน่วย อ.แม่ทา, มัธยมใต้, เอกชน, อาชีวศึกษา-กศน. และท้องถิ่นจังหวัดล าพูน) 
สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 



 

หน่วยสรรหาท่ี 10 สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 
(สมาชิกหน่วย อ.ทุ่งหัวช้าง, มัธยมใต้, อาชีวศึกษา-กศน. และท้องถิ่นจังหวัดล าพูน) 
สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาท่ี 11 สถานที่สรรหา  โรงเรียนวัดป่าสัก 
(สมาชิกหน่วย อ.บ้านธิ, มัธยมเหนือ, เอกชน, อาชีวศึกษา-กศน.  และ 
ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน) 
สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาท่ี 12 สถานที่สรรหา  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 
(สมาชิกหน่วย อ.เวียงหนองล่อง, อาชีวศึกษา-กศน. และท้องถิ่นจังหวัดล าพูน ) 
สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาท่ี 13 สถานที่สรรหา  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
(สมาชิกหน่วย  อาชีวศึกษา - กศน) 

สรรหา  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 
 
 

หน่วยสรรหาท่ี 14 สถานที่สรรหา  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
(สมาชิกหน่วย  ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 

 
 

หน่วยสรรหาท่ี 15 สถานที่สรรหา  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 
(สมาชิกหน่วย  มัธยมเหนือ) 

สรรหา      -  ผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทท่ัวไป 
   

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสทิธิ์ลงคะแนนสรรหา 
2.  ต้องแสดงบัตรที่ทางราชการออกให้    ได้แก่      บัตรประจ าตัวสมาชิก 
     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด     บัตรประจ าตัวข้าราชการ   
     บัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว 
     สมาชิกคุรสุภา  หรอืใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  หรือรถจักรยานยนต ์  
     อย่างใดอย่างหน่ึง  ต่อคณะอนุกรรมการประจ าหน่วยสรรหา 
3.  การลงลายมอืชื่อในบัญชีผู้มาลงคะแนนสรรหา  ให้ลงลายมือชื่อใหต้รงกับ  
     ลายมือชื่อที่ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ  

 
 
 
 
หมายเหตุ  :       หากสมาชิกกระท าการทุจรติในการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ 
                      ด าเนินการ  ถือว่าสมาชิกเปน็ผู้กระท าผิดตามขอ้บังคับของสหกรณ์ฯ  
                      ข้อ 16(7) ซึ่งอาจถูกพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์ และขาดสมาชิกภาพได้  

 
 
 
 


