
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก    

ประจ าปี  2565 - 2566    
 

*************** 
 
  ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2565    เรื่อง  
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  ประจ าปี 2565 - 2566   โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด    ก าหนดให้
มีผู้แทนสมาชิกโดยเฉลี่ยจ านวนสมาชิก  15  คน  ต่อผู้แทน 1  คน  ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด  6,131  คน จะต้องมี
ผู้แทนทั้งหมด  410  คน    โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
 
  บัดนี ้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ได้รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล าพูน  จ ากัด   ประจ าปี  2565 – 2566   ไว้ในแต่ละหน่วย  จ านวนผู้แทนทั้งหมด  410  คน   ดังรายชื่อใน
ทะเบียนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  แนบท้ายประกาศนี้   
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ    ณ    วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
     
                           (นายสมคิด   ปัญญาแก้ว) 
                               ประธานกรรมการด าเนินการ 
                            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นางมารศรี กนัไชยศักด์ิ 9900-005462 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
2 นางสาวอ าไพ น้อยสะปุง๋ 9900-005527 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
3 นายธาฎี กองเจริญ 9900-006653 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
4 นายสายณัห์ สรณคมน์ 9900-007188 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
5 นายณัฎฐ์พงษ์ พงษ์โพธิพทิักษ์ 9900-008558 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
6 นางสาวไพลิน กาญจนภานุพนัธ์ 9900-009149 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
7 ว่าที ่ร.ต.อดุลย์ กนัทะวงค์ 9900-010548 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
8 นางนิตยา น้อยสมวงษ์ 9900-010811 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
9 นายชูศักด์ิ วงศ์ปาลีย์ 9900-010825 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
10 นางช่อผกา เอี้ยวศิริโชค 9900-011358 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
11 นายเฉลิม ฟกัออ่น 9900-011377 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
12 นายประดิษฐ์ วงศ์ฝ้ัน 9900-011966 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
13 นางเอื้อพร บุษปวรรธนะ 9900-012171 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
14 นายมงคล ผุสดี 9900-012201 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
15 นางจงกลณี มณีชัย 9900-014108 ขา้ราชการบ านาญ สามัญศึกษา 15  คน
16 นางเยาวดี ณ ล าพนู 9906-003122 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
17 นางกมลพร จนัทร์ต๊ิบ 9906-003221 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
18 นายกนที บุญมากาศ 9906-006998 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
19 นายธวัช แกว้ทิพย์ 9906-007083 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
20 นางณิฌมน สัมฤทธิ์ 9906-009657 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
21 นายวุฒิ สัมฤทธิ์ 9906-010283 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
22 นายพรีะพงษ์ ถงุแกว้ 9906-010372 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
23 นายอภิชาติ สมปรารถนา 9906-010782 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
24 นางเครือวัลย์ อนิทะแจ้ 9906-010814 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
25 นางมุกดา ธรรมเสนา 9906-010828 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
26 นายทวิ ปัญญาวงค์ 9906-011418 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
27 นายประพนัธ์ ชมภูค า 9906-012221 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน
28 นายโสภณ อาริยะกลู 9906-012444 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบญุฯ 15  คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565-2566

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยบ านาญมัธยม
จ านวน   28   คน

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นางศรีพรรณ  วัฒนลักษณ์ 9101-000908 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
2 นายประดิษฐ์ มณีขติัย์ 9101-001312 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
3 นายสวัสด์ิ  เงาค า 9101-001944 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
4 นายธนิต  โกมลธง 9101-002842 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
5 นายมนัส ดวงค าสวัสด์ิ 9101-003454 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
6 นายพนัธุศั์กด์ิ  ปัญญา 9101-003760 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
7 นายจรีพจน์  ธัมมาพชียา 9101-004596 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
8 นางบุญทวี ชาญชัยศรี 9101-004634 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
9 นางนิตยา  จนัทะสินธ์ 9101-004750 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
10 นางสุทธิลักษณ์ ปินธง 9101-004951 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
11 นางนงรัตน์ แยม้กมล 9101-004956 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
12 นางจริาภรณ์ วิกาศ 9101-005270 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
13 นายบุญเรือง ไชยบุญเรือง 9101-005456 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
14 นางบุญรัตน์ ไชยมาลา 9101-005507 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
15 นางสาวผ่องศรี ถาน้อย 9101-005650 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
16 นายวีรพนัธ์ โปชัยคุปต์ 9101-006093 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
17 นางสังวาลย์ ชิดเครือ 9101-006214 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
18 นายเดชดวง วิปันเขต 9101-006350 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
19 นายสาคร จติอารี 9101-006441 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
20 นางลัดดา บรรลือวงศ์ 9101-006497 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
21 นางชลธิชา ปัญญาวงค์ 9101-006595 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
22 นายดุสิต จนัทร์ผง 9101-006966 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
23 นายสุนทร เพิง่บุรี 9101-007297 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
24 นายสนั่น เรือนอนิทร์ 9101-007970 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
25 นายประสิทธิ์ วงศ์จกัร์ 9101-008254 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
26 นางเสริมศรี ลังกาพนิธ์ 9101-008373 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
27 นายพรีะ พรนวม 9101-008506 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
28 นายไพฑูรย์ ไชยจนิดา 9101-009288 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
29 นายเรวัติ ปัญโญใหญ่ 9101-009612 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
30 นายปรีชา ยี่หวา 9101-009748 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
31 นายบุญกติิ ปินตาวะนา 9101-010158 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
32 นายพชิิต สุวิมลเจริญ 9101-010632 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
33 นายปรีชา สุพรหมมา 9101-010944 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน
34 นางพรรณี ศรีวิชัย 9101-010955 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 14  คน
35 นางอารุณี กนัทะวัง 9101-010958 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 1 15  คน

ชื่อ - สกุล

ประจ าปี  2565-2566
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยบ านาญอ.เมือง  1

จ านวน   35   คน
 

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นางนิลวรณ ศรีเรือน 9002-005182 ขา้ราชการบ านาญส านักงาน เขต 1 ไม่มีใบสมัคร
2 นางศิริลักษณ์ ทองมาลัย 9002-005677 ขา้ราชการบ านาญส านักงาน เขต 1 ไม่มีใบสมัคร
3 นายอนันต์ แสนชนะ 9002-010805 ขา้ราชการบ านาญส านักงาน เขต 1 ไม่มีใบสมัคร
4 นางมัณทนา ศรีสวัสด์ิ 9102-003213 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
5 นายสุรชัย เทพาค า 9102-003248 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
6 นายชรินทร์ ทาเวียง 9102-003475 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
7 นายสุรศักด์ิ สุทธศิริ 9102-006629 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
8 นายพสิิษฐ ค าแสน 9102-007617 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
9 นางเยาวพศิ วงศ์จกัร์ 9102-008955 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
10 นายปราโมทย์ ใจลังการ์ 9102-009286 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
11 นายเมืองอนิทร์ ชรสุวรรณ 9102-011096 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
12 นางเพชรศิริ โพธิ 9102-009399 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
13 นางพชัรินทร์ ปะละใจ 9102-009470 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
14 นายธวัชชัย ชัยปัญญา 9102-009495 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
15 นางกลัยารัตน์ ณ วันจนัทร์ 9102-009959 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
16 นายสุทัศน์ วงศ์วาร 9102-009984 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
17 นายโกวิทย์ ล้ินฤาษี 9102-010012 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
18 นายสุทิน ไชยวงศ์ 9102-010044 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
19 นางสาวณัฐพชัร ขจรวัลย์ 9102-010103 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
20 นายธวัช อริยะจกัร์ 9102-010218 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
21 นางอมรรัตน์ ศิริตา 9102-010235 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
22 นางชวนชม เครือเขยีว 9102-010348 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
23 นายไสว แสงทอง 9102-010406 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
24 นายพเิชษฐ พรหมพฤกษ์ 9102-010871 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
25 นายเล็ก ใฝ่ขนัติ 9102-010910 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
26 นายกรีติ ฟองทอง 9102-010991 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
27 นางสาวศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ 9102-010996 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
28 นายวีระพนัธ์ แสนญาติสมุทร 9102-011010 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
29 นางสาวศรีจนัทร์ ค าพชิัย 9102-011288 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
30 นางดาวเรือง อนิทเจริญศานต์ 9102-011294 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
31 นายถาวร ค าทะแจม่ 9102-013276 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2 ไม่มีใบสมัคร
32 นายวิชากร ลังกาฟา้ 9002-010280 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2
33 นายเจริญ แบนสุภา 9002-006553 ขา้ราชการบ านาญ อ.เมือง 2

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565-2566

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยบ านาญอ.เมือง  2
จ านวน   33   คน

 
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายชัยกฤต อนิต๊ะซาว 0016-009353 สนง.สพป.ล าพนู เขต 1 12 คน
2 นายชนพฒัน์ นางเมาะ 0016-009481 สนง.สพป.ล าพนู เขต 1 12 คน
3 นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร 0016-009934 สนง.สพป.ล าพนู เขต 1 13 คน
4 นายณัฐกลุ รุณผาบ 0016-011090 สนง.สพป.ล าพนู เขต 1 13 คน
5 นายกนกบุญ กระแสร์ 0016-013561 สนง.สพป.ล าพนู เขต 1 13 คน
6 นายสมทัด สมมุติ 1101-012555 โรงเรียนบ้านมะเขอืแจ้ 14 คน
7 นายอดิเรก อดุแจม่ 1103-012974 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 15  คน
8 นายสัญญา บุญสนอง 1201-014160 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 14 คน
9 นางฉตัรสุดา หาญประกอบสุข 1206-009739 โรงเรียนวัดบ้านม้า 15  คน
10 นายประหยดั ประกายเพชร 1301-009708 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 12 คน
11 นางสาวณัฏฐรินทร์ อภิวงศ์งาม 1301-013594 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 14 คน
12 นางสาวพรพมิล จนัทนุปาน 1304-011142 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 13 คน
13 นางวัชรี ธรรมราช 1306-012124 โรงเรียนวัดหนองซิว 15  คน
14 นางสุเธียร ค าออน 1410-011207 โรงเรียนต าบลบ้านแป้น 13 คน
15 นายวีรชน จรัิชยากร 1501-012517 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 15  คน
16 นายจริพนัธุ์ เจริญสม 1603-008690 โรงเรียนต าบลริมปิง 13 คน
17 นางวันเพญ็ พลูสวัสด์ิ 1702-008766 โรงเรียนอนุบาลเมืองล าพนู 15  คน
18 นายประวัติ พุม่พวง 1705-012233 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 13 คน
19 นางนิตยา ฐานันตรานนท์ 1708-009933 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 15  คน
20 นายจรัญ ชมภู 1803-010359 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 14 คน
21 นางวนิดา สุภาใจ 1906-012781 โรงเรียนวัดป่าแดด 14 คน
22 นางดอกไม้ ทองชัย 1907-008390 โรงเรียนอนุบาลล าพนู 15  คน
23 นายวรเชษฐ์ จนัทร์ภิรมย์ 1907-010053 โรงเรียนอนุบาลล าพนู 15  คน
24 นายวสุภัทร ไชยเหล็ก 1907-012536 โรงเรียนอนุบาลล าพนู 15  คน
25 นายกติิพงษ์ วงศ์ธิเวท 1907-014115 โรงเรียนอนุบาลล าพนู 15  คน

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วย อ าเภอเมือง

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565-2566

จ านวน   25   คน
 

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายภัทรวิชญ์ กานันใจ 0021-013526 โรงเรียนอโุมงค์วิทยาคม 7  คน
2 นายนิรันดร ปาละมา 0022-010704 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 10 คน
3 นายศราวุฒิ มินธง 0023-010308 โรงเรียนบ้านแป้นพทิยาคม 12 คน
4 นายสันติ จรีาพนัธุ์ 0024-008665 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 14 คน
5 นายพรชัย สินธุปัน 0024-010422 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 15 คน
6 นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์ 0024-010883 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 15 คน
7 นายศรีวัย โญกาศ 0024-012187 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 14 คน
8 นางสาวจริาวรรณ ม่วงจนัทร์ 0024-012243 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 15 คน
9 นางรสสุคนธ์ รุดชาติ 0024-012274 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 12 คน
10 นายนิวฒัน์ ไววฒิุ 0024-012519 โรงเรียนจักรค าคณาทร ไม่มีใบสมัคร
11 นางนฤชล พมิพส์ว่าง 0024-010812 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 12 คน
12 นางบัณณิกา แกว้กาศ 0024-014302 โรงเรียนจกัรค าคณาทร 15 คน
13 ว่าที ่ร.ต.ทองศรี จนิะ 0025-006732 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 15 คน
14 นางอารีวรรณ หวังดี 0025-010333 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 15 คน
15 นายเอนก พรมศรี 0025-010361 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 15 คน
16 นายสมพร นวลปันยอง 0025-010552 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 15 คน
17 นางอโนชา รังคะราช 0025-010885 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 15 คน
18 นายภาสกร น้อยสุข 0025-013066 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 15 คน
19 นางสาวโสภา แสนใจบาล 0025-014005 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 15 คน
20 นางชุลีกร รักชาติ 0025-014148 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 13 คน
21 นางสาวทัศนียา ตาแกว้ 0025-014297 โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ 15 คน

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยมัธยมเหนือ

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565 - 2566

จ านวน    21   คน
 

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายอรรถพงษ์ เฟือ่งฟู 0026-012339 โรงเรียนป่าซาง  15 คน
2 นางพชัรมณฑ์ ใจมา 0026-013673 โรงเรียนป่าซาง  15 คน
3 นางกมลวรรณ กาวิชัย 0027-011760 โรงเรียนวชิรป่าซาง  15 คน
4 นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ 0028-012833 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 10 คน
5 นางศิริพร ปัญญาอุ้ย 0028-013089 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 10 คน
6 นางองัคณา ปันทวัง 0029-013445 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 15 คน
7 นางวรรณพร บ ารุงยศ 0029-012052 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 15 คน
8 นางดาริน วงค์รินทร์ 0029-012053 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 15 คน
9 นางพนันภา วลีด ารงค์ 0030-011108 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 15 คน
10 นางลาวัลย์ ขยนัขาย 0030-012284 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 15 คน
11 นางกาญจนา เหลืองทา 0030-013803 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 15 คน
12 นายจกัรพงษ์ ใจปัญญา 0031-011218 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 10 คน
13 นางสาวญาณี เนียมสกลุ 0032-009593 โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 11 คน
14 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา 0032-010534 โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 12 คน
15 นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศ 0032-012490 โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 12 คน
16 นางสาวสุวนันท์ ติใหม่ 0032-013938 โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 11 คน
17 นางสาวพชัรารัตน์ ขดัแสน 0032-013948 โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา 15 คน
18 นายธ ารงค์ หน่อเรือง 0033-009692 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 10 คน
19 นางณัฐกานต์ นันตากาศ 0035-009260 โรงเรียนทาขมุเงินวิทยาคาร 9 คน
20 นางสุจลิา คติศิริกญุชร 0036-009369 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 15 คน
21 นางจารุพร หมื่นศรี 0036-010216 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 15 คน
22 นายนิพนธ์ ไชยเจริญ 0037-010766 โรงเรียนทุง่หัวช้างพทิยาคม 15 คน
23 นางสาวเปมิกา วงค์ตันกาศ 0037-013770 โรงเรียนทุง่หัวช้างพทิยาคม 15 คน

 

ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565 - 2566

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยมัธยมใต้
จ านวน  23   คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายวิษุวัต ดวงจนิา 2101-011544 โรงเรียนบ้านป่าซาง 15 คน
2 นายฐนกร ดวงเนตร 2104-012255 โรงเรียนวัดบ้านกอ้ง 15 คน
3 นายสุรินทร์ สุภาค า 2206-011201 โรงเรียนบ้านสะปุง๋ 15 คน
4 ว่าที ่ร.ต.หัสนัยน์ สายค า 2401-012746 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 คน
5 นายไพโรจน์ โรจนศิรินันท์ 2506-010206 โรงเรียนบ้านเหล่าป่ากอ๋ย 14 คน
6 นายสุรเชษฐ์ ค าสุวัตร์ 2507-008546 โรงเรียนวัดน้ าดิบ 15 คน
7 นางสาววิราวัลย์ ชมสวน 2604-011452 โรงเรียนบ้านโป่งรู 15 คน
8 นายวยสกร กามะพรหม 2606-008500 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 9 คน
9 นายเกษม ใจกระเสน 2704-011440 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 14 คน
10 นายปรีชา สมบูรณ์ชัย 9200-001511 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
11 นางดาริกา ชมภูกา 9200-001868 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
12 นางณัฏฐณิชา ลังกาสิทธิ์ 9200-002402 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
13 นายมงคล มูลชีพ 9200-003295 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
14 นายจริพงศ์ นันทะชัย 9200-003716 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
15 นายอปุถมัภ์ ใจธัญ 9200-004227 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
16 นายสมพงษ์ รัตนบุรี 9200-004487 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
17 นายสุรพงษ์ ชมภูแกว้ 9200-004757 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
18 นายนิพนธ์ แสงเนตร 9200-005175 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
19 นางวันทนา วงศ์เยาว์ 9200-005585 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
20 นายสุรพล โพธาเจริญ 9200-005653 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
21 นางอ าภา สุริยะวงค์ 9200-005756 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 13 คน
22 นางธนกาญจน์ สุวรรณ์ 9200-006083 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
23 นางวรรณภา นันทะชัย 9200-006172 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
24 นายจติติภาคย์ ภูม่่วง 9200-006532 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 11 คน
25 นายสนั่น ศรีกอก 9200-006540 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง ไม่มีผู้รับรอง
26 นายมานัส บุญมากาศ 9200-006728 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
27 นายทรงศักด์ิ พรมมาแบน 9200-007375 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
28 นายสถาพร สุภายอง 9200-007537 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
29 นางสาวจริาภรณ์ สุรินทร์ค า 9200-007707 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
30 นายอนันต์ บุญมาลัย 9200-008050 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
31 นายอมัพร ดวงจนิา 9200-008205 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน

ชื่อ - สกุล

จ านวน  37   คน

ประจ าปี  2565 - 2566
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอป่าซาง

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
32 นายสมจติ มณีชัยกลุ 9200-008228 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง ไม่มีใบสมัคร
33 นายแสวง ค าดี 9200-008360 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง ไม่มีผู้รับรอง
34 นางวิไล อภัยวาทิน 9200-009018 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง ไม่มีผู้รับรอง
35 นางสวาท ศรีเรือน 9200-009379 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
36 นางจรีุรัตน์ ธนเรืองสุวรรณ 9200-010330 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน
37 ว่าที ่พ.ต.โสภณ ต๊ิบใหม่ 9200-011623 ขา้ราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 15 คน

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายตฤบดี นามสอนธนโชติ 5108-012659 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 12 คน
2 นายบุญทรัพย์ ศรีแจม่ 5109-008726 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 14 คน
3 นางจรวยพร แสงบุญ 5207-012815 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 11 คน
4 นางรสสุคนธ์ อน้ดวง 5209-012319 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 11 คน
5 นายอรรถพงศ์ บุญมากาศ 5304-007759 โรงเรียนบ้านแพะยนัต์ดอยแช่ 14 คน
6 นางรัตนา จามพฤกษ์ 5305-012316 โรงเรียนบ้านดอยค า 12 คน
7 นายสุเธียร โกกาธรรม 5307-012192 โรงเรียนบ้านป่าเลา 14 คน
8 นายจกัษ์กวินทร์ ศรีบุญเรือง 5405-013299 โรงเรียนบ้านแม่เมย 15 คน
9 นายชาญชัย ทิพยช์ู 5407-013364 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 13 คน
10 นางสาวยพุนิ สันถวเมตต์ 9500-002782 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 15 คน
11 นายบุญเลง ดีจติกาศ 9500-004174 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 15 คน
12 นางล าจวน ดิเรกศานต์ 9500-005122 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 13 คน
13 นายศุภณัฏฐ์ ชลภพวิบูลย์ 9500-005432 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 15 คน
14 นางสาวจารุวรรณ อนิทร์จนัทร์ 9500-006016 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 12 คน
15 นางรัชนี สมบุตร 9500-006337 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 12 คน
16 นายนิวัติ เพยีรพนัสสัก 9500-007717 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 12 คน
17 นางอ าไพ เสนกาศ 9500-007857 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 12 คน
18 นายเชาวลิต ตาเจริญเมือง 9500-007903 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 12 คน
19 นายแสงสว่าง ใจกลางดุก 9500-008573 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 15 คน
20 นายประพนัธ์ มโนชมภู 9500-009014 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 13 คน
21 นายโชติ ปะระดี 9500-009995 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 13 คน
22 นายพฒันา จนัทิมา 9500-011917 ขา้ราชการบ านาญ อ.แม่ทา 14 คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565 - 2566

 
ชื่อ - สกุล

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอแม่ทา
จ านวน    22  คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายเกรียงศักด์ิ แซ่ตัน 3000-009262 สพป.ล าพนู  เขต 2 15 คน
2 นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า 3000-012876 สพป.ล าพนู  เขต 2 15 คน
3 นายธนกร ค าเฟือ่งฟู 3000-013356 สพป.ล าพนู  เขต 2 15 คน
4 นายชิตพล เตจะ๊ 3102-009538 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 15 คน
5 นายทวีชัย อมัพธุ 3107-012283 โรงเรียนบ้านห้วยแท่ง 15 คน
6 นายพเิชษฐ์ บุญสุ 3207-011113 โรงเรียนบ้านห้วยแพง่ 15 คน
7 นายสมบูรณ์ ต๊ิบเตปิน 3302-011189 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 15 คน
8 นางสนธยา หล้าเต็น 3402-013479 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 15 คน
9 นางณัฐชยาพร ศรีอรรถกิานันท์ 3501-011918 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 15 คน
10 นายอ านาจ ทองจนี 3503-011467 โรงเรียนวัดวังหลวง 15 คน
11 นายนิรัญ เหลืองอร่าม 3504-011650 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 15 คน
12 นายสมบูรณ์ ปิกวงศ์ 9300-003939 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
13 นายจนัทร์แกว้ พรมพนัธ์ 9300-009336 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
14 นางศุภมาศ ล้ินฤาษี 9902-003337 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
15 นางล าจวน อตุสาหปัน 9902-004179 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
16 นายสมยศ พรหมซาว 9902-005207 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
17 นายวิชิต จอมทัน 9902-005375 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
18 นายสุทัศน์ บุตรนุชิต 9902-005593 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
19 นายเอนก ชัยธรรม 9902-006158 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
20 นางบริบูรณ์ มณีทอง 9902-006162 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
21 นางสุรภี จตินารินทร์ 9902-006245 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
22 นายประพนัธ์ สุธรรมน้อย 9902-006546 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
23 นางอรพนิ พงษ์ตุ้ย 9902-006621 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
24 นายนิรุตต์ ศรีสง่า 9902-007032 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
25 นายพทิักษ์ รุ่นบาง 9902-007928 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
26 นายสุทิตย์ อนุวงค์ 9902-009146 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
27 นายจ ารัส มูลรัตน์ 9902-009907 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง ยงัไม่ได้ใบสมัคร
28 นางมณี โชตินันท์ 9902-010542 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
29 นางมาลินี กลุจนัทร์ 9902-010641 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
30 นายวิทยา ปาอนิทร์ 9902-011186 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
31 นายบุญลือ เหล่าวีระไชย 9902-011563 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
32 นางเกษณีพร จกิยอง 9902-011647 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
33 นายวสันต์ สิริกรเกษม 9902-011656 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน
34 นายทวีศักด์ิ จอมอิ่น 9902-012056 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 อ าเภอบ้านโฮ่ง 15 คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565 - 2566

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอบ้านโฮง่
จ านวน  34  คน

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายดิษยทุธ์ บัวจมุ 4104-013655 โรงเรียนบ้านแม่ลาน ไม่มีใบสมัคร
2 นายปฏิญาณ บุญมา 4203-012707 โรงเรียนบ้านผาลาด ไม่มีใบสมัคร
3 นายจรีพงษ์ สนิท 4204-012713 โรงเรียนบ้านนาเล่ียง ไม่มีใบสมัคร
4 นางสาวกาญจนา ธุรีย์ 4205-013873 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอปุถมัภ์ ไม่มีใบสมัคร
5 นางสาวจฑุารัตน์ ด ารงศิริกลุ 4205-013994 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอปุถมัภ์ ไม่มีใบสมัคร
6 นางสาวศศิมา สองเมือง 4205-013999 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอปุถมัภ์ ไม่มีใบสมัคร
7 นางพชิญา สุยะยศ 4205-014209 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอปุถมัภ์ ไม่มีใบสมัคร
8 นายณัฐนนท์ ศรีกติตินนท์ 4206-011879 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง ไม่มีใบสมัคร
9 นายอนิรุทธิ์ ธนเรืองสุวรรณ 4206-012858 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง ไม่มีใบสมัคร
10 นางฉตัรหทัย นาหลวง 4302-012733 โรงเรียนบ้านปาง ไม่มีใบสมัคร
11 นายวิรัตน์ สิทธิชุม 4304-007922 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก ไม่มีใบสมัคร
12 นายสมบูรณ์ ยาวิชัย 4304-013427 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก ไม่มีใบสมัคร
13 นายเวชยนัต์ นันทมิตร 4403-012070 โรงเรียนบ้านบวก ไม่มีใบสมัคร
14 นายชนะชัย เหลืองออ่น 4406-012816 โรงเรียนบ้านปวงค า ไม่มีใบสมัคร
15 นายอนุกลุ วงศ์ปาลีย์ 4408-013383 โรงเรียนบ้านโฮ่ง ไม่มีใบสมัคร
16 นายสง่า แกว้สร้อย 4409-012376 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ไม่มีใบสมัคร
17 นางนันท์นภัส พทุธิธนพฒัน์ 4411-012213 โรงเรียนอนุบาลวังดิน ไม่มีใบสมัคร
18 นายธนวินท์ มหาพรหม 4505-013007 โรงเรียนบ้านสันวิไล ไม่มีใบสมัคร
19 นางสาวลภัสนันท์ ธิกาศ 4505-014084 โรงเรียนบ้านสันวิไล ไม่มีใบสมัคร
20 นายสยาม มูลอนิทร์ 4606-012440 โรงเรียนบ้านป่าจี้ ไม่มีใบสมัคร
21 ว่าที ่ร.ต.อานนท์ หล้าหนัก 4608-008674 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ไม่มีใบสมัคร
22 นายประมวล ธนะแกว้ 9400-001055 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอล้ี 1 5 คน
23 นายสุทัศน์ เนตรยอง 9400-003093 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอล้ี 15 คน
24 นางนิพนัธ์ วุฒิชาติ 9903-001153 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
25 นางเทียมใจ มาตยาบุญ 9903-001680 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
26 นางราตรี สัตยารัฐ 9903-001781 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
27 นายประพาส วงศ์ศรีใส 9903-003317 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
28 นายธีระศักด์ิ โชติกวิรัชกจิ 9903-003341 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
29 นายวรเชษฐ์ ค่วยเทศ 9903-003605 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 3 คน
30 นางนภัสวรรณ เทพพูท่อง 9903-003937 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
31 นางศศิธร สุตานันท์ 9903-003987 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน

จ านวน  40  คน

ชื่อ - สกุล

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอลี้
ประจ าปี  2565 - 2566

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
32 นายจรูญ ทองล้วน 9903-004120 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
33 นายสุรพล ดวงจติ 9903-004300 ขา้ราชการบ านาญ  เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
34 นายบุญศรี ปัญญาจกัร์ 9903-004589 ขา้ราชการบ านาญ  เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
35 นายสนัน มีสอน 9903-008118 ขา้ราชการบ านาญ  เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
36 นายสุพล ปาลีกยุ 9903-009006 ขา้ราชการบ านาญ  เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
37 นางสุพรรณ ศะริจนัทร์ 9903-009027 ขา้ราชการบ านาญ  เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
38 นางบัวเพชร เมืองมา 9903-010006 ขา้ราชการบ านาญ  เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
39 นายสุเธียร เสนสุภา 9903-012189 ขา้ราชการบ านาญ  เขต 2 อ าเภอล้ี 15 คน
40 นายสุนทร ติคะกลุ 9903-004124 ขา้ราชการบ านาญ  เขต 2 อ าเภอล้ี

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายมินชัย ทานา 6101-013103 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ยังไม่มีใบสมัคร
2 นายณัฐนันท์ กอ้งกงัวาลไกล 6106-013753 โรงเรียนบ้านไม้สลี 14 คน
3 นายสนุก แปงชัย 6205-013253 โรงเรียนบ้านปวง ยังไม่มีใบสมัคร
4 นางสาวทัศนาพร ปัญญาค า 6206-011443 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 15 คน
5 นายวิวัฒน์ อนิต๊ะยศ 6207-014136 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 คน
6 นางสาววันเพญ็ อนิต๊ะขติัย์ 6208-008646 โรงเรียนบ้านดง ยงัไม่มีใบสมัคร
7 นายสมชวน ดวงดี 6304-009668 โรงเรียนบ้านแม่บอน 12 คน
8 นายเกษม เรือนอนิทร์ 9904-005275 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ.ทุง่หัวช้าง ยังไม่มีใบสมัคร
9 นายอภิชัย ใจสุยะ 9904-007174 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ.ทุง่หัวช้าง 15 คน
10 นายชูชาญ แนบสนิทธรรม 9904-008400 ขา้ราชการบ านาญ เขต 2 อ.ทุง่หัวช้าง 15 คน
11 นายณฐนน สมเจริญ 7102-013726 โรงเรียนวัดสันทราย 15 คน
12 นายคุณานนต์ อภิวงค์งาม 7107-013551 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 15 คน
13 นายธีรศักด์ิ ลังกาพนิธ์ 7109-012495 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 12 คน
14 นางวิมลพร เทพศักด์ิ 9700-003676 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านธิ 12 คน
15 นายบริภัณฑ์ บ ารุงรส 9700-004517 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านธิ 13 คน
16 นายสวัสด์ิ ศรีธนัญชัย 9700-005640 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านธิ 15 คน
17 นายพนัธ์ศักด์ิ สมอปู 9700-006949 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านธิ 12 คน
18 นายอษัฎางค์ อภิวงค์งาม 9700-008135 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านธิ 14 คน
19 นายอรุณ โปธิตา 9700-010472 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านธิ 12 คน
20 นางธัญพร รดิศพงศธร 9700-010976 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอบ้านธิ 15 คน
21 นางบุปผา ไชยวงศ์ 8101-011546 โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง 15 คน
22 นายอภิชาติ แสนเรือน 8107-011446 โรงเรียนวัดบ้านดง 15 คน
23 นายสมพล หล้าเต็น 8111-012449 โรงเรียนบ้านห้วยปันจอ๊ย 14 คน
24 นายดอน องักสิทธิ์ 9800-001461 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเวียงหนองล่อง ยังไม่มีใบสมัคร
25 นายประสิทธิ์ เตชาวงค์ 9905-005187 ข้าราชการบ านาญเขต 2 อ.เวยีงหนองล่อง 15 คน
26 นางสุพพตา ยองจา 9905-006770 ข้าราชการบ านาญเขต 2 อ.เวยีงหนองล่อง 14 คน
27 นายไพบูลย์ มะโนสร้อย 9905-007164 ข้าราชการบ านาญเขต 2 อ.เวยีงหนองล่อง 15 คน
28 นายประสิทธิ์ มั่นจรรยา 9905-007371 ข้าราชการบ านาญเขต 2 อ.เวยีงหนองล่อง 4 คน
29 นายประเวท ใจเง้ืยวค า 9905-010986 ข้าราชการบ านาญเขต 2 อ.เวยีงหนองล่อง 14 คน
30 นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์ 9905-011283 ข้าราชการบ านาญเขต 2 อ.เวยีงหนองล่อง 14 คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565 - 2566

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอทุ่งหัวช้าง, อ าเภอบ้านธ,ิ อ าเภอเวียงหนองล่อง
จ านวน  30   คน

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นายผจญ ค าพรหม 0006-004979 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ 14 คน
2 นายธีระศักด์ิ ชัยวิศิษฐ์ 9908-009123 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ 14 คน
3 นางพนิิจ อปุระโจง 0006-009858 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ 13 คน
4 ว่าที ่ร.ต.เทอด ทองชัย 0006-013139 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ 14 คน
5 นายอคัรชัย วุฒิเสน 0006-013377 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ 12 คน
6 นางธนพนัธ์ เรืองผ้ึง 0006-013420 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบฯ 15 คน
7 นายอุ่นใจ ศิริปัน 0038-007749 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู มใีบสมคัรแต่ไมม่ลีายมอืชื่อผู้รับรอง

8 นางสุทยารัตน์ ทาบุรี 0038-008199 วทิยาลัยเทคนิคล าพนู 15 คน
9 นายฉตัรชัย พงษ์ประไพ 0038-009036 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 15 คน
10 นายสมชาย พรมเป็ง 0038-009045 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 11 คน
11 ว่าที ่ร.ต.วสันต์ ท ากล้า 0038-009145 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 15 คน
12 นายสุทัศน์ สุริยะ 0038-009200 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 15 คน
13 นายจ านง นันทนาวินิจกลุ 0038-010049 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 15 คน
14 นางสาวชัญชา บุญบุรี 0038-010932 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 14 คน
15 นายปิติ นันทขว้าง 0038-011831 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 7 คน
16 นายธเนศ กจิจาหาญ 0038-011952 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 15 คน
17 นางสาวจารุพนัธ์ บุบผาพว่ง 0038-012541 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 10 คน
18 นายธ ารงค์ แปงจติต์ 0038-013053 วิทยาลัยเทคนิคล าพนู 15 คน
19 นางศรีเพญ็ เป็งธรรม 9908-007255 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 15 คน
20 นายกติติ มงคลยทุธ 0039-008852 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 15 คน
21 นางปริชญา มันตริทธิกลุ 0039-009842 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 15 คน
22 นายสมพร มณียงั 0039-010744 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 15 คน
23 นางสาวสิตานัน เสนสัก 0039-013466 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 15 คน
24 นายอดุม ปาลีกยุ 0040-010024 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 9 คน
25 นายชาตรี กล่ินจนัทร์ 0041-013469 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 9 คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด

จ านวน  25  คน

ชื่อ - สกุล

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอาชีวศึกษา  และ กศน.
ประจ าปี  2565 - 2566



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นางลัดดา สุริยะ 0005-007626 พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย 15 คน
2 นางทวัน เทพวรรณ์ 0007-003018 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพนู  จ ากดั 13 คน
3 นางบรรเจดิ ค าศิริ 0007-006458 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพนู  จ ากดั 12 คน
4 นางสาวดวงพร เลาหกลุ 0008-006897 โรงเรียนมงคลวิทยา 15 คน
5 นางสาวนิติมา นพบุรี 0008-009619 โรงเรียนมงคลวิทยา 15 คน
6 นางพชิญากร อาวุธ 0008-011816 โรงเรียนมงคลวิทยา 14 คน
7 นายถาวร จนิะกาศ 0009-007966 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 15 คน
8 นายสมศักด์ิ ไชยะพอ 0009-011345 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 14 คน
9 นางณัฐนันท์ เสมอใจ 0015-013802 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดล าพนู 14 คน
10 นางชนัญธิดา ทุง่มีผล 0015-013868 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดล าพนู 14 คน
11 นายธวัธชัย พฒันปาลี 0058-011387 ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดล าพนู 15 คน
12 นางสาวอญัชลี กาปัญญา 0063-014189 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษจงัหวัดล าพนู 14 คน
13 นายจรัญ เมืองสุวรรณ 0064-011139 สนง.พระพทุธศาสนาจังหวดัล าพนู 14 คน
14 นางรมยช์ลี รชตะไพโรจน์ 0070-011701 โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา 14 คน
15 นางพทัธนันท์ รชตะไพโรจน์ 0070-013225 โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา 14 คน
16 นางสาวสุธารัตน์ เอโกมล 0071-011682 วทิยาลัยเทคโนหมู่บา้นครูภาคเหนือ 15 คน
17 นางมลิวรรณ สมบุญโสด 0071-011685 วิทยาลัยเทคโนหมู่บ้านครูภาคเหนือ 15 คน
18 นายชัยฤทธิ์ ชัยเลิศ 0071-012112 วิทยาลัยเทคโนหมู่บ้านครูภาคเหนือ 15 คน
19 นายอดุมศักด์ิ คูสุวรรณ 0072-012176 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 15 คน
20 นางสุพตัร ธนโชคกติติพงศ์ 0074-011690 โรงเรียนอนุบาลกลุภัทร 15 คน
21 นายรุติพงษ์ สายเกดิ 0076-011829 โรงเรียนอนุบาลดรุณพฒันา 15 คน
22 นายจกัรพนัธุ์ ศรีธนัญชัย 0081-012311 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 15 คน
23 นายรุ่งโรจน์ แสนเถนิ 0082-011935 โรงเรียนใบบุญล าพนู 15 คน
24 นางสาวสราญรัตน์ ยาวิละกาศ 0082-013637 โรงเรียนใบบุญล าพนู 15 คน
25 นายฉตัรชัย จนัทร์สุข 0083-012019 โรงเรียนอรพนิพทิยา 14 คน
26 นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์ 0083-012291 โรงเรียนอรพนิพทิยา 14 คน
27 นางสาวเอี่ยมทิพย์ บริสุทธิ์ 0083-013500 โรงเรียนอรพนิพทิยา 14 คน
28 นางกญัวรา ทาหาญ 0088-012247 โรงเรียนอยัยสิริ 15 คน
29 นายเกยีรติศักด์ิ วรรณผ่องใส 0088-012249 โรงเรียนอยัยสิริ 14 คน
30 นางนิชนันท์ สุยะปวง 0090-012258 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 14 คน
31 นางเปลิดา สิริกรเกษม 0092-014071 โรงเรียนจริพทิยา 14 คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2565 - 2566

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยเอกชน
จ านวน  31  คน

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด หมายเหตุ
1 นางวัชราภรณ์ ทองมาก 0010-005627 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพนู 14 คน
2 นางกลัณี สุปัญญา 0010-006486 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพนู 14 คน
3 นางสาวจนิตนา บุญธรรม 0010-008033 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพนู 13 คน
4 นางจนัทร์จริา องค์คุณา 0010-009946 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพนู 15 คน
5 นางร าภา เพชรหงษ์ 0010-011238 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพนู 15 คน
6 นายอมฤต แยม้กมล 0010-014206 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพนู 15 คน
7 นางสถาพร วังธิยอง 0011-008356 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 15 คน
8 นางสายฝน ไทยกรรณ์ 0011-011252 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 15 คน
9 นางชนิตา กญัจา 0011-011265 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 15 คน
10 นายประเสริฐ ปิน่ทอง 0012-011295 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 13 คน
11 นางสรัลรัตน์ จนัสุภาเสน 0012-012244 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 15 คน
12 นายเกษมสุข ศรีพฤกษ์ 0013-013058 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 15 คน
13 นางจฑุามาศ จริยาวัฒนะ 0014-011213 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 13 คน
14 นายสุเมธ พรหมซาว 0051-012144 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 14 คน
15 นายสันติภาพ ตันอตุม์ 0054-013244 ว.เทคโนโลยแีละการจดัการ อบจ.ล าพนู 15 คน
16 นายประจญ ปัญโญใหญ่ 0086-011527 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 15 คน
17 นางกนกภรณ์ ร้อยหมื่น 0086-012123 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 14 คน
18 นางสาวกญัชริญา อครเดชกณัฑ์ 0102-010141 สนง.เทศบาลต าบลบ้านแป้น 13 คน
19 นายภัค จนัทร์ออ่น 0103-012464 สนง.อบต.เหล่ายาว 14 คน
20 นายสราวุธ สมอนิสอน 0104-013324 สนง.เทศบาลต าบลอโุมงค์ 14 คน
21 นางสาวชนวิษา พรมค า 0111-012908 สนง.อบต.บ้านปวง 14 คน
22 นางประไพ กาศมะค า 0118-014380 สนง.เทศบาลต าบลทากาศ 15 คน
23 นางณัฐกฤตา ค าปันแสน 0122-007417 สนง.เทศบาลต าบลเวียงยอง 13 คน
24 นายเฉลิมพล อนิทชัยศรี 0123-010625 โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านธิ 14 คน
25 นางสาวภคพร จุ่มเยน็ 0137-013406 สนง.เทศบาลต าบลแม่ตืน 14 คน
26 นางสุทธินี ยะบุญทา 9901-013861 ขา้ราชการบ านาญองค์การ 15 คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด

ชื่อ - สกุล

ประจ าปี  2565 - 2566
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยท้องถ่ินจงัหวัดล าพูน

จ านวน  26  คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด




