
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด    
  ชุดที่  57   ประจ าปี  2566 

--------------------------- 
 

 ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   ได้ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   โดยผ่านการเลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2565   เมื่อวันที่   24   ธันวาคม   
พ.ศ.  2565   เป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด     ชุดที่ 57  ประจ าปี 2566   ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้  
 

  1.  นายสมคิด  ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการด าเนินการ 
  2.  นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและกรรมการด าเนินการ 
       หน่วยอ าเภอป่าซาง 
  3.  นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์ รองประธานกรรมการฝ่ายระเบียบและวิชาการ และ 
       กรรมการด าเนินการหน่วยมัธยมใต้ 
  4.  นายแสวง  ไชยชนะ  รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์   
       และกรรมการด าเนินการหน่วยบ านาญอ าเภอเมือง 1 
  5.  นายณัฐวุฒ ิ  หลวงธิจา รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ และ  
       กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอลี้  
  6.  ว่าที่ ร.ต.วสันต ์ ท ากล้า  กรรมการและเหรัญญิก  และกรรมการด าเนินการ 
       หน่วยอาชีวศึกษา และ กศน.  
  7.  นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ และกรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอเมือง 
  8.  นายเจตนา  เมืองมูล  กรรมการด าเนินการหน่วยบ านาญอ าเภอเมือง 2 
  9.  นายทวีศักดิ์  จอมอ่ิน  กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอบ้านโฮ่ง 
 10.  นายอารี  วงศ์พนัสสัก กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอแม่ทา 
 11.  นายประพันธ์  งามชื่น  กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอทุ่งหัวช้าง  หน่วยอ าเภอบ้านธิ  
       และอ าเภอเวียงหนองล่อง 
 12.  นางกรรณิการ์ มาบุญมี  กรรมการด าเนินการหน่วยท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
 13.  นายณัฐจักร์  รชตะไพโรจน์ กรรมการด าเนินการหน่วยเอกชน 
 14.  นายศรีวัย  โญกาศ  กรรมการด าเนินการหน่วยมัธยมเหนือ 
 15.  นายคณิต  สาระเวียง กรรมการด าเนินการหน่วยบ านาญมัธยม 
 

 
  จึงประกาศมาเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   ได้รับทราบโดยทั่วกัน  
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26   ธันวาคม   พ.ศ. 2565 
 
      (ลงชื่อ)            
           (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
         ประธานกรรมการด าเนินการ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 



 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เรื่อง   ประกาศแต่งตั้งคณะท างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด    
ประจ าปี  2566 

 
--------------------------- 

 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชุดที่ 57 
ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  28  ธันวำคม  พ.ศ.  2565   และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูล ำพูน  จ ำกัด  พ.ศ. 2558  ข้อ 79 (11) และ ข้อ 118  จึงประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล ำพูน จ ำกัด  ประจ ำปี  2566  ดังนี้ 
 

1. นำยวรพงษ์ สุพรหมมำ คณะท ำงำนประจ ำหน่วยบ ำนำญอ ำเภอเมือง 1 
2. นำยสุพจน์  แสนหำญ คณะท ำงำนประจ ำหน่วยอ ำเภอลี้ 
3. นำยนิมิต  ปัญญำยอง คณะท ำงำนประจ ำหน่วยอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

   4.  นำยประหวิง แก้วพรหม คณะท ำงำนประจ ำหน่วยอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง,  
อ ำเภอบ้ำนธิ, อ ำเภอเวียงหนองล่อง 

   5.  นำยศักดิ์สุรีย์ ศรีค ำ  คณะท ำงำนประจ ำหน่วยอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง,  
อ ำเภอบ้ำนธิ, อ ำเภอเวียงหนองล่อง 

   6.  นำยสุรเชษฐ์ ค ำสุวัตร์  คณะท ำงำนประจ ำหน่วยอ ำเภอป่ำซำง 
   7.  นำยทนงศักดิ์ ทะหล้ำ  คณะท ำงำนประจ ำหน่วยบ ำนำญอ ำเภอเมือง 2 

   ให้คณะท ำงำนมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้  
(1) เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนและประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี กับคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  
(2) ช่วยเหลือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรบริกำรสมำชิก ตำมท่ีมีมติที่ถือใช้      

และหรือปฏิบัติ 
(3) เสนอแนะและอภิปรำย แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมได้ 
(4) ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุม 
(5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 

  จึงประกำศมำเพ่ือให้สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด   ได้รับทรำบโดยทั่วกัน  
 
    ประกำศ  ณ  วันที่   28    ธนัวำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
      (ลงชื่อ)            
           (นำยสมคิด  ปัญญำแก้ว) 
         ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร   
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 

 
 




