
 

ประกาศ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  

เรื่อง   ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคม  ประจ าปี 2565-2566 
 

*********************** 

   
ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2564 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 40  การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก และตาม
มติของคณะกรรมการด าเนินการสมาคม ชุดที่ 8 ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ก าหนดให้
สมาคมมีผู้แทนสมาชิกตามระเบียบโดยเฉลี่ยจ านวนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิกสามัญทั้งหมด 
4,364 ราย จ านวนผู้แทน 291 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  

 
บัดนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ได้รวบรวมรายชื่อ

ผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ประจ าปี 2565-2566 ไว้ใน 
แต่ละหน่วย จ านวนผู้แทนทั้งหมด 291 คน ดังรายชื่อในทะเบียนผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ แนบท้ายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
        

      (นายชูชาติ  ไชยลังกาพิงค์) 
                                                                นายกสมาคม 
                                             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูล าพูน  จ ากัด 
             103/1  ถนนพระคงฤาษี  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  51000 

     โทร. 0-5351-1652, 0-5351-1653, 0-5351-0442  โทรสาร ต่อ 26 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ที ่  0004/2566 
 

      10  มกราคม  2566 
 

เรื่อง  ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ (สฌ.ลพ.) ประจ าปี  2565-2566 
  

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ  ประจ าปี  2565-2566 
 

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2564 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 40  การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก และตามมติของ
คณะกรรมการด าเนินการสมาคม ชุดที่ 8 ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ก าหนดให้สมาคมมี
ผู้แทนสมาชิกตามระเบียบโดยเฉลี่ยจ านวนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิกสามัญทั้งหมด 4,364 คน 
จ านวนผู้แทน 291 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  
 

 สมาคมฯ  ได้รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจ าปี 2565-2566  มีทั้งหมดจ านวน 291 คน  
(จ านวนสมาชิกสามัญ  ณ  31 กรกฎาคม 2562 จ านวน  4,364  คน)   รายละเอียดตามประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิกที่ส่งมาพร้อมนี้  สหกรณ์ฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยปิดประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ 
ประจ าปี 2565-2566  ให้สมาชิกในสังกัดได้รับทราบอย่างท่ัวถึงกัน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด 
 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
        

      (นายชูชาติ  ไชยลังกาพิงค์) 
                                                                นายกสมาคม 
                                             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทร. 0-5351-1652, 0-5351-1653, 0-5351-0442  ต่อ 18 
โทรสาร 0-5351-1652, 0-5351-1653, 0-5351-0442  ต่อ  26 
http://www.lpntsc.com 
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รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยบ านาญ อ.เมือง 1

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 9101 000908 นางศรีพรรณ   วฒันลักษณ์ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
2 9101 001857 นายปรีชา   วงศ์ต๊ะ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
3 9101 002276 นายสมบติั   กันทะวงค์ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
4 9101 002392 นางอุไรวรรณ   เทพสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
5 9101 002674 นายอนันต์   นามวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
6 9101 003082 นางศรีนวล   พุ่มศรีอินทร์ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
7 9101 003089 นายวฒิุชัย   วชิัยค า บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
8 9101 003576 นายไพโรจน์   ลือศักด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
9 9101 003662 นายด ารงค์   เลาหกุล บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
10 9101 004696 นายเจริญ   มณีขัติย์ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
11 9101 004803 นายสมบรูณ์   นูนทะธรรม บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
12 9101 005138 นางสมบรูณ์   กาสุริยะ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
13 9101 005704 นางสิริศรี   ปนิตาวะนา บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
14 9101 005885 นายพรศักด์ิ   เนตรค ายวง บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
15 9101 006440 นางนันทวณัณ์   วบิลูย์มา บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
16 9101 006450 นางอนงค์   อินต๊ะขัติ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
17 9101 006456 นางพวงเพชร   อนุใจ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
18 9101 006811 นายสมสกุล   ศรีสวสัด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
19 9101 007051 นางลาวลัย์   ไชยชนะ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
20 9101 007321 นายชิงชัย   แก้วเรือน บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
21 9101 007687 นางอมรา   เพยีรธรรม บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
22 9101 008034 นางอุบลรัตน์   เงาค า บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
23 9101 008037 นายบญุเรือง   กาอุทยั บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
24 9101 008209 นายถวลิ   สายน  าทพิย์ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
25 9101 008327 นายณรงค์   ชัยศรีมา บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
26 9101 009844 นายสุรศักด์ิ   ใบสุขันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
27 9101 009985 นางกฤษดา   ชินบตุร บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1
28 9101 011177 นายธติิฏฐ์   อุนจะน า บ านาญอ าเภอเมือง 1 บ านาญ อ.เมือง 1



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยบ านาญ อ.เมือง 2

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 9002 006553 นายเจริญ   แบนสุภา บ านาญส านักงานเขต 1 บ านาญ อ.เมือง 2
2 9002 010798 นายจ านงค์   กันธยิะ บ านาญส านักงานเขต 1 บ านาญ อ.เมือง 2
3 9002 011304 นายจงเจตน์   ลวงระแหง บ านาญส านักงานเขต 1 บ านาญ อ.เมือง 2
4 9102 003400 นายวโิรจน์   อินทะกันฑ์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
5 9102 005444 นายศักด์ิชัย   ชัยวรัิตน์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
6 9102 008461 นายอินทอน   กันไชยสัก บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
7 9102 008985 นายสุพจน์   อริยะจักร์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
8 9102 009135 นายกิตติพงษ ์  เขื่อนแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
9 9102 009182 นายสมบรูณ์   ลือสัก บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
10 9102 009387 นายสุพน   ปาละพงษ์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
11 9102 009529 นายบญุฤทธิ ์  พลูสวสัด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
12 9102 009664 นางจีรพร   วรีพลิน บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
13 9102 009900 นายทนงศักด์ิ   ทะหล้า บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
14 9102 009944 นายประเสริฐ   ชัยชนะ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
15 9102 010044 นายสุทนิ   ไชยวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
16 9102 010225 นายดัด   นาคกระแสร์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
17 9102 010635 นางสุพนิ   แบบแผน บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
18 9102 010710 นางชื่นจิต   ทพิย์โอสถ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
19 9102 010843 นางเนาวรัตน์   มณีรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
20 9102 010873 นางสุคนธ ์  ช านาญณรงค์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
21 9102 010943 นางลินจง   ณะพรหม บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
22 9102 010947 นางสาวยุพนิ   ขาววฒัน์ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
23 9102 010964 นางจารึก   จันคะณา บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
24 9102 010998 นางสาวจิราพร   จัดของ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
25 9102 011206 นางปรานอม   หมวกเครือ บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2
26 9102 011666 นางประนอม   พนัถา บ านาญอ าเภอเมือง 2 บ านาญ อ.เมือง 2



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยบ านาญมัธยม

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 9900 005462 นางมารศรี   กันไชยศักด์ิ บ านาญส านักงานสามัญศึกษาจังหวดั บ านาญมัธยม
2 9900 005527 นางสาวอ าไพ   น้อยสะปุ๋ง บ านาญส านักงานสามัญศึกษาจังหวดั บ านาญมัธยม
3 9900 008558 นายณัฏฐ์พงษ ์  พงษโ์พธพิทิกัษ์ บ านาญส านักงานสามัญศึกษาจังหวดั บ านาญมัธยม
4 9900 009149 นางสาวไพลิน   กาญจนภานุพนัธ์ บ านาญส านักงานสามัญศึกษาจังหวดั บ านาญมัธยม
5 9900 010825 นายชูศักด์ิ   วงศ์ปาลีย์ บ านาญส านักงานสามัญศึกษาจังหวดั บ านาญมัธยม
6 9900 011358 นางช่อผกา   เอี้ยวศิริโชค บ านาญส านักงานสามัญศึกษาจังหวดั บ านาญมัธยม
7 9900 011377 นายเฉลิม   ฟกัอ่อน บ านาญส านักงานสามัญศึกษาจังหวดั บ านาญมัธยม
8 9906 003122 นางเยาวดี   ณ ล าพนู บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
9 9906 006998 นายกนท ี  บญุมากาศ บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
10 9906 009657 นางณิฌมน   สัมฤทธิ์ บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
11 9906 010372 นายพรีะพงษ ์  ถุงแก้ว บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
12 9906 010782 นายอภชิาติ   สมปรารถนา บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
13 9906 010814 นางเครือวลัย์   อินทะแจ้ บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
14 9906 010828 นางมุกดา   ธรรมเสนา บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
15 9906 012221 นายประพนัธ ์  ชมภคู า บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
16 9906 012444 นายโสภณ   อาริยะกูล บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม
17 9906 012744 นางอาภรณ์   ศรีสุวรรณดี บ านาญ ร.ร.ส่วนบญุโญปถัมถ์ล าพนู บ านาญมัธยม



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยอ าเภอเมือง

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 0016 008347 นายสําราญ   สิงหโ์ตวะนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพนูเขต1 อ.เมือง
2 0016 009501 นายมนตรี   ชัยวงค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพนูเขต1 อ.เมือง
3 0016 014195 นายนิมิตร   โอ๊ดฟู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพนูเขต1 อ.เมือง
4 1103 011119 นางมนทกานต์   เปน็พนัสสัก โรงเรียนบา้นฮ่องกอม่วง อ.เมือง
5 1203 012375 นายฉัตรชัย   เหล็กต๋ัว โรงเรียนบา้นจําบอน อ.เมือง
6 1206 011588 นายรุ่ง   บวัขม โรงเรียนวดับา้นม้า อ.เมือง
7 1301 011491 นางสีดา   นันตาเวยีง โรงเรียนวดัสันปา่สัก อ.เมือง
8 1410 009866 นายชูศักด์ิ   แนวราช โรงเรียนตําบลบา้นแปน้ อ.เมือง
9 1603 011937 นางดลนภา   สมุททารินทร์ โรงเรียนตําบลริมปงิ อ.เมือง
10 1607 007693 นายบญุธรรม   สุนันต๊ะ โรงเรียนบา้นสันมะนะ อ.เมือง
11 1702 008766 นางวนัเพญ็   พลูสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพนู อ.เมือง
12 1705 011054 นางเยาวลักษณ์   ชมสวน โรงเรียนวดัฮ่องกอก อ.เมือง
13 1801 012342 นางสาววาสนา   คําปาน่าน โรงเรียนชุมชนบา้นเหมืองจี้ อ.เมือง
14 1803 010359 นายจรัญ   ชมภู โรงเรียนวดัปา่ตึงเชตวนั อ.เมือง
15 1906 012781 นางวนิดา   สุภาใจ โรงเรียนวดัปา่แดด อ.เมือง
16 1907 012895 นางศิริพร   ขวญัสิน โรงเรียนอนุบาลลําพนู อ.เมือง
17 1907 013533 นางทนัยา   นิตตา โรงเรียนอนุบาลลําพนู อ.เมือง
18 1907 014020 นางสาวเมขลา   เตชะอุ่น โรงเรียนอนุบาลลําพนู อ.เมือง



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยอ าเภอปา่ซาง

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 2104 012255 นายฐนกร   ดวงเนตร โรงเรียนวดับา้นก้อง อ.ปา่ซาง
2 2205 012643 นางวรรษมน   หน่อแก้ว โรงเรียนบา้นปา่ตาล อ.ปา่ซาง
3 2402 012081 นางศิริลักษณ์   ประพนัธป์รีชา โรงเรียนบา้นหนองเกิด อ.ปา่ซาง
4 2501 010553 นางชนาพร   ทองน้อย โรงเรียนบา้นไร่ดง อ.ปา่ซาง
5 2506 012306 นางสาวกิ่งแก้ว   กาวี โรงเรียนบา้นเหล่าปา่ก๋อย อ.ปา่ซาง
6 2507 008546 นายสุรเชษฐ์   ค าสุวตัร์ โรงเรียนวดัน้ าดิบ อ.ปา่ซาง
7 2704 011440 นายเกษม   ใจกระเสน โรงเรียนบา้นหนองเงือก อ.ปา่ซาง
8 9200 002515 นายสุวทิย์   อะกะเรือน บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
9 9200 002801 นายสมพงษ ์  ไชยประสพ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
10 9200 003366 นายสามารถ   เตจ๊ะวงค์ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
11 9200 003408 นางวนีัส   จินาการณ์ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
12 9200 003547 นางเพญ็พรรณ   แสงเนตร บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
13 9200 003629 นายอุดม   สัมฤทธิ์ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
14 9200 004227 นายอุปถัมภ ์  ใจธญั บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
15 9200 004664 นายรองเลิศ   ค าจินา บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
16 9200 004757 นายสุรพงษ ์  ชมภแูก้ว บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
17 9200 006075 นายพทิยา   เกษมศิลป์ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
18 9200 006728 นายมานัส   บญุมากาศ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
19 9200 007587 นายถนัด   กาสุยะ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
20 9200 007733 นายสุวรรณ์   จอมเขียว บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
21 9200 010132 นายสมศักด์ิ   จีปราบนันท์ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
22 9200 010428 นายสุจิตร์   ลังกาพนิธ์ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
23 9200 010523 นายเกรียงศักด์ิ   จันทวรรณ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
24 9200 010978 นายช านาญ   น าปนูสัก บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
25 9200 011104 นายสงัด   จินะฟอง บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
26 9200 011168 นางปรานอม   ใจจิตร บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
27 9200 011441 นายสุนันท ์  ทพิวรรณ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
28 9200 011458 นายเรืองสิทธิ ์  กันสุยะ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
29 9200 011623 วา่ที่ พ.ต.โสภณ   ต๊ิบใหม่ บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
30 9200 012332 นายสวสัด์ิ   ใจจิตร บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง
31 9200 013487 นายธวชั   เสนธรรม บ านาญอ าเภอปา่ซาง อ.ปา่ซาง



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยอ าเภอบา้นโฮ่ง

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 3000 011772 นางชลลดา   สะอาดวงค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพนูเขต2 อ.บา้นโฮ่ง
2 3000 011835 นางปริศนา   โสภาบญุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพนูเขต2 อ.บา้นโฮ่ง
3 3301 009518 นายนิคม   ทนัใจ โรงเรียนบา้นเหล่ายาว อ.บา้นโฮ่ง
4 3302 011152 นายณัฎฐ์   วงศ์ยุพล โรงเรียนบา้นม่วงโตน อ.บา้นโฮ่ง
5 3302 011189 นายสมบรูณ์   ต๊ิบเตปนิ โรงเรียนบา้นม่วงโตน อ.บา้นโฮ่ง
6 3304 011630 นายนิมิต   ปญัญายอง โรงเรียนบา้นดอยแดน อ.บา้นโฮ่ง
7 3501 011918 นางณัฐชยา   ศรีอรรถิกานันท์ โรงเรียนบา้นปา่พลู อ.บา้นโฮ่ง
8 3504 011650 นายนิรัญ   เหลืองอร่าม โรงเรียนบา้นหว้ยหละ อ.บา้นโฮ่ง
9 9300 003939 นายสมบรูณ์   ปกิวงศ์ บ านาญอ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
10 9902 000920 นางปราณี   ณ ล าพนู บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
11 9902 002102 นายธวชัชัย   อุนจะน า บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
12 9902 003190 นายอุทยั   จิกยอง บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
13 9902 004556 นายถนอม   เมืองสุวรรณ บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
14 9902 004982 นายบญุเยี่ยม   ดวงจิรประภา บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
15 9902 005375 นายวชิิต   จอมทนั บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
16 9902 006162 นางบริบรูณ์   มณีทอง บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
17 9902 006546 นายประพนัธ ์  สุธรรมน้อย บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
18 9902 007167 นายประสงค์   แสงเงินชัย บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
19 9902 007441 นายนิคม   พรหมอนันต์ บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
20 9902 009907 นายจ ารัส   มูลรัตน์ บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
21 9902 010328 นายวทิยา   ยะปญัญา บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
22 9902 011066 นางนภาภรณ์   ปารมี บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
23 9902 011077 นางราตรี   รัตนพรม บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
24 9902 011187 นางพสิมัย   เอี้ยเจริญ บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
25 9902 011656 นายวสันต์   สิริกรเกษม บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง
26 9902 013204 นายประสงค์   ศรียะ บ านาญเขต 2 อ าเภอบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยอ าเภอลี้

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 4203 008394 นางออนกนก   โพธรัิกษ์ โรงเรียนบา้นผาลาด อ.ล้ี
2 4204 012713 นายจีรพงษ ์  สนิท โรงเรียนบา้นนาเล่ียง อ.ล้ี
3 4205 013440 นายเสรี   ซอเฟยี โรงเรียนบา้นหว้ยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ล้ี
4 4303 012579 นางสายฝน   แซ่เฮ้อ โรงเรียนบา้นหว้ยบง อ.ล้ี
5 4307 011539 นางจุรีรัตน์   เทนุรักษ์ โรงเรียนบา้นสันปา่สัก อ.ล้ี
6 4403 012070 นายเวชยันต์   นันทมิตร โรงเรียนบา้นบวก อ.ล้ี
7 4409 012376 นายสง่า   แก้วสร้อย โรงเรียนบา้นม่วงสามปี อ.ล้ี
8 4411 004960 นายจรินทร์   ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวงัดิน อ.ล้ี
9 4501 011879 นายณัฐนนท ์  ศรีกิตตินนท์ โรงเรียนบา้นแม่เทย อ.ล้ี
10 4501 012235 นายธราธร   ตันวพิงษต์ระกูล โรงเรียนบา้นแม่เทย อ.ล้ี
11 4503 012058 นางรวโีรจน์   พรมเศษ โรงเรียนบา้นวงศ์ษาพฒันา อ.ล้ี
12 4604 012440 นายสยาม   มูลอินทร์ โรงเรียนบา้นปา่จี้ อ.ล้ี
13 4607 012190 นายยงยุทธ   อุตขา โรงเรียนบา้นหล่ายทา่ อ.ล้ี
14 4608 008674 วา่ที่ร.ต.อานนท ์  หล้าหนัก โรงเรียนชุมชนบา้นปา่ไผ่ อ.ล้ี
15 9400 001055 นายประมวล   ธนะแก้ว บ านาญอ าเภอล้ี อ.ล้ี
16 9400 003093 นายสุทศัน์   เนตรยอง บ านาญอ าเภอล้ี อ.ล้ี
17 9903 003129 นายดวงทพิย์   วงศ์ไข่ บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
18 9903 004120 นายจรูญ   ทองล้วน บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
19 9903 004124 นายสุนทร   ติคะกูล บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
20 9903 005916 นางกาญจนา   ยิ้มทองหลาง บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
21 9903 006294 นายจ าเริญ   วงศ์ศรีใส บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
22 9903 007982 นายเสน่ห ์  จินาจันทร์ บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
23 9903 008697 นายจรูญ   สมดี บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
24 9903 009008 นายอุทยั   เกษมศรี บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
25 9903 010196 นายสวงิ   สร้อยญานะ บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
26 9903 010647 นายตรีเนตร   ทพิย์พฤกษ์ บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
27 9903 011160 นายเจริญ   โพธรัิกษ์ บ านาญเขต 2 อ าเภอล้ี อ.ล้ี
28 9907 009442 นายสนิท   ภมูาศ บ านาญ ร.ร.เวยีงเจดีย์วทิยา อ.ล้ี



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยอ าเภอแม่ทา

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 5102 008627 นายปกรณ์   ศรีวชิัย โรงเรียนบา้นทาปลาดุก อ.แม่ทา
2 5207 012849 นางปณิฎา   มะหลีแก้ว โรงเรียนบา้นร้องเรือ อ.แม่ทา
3 5209 009872 นางชฎาทอง   จินะกาศ โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ.แม่ทา
4 5307 012078 นางเกิดศิริ   ค าบญุมา โรงเรียนบา้นปา่เลา อ.แม่ทา
5 5401 011817 จ่าสิบตรีสุรัก   เชื้อหลุบโพธิ์ โรงเรียนบา้นศรีปา้น อ.แม่ทา
6 9500 003916 นางนงเยาว ์  ปวนกาศ บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
7 9500 004174 นายบญุเลง   ดีจิตกาศ บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
8 9500 005816 นางอ าพร   สุทธวานิช บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
9 9500 006016 นางสาวจารุวรรณ   อินทร์จันทร์ บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
10 9500 006953 นางพรรษพร   สุพรรณุบล บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
11 9500 007235 นายอารี   วงศ์พนัสสัก บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
12 9500 007717 นายนิวติั   เพยีรพนัสสัก บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
13 9500 007910 นายโกสินทร์   กิติศักด์ิ บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
14 9500 008161 นายชุมพล   มโนพรม บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
15 9500 009995 นายโชติ   ปะระดี บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
16 9500 011001 นายจ านงค์   สุรินทร์เปา บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา
17 9500 011917 นายพฒันา   จันทมิา บ านาญอ าเภอแม่ทา อ.แม่ทา



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยอ าเภอทุ่งหวัช้าง อ าเภอบา้นธิ อ าเภอเวียงหนองล่อง

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 6106 013753 นายณัฐนันท ์  ก้องกังวาลไกล โรงเรียนบา้นไม้สลี อ.ทุ่งหวัช้าง
2 6206 006738 นายศักด์ิสุรีย์   ศรีคํา โรงเรียนสามัคคีศรีวชิัย อ.ทุ่งหวัช้าง
3 6207 014418 นางสาวสุภาพร   มาเสน โรงเรียนบา้นโปง่แดง อ.ทุ่งหวัช้าง
4 6208 012811 นางทศัทรวง   ชินพนัธ์ โรงเรียนบา้นดง อ.ทุ่งหวัช้าง
5 6302 012637 นายฐปนนท ์  สีวจิี๋ โรงเรียนบา้นดอนมูล อ.ทุ่งหวัช้าง
6 9904 007174 นายอภชิัย   ใจสุยะ บํานาญเขต 2 อําเภอทุ่งหวัช้าง อ.ทุ่งหวัช้าง
7 9904 008400 นายชูชาญ   แนบสนิทธรรม บํานาญเขต 2 อําเภอทุ่งหวัช้าง อ.ทุ่งหวัช้าง
8 7103 008762 นายสุรชัย   สุการาม โรงเรียนวดัปา่สัก อ.บา้นธิ
9 7103 012170 นายอรรณพ   โยนิจ โรงเรียนวดัปา่สัก อ.บา้นธิ
10 9700 004517 นายบริภณัฑ์   บํารุงรส บํานาญอําเภอบา้นธิ อ.บา้นธิ
11 9700 006447 นางอําพรรณ   คุณประทมุ บํานาญอําเภอบา้นธิ อ.บา้นธิ
12 9700 006949 นายพนัธศั์กด์ิ   สมอูป บํานาญอําเภอบา้นธิ อ.บา้นธิ
13 9700 008135 นายอัษฏางค์   อภวิงค์งาม บํานาญอําเภอบา้นธิ อ.บา้นธิ
14 9700 011089 นางปานทชั   กับปลุะวนั บํานาญอําเภอบา้นธิ อ.บา้นธิ
15 8101 011604 นายสุทธโิชติ   พรมฝาย โรงเรียนบา้นต้นผ้ึง อ.เวยีงหนองล่อง
16 8113 010682 นางรัตนา   จอมขันเงิน โรงเรียนบา้นล้องเครือกวาว อ.เวยีงหนองล่อง
17 9800 001461 นายดอน   อังกสิทธิ์ บํานาญอําเภอเวยีงหนองล่อง อ.เวยีงหนองล่อง
18 9800 002144 นายถาวร   คําหล้า บํานาญอําเภอเวยีงหนองล่อง อ.เวยีงหนองล่อง
19 9905 003909 นางพสัดี   วรัิชพนิทุ บํานาญเขต 2 อําเภอเวยีงหนองล่อง อ.เวยีงหนองล่อง
20 9905 004111 นายสวา่ง   คํายอง บํานาญเขต 2 อําเภอเวยีงหนองล่อง อ.เวยีงหนองล่อง
21 9905 004373 นายเซ็น   อินต๊ะ บํานาญเขต 2 อําเภอเวยีงหนองล่อง อ.เวยีงหนองล่อง
22 9905 006561 นายสวา่ง   กันทะมูล บํานาญเขต 2 อําเภอเวยีงหนองล่อง อ.เวยีงหนองล่อง



ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร

1 0006 012686 นายจักรพนัธ ์  มหาไม้
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยฯ

อาชีวศึกษา-กศน.

2 0038 008199 นางสุทยารัตน์   ทาบรีุ วทิยาลัยเทคนิคล าพนู อาชีวศึกษา-กศน.
3 0038 009145 วา่ที่ร.ต.วสันต์   ท ากล้า วทิยาลัยเทคนิคล าพนู อาชีวศึกษา-กศน.
4 0038 010932 นางสาวชัญญา   บญุบรีุ วทิยาลัยเทคนิคล าพนู อาชีวศึกษา-กศน.
5 0038 013053 นายธ ารงค์   แปงจิตต์ วทิยาลัยเทคนิคล าพนู อาชีวศึกษา-กศน.
6 0039 009842 นางปริชญา   มันตริทธกิุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพนู อาชีวศึกษา-กศน.
7 0040 010024 นายอุดม   ปาลีกุย วทิยาลัยการอาชีพบา้นโฮ่ง อาชีวศึกษา-กศน.
8 0041 013469 นายชาตรี   กล่ินจันทร์ วทิยาลัยการอาชีพปา่ซาง อาชีวศึกษา-กศน.
9 9908 004979 นายผจญ   ค าพรหม บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน.
10 9908 005766 นางนิศานาถ   ยอดยัง บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน.
11 9908 006138 นายบญุมี   ทรีวม บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน.
12 9908 007255 นางศรีเพญ็   เปง็ธรรม บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน.
13 9908 008585 นางฝนทอง   ครินชัย บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน.
14 9908 009036 นายฉัตรชัย   พงษป์ระไพ บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน.
15 9909 010049 นายจ านง   นันทนาวนิิจกุล บ านาญหกัเงินฝากสหกรณ์ฯ อาชีวศึกษา-กศน.

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยอาชีวศึกษา-กศน.



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยทอ้งถ่ิน จ.ล าพูน

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 0010 006249 นางสาวอัญชลี   ปกปงิเมือง กองการศึกษาเทศบาล ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
2 0010 007731 นางเอื้องไพร   ค าเดชศักด์ิ กองการศึกษาเทศบาล ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
3 0010 008151 นางระพพีรรณ   จักรทอง กองการศึกษาเทศบาล ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
4 0010 009946 นางจันทร์จิรา   องค์คุณา กองการศึกษาเทศบาล ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
5 0010 010724 นางคนึงนิจ   มุขแก้ว กองการศึกษาเทศบาล ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
6 0011 011250 นางเสาวนีย์   จิอู๋ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
7 0011 011252 นางสายฝน   ไทยกรรณ์ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
8 0012 010588 นายวทิยา   สุวณัณารุน โรงเรียนเทศบาลสันปา่ยางหลวง ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
9 0013 011261 นางสาวอณุรีย์   สาคร โรงเรียนเทศบาลสันปา่ยางหน่อม ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
10 0051 012144 นายสุเมธ   พรหมซาว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพนู ปา่ปว๋ย ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
11 0054 013244 นายสันติภาพ   ตันอุตม์ วทิยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพนู ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
12 0086 011527 นายประจญ   ปญัโญใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บา้นกลาง ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
13 0086 012225 นางสาวรัตนา   สุขยาแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ บา้นกลาง ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
14 0102 013303 นางวชัราพร   ชัยสวสัด์ิ เทศบาลต าบลบา้นแปน้ ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
15 0123 010625 นายเฉลิมพล   อินทชัยศรี โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นธิ ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
16 0129 009868 นายคเณศ   เทพสุวรรณ เทศบาลต าบลปา่ซาง ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
17 9908 002888 นายณรงค์ฤทธิ ์  ปรีชานุกุล บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู
18 9908 011347 นายชุมพล   ปนัอิ่น บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร ทอ้งถิ่น จ.ล าพนู



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยเอกชน

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 0004 004733 นางปทัมา   พรมเทศ สมาชิกหกัเงินฝากสหกรณ์ฯ เอกชน
2 0008 008192 นางจิราภรณ์   เทพสุยะ โรงเรียนมงคลวทิยา เอกชน
3 0008 011097 นางสาวบวับาน   แก้วตา โรงเรียนมงคลวทิยา เอกชน
4 0009 009425 นางจุรีรัตน์   ตันตรา โรงเรียนเมธวีฒิุกร เอกชน
5 0015 011884 นางสาวดารัณ   รักหน้าที่ ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัล าพนู เอกชน
6 0058 011387 นายธวชัชัย   พฒันปาลี ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัล าพนู เอกชน
7 0063 013344 นายสมชาย   อภวิงค์ ศูนย์การศึกษาพเิศษจังหวดัล าพนู เอกชน
8 0070 011701 นางรมย์ชลี   รชตะไพโรจน์ โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา เอกชน
9 0071 011685 นางมลิวรรณ   สมบญุโสด วทิยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้นครูภาคเหนือ เอกชน
10 0071 011773 นายทรงพล   ทองสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้นครูภาคเหนือ เอกชน
11 0072 012175 นางสาวบงกช   พรมจันทร์ โรงเรียนบา้นโฮ่งวทิยา เอกชน
12 0076 011829 นายรุติพงษ ์  สายเกิด โรงเรียนอนุบาลดรุณพฒันา เอกชน
13 0082 011924 นางสาวลาวลัย์   สุภาษี โรงเรียนใบบญุล าพนู เอกชน
14 0083 012603 นางอรพนิท ์  นูนทะธรรม โรงเรียนอรพนิพทิยา เอกชน
15 9908 004283 นายประพนัธุ ์  สุจินนา บ านาญหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร เอกชน



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยมัธยมเหนือ

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 0021 012826 นางสาวอารีรัตน์   ชมภู โรงเรียนอุโมงค์วทิยาคม มัธยมเหนือ
2 0022 013806 นายทรงยศ   เอี่ยมสุกใส โรงเรียนปา่ตาลบา้นธพิทิยา มัธยมเหนือ
3 0023 013853 นายบรรเจิด   คุรุกิจ โรงเรียนบา้นแปน้พทิยาคม มัธยมเหนือ
4 0024 006793 นายณรงค์   สุขสาร โรงเรียนจักรค าคณาทร มัธยมเหนือ
5 0024 006804 นายวสันต์   วรีะโพธิ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร มัธยมเหนือ
6 0024 008665 นายสันติ   จีราพนัธุ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร มัธยมเหนือ
7 0024 010483 นายอภชิาติ   หงษส์ร้อย โรงเรียนจักรค าคณาทร มัธยมเหนือ
8 0024 012519 นายนิวฒัน์   ไววฒิุ โรงเรียนจักรค าคณาทร มัธยมเหนือ
9 0025 006732 วา่ที่ร.ต.ทองศรี   จินะ โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภล์ าพนู มัธยมเหนือ
10 0025 010552 นายสมพร   นวลปนัยอง โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภล์ าพนู มัธยมเหนือ
11 0025 010618 นางณัฐกานต์   ดมประโคน โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภล์ าพนู มัธยมเหนือ
12 0025 011620 นายอธคิม   ณะใจ โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภล์ าพนู มัธยมเหนือ
13 0025 012851 นายศราวธุ   หลุยจ าวนั โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภล์ าพนู มัธยมเหนือ



รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ป ี65-66
หน่วยมัธยมใต้

ที่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ ชื่อ-สกุล สังกัด หน่วยบรกิาร
1 0026 010208 นายสุเทพ   ใจยะปนั โรงเรียนปา่ซาง มัธยมใต้
2 0027 009734 นางกมลทพิย์   สายสุวรรณ โรงเรียนวชิรปา่ซาง มัธยมใต้
3 0028 010613 นางรัตนา   อู่อรุณ โรงเรียนน ้าดิบวทิยาคม มัธยมใต้
4 0029 012141 นางกวพีนัธุ ์  ฟองค้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26 มัธยมใต้
5 0030 011518 นางรุ้งตะวนั   ไชยเจริญ โรงเรียนธรีกานทบ์า้นโฮ่ง มัธยมใต้
6 0030 011738 นางพชิยา   ชูมก โรงเรียนธรีกานทบ์า้นโฮ่ง มัธยมใต้
7 0030 011739 นางสาวสุภาพร   เปง็ปงิ โรงเรียนธรีกานทบ์า้นโฮ่ง มัธยมใต้
8 0031 011218 นายจักรพงษ ์  ใจปญัญา โรงเรียนบา้นโฮ่งรัตนวทิยา มัธยมใต้
9 0032 008956 นางสมหวงั   หล้าหนัก โรงเรียนเวยีงเจดีย์วทิยา มัธยมใต้
10 0032 012490 นางสาวประภารัตน์   หล้ากาศ โรงเรียนเวยีงเจดีย์วทิยา มัธยมใต้
11 0032 012918 นายกฤษณะ   สมุททารินทร์ โรงเรียนเวยีงเจดีย์วทิยา มัธยมใต้
12 0032 013622 นางสาวศรัญญา   ธรรมจี๋ โรงเรียนเวยีงเจดีย์วทิยา มัธยมใต้
13 0033 012178 นายสยาม   พรหมใจ โรงเรียนแม่ตืนวทิยา มัธยมใต้
14 0035 009260 นางณัฐกานต์   นันตากาศ โรงเรียนทาขุมเงินวทิยาคาร มัธยมใต้
15 0036 009369 นางสุจิลา   คติศิริกุญชร โรงเรียนแม่ทาวทิยาคม มัธยมใต้
16 0037 010766 นายนิพนธ ์  ไชยเจริญ โรงเรียนทุ่งหวัช้างพทิยาคม มัธยมใต้
17 0037 013512 นางอังคณา   วงค์ฝ้ัน โรงเรียนทุ่งหวัช้างพทิยาคม มัธยมใต้



     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด 2 
                 103/1  ถนนพระคงฤาษี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จงัหวดัลำพูน  51000 

        โทร. 0-5351-1652, 0-5351-1653, 0-5351-0442  โทรสาร ต่อ 26 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที ่  0004/2566 
 

      10 มกราคม 2566 
 

เรื่อง  ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ (สฌ.ลพ.2) ประจำปี  2565-2566 
  

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ สฌ.ลพ.2 ประจำปี  2565-2566 
 

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 แก้ไขเพิ่มเติม      
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 40  การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก และตาม
มติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 3 ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดให้
สมาคมมีผู ้แทนสมาชิกตามระเบียบโดยเฉลี ่ยจำนวนสมาชิก 15 คน ต่อผู ้แทน 1 คน ซึ ่งมีสมาชิก สามัญ          
ทั้งหมด 3,072 คน จำนวนผู้แทน 205 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  
 

 สมาคมฯ  ได้รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2565-2566  มีทั้งหมดจำนวน 205 คน  
(จำนวนสมาชิกสามัญ  ณ  31 กรกฎาคม 2565 จำนวน  3,072  คน)   รายละเอียดตามประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู ้แทนสมาชิกที่ส่งมาพร้อมนี้  สมาคมฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยปิดประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ประจำปี 2565 – 2566 ให้สมาชิกใน
สังกัดได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด 
 
                                                      ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
           (นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์) 
     นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 
 
 
 
ฝ่ายสมาคมฯ 
โทร. 0-5351-1652, 0-5351-1653, 0-5351-0442  ต่อ 12 
โทรสาร 0-5351-1652, 0-5351-1653, 0-5351-0442  ต่อ  26 
http://www.lpntsc.com 
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ประกาศ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด 2 
เรื่อง   ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคม  ประจำปี 2565-2566 

 
*********************** 

   
ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 40  การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก 
และตามมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 3 ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที ่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 
กำหนดให้สมาคมมีผู้แทนสมาชิกตามระเบียบโดยเฉลี่ยจำนวนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด 3,072 ราย จำนวนผู้แทน 205 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  

 
บัดนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2  (สฌ.ลพ.2) ได้

รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 ประจำปี 
2565-2566 ไว้ในแต่ละหน่วย จำนวนผู้แทนทั้งหมด 205 คน ดังรายชื่อในทะเบียนผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ แนบ
ท้ายประกาศนี ้

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
        

    (นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์) 
       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย บำนาญ อ.เมือง 1 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 9101 001839 ส00007 นายวรพงษ ์ สุพรหมมา บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

2 9101 006214 ส00083 นางสังวาลย์  ชิดเครือ บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

3 9101 005796 ส00167 นายยุทธนา  ไชยศร บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

4 9101 003148 ส00496 นายประพันธ ์ แสงเพ็ญ บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

5 9101 006093 ส00528 นายวีรพันธ์  โปชัยคุปต ์ บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

6 9101 004280 ส00810 นางอรพิน  เลสัก บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

7 9101 007775 ส00894 นายอุดม  สิงห์โตวนา บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

8 9101 010987 ส01097 นางกรองทอง  คำสินศักดิ์ บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

9 9101 003454 ส01478 นายมนัส  ดวงคำสวัสดิ ์ บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

10 9101 006329 ส01943 นายดำรงค์  ตาแจม่ บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

11 9101 006497 ส02264 นางลัดดา  บรรลือวงศ ์ บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

12 9101 008506 ส02270 นายพีระ  พรนวม บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

13 9101 009398 ส02687 นางลักษณา  มาตยาบุญ บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

14 9101 010958 ส02758 นางอารุณี  กันทะวัง บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

15 9101 003474 ส02782 นายธงชัย  ชัยศรีมา บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

16 9101 007908 ส03223 นายสงกรานต์  จันทร์บุญเป็ง บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

17 9101 010867 ส03935 นายเมธาวัฒน์   มอญขาม บำนาญอำเภอเมือง 1 บำนาญ อ.เมือง 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย บำนาญ อ.เมือง 2 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 9002 007424 ส00554 นางสาวพจนารถ  มั่นคง บำนาญสำนักงานเขต 1 บำนาญ อ.เมือง 2 

2 9002 005101 ส02955 นายจำนงค์  ศรีจันทร ์ บำนาญสำนักงานเขต 1 บำนาญ อ.เมือง 2 

3 9102 009073 ส00002 นายคะนอง  ยะเชียงคำ บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

4 9102 010441 ส00095 นายอร่าม  จายโจง บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

5 9102 006964 ส00832 นายสมคดิ  ปัญญาแก้ว บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

6 9102 010661 ส01004 นายสากล  ฐานันตรานนท์ บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

7 9102 011733 ส01070 นายปริญญา  สุวรรณชีพ บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

8 9102 011096 ส01634 นายเมืองอินทร์  ชรสุวรรณ บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

9 9102 009319 ส01777 นายมงคล  กันทาสัก บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

10 9102 009096 ส01844 นายสถาพร  ตนบญุ บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

11 9102 009831 ส02170 นายสถาพร  พงศ์พนขันธ์ บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

12 9102 011963 ส02234 นางนิลวรรณ  เพิ่มพูล บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

13 9102 002570 ส02245 นายอำพล  กะวัง บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

14 9102 009310 ส03014 นายไพบูลย์  คุณชมภ ู บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

15 9102 010688 ส03073 นายถวิล  สุขเกษม บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

16 9102 011122 ส03409 นายเอนก   มานะการ บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 

17 9102 008000 ส03494 นายสุวัฒน ์  ญาณะโค บำนาญอำเภอเมือง 2 บำนาญ อ.เมือง 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย บำนาญมัธยม 

ที ่
เลข

สังกัด 
เลข

สหกรณ์ 
เลข

สมาคม 
ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 9900 011293 ส00814 นายอารุณ  วิสยั บำนาญสำนักงานสามญัศึกษาจังหวัด บำนาญมัธยม 
2 9900 010836 ส01444 นางสาวสายสุนีย์  แสงเขื่อนแก้ว บำนาญสำนักงานสามญัศึกษาจังหวัด บำนาญมัธยม 
3 9900 010548 ส02275 ว่าท่ีร.ต.อดลุย์  กันทะวงค ์ บำนาญสำนักงานสามญัศึกษาจังหวัด บำนาญมัธยม 
4 9900 013236 ส02501 นายศรีทอง  อะถานา บำนาญสำนักงานสามญัศึกษาจังหวัด บำนาญมัธยม 
5 9900 012201 ส03062 นายมงคล  ผสุด ี บำนาญสำนักงานสามญัศึกษาจังหวัด บำนาญมัธยม 
6 9900 011966 ส03157 นายประดิษฐ ์ วงศ์ฝั้น บำนาญสำนักงานสามญัศึกษาจังหวัด บำนาญมัธยม 
7 9900 010811 ส03282 นางนิตยา  น้อยสมวงษ ์ บำนาญสำนักงานสามญัศึกษาจังหวัด บำนาญมัธยม 
8 9900 014108 ส03911 นางจงกลณี   มณีชัย บำนาญสำนักงานสามญัศึกษาจังหวัด บำนาญมัธยม 
9 9906 010283 ส00003 นายวุฒิ  สัมฤทธ์ิ บำนาญ ร.ร.ส่วนบุญโญปถมัภล์ำพูน บำนาญมัธยม 
10 9906 010498 ส01976 นายฐานิต  พงศทอนจอมใจ บำนาญ ร.ร.ส่วนบุญโญปถมัภล์ำพูน บำนาญมัธยม 
11 9906 011418 ส03403 นายทวิ   ปัญญาวงค์ บำนาญ ร.ร.ส่วนบุญโญปถมัภล์ำพูน บำนาญมัธยม 
12 9910 011624 ส02780 นายโกศล  สินธุบุญ บำนาญ สพม.ลำปาง ลำพูน บำนาญมัธยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย อ.เมือง 

ที ่
เลข

สังกัด 
เลข

สหกรณ์ 
เลข

สมาคม 
ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 0016 012236 ส00192 นางสาวภัทรานิษฐ์  จิระโชติวัฒนา สพป.เขต 1 อ.เมือง 
2 0016 014256 ส03691 นายเดชอนัน   คุน ุ สพป.เขต 1 อ.เมือง 
3 1101 012715 ส02414 นางกาญจนา  แปงชัย โรงเรียนบ้านมะเขือแจ ้ อ.เมือง 
4 1105 013591 ส02368 นายวีรยุทธ ์ จิตรปราณ ี โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง อ.เมือง 
5 1201 013715 ส02114 นางรำพึง  งามตา โรงเรียนวดัขี้เหล็ก อ.เมือง 
6 1303 011301 ส02557 นายนลวัชร์  มะโนวรรณา โรงเรียนวดัน้ำพ ุ อ.เมือง 
7 1306 012124 ส02635 นางวัชรี  ธรรมราช โรงเรียนวดัหนองซิว อ.เมือง 
8 1501 012517 ส02804 นายวีรชน  จิรัชยากร โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน อ.เมือง 
9 1603 013508 ส02809 นายชิษณุชา   ลครศร ี โรงเรียนตำบลริมปิง อ.เมือง 
10 1708 013433 ส02012 นางประนอม  สุทธรังษ ี โรงเรียนวดัเหมืองง่า อ.เมือง 
11 1709 011047 ส03285 นางอุบลวรรณ  ปารม ี โรงเรียนบ้านศรีบญุยืนวังทอง อ.เมือง 
12 1802 013028 ส03110 นางประกายคำ  มโนแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.เมือง 
13 1903 011471 ส01452 นางนภาพร  ปินตาธรรม โรงเรียนบ้านศรีย้อย อ.เมือง 
14 1907 008390 ส03953 นางดอกไม้   ทองชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย อ.ป่าซาง 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด 
หน่วย
บริการ 

1 2102 011970 ส00716 นางศิรินันท ์ คำลือ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง 
2 2303 011801 ส03725 นายอิสระ   มาโรจน ์ โรงเรียนวดับ้านเรือน อ.ป่าซาง 
3 2501 012406 ส02197 นายนิติธร  วรรณมะกอก โรงเรียนบ้านไร่ดง อ.ป่าซาง 
4 2506 013176 ส02360 นายณัจธิตมิาภคั  ธนโชติพูนมีสุข โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย อ.ป่าซาง 
5 2605 010060 ส02562 นางสาวสกณุา  นันธะชัยเดชากุล โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด อ.ป่าซาง 
6 2704 008759 ส02133 นายดำเกิง  แก้วยศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง 
7 9200 005653 ส00029 นายสุรพล   โพธาเจรญิ บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
8 9200 008076 ส01075 นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
9 9200 002402 ส01347 นางณัฏฐณิชา  ลังกาสิทธิ ์ บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
10 9200 006532 ส01484 นายจิตตภิาคย์  ภูม่่วง บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
11 9200 009455 ส01543 นางภัทรนิษฐ ์ อุปละกูล บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
12 9200 009018 ส01992 นางวิไล  อภัยวาทิน บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
13 9200 001511 ส02022 นายปรีชา  สมบรูณ์ชัย บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
14 9200 008205 ส02266 นายอัมพร  ดวงจินา บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
15 9200 003295 ส02524 นายมงคล  มลูชีพ บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
16 9200 011646 ส02990 นางพิกุล  คำศร ี บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
17 9200 004487 ส02992 นายสมพงษ ์ รัตนบรุ ี บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 
18 9200 009524 ส03278 นางอำไพ  คันใจ บำนาญอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย อ.บ้านโฮ่ง 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 3000 013356 ส03108 นายธนกร  คำเฟื่องฟ ู สพป.เขต 2 อ.บ้านโฮ่ง 
2 3207 011113 ส02566 นายพิเชษฐ์  บุญส ุ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
3 3301 011989 ส01658 นางสายสิน  เสวกวรรณ ์ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง 
4 3408 004767 ส01139 นางยุพิน  ฉางกันทา โรงเรียนบ้านหนองสูน อ.บ้านโฮ่ง 
5 3503 011467 ส01008 นายอำนาจ  ทองจีน โรงเรียนวดัวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง 
6 3503 010385 ส02575 นางทองพูน   แก้วอิ่น โรงเรียนวดัวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง 
7 9902 012056 ส00004 นายทวีศักดิ์  จอมอิ่น บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
8 9902 002665 ส00146 นางลัลธิยา  บุตรนุชิต บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
9 9902 005267 ส00169 นายไตรรงค์  บุตรนุชิต บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
10 9902 005591 ส00338 นางสายทอง  แบนสุภา บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
11 9902 011563 ส00410 นายบุญลือ  เหล่าวีระไชย บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
12 9902 013173 ส00805 นายนิพิฐพนธ ์ เชียงกุมาร บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
13 9902 003047 ส00819 นายประสงค์  นันทปาลียอง บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
14 9902 011607 ส01894 นายนิติธร  วงศ์เขื่อน บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
15 9902 009977 ส02491 นายสมนึก  อดิเรก บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
16 9902 011305 ส03175 นายนิทัศน ์ ปัญญาคำ บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
17 9902 011652 ส03228 นางผ่องพรรณ   เตชะเทพ บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
18 9902 013429 ส03722 นายประชุม   ยะยอง บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
19 9902 009256 ส04017 นางสมจินตนา   เกียรติพิรยิะ บำนาญเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
20 9908 011186 ส02291 นายวิทยา  ปาอินทร์ บำนาญหักเงินผา่นบัญชีธนาคาร อ.บ้านโฮ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย อ.ลี้ 

ที ่
เลข

สังกัด 
เลข

สหกรณ์ 
เลข

สมาคม 
ชื่อ-สกลุ สังกัด 

หน่วย
บริการ 

1 4104 013655 ส02902 นายดิษยุทธ์  บัวจูม โรงเรียนบ้านแมล่าน อ.ลี้ 

2 4203 012707 ส03096 นายปฏิญาณ  บุญมา โรงเรียนบ้านผาลาด อ.ลี้ 

3 4204 013809 ส02087 นายสยาม  กองคำ โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง อ.ลี้ 

4 4205 012735 ส04171 นายสิทธิชัย   แก้วคำปัน โรงเรียนบ้านห้วยตม้ชัยยะวงศาอปุถัมภ ์ อ.ลี้ 

5 4302 012733 ส03661 นางฉัตรหทัย   นาหลวง โรงเรียนบ้านปาง อ.ลี้ 

6 4303 013597 ส02380 นายศรสีมพร  จำศร ี โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.ลี้ 

7 4304 013427 ส02387 นายสมบรูณ์  ยาวิชัย โรงเรียนบ้านแม่ป้อก อ.ลี้ 

8 4305 014544 ส04176 นางจิตติรตัน์   ก๋าแก่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน อ.ลี้ 

9 4408 013383 ส01234 นายอนุกุล  วงค์ปาลีย ์ โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.ลี้ 

10 4501 012450 ส02605 นายธนรัฐ เรือนฟ้างาม โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ 

11 4501 013446 ส02918 นายประสงค์  อุดสาพะแล โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ 

12 4505 012731 ส03602 นายณัฐกรณ์   อินตาแก้ว โรงเรียนบ้านสันวไิล อ.ลี้ 

13 4608 012138 ส03508 นายณัฐดนยั   อุดหนุน โรงเรียนชุมชนบ้านปา่ไผ ่ อ.ลี้ 

14 9903 004589 ส00336 นายบุญศรี  ปญัญาจักร ์ บำนาญเขต 2 อำเภอลี ้ อ.ลี้ 

15 9903 004300 ส00918 นายสุรพล  ดวงจิต บำนาญเขต 2 อำเภอลี ้ อ.ลี้ 

16 9903 012189 ส00989 นายสุเธียร  เสนสุภา บำนาญเขต 2 อำเภอลี ้ อ.ลี้ 

17 9903 003341 ส01205 นายธีระศักดิ์  โชติกวิรัชกิจ บำนาญเขต 2 อำเภอลี ้ อ.ลี้ 

18 9903 009006 ส01542 นายสุพล  ปาลีกุย บำนาญเขต 2 อำเภอลี ้ อ.ลี้ 

19 9903 011197 ส03084 นายชัยรัตน์  ประกอบกิจ บำนาญเขต 2 อำเภอลี ้ อ.ลี้ 

20 9903 004715 ส03582 นายวรัณ   ฝั้นยะ บำนาญเขต 2 อำเภอลี ้ อ.ลี้ 

21 9903 008758 ส03597 นายพิทักษ์   กล้าผจญ บำนาญเขต 2 อำเภอลี ้ อ.ลี้ 

22 9907 010621 ส03747 นายประชากร   เขื่อนปัญญา บำนาญ ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย อ.แม่ทา 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 5202 013634 ส02056 นางณัฐยา  สิทธิอมรรัตน ์ โรงเรียนบ้านดอยแก้ว อ.แม่ทา 
2 5305 012716 ส02483 นายยุทธนา  ปันวาร ี โรงเรียนบ้านดอยคำ อ.แม่ทา 
3 5307 010195 ส02559 นายปวัฒน ์ ทับทิมศร ี โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา 
4 9500 008573 ส00087 นายแสงสว่าง  ใจกลางดุก บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 
5 9500 009475 ส00861 นางชมเนตร  อุนจะนำ บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 
6 9500 005335 ส01383 นายพรหม  ใจมลู บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 
7 9500 007014 ส01998 นายสุรตัน์  วรรณตุง บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 
8 9500 009408 ส02604 นายธวัชชัย  มโนชมภู บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 
9 9500 005227 ส02674 นายบุญธรรม  ยะบญุธง บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 
10 9500 010619 ส02772 นายประเสริฐ  ผัดเจริญ บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 
11 9500 012433 ส02871 นางศุภลักษณ์  คำภิคำ บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 
12 9500 004579 ส03827 นายสมศักดิ์   ศักดาวิโรจน ์ บำนาญอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย อ.ทุ่งหัวช้าง 

ที ่
เลข

สังกัด 
เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 6103 014525 ส04125 นายเอกพงษ ์  โปธามูล โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง อ.ทุ่งหัวช้าง 
2 6208 008646 ส01336 นางสาววันเพ็ญ  อินต๊ะขัตยิ ์ โรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง 
3 6304 011572 ส02776 นางสมจิตร  สินไชย โรงเรียนบ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง 
4 9904 006926 ส02436 นายอำนาจ  แสงนา บำนาญเขต 2 อำเภอทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 
5 9904 005168 ส02939 นายอุดม  ยศเมา บำนาญเขต 2 อำเภอทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 

 

 

หน่วย อ.บ้านธิ 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 7102 013726 ส02000 นายณฐนน  สมเจรญิ โรงเรียนวดัสันทราย อ.บ้านธ ิ
2 9700 010697 ส00401 นายเอนก  อภิวงค์งาม บำนาญอำเภอบ้านธ ิ อ.บ้านธ ิ
3 9700 004517 ส00461 นายบริภณัฑ์  บำรุงรส บำนาญอำเภอบ้านธ ิ อ.บ้านธ ิ
4 9700 004088 ส02650 นางสายพิณ  จิตรปราณ ี บำนาญอำเภอบ้านธ ิ อ.บ้านธ ิ
5 9700 010976 ส02680 นางธัญพร  รดิศพงศธร บำนาญอำเภอบ้านธ ิ อ.บ้านธ ิ

 

 

หน่วย อ.เวียงหนองล่อง 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 8101 013617 ส02203 นางอังคณา  ฉางข้าวคำ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง 

2 8107 011446 ส02482 นายอภิชาติ  แสนเรือน โรงเรียนวดับ้านดง อ.เวียงหนองล่อง 

3 9905 007164 ส00484 นายไพบูลย์    มะโนสร้อย บำนาญเขต 2 อำเภอเวียงหนองลอ่ง อ.เวียงหนองล่อง 

4 9905 011283 ส00968 นายเทวฤทธ์ิ  ตรียาวรรณ ์ บำนาญเขต 2 อำเภอเวียงหนองลอ่ง อ.เวียงหนองล่อง 

5 9905 006770 ส02009 นางสุพพตา  ยองจา บำนาญเขต 2 อำเภอเวียงหนองลอ่ง อ.เวียงหนองล่อง 

6 9905 007474 ส03149 นางรำเพียร  ทองแท้ บำนาญเขต 2 อำเภอเวียงหนองลอ่ง อ.เวียงหนองล่อง 

7 9905 003768 ส03150 นางไพรวัลย์  เตจ๊ะวงค ์ บำนาญเขต 2 อำเภอเวียงหนองลอ่ง อ.เวียงหนองล่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย อาชีวศึกษา-กศน. 

ที ่
เลข

สังกัด 
เลข

สหกรณ์ 
เลข

สมาคม 
ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 0006 009858 ส00866 นางพินิจ  อุประโจง กศน. อาชีวศึกษา-กศน. 

2 0006 013420 ส01300 นางธนพันธ ์  เรืองผึ้ง กศน. อาชีวศึกษา-กศน. 

3 0038 012437 ส02445 นางสาวกันยา  นันต๊ะกาศ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อาชีวศึกษา-กศน. 

4 0038 013544 ส02810 นายอธิวัฒน ์ อุประกุล วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อาชีวศึกษา-กศน. 

5 0038 010571 ส03211 นายบุญลำ้  ศักดิภัทรนนท์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อาชีวศึกษา-กศน. 

6 0039 010744 ส02598 นายสมพร  มณียัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อาชีวศึกษา-กศน. 

7 0039 013466 ส03645 นางสาวสิตานัน   เสนสัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อาชีวศึกษา-กศน. 

8 0040 014545 ส04177 ว่าท่ีร.ต.อาทิตย์   ทองแท้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง อาชีวศึกษา-กศน. 

9 9908 007749 ส01104 นายอุ่นใจ  ศิริปัน บำนาญหักเงินผา่นบัญชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน. 

10 9908 012239 ส01312 นายบุญทิม  ญาณะก๋อง บำนาญหักเงินผา่นบัญชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน. 

11 9908 005765 ส03086 นายยิ่งศักดิ์  ยอดยัง บำนาญหักเงินผา่นบัญชีธนาคาร อาชีวศึกษา-กศน. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย  ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

ที ่
เลข

สังกัด 
เลข

สหกรณ์ 
เลข

สมาคม 
ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 0003 004962 ส04234 นายสมพร   สินธุปัน สมาชิกหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

2 0010 001807 ส00033 นางมยุรี  ปัญญาสัน กองการศึกษาเทศบาล ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

3 0010 006486 ส01157 นางกัลณี  สุปญัญา กองการศึกษาเทศบาล ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

4 0010 009803 ส01433 นางสาวสายทอง  ใจทา กองการศึกษาเทศบาล ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

5 0010 007280 ส01652 นางไลวัล  อินทะพันธุ ์ กองการศึกษาเทศบาล ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

6 0010 005627 ส02690 นางวัชราภรณ์  ทองมาก กองการศึกษาเทศบาล ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

7 0010 009609 ส02825 นายโยธิน  อินทวิวัฒน ์ กองการศึกษาเทศบาล ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

8 0010 009464 ส03421 นางอำไพ   ดวงศรีใส กองการศึกษาเทศบาล ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

9 0010 010667 ส03456 นางสรอนงค์   ดีพลับ กองการศึกษาเทศบาล ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

10 0011 008356 ส03153 นางสรินทร์รตัน์  วังธิยอง โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้ ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

11 0012 011254 ส02723 นางแสงจันทร์  ตะนาวศร ี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

12 0013 011253 ส01154 นางสาวพรนิชา  เลสัก โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

13 0053 013245 ส01761 นางพิมพ์นิภา  กันทะธง 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
นาทราย 

ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

14 0086 009902 ส04139 นางนฤมล   อุตมะโชค โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

15 0102 009909 ส04218 นางณิชาวีร์   สว่างพนาพันธุ ์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ท้องถิ่น จ.ลำพูน 

16 0108 013047 ส03441 นางชญาภา   ประดับวัน อบต.นาทราย ท้องถิ่น จ.ลำพูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย เอกชน 

ที ่
เลข

สังกัด 
เลข

สหกรณ์ 
เลข

สมาคม 
ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 0005 007626 ส02201 นางลัดดา  สรุิยะ พิพิธภัณฑ์ฯ หริภญุไชย เอกชน 
2 0007 006458 ส00015 นางบรรเจดิ  คำศิร ิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกดั เอกชน 
3 0008 013324 ส00881 นางสาวนิชาภา  โภคินวัฒนากลุ โรงเรียนมงคลวิทยา เอกชน 
4 0009 011345 ส03003 นายสมศักดิ์  ไชยะพอ โรงเรียนเมธีวุฒิกร เอกชน 
5 0015 013311 ส03145 นางสาวลลิตา  บุญทากลาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพนู เอกชน 
6 0063 010696 ส02548 นางณัฐนันท ์ แก้วสุวรรณ ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน เอกชน 
7 0070 013225 ส03375 นางพัทธนันท ์ รชตะไพโรจน ์ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา เอกชน 
8 0074 011690 ส03152 นางสุพัตร  ธนโชคกิตติพงศ ์ โรงเรียนอนุบาลกลุภัทร เอกชน 
9 0088 012247 ส00751 นางกัญวรา  ทาหาญ โรงเรียนอยัยสริ ิ เอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย มัธยมเหนือ 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด หน่วยบริการ 

1 0021 013526 ส03424 นายภัทรวิชญ์   กานันใจ โรงเรียนอโุมงค์วิทยาคม มัธยมเหนือ 
2 0022 008147 ส03214 นางสาววรางคสริิ  ทองไชย โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา มัธยมเหนือ 
3 0023 010360 ส02462 นางปรีญา  แสงศรจีันทร ์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม มัธยมเหนือ 
4 0024 012991 ส02109 นายธนกฤต  บุญทาจันทร ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร มัธยมเหนือ 
5 0024 010584 ส03006 นายปิยศักดิ์  นาคช่วย โรงเรียนจักรคำคณาทร มัธยมเหนือ 
6 0024 013758 ส03718 นายเสฐียรพงษ ์  จีนมะน ี โรงเรียนจักรคำคณาทร มัธยมเหนือ 
7 0025 013595 ส02536 นายขุนหาญ  นิตตา โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ลำพูน มัธยมเหนือ 
8 0025 010136 ส03388 นายบรรเจิด   มาศริ ิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ลำพูน มัธยมเหนือ 
9 0025 007944 ส03453 นายมงคล   บุณฑริกบุตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ลำพูน มัธยมเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ปี 2565 - 2566 

หน่วย มัธยมใต้ 

ที ่ เลขสังกัด เลขสหกรณ์ เลขสมาคม ชื่อ-สกลุ สังกัด 
หน่วย
บริการ 

1 0026 012339 ส02492 นายอรรถพงษ ์ เฟื่องฟ ู โรงเรียนป่าซาง มัธยมใต ้

2 0028 012050 ส03638 นายบุญทว ี  ตะยะพงค ์ โรงเรียนนำ้ดิบวิทยาคม มัธยมใต ้

3 0028 014223 ส03683 นายสรศักดิ์   ไชยเฉพาะ โรงเรียนนำ้ดิบวิทยาคม มัธยมใต ้

4 0029 013986 ส04102 นายสราวุธ   ปันทวัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 มัธยมใต ้

5 0030 013803 ส02157 นางกาญจนา  เหลืองทา โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง มัธยมใต ้

6 0030 012284 ส04195 นางลาวัลย์   ขยันขาย โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง มัธยมใต ้

7 0031 013549 ส02397 นางวัลภา  อินทร์แปลง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา มัธยมใต ้

8 0032 009623 ส01376 นางนิจนภา  วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา มัธยมใต ้

9 0032 013797 ส02074 นางสาวพัชริดา  ริยะป่า โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา มัธยมใต ้

10 0033 013400 ส00774 นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร โรงเรียนแม่ตืนวิทยา มัธยมใต ้

11 0037 012209 ส02518 ว่าท่ีร.ต.กมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มัธยมใต ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




