
 

 
 

  
 
 เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์
ลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด                   
ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ต้ังแต่เวลา 08.00 – 
14.00 น.  ณ หน่วยสรรหา ดังต่อไปนี้  
 

หน่วยสรรหาท่ี 1  สถานที่สรรหา โรงเรียนอนุบาลล าพนู   
(สมาชิกหน่วย อ.เมืองใต้) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย อ าเภอเมืองใต้  
 

หน่วยสรรหาท่ี 2  สถานที่สรรหา  โรงเรียนวชิป่าซาง  
(สมาชิกหน่วย มัธยมใต้, อ.ป่าซาง) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย มัธยมใต้  
- กรรมการหน่วย อ าเภอป่าซาง 
 

หน่วยสรรหาท่ี 3  สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 
(สมาชิกหน่วย  มัธยมใต้,  บ านาญใต้, อ.บ้านโฮ่ง) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย มัธยมใต้  
- กรรมการหน่วย บ านาญใต้ 
- กรรมการหน่วย อ.บ้านโฮ่ง 

 

หน่วยสรรหาท่ี 4  สถานที่สรรหา  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
(สมาชิกหน่วย มัธยมใต้, บ านาญใต้, อ าเภอลี้) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย มัธยมใต้  
- กรรมการหน่วย บ านาญใต้ 
- กรรมการหน่วย อ าเภอลี้ 

 
 
 



 
 

หน่วยสรรหาท่ี 5  สถานที่สรรหา ที่ว่าการอ าเภอลี้  
(สมาชิกหน่วย มัธยมใต้, บ านาญใต้, อ าเภอลี้) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย มัธยมใต้  
- กรรมการหน่วย บ านาญใต้ 
- กรรมการหน่วย อ าเภอลี้ 

 
หน่วยสรรหาท่ี 6  สถานที่สรรหา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

(สมาชิกหน่วย มัธยมใต้) 
สรรหา  - กรรมการหน่วย มัธยมใต้  

 

หน่วยสรรหาท่ี 7  สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง  
(สมาชิกหน่วย มัธยมใต้, อ.ทุ่งหัวช้าง) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย มัธยมใต้  
- กรรมการหน่วย อ าเภอทุ่งหัวช้าง 

 

หน่วยสรรหาท่ี 8  สถานที่สรรหา  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง  
(สมาชิกหน่วย อ.บ้านโฮ่ง) 

สรรหา  - กรรมการหน่วย อ าเภอบ้านโฮ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์
ลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ประจ า     
ปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ต้ังแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.  
ณ หน่วยสรรหา ดังต่อไปนี้  
 
1.  สมาชิกหนว่ยอ าเภอเมืองใต้  

สถานที่    1.  โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 

2.  สมาชิกหนว่ยมัธยมใต ้
 สถานที่   1. โรงเรียนวชิรป่าซาง (ร.ร.ป่าซาง, ร.ร.วชิรป่าซาง,  
                             ร.ร.น้ าดิบวิทยาคม, ร.ร.ราชประชานุเคระห์ 26) 

                2. โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ (ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง, ร.ร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา) 
                3. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา (ร.ร.แม่ตืนวิทยา) 
                4. ที่ว่าการอ าเภอลี้ (ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา) 
                5. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม (ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร, ร.ร.แมท่าวทิยาคม) 
                6. โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง (ร.ร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม) 

3.  สมาชิกหนว่ยบ านาญใต ้
 สถานที่  1. โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์  (บ านาญ อ.บ้านโฮ่ง) 
                 2. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  (บ านาญ อ.ล้ี) 
                 3. ที่ว่าการอ าเภอลี้ (บ านาญ อ.ล้ี) 
 

4.  สมาชิกหนว่ยอ าเภอป่าซาง  
 สถานที่  1. โรงเรียนวชิรป่าซาง  (อ.ป่าซาง) 
 

5.  สมาชิกหนว่ยอ าเภอบ้านโฮ่ง   
 สถานที่  1. โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์  (อ.บ้านโฮ่ง) 
                 2. โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง  (อ.เวียงหนองล่อง) 
 

6.  สมาชิกหนว่ยอ าเภอทุง่หัวช้าง 
 สถานที่   1. โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง  (อ.ทุ่งหัวช้าง) 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 
2.  ต้องแสดงบัตรที่ทางราชการออกให้ ได้แก่ บัตรประจ าตัวสมาชิก 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด บัตรประจ าตัวข้าราชการ   
     บัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว 
     สมาชิกคุรุสภา หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์   
     อย่างใดอย่างหนึ่ง  ต่อคณะอนุกรรมการประจ าหน่วยสรรหา 
3.  การลงลายมือชื่อในบัญชีผู้มาลงคะแนนสรรหา ให้ลงลายมือชื่อให้ตรงกับ  
     ลายมือชื่อที่ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ  

 
 
 
 
หมายเหตุ  :   1.  ผู้ไม่มาลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ  
                      หรือผู้ตรวจสอบกิจการ  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการสรรหา 
                      ประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   2.  หากสมาชิกกระท าการทุจริตในการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ 
                      ด าเนินการ  ถือว่าสมาชิกเป็นผู้กระท าผิดตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  
                      ข้อ 16(7) ซ่ึงอาจถูกพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์ และขาดสมาชิกภาพได้  

 
 
 
 


