
 

ประกาศ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  

เรื่อง   ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคม  ประจ าปี 2562-2563 
 

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

   
ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 40  การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก และตาม
มติของคณะกรรมการด าเนินการสมาคม ชุดที่ 6 ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ก าหนดให้
สมาคมมีผู้แทนสมาชิกตามระเบียบโดยเฉลี่ยจ านวนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิ กสามัญทั้งหมด 
4,184 ราย จ านวนผู้แทน 279 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  

 
บัดนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ได้รวบรวมรายชื่อ

ผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ประจ าปี 2562-2563 ไว้ใน 
แต่ละหน่วย จ านวนผู้แทนทั้งหมด 279 คน ดังรายชื่อในทะเบียนผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ แนบท้ายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 
        

      (ดร. นิพนธ์  แสงเนตร) 
  นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ เลขทะเบียน
สังกัด

1 3341 นายประพันธุ์ สุจินนา พิพิธภัณฑ์ 
2 4802 นายสมชัย สุคัมภีร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3 0289 นางศิริกุล สวัสด์ิอารี สหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพนู จ ากดั
4 2785 นางทิพวรรณ เจริญ สพป.ลพ.เขต 1
5 0693 นางภัสพร จันทร์ผง สพป.ลพ.เขต 1
6 667 นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนวัดสันต้นธง
7 2873 นายไพโรจน์ ลือสัก โรงเรียนวัดสันป่าสัก
8 0072 นายสุรศักด์ิ มะโนเพ็ญ โรงเรียนวัดน้ าพุ
9 1428 นายธวัชชัย ชัยปัญญา โรงเรียนวัดหนองซิว
10 1413 นายสุวัฒน์ ญาณะโค โรงเรียนบ้านศรีย้อย
11 3636 นายสุรพล ศุกระศร โรงเรียนสันมะนะ
12 2058 นายจรัญ ชมภู โรงเรียนป่าตึงเชตวัน
13 1858 นายธวัชชัย พัฒนปาลี ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัล าพนู

14 3434 นายสุวิทย์ ทุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลล าพูน
15 2396 นางโสภา สมยอม โรงเรียนอนุบาลล าพูน
16 4445 นายคะนอง ยะเชียงค า โรงเรียนต าบลบ้านแป้น

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย อ าเภอเมอืงใต้



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 4438 นายประจญ ปัญโญใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
2 3307 นางสาวรัตนา สุขยาแสง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
3 2015 นายเฉลิมพล อินทชัยศรี โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านธิ

4 1875 นายสุรชาติ วังซ้าย โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม
5 1774 นายสุนทร เพิง่บุรี โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
6 2251 นายสมบูรณ์ ลือสัก โรงเรียนบ้านจ าบอน

7 1005 นายรุ่ง บัวขม โรงเรียนวัดทุง่ยาว
8 1501 นายเกษตร ศรีวรรณนา โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
9 4575 นางอรุณี แสงเพ็ญ โรงเรียนต าบลริมปิง

10 1896 นายศักด์ิชัย ชัยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูน
11 1012 นางวันเพ็ญ พูลสวัสด์ิ โรงเรียนวัดเหมืองง่า
12 2858 นางวนิดา สุภาใจฃ โรงเรียนวัดป่าแดด

13 1781 นางสาวศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยไซ
14 1376 นายส าเริง ยอดประทุม โรงเรียนป่าตึงห้วยยาบ

ชื่อ-สกุล

หน่วย อ าเภอ เมอืงเหนือ 
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพนู จ ากดั (ปี 2562-2563)



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 0535 นายทองสุข หนูดา โรงเรียนอุโมงค์วทิยาคม
2 1573 นายธรีศักด์ิ แก้วสุข โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
3 1574 นายกนก บุญอุดม โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
4 2445 นายวสันต์ วรีะโพธิ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
5 3414 นายสันติ จีราพันธุ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
6 3882 นายณรงค์ สุขสาร โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
7 2378 นายเชาว์ อุปปินใจ โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
8 3920 นายนิวฒัน์ ไววฒิุ โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
9 2557 นายณัฎฐยศ ป่าหลวง โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ
10 0339 นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภล์ าพูน
11 1661 นางณัฐกานต์ ดวงชัยนันท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภล์ าพูน
12 2454 นายอธคิม ณะใจ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภล์ าพูน
13 4407 นายภากร วงศ์มูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภล์ าพูน
14 3761 นายทักษิณ ล้านโรจน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภล์ าพูน

รายชือ่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ปี 2562-2563)

 หน่วย มัธยมเหนือ

ชือ่-สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 0806 นายประชากร เขื่อนปัญญา โรงเรียนเวยีงเจดีย์วทิยา
2 4126 นายวชัรินทร์ จันทิมา โรงเรียนเวยีงเจดีย์วทิยา
3 4350 นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวยีงเจดีย์วทิยา
4 0793 นางนงลักษณ์ อุปการะ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวทิยา
5 0450 นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น โรงเรียนแม่ทาวทิยาคม
6 2603 นางสุจิลา คติศิริกุญชร โรงเรียนแม่ทาวทิยาคม
7 3264 นางรุ้งตะวนั ไชยเจริญ โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
8 1787 นางสาวสุภาพร เป็งปิง โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
9 3762 นางฉวรัตน์ ค าธญั โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง
10 0790 นายคนอง จันทร์ต๊ะพงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26

11 4221 นางสาวปิฐินันท์ จันทร์รัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26

12 0658 วา่ที่ ร.ต. ทองศรี จินะ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
13 0515 นายนัฐพล นิ่มวบิูลย์สม โรงเรียนแม่ตืนวทิยา
14 2090 นายเรืองฤทธิ์ ปัญญาโกษา โรงเรียนวชิรป่าซาง
15 3328 นายประดิษฐ์ วงัพฤกษ์ โรงเรียนน้ าดิบวทิยาคม
16 5009 นายประสิทธิ์ ยอดดี โรงเรียนป่าซาง
17 2252 นางบังอร ลังกาพินธ์ โรงเรียนป่าซาง
18 1759 นางณัฐกานต์ นันตากาศ โรงเรียนทาขุมเงินวทิยาคาร

รายชือ่ผู้แทนสมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด (ปี 2562-2563)

 หน่วย มัธยมใต้

ชือ่-สกุล



ล าดบัที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 1905 นายสวาท วงศ์ปาลี บ านาญศึกษาธิการ

2 0001 นายสมคิด ปัญญาแก้ว บ านาญ อ. เมือง

3 0017 นายวุฒิชัย วิชัยค า บ านาญ อ. เมือง

4 0120 นายวรพงษ์ สุพรหมมา บ านาญ อ. เมือง

5 148 นายธงชัย ชัยศรีมา บ านาญ อ. เมือง

6 0211 นางโสพรรณ โรจนวิชัย บ านาญ อ. เมือง

7 226 นางสุภาพร ไชยลังกาพิงค์ บ านาญ อ. เมือง

8 0228 นางดวงใจ โหระกุล บ านาญ อ. เมือง

9 244 นางบุญญรัตน์ ไชยมาลา บ านาญ อ. เมือง

10 259 นางสิริศรี ปินตาวะนา บ านาญ อ. เมือง

11 0296 นายเมธาวัฒน์ มอญขาม บ านาญ อ. เมือง

12 0361 นายบุญกิติ ปินตาวะนา บ านาญ อ. เมือง

13 394 นายพิสิษฐ์ ค าแสน บ านาญ อ. เมือง

14 0554 นายดวงค า ปิงชัย บ านาญ อ. เมือง

15 0607 นางสมบูรณ์ กาสุริยะ บ านาญ อ. เมือง

16 0619 นายณรงค์ ชัยศรีมา บ านาญ อ. เมือง

17 0696 นายดุสิต จันทร์ผง บ านาญ อ. เมือง

18 0858 นายนรินทร์ สิทธิเดช บ านาญ อ. เมือง

19 0886 นายถวิล สายน  าทิพย์ บ านาญ อ. เมือง

20 1046 นางกฤษดา ชินบุตร บ านาญ อ. เมือง

21 1130 นายวิทยา จามพฤกษ์ บ านาญ อ. เมือง

22 1162 นายเจริญ มณีขัติย์ บ านาญ อ. เมือง

23 1233 นายสวัสด์ิ เงาค า บ านาญ อ. เมือง

24 1303 นางวิงวอน ขัตติวงศ์ บ านาญ อ. เมือง

25 1346 นายมนัส ดวงค าสวัสด์ิ บ านาญ อ. เมือง

26 1499 นางอ าพร วิปันเขต บ านาญ อ. เมือง

27 1568 นายอนันต์ นามวงศ์ บ านาญ อ. เมือง

28 1824 นางอุไรวรรณ เทพสุวรรณ บ านาญ อ. เมือง

29 1927 นายสมสกุล ศรีสวัสด์ิ บ านาญ อ. เมือง

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย บ านาญเหนือ



ล าดบัที่ เลขทะเบียน สังกัด

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย บ านาญเหนือ

30 2122 นายวีระพันธ์ โปชัยคุปต์ บ านาญ อ. เมือง

31 2184 นายธวัช อริยะจักร์ บ านาญ อ. เมือง

32 2205 นายไสว แสงทอง บ านาญ อ. เมือง

33 2521 นางสังวาลย์ ชิดเครือ บ านาญ อ. เมือง

34 2631 นายพันธ์ศักด์ิ ปัญญา บ านาญ อ. เมือง

35 2750 นางพวงเพชร อนุใจ บ านาญ อ. เมือง

36 2817 นายประสิทธิ์ วงศ์จักร บ านาญ อ. เมือง

37 2842 นายประดิษฐ์ มณีขัติย์ บ านาญ อ. เมือง

38 3046 นายแสวง ไชยชนะ บ านาญ อ. เมือง

39 3247 นายทนงศักด์ิ ทะหล้า บ านาญ อ. เมือง

40 3305 นายอัญเชิญ ใจเหิม บ านาญ อ. เมือง

41 3387 นางลัดดา บรรลือวงศ์ บ านาญ อ. เมือง

42 3419 นายเรวัติ ปัญโญใหญ่ บ านาญ อ. เมือง

43 3941 นางสรอนงค์ ดีพลับ บ านาญ อ. เมือง

44 4389 นายยุทธนา ไชยศร บ านาญ อ. เมือง

45 4410 นายไพฑูรย์ ไชยจินดา บ านาญ อ. เมือง

46 4688 นายชูชาติ ไชยลังกาพิงค์ บ านาญ อ. เมือง

47 4805 นายถาวร ค าทะแจ่ม บ านาญ อ. เมือง

48 0111 นายบัณฑูรย์ ตันมณี บ านาญ อ. บ้านธิ

49 1462 นายอัษฎางค์ อภิวงศ์งาม บ านาญ อ. บ้านธิ

50 2243 นายชาญวิช อภิวงศ์งาม บ านาญ อ. บ้านธิ

51 0063 นายบันลือ สันตติภัค บ านาญ สนง. สามัญฯ

52 813 นางวรางค์ มณีศรี บ านาญ สนง. สามัญฯ

53 838 นางสังวาร วังแจ่ม บ านาญ สนง. สามัญฯ

54 847 นายวุฒิ สัมฤทธิ์ บ านาญ สนง. สามัญฯ

55 2046 นายชูศักด์ิ วงศ์ปาลีย์ บ านาญ สนง. สามัญฯ

56 3944 นายบุญโชติ มณีศรี บ านาญ สนง. สามัญฯ

57 4468 นางสาวไพลิน กาญจนภานุพันธ์ บ านาญ สนง. สามัญฯ



ล าดบัที่ เลขทะเบียน สังกัด

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย บ านาญเหนือ

58 0584 นายวโรดม วงศ์ฝ้ัน บ านาญ สนง. เขต

59 1416 นายอ านาจ กิตติวรรณ บ านาญ สนง. เขต

60 3527 นายจงเจตน์ ลวงระแหง บ านาญ สนง. เขต

61 951 นายคณิต สารเวียง บ านาญ รร. ส่วนบุญ

62 967 นายประพันธ์ ชมภูค า บ านาญ รร. ส่วนบุญ

63 2664 นายไกรวุฒิ ปัญญารัตน์ บ านาญ รร. ส่วนบุญ

64 4394 นางอาภรณ์ ศรีสุวรรณดี บ านาญ รร. ส่วนบุญ

65 4460 นางเยาวดี ณ ล าพูน บ านาญ รร. ส่วนบุญ



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 0019 นายจิตติภาคย์ ภูม่่วง บ านาญ อ. ป่าซาง
2 0068 นางวนัทนา วงศ์เยาว์ บ านาญ อ. ป่าซาง
3 0280 นายสุรศักด์ิ ศรีกอก บ านาญ อ. ป่าซาง
4 3789 นางสาวทองเปลว ค าสินศักด์ิ บ านาญ อ. ป่าซาง
5 0422 นายมานัส บุญมากาศ บ านาญ อ. ป่าซาง
6 0528 นายสถาพร สุภายอง บ านาญ อ. ป่าซาง
7 0552 นางดาริกา ชมภกูา บ านาญ อ. ป่าซาง
8 0864 นายวชิิต ทิพย์ใหม่ บ านาญ อ. ป่าซาง
9 0995 นายสุจิตร์ ลังกาพินธ์ บ านาญ อ. ป่าซาง
10 1486 นางอ าภา สุริยะวงศ์ บ านาญ อ. ป่าซาง
11 1997 นางวรีะวรรณ โพธศิาสตร์ บ านาญ อ. ป่าซาง
12 2187 นายมงคล มูลชีพ บ านาญ อ. ป่าซาง
13 2459 นางวไิล อภยัวาทิน บ านาญ อ. ป่าซาง
14 2483 นางพรพิมล ปัญญาเสน บ านาญ อ. ป่าซาง
15 2740 นายวรศักด์ิ เนตรงาม บ านาญ อ. ป่าซาง
16 3299 นางสาวจิราภรณ์ สุรินทร์ค า บ านาญ อ. ป่าซาง
17 3362 นายปรีชา สมบูรณ์ชัย บ านาญ อ. ป่าซาง
18 4998 นางเพ็ญพรรณ แสงเนตร บ านาญ อ. ป่าซาง
19 1396 นายสมพงษ์ รัตนบุรี บ านาญ อ. ป่าซาง
20 4768 นายอัมพร ดวงจินา บ านาญ อ. ป่าซาง
21 0181 นายเล่ือน ต๊ะเส้ียว บ านาญ อ. เวียงหนองล่อง

22 0371 นายดอน อังกสิทธิ์ บ านาญ อ. เวียงหนองล่อง

23 3529 นายไพบูลย์ มะโนสร้อย บ านาญ อ. เวียงหนองล่อง

24 4183 นายสวา่ง ค ายอง บ านาญ อ. เวียงหนองล่อง

25 0816 นายประพันธ์ งามชื่น บ านาญ อ. เวียงหนองล่อง

26 2796 นายประเวท ใจเง้ียวค า บ านาญ อ. เวียงหนองล่อง

ชือ่-สกุล

 หน่วย บ านาญกลาง
รายชือ่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ปี 2562-2563)



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 0305 นายประสงค์ นันทปาลียอง บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
2 0321 นางปราณี ณ ล าพูน บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
3 0410 นายประพันธ์ สุธรรมน้อย บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
4 0701 นายธวชัชัย อุนจะน า บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
5 0728 นายเรวตัร สุริยวงศ์ บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
6 0746 นายสมบูรณ์ ปิกวงศ์ บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
7 1478 นายวสันต์ สิริกรเกษม บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
8 1622 นายไตรรงค์ บุตรนุชิต บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
9 1741 นายสุวชิ ใจเต้ีย บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
10 2318 นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
11 2423 นายประสงค์ แสงเงินชัย บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
12 2588 นายสุแก้ว ด้วงประสิทธิ์ บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
13 3024 นายทวศัีกด์ิ จอมอิ่น บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
14 4734 นางบริบูรณ์ มณีทอง บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
15 0719 นายนิคม พรหมอนันต์ บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
16 0715 นายนิรุตต์ ศรีสง่า บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
17 1751 นายอุทัย จิกยอง บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง
18 0008 นายสุรพล ดวงจิต บ านาญ อ. ล้ี
19 0069 นายเสน่ห์ จินาจันทร์ บ านาญ อ. ล้ี
20 0479 นางนิพันธ์ วฒิุชาติ บ านาญ อ. ล้ี
21 0509 นายประมวล ธนะแก้ว บ านาญ อ. ล้ี
22 0808 นายอุดม ต๊ิบเตปิน บ านาญ อ. ล้ี
23 1157 นายวชิัย ภกัดี บ านาญ อ. ล้ี
24 1466 นายธ ารง โปธาค า บ านาญ อ. ล้ี
25 1488 นายสุทัศน์ เนตรยอง บ านาญ อ. ล้ี
26 3876 นายธรีพินธ์ อุดทาหาญ บ านาญ อ. ล้ี
27 0604 นายสุพล ปาลีกุย บ านาญ อ. ล้ี
28 1007 นายสุพจน์ แสนหาญ บ านาญ อ. ล้ี

ชือ่-สกุล

รายชือ่ผู้แทนสมาชกิ หน่วย บ านาญใต้
รายชือ่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ปี 2562-2563)



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 2618 นางสายสุนีย์ ชวพงศ์ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
2 1986 นางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ โรงเรียนวัดช้างค ้า
3 3593 นายนิคม ปาดอน โรงเรียนบ้านป่าตาล
4 3551 นายสายัณห์ ค้าลือ โรงเรียนวัดบ้านเรือน
5 1848 นายอนันต์ศักด์ิ ฉางข้าวชัย โรงเรียนบ้านหนองเกิด
6 1174 นางชนาพร ทองน้อย โรงเรียนบ้านไร่ดง
7 0271 นายสุรเชษฐ์ ค้าสุวัตร์ โรงเรียนวัดน ้าดิบ
8 3826 นายเกษม ใจกระเสน โรงเรียนบ้านหนองเงือก

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย อ าเภอป่าซาง



ที่ เลขทะเบียน สังกัด
1 0735 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี สพป. ล าพูน เขต 2
2 0726 นายวิทยา ยะปัญญา โรงเรียนบ้านโฮ่งศิลาภรณ์
3 2980 นายชาญชัย ณ น่าน โรงเรียนบ้านม่วงโตน
4 1953 นายสมบูรณ์ ต๊ิบเตปิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48
5 2762 นายไพโรจน์ ใจเต้ีย โรงเรียนบ้านห้วยห้า
6 2264 นายจ ารัส มูลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
7 2982 นายจักราวุธ บัณฑิต โรงเรียนวัดวังหลวง
8 2370 นายประดุง แจ่มหม้อ โรงเรียนบ้านห้วยหละ
9 2941 นางสายสิน เสวกวรรณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
10 1229 นางสาวกาญจนา ปาลี โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง
11 3736 นายสมพล หล้าเต็น โรงเรียนบ้านห้วยปันจ้อย

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย อ าเภอบ้านโฮ่ง



ที่ เลขทะเบียน สังกัด
1 4674 นายสันติภาพ ตันอุตม์ วท.เทคโนโลยีการจัดการ อบจ.
2 3893 นายสง่า แก้วสร้อย โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
3 2017 นายปฏิญาณ บุญมา โรงเรียนบ้านผาลาด
4 3055 ว่าที ่ร.ต. อานนท์ หล้าหนัก โรงเรียนบ้านป่าไผ่
5 1576 นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบา้นหว้ยต้มชัยยะวงศาอปุถัมภ์

6 2412 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ โรงเรียนบา้นหว้ยต้มชัยยะวงศาอปุถัมภ์

7 4862 นายเสรี ซอเฟีย โรงเรียนบา้นหว้ยต้มชัยยะวงศาอปุถัมภ์

8 0468 นายบุญเขียน เตจา โรงเรียนบ้านแม่หว่าง
9 1203 นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา โรงเรียนบ้านปาง
10 4408 นายวิทยา ไชยยาต๊ิบ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
11 1437 นายชัยรัตน์ ประกอบกิจ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
12 0113 นายมนัส นันทะจันทร์ โรงเรียนบ้านโฮ่ง
13 1464 นายวรัณ ฝ้ันยะ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
14 0657 นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
15 0500 นายจรูญ สมดี โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
16 0773 นายสุเทพ เทพพูท่อง โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
17 3829 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล โรงเรียนบ้านแม่เทย
18 2158 นายณรงค์ ปาละปิน โรงเรียนบ้านแม่เทย

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย อ าเภอลี้



ที่ เลขทะเบียน สังกัด
1 0888 นายปวัฒน์ ทับทิมศรี โรงเรียนบ้านป่าเลา
2 161 นางชฎาทอง จินะกาศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม
3 1276 นางสีดา นันตาเวียง โรงเรียนบ้านดอยแก้ว
4 1719 นายปกรณ์ ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านทาปลาดุก
5 1436 นายทองค า หะกาศ โรงเรียนบ้านร้องเรือ
6 3133 นายพัฒนา จันทิมา โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน
7 3405 นายวิศัลย์ สุทธิมาลา โรงเรียนบ้านหนองยางไคล
8 0262 นายปกรณ์ ธรรมตา โรงเรียนบ้านศรีป้าน
9 0003 นายนิวัติ เพียรพนัสสัก บ านาญ อ.แม่ทา
10 0257 นายอารี วงค์พนัสสัก บ านาญ อ.แม่ทา
11 0105 นายธวัชชัย มโนชมภู บ านาญ อ.แม่ทา
12 0909 นายสุรัตน์ วรรณตุง บ านาญ อ.แม่ทา
13 1596 นายยรรยง จันทร์หาญ บ านาญ อ.แม่ทา
14 2117 นายแสงสว่าง ใจกลางดุก บ านาญ อ.แม่ทา
15 2584 นายสว่าง เสนกาศ บ านาญ อ.แม่ทา
16 2723 นางสาวจารุวรรณ อินทร์จันทร์ บ านาญ อ.แม่ทา
17 3174 นายโชติ ปะระดี บ านาญ อ.แม่ทา
18 3322 นายพรหม ใจมูล บ านาญ อ.แม่ทา

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย อ าเภอแมท่า



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 3436 นายศักด์ิสุรีย์ ศรีค า โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
2 2074 นางพิมพา มีสอน โรงเรียนบ้านห้วยปิง
3 1287 นายอิสระ มาโรจน์ โรงเรียนบ้านทุง่ข้าวหาง
4 3017 นางวีรยา หงษ์ค า โรงเรียนเทศบาลทุง่หัวช้าง
5 3030 นายเวชยันต์ นันทมิตร โรงเรียนบ้านโป่งแดง
6 1878 นายสมัคร ไชยสมภาร โรงเรียนบ้านปวง
7 2234 นายอภิชัย ใจสุยะ บ านาญ อ. ทุง่หัวช้าง
8 1389 นายสาคร สมค าหล้า บ านาญ อ. ทุง่หัวช้าง

ชื่อ-สกุล

หน่วย อ าเภอ ทุง่หัวชา้ง
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 1908 นางกรรณิการ์ มาบุญมี กองการศึกษา
2 1179 นางจันทร์จิรา องค์คุณา กองการศึกษา
3 0110 นางกฤษณา ปัญญาสุข กองการศึกษา
4 1923 นายโยธิน อินทวิวัฒน์ โรงเรียนสันป่ายางหน่อม
5 4257 นางคนึงนิจ ศรีจันทร์แก้ว โรงเรียนสันป่ายางหน่อม
6 1607 นางแสงจันทร์ ตะนาวศรี โรงเรียนสันป่ายางหลวง
7 1865 นางศิริพันธุ์ อิ่มมาก โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 
8 1337 นางสาวชนิตา สุรินทร์ค า โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี
9 1178 นายมนูญ เทพสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี
10 1800 นายสมพร มะโนวงศ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
11 2763 นายผจญ ค าพรหม ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
12 3132 นางพินิจ อุประโจง ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
13 0368 ว่าที ่ร.ต.วสันต์ ท ากล้า วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
14 2703 นายอุ่นใจ ศิริปัน วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
15 2770 นางสุทยารัตน์ ทาบุรี วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
16 2976 นางแอ๊ด เขียวธง วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
17 3677 นางสาวกันยา นันต๊ะกาศ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
18 1850 นายฉัตรชัย พงษ์ประไพ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
19 4341 นายธ ารงค์ แปงจิตต์ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
20 3791 นายชัชวาลย์ มูลศรี วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
21 2358 นายอุดม ปาลีกุย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
22 0159 นางศรีเพ็ญ เป็งธรรม วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
23 0953 นายสมพร มณียัง วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
24 1650 นางปริชญา สุทธสม วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
25 4811 นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง                                 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ป ี2562-2563)

ชื่อ-สกุล

หน่วย/สังกัด : อาชวีศึกษา+เทศบาล+ศูนย์ฯ 



ที่ เลขทะเบียน สังกัด

1 1636 นางสาวบัวบาน แก้วตา โรงเรียนมงคลวทิยา
2 1515 นางจิราภรณ์ เทพสุยะ โรงเรียนมงคลวทิยา
3 1653 นางจุรีรัตน์ มีพันธ์ โรงเรียนเมธวีฒิุกร
4 1900 นางรมย์ชลี รชตะไพโรจน์ โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา
5 1024 นางมลิวรรณ สมบุญโสด วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบ่้านครู
6 1711 นายทรงพล ทองสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบ่้านครู
7 3451 นายคม ค าต๊ะ โรงเรียนธนรัตน์วทิยา
8 2889 นางกรรณิการ์ เดชชิต โรงเรียนใบบุญล าพูน
9 2901 นางสาวลาวลัย์ สุภาษี โรงเรียนใบบุญล าพูน
10 4239 นางอรพินท์ นูนทะธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา

รายชือ่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด (ปี 2562-2563)

หน่วย: เอกชน

ชื่อ-สกุล




