
 

 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก   ประจ าป ี 2562     

 

*************** 
 
  ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2562    เรื่อง  
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  ประจ าปี 2562   โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด    ก าหนดให้มีผู้แทนสมาชิก
โดยเฉลี่ยจ านวนสมาชิก  10  คน  ต่อผู้แทน 1  คน  ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด  5,836  คน จะต้องมีผู้แทนทั้งหมด 584 
คน    โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
 
  บัดนี ้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ได้รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล าพูน  จ ากัด   ประจ าปี  2562  ไว้ในแต่ละหน่วย  จ านวนผู้แทนทั้งหมด  584  คน   ดังรายชื่อในทะเบียนผู้แทน
สมาชิกสหกรณ์ฯ  แนบท้ายประกาศนี้   
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ    ณ    วันที ่ 9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
     
                   (นายสุรพล  โพธาเจริญ) 
                               ประธานกรรมการด าเนินการ 
                            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 



ที่ ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นางนฤมล อุตมะโชค 0086-009902 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 089-2636539
2 นายประจญ ปัญโญใหญ่ 0086-011527 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 081-9508792
3 นางกนกภรณ์ ร้อยหมื่น 0086-012123 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 081-9934823
4 นายสราวุธ สมอินสอน 0104-013322 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 089-9979366
5 นายเฉลิมพล อินทชัยศรี 0123-010625 โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านธิ 089-5529804
6 นายสมทัด สมมุติ 1101-012555 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 089-8557978
7 นายอดิเรก อุดแจ่ม 1103-012974 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 088-2607603
8 นายสุรชาติ วังซ้าย 1104-010392 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 089-2667880
9 นายสกล สุทธิจิระพันธ์ 1105-010199 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 095-4610214
10 นายอ านาจ พรหมมหาวัน 1106-009358 โรงเรียนวัดสันคะยอม 081-7243206
11 น.ส.ชัณณ์วรัฑม์ ปัญญามณีศร 1106-013104 โรงเรียนวัดสันคะยอม 081-8844995
12 นายประจวบ มณีจันสุข 1201-009772 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 098-8396174
13 นายประเสริฐ ชัยชนะ 1203-009944 โรงเรียนบ้านจ าบอน 089-9501522
14 น.ส.ฉัตรสุดา หาญประกอบสุข 1206-009739 โรงเรียนวัดบ้านม้า 095-6749339
15 นายรุ่ง บัวขม 1305-011588 โรงเรียนวัดทุง่ยาว 081-8836142
16 นายไพบูลย์ คุณชมภู 1501-009310 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 063-9539926
17 นายวิบูลย์ สุรินทร์ธรรม 1506-008882 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 089-4343473
18 นายสากล ฐานันตรานนท์ 1602-010661 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 098-7484803
19 นางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ 1603-011325 โรงเรียนต าบลริมปิง 089-5611826
20 นางอยุธยา ชมภู 1702-010388 โรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูน 082-8953180
21 นายนราวิชญ บวรบุญฤทธิ์ 1703-010522 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 093-1399827
22 นายณัฐภัทร หลวงจันทร์ 1704-011074 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 081-7655002
23 น.ส.สุภักษร ปัญญาเหล็ก 1707-013779 โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง 080-4427412
24 นางวันเพ็ญ พูลสวัสด์ิ 1708-008766 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 081-7961304
25 นายจักรพันธ์ โพธิศ์รี 1709-010716 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 089-8546755
26 นางวนิดา สุภาใจ 1906-012781 โรงเรียนวัดป่าแดด 098-7470189
27 นายสนิท อภิวงค์งาม 7101-010698 โรงเรียนวัดบ้านธิ 089-5563557
28 นางชชกานต์ กันทอินทร์ 7102-010656 โรงเรียนวัดสันทราย 093-2281116
29 น.ส.ศิลาทิพย์ ค าใจ 7107-011788 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 086-9115166
30 นายส าเริง ยอดประทุม 7109-006929 โรงเรียนป่าตึงห้วยยาบ 081-9989383

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอเมืองเหนือ
จ านวน   30   คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นางลัดดา สุริยะ 0003-007626 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย 087-1872690
2 นางศิริกุล สวัสด์ิอารี 0007-002572 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 081-4738078
3 นางทวัน เทพวรรณ์ 0007-003018 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 094-5169364
4 นางกิตติรัตน์ บรรณจักร์ 0007-006861 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 086-9300630
5 นางปัทมาพร ใบสุขันธ์ 0015-011662 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน 061-2686841
6 นางพิมดาว อุดวงศ์ 0015-013055 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน 086-4321299
7 น.ส.พัทธนันท์ นพคุณ 0015-013781 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน 089-0756834
8 นายส าราญ สิงห์โตวนา 0016-008347 สนง.สพป.ล าพูน  เขต 1 089-4343418
9 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา 0016-008757 สนง.สพป.ล าพูน  เขต 1 086-1970489
10 นายสมภพ ทิพย์เวียง 0016-008844 สนง.สพป.ล าพูน  เขต 1 081-9804788
11 นางสุภัทตรา เพลียหาญ 0016-010160 สนง.สพป.ล าพูน  เขต 1 087-1771497
12 นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก 0016-010485 สนง.สพป.ล าพูน  เขต 1 090-3212928
13 นางพลอยพรรณ อุดมเดช 0016-010753 สนง.สพป.ล าพูน  เขต 1 086-9192747
14 นางปุณยวีร์ ร่ืนเริง 0016-010886 สนง.สพป.ล าพูน  เขต 1 088-4153539
15 นายสมชัย สุคัมภีร์ 0050-005706 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 083-5801771
16 นางสมพร วงศ์ฝ้ัน 0058-011140 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 081-8817400
17 นายธวัชชัย พัฒนปาลี 0058-011387 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 018-8702802
18 น.ส.นูรีมัน วูนชูแก้ว 0063-013084 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 093-1862768
19 น.ส.ดวงรัตน์ กันจันทร์ 0063-013913 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 081-0325754
20 นายจรัญ เมืองสุวรรณ 0064-011139 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน 081-9807163
21 นายสุวัฒน์ ญาณะโค 1301-008000 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 091-0798575
22 นายสุรศักด์ิ มะโนเพ็ญ 1303-008340 โรงเรียนวัดน้ าพุ 081-9924223
23 นางดรุณี สุรินทร์โท 1306-009893 โรงเรียนวัดหนองซิว 087-1888610
24 นางร าไพ พงษ์เพชรกาฬ 1408-012888 โรงเรียนวัดบ่อโจง 081-9921227
25 นางพวงผกา บุญเกิด 1409-009823 โรงเรียนวัดหนองเหียง 061-1244889
26 นางสุเธียร ค าออน 1410-011207 โรงเรียนต าบลบ้านแป้น 081-8826063
27 นายสุรพล ศุกระศร 1903-012422 โรงเรียนบ้านศรีย้อย  086-9144011
28 นางเจตฎาภรณ์ อยู่สุขี 1802-009176 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 085-7237160
29 นางรัศดาภรณ์ เทพมณี 1803-010659 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 092-8162665
30 น.ส.บุญญาภรณ์ สินธุบุญ 1805-008900 โรงเรียนวัดกู่เส้า 086-1857455

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอเมืองใต้

 
ชื่อ - สกุล

จ านวน   36   คน    



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว 1901-009135 โรงเรียนวันสันต้นธง 089-8538239
32 นางกานต์สิรี ค าธิตา 1907-009980 โรงเรียนอนุบาลล าพูน 063-7933999
33 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ 1907-010053 โรงเรียนอนุบาลล าพูน 097-2635264
34 นางลัดดา สุภานันท์ 1907-011211 โรงเรียนอนุบาลล าพูน 097-1038428
35 นางรัตติกาล พลโฮม 1907-011852 โรงเรียนอนุบาลล าพูน 081-0354204
36 นางทันยา นิตตา 1907-013533 โรงเรียนอนุบาลล าพูน 062-3091185

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอเมืองใต้
จ านวน   36   คน    

 
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นางวิมล มานะแซม 0021-009115 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 087-1757294
2 นายปฐพี ธิงาเครือ 0022-010464 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 084-3782912
3 นายณัฏฐยศ ป่าหลวง 0022-011875 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 086-1963640
4 นายศราวุฒิ มินธง 0023-010308 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 080-1944936
5 นายศุภกร ไชยมงคล 0023-011477 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 091-8572273
6 นายสันติ จีราพันธุ์ 0024-008665 โรงเรียนจักรค าคณาทร 061-2745995
7 นายแสวง ใจรังสี 0024-009071 โรงเรียนจักรค าคณาทร 095-2368184
8 นายนิคม โท๊ะลงธง 0024-09187 โรงเรียนจักรค าคณาทร 081-7463842
9 นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร 0024-009837 โรงเรียนจักรค าคณาทร 089-7579084
10 นายสุมิตร ปัญโญ 0024-009880 โรงเรียนจักรค าคณาทร 065-0019596
11 นายพรชัย สินธุปัน 0024-010422 โรงเรียนจักรค าคณาทร 064-8606798
12 นายธิติศักด์ิ ข่าทิพย์พาที 0024-010494 โรงเรียนจักรค าคณาทร 064-9947969
13 นางสาวศิริพรรณ ค ายอง 0024-010637 โรงเรียนจักรค าคณาทร 084-5264870
14 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี 0024-010737 โรงเรียนจักรค าคณาทร 081-5312826
15 นายเชาว์ อุปปินใจ 0024-011486 โรงเรียนจักรค าคณาทร 086-1940037
16 นางประกายค า พรมณะ 0024-011597 โรงเรียนจักรค าคณาทร 085-0292998
17 นายศรีวัย โญกาศ 0024-012187 โรงเรียนจักรค าคณาทร 086-1948040
18 นายนิวัฒน์ ไววุฒิ 0024-012519 โรงเรียนจักรค าคณาทร 093-8956660
19 นางสาวดุษฏี วัฒนคามินทร์ 0024-012828 โรงเรียนจักรค าคณาทร 061-2683331
20 นางวรณัน พรหมช่วย 0024-013075 โรงเรียนจักรค าคณาทร 086-6546579
21 นายกนที บุญมากาศ 0025-006998 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 089-8539627
22 นายชุมพล ตันสุวัฒน์ 0025-007870 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 087-1786900
23 นายมงคล บุญฑริกบุตร 0025-007944 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 087-7251115
24 นางประภาพรรณ เมืองเมฆ 0025-008562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 084-1742532
25 นางจันทร์จิรา ล้ิมนิวัตกุล 0025-010052 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 081-9521149
26 นายนิวัติ มาเป็ง 0025-010260 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 084-3782587
27 นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว 0025-010372 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 081-3221181
28 นางอรุณจันทร์ มะโนเพียว 0025-010514 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 095-1405151
29 นายจักรพงษ์ ใจปัญญา 0025-011218 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 081-7467318
30 นางเยาวเรศ จ ารูญหิน 0025-011378 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 082-6944163

จ านวน    34   คน
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยมัธยมเหนือ

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

 
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 นางดาวรุ่ง อินทนนท์ 0025-011405 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 086-1975256
32 นายอ านาจ สีแจ๋ม 0025-012508 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 087-7282276
33 นางสุพรรษา เทีย่งสิริกูล 0025-012563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 089-4340816
34 นายขุนหาญ นิตตา 0025-013595 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 093-1313010

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยมัธยมเหนือ
จ านวน    34   คน

 
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นางบังอร ลังการ์พินธุ์ 0026-009406 โรงเรียนป่าซาง  091-8177653
2 นางเอื้องอ าไพ อินทโรจน์ 0026-010829 โรงเรียนป่าซาง  081-7836544
3 นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์ 0026-011374 โรงเรียนป่าซาง  081-9526314
4 นายประสิทธิ์ ยอดดี 0026-013590 โรงเรียนป่าซาง  081-0202046
5 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา 0027-010534 โรงเรียนวชิรป่าซาง 084-3641261
6 นางสุพร จอมขันเงิน 0027-011599 โรงเรียนวชิรป่าซาง  095-1343116
7 น.ส.เบญจวรรณ ไชยองการ 0028-012833 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 082-1808715
8 นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ 0028-010586 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 089-2615015
9 นางพิจิตตา เอี่ยมเฉย 0029-010074 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 081-3875026
10 น.ส.มัลลิกา มโนชมภู 0029-010214 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 089-9528004
11 ว่าที ่ร.ต.ไพรัตน์ สารพันธ์ 0029-010363 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 089-9521546
12 นายพีรวุฒิ วงค์ตันกาศ 0029-011072 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 085-6250806
13 นางฉวรัตน์ ค าธัญ 0030-010019 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 089-6377192
14 นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ 0030-011518 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 081-8819668
15 นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล 0030-011895 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 087-1849256
16 นายจรัส ค าอ้าย 0030-011974 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 082-9312974
17 นายเมธา ศรีประทีป 0030-012479 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 081-9610392
18 น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธ์ 0031-011872 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 081-8823450
19 นางพัชราภรณ์ ทองมาก 0031-013782 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 083-9476167
20 นางญาณี โชคไพบูลย์ 0032-009593 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 061-2689412
21 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย 0032-009623 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 084-3645146
22 นายประชากร เขื่อนปัญญส 0032-010621 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 088-4142940
23 นางศรีมา ชมเพือ่น 0032-010905 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 096-6493978
24 นางปุณยนุช ทาตะนี 0032-011493 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 084-4883185
25 ว่าที ่ร.ต.บัณฑิต จันทน 0032-011496 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 082-1934238
26 น.ส.กฤษณภรณ์ อิ่นแก้วดวงดี 0032-011792 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 098-7869759
27 นายธ ารงค์ หน่อเรือง 0033-009692 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 089-5596952
28 นายประทีป ค าเรืองฤทธิ์ 0033-013892 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 085-7233302
29 นางณัฐกานต์ นันตากาศ 0035-009260 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 086-1879159
30 นายสุทัศน์ ยาทอง 0035-012323 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 086-1928781

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยมัธยมใต้

 
ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

จ านวน  36   คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 นายสนั่น สิงห์ไผ่ 0036-008711 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 087-1802245
32 นางสุจิลา คติศิริกุญชร 0036-009369 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 081-3866135
33 นางจารุพร หมื่นศรี 0036-010216 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 095-6875609
34 นายชัชวาล ค าวังพฤกษ์ 0037-012515 โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม 081-3875502
35 น.ส.วิไลลักษณ์ คุณานวน 0037-013224 โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม 088-4315751
36 น.ส.จันจิรา กิติเวียง 0037-013444 โรงเรียนทุง่หัวช้างพิทยาคม 084-4941865

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยมัธยมใต้
จ านวน  36   คน

 
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นางศิริลักษณ์  ทองมาลัย 9002-005677 ข้าราชการบ านาญศึกษาธิการ 089-9565248
2 นายจ านงค์ กันธิยะ 9002-010798 ข้าราชการบ านาญ สนง.เขต  1 089-8535212
3 นายถาวร  ค าทะแจ่ม 9002-013276 ข้าราชการบ านาญ สนง.เขต  1 081-5681489
4 นายอัญเชิญ  ใจเหิม 9100-000853 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-8552438
5 นางศรีพรรณ  วัฒนลักษณ์ 9100-000908 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 080-4977589
6 นางกมลวรรณ  สินธุใจ 9100-001043 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 084-6134971
7 นางวันเพ็ญ  นามวงศ์ 9100-001262 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-8847186
8 นายวรพงษ์  สุพรหมมา 9100-001839 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-5313828
9 นายสวัสด์ิ  เงาค า 9100-001944 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-9992558
10 นางดวงใจ  โหระกุล 9100-002166 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-7306064
11 นางอุไรวรรณ  เทพสุวรรณ 9100-002392 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 087-6571379
12 นางรัตนา  กาอุทัย 9100-002653 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-3874810
13 นายอนันต์  นามวงศ์ 9100-002674 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 098-1872491
14 นางนิตยา  อินทะกันฑ์ 9100-002760 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-1859858
15 นายธนิต  โกมลธง 9100-002842 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 084-3782590
16 นางศรีนวล พุม่ศรีอินทร์ 9100-003082 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 061-3269761
17 นางสาวทัศนีย์  เขื่อนแก้ว 9100-003147 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-9108929
18 นายสุรชัย  เทพาค า 9100-003248 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-5609334
19 นายธงชัย  ชัยศรีมา 9100-003474 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-1639979
20 นายอุดม สัมฤทธิ์ 9100-003629 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-9522665
21 นายพันธุศั์กด์ิ  ปัญญา 9100-003760 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-9534366
22 นางทัศนีย์  บุญมาภิ 9100-003895 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 098-7483299
23 นายวิทยา  จามพฤกษ์ 9100-004402 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-8814185
24 นางธัญรัศมิ์  ธีรจิตตินันท์ 9100-004554 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 085-0408508
25 นายจีรพจน์  ธัมมาพีชยา 9100-004596 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-9123839
26 นางบุญทวี  ชาญชัยศรี 9100-004634 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-9151635
27 นายสุธานี  จันทร์รัตนสิริ 9100-004714 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-1128953
28 นางนงรัตน์  แย้มกมล 9100-004956 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 095-6749364
29 นายศานิต  แก้วประดิษฐ์ 9100-004987 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 084-0415921
30 นายสุเทพ   สินธุบุญ 9100-005065 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 085-7240594

จ านวน   132  คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยบ านาญเหนือ

 
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 นางสมบูรณ์  กาสุริยะ 9100-005138 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-1942776
32 นางสุภาพร   ไชยลังกาพิงค์ 9100-005218 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 080-7938621
33 นางจิราภรณ์   วิกาศ 9100-005270 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 092-2816823
34 นายบุญเรือง   ไชยบุญเรือง 9100-005456 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 085-7129312
35 นางบุญญรัตน์   ไชยมาลา 9100-005507 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-7968904
36 น.ส.ผ่องศรี ถาน้อย 9100-005650 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 091-8549768
37 นางสิริศรี  ปินตาวะนา 9100-005704 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-0305420
38 นายยุทธนา ไชยศร 9100-005796 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-2627175
39 นายชูชาติ  ไชยลังกาพิงค์ 9100-005864 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-7650283
40 นายวีรพันธ์   โปชัยคุปต์ 9100-006093 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 083-5904029
41 นางสังวาลย์  ชิดเครือ 9100-006214 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-1910993
42 นายเดชดวง   วิปันเขต 9100-006350 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-5865066
43 นางนันทวัณณ์ วิบูลย์มา 9100-006440 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 084-6148017
44 นายสาคร   จิตอารี 9100-006441 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 095-7728713
45 นางลัดดา บรรลือวงศ์ 9100-006497 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-6734932
46 นางชลธิชา  ปัญญาวงค์ 9100-006595 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-7847276
47 นายสุรศักด์ิ  สุทธสิริ 9100-006629 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-5303592
48 นายสุวิทย์  ทุนอินทร์ 9100-006731 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-5547458
49 นายบดินทร์ ธัญน้อม 9100-006763 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-9971313
50 นางปนัดดา สุทธสิริ 9100-006764 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-3666306
51 นายสมสกุล  ศรีสวัสด์ิ 9100-006811 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 084-1743470
52 นายสมคิด  ปัญญาแก้ว 9100-006964 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-6724690
53 นายดุสิต   จันทร์ผง 9100-006966 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-9519685
54 นางลาวัลย์  ไชยชนะ 9100-007051 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 082-3811539
55 นายพิสิษฐ์  ค าแสน 9100-007617 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-1794411
56 นายแสวง  ไชยชนะ 9100-007820 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-8555809
57 นางอุบลรัตน์  เงาค า 9100-008034 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-5561066
58 นางพัชรา  อริยะจักร์ 9100-008093 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 085-7240795
59 นายประสิทธิ ์ วงศ์จักร์ 9100-008254 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-5300100
60 นายณรงค์ ชัยศรีมา 9100-008327 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 064-5163801

ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยบ านาญเหนือ
จ านวน   132  คน

 



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
61 นางเสริมศรี  ลังกาพินธ์ 9100-008373 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 095-4475820
62 นายพีระ  พรนวม 9100-008506 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 083-7642954
63 น.ส.โสภา  ปัญญาโกษา 9100-009030 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 094-6214955
64 นายปราโมทย์  ใจลังการ์ 9100-009286 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-9520118
65 นายไพฑูรย์  ไชยจินดา 9100-009288 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-9980972
66 นางเพชรศิริ  โพธิ 9100-009399 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-3441859
67 นายเรวัติ  ปัญโญใหญ่ 9100-009612 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 082-3894429
68 นายทนงศักด์ิ  ทะหล้า 9100-009900 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 087-1824311
69 นางกัลยารัตน์  ณ วันจันทร์ 9100-009959 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-4270724
70 นายสุทัศน์  วงศ์วาร 9100-009984 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-3443286
71 นางกฤษดา  ชินบุตร 9100-009985 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-1802824
72 นายสุทิน  ไชยวงศ์ 9100-010044 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-7833906
73 น.ส.ศรีภา  วิชัยรัตน์ 9100-010086 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 062-5914451
74 น.ส.ณัฐพัชร์  ขจรวัลย์ 9100-010103 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 088-2678239
75 นายบุญกิติ  ปินตาวะนา 9100-010158 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-7742181
76 นายธวัช  อริยะจักร์ 9100-010218 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-2885188
77 นางอมรรัตน์  ศิริตา 9100-010235 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 091-4596499
78 นายไสว  แสงทอง 9100-010406 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-8838983
79 นายเมธาวัฒน์  มอญขาม 9100-010867 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 089-8536793
80 นางนันทวรรณ  ไชยเจริญ 9100-010874 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 095-5424452
81 นายปรีชา  สุพรหมมา 9100-010944 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-0280285
82 นางวิงวอน  ขัตติวงศ์ 9100-010994 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-9104239
83 น.ส.ศรีจันทร์  ค าภิชัย 9100-011288 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 081-9984554
84 นางดาวเรือง  อินทเจริญศานต์ 9100-011294 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 088-2521229
85 นายปริญญา  สุวรรณชีพ 9100-011733 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 082-8902730
86 นางนัทธพร  ยุปารวงค์ 9100-012049 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 093-2935650
87 นายจันทร์  ศรีนวลใหญ่ 9700-002543 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 084-5034894
88 นายศรียูร  อภิวงค์งาม 9700-003149 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 095-4780355
89 นางวิมลพร  เทพศักด์ิ 9700-003676 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านธิ 095-4515997
90 นายประหวิง  แก้วพรหม 9700-005159 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านธิ 061-7927637

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยบ านาญเหนือ
จ านวน   132  คน

 
ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
91 นายประเสริฐ  ขาววัฒน์ 9700-005371 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านธิ 080-0313039
92 นายหิรัญ  ชัยนุ 9700-008047 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านธิ 081-9934669
93 นายอัษฎางค์  อภิวงค์งาม 9700-008135 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านธิ 087-6570638
94 นางธัญพร  รดิศพงศธร 9700-010976 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านธิ 088-5935337
95 นางจารุวรรณ  จินดาพาณิชย์ 9900-005163 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 091-8587169
96 นางมารศรี  กันไชยศักด์ิ 9900-005462 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 082-1895001
97 น.ส.อ าไพ  น้อยสะปุง่ 9900-005527 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 063-2322695
98 นายสายัณห์  สรณคมน์ 9900-007188 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 086-9188869
99 นางวรางค์  มณีศรี 9900-007802 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 087-3005869
100 น.ส.ไพลิน  กาญจนภานุพันธ์ 9900-009149 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 089-9502145
101 นางเวทิดา ไชยชนะใหญ่ 9900-009469 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 095-4464282
102 นางสังวาร  วังแจ่ม 9900-009554 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 081-9501492
103 นายวุฒิ  สัมฤทธิ์ 9900-010283 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 081-9524199
104 นางจันทร์ทอง  รักงาม 9900-010311 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 083-8638281
105 นายปัญญา ชูเกียรติศิริ 9900-009789 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 097-9245442
106 นางวันเพ็ญ  ธิกาศ 9900-010760 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 089-1646432
107 นายสมพล  กันไชยสัก 9900-010803 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 089-5572583
108 นางนิตยา  น้อยสมวงษ์ 9900-010811 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 086-6708191
109 นายบุญโชติ  มณีศรี 9900-010821 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 084-7404398
110 นายชูศักด์ิ วงศ์ปาลีย์ 9900-010825 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 084-8061624
111 น.ส.สายสุนีย์  แสงเขื่อนแก้ว 9900-010836 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 090-8932142
112 นางช่อผกา  เอี้ยวศิริโชค 9900-011358 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 086-5399817
113 นายเฉลิม  ฟักอ่อน 9900-011377 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 081-9984627
114 นายประจญ  อินกองงาม 9900-011723 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 081-2870642
115 ม.ล.ฐากูร  ศุขสวัสด์ิ 9900-011732 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 089-5562929
116 นางเอื้อพร  บุษปวรรธนะ 9900-012171 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 089-7559699
117 นายสมชาย  จอมขันเงิน 9900-012734 ข้าราชการบ านาญ สามัญศึกษา 085-7165631
118 นางเยาวดี  ณ ล าพูน 9906-003122 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 089-8534117
119 นางกมลพร  จันทร์ต๊ิบ 9906-003221 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 081-7166170
120 นายจตุพร  สุทธวานิช 9906-007396 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 093-1408663

 
ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยบ านาญเหนือ
จ านวน   132  คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
121 นายจุมพล  ทวีลาภพูนผล 9906-007799 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 085-8684736
122 นายอภิชาติ  สมปรารถนา 9906-010782 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 085-0335733
123 นายคณิต  สารเวียง 9906-010789 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 080-1296116
124 นางมุกดา  ธรรมเสนา 9906-010828 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 095-9491454
125 นายทวิ  ปัญญาวงค์ 9906-011418 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 088-4040292
126 นายเอกพล  ทาธวัช 9906-011435 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 081-8832738
127 นายประพันธ์  ชมภูค า 9906-012221 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 083-7657471
128 นายโสภณ  อาริยะกุล 9906-012444 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 081-9604847
129 นายสง่า ศรีสุวรรณดี 9906-012743 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 086-1821321
130 นางอาภรณ์  ศรีสุวรรณดี 9906-012744 ข้าราชการบ านาญ โรงเรียนส่วนบุญฯ 081-2887999
131 นายนิยม สุภากุล 9908-007524 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 086-9231728
132 นายไวพจน์ ชัยศรีมา 9908-009013 ข้าราชการบ านาญ อ.เมือง 063-1100276

ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562 - 2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยบ านาญเหนือ
จ านวน   132  คน

 



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 น.ส.พันธ์ทอง ด่านประดิษฐกิจ 9200-001427 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-4722509
2 นายปรีชา สมบูรณ์ชัย 9200-001511 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-8812429
3 นางดาริกา ชมภูกา 9200-001868 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-0234462
4 นางณัฏฐณิชา ลังกาสิทธิ์ 9200-002402 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 082-4539979
5 นายสมพงษ์ ไชยประสพ 9200-002801 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 087-1854039
6 นายมงคล มูลชีพ 9200-003295 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-7460113
7 นายบุญสุ่ม อินกองงาม 9200-003315 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-1114846
8 นายสามารถ เตจ๊ะวงศ์ 9200-003366 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 093-1634614
9 นางวีระวรรณ โพธิศาสตร์ 9200-003512 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 086-9231746
10 นางเพ็ญพรรณ แสงเนตร 9200-003547 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-2515080
11 นายจิรพงศ์ นันทะชัย 9200-003716 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 086-1810411
12 นายณรงค์ สุริยะรังษี 9200-004061 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 089-8535433
13 นายสมพงษ์ รัตนบุรี 9200-004487 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 089-9507183
14 นายสุรพงษ์ ชมภูแก้ว 9200-004757 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 086-1847567
15 นางวันทนา วงศ์เยาว์ 9200-005585 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 091-8564232
16 นางร าพรรณ ดวงจินา 9200-006103 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 088-0008056
17 นายบรรจง ไชยวงษา 9200-006313 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 089-8358829
18 นายจิตติภาคย์ ภูม่่วง 9200-006532 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 089-9513914
19 นายสนั่น ศรีกอก 9200-006540 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-2871378
20 นายมานัส บุญมากาศ 9200-006728 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-2892633
21 นายทรงศักด์ิ พรมมาแบน 9200-007375 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-0326468
22 นายสถาพร สุภายอง 9200-007537 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 089-5573165
23 น.ส.จิราภรณ์ สุรินทร์ค า 9200-007701 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 085-7121210
24 นายสุวรรณ์ จอมเขียว 9200-007733 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 086-1865147
25 นายอนันต์ บุญมาลัย 9200-008050 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 095-5811041
26 นายอัมพร ดวงจินา 9200-008205 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-5684865
27 นางวิสุนีย์ ปาจุวัง 9200-008349 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-9602770
28 นายแสวง ค าดี 9200-008360 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 086-9827571
29 นายจ านงค์ ปันวารี 9200-008765 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-3865520
30 นางวิไล อภัยวาทิน 9200-009018 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 086-4492294

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562-2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วย   บ านาญกลาง

 
ชื่อ - สกุล

จ านวน  46  คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 นางสวาท ศรีเรือน 9200-009379 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 088-2673269
32 นางจารุพร สัมฤทธิ์ 9200-011031 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 085-7154172
33 นางนุดา นามแก้ว 9200-011184 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 098-1801789
34 นายวิสูจน์ อินทา 9200-011602 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 089-6326614
35 น.ส.ทองเปลว ค าสินศักด์ิ 9200-012111 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 081-3664922
36 นายชัย ทองขัน 9200-012229 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 084-0414235
37 นายสวัสด์ิ ใจจิตร 9200-012332 ข้าราชการบ านาญ อ.ป่าซาง 085-7229845
38 นายดอน อังกสิทธิ์ 9800-001461 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 086-6560902
39 นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์ 9905-003768 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 081-9600744
40 นายเซ็น อินต๊ะ 9905-004373 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 089-8500830
41 นายประสิทธิ์ เตชาวงค์ 9905-005187 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 084-3714267
42 นายไพบูลย์ มะโนสร้อย 9905-007164 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 085-7220379
43 นายประสิทธิ์ มั่นจรรยา 9905-007371 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 089-5581025
44 นางร าเพียร ทองแท้ 9905-007474 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 086-1803043
45 นางนฤมล มะโนสร้อย 9905-011195 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 081-0321814
46 นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์ 9905-011283 ข้าราชการบ านาญ อ.เวียงหนองล่อง 081-9714756

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด

ชื่อ - สกุล
 

ประจ าปี  2562-2563
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วย   บ านาญกลาง

จ านวน  46  คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นายสมบูรณ์ ปิกวงศ์ 9300-003939 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 093-1683938
2 นายพิชัย วงศ์ค าปวน 9300-004925 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 086-19754978
3 นายจันทร์แก้ว พรมพันธ์ 9300-009336 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 095-6977181
4 นายธวัชชัย อุนจะน า 9902-002102 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 089-8537358
5 นายถนอม เมืองสุวรรณ 9902-004556 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 086-1867014
6 นางทัศนาวรรณ บุญธิฟอง 9902-004293 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 084-8033345
7 นายวิชิต จอมทัน 9902-005375 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 081-8830656
8 นางสายทอง แบนสุภา 9902-005591 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 089-6317644
9 นายสวิง ค าโต๊ะ 9902-006132 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 087-1873310
10 นายเอนก ชัยธรรม 9902-006158 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 081-9512353
11 นางบริบูรณ์ มณีทอง 9902-006162 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 081-0219783
12 นายชุมพร ขัดทา 9902-006183 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 089-8511998
13 นางสุรภี จิตนารินทร์ 9902-006245 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 086-1830895
14 นายประพันธ์ สุธรรมน้อย 9902-006546 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 081-8844197
15 นายนิรุตน์ ศรีสง่า 9902-007032 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 089-8520892
16 นายนิคม พรหมอนันต์ 9902-007441 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 095-4465917
17 นายสุวิช ใจเต้ีย 9902-007692 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 093-2126516
18 นางสมจินตนา เกียรติพิริยะ 9902-009256 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 089-9993592
19 นายสมนึก อดิเรก 9902-009977 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 086-9100340
20 นายสว่าง บุตรนุชิต 9902-010446 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 082-9397879
21 นางมณี โชตินันท์ 9902-010542 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 081-1650296
22 นางอ าไพ เหล่าวีระไชย 9902-010774 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 065-2681896
23 นายวีรยุทธ แย้มศรีเกียรติกุล 9902-010791 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 088-2633170
24 นางพิสมัย เอี้ยเจริญ 9902-011187 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 082-0321169
25 นายนิติธร วงศ์เขื่อน 9902-011607 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 095-9523362
26 นางผ่องพรรณ เตชะเทพ 9902-011652 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 093-0351028
27 นายวสันต์ สิริกรเกษม 9902-011656 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 097-9236705
28 นายทวีศักด์ิ จอมอิ่น 9902-012056 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 082-1958904
29 นายสุรพล โพธิแก้ว 9902-012694 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 089-5526143
30 นายประสงค์ ศรียะ 9902-013204 ข้าราชการบ านาญ อ.บ้านโฮ่ง 086-1866522

จ านวน  52  คน
 

ชื่อ - สกุล

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วย   บ านาญใต้

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562-2563



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 นายประมวล ธนะแก้ว 9400-001055 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 089-952-1285
32 นายสุทัศน์ เนตรยอง 9400-003093 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 081-163-7673
33 นางดารารัตน์ ศรีเรือน 9400-009010 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 083-567-9273
34 นางเทียมใจ มาตยาบุญ 9903-001680 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 085-709-8937
35 นางราตรี สัตยารัฐ 9903-001781 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 099-6286557
36 นายก าพล วงศ์บุญมา 9903-003279 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 081-961-7422
37 นายธีระศักด์ิ โชติกวิรัชกิจ 9903-003341 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 081-960-2313
38 นายวรเชษฐ์ ค่วยเทศ 9903-003605 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 095-134-6328
39 นายสุนทร ติคะกุล 9903-004124 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 094-520-8936
40 นายสุรพล ดวงจิต 9903-004300 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 089-998-4775
41 นายประพาส วงศ์ศรีใส 9903-003317 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 088-414-3130
42 นายจ าเริญ วงศ์ศรีใส 9903-006294 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 086-659-5025
43 นายสุทธิรักษ์ ตัณฑเจริญกิจ 9903-007084 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 084-803-4312
44 นายณรงค์ วงษ์พันธ์ 9903-007324 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 086-657-6217
45 นายสนั่น มีสอน 9903-008118 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 093-196-1552
46 นายสุพจน์ แสนหาญ 9903-008217 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 081-960-5538
47 นายพิทักษ์ กล้าผจญ 9903-008758 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 087-177-2018
48 นายสุพล ปาลีกุย 9903-009006 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 081-882-3788
49 นางสุพรรณ ศะริจันทร์ 9903-009027 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 087-1806718
50 นางบัวเพชร เมืองมา 9903-010006 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 084-3780749
51 นายธีรพินทร์ อุดาทาหาญ 9903-011641 ข้าราชการบ านาญ อ.ล้ี 081-179-1454
52 นายประพันธุ์ ประเสริฐพงศ์ 9907-006913 ข้าราชการบ านาญ ร.ร.เวียงเจดีย์ 081-950-4202

ประจ าปี  2562-2563
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วย   บ านาญใต้

จ านวน  52  คน
 

ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นายเสริม ริยะป่า 2101-011003 โรงเรียนบ้านป่าซาง 084-3637512
2 นางสายสุนีย์ ชวพงศ์ 2102-010416 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 087-1746868
3 นายชูศักด์ิ แนวราช 2104-009866 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 089-5606354
4 นางอ าไพ คันใจ 2203-009524 โรงเรียนวัดช้างค้ า 099-8481305
5 นายสุรินทร์ สุภาค า 2206-011201 โรงเรียนบ้านสะปุง๋ 095-4535530
6 นายสายัณห์ ค าลือ 2303-012286 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 082-7622658
7 นางสาวเสาวภา ประพันธ์ 2402-009768 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 088-2668109
8 นายนิติธร วรรณมะกอก 2501-012406 โรงเรียนบ้านไร่ดง 084-3737816
9 นายเฉลิมชัย พรหมณะ 2506-012152 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 085-7246250
10 นายสุรเชษฐ์ ค าสุวัตร์ 2507-008546 โรงเรียนวัดน้ าดิบ 095-1346606
11 นายฤกษ์ชัย ใจค าปัน 2602-012294 โรงเรียนบ้านน้ าย้อย 093-1351853
12 นางแก่นจันทร์ แสงอรุณ 2604-008713 โรงเรียนบ้านโป่งรู 089-2662359
13 น.ส.สกุณา นันธะชัยเดชากุล 2605-010060 โรงเรียนบ้านโทกน้ ากัด 093-5478969
14 นายสุทธิพงษ์ เกียรติยศ 2606-013402 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 081-0299635
15 นางรัตนา แก้วก าเนิด 2702-012483 โรงเรียนบ้านดอนตอง 086-1809731
16 น.ส.วิลาวัลย์ เกิดพงษ์ 2704-008653 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 094-7630608

จ านวน  16  คน   
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วย  อ าเภอป่าซาง

 
ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562-2563



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นายปกรณ์ ศรีวิชัย 5102-008627 โรงเรียนบ้านทาชมภู 093-1367089
2 นายเกษม เมืองมอญ 5108-007890 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 089-5619904
3 นายบุญทรัพย์ ศรีแจ่ม 5109-008726 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 084-8092485
4 นางสีดา นันตาเวียง 5202-011491 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 084-9494440
5 นายพัฒดารา สมบูรณ์ 5204-013511 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 098-7615189
6 นางดวงรัตน์ ชัยกาวิล 5205-009998 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 081-9800526
7 นางปณิฏา มะหลีแก้ว 5207-012849 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 062-3084546
8 นางสารภี ยาทอง 5209-013041 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 093-1325767
9 นายสมพงศ์ จินะกาศ 5301-005609 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 096-7900342
10 นายปวัฒน์ ทับทิมศรี 5301-010195 โรงเรียนบ้านป่าเลา 098-7466716
11 นายชวลิต สร้างโศรก 5303-011873 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 089-7056181
12 นายกิตติศักด์ิ ถากาศ 5304-011449 โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 089-9990515
13 นางรัตนา จามพฤกษ์ 5305-012316 โรงเรียนบ้านดอยค า 088-2524924
14 จ.ส.ต.สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ 5104-011817 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 087-1736347
15 นายวีรยุทธ์ จิตรปราณี 5405-013591 โรงเรียนบ้านแม่เมย 082-1910500
16 นายศักด์ิชาย ขวัญสิน 5407-010733 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 083-3198978
17 นายสว่าง เสนกาศ 9500-002163 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 081-980-8256
18 นางอ าไพ ใจดง 9500-002633 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 096-9396336
19 นายบุญเลง ดีจิตกาศ 9500-004174 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 081-9521747
20 นายบัณฑิต แก้วพงศ์ 9500-004633 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 089-9543903
21 นายพรหม ใจมูล 9500-005335 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 089-9988003
22 นายเรืองศักด์ิ วังค าฟู 9500-005659 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 081-6736874
23 นางพิไลย์ สุรินทร์ค า 9500-005709 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 093-2867136
24 นายมานพ ขุนนา 9500-005814 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 083-1538494
25 น.ส.จารุวรรณ อินทร์จันทร์ 9500-006016 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 092-5926191
26 นางรัชนี สมบุตร 9500-006337 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 089-8527783
27 นายจักรพันธ์ เพียรพนัสสัก 9500-006626 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 061-3640126
28 นางเข็มทอง เสนกาศ 9500-006914 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 089-6317884
29 นายสุรัตน์ วรรณตุง 9500-007014 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 096-6788091
30 นายอารี วงศ์พนัสสัก 9500-007235 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 086-1956651

จ านวน    34  คน
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอแม่ทา

 
ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562-2563



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 นายนิวัติ เพียรพนัสสัก 9500-007717 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 081-9612795
32 นางอ าไพ เสนกาศ 9500-007857 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 084-2228302
33 นายเดช ตาเจริญเมือง 9500-010108 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 086-1902491
34 นายจ านงค์ สุรินทร์เปา 9500-011001 ข้าราชการบ านาญ อ.แม่ทา 082-8937769

ประจ าปี  2562-2563
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอแม่ทา

จ านวน    34  คน
 

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นายสุเมธ พรหมซาว 0051-012144 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 081-9502250
2 นายเกรียงศักด์ิ แซ่ตัน 3000-009262 สพป.ล าพูน  เขต 2 081-9801984
3 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี 3000-010425 สพป.ล าพูน  เขต 2 081-3878922
4 นางประทุมพร หมัดสมัน 3000-011768 สพป.ล าพูน  เขต 2 084-9136515
5 นายธนกร ค าเฟือ่งฟู 3000-013356 สพป.ล าพูน  เขต 2 081-3863222
6 นายชิตพล เตจ๊ะ 3102-009538 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 087-1828485
7 นายไพโรจน์ ใจเต้ีย 3103-010206 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 081-960-8519
8 นางประกายค า มะโนแก้ว 3104-013028 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ 085-2724335
9 นายพิเชษฐ์ บุญสุ 3207-011113 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 093-1591187
10 นางสายสิน เสวกวรรณ์ 3301-011989 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 089-5668738
11 นายชาญชัย ณ  น่าน 3302-007607 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 089-9524551
12 นายสมบูรณ์ ต๊ิบเตปิน 3303-011189 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา48 (ทุง่โป่ง) 095-4522940
13 นายไพจิตร พายุมั่ง 3401-010149 โรงเรียนบ้านศรีเต้ีย 081-7848682
14 นายธนินทร์ นันทขว้าง 3402-006397 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 089-8357456
15 นายณรงค์ศักด์ิ อุปะละ 3403-012140 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 089-5600774
16 นางยุพิน ฉางกันทา 3408-004767 โรงเรียนบ้านหนองสูน 089-2656248
17 นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์ 3501-011918 โรงเรียนบ้านป่าพลู 081-1122911
18 นายอ านาจ ทองจีน 3503-011467 โรงเรียนวัดวังหลวง 081-9712412
19 นายนิรัญ เหลืองอร่าม 3504-011650 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 089-4312038
20 น.ส.กาญจนา ปาลี 8101-003164 โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง 093-3066212
21 นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์ 8102-013414 โรงเรียนวัดวังสะแกง 083-1290628
22 นางสุพพตา ยองจา 8105-006770 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 063-7855445
23 นายอภิชาติ แสนเรือน 8107-011446 โรงเรียนวัดบ้านดง 097-2389059
24 นายสมพล หล้าเต็น 8111-012449 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 062-3082040

จ านวน  24  คน

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562-2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอบ้านโฮง่

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 น.ส.อรพิน สุภาวงศ์ 0053-012989 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 063-6247929
2 นายวรเชษฐ์ โม่งจันทร์ 0054-013085 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการฯ 081-7658180
3 น.ส.ไพรัช ปันจุติ 4102-010511 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 087-1775231
4 นายสง่า แก้วสร้อย 4102-012376 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 091-8541321
5 นายสุเธียร โกกาธรรม 4103-012192 โรงเรียนบ้านผาต้าย 089-8359129
6 นายดิษยุทธิ์ บัวจูม 4104-013655 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 093-5235896
7 นายปฏิญาณ บุญมา 4203-010707 โรงเรียนบ้านผาลาด 091-3083418
8 นายต้องเก่ง วรรณห้วย 4203-012798 โรงเรียนบ้านฮ่ัว 085-0309942
9 นายจีรพงษ์ สนิท 4204-012713 โรงเรียนบ้านนาเล่ียง 088-2606424
10 นางพรวีนัส วัชรกาวิน 4205-010102 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 087-1776208
11 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ 4205-010887 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 081-9616398
12 นางวราภรณ์ ฝ้ันต๊ะ 4205-011469 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 061-5244928
13 นางวาสนา เหลืองอ่อน 4205-012817 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 085-1068669
14 น.ส.กานดา หล้าอุตม์ 4205-012985 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 086-3160373
15 นายสินตรา มุกดาภิรมย์ 4205-013889 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 094-7195554
16 นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ 4206-011879 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 084-3332265
17 นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา 4302-013073 โรงเรียนบ้านปาง 096-2716794
18 นางนันท์นภัส ภิระแก้ว 4303-009347 โรงเรียนบ้านห้วยบง 092-6182929
19 นายถวิล ยอดแก้ว 4304-011127 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 093-2271340
20 นายวิทยา ไชยยาต๊ิบ 4307-012328 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 086-7151409
21 นางอังคณา ฉางข้าวค า 4309-013617 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 088-0880104
22 นายวัชรินทร์ จันทร์ตา 4403-010695 โรงเรียนบ้านบวก 090-9315423
23 น.ส.วราภรณ์ นันตาดี 4404-010068 โรงเรียนบ้านปางส้าน 081-9929793
24 นายอนุกุล วงศ์ปาลีย์ 4408-013383 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 082-0199547
25 นายวรัณ ฝ้ันยะ 4409-004715 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 082-0180035
26 นางพัชรา วงศ์ค าตัน 4409-007483 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 081-3871572
27 นายชนะชัย เหลืองอ่อน 4410-012816 โรงเรียนบ้านปวงค า 090-3247224
28 นางนันท์นภัส พุทธิธนพัฒน์ 4411-012213 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 062-3395251
29 นางเครือวัลย์ โพธิแท่น 4411-012099 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 098-7533490
30 นายจรูญ สมดี 4412-008697 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 086-1814053

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562-2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอลี้

ชื่อ - สกุล

จ านวน  40  คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 น.ส.จันศรี วงศ์ศรีใส 4412-011272 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 080-6736735
32 นายประสงค์ อุดสาพะแล 4501-013446 โรงเรียนบ้านแม่เทย 099-3694466
33 นายสมบูรณ์ ยาวิชัย 4504-013427 โรงเรียนบ้านแม่แนต 081-7223326
34 นายดิเรก ก าแพงทิพย์ 4505-009961 โรงเรียนบ้านสันวิไล 081-1687442
35 นายธนวินท์ มหาพรหม 4505-013007 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 086-1963356
36 นายสยาม มูลอินทร์ 4604-012440 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 087-1814758
37 นายสวิง สร้อยญานะ 4606-010196 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 089-1929124
38 นายเสนีย์ อินทสระ 4607-009948 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 084-8083319
39 ว่าที ่ร.ต.อานนท์ หล้าหนัก 4608-008674 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 089-5616909
40 นางจตุพร พุฒโต 4608-012666 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 088-7989185

ประจ าปี  2562-2563
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอลี้

จ านวน  40  คน

ชื่อ - สกุล

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นายคเณศ เทพสุวรรณ 0101-009868 โรงเรียนเทศบาลทุง่หัวช้าง 089-4310320
2 นางอารี เลิศสุวรรณ 6101-009411 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 088-2507105
3 นายอิสระ มาโรจน์ 6103-011801 โรงเรียนบ้านบ้านทุง่ข้าวหาง 085-7225118
4 นายสิงห์ค า เชียงตา 6104-007667 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 084-4800079
5 นายอ านวยศิลป์ บัวตูม 6105-011898 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 081-0323963
6 นางสายพิณ ใจยวน 6201-011086 โรงเรียนบ้านทุง่หัวช้าง 081-2871382
7 นางฉัตรหทัย นาหลวง 6205-012733 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 089-5563353
8 นายศักด์ิสุรีย์ ศรีค า 6206-006738 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 081-7847197
9 นางนันทนา สร้างโศรก 6206-011880 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 094-6640076
10 นายเวชยันต์ นันทมิตร 6207-012070 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 088-4084759
11 น.ส.ณัฏฐรินทร์ อภิวงค์งาม 6208-013594 โรงเรียนบ้านดง 084-3143536
12 นายสมัคร ไชยสมภาร 6301-009178 โรงเรียนบ้านปวง 081-9932807
13 นายฐปนนท์ สีวิจี๋ 6302-012637 โรงเรียนบ้านดอนมูล 083-3201368
14 นายชูชาญ แนบสนิทธรรม 6305-008400 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 081-0285430
15 นายอภิชัย ใจสุยะ 9904-007174 ข้าราชการบ านาญ อ.ทุง่หัวช้าง 081-9606161
16 นายไพบูลย์ เลิศสุวรรณ 9904-009413 ข้าราชการบ านาญ อ.ทุง่หัวช้าง 087-1834447
17 นายวุฒิไกร ชัยสิทธิ์ 9904-010926 ข้าราชการบ านาญ อ.ทุง่หัวช้าง 063-1122107

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562-2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอ าเภอทุ่งหัวช้าง
จ านวน  17   คน

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 นายมนตรี จงรักษ์ 0006-004991 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 095-4613839
2 นายธีระศักด์ิ ชัยวิศิษฐ์ 0006-009123 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 083-1515111
3 นายกรุงธน วงค์สุวรรณ 0006-009981 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 084-9143447
4 นายชัยวุฒิ เจริญสุข 0006-011489 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 083-5648766
5 นายสรพงค์ ยศปกรณ์ 0006-012630 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 093-1343804
6 น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์ 0006-013045 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 099-2959222
7 ว่าที ่รต.เทอด ทองชัย 0006-013139 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 083-7083775
8 น.ส.จีราพร พิชัยพรหม 0010-001813 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 089-9606059
9 นายณรงค์ฤทธิ์ ปรีชานุกูล 0010-002888 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 089-8357249
10 นายประสาน วงศ์ฝ้ัน 0010-005180 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 093-1408489
11 นายสมภพ แสนพรหม 0010-007468 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 081-1637218
12 นางกฤษณา ปัญญาสุข 0010-008781 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 089-9526456
13 นางจันทร์จิรา องค์คุณา 0010-009946 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 089-9558901
14 นางกรรณิการ์ มาบุญมี 0010-010473 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 087-5740142
15 นางศรีลัย บริสุทธิ์ 0010-011432 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 081-7166271
16 น.ส.บุญทวี ถาน้อย 0010-013619 กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน 081-0227343
17 นางสถาพร วังธิยอง 0011-008356 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 094-4451692
18 นายมนูญ เทพสุวรรณ 0011-009881 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 081-3514720
19 น.ส.กมลชนก สะค าปัน 0011-010403 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 095-4530429
20 น.ส.วาสนา ถาวิโร 0011-011245 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 085-7160937
21 นางสายฝน ไทยกรรณ์ 0011-011252 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 082-3912490
22 น.ส.ปนัดดา คงสมัย 0011-011997 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 095-2355542
23 นางบุษบา ชื่นชม 0012-008693 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 081-1129362
24 นางแสงจันทร์ ตะนาวศรี 0012-011254 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 086-1834276
25 นายโยธิน อินทวิวัฒน์ 0013-009609 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 087-0535495
26 นายรณพจน์ ละม่อม 0013-010413 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 081-8502668
27 นางคนึงนิตย์ ศรีจันทร์แก้ว 0013-011258 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 081-1118564
28 นางสิริพร เทียนสว่าง 0014-009807 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 081-5945948
29 นางร าภา เพชรหงษ์ 0014-011238 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 094-6431442
30 นายบุญมี ทีรวม 0038-006138 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 081-9524026

ชื่อ - สกุล

จ านวน  55  คน

ประจ าปี  2562-2563
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอาชีวศึกษา  เทศบาล และ กศน.

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
31 นายอุ่นใจ ศิริปัน 0038-007749 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 081-8823703
32 นางสุทยารัตน์ ทาบุรี 0038-008199 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 089-5566732
33 น.ส.รุ่งนภา สุทธวานิช 0038-008310 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 086-6584992
34 นายฉัตรชัย พงษ์ประไพ 0038-009036 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 085-0330034
35 นายสมชาย พรมเป็ง 0038-009045 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 089-5531391
36 ว่าที ่ร.ต.วสันต์ ท ากล้า 0038-009145 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 081-8832426
37 นายสุทัศน์ สุริยะ 0038-009200 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 086-4303032
38 นายจ านง นันทนาวินิจกุล 0038-010049 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 089-9567924
39 นางฝางหลิน โนนทอง 0038-010686 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 096-6989052
40 น.ส.ชัญญา บุญบุรี 0038-010932 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 081-7247595
41 นายปิติ นันทขว้าง 0038-011831 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 089-8502583
42 นายธเนศ กิจจาหาญ 0038-011952 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 089-4343444
43 นายธ ารงค์ แปงจิตต์ 0038-013053 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 081-8838920
44 นายรัตนะ รัตนพรหม 0038-013366 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 081-8843930
45 นางศรีเพ็ญ เป็งธรรม 0039-007255 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 093-1308359
46 นางสมศรี ประธานราษฎร์ 0039-008258 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 098-7509981
47 นายกิตติ มงคลยุทธ 0039-008852 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 089-9512354
48 นางปริชญา มันตริทธิกุล 0039-009842 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 081-5310824
49 นางรัชนีย์ เดชคง 0039-010373 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 085-8633957
50 นายสมพร มณียัง 0039-010744 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 088-5891744
51 นายสืบสกุล นามวงศ์พรหม 0039-011400 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 081-9618316
52 น.ส.สิตานัน เสนสัก 0039-013466 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 091-4870368
53 นายอุดม ปาลีกุย 0040-010024 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 098-5869971
54 นายบันจวบ ก้อฝ้ัน 0040-012505 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 089-9559118
55 นายชัชวาลย์ มูลศรี 0041-008607 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 084-1762723

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด

ชื่อ - สกุล

ประจ าปี  2562-2563
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยอาชีวศึกษา  เทศบาล และ กศน.

จ านวน  55  คน



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 น.ส.ดวงพร เลาหกุล 0008-006897 โรงเรียนมงคลวิทยา 081-8839391
2 นางนพคุณ สุวรรณโรจน์ 0008-007072 โรงเรียนมงคลวิทยา 086-1844872
3 นางจิราภรณ์ เทพสุยะ 0008-008192 โรงเรียนมงคลวิทยา 089-8555831
4 น.ส.นิติมา นพบุรี 0008-009619 โรงเรียนมงคลวิทยา 096-0036803
5 นางพิชญากร อาวุธ 0008-011816 โรงเรียนมงคลวิทยา 089-7189220
6 นายมนัส สุริยวงศ์ 0009-007076 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 095-6355890
7 นายถาวร จินะกาศ 0009-007966 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 095-6989970
8 นางธัญวรัตน์ มีพันธ์ 0009-009425 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 089-5551358
9 นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์ 0070-011697 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 089-7006994
10 นางรมย์ชลี รชตะไพโรจน์ 0070-011701 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 095-6928618
11 น.ส.ไพลิน ลือศักด์ิ 0070-011870 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 089-2614868
12 น.ส.สุธารัตน์ เอโกบล 0071-011682 วิทยาลัยเทคโนหมู่บ้านครูภาคเหนือ 081-2873510
13 นางมลิวรรณ สมบุญโสด 0071-011685 วิทยาลัยเทคโนหมู่บ้านครูภาคเหนือ 081-0223454
14 นายทรงพล ทองสวัสด์ิ 0071-011773 วิทยาลัยเทคโนหมู่บ้านครูภาคเหนือ 061-2687399
15 นายชัยฤทธิ์ ชัยเลิศ 0071-012112 วิทยาลัยเทคโนหมู่บ้านครูภาคเหนือ 089-8554748
16 น.ส.บงกช พรมจันทร์ 0072-012175 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 088-2665557
17 นายอุดมศักด์ิ คูสุวรรณ 0072-011713 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 088-2620295
18 นางสุพัตร ธนโชคกิตติพงศ์ 0074-011690 โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร 089-6353619
19 นางพวงทอง สุขนา 0075-011689 โรงเรียนอนุบาลบุญระวี 089-6370215
20 นางร าไพ ติขะธรรม 0076-011704 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา 091-1390727
21 นางทิพวรรณ ศรีภักดี 0077-011687 โรงเรียนละอองทิพย์ 063-1978987
22 นางสายรุ้ง แสนละมูล 0081-011853 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 093-1310710
23 นางจงจิตร์ จันทร์บุญเป็ง 0082-011923 โรงเรียนใบบุญล าพูน 061-2989891
24 นางพวงเพชร กันทะ 0082-011930 โรงเรียนใบบุญล าพูน 087-6600135
25 นายคมกริช ณ เชียงใหม่ 0082-013122 โรงเรียนใบบุญล าพูน 087-3006201
26 นายฉัตรชัย จันทร์สุข 0083-012019 โรงเรียนอรพินพิทยา 080-7690033
27 นางสาวชฎาพร ปัญญา 0083-012041 โรงเรียนอรพินพิทยา 081-1172020
28 นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ 0083-012291 โรงเรียนอรพินพิทยา 089-5551983
29 นางกัญวรา ทาหาญ 0088-012247 โรงเรียนอัยยสิริ 081-2899637

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด

จ านวน  32  คน

ประจ าปี  2562-2563
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยเอกชน

ชื่อ - สกุล



ที่ เลขทะเบียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์
30 นายเกียรติศักด์ิ วรรณผ่องใส 0088-012249 โรงเรียนอัยยสิริ 089-5590128
31 นายธนิต อุปาละ 0090-012299 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 084-6088953
32 น.ส.พิมพ์อร ยาวีระ 0090-012619 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 086-3330518

ทะเบียนรายชือ่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน  จ ากัด
ประจ าปี  2562-2563

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  หน่วยเอกชน
จ านวน  32  คน

ชื่อ - สกุล




