
 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

********* 

  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  เรื่อง รับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ    
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  โดยก าหนด
วิชาท่ีจัดอบรม จ านวน 5 หลักสูตร  รวม 14 รุ่น ๆ ละ 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 7 – 31 พฤษภาคม 2562 นั้น  

  บัดนี้  ครบก าหนดเวลาการรับสมัครดังกล่าว  สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายช่ือสมาชิกสามัญท่ีสมัคร
ร่วมโครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ  สรุปการจัดอบรมได้ดังนี้  

หลักสูตร รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2  รุ่นท่ี 3 รวม 
ขนมไทย 30 30 34 94 
ขนมเบเกอร์รี่ 29 30 29 88 
การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 34 - - 34 
การตกแต่งมัดผ้า 33 - - 33 
ความรู้ธุรกิจออนไลน ์ 35 35 - 70 

รวมผู้สมัคร 161 95 63 319 

  รายช่ือสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  

 

 
        (นายสุรพล  โพธาเจริญ) 
               ประธานกรรมการด าเนินการ 

           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกัด
1 น.ส.เบญจมำศ ปัญญำเสำร์ 2303-013750 0892612380 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดบ้ำนเรือน
2 นำงนฤมล  คณำรีย์ 0032-012194 0624835009 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ
3 น.ส.มลิวัลย์ สินธุบุญ 9907-010155 081-0282612 บ ำนำญใต้ บ ำนำญ ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยำ
4 นำงนันทกำ เครือซุง 0102-012182 0869109816 อ.เมืองใต้ เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น
5 นำงพัชรินทร์ เคนไชยวงศ์ 0106-012266 0615150087 อ.แม่ทำ เทศบำลต ำบลทำสบเส้ำ
6 นำงสุภำพ พรหมวำทย์ 9500-011964 0857123180 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภอแม่ทำ
7 นำงวิไล อภัยวำทิน 9200-009018 0864492294 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
8 นำงจุรีย์ ปำปวน 9200-008986 0871853633 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
9 นำงสินีนำฏ สุภำยอง 9200-008424 0801264612 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
10 นำงอ ำไพ คันใจ 2203-009524 0840437857 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดช้ำงค  ำ
11 นำยอนันต์ เตชะระ 6208-013572 0635689030 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนดง
12 นำงอนงค์ อินต๊ะขัติ 1903-006450 0899552494 อ.เมืองใต้ โรงเรียนบ้ำนศรีย้อย
13 นำงสุวำรี กันฟัน 9100-005616 081-9937585 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
14 นำงอรชร อินต๊ะนนท์ 9100-009787 0844833668 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
15 น.ส.ชัญญำ บุญบุรี 0038-010932 0817247595 อำชีวะ-เทศบำล วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน
16 นำงกนกภรณ์ ร้อยหมื่น 0086-012123 0819934823 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนเทศบำล ๑ บ้ำนกลำง
17 นำงผ่องพรรณี เตชะพี 1306-008216 0819809478 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดหนองซิว
18 นำงศิริพร สิงห์ไผ่ 1306-008087 0840465697 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดหนองซิว
19 นำงดำวเรือง อินทเจริญศำนต์ 9100-011294 088-2521229 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
20 นำงจิรำภรณ์ วิกำศ 9100-005270 092-2816823 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
21 นำงบุญญรัตน์ ไชยมำลำ 9100-005507 081-7968904 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
22 นำงดำวรุ่ง อินทนนท์ 0025-011405 0861975256 มัธยมเหนือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน
23 นำงธัญญำรักษ์ พันนำม 0025-011110 0800313187 มัธยมเหนือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน
24 น.ส.ฤทัย นุ่นอำระ 6202-012934 0871207800 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนแม่ปันเดง
25 นำงดวงใจ  โหระกุล 9100-002166 0867306064 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
26 น.ส.อำรียำ พงศ์สังกำจ 1904-006889 0832246559 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนเวียงยอง
27 นำงโนรี อดออม 4307-010156 0954512223 อ.ลี โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก
28 นำงพัชรินทร์ แจ้งไชย 4307-004641 0654208148 อ.ลี โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก
29 นำงสิริกำนต์ กัณทำพันธ์ 9100-010844 0625298418 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
30 นำงปำลิตำ วงค์โปทำ 2705-010389 0898380681 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนกองงำม

1. สหกรณ์ฯ รับผิดชอบค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง พร้อมอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติ
2. สมำชิกต้องเตรียมผ้ำกันเปือ้น และผ้ำเช็ดมือมำเอง
3. สมำชิกต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปกลับเอง

แจ้งสมาชกิทีเ่ขา้รับการอบรม

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  
ขนมไทย รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562

ความรู้ด้านขนมไทย



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกัด
1 นำงจรวยพร แสงบุญ 5207-012815 0931327056 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนร้องเรือ
2 นำงจิรำวรรณ ณ รุณ 5207-009540 0813868066 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนร้องเรือ
3 น.ส.ทิพวรรณ ชัยสมภำร 5207-012871 0830501986 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนร้องเรือ
4 นำงนงเยำว์ อุตสำหพันธ์ 9900-002707 086 -5876337 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัด
5 นำงภิญพูนทรัพย์ ผลำผล 9200-011645 093-2646784 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
6 นำงวัชรี จินดำวงศ์ 1902-010690 0819980129 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดพันตำเกิน
7 น.ส.ปรียำวดี จอมจักร์ 6106-013151 0979878099 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนไม้สลี
8 นำงฉวรัตน์ ค ำธัญ 0030-010019 089-6377192 มัธยมใต้ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
9 น.ส.ฉัตรสุดำ หำญประกอบสุข 1206-009739 095674939 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดบ้ำนม้ำ
10 นำงกชกร กันตีฟอง 0037-012976 0849489594 มัธยมใต้ โรงเรียนทุง่หัวช้ำงพิทยำคม
11 น.ส.วิลำวัลย์ เกิดพงษ์ 2704-008653 0947630608 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนหนองเงือก
12 นำงฝนทอง สำระเวียง 9906-010296 084 8745199 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมถ์ล ำพูน
13 นำงณัชชำ ก ำเหนิด 2702-009839 0994699909 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนดอนตอง
14 นำงอัจฉรำ สิงห์แก้ว 1602-012679 0894351086 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดศรีบังวัน
15 น.ส.กำญจนำ ปำลี 8101-003164 0933066212 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนต้นผึ ง
16 นำงสุรีพร บุญชัย 9906-008775 0892646175 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมถ์ล ำพูน
17 น.ส.วรำภัสร์ จิกยอง 5306-013178 0929535563 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนแพะยันต์ดอยแช่
18 นำงชรินธร  มณีรัตน์ 5304-013289 0817658720 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนแพะยันต์ดอยแช่
19 นำงอ ำพร สุทธวำนิช 5304-005816 0895523790 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนแพะยันต์ดอยแช่
20 นำงพัชรำภรณ์ มูลละ 0028-010165 0861800682 มัธยมใต้ โรงเรียนน  ำดิบวิทยำคม
21 น.ส.บัวลอย อุ่นนันกำศ 0028-008952 0956742595 มัธยมใต้ โรงเรียนน  ำดิบวิทยำคม
22 นำงโสภิต ปิน่ตำคง 0028-010115 0861932343 มัธยมใต้ โรงเรียนน  ำดิบวิทยำคม
23 นำงล ำจวน อุตสำหปัน 9902-004179 0817839773 บ ำนำญใต้ บ ำนำญ เขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
24 นำงเฉลิมพร สุรินทร์เปำ 5108-008068 0898552182 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนทำป่ำสัก
25 นำงมยุรี สมพงษ์ 9900-006977 0819524002 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัด
26 นำยเจิดศักด์ิ มำนะ 0009-013583 0895600867 เอกชน โรงเรียนเมธีวุฒิกร
27 นำงพิณพร โยธำใหญ่ 5108-005203 0992707685 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนทำป่ำสัก
28 นำงณัฐกำนต์ เป็นพนักสัก 5108-010470 0988393950 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนทำป่ำสัก
29 นำงเทียมตำ มะโนชมภู 5207-005273 0988393950 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนร้องเรือ
30 น.ส.ลำวัลย์ ชูยกปิน่ 1602-008421 0871797643 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนศรีบังวัน

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  
ขนมไทย รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2562

ความรู้ด้านขนมไทย



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกัด
1 นำงโสภำ สมยอม 1907-011457 0831522397 อ.เมืองใต้ โรงเรียนอนุบำลล ำพูน
2 นำงอภิญญำ มัชวงค์ 1206-009143 095 6735026 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดบ้ำนม้ำ
3 น.ส.เบญจวรรณ ไชยองกำร 0028-012833 0638706183 มัธยมใต้ โรงเรียนน  ำดิบวิทยำคม
4 นำงสุภัตรำ บุญชำย 2704-011509 0860506047 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนหนองเงือก
5 น.ส.กัญญ์ภำ สุภำยอง 2607-013878 0956760268 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดหนองสมณะ
6 น.ส.ปิยนุช สติแน่ 1206-013648 0801306717 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดบ้ำนม้ำ
7 นำงทัศทรวง ชินพันธ์ 6208-012811 0814284582 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนดง
8 น.ส.กนกนุช พัชรประพันธุ์ 0024-012277 0820495912 มัธยมเหนือ โรงเรียนจักรค ำคณำทร
9 นำงเครือวัลย์ ชรสุวรรณ 9100-011200 0892624379 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
10 น.ส.สุรีพันธ์ อุตมโน 2205-012296 0897598893 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนป่ำตำล
11 นำงลัดดำ อรินแจ้ 3301-005060 0903199964 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยำว
12 นำงสำยสิน เสวกวรรณ์ 3301-011989 0895668738 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยำว
13 นำงสุทยำรัตน์ ทำบุรี 0038-008199 0895566732 อำชีวะ-เทศบำล วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน
14 นำงศรีเพ็ญ  เป็งธรรม 9908-007255 0931308359 อำชีวะ-เทศบำล บ ำนำญหกัเงินผ่ำนบญัชีธนำคำร (วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีล ำพูน)

15 น.ส.ณัฎฐรินทร์ อภิวงค์งำม 6208-013594 0843143536 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนดง
16 นำยอ ำนำจ สีแจ๋ม 0025-012508 0877282276 มัธยมเหนือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน
17 น.ส.มณีนุช ค ำเขียว 6206-013573 0821931047 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนสำมัคคีศรีวิชัย
18 น.ส.จิตรำ โภคำพำนิช 5205-012077 0865865844 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนศำลำแม่ทำ
19 น.ส.ปณิตำ กรุงมณี 4608-012107 0940301553 อ.ลี โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำไผ่
20 นำงอ ำพันธ์ วัชระศุภร 2606-012467 0819526042 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดนครเจดีย์
21 น.ส.สุพัตรำ โคตรวงศ์ 3501-013585 0956858570 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนป่ำพลู
22 นำงณัฐชยำพร ศรีอรรถิกำนันท์ 3501-011918 0811122911 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนป่ำพลู
23 นำงวรรภำ ขันแก้ว 3501-013880 0918532960 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนป่ำพลู
24 นำยอรรถชัย ใจติ 3501-013855 0832038874 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนป่ำพลู
25 นำงไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์ 9905-003768 0819600744 บ ำนำญกลำง บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอเวียงหนองล่อง
26 นำงอำรีรัตน์ ต๊ิบเตปิน 3301-008791 0903188449 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยำว
27 นำงสุคนธ์ ช ำนำญณรงค์ 9100-010873 0895536648 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
28 นำงพรทิพย์ อินทรสมพันธ์ 9905-007455 0918563955 อ.เวียงหนองล่อง บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอเวียงหนองล่อง
29 นำงนิภำพรรณ ใจอุดม 9905-006706 0984463592 อ.เวียงหนองล่อง บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอเวียงหนองล่อง
30 นำงกมลวรรณ สินธุใจ 9100-001043 0846134971 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ อ.เมือง
31 นำงมัณทนำ ศรีสวัสด์ิ 9100-003213 0820339156 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ อ.เมือง
32 นำงกรองทอง ค ำสินศักด์ิ 9100-010987 0817069396 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ อ.เมือง
33 นำงนงรัตน์ แย้มกมล 9100-004956 0834752364 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ อ.เมือง
34 นำงอมรรัตน์ ศิริตำ 9100-010235 0819505103 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ อ.เมือง

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  
ขนมไทย รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคมพ.ศ.2562

ความรู้ด้านขนมไทย



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกัด
1 นำงสุทธิลักษณ์ ปินธง 9100-004951 091-8521172 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
2 นำงเครือวัลย์ กำญจนคูหำ 1805-005708 0816813697 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดกู่เส้ำ
3 นำงสุกัญญำ จันทฉำยำ 9100-003982 0987497798 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
4 นำงพิชญำภำ หล้ำจันทร์ 1206-006876 0840411796 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดบ้ำนม้ำ
5 นำยอภิชำติ รำชสัก 5407-013881 0832054081 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ
6 น.ส.มยุรี ปิก๊ต๊ะตอง 5407-013018 0957620239 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ
7 นำงเยำวลักษณ์ ชมสวน 5407-011054 0861930298 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ
8 น.ส.ปริญญำ บุญบุรี 5109-011053 0818828533 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนทำป่ำเปำ
9 นำงนภำพร ปินตำธรรม 1601-011471 097_9859893 อ.เมืองใต้ โรงเรียนจักรค ำภิมุข
10 นำงบุญยิ่ง เจียระนัยปรีดำ 9902-007217 0898503393 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
11 นำงกฤษณรัตน์ จินดำหลวง 1903-009765 O898519389 อ.เมืองใต้ โรงเรียนบ้ำนศรีย้อย
12 นำงอรพิน พงษ์ตุ้ย 9902-006621 0869140339 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
13 น.ส.จุรีย์ อมำตยกูล 9902-002624 0895554479 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
14 นำงศุภมำศ ล้ินฤำษี 9902-003337 0817965839 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
15 น.ส.รัชนก ม่ำนมุงศิลป์ 1708-012860 0918537353 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดเหมืองง่ำ
16 นำงธัญญพัทธ์ ขำกำดุก 0016-010485 0903212928 อ.เมืองใต้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูนเขต1

17 นำงสมพร คุโณปกำรพันธ์ 9906-010815 0882603167 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมถ์ล ำพูน
18 น.ส.เยำวนุท ศรีวิชัย 0025-012035 892653000 มัธยมเหนือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน
19 นำงดำรุณี สุรินทร์โท 1306-009893 0871888610 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดหนองซิว
20 นำงไพจิตตรี ศรีหำพุฒ 1805-011777 0913542154 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดกู่เส้ำ
21 นำงสุมิตตำ แสงหงษ์ 0025-011749 0918525119 มัธยมเหนือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน
22 นำงณัฐกำนต์ นันตำกำศ 0035-009260 0931362251 มัธยมใต้ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร
23 น.ส.ศิลำทิพย์ ค ำใจ 7107-011788 0869115166 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนห้วยไซ
24 นำงเบญจวรรณ บุญสุวรรณ 0035-011116 0898584649 มัธยมใต้ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร
25 นำงจริยำพร ขัติค ำ 7107-013714 0894311542 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนห้วยไซ
26 น.ส.จุฑำทิพย์ อินจันทร์ 7107-013556 0956931616 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนห้วยไซ
27 นำงชมพร อบชื่น 9100-005665 0837602573 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
28 นำงพัชฉรำ ทะพิงค์แก 9906-010736 0861174091 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมถ์ล ำพูน
29 น.ส.ณัฐวัลย์ เมืองลือ 6101-013840 0898515933 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน

แจ้งสมาชกิทีเ่ขา้รับการอบรม 1. สหกรณ์ฯ รับผิดชอบค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง พร้อมอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติ
2. สมำชิกต้องเตรียมผ้ำกันเปือ้น และผ้ำเช็ดมือมำเอง
3. สมำชิกต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปกลับเอง

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  

ความรู้ดา้นขนมเบเกอรี่
ขนมเบเกอรี่ รุ่นที ่1 วันอาทิตย์ที ่30 มถุินายน พ.ศ.2562



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกัด
1 นำงอรวรรณ สุทะนวน 0081-012151 0956753076 เอกชน โรงเรียนธนรัตน์วิทยำ
2 นำงภัตรำ วงเวียน 0081-012628 0887638485 เอกชน โรงเรียนธนรัตน์วิทยำ
3 นำงจินตนำ สุบินมงคล 9200-004112 097-9379844 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
4 นำงนุดำ นำมแก้ว 9200-011184 0981801789 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
5 น.ส.แสงเดือน จันทิ 9200-011548 0899542845 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
6 นำงธนกำญจน์ สุวรรณ์ 9200-006083 0821891259 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
7 น.ส.จุฑำมำศ บุญแก้ว 9200-007972 0956754815 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
8 น.ส.นิธินำถ ทวีศักด์ิ 1506-013553 0817654448 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนศรีสุพรรณ
9 นำงเกษสุดำ สินธุบุญ 1506-009812 0871895869 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนศรีสุพรรณ
10 นำงอุบล นำคกระแสร์ 1506-010562 0815941763 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนศรีสุพรรณ
11 นำงวันเพ็ญ บุญมำกำศ 9200-004375 0898212829 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
12 น.ส.สำยรุ้ง อวฤทธิ์ 4205-012806 0947516684 อ.ล้ี โรงเรียนบ้ำนห้วยต้มชัยยะวงศำอุปถัมภ์
13 นำงเทพินทร์ ธริญำติ 5207-008564 0861909391 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนร้องเรือ
14 น.ส.จำรุวรรณ อินทร์จันทร์ 9500-006016 0925926191 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภอแม่ทำ
15 นำงสำยรุ้ง แสนละมูล 0081-011853 0931310710 เอกชน โรงเรียนธนรัตน์วิทยำ
16 นำงสำยสมร ปำระมี 2704-012040 0882611923 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนหนองเงือก
17 นำงวิมลพร เทพศักด์ิ 9700-003676 0954515997 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอบ้ำนธิ
18 นำยเฉลิมพล มูลสมพิงค์ 7111-009435 0987486455 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
19 น.ส.อัมพวัน ภัทรลิขิต 0028-012663 0999081739 มัธยมใต้ โรงเรียนน้ ำดิบวิทยำคม
20 น.ส.ภัทรำนิษฐ์ จิระโชติวัฒนำ 0016-012236 0871922010 อ.เมืองใต้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูนเขต1

21 นำงพนมรัก นันพนัก 0016-007462 0819805758 อ.เมืองใต้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูนเขต1

22 นำงภัทษร ค ำแหง 0016-008805 0626539495 อ.เมืองใต้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูนเขต1

23 นำงสุพิณ ชัยวงศ์ 9905-004701 0818823043 บ ำนำญกลำง บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอเวียงหนองล่อง
24 นำงสุมณฑำ มณีขัติย์ 9905-007738 0818823043 บ ำนำญกลำง บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอเวียงหนองล่อง
25 นำงรุ่งอรุณ กำบบัว 8102-013592 0808565024 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนวัดวังสะแกง
26 นำงพิชยำ ชูมก 0030-011738 0898553773 มัธยมใต้ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
27 นำงผกำมำศ สำยนุวงค์ 0030-009610 0894348258 มัธยมใต้ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
28 น.ส.อ ำภำ เขียวดี 0030-009910 0811111095 มัธยมใต้ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
29 นำงศศิธร สตำนันท์ 4411-003987 0979477453 อ.ล้ี โรงเรียนอนุบำลวังดิน
30 นำงธัญญำ วงษ์พันธ์ 4306-005256 0843785236 อ.ล้ี โรงเรียนอนุบำลวังมน

ขนมเบเกอรี่ รุ่นที ่2 วันอาทิตย์ที ่7 กรกฏาคม พ.ศ.2562
ความรู้ดา้นขนมเบเกอรี่

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกัด
1 นำงสุวิมล ตรีพงศ์ 1707-010084 0895527585 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนต้นผ้ึง
2 น.ส.รวิภำ ทำรัตน์ 1707-013828 0869207080 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนต้นผ้ึง
3 น.ส.สุภักษร   ปัญญำเหล็ก 1707-013779 0804427412 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนต้นผ้ึง
4 นำงจันทร์จิรำ ล้ิมนิวัตกุล 0025-010052 0819521149 มัธยมเหนือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน
5 น.ส.วรรณนิตำ ประนันท์ 4204-013896 0992926947 อ.ล้ี โรงเรียนบ้ำนนำเล่ียง
6 น.ส.ศิริพร โพวิลัย 3302-013293 0843544629 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนม่วงโตน
7 น.ส.นิตยำ เรือนมะกอก 1804-013969 0801342107 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดต้นโชค
8 น.ส.ปรำณี มำผำบ 1103-008784 0850300278 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนฮ่องกอม่วง
9 น.ส.ศศิ พลเดช 4205-013922 0947516684 อ.ล้ี โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศ์ษำอุปถัมภ์
10 น.ส.อรพินทร์ มำนะอุดมสิน 7101-012135 0882692094 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดบ้ำนธิ
11 นำงศรีวรรณ ปัญญำนิล 7101-012060 0817964769 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดบ้ำนธิ
12 น.ส.วิรำวัลย์ ชมสวน 2604-011452 0943252189 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนโป่งรู
13 นำงล ำเทียน โปชัยคุปต์ 2607-011065 0810270604 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดหนองสมณะ
14 นำงศิริพร ขวัญสิน 1907-012895 0863549541 อ.เมืองใต้ โรงเรียนอนุบำลล ำพูน
15 นำงนงนุช มูลวงศ์ 0003-010719 0894355193 เอกชน โรงเรียนมงคลวิทยำ
16 นำงพลับพลึง วงศ์ค ำมูล 0029-008901 0810314859 มัธยมใต้ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 26
17 นำงพรนิภำ ค ำบุรี 1602-012639 0844803317 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดศรีบังวัน
18 นำงนิตยำ เนตรศักด์ิเกษม 1907-007325 0954484575 อ.เมืองใต้ โรงเรียนอนุบำลล ำพูน
19 นำงจิดำภำ ประภำวิลัย 1907-012279 0643130920 อ.เมืองใต้ โรงเรียนอนุบำลล ำพูน
20 น.ส.คนึงนิตย์ ชัยวินิจ 1907-013060 0812893801 อ.เมืองใต้ โรงเรียนอนุบำลล ำพูน
21 นำงจันทร์แก้ว วิลยะกูล 0028-012302 0627566789 มัธยมใต้ โรงเรียนน้ ำดิบวิทยำคม
22 นำงรักษิณำ หทัยภัทรกุล 0029-009222 0649535614 มัธยมใต้ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 26
23 นำงสุดำพร ยอดด ำเนิน 0032-010224 0931400409 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ
24 นำงส ำลี กันค ำ 0032-009462 0895583554 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ
25 นำงรัตติกำล พลโฮม 1907-011852 0810354204 อ.เมืองใต้ โรงเรียนอนุบำลล ำพูน
26 นำงจิรำยุ  เสนำ 0032-012231 0898541856 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ
27 นำงสมหวัง หล้ำหนัก 0032-008956 0861909077 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ
28 น.ส.ทองหลี  สิงห์คำน 0081-011700 0649974951 เอกชน โรงเรียนธนรัตน์วิทยำ

29 นำงวรรณทนี  กมลวีนัสกุล 9906-013192 0809956355 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  
ขนมเบเกอรี่ รุ่นที ่3 วันอาทิตย์ที ่14 กรกฏาคม พ.ศ.2562

ความรู้ดา้นขนมเบเกอรี่



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกัด
1 นำงวรรณภำ นันทะชัย 9200-006172 0861863571 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
2 นำงรัตนำภรณ์ กันทะลอม 2507-006866 0810214664 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดน  ำดิบ
3 นำงดำรำรัตน์ ค ำปัญญำ 9200-003911 089-998-2908 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
4 นำงพัฒนำ ใจธัญ 9200-001942 0956767486 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
5 นำงจิรำพร  เคร่ืองพนัด 2507-012009 0861824502 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดน  ำดิบ
6 นำงวันทนีย์  กะตะศิลำ 2507-010050 0861845412 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดน  ำดิบ
7 นำงลัลธิยำ บุตรนุชิต 9902-002665 0812876639 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
8 นำงพิสมัย  เอี ยเจริญ 9902-011187 0820321169 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
9 นำงแสงจันทร์ วงศ์หมึก 9902-011594 0849877669 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
10 นำยเฉลิม ฟักอ่อน 9900-011377 0819984627 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัด
11 นำงอัญชลี ตำบุรี 6202-013752 0807693810 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนแม่ปันเดง
12 น.ส.ณปภัช ไชยวงค์ษำ 0035-013013 0987507181 มัธยมใต้ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร
13 น.ส.ยุพิน ขำววัฒน์ 9100-010947 0931399257 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
14 นำงนภำภรณ์ ปำรมี 9902-011066 089-9561504 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
15 นำงโสพรรณ โรจนวิชัย 9100-001850 0869150129 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
16 นำงไพรวัลย์ ต้นพิพัฒน์พงษ์ 9500-005578 0895532612 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภอแม่ทำ
17 น.ส.นงนุช กันทพลหำญ 0063-013835 0801353755 อ.เมืองใต้ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดล ำพูน
18 นำงล ำจวน ดิเรกศำนต์ 9500-005122 0819803054 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภอแม่ทำ
19 นำงกฤษดำ ชินบุตร 9100-009985 0861802824 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
20 นำงศรีพรรณ วัฒนลักษณ์ 9100-000908 0804977589 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
21 นำงจิรำภรณ์ เทพสุยะ 0008-008192 0898555831 เอกชน โรงเรียนมงคลวิทยำ
22 นำงเข็มทอง เสนกำศ 9500-006914 0896319884 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภมแม่ทำ
23 นำงพิชญำ หล้ำเป็ง 0037-012202 0819609860 มัธยมใต้ โรงเรียนทุง่หัวช้ำงพิทยำคม
24 นำงกุศลำภรณ์ จันทร์ภิรมย์ 1603-011325 0895611826 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนต ำบลริมปิง
25 น.ส.ธิติมำ มำปินตำ 1603-013677 0801207689 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนต ำบลริมปิง
26 น.ส.จิตตรำพร สิงมะโน 1603-013633 0800324175 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนต ำบลริมปิง
27 นำงธัญพร รดิศพงศธร 9700-010976 0887851613 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอบ้ำนธิ
28 นำงจันทรพิมพ์ สิทธิรำช 1506-009190 0861892076 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนศรีสุพรรณ
29 นำงรัชนี สมบุตร 9500-006337 0898527783 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภอแม่ทำ
30 น.ส.เกศริน ร่มโพธิ์ 7107-013170 0818849213 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนบ้ำนห้วยไซ
31 น.ส.มยุรี เมธีสถำพร 9500-007757 0806739420 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภอแม่ทำ
32 นำงยุวดี โพธิบ์ำย 9500-010748 0871792189 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภอแม่ทำ
33 นำงจิรำพร กันทะธง 0025-009867 0812880649 มัธยมเหนือ โรงเรียนส่วนบุญ
34 นำงกำญจณี ฟักอ่อน 9900-005130 0812893519 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัด

การท าดอกไมป้ระดษิฐ์จากผ้าใยบัว
การท าดอกไมป้ระดษิฐ์จากผ้าใยบัว รุ่นที ่1 วันเสาร์ที ่29 มถุินายน พ.ศ.2562

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  

แจ้งสมาชกิทีเ่ขา้รับการอบรม 1. สหกรณ์ฯ รับผิดชอบค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง พร้อมอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติ
2. สมำชิกต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปกลับเอง



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกัด
1 นำงสุดำรัตน์ ทำนะมัย 5201-007824 082-8987899 อ.แม่ทำ โรงรียนบ้ำนผำต้ัง
2 นำงศรีพร แก้วโขง 3403-011414 0931374409 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนหนองปลำสะวำย
3 นำงเกวรินทร์ คิฟเฟอร์ 7109-009157 0899506365 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนป่ำตึงห้วยยำบ
4 นำงจิรำภรณ์ ขัดลิ 7109-010009 0899997914 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนป่ำตึงห้วยยำบ
5 นำงกำญจนำ เหลืองทำ 0030-013803 0613683113 มัธยมใต้ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
6 น.ส.วรัญญำ ผุสดี 0037-013882 0922731868 มัธยมใต้ โรงเรียนทุง่หัวช้ำงพิทยำคม
7 นำงศรีพรรณ ร่ืนนำรีนำรถ 9100-006241 0897585195 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
8 นำงรวีโรจน์ พรมเศษ 4503-012058 0647539820 อ.ล้ี โรงเรียนบ้ำนวงศ์ษำพัฒนำ
9 น.ส.ทัศนีย์ เขื่อนแก้ว 9100-003147 0869108929 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
10 นำงลัดดำวัลย์  แก้วมณี 7106-012076 0947088838 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดห้วยยำบ
11 น.ส.ขวัญทิพย์ ฟุม่เฟย 4503-013865 0918187268 อ.ล้ี โรงเรียนบ้ำนวงศ์ษำพัฒนำ
12 น.ส.บุณยำพร ศรีค ำซำว 0015-013780 0922750794 อ.เมืองใต้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำพูน
13 นำงสุเธียร ค ำออน 1410-011207 0818826063 อ.เมืองใต้ โรงเรียนต ำบลบ้ำนแป้น
14 นำงอรพินธุ ์กันทะวงค์ 1402-010693 0843583755 อ.เมืองใต้ โรงเรียนบ้ำนหนองหนำม
15 นำงอ ำพร นันตำเวียง 1408-008872 0871893838 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดบ่อโจง
16 นำงภัสพร จันทร์ผง 0016-007422 0933269081 อ.เมืองใต้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนูเขต1

17 น.ส.ผกำพรรณ จุ้มฝน 2203-011468 0895553347 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดช้ำงค้ ำ
18 นำงวัลภำ วัชรกำวิน 9200-010310 0861175305 บ ำนำญกลำง บ ำนำญ อ.ป่ำซำง
19 นำงปุญณิศำ ดอกแก้ว 0041-013529 0895200897 อ.ป่ำซำง วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง
20 นำงพิศมัย พันธวัง 0010-009602 0931408700 อำชีวะ-เทศบำล กองกำรศึกษำเทศบำล
21 นำงระพีพรรณ จักรทอง 0010-008151 0839544245 อำชีวะ-เทศบำล กองกำรศึกษำเทศบำล
22 น.ส.ณัฐพัชร์ ขจรวัลย์ 9100-010103 0882678239 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
23 นำงทองพูน แก้วอิ่น 3503-010385 0910785002 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนวัดวังหลวง
24 นำงสำวสำวิตรี จี้รัตน์ 2104-011342 0871725691 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดบ้ำนก้อง
25 นำงพิตระพร ปำรมีแจ้ 2104-013232 0861817359 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดบ้ำนก้อง
26 นำงเนตรนภำ เดชเขตขัน 4503-013630 0968487161 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดบ้ำนก้อง
27 นำงยุรินทร์ ธัญน้อม 9100-008403 0819518011 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
28 น.ส.มัลลิกำ พรหมพฤกษ์ 9100-011044 0835173544 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
29 นำงชลธิชำ ปัญญำวงค์ 9100-006595 0817847276 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
30 นำงอัจฉริยำ ป๊อกเชื้อ 3503-011736 0931322126 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนวัดวังหลวง
31 นำยดวงรัตน์ ชัยสมภำร 3302-011532 0856227168 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนม่วงโตน
32 นำงเกศรินทร์ ทองจีน 3101-011776 0888065762 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนโฮ่งศีลำภรณ์
33 นำงรพีพร เลำหกุล 0016-008842 0898504553 อ.เมืองใต้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนูเขต1

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  

การตกแตง่มดัผ้า
การตกแตง่มดัผ้า รุ่นที ่1 วันอาทิตย์ที ่ 30 มถุินายน พ.ศ.2562

แจ้งสมาชกิทีเ่ขา้รับการอบรม 1. สหกรณ์ฯ รับผิดชอบค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง พร้อมอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติ

2. สมำชิกต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปกลับเอง



ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ หน่วย สังกดั
1 นำงณัฐกฤตำ ค ำปันแสน 0003-007417 0897581779 อำชีวะ-เทศบำล สมำชิกหักเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร (กองกำรศึกษำเทศบำล)

2 นำงอรพนิท์ สุขโสม 6101-012714 0961347240 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน
3 นำยมินชัย ทำนำ 6101-013103 0869134739 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน
4 นำยปกรณ์ ศรีวิชัย 5102-008627 0931367089 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนทำปลำดุก
5 นำงผ่องพรรณ ตรีเนตร 0071-011679 0838228601 เอกชน วิทยำลัยเทคโนโลยหีมู่บ้ำนครูภำคเหนือ
6 นำยวิชำกร ลังกำฟำ้ 9002-010280 0924452298 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนเขต 1
7 นำงภัทรนิษฐ์ อปุละกลู 2704-009455 0819507720 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนหนองเงือก
8 นำงวิมล มำนะแซม 0021-009115 0871757294 มัธยมเหนือ โรงเรียนอโุมงค์วิทยำคม
9 นำงนภวรรณ เทพรองเมือง 9500-008084 0956861082 อ.แม่ทำ บ ำนำญอ ำเภอแม่ทำ
10 นำงไพรวัลย ์สุธำวำ 5405-007990 0819808256 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนแม่เมย
11 นำยเศรษฐพงษ์ พมิสำรดุก 5408-007904 0899999542 อ.แม่ทำ โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง
12 นำงช่อผกำ เอี้ยวศิริโชค 9900-011358 0875398917 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนสำมัญศึกษำจงัหวัด
13 นำงทิพยภ์ำพร  วงศ์หอมนำน 0072-011708 0887756948 เอกชน โรงเรียนบ้ำนโฮ่งวิทยำ
14 นำงพนันภำ วลีด ำรงค์ 0030-011108 0638784495 มัธยมใต้ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
15 น.ส.อรพนิทุ ์อวฤทธิ์ 0032-013697 0918594228 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยำ
16 นำงศรีมำ  ชมเพือ่น 0032-010905 0966493978 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยำ
17 น.ส.วีนำ  ศรีสมพนัธ์ 0032-010347 061-2688357 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยำ
18 นำงชนำพร ทองน้อย 2501-010553 091-0769549 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนไร่ดง
19 นำงอรภำพร ขนัค ำ 8114-010092 0992407447 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนวัดหนองยวง
20 ว่ำทีร่.ต.บัณฑิต จนัทน 0032-011496 082-1934238 มัธยมใต้ โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยำ
21 นำงดวงเดือน ขนัตี 2501-009356 0643303497 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนไร่ดง
22 นำยสนั่น  พวรรณำ 9200-005278 0855464074 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
23 นำงเกษร เดชพงษ์ 0007-007621 0899538873 อ.เมืองใต้ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูล ำพนู จ ำกดั
24 นำยนรินทร์ ค ำออน 3403-011901 082 1899 103 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนหนองปลำสะวำย
25 นำงรุ่งทิพย ์ทำวดี 3000-010425 0813878922 อ.บ้ำนโฮ่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูนเขต2

26 นำงรำตรี รัตนพรม 9902-011077 0819515246 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
27 นำยสุรศักด์ิ สุทธสิริ 9100-006629 0815303592 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
28 นำงบริบูรณ์ มณีทอง 9902-006162 0810219783 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
29 นำงสำยทอง แบนสุภำ 9902-005591 0896317644 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
30 นำงปนัดดำ สุทธสิริ 9100-006764 0813666306 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
31 นำงอรญำ พรหมใจ 4105-013052 0871803773 อ.ล้ี โรงเรียนบ้ำนหนองมะล้อ
32 นำยสำคร สมค ำหล้ำ 9904-011767 0871807682 อ.ทุง่หัวช้ำง บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอทุง่หัวช้ำง
33 นำยสุพจน์ แสนหำญ 9903-008217 0819605538 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอล้ี
34 น.ส.สำยสุนีย ์แสงเขื่อนแกว้ 9900-010836 09-0893214 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนสำมัญศึกษำจงัหวัด
35 นำยดุสิต จนัทร์ผง 9100-006966 08-1951-9685 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง

แจ้งสมาชกิทีเ่ขา้รับการอบรม 1. สหกรณ์ฯ รับผิดชอบค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง พร้อมอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติ

2. สมำชิกต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปกลับเอง

ความรู้ธุรกิจออนไลน์
ความรู้ธุรกิจออนไลน์ รุ่นที ่1 วันเสาร์ที ่22 มถุินายน พ.ศ.2562

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สมำชิก ทะเบียนสมำชิก โทรศัพท์ สังกัด หน่วย
1 นำงเขมศินิจฎำ ไชยสิทธิป์ภำดล0015-013012 0612686841 อ.เมืองใต้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำพูน
2 นำงสุดำรัตน์ วงค์จู 2507-011050 0819604150 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดน้ ำดิบ
3 นำยพรศักด์ิ ถนอมสุวรรณ 9900-010574 0882601254 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัด
4 น.ส.ธัญญำภรณ์ สิทธิ 2602-013214 0869188181 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนน้ ำย้อย
5 นำงผ่องพรรณ ถนอมสุวรรณ 9900-010573 0882601254 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัด
6 นำงสุพัตรำ มำยำง 9902-002506 0864373188 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
7 นำงจันทร์ศรี มณีชัยกุล 9200-008157 0819517142 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
8 นำยวิโรจน์ ค ำธิยะ 6101-012573 0807816417 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน
9 นำยณฐนน สมเจริญ 7102-013726 0645398719 อ.เมืองเหนือ โรงเรียนวัดสันทรำย
10 นำยสำยัณห์ แก้วโขง 6201-009248 0884172016 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนทุง่หัวช้ำง
11 นำงณิชำพร ยองรัตน์ 9200-009904 0898538374 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
12 นำงนงลักษณ์ อุปกำระ 0031-010419 0841752623 มัธยมใต้ โรงเรียนบ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ
13 นำงศิริลักษณ์ ทองมำลัย 9002-005677 089-9565248 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญส ำนักงำนเขต 1
14 นำยสุธำนี จันทร์รัตนสิริ 9100-004714 085 2654352l บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
15 น.ส.กรรณิกำร์ ปัญส่งเสริม 1405-010936 089-5566720 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดกอข่อย
16 นำงพวงผกำ แก้วจันทร์ 2402-011950 0895567220 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนหนองเกิด
17 นำงมำลินี กุลจันทร์ 9902-010641 0810255173 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
18 นำงอ ำพร นันตำเวียง 1408-008872 0932213339 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดบ่อโจง
19 นำยพิสิษฐ์ ค ำแสน 9100-007617 081-1794411 บ ำนำญเหนือ บ ำนำญอ ำเภอเมือง
20 นำงร ำไพ พงษ์เพชรกำฬ 1408-012888 0819921227 อ.เมืองใต้ โรงเรียนวัดบ่อโจง
21 นำงประภำกร มำยำง 3000-011329 080 679 7329 อ.บ้ำนโฮ่ง ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูนเขต2

22 นำงพิมพำ มีสอน 6306-011133 0811694361 อ.ทุง่หัวช้ำง โรงเรียนบ้ำนห้วยปิง
23 นำงพรสุคนธ์ ปำจุวัง 9200-006234 0810278603 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
24 นำยสมพล ปำจุวัง 9200-009783 0810278603 บ ำนำญกลำง บ ำนำญอ ำเภอป่ำซำง
25 นำยอภิชำติ แสนเรือน 3401-011446 0972389059 อ.บ้ำนโฮ่ง โรงเรียนบ้ำนศรีเต้ีย
26 นำยณรงค์ศักด์ิ พลแก้ว 0025-013448 0862122171 มัธยมเหนือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล ำพูน
27 นำงฝำงหลิน โนนทอง 0038-010686 0966989052 อำชีวะ-เทศบำล วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน
28 นำยประสิทธิ ์มั่นจรรยำ 9905-007371 0895581025 บ ำนำญกลำง บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอเวียงหนองล่อง
29 น.ส.กรรณิกำร์ วังธิยอง 2604-013729 0625265596 อ.ป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนโป่งรู
30 นำยสุทธิพงษ์ เกียรติยศ 2606-013402 0810299635 อ.ป่ำซำง โรงเรียนวัดนครเจดีย์
31 นำงผ่องพรรณ เตชะเทพ 9902-011652 0930351028 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง
32 นำงประนอม อุ่นเรือน 1410-010938 0869202184 อ.เมืองใต้ โรงเรียนต ำบลบ้ำนแป้น
33 นำงอรพินท์ อุปโน 0021-010581 0818858515 มัธยมเหนือ โรงเรียนอุโมงค์วิทยำคม
34 นำยสุพล ปำลีกุย 9903-009006 0819509474 บ ำนำญใต้ บ ำนำญเขต 2 อ ำเภอล้ี
35 น.ส.รุ่งเรือง นันทะวิจิตร 0033-013400 0882516291 มัธยมใต้ โรงเรียนแม่ตืนวิทยำ

ความรู้ธุรกิจออนไลน์ รุ่นที ่2 วันอาทิตย์ที ่23 มถุินายน พ.ศ.2562
ความรู้ธุรกิจออนไลน์

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  เป็นตน้ไป   ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  อ.เมอืง  จ.ล าพูน  




