






















































































 

   
29 ตุลาค
1,004 คน
พบว่าไมเ่
ผู้แทนสม
พ.ศ. 256
สหกรณ์อ
เลือกต้ังใ

อําเภอเมื

         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ตาม
คม พ.ศ. 256
นน้ัน จากการต
เป็นไปตามข้อ
มาชิก พ.ศ. 25
63 ในหน่วยอํา
ออมทรัพย์ครูลํ
ใหม่ ในหน่วยอ

บัดนี
มือง 1 กลุ่ม 8 

 ทั้งน้ี

ประกา

ประกาศสหก
63 ได้ประกาศ
ตรวจสอบราย
อบังคับและระ
563 จึงให้ยกเลิ
าเภอเมือง 1 ก
ําปาง จํากัด ชุ
อําเภอเมือง 1
น้ี การเลือกตั้
และหน่วยอํา

น้ี ต้ังแต่วันที่  

ประกาศ

ประธา

าศสหกรณอ์
เรื่อง  แต

 -----

กรณ์ออมทรัพย
ศแต่งต้ังผู้แท
ช่ือผู้แทนสมา
เบียบสหกรณ์
ลกิประกาศสห
ลุ่ม 8 และหน่

ชุดที่ 64 ครั้งที่ 
1 กลุ่ม 8 และ
ั้งผู้แทนสมาชิ
าเภอแม่พริก 

20  พฤศจิกา

  ณ  วันที่  2

          
(นา

นกรรมการสห

ออมทรัพย์
ต่งตั้งผู้แทน
-----------------

ย์ครูลําปาง จํ
นสมาชิก ปร
ชิก หน่วยอําเภ

ณ์ออมทรัพย์ครู
หกรณ์ฯ เรื่อง 
น่วยอําเภอแม่พ
ว.8/2563 เมือ่

ะหน่วยอําเภอ
ชิกได้เสร็จสิ้น
กลุ่ม 2 ตามบั

ายน  พ.ศ. 25

20  พฤศจิกาย

ายนพดล   อิน
หกรณ์ออมทรั

ย์ครูลาํปาง 
นสมาชิก
------- 

ากัด เรื่อง แต
ะจําปีทางบัญ
ภอเมือง 1 กลุ่
รูลําปาง จํากัด
แต่งต้ังผู้แทนส
พริก กลุ่ม 2 แล
อวันที่  16 พฤ
แม่พริก กลุ่ม 
นลงแล้ว จึงป
บัญชีรายช่ือแน

563  เป็นต้นไป

ยน  พ.ศ. 256

 
นปา) 
รัพย์ครูลําปาง

 จํากัด 

ต่งต้ังผู้แทนสม
ญชีของสหกรณ
ลุม่ 8 และหน่ว
ด ว่าด้วยกลุ่มส
สมาชิก ประก
ละที่ประชุมคณ
ศจิกายน  256
 2  ในวันที่ 2

ประกาศแต่งตั้
นบท้ายประกา

ป 

63  

ง  จํากัด 

มาชิก ประกาศ
ณ์ พ.ศ. 2564
วยอําเภอแม่พริ
สมาชิกและกา
าศ ณ วันที่ 2
ณะกรรมการด
63  ได้มีมติให้ด
20 พฤศจิกาย
ตั้งผู้แทนสมา
าศน้ี 

ศ ณ วันที่ 
4 จํานวน 
ริก กลุ่ม 2 
ารเลือกต้ัง
29 ตุลาคม 
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ยน 2563  
ชิกหน่วย



ที่ ทะเบียน หน่วย

รายช่ือผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําปาง จํากัด 
เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563

วันที่  24  ธันวาคม  2563   เวลา  08.30 น. 
ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ช่ือ - สกุล
1 นาง กัลยา รินทร์แก้วงาม 018136 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
2 นาย โกวิท บวรศักดิยุต 013984 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
3 นาง เครือพันธ์ุ ศิรสิทธ์ิภากร 011375 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
4 นาง จงกลณี มณฑาทอง 006929 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
5 นาง จุฑามาศ ถาวรกิจ 008291 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
6 นาย ถาวร ดวงคําปัน 015865 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
7 ม.ล. ปราณี เกษมสันต์ 014788 อําเภอเมอืงลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
8 นาง พัชรินทร์ ปัญญายืน 008278 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
9 นาง เพ็ญแข เวียงเงิน 019483 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
10 นาง ภารดี ฝ้ันจักสาย 018475 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
11 นาย มนูญ จองตามา 019224 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
12 นาย มานิตย์ ตันสุวรรณ์ 016821 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
13 นาง ยุพาพรรณ นาคปานเสือ 015896 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
14 นาง ลําดวน เทพศิริ 016626 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
15 นาย สมบูรณ์ แสนชมภู 006591 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
16 นาย สิทธิพร ยอดยา 013048 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
17 นาย อนันต์ อมฤตวิสุทธ์ิ 014757 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8
18 นาง อุไรวรรณ สุวิมลธรรม 016910 อําเภอเมืองลําปาง 1  กลุ่มท่ี 8



ที่ ทะเบียน หน่วย

รายช่ือผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําปาง จํากัด 
เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563

วันที่  24  ธันวาคม  2563   เวลา  08.30 น. 
ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ช่ือ - สกุล
1 นาง กัลยารัตน์ มีชัย 017975 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
2 นาย เกษม สิทธิวงศ์ 016496 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
3 นาย โกศล สุภาจันทร์ 004828 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
4 นาย จินดา ฝ้ันคําอ้าย 009626 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
5 นาย ทรงชัย มหาชัย 013962 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
6 นาง ธัญชนก มูลประการ 017833 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
7 นาย นิพนธ์ สุภาจันทร์ 011499 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
8 นาย ไพรัช ทิชัย 005248 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
9 นาง ลาวัลย์ อุ่นอานนท์ 004710 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
10 นาง ลูกอินทร์ มหาชัย 019672 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
11 นาย อุดม สืบสุติน 014701 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2
12 นาง อุทุมพร สุภาจันทร์ 004503 อําเภอแม่พริก  กลุ่มท่ี 2




