
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 55   

และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2557 
 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จํากัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดท่ี 55 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 19  ธันวาคม 2556 
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 
จํากัด    ข้อ 73,ข้อ 74, ข้อ 75  และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  จึงขอ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามรายช่ือในเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  23  ธนัวาคม  2556 
 

 
 
 

( นายสง่า  ไชยภักษา ) 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูน่าน จํากัด 

 
 



1 นายธีรทัศน ธนเศรษฐวรากิต 011886 สพป.นานเขต 1
2 นายพงศเดชน เศรษฐนิติกุล 010231 "
3 นางจุฑารัตน เชื้อหมอ 015383 "
4 นายวิสุทธิ์ ศรีเมือง 005167 "
5 น.ส.กัญชพร เขื่อนคํา 012883 "
6 นางศิริรัตน แยมศิลป 011530 "
7 นางวราภรณ ศิริ 009197 "
8 นายอนุวัตร หมื่นเปง 010060 "
9 นางสาธินี มั่นเหมาะ 012595 "

10 นางวิพาภรณ พุฒิมา 008715 "

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย สพป.นานเขต 1

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ



1 นางธนพร ไชยเขียวแกว 010733 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
2 นางสุธีรา งานชูกิจ 012204 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
3 นางดวงทอง อยูจันทร 007682 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
4 นางนิตยา สถิตยพร 013758 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
5 นางอรพรรณ พิมพมาศ 011069 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
6 นางศศิธร เพิ่มพูล 011194 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
7 น.ส.วีนา สุวรรณโน 011228 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
8 นายอรรณพ ใหมเทวินทร 014604 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
9 นายปยะ คณะธรรม 014428 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
10 นางรวมจิตร ประคอง 007989 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
11 นางภริตา เสนาสุทธิพร 011520 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
12 นางจุรีรัตน วงศวิริยะพันธ 005609 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
13 นายวิสุทธิ์ พิมพมาศ 013413 สตรีศรีนาน
14 น.ส.เพ็ญจันทร จันตะกูล 012716 สตรีศรีนาน
15 นางปริศนา อินทุสุต 012905 สตรีศรีนาน
16 น.ส.จีรวรรณจันทรระวี ธรรมะ 010869 สตรีศรีนาน
17 นางมิตรทิรา กาบนันทา 011168 สตรีศรีนาน
18 นางก่ิงกาญจน สมจิตร 015025 สตรีศรีนาน
19 นางสุภาสินี งามธุระ 011926 สตรีศรีนาน
20 นางดวงชีวัน ใฝใจ 015995 สตรีศรีนาน
21 น.ส.ปรารถนา ตะนา 005470 สตรีศรีนาน
22 นายชโยดม พลายสาร 014381 สตรีศรีนาน
23 น.ส.ปยะฉัตร แบนนิสเตอร 013780 สตรีศรีนาน
24 นางพิกุลทัย ยอดบัว 013769 สตรีศรีนาน

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย สพม.37

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ

หนาท่ี 2 สพม.37



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ

25 นายอดิศักดิ์ เมฆะแสน 009917 สตรีศรีนาน
26 นางจุฑามาศ พลสันติกุล 006786 บอสวกวิทยาคาร
27 น.ส.อริศรา สะสม 012946 สา
28 นางณัฐจิรา วงษดวง 012293 สา
29 นางดรุณี ณ นาน 010357 สา
30 นายสงกรานต พรหมนอย 013677 สา
31 น.ส.พจนีย สินชู 014583 สา
32 น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ 013210 สา
33 นายภาสกร กติยา 013506 สา
34 น.ส.มาลินี อนุรักษ 013550 สา
35 นางสิริกร สุกิน 015039 สาธุกิจ
36 นางวีระวรรณ คฤหนนท 014251 ยาบหัวนา
37 นายพีระพล ทองแท 007165 นานประชาอุทิศ
38 นางสกาวเดือน นาคศรี 011746 นานประชาอุทิศ
39 วาที่ ร.อ. อดุลย อะทะยศ 013522 บานหลวง
40 น.ส.วิไลวรรรณ เนตรวีระ 013754 บานหลวง
41 น.ส.วรนุช สุนันทนานนท 012255 บานหลวง
42 นายสุรินทร อินทุสุต 008445 แมจริม
43 นายรังสรรค ไกรสีกาจ 011764 แมจริม
44 นายวัชระ ยะปญญา 013718 สันติสุขพิทยาคม
45 นายธนญ มารัตน 014278 สันติสุขพิทยาคม
46 นางปยธิดา หมองตะ 014730 สันติสุขพิทยาคม
47 นายประมวล จันทะวัง 005398 นานนคร
48 นางศิริลักษณ ยะวิญชาญ 011836 นานนคร
49 นางจิราพันธ เธียรพิบูลย 010438 นานนคร
50 นายกิจณรงค แกววังออ 014755 เมืองลีประชาสามัคคี

หนาท่ี 3 สพม.37



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ

51 นางสุจินตนา คําชุม 003717 ราชประชานุเคราะห 56
52 นายสําเนียง เสนา 004202 ราชประชานุเคราะห 56
53 นายสุรนันทร ล้ิมมณี 010475 ราชประชานุเคราะห 56
54 นางกัลยาณี ดวงสุวรรณ 012009 ราชประชานุเคราะห 56
55 นางวัชราภรณ คงเมือง 007387 ราชประชานุเคราะห 56
56 นายสุธรรม ปานเกิดผล 004930 นาหมื่น
57 น.ส.อมรรัตน สารเถ่ือนแกว 014528 นาหมื่น
58 น.ส.จุฑารัตน สอนยศ 015511 นาหมื่น
59 นายกฤษดา นันทวาสน 004767 นานอย
60 นายเวธิต ยะติ 013699 นานอย
61 นางสุภาพร เหรียญพิมาย 014303 นานอย
62 นางสงศรี เรือนอุน 006579 นานอย
63 นายสุเทพ ศรีพลพรรค 011196 นานอย
64 นายไตรพฤก ผางาม 011139 ศรีนครนาน
65 นางพรรณเพ็ญ ยังเหล็ก 012735 ตาลชุมพิทยาคม
66 นางอําพร ปาปวน 004897 ตาลชุมพิทยาคม
67 นายเกียรติชาย ทิพยบุญศรี 003973 ทาวังผาพิทยาคม
68 นางเนาวรัตน ขันรินทร 006154 ทาวังผาพิทยาคม
69 นางศรีทัย ไชยยะ 007626 ทาวังผาพิทยาคม
70 นางนงนุช วงศวิเศษ 007942 ทาวังผาพิทยาคม
71 นางมัธนา จินะแปง 009021 ทาวังผาพิทยาคม
72 นางศรีนวล เพชรภา 009122 ทาวังผาพิทยาคม
73 นางดารณี สุทธไชย 009286 ทาวังผาพิทยาคม
74 นางปวันรัตน บุญเรืองธนศักดิ์ 009764 ทาวังผาพิทยาคม
75 น.ส.ทัศนีย สะสม 014318 ทาวังผาพิทยาคม
76 นายศักดิ์ โนศรี 005294 สารธรรมวิทยาคาร

หนาท่ี 4 สพม.37



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ

77 วาที่ร.ต.ชูชาติ จันตะยอด 007694 สารธรรมวิทยาคาร
78 นายมนตรี ฆองเดช 013217 หนองบัวพิทยาคม
79 นายพิษณุ บัณฑิต 014223 เมืองยมวิทยาคาร
80 นางดรุณี ดีปนตา 012427 เมืองยมวิทยาคาร
81 นางอรพรรณ พึ่งวสิษฐธร 014344 ปว
82 นายสวัสดิ์ วิวัฒนวรชาติ 008993 ปว
83 นายสมชาย เขื่อนธะนะ 014628 ปว
84 นางวราจิตร คุณสิทธิ์ 004885 ปว
85 นายคมสันต ขันทะสอน 013543 ปว
86 นายเกียรติ เขื่อนปง 007203 ปว
87 นายดํารงค คันทะเรศย 008039 ปว
88 นายเดชา จันทรผง 009808 ปว
89 นายไพรัตน ยังศิริ 010440 ปว
90 นายนพ พิสุทธธนาสาร 012004 ปว
91 นายนิคม พลทิพย 005758 ศรัทธาศิลาเพชร
92 นายศักดิ์ พันชน 011618 ศรัทธาศิลาเพชร
93 นางนภาพร แสงนิล 012901 มัธยมปากลาง
94 นายนันทวัฒน คีรีสันติกุล 012360 มัธยมปากลาง
95 นางกัลยา พรหมสาสน 012409 มัธยมปากลาง
96 นายประกวด พายัพสถาน 013179 เชียงกลางประชาฯ
97 นายธีระพงษ ณ นาน 005784 เชียงกลางประชาฯ
98 นายธวัช ธนากรวรรณ 11721 เชียงกลางประชาฯ
99 นางจันทราณี วงศจันทร 14346 เชียงกลางประชาฯ

100 นางนงลักษณ รักษาพล 013575 เชียงกลางประชาฯ
101 นางระพีพรรณ สุขสงวน 011330 ทุงชาง
102 นางพวงผกา ชมภูศักดิ์ 9769 ทุงชาง

หนาท่ี 5 สพม.37



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ

103 นางสุนันทธินีย ไชยสาสน 014985 ทุงชาง
104 นายสมเพชร งามธุระ 007634 มัธยมพระราชทาน
105 นางสุวรรณี อุตมะ 014948 มัธยมพระราชทาน
106 นางชุติมา กอนสมบัติ 011757 พระธาตุพิทยาคม
107 นางศุราลักษณ แกวโก 012832 พระธาตุพิทยาคม
108 นายจรัส ลําทา 008810 ไตรเขตตประชาสามัคคี
109 นายวีรพงษ ทะกา 015879 ไตรเขตตประชาสามัคคี
110 นายประเทือง ชอบธรรม 005397 บอเกลือ
111 นางกัญญา อุปจักร 012734 บอเกลือ
112 นายไพรัช คุณสิทธิ์ 009177 เมืองแงง

หนาท่ี 6 สพม.37



1 นายบุญสง ธนามี 11930 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
2 นายมนตรี ศรีประเสริฐ 00029 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
3 นายประกิต อะทะวัน 01851 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
4 นางแสงจันทร อุทัยพงษ 01430 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
5 นางศุภวรรณ คําพาน 00807 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
6 นางศิริพร เพิ่มผล 06199 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
7 นายจรัญ วรรณวิไลย 12838 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
8 นายจรูญ อินตะสอน 03948 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
9 นายเดช วงศเทพ 14122 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
10 นายบุญ กันแกว 11977 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
11 นายสมเดช อภิชยกุล 02212 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
12 นายวัฒนชัย สกุลสุวัฒนา 01581 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
13 นางก่ิงกาญจน ยุติธรรมโม 02565 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
14 นายดํารง สุนทรินทร 01890 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
15 นายพินิจ ลอวิดาล 02440 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
16 นางเทียมศิลป ธรรมประเสริฐ 02368 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
17 นายธัญดร คําแสน 01549 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
18 นางวรินทรรัตน วงศอินทร 05305 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
19 นายกฤษณากร จรรยา 08772 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
20 นายโอภาส รักษี 08768 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
21 นายเทง ตรียานนท 09637 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
22 นายอุดม พาณิชกุล 12264 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
23 นายณรงค ตาสาย 02773 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
24 นายสมฤทธ์ิ จิตวงศนันท 02867 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
25 นายสุพร ธิติกุล 12020 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย บํานาญกรมบัญชีกลางสพท.นาน เขต 1

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

หนาท่ี 7 บํานาญเขต 1



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

26 น.ส.สมจิตร วรรณวิไลย 13630 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
27 นางสิริวรรณ มีชํานาญ 08718 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
28 น.ส.ฉวีวรรณ ปานกลาง 02268 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
29 น.ส.วันทนา ไชยวงศ 02613 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
30 นางเนตร หีบแกว 08635 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
31 นางวิไล พจนธารี 02607 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
32 น.ส.เยาวลักษณ พิงคหาญ 12975 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
33 นางเพลินจิต พวงเจริญ 03117 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
34 นางลมัย จันตะยอด 04670 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
35 นายสุริยน สมณชางเผือก 08363 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
36 นายสมพงษ ธรรมราช 08736 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
37 นางศิวพร สุทธหลวง 03114 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
38 นายวิรัตน สกุลไทย 03516 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
39 นายอนันต อักษร 02681 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
40 น.ส.มะลิวัลย เมืองแกน 04503 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
41 นายอนุสรณ ทิพยบุญศรี 11357 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
42 นายสกุล กามนต 12619 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
43 นายพลศักดิ์ สองสียนต 06946 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
44 นายเดชนศักดิ์ ยศสกุลเกียรติ 01705 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
45 นางศิริพร อิงคสวัสดิ์ 02768 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
46 นายวิโรจน พรหมอารีย 10497 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
47 นางปาริชาต แผนผา 03976 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
48 นายสมพงษ โนแกว 02894 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
49 นายชัยยนต ธนามี 03027 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
50 นายพันธศิลป วรรณวัต 01722 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
51 นายอํานวย ณ ราช 08726 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
52 นายไสว ธนะบุญเรือง 02207 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
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53 นายบดินทร สุคนธวารินทร 08211 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
54 นายฉลอง ศรีสุขคํา 13701 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
55 นางสมพร ศรีสุพรรณทอง 01850 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
56 นายสน่ัน โนชัย 01904 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
57 นางจันทรสี ภักดี 04328 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
58 น.ส.อรนงค หอมดอก 04192 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
59 นางกัญญารัตน พรมแสนปง 08359 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
60 นายธวัช ไชยวงศ 08770 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
61 นายสมหวัง เขื่อนแกว 03226 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
62 นายประสิทธิ์ สิทธิวุฒิ 03030 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
63 นางอรพินท กวาวสิบสาม 08398 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
64 นางภัทราภรณ ปราบริปู 05572 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
65 นายบุญทวี วิสุทธิธาดา 03630 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
66 นายมนัส ณ ราช 15190 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
67 นายนิพนธ ใจสุภาพ 02690 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
68 นายสรศักดิ์ ณ นาน 11599 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
69 นายวิเชียร อดุลยประสาทพร 10243 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
70 นายอนุชิต ชูจันทร 11816 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
71 นางบังอรศิริ วิชัยสืบ 08727 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
72 นายเผาพันธ จันทรไชยยศ 03657 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
73 นายอนันต วุฒิ 04281 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
74 นายมนูญ บุดาสา 13064 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
75 นางปรีดา คําปญโญ 11634 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
76 นายทํานอง ธิขวัญ 02840 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
77 นายณัฐพล พรมสาร 12807 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
78 นายเสรี พิมพมาศ 11068 บํานาญสพท.นาน 1 อ.เมืองนาน
79 นายนพรัตน โลนันท 05552 บํานาญ อ.สันติสุข
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80 นายสวัสดิ์ พังยะ 01498 บํานาญ อ.สันติสุข
81 นายทอน อินตุย 14166 บํานาญ อําเภอแมจริม
82 นายบุญเทียร ขัติเนตร 05431 บํานาญ อําเภอแมจริม
83 นายไพฑูลน นิติกรอธิวัฒน 13019 บํานาญ อําเภอบานหลวง
84 นายคลอง สอนทะ 02405 บํานาญ อําเภอเวียงสา
85 นางลิขิต จันทรกําธร 01824 บํานาญ อําเภอเวียงสา
86 นายเรียบ พลังฤทธิ์ 03626 บํานาญ อําเภอเวียงสา
87 นางสุดาพร ปญญายอง 03853 บํานาญ อําเภอเวียงสา
88 นายจุมพล จักสี 02375 บํานาญ อําเภอเวียงสา
89 นายเพชร พันธุปาล 01019 บํานาญ อําเภอเวียงสา
90 นายวินัย สุขไตรภพ 05633 บํานาญ อําเภอเวียงสา
91 นางวรรณจิตร สัมพุทธานนท 02014 บํานาญ อําเภอเวียงสา
92 นายเจนศักดิ์ แยมจิตร 02130 บํานาญ อําเภอเวียงสา
93 นายสุพจน มูลฐี 05194 บํานาญ อําเภอเวียงสา
94 นางคนึงนิจ ไชยชนะ 03341 บํานาญ อําเภอเวียงสา
95 นายจรัส วรรณภพ 03268 บํานาญ อําเภอเวียงสา
96 นายสถาพร ศิวะวามร 02831 บํานาญ อําเภอเวียงสา
97 นายสกล สุรจิตร 03163 บํานาญ อําเภอเวียงสา
98 นายศักดิ์ชาย พันธจักร 13068 บํานาญ อําเภอเวียงสา
99 นายวิโรจน หว่ันทอก 01591 บํานาญ อําเภอเวียงสา

100 นางจงรักษ หว่ันทอก 12332 บํานาญ อําเภอเวียงสา
101 นางระเบียบ ประสิทธิวุฒิศักดิ์ 12994 บํานาญ อําเภอเวียงสา
102 นางอัญชลี มั่งมี 02399 บํานาญ อําเภอเวียงสา
103 นางสุธีร ยอดมงคล 02424 บํานาญ อําเภอเวียงสา
104 นางพิมพรรณ ตาบุรี 12994 บํานาญ อําเภอเวียงสา
105 นางมาลา สิทธิมงคล 02584 บํานาญ อําเภอเวียงสา
106 นายวิทยา กองอยู 03409 บํานาญ อําเภอเวียงสา
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107 นายชัดเจน จักสี 02999 บํานาญ อําเภอเวียงสา
108 น.ส.เก๋ียงคํา จันธี 05279 บํานาญ อําเภอเวียงสา
109 นายกิตติ ใจแปง 08951 บํานาญ อําเภอเวียงสา
110 นายคณิต ไชยรินคํา 03410 บํานาญ อําเภอเวียงสา
111 นายจําลอง จาแสน 05400 บํานาญ อําเภอเวียงสา
112 นายรังสรรค ชัยแกว 01465 บํานาญ อําเภอเวียงสา
113 นายวินัย อินรัตน 03090 บํานาญ อําเภอเวียงสา
114 นางจันทร คงทน 02274 บํานาญ อําเภอเวียงสา
115 นายประยูร ชมพู 03227 บํานาญ อําเภอเวียงสา
116 นายประดิษฐ พิเคราะห 15353 บํานาญ อําเภอเวียงสา
117 นายประทิน อินตะยศ 07399 บํานาญ อําเภอเวียงสา
118 นายชูชาติ เขื่อนเพชร 09695 บํานาญ อําเภอเวียงสา
119 นายณรงค สิทธิลภ 02001 บํานาญ อําเภอนานอย
120 นายสงบ เฉลิมลาภ 07242 บํานาญ อําเภอนานอย
121 นายเปลง ใจตุย 01517 บํานาญ อําเภอนานอย
122 นายชูชาติ เพชรศักดา 06065 บํานาญ อําเภอนานอย
123 นายสุรพล พงษรัตนนุกูล 04168 บํานาญ อําเภอนานอย
124 นายสงวน ธิสาร 15262 บํานาญ อําเภอนานอย
125 นางรัชนี ศรีสงคราม 02415 บํานาญ อําเภอนานอย
126 นายเสนห จันทรผง 08895 บํานาญ อําเภอนานอย
127 นายวัชรินทร การินไชย 00452 บํานาญ อําเภอนานอย
128 นายนเรนทร อิทธานุภาพ 11245 บํานาญ อําเภอนานอย
129 น.ส.ไพจิตร เจริญพงษไทย 04396 บํานาญ อําเภอนานอย
130 นายโชติพัฒน โปธัญพิสิษฐ 14763 บํานาญ อําเภอนานอย
131 นายสุพัฒน แสนวงศ 13014 บํานาญ อําเภอนานอย
132 นางพรรณงาม กาวงศ 03302 บํานาญ อําเภอนานอย
133 นายสามารถ ณ นาน 05716 บํานาญ อําเภอนานอย
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134 นางทัศนีย อยูดี 03960 บํานาญ อําเภอนานอย
135 นายม่ิงขวัญ เขมหทัยกุล 09622 บํานาญ อําเภอนานอย
136 นายวิชิต บัตริยะ 05648 บํานาญ อําเภอนาหมื่น
137 นายชํานาญ ปาติ๊บ 02417 บํานาญ อําเภอนาหมื่น
138 นางอังสนา ปนชัยพัฒน 06517 บํานาญ อําเภอนาหมื่น
139 นายรังสรรค ยินดีผล 02416 บํานาญ อําเภอภูเพียง
140 นายเดช ปนแกว 08580 บํานาญ อําเภอภูเพียง
141 นายประยูร ธนูสนธิ์ 03483 บํานาญ อําเภอภูเพียง
142 นายสํารอง ปนสุยะ 02515 บํานาญ อําเภอภูเพียง
143 นายอรุณ เทพสุคนธ 02298 บํานาญ อําเภอภูเพียง
144 นางสมปรารถนา ธิติกุล 12021 บํานาญ อําเภอภูเพียง
145 นายสมศักดิ์ กันแกว 04308 บํานาญ อําเภอภูเพียง
146 นายสมบูรณ อัทธยศ 03522 บํานาญ อําเภอภูเพียง
147 นางศรีแพร ชํานาญชาง 07474 บํานาญ อําเภอภูเพียง
148 นายมีชัย ธินันท 2480 บํานาญ อําเภอภูเพียง
149 นางสุดาภรณ พริ้งเพลิด 5263 บํานาญ อําเภอภูเพียง
150 นายไพศิษฐ สุทธินันทไชย 2395 บํานาญ อําเภอภูเพียง
151 นายนิเวศน ศรียงค 2930 บํานาญ อําเภอภูเพียง
152 นายสวัสดิ์ ปงยศ 5040 บํานาญ อําเภอภูเพียง
153 นายบรรณดิษฐ วิทยันต 2543 บํานาญ อําเภอภูเพียง
154 นายทวีป บุญศรี 3045 บํานาญ อําเภอภูเพียง
155 นายอนันต ปางนอย 1817 บํานาญ อําเภอภูเพียง
156 นางสะอาด ธนะสมบัติ 4142 บํานาญ อําเภอภูเพียง
157 นางเทียมจันทร ของหอม 5664 บํานาญ อําเภอภูเพียง
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1 นายสนิท คําวัง 010142 ทาวังผา
2 นายเชิด เมธาเกษร 001929 ทาวังผา
3 นายคํานึง กุลสุทธิ์ 003308 ทาวังผา
4 นายผดุงศักดิ์ ปราบริปู 012116 ทาวังผา
5 นายเสนาะ เทพเสน 002319 ทาวังผา
6 นายอรุณ คําครุฑ 008803 ทาวังผา
7 นายอินผล อินไชย 005953 ทาวังผา
8 นายประพันธ ศิริ 013704 ทาวังผา
9 นายปรีชา มงคล 004234 ทาวังผา
10 นายสุรินทร พวงดอก 008339 ทาวังผา
11 นายจํานง อินตะ 013078 ทาวังผา
12 นางพรพิมล ทะวิไชย 003276 ทาวังผา
13 นางสุพร ปราบริปู 012117 ทาวังผา
14 นายพิทักษ ณ นาน 001639 ทาวังผา
15 นายประสิทธิ์ สองสียนต 002655 ทาวังผา
16 นายอภัย ธิมา 002718 ทาวังผา
17 นายสนิท ไชยชอฟา 008464 ทาวังผา
18 นายสมบูรณ วีระ 003670 ทาวังผา
19 นางอุมาพรรณ วัฒนรัตน 008862 ทาวังผา
20 นางวราภรณ คําวัง 005998 ทาวังผา
21 นายสมเกียรติ มะโนราช 007757 ปว
22 นายสมภพ อินบรรเลง 013755 ปว
23 นายถวิล ศิริรัตน 002460 ปว
24 นายบวร แสงเนตร 002351 ปว

ลายมือช่ือ

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย บํานาญกรมบัญชีกลางสพท.นาน เขต 2
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25 นายชรินทร สืบบุตร 011038 ปว
26 นายเทียน ณ นาน 002846 ปว
27 นายพินิจ สายใจ 013411 ปว
28 นายสุพจน อุทุมพร 002881 ปว
29 นายบุณธรรม พลเล็ก 002970 ปว
30 นายวิโรจน มหานิล 003725 ปว
31 นายทองหลอ กุลสุทธิ์ 007983 ปว
32 นายทรงเดช วรเดชานนท 003390 ปว
33 นายสถาพร บัณฑิต 001379 ปว
34 นายวิจารณ ศศิวัจนไพสิฐ 001840 ปว
35 นายอรรณพ ไชยศิลป 005940 ปว
36 นางสุหราย ยะวิญชาญ 004140 ปว
37 นายเรืองฤทธิ์ สวนคํากอง 009584 ปว
38 นายเชิด กะรัตน 003771 ปว
39 นายประดิษฐ พรหมรักษ 003324 ปว
40 นายนิเทศ ไชยโย 004107 ปว
41 นายจุลดิษฐ ปทถาพงษ 014572 ปว
42 นายทวีป อยูสุน 014371 ปว
43 นายอ่ินแกว โนจิตร 004571 ปว
44 นายบัณฑิต เนตรทิพย 005286 ปว
45 นายจรัญ โทปุรินทร 013025 เชียงกลาง
46 นายสกล แกวคุณากร 006944 เชียงกลาง
47 นายบุญยงค สุทธิสวัสดิ์โสภณ 010604 เชียงกลาง
48 นายสมควร ยาวิไชย 009046 เชียงกลาง
49 นายจํานง สุทธการ 003609 เชียงกลาง
50 นายสายัณห เทพสุคนธ 002326 เชียงกลาง
51 นายสถิตย อินทะรังษี 008873 เชียงกลาง

หนาท่ี 15 บํานาญเขต 2



ลายมือช่ือลําดับ ช่ือ - สกุล สังกัด
เลข

ทะเบียน
52 นายสามารถ เมืองแกน 013940 เชียงกลาง
53 นายเสนห ขันทะสีมา 013026 เชียงกลาง
54 นายสงา พัฒนพรหม 003612 เชียงกลาง
55 นายวิจิตร จิตวงศนันท 008808 สองแคว
56 นายสุเมธ สะสม 000693 ทุงชาง
57 นางศุภชัย สะทาน 001906 ทุงชาง
58 นายสรศักดิ์ นํ้าตอง 005007 ทุงชาง
59 นายสังขสิทธิ์ อินทะรังษี 004072 ทุงชาง
60 นางสุจิต ยานการ 002724 ทุงชาง
61 นายสน่ัน คัญใหญ 003217 ทุงชาง
62 นางสัจจพร กันฟอง 002728 ทุงชาง
63 นายสมพงศ กันตะนา 004714 ทุงชาง
64 นายสมบูรณ คันทะ 005141 ทุงชาง

หนาท่ี 16 บํานาญเขต 2



1 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง 015436 สพป. นาน 2
2 นางชลธิชา อุนเสียม 010236 สพป. นาน 2
3 นางมะลิทัย ฝนพรหมมินทร 010592 สพป. นาน 2
4 นางสุภารัตน บุญทา 013071 สพป. นาน 2
5 นางระเบียบ สิทธิชัย 006531 สพป. นาน 2
6 นางปาลิกา คําวรรณ 014386 สพป. นาน 2
7 น.ส.อัณณญาดา กิวัฒนา 010119 สพป. นาน 2

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย สพป.นาน เขต 2

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ



1 นายธรรมวัฒน สัตยวงศ 014713 เมือง 1
2 นายสุทน เตมีศักดิ์ 007575 เมือง 1
3 นายฉัตรชัย มีเกศ 009059 เมือง 1
4 นายประเทือง ใจมา 004937 เมือง 1
5 นางพิชญสินี อินตะสอน 003956 เมือง 1
6 นายกิติศักดิ์ แกวอินทร 014479 เมือง 1
7 นายกฎษฏี บุญศรี 007663 เมือง 1
8 นายสมควร นํ้าเย็น 013603 เมือง 2
9 นายอาคม กุลสุรินทร 006701 เมือง 2
10 นายดุสิต ยาใจ 009823 เมือง 2
11 นางปยนุช กาวิละแพทย 012331 เมือง 2
12 นายสุเชษฐ สิทธิสันติ์ 010997 เมือง 2
13 นายชุมพล ธราวรรณ 012620 เมือง 2
14 น.ส.กฤษณรัตน นาตัน 013731 เมือง 2
15 นางสุภารัตน วรรณวัตน 008111 เมือง 2
16 นางพริม เทพทิพย 013729 เมือง 2
17 นางสีลา สารรัตนะ 010681 เมือง 2
18 นายวรพล ผลคํา 016036 เมือง 2
19 นางอรชร สุดสวาสดิ์ 005751 เมือง 2
20 นางขจรศรี วัฒนสนธิ 013057 เมือง 2
21 นางวรรณจิตร อุปจักร 008050 เมือง 2
22 นายวินิตย จันตะวงค 9827 เมือง 2
23 นางจิราลักษณ เจดียกัน 006136 เมือง 2
24 นายสุพล ทิพยบุญศรี 006067 เมือง 3

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อ.เมืองนาน

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
กลุม ลายมือช่ือ

หนาท่ี 18 เมือง



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
กลุม ลายมือช่ือ

25 นางพิชาพัทธ ศิริพัชรเศรษฐ 007676 เมือง 3
26 นางวาสนา คนสูง 009210 เมือง 3
27 นางอรพิน พลอยสระศรี 005688 เมือง 3
28 นางจารุนันท ดีสีใส 008684 เมือง 3
29 นายรุงเรือง ปนนิตามัย 007539 เมือง 3
30 นายสมคิด นันคํา 013660 เมือง 3
31 นางสุมณีย ธนเศรษฐวรากิต 011680 เมือง 3
32 นางศิริวรรณ จะชาลี 012888 เมือง 3
33 นายธงชัย พุฒนา 010687 เมือง 3
34 นายทเวทร สิทธิวุฒิ 005977 เมอืง 3
35 นายเจน ดีสีใส 006344 เมือง 3
36 นายถวิล เจดียถา 010839 เมือง 3
37 นางขวัญเรือน ชมภู 008005 เมือง 3
38 นายสมพงษ พรมสาร 011035 เมือง 3
39 นายสามารถ ดีพรมกุล 013810 เมือง 3
40 นายเสมา ชัยศรี 006510 เมือง 4
41 นายสถิตย ดีสีใส 006344 เมือง 4
42 นายธงชัย ชอฟา 009267 เมือง 4
43 นายกิติพงษ ชมพูมิ่ง 0005661 เมือง 4
44 วาที่ รท. กฤษณะชัย ดีปนตา 012348 เมือง 4
45 นายวันชัย จันทาคํา 010207 เมือง 4
46 ส.ต.ต.สําราญ คําเฟองฟู 013451 เมือง 4
47 นางพานี ศรีนวลใหญ 014440 เมือง 4

หนาท่ี 19 เมือง



1 นายทินกร กระบิล 006455 ภูเพียง 1
2 นายเกษม ศรีวิชัย 005193 ภูเพียง 1
3 นายสิทธิพันธ ทิพยบุญศรี 004843 ภูเพียง 1
4 นางสมสาย หาฐตะ 004861 ภูเพียง 1
5 นายสมบูรณ รินทาว 007530 ภูเพียง 1
6 น.ส.วจี มูลหงษ 009123 ภูเพียง 1
7 นายธวัชชัย แตกุล 007851 ภูเพียง 1
8 นายกุลเชษฐ แกววี 014124 ภูเพียง 2
9 นายชาญวิทย ดีกัลลา 004040 ภูเพยีง 2

10 นายอัครพงษ ยินดี 013416 ภูเพียง 2
11 นางมนตรา ฟกมงคล 012976 ภูเพียง 2
12 นางวิไลพรรณ ปางนอย 007826 ภูเพียง 2

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอภูเพียง

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
กลุม ลายมือช่ือ



1 นายปราโมทย ใจสุดา 003586 เวียงสา 1
2 นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ 007480 เวียงสา 1
3 นายคนิท แจมเที่ยงตรง 008069 เวียงสา 1
4 วาที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง 012992 เวียงสา 1
5 นายวิเชียร พอจิต 015166 เวียงสา 1
6 นายเสรี โนเล่ียม 004920 เวียงสา 1
7 นายชัยยันต มูลทิ 014654 เวียงสา 1
8 นายพงศศักดิ์ จันตะโมกข 005882 เวียงสา 1
9 วาที่ร.ต.วิรัช นามพญา 009726 เวียงสา 1

10 นางประนมพร สมณะชางเผือก 014672 เวียงสา 1
11 นายประเสริฐ มะโนชัย 005434 เวียงสา 2
12 นายประเสริฐ สายหยุด 005274 เวียงสา 2
13 นายนิรันดร ยอดคํา 009524 เวียงสา 2
14 นายไพรวัน มีเงิน 012928 เวียงสา 2
15 นายธวัช ธรรมศิลป 012927 เวียงสา 2
16 นายสันติ มหายศนันท 013921 เวียงสา 2
17 นายชูชาติ อิ่นอาย 006349 เวียงสา 2
18 นางกัลยู วิศววงศพันธ 012439 เวียงสา 2
19 นางกวิสรา ศรีมูล 012638 เวียงสา 2
20 นายสกุล เสนา 005960 เวียงสา 2
21 นายสุทัศน ปนสอน 009307 เวียงสา 2
22 นายชูชาติ ใจแกว 008242 เวียงสา 3
23 นางจงจิตร วงคพุทธคํา 006919 เวียงสา 3
24 น.ส.สุบินรัตน รัตนศิลา 005840 เวียงสา 3

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอเวียงสา

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

หนาท่ี 21 เวียงสา



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

25 นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ 008585 เวียงสา 3
26 นางปรียานุช จาแสน 009960 เวียงสา 3
27 นายจํานงค สมมา 008869 เวียงสา 3
28 นายดามพ กันแกว 012455 เวียงสา 3
29 นายเกรียงศักดิ์ ทัศณีวรรณ 007811 เวียงสา 3
30 นายชัยวัฒน ดวงตา 005361 เวียงสา 3
31 นายบรม ทองสุข 010727 เวียงสา 3
32 วาที่ ร.ท.ไพรัช รัตนวรากร 012013 เวียงสา 3
33 นายคํานวณ มาเมือง 012395 เวียงสา 3
34 นายวิชัย ชัยมณี 009461 เวียงสา 3
35 วาที่ ร.ต.ไชยชาญ มณีกาศ 009300 เวียงสา 3
36 นายสกุล พงศธนาพร 008196 เวียงสา 4
37 นายประชัน ประเทศ 006497 เวียงสา 4
38 นายธวัชชัย ชนะพิศ 012702 เวียงสา 4
39 นายทวนศิษฏ นอยราช 013228 เวียงสา 4
40 นายนิติพันธ ปางนอย 011093 เวียงสา 4
41 นายคมสันต พุฒิมา 008914 เวียงสา 4

หนาท่ี 22 เวียงสา



1 นายสถิตยพงษ หมื่นโฮง 013518 บานตอง
2 นายสุชีพ เพียรวิฑูร 015319 บานกอ
3 นางสุรียพร ยามานะ 006681 บานพรหม
4 นายถนอม นันภิวงค 005261 ชุมชนบานนาคา
5 นายมานิตย จันทรนํ้าสระ 016160 บานหวยบง
6 นางพิชญาภัค กะรัตน 014697 บานนํ้าปาย
7 นายยุทธชัย ชมภู 006187 บานปาสัก
8 นายกฤษฎา เทพพงษ 015320 บานนํ้าพาง
9 น.ส.ศิรินุช บุญสินธุชัย 015340 บานรมเกลา

10 นายสวาง อินโองการ 012987 บานนํ้าตวง
11 นายนานนที คําแปงตัน 013021 มิตรมวลชน3
12 น.ส.จิราพร ตอดแกว 015580 บานก่ิวนํ้า

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอแมจริม

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ



1 นายศักดิ์ชาย รินนาศักดิ์ 013842 ชุมชนบานนาหลวง
2 นายบวร ทนันไชย 004318 บานนาราบ
3 นายสมชาย สารเถ่ือนแกว 013013 บานนาหลาย
4 นายกฤษดา อินแสง 009913 บานนา
5 นายกิจชัย ศรีประเสริฐ 009911 บานศาลา
6 นายภานุมาศ ปาฟอง 012747 บานเชียงของ
7 จ.อ.กฤตภาส นาทองเดช 011318 บานสถาน
8 นายวิชัย วงศนันท 005406 บานนํ้าลัด
9 นายบุญแตง ใจจันทร 014504 ชุมชนบานออย

10 นายเกียรติศักดิ์  ววงศรักไทย 010160 บานประกิตเวชศักดิ์
11 นายอดุลย โรงคํา 010073 บานสันทะ
12 นายโชคทวี สืบบุตร 004957 บานนาไค
13 นายศิริพงษ โนอินทร 009446 บานสาน
14 นางวรรณิภา ทัศนศิริ 015519 บานประกิตเวชศักดิ์
15 นายนิโรจน แกวกันทา 013166 ชุมชนบานออย
16 นายบุญชม ตะติ๊บ 005276 บานนาไค
17 นายวิรุฬ ทนันไชย 005275 บานใหม
18 นายธํารง งานวิชา 005915 บานเปา
19 นายมารุต กําธรกุล 009928 บานหัวเมือง
20 นางจิรพร วงศชัยพาณิชย 10520 บานหนองบัว
21 นายพยุง กองขัน 013768 บานหวยเลา
22 นายสุวัฒน เอี่ยมอุดม 012675 บานพืชเจริญ
23 นายฉัตรชัย ละพรม 005271 บานใหม

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอนานอย

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ



1 นายประสาท สารทอง 005569 นาหมื่น 1
2 นายศรีเจริญ อุดแดง 005284 นาหมื่น 1
3 นายวีระพงษ หาญณรงค 009022 นาหมื่น 1
4 นายธีร ทินกุล 013691 นาหมื่น 1
5 นายวรวิทย ทิศานุรักษ 010620 นาหมื่น 1
6 นายสงบ จินะแปง 009327 นาหมื่น 2
7 นายเอกชัย สุภา 012392 นาหมื่น 2
8 นายวิชาญ ปวนสุรินทร 014094 นาหมื่น 2
9 นายวิโรจน ใหมเทวินทร 11496 นาหมื่น 2

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอนาหมื่น

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ



1 นายเจริญ อุปถัมภ 009418 อ.บานหลวง
2 นายณิศชกฤต ฟุมเฟอย 009226 อ.บานหลวง
3 นายเกษม อายุยืน 004217 อ.บานหลวง
4 นายชยพล ศรีประดิษฐ 010541 อ.บานหลวง
5 นายอนันต ทาวคําพุ 004976 อ.บานหลวง
6 นางวิสา อุดเสน 012231 อ.บานหลวง

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอบานหลวง

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ



1 นายคํารณ จําเริญสุข 015294 ปาแลวหลวง
2 นายอนันต สายสูง 009476 ปาแลวหลวง
3 นายบุญเสริม เสนนันตา 009528 บานปาออย
4 นายสงัด ขันเพชร 011832 บานดูพงษ
5 นางละเอียด สําอางคอินทร 015134 บานดูพงษ
6 นายองอาจ จันติ๊บ 008143 บานโปงคํา
7 นายชูวิทย เชี่ยวสุวรรณ 013387 บานศรีบุญเรือง
8 นายธีระชัย เชียงทอง 011518 บานปาแดด
9 นายสมเกียรติ วงศสวัสดิ์ 010852 บานศรีนามาน

10 นางนฤมล พิมาลย 012235 บานหวยแฮว
11 นายกมล เชียงลา 015998 บานดอนไพวัลย

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอสันติสุข

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ



1 นางวิไลวรรณ นันตะ 015467 บานทาวังผา
2 นายชูวิทย วิทยา 008870 บานวังวา
3 นายทักษิณ กอนใหม 015557 บานทาค้ํา
4 นายพนม พรหมรักษ 014295 ชุมชนไตรคามฯ
5 นางสดใส สวนยศ 010092 ริมปาคา
6 นายธวัชชัย ยวงคํา 014279 บานสบขุน
7 นายสาธิต ชินกลาง 011586 บานทาวังผา
8 นายฤทธ์ิ ยานะ 013084 ชุมชนบานดอนตัน
9 นายณรงค ไชยเกิด 013888 บานปง

10 นายประยูร กิติวงค 009349 บานสบหนอง
11 นายวิชัย อวนศรีสุข 013705 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
12 นายอดุลย จิณะชิต 012192 บานดอยติ้ว
13 นายสุกิจ อิ่นแกว 012396 พัฒนานิคมวิทยา
14 นายพิทยา เขตบุญไสย 011606 บานคัวะ
15 นายณัฐกฤษฏ์ิ ปะทิ 013536 บานยู
16 นายธนวัฒน สุภา 004803 บานนาฝา
17 นายวิเชียร นันตะ 011700 บานพราว
18 นายอนุพงษ วงศสวัสดิ์ 013331 บานกง
19 นายนิเวช ตนะทิพย 013081 บานถอน
20 นางอุบลวรรณ มวงมี 005666 ไตรราษฏร
21 นายชุมพล วิชา 006235 บานนาหนุน 2
22 นายชาตรี อุนใจ 013028 บานนาหนุน 1
23 นายสมชาย นันทเสน 013114 แสนทองวิทยา

24 นายไสว ชางเงิน 006542 บานแหน

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอทาวังผา

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

หนาท่ี 28 ทาวังผา



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

25 นายเสนาะ อะทะ 013160 บานนํ้าแปง
26 นายศราวุฒิ ขันยา 013109 บานนํ้าพุรอน
27 นายภาคภูมิ ไชยยศ 012843 บานสันเจริญ
28 นายมนตชัย จาตุประยูร 007878 บานนํ้าลักใต
29 น.ส.มนตนภัส มโนการณ 011617 บานสบเปด
30 นายอธึก ปองคํารด 009319 บานนํ้าโมงปางสา

หนาท่ี 29 ทาวังผา



1 นายเสถียร คํารังษี 006736 ปว 1
2 นายองคการ วงคเรือง 013846 ปว 1
3 นางปรานอม อินบรรเลง 004835 ปว 1
4 นายสุชาติ กะรัตน 006079 ปว 1
5 นายสงา สายใจ 005210 ปว 1
6 นายนิพจน ปอมทองแดง 010399 ปว 1
7 นายทรรศนะ ชาวสาน 009238 ปว 1
8 นางกุลนิษฐ คัญชิง 005461 ปว 1
9 นายอรัญ วิเศษสุข 013007 ปว 1
10 น.ส.นันทรัตน สมมุติ 014851 ปว 1
11 นางดรุณี พิพิธภักดี 004771 ปว 1
12 นายมนัส คําชั่ง 005039 ปว 2
13 นางวราภรณ คันธเนตร 005073 ปว 2
14 นายชิต คําชั่ง 006533 ปว 2
15 นางวิภารัตน ปาคํา 006534 ปว 2
16 นายสุทัศน อินตะเสน 11801 ปว 2
17 นายเจริญ หลาแกว 013740 ปว 2
18 นายวิทย เฟยลุง 005039 ปว 2
19 นางลําใย หานิพัฒน 011801 ปว 2
20 นายเชาว สุฤทธิ์ 004888 ปว 2
21 นายภูมิพันธ ปรารมภ 007705 ปว 3
22 นายสวย บริคุต 11943 ปว 3
23 นางนิตยา วรนุช 011943 ปว 3
24 นางธิดา เสมอใจ 010832 ปว 3

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอปว

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

หนาท่ี 30 ปว



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

25 นางพรรณี เนตรทิพย 006530 ปว 3
26 นางเบญจวรรณ ปนเรือนแกว 011526 ปว 3
27 นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง 009699 ปว 3
28 นายชยพล คํายะอุน 012540 ปว 3
29 นายพรชัย บุญญา 011563 ปว 3
30 นายประจวบ รัตนแสงภักดี 005071 ปว 3
31 นายจรูญ จันตะวงค 011622 ปว 3
32 นายกิตติพงษ อินทะรังษี 012052 ปว 3
33 นายนิกาย อบเชย 008645 ปว 4
34 นายธีรยุทธ กันทะเสน 012076 ปว 4
35 นายรัตน จันทโคตร 008407 ปว 4
36 นายพนัส ฉายาวัฒน 013201 ปว 4
37 นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธ 013090 ปว 4
38 นายประยูร ศักดาศรี 006927 ปว 4
39 นางระวีวรรณ ทิศานุรักษ 011127 ปว 4
40 นายสิทธิพล พรหมมินทร 013925 ปว 4

หนาท่ี 31 ปว



1 นายเอนก กองคํา 9863 ชุมชนบานทุงชาง
2 นายทวี ธิขวัญ 9834 ชุมชนบานทุงชาง
3 นายณัฐพล ศาลาคาม 7671 ชุมชนบานเฟอยลุง
4 นายเดช ปญญาภู 13029 บานเวียงสอง
5 นายรัฐชวิชญ นาระทะ 13356 บานแพะกลาง
6 นายสงวน ตําผล 4375 บานนํ้าสอด
7 นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง 15963 บานปางแก
8 นายธวัชชัย นันทสวาง 6242 ไทยรัฐวิทยา 98 (งอบ)
9 นายบรรจง จิณะเสน 5219 ไทยรัฐวิทยา 98 (งอบ)

10 นายนนทภัทร มะโน 11675 บานนํ้าเลียง
11 นายผดุงศักดิ์ ลํานอย 11969 บานปอน
12 นายเสกสรร ใจประสงค 13857 มณีพฤกษ
13 นายไพบูลย ไชโย 11410 บานนํ้าลาด

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอทุงชาง

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ



  

 



1 นายธีรพันธุ บุญเกิด 5293 ชุมชนรัชดาฯ
2 นายทะเวช ฝปากเพราะ 10663 ชุมชนรัชดาฯ
3 นายสังวุฒิ เมธีเสริมสกุล 5421 บานสอเดนพัฒนา
4 นายคํารณ บุญเกษม 15195 บานพราวกลาง
5 นายสุภกิจ วรรณโกฏิ 4840 บานดอนสบเปอ
6 นายสําเนา คํามอญ 15458 บานนํ้าออ
7 นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย 9800 ไลออนสบานหนองปลา
8 นางอรุณนาถ ทิพยอุปถัมภ 13938 บานสบกอน
9 นายถนัด พงษขัน 14569 ชุมชนบานเจดีย
10 นายอรุณ เมธีวีรวัฒน 13203 บานนํ้าคา
11 นายสถิตย อุทุมพร 14868 ไตรมิตรวิทยา
12 น.ส.ติรัตน กองบุญ 10003 บานผานํ้ายอย
13 นายสัญชัย อินสองใจ 15221 บานหนอง
14 นายณรงค กันอาทา 11861 ไตรราษฎรสามัคคี
15 นายเฉลิมชัย นิลคง 6555 พระพุทธบาทวิทยา
16 นายธวัช ตระกูลสันติไมตรี 9414 พระพุทธบาทวิทยา
17 นายวรภพ รินฤทธิ 12423 บานใหม
18 นายเสกสรร ณ นาน 9864 บานดอนแทน

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอเชียงกลาง

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ



1 นายพิเชษฐ วงศสวัสดิ์ 14019 สองแคว
2 นายสมยศ สิงหคราช 7230 สองแคว
3 นายนิมิตร บุญขยาย 9922 สองแคว
4 นายพัฒนวิชญ พงษธนรินทร 15820 สองแคว
5 นางระนอง ทองสุข 8878 สองแคว
6 วาที่ร.ท. กฤษณพงษ ปงยศ 15370 สองแคว
7 นายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ 16191 สองแคว

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอสองแคว

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ



1 นายประเทือง สุนทร 13174 บานสะปน
2 นายปกรณ ศศิวัจนไพสิฐ 14580 บานสวา
3 นายสาคร วัฒนาสกุลไทย 13352 บานหางทางหลวง
4 นายอนันต ธิคํา 5604 บานสบมาง
5 นายจักรกฤษณ อุปจักร 13352 บานผักเฮือก
6 นายวิทยา ธุระอบ 16002 บานบอหยวก
7 น.ส.วชิราภรณ จะเฮิง 11316 บานขุนนํ้านาน
8 นายวสันต สอนแกว 13633 บานบอหลวง
9 วาที่ร.ท.ฤทธิกร พิเคราะห 12462 บานยอดดอยวัฒนา

10 นางรัตติกาล อินธรรม 14988 บานนาคอก

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอบอเกลือ

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ



1 วาที่ร.ต.วิเชียร ถาวงศ 14156 บานหวยโกน
2 นายเดชา ปงยศ 15842 บานเปยงซอ
3 นางวรวรรณ แสงศิริโรจน 7541 บานหวยฟอง
4 น.ส.ภทพร หวงประชากิจ 15762 หมอมเจาเจริญใจฯ
5 นายเดชรินทร อินพรม 17453 บานดาน
6 นายเทวา ศิริวิไลซ 14252 บานนํ้ารีพัฒนา
7 นายสมควร เชื้อเมืองพาน 10988 บานสบปน
8 นางจินตนา สิงคะปะ 16206 บานนํ้าชางพัฒนา
9 นายฉัตรชัย วรณัฐนันท 15851 บานปางแก

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
โรงเรียน ลายมือช่ือ



1 นายราเชนทร กาบคํา 011034 วิทยาลัยเทคนิคนาน
2 นายสุริยันห ดีปาละ 011643 วิทยาลัยเทคนิคนาน
3 น.ส.ภคมน คําราพิศ 014459 วิทยาลัยเทคนิคนาน
4 นางวาริณี ศรีวุฒิ 015113 วิทยาลัยเทคนิคนาน
5 นายวันชัย เพชรแกว 008392 วิทยาลัยเทคนิคนาน
6 นายทวี เฟยลุง 008238 วิทยาลัยเทคนิคนาน
7 นายเรวัตร สีเทา 011588 วิทยาลัยเทคนิคนาน
8 นายชัยวุฒิ สุธรรม 012187 วิทยาลัยเทคนิคนาน
9 นายสุรพล ผดุงพันธ 008026 วิทยาลัยเทคนิคนาน
10 นางพัฒนา ดวงพิกุล 011440 วิทยาลัยเทคนิคนาน
11 น.ส.กันยา ทองฟู 015866 วิทยาลัยเทคนิคนาน
12 นางมาลินี คฤหานนท 007498 กศน. นาน
13 นางเก้ือกูล อันพัฒนากุล 006951 กศน. นาน
14 พ.อ.อ.กฤตภาส สุขคํามี 015163 กศน. นาน
15 นายบรรจบ ธรรมสมบูรณ 010096 กศน. นาน
16 นายณัฐวัตร ศิริแกว 014782 กศน. นาน
17 นายพงศธร เดชบุรัมย 015972 กศน. นาน
18 นายสุรพล วุฒิ 008297 กศน. นาน
19 น.ส.ภัชรินทร หนอแกว 014797 กศน. นาน
20 นายมนัส มะโน 010237 กศน. นาน
21 นายวิโรจน ใจบุญ 011476 กศน. นาน
22 นางสมใจ ยาแกว 014878 กศน. นาน
23 นางอรพันธ เขื่อนอุน 014810 กศน. นาน
24 นางเบญจมาพร อินตะนัย 015330 กศน. นาน

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

หนวย จังหวัด

ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

หนาท่ี 38 จังหวัด



ลําดับ ช่ือ - สกุล
เลข

ทะเบียน
สังกัด ลายมือช่ือ

25 น.ส.จันทรแรม มะโนปา 015942 กศน. นาน
26 นางศิริพร ปนติ 014832 กศน. นาน
27 นายยอดยิ่ง ฟาสาร 012858 กศน. นาน
28 นายวีรศักดิ์ กาบคํา 015005 กศน. นาน
29 นางอัมพร ฟาสาร 008544 กศน. นาน
30 ผ.ศ. ธวัชชัย ซอนยนต 013188 มทร. ลานนานาน
31 นางปยะนุช รสเครือ 013148 มทร. ลานนานาน
32 ผ.ศ.นัตจุฑามณ เลิศลีลากิจจา 011849 มทร. ลานนานาน
33 ผ.ศ.สวาท สายปาระ 013512 มทร. ลานนานาน
34 นางเกษร กิจจะลักษณะ 007537 มทร. ลานนานาน
35 นายนิคม ลําเลา 006137 มทร. ลานนานาน
36 นายวิชัย หาดสาร 007814 มทร. ลานนานาน
37 นางธัญทิพย ศิริพรอัครชัย 015123 มทร. ลานนานาน
38 นางนงเยาว สารเถ่ือนแกว 012388 มทร. ลานนานาน
39 นางวิภาวรรณ จงชาญสิทโธ 012558 มทร. ลานนานาน
40 น.ส.ทิพวรรณ เจดียวงค 015350 มทร. ลานนานาน
41 นางนงนุช จิตตวงศพันธุ 008373 เทศบาลเมืองนาน
42 นายจริน แกวอินแสง 004969 เทศบาลเมืองนาน
43 นายณิชพน สวนพุฒ 015008 เทศบาลเมืองนาน
44 น.ส.กฤติกา ทองพันธ 012266 เทศบาลเมืองนาน
45 นางเยาวนี สายใจ 010572 เทศบาลเมืองนาน
46 นางนิตยา ปนแกว 010630 เทศบาลเมืองนาน
47 นางย่ิงพรรณ วรรณภุมิพันธ 013143 เทศบาลเมืองนาน
48 นางอําพัน พุฒิบรรพ 005099 เทศบาลเมืองนาน
49 นางทัศนีย นันทสวาง 004141 เทศบาลเมืองนาน
50 นายสิทธิศักดิ์ ธงเงิน 015329 เทศบาลเมืองนาน
51 นางศุภสิตา ณ นาน 004554 เทศบาลเมืองนาน
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52 นายอํานาจ หาญสงคราม 010413 เทศบาลเมืองนาน
53 นายมารุต วงศหลา 008812 เทศบาลเมืองนาน
54 นางจันทรเพ็ญ สีโน 014113 เทศบาลเมืองนาน
55 นางเสาวลักษณ รังสิอําพัน 010812 นานคริสเตียนศึกษา
56 นางสุภลักษณ ไชยสถาน 010493 นานคริสเตียนศึกษา
57 นายอุเทน ธิอาย 015105 นานคริสเตียนศึกษา
58 นางเปรมจิต พุทธวงศ 014644 นานคริสเตียนศึกษา
59 นายวุฒิพงษ สุตเกตุ 015258 นานคริสเตียนศึกษา
60 นางสุนันทา เงินยางแดง 008419 นานคริสเตียนศึกษา
61 น.ส.อาภรณ แปงคํา 013747 นานคริสเตียนศึกษา
62 นางอรัญญา โนกุญชร 013469 นานคริสเตียนศึกษา
63 น.ส.หทัยศิริ จรรยา 012210 นานคริสเตียนศึกษา
64 นางจุรีพร กุลาวาชัย 015826 นานคริสเตียนศึกษา
65 น.ส.ดวงดาว ไชยเขียว 015443 สารพัดชางนาน
66 น.ส.มยุรีย กองคํา 015061 สารพัดชางนาน
67 น.ส.นิลวรรณ มะโนขัด 012775 อนุบาลอยูวิทยา
68 นางอรวรรณ เวียงหก 011732 อนุบาลอยูวิทยา
69 นางวัฒนาพันธ เงินทอง 012279 อนุบาลอยูวิทยา
70 นายคํารณ สิงหวี 012442 ซินจง
71 นายสิทธิรัช ประเทศรัตน 009508 ซินจง
72 นางมณฑิรา ปนสา 013952 ซินจง
73 น.ส.วิไล รุงเรืองวิเศษกุล 012324 ซินจง
74 นายสันติ เพ็งแชม 010183 พิพิธภัณฑนาน
75 น.ส.ปยะนุช ทรงอภิวัฒนกุล 014258 นานปญญานุกูล
76 นางอัมพร ชุมวงศ 015926 นานปญญานุกูล
77 นางนันทิยา สุโนธร 015947 นานปญญานุกูล
78 น.ส.ปุชรัสมิ์ สุดใจ 015976 นานปญญานุกูล
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79 นางจุฑามาศ วีระพิเชฎฐ 004546 พระพุทธศาสนานาน
80 น.ส.กัลยา มงคล 016146 วัฒนธรรมนาน
81 นางกรองทอง จินดาสุรารักษ 016145 วัฒนธรรมนาน
82 นายปญญา พลเมืองดี 013051 การอาชีพเวียงสา
83 นายชํานาญ อันพัฒนากูล 005571 ศูนยการศึกษาพิเศษ
84 นายครองทรัพย พรมหมวังขวา 013359 อนุบาลนิธากร
85 นางกัลยา ทองสันท 014960 อนุบาลสุภาพวิทยา
86 นางปริญญาภรณ เขียวมูล 013979 อนุบาลสุวรรณรัตน
87 นายสมชาย พันธุแกว 010212 สนง. สกสค.
88 นางพรรณทิพย พาใจธรรม 013642 พรรณทิพยวิทยา
89 นางกัลยาพร พรหมกันดร 012443 พระคุณานุบาลแมจริม
90 นายวิทยา เจริญผล 013619 การอาชีพปว
91 นางรําไพ แกวเตชะ 011444 การอาชีพปว
92 นายวรพงศ วิบูลยศักดิ์ 01815 สมาชิกบําเหน็จ
93 นายเสนห กะรัตน 04836 สมาชิกบําเหน็จ
94 นายสถียร ตะติ๊บ 05277 สมาชิกบําเหน็จ
95 นายเปล่ียน สมณะชางเผือก 05354 สมาชิกบําเหน็จ
96 นายถนอม จันทรอินทร 06380 สมาชิกบําเหน็จ
97 นายวิจิตร ไชยมงคล 06816 สมาชิกบําเหน็จ
98 นายทิพากร จองไพจิตรสกุล 07017 สมาชิกบําเหน็จ
99 นายเกรียงศักดิ์ กอเกิดธนวัชร 07452 สมาชิกบําเหน็จ

100 นายอรรฐชัยธ รุงสิทธิมงคล 08066 สมาชิกบําเหน็จ
101 นายศิริ ศิริแกว 08170 สมาชิกบําเหน็จ
102 นายศรี สุทธการ 08289 สมาชิกบําเหน็จ
103 นายพนัส ดอยแดง 09142 สมาชิกบําเหน็จ
104 นายบุญชวย ยศอาจ 9558 สมาชิกบําเหน็จ
105 นางวราภรณ ยามานนท 11802 สมาชิกบําเหน็จ
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106 นายจรัส มารินทร 07358 สมาชิกลาออกจากราชการ
107 นางเอื้อมพร กองสาสนะ 08033 สมาชิกลาออกจากราชการ
108 นางเกษร อุดอาย 12206 สมาชิกลาออกจากราชการ
109 นายสุเชษฐ สองสียนต 07927 สหกรณออมทรัพย
110 นางสุนันทา สิทธิ 11512 สหกรณออมทรัพย
111 น.ส.ขนิษฐา วิบูลยศักดิ์ 13145 สหกรณออมทรัพย

หนาท่ี 42 จังหวัด



1 นายสงา ไชยภักษา 5810 กรรมการดําเนินการ
2 นายศักดิ์ดา พูลสุข 13984 กรรมการดําเนินการ
3 นายประกรณ ไชยวงศ 6271 กรรมการดําเนินการ
4 นายกฤษดา ศรีใจวงศ 7373 กรรมการดําเนินการ
5 นายวีระพันธ วรรณวัต 5662 กรรมการดําเนินการ
6 นายมงคล หมวกพิกุล 9631 กรรมการดําเนินการ
7 นายสุวรรณ ใจสวาง 4973 กรรมการดําเนินการ
8 นายธีระชัย แกวกุลฑล 6983 กรรมการดําเนินการ
9 นายธรรมศาสตร  หมื่นแกว 11178 กรรมการดําเนินการ

10 นายดวงเดช ธิเขียว 3957 กรรมการดําเนินการ
11 นายเฉลิมศักดิ์ อุนอกพันธุ 12402 กรรมการดําเนินการ
12 นายยุทธพงษ หาญยุทธ 7573 กรรมการดําเนินการ
13 นายสนอง กอนสมบัติ 7367 กรรมการดําเนินการ
14 นายบุญชวย ยศอาลัย 4186 กรรมการดําเนินการ
15 นายยุทธชัย  วงศบุญญานุวัฒน 6884 กรรมการดําเนินการ
16 นายวีระ ศรีตนไชย 5988 ผูตรวจสอบกิจการ
17 นายบุญนัก จาแสน 9844 ผูตรวจสอบกิจการ
18 ด.ต.ธนัญชัย แกวศรีงาม 14657 ผูตรวจสอบกิจการ
19 นางวรพรรณ ภัทรกรณ 14273 ผูตรวจสอบกิจการ
20 นางกรรณิการ ฆะปญญา 10239 ผูตรวจสอบกิจการ

รายช่ือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556

กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
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