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1 นางสาววิลาสินี  พวงพุ่ม กลุ่มเกษตรกร
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่บา้นร้อง งาว

2. กลุ่มเกษตรกรท านาบา้นแหง งาว
3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนจางเหนือ แม่เมาะ

2 นางสาวกิตติญา แก้วบญุเรือง กลุ่มเกษตรกร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ผสมผสานบา้นดง แม่เมาะ

2. กลุ่มเกษตรท าสวนบา้นแค่ เมือง
3. กลุ่มเกษตรกรท านาบา้นเปา้ เมือง
4. กลุ่มเกษตรกรท าสวนปงแสนทอง เมือง

3 นายกุลธวัช    ทองอยู่ กลุ่มเกษตรกร เมือง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1. กลุ่มเกษตรกรท านาบา้นเอื้อม เมือง
ช านาญงาน 2. กลุ่มเกษตรกรท านาชมพู เมือง

3. กลุ่มเกษตรกรท านาบอ่แฮ้ว (ช าระบญัช)ี เมือง
4 นางประนอม  ชุมภูสืบ กลุ่มเกษตรกร

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1. กลุ่มเกษตรกรท านาปงเตา งาว
ช านาญงาน 2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลปงเตา งาว

5 นางนฤมล   ค ามาบตุร กลุ่มเกษตรกร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1. กลุ่มเกษตรกรท านาสามัคคี แม่เมาะ

ช านาญงาน 2. กลุ่มเกษตรท านาสบปา้ด แม่เมาะ
6 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์ กลุ่มเกษตรกร

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 1. กลุ่มเกษตรกรท านาต้นธงชัย เมือง

1 ว่าง สหกรณ์
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

2 นางขวัญฤทยั   สุวรรณ กลุ่มเกษตรกร
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เสริมขวา เสริมงาม

2. กลุ่มเกษตรกรท านาเสริมขวา เสริมงาม
3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทุ่งงาม เสริมงาม
4. กลุ่มเกษตรกรท านาเสริมซ้าย เสริมงาม
5. กลุ่มเกษตรกรท านานาแส่ง เกาะคา
6. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองหล่ม หา้งฉัตร
7. กลุ่มเกษตรกรท านาวอแก้ว หา้งฉัตร
8. กลุ่มเกษตรท าสวนวอแก้ว หา้งฉัตร
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3 นายสกุล   ฟูเฟื่อง กลุ่มเกษตรกร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 1. กลุ่มเกษตรกรท านาศาลา เกาะคา

2. กลุ่มเกษตรกรท านาทา่ผา เกาะคา
3. กลุ่มเกษตรกรท านาวังพร้าว เกาะคา
4. กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาแก้ว เกาะคา
5. กลุ่มเกษตรกรท าสวนล าปางหลวง เกาะคา
6. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ล าปางหลวง เกาะคา
7. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์สามัคคี เกาะคา
8. กลุ่มเกษตรกรท าสวนใหม่พัฒนา เกาะคา
9. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์วอแก้ว หา้งฉัตร

4 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปนั กลุ่มเกษตรกร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ 1. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองหล่ม หา้งฉัตร

2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เมืองยาว หา้งฉัตร
3. กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองยาว หา้งฉัตร
4. กลุ่มเกษตรกรท านาแม่สัน หา้งฉัตร
5. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์แม่สัน หา้งฉัตร
6. กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะคา เกาะคา
7. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์แม่ปุ้มหลวง เกาะคา
8. กลุ่มเกษตรกรท านาไหล่หนิ เกาะคา

9. กลุ่มเกษตรกรท าไร่นาสวนผลมต าบลวอแก้ว หา้งฉัตร
10.กลุ่มเกษตรกรท าสวนผสมผสานเวียงตาล หา้งฉัตร

5 นางอมรรัตน์   บวัภิบาล กลุ่มเกษตรกร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1. กลุ่มเกษตรกรท าไร่น้ าโจ้ แม่ทะ
ช านาญงาน 2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ดอนไฟ แม่ทะ

3. กลุ่มเกษตรกรท านาลุ่มน้ าจาง แม่ทะ
4. กลุ่มเกษตรกรท านาบา้นกิ่ว แม่ทะ
5. กลุ่มเกษตรกรท าสวนฮักน้ าจาง แม่ทะ

1 นางสาวเอมอร   จันทร์เปง็ผัอ กลุ่มเกษตรกร
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 1. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลแม่กัวะ สบปราบ

2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่สบปราบ สบปราบ
3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่สมัย สบปราบ
4. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลสมัย สบปราบ
5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่นายาง สบปราบ

2 นายสมบติั   ชมภูศรี กลุ่มเกษตรกร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1. กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมต าบลเวียงมอก เถิน
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ช านาญงาน 2. กลุ่มเกษตรกรท านาแม่ปะ เถิน
3 นายศักด์ิศิริ  ศิริจารุจรรยากุล กลุ่มเกษตรกร

เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเวียงมอก เถิน

1 นายสนทิ  หรัิญพิพัฒนพ์งศ์ กลุ่มเกษตรกร
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 1. กลุ่มเกษตรกรท านาบา้นสา แจ้หม่

2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เมืองมาย แจ้หม่
3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนแจ้หม่ แจ้หม่
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ปงดอน แจ้หม่
5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่แจ้หม่ แจ้หม่

2 นายจรัส    ใจกาวัง กลุ่มเกษตรกร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1. กลุ่มเกษตรกรท านาร่องเคาะ วังเหนอื
อาวุโส 2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ร่องเคาะ วังเหนอื

3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ต าบลวังทอง วังเหนอื
4. กลุ่มเกษตรกรท านาวังทอง วังเหนอื

3 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวียน กลุ่มเกษตรกร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสายน้ าแร่แจ้ซ้อน เมืองปาน
ช านาญงาน 2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่เมืองปาน เมืองปาน

1 นายณรงค์ฤทธ์ิ   กุลกฤตยารัตน์ สหกรณ์
1. นิคมสหกรณ์หา้งฉัตร จ ากัด หา้งฉัตร
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นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร


