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บัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จาํกัด 
เรื่อง รายช่ือผูแทนสมาชิก กลุ�ม ขาราชการบํานาญ (กลุ�ม 4) ประจําป" 2562 จํานวน 67 ราย 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 พ.ต.อ.วโิรจน- เกษาพร  35 ร.ต.ท.ณรงค- ชัยวัง  

2 พ.ต.อ.จําเริญ ชัยมงคล  36 ร.ต.ท.นิคม ป3ญญาสูง  

3 พล.ต.ต.พรชัย พักตร-ผ�องศรี  37 ร.ต.ท.นพพร สิทธิชัย  

4 ร.ต.อ.อนันต- กันทะใจ  38 ร.ต.ท.อภิสิทธ์ิ เมืองมูล  

5 ร.ต.ท.พัฒน- หอมนาน  39 ร.ต.ท.อุทัย ไชยเมืองใจ  

6 ร.ต.อ.สมเพชร สมศักดิ์  40 ร.ต.ท.พิเชษฐ- สมโน  

7 ด.ต.องอาจ นพฤทธ์ิ เลขานุการกลุ�ม 41 ร.ต.ต.วินัย วิพัฒนการกุล ประธานกลุ�ม 

8 ร.ต.ท.ทองอยู� เช้ือยัง  42 ร.ต.ต.วินัย ปDณฑะสุต  

9 ร.ต.ท.อินหล�อ พรหมสุวรรณ-  43 ร.ต.ต.สุเวช คุณเศรษฐ-  

10 ร.ต.ท.วรวิทย- ใจเงิน  44 ร.ต.ท.ปราโมทย- อนุพันธุ-  

11 ร.ต.อ.บรรเจิด กาญจนาพิทักษ-  45 ร.ต.ต.เอนก ไชยกุล  

12 ร.ต.ท.ณรงค- พงษ-ดวง  46 พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตันคําปวน  

13 ร.ต.ต.อนุกูล บรรเลงประดิษฐ-  47 ร.ต.ท.ถวัลย- ปDงคําพิชัย  

14 ร.ต.ท.อินทร-เนตร คําวงศ-ษา  48 ร.ต.ต.สุรพล คําแหลง  

15 ร.ต.อ.ชัยวิทย- ปDGนคํา  49 ร.ต.อ.เอนก นุชัย  

16 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ ทองเงา  50 ร.ต.ต.ขจร เพียรพนัสสัก  

17 ร.ต.อ.อนุศักดิ์ มูลยศ  51 ร.ต.ต.สาคร พัลวัล  

18 ร.ต.อ.ไพโรจน- อํ่ารอด  52 ร.ต.ต.โสภณ เพ็งแช�ม  

19 ร.ต.ต.ไพศาล ไชยวงค-ญาติ  53 ร.ต.ท.ลิขิต ผ�องผุด  

20 ร.ต.อ.เจียก ชัยวงค-  54 ร.ต.ท.สมพล คําปIก  

21 ร.ต.อ.วรทัศน- ธาวงศ-  55 ร.ต.ต.ธวัช วันณาพูล  

22 ร.ต.อ.ไพบูลย- แสงวงศ-  56 ร.ต.ท.ถนัด ไชยแกว  

23 ร.ต.อ.อดุลย- อินป3Jนแกว  57 ร.ต.อ.มล.ไกรทอง ศรีธวัช  

24 ร.ต.ท.สน่ันชาติ ศรีตา  58 ร.ต.อ.ประชัญ ขันแกว  

25 ร.ต.ท.ยุทธพงศ- เมืองใจ  59 ร.ต.ท.ศิริวัฒน- ป3ญญาด ี  

26 ร.ต.ท.สุพรรณกุญชร เมืองอินทร-  60 ด.ต.ศึกหาญ หาญสงคราม  

27 ร.ต.ท.โสภณ ขอดแกว  61 ร.ต.ท.ปรีดา ดวงดี  

28 ร.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปDนตาวะนา  62 ร.ต.อ.บุญเทียม กุญชร  

29 ร.ต.ท.ฉลอง ใจมัง  63 ร.ต.ท.สิงห-คํา ชูชัยยา  

30 ร.ต.ท.อลงกรณ- ศรีชัย  64 ร.ต.ท.พีระพล ดาวังปา  

31 ร.ต.ท.พิเชฎฐ- อัญชุลีมงคล  65 ร.ต.ต.ดวงคํา เรือนชุ�มเชย  

32 ร.ต.ท.พิชิต ไชยคุณ  66 ร.ต.ท.นนท- อินตุ�น  

33 ด.ต.ประมาณ เรืองแสน  67 ร.ต.ท.ณัฐพล ตันศรีนวล  

34 ร.ต.ท.ศักดิชาย จันทร-เสนา      


