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บัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 
เร่ือง รายช่ือผูแทนสมาชิก กลุ�มขาราชการหรือลูกจางประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม� (กลุ�ม 1)  

ประจําป) 2562 จํานวน 126 ราย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 พล.ต.ต.พิเชษฐ   จีระนันตสิน ประธานกลุ�ม 35 ด.ต.บุญเลิศ   พูลผล  

2 ด.ต.สุธี   อินทกา   36 ด.ต.มงคล   คําวัง  

3 ร.ต.ท.ปรีชา   จันทร6หอม   37  ด.ต.สาคร   เตจ8ะ  

4 ด.ต.อุทัย   แก�นคํา   38 ด.ต.วิชัย   สารป;น  

5 ด.ต.ชยกร   จันธิมา   39 ร.ต.ท.สุพรรณ   หินหนุน  

6 ด.ต.ทองชัย   อินต8ะป;น   40 พ.ต.ต.สุริยะฎิษ   สุริยะธง  

7 พ.ต.อ.ฐาปนพงศ6   ชัยรังษี เลขานุการกลุ�ม 41 พ.ต.ท.ภาสกร   ปกป@งเมือง  

8 ร.ต.ท.ธีรวุฒิ   ประไพบูลย6   42 ร.ต.อ.อดิศักดิ์   สุกุลมลจันทร6  

9 พ.ต.ท.มารุต   ดาวนันท6   43 ด.ต.ไกรศิษย6   สายสินธุ6  

10 พ.ต.ท.สุนทร   อินใจคํา   44 พ.ต.อ.บุญส�งวิทย6   หองแซง  

11 ร.ต.อ.หญิง ดารณ ี  ลองอํ่า   45 ด.ต.หญิงกมลชนก   พรหมปฏิมา  

12 ร.ต.อ.สมบัติ   สุยะวา   46 ด.ต.นพพร   ยานะโค  

13 ด.ต.ยุทธนา   สุธรรม   47 ร.ต.อ.วิชัย   ขอบป)  

14 ด.ต.วิชิต   ไชยวงค6   48 พ.ต.อ.พงศธร   เตมีศักดิ์  

15 ด.ต.สายัน   ดีสา   49 จ.ส.ต.ปรัชญา   ป;ญญา  

16 ร.ต.ต.หญิงณัฐกานต6   ตื้อกันทะ   50 ร.ต.อ.จํานง   ดอกเรือนคํา  

17 ร.ต.อ.หญิงสินีนาฏ   แสนเตชะ   51 ด.ต.บุญชัย   ถุงคํา  

18 ส.ต.ท.รัตนพล   กันธรรม   52 ด.ต.จงเดช   เป)ยงเจริญ  

19 ร.ต.อ.ธนกฤต   นิธิกุลกาญน6   53 ร.ต.ท.เนตรดุลย6   กาพย6ไชย  

20 ร.ต.ท.เสริมศักดิ์   ปากองวัน   54 ด.ต.พิษณุ   เป)ยงเจริญ  

21 ร.ต.อ.อภิชัย   พันธุ6คงช่ืน   55 ด.ต.พิรุณ   ทรายมูล  

22 ด.ต.ไกรเวฐน6   กิตติวัจน6   56 ร.ต.อ.ธนวัฒน6   สุขมี  

23 ด.ต.พยุงศักดิ์   มาเรียน   57 ด.ต.หญิงจีรนันท6   ป;ญญาปาระ  

24 ด.ต.สุรสิทธ์ิ   อินเถิง  58 ด.ต.คณินพศิน   ศรีพายัพ  

25 ร.ต.ท.สุรพล   สุนทรนันท6  59 ร.ต.อ.บุญส�ง   สินธุมัด  

26 ร.ต.ท.วริษฐ6   ม่ังคั่ง  60 ร.ต.อ.องอาจ   บุญมาสม  

27 ด.ต.นัฐพงษ6   อินทรประสาท  61 ด.ต.มงคล   ชูสันติ  

28 ร.ต.ท.ภีรเดช   เกตทอง  62 ด.ต.อนุพนธ6   ทิพย6วงค6  

29 ร.ต.ต.ยงยุทธ   สุทําทาน  63 ร.ต.อ.นพดล   การินทร6  

30 ส.ต.ต.สิทธิพันธ6   อะนันลิขิต  64 ด.ต.ยุทธนา   ป;ญญาละ  

31 ร.ต.อ.ณรงค6   จายคํา  65 ส.ต.ท.สันติสุข   เลสัก  

32 ส.ต.ต.วัชรพงศ6   ถิ่นเดิม  66 ด.ต.สุวัฒน6   กันธา  

33 ส.ต.ต.ชนวีร6   รูซื่อ  67 ร.ต.ท.สวัสดิ์   ป;นดี  

34 ด.ต.วิเชียร   คําลือ  68 ด.ต.สวิง   ป;ญญาผาม  



ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

69 ด.ต.กฤษณพงษ6   เมืองมา  105 ร.ต.ท.วิจารย6   นวลแกว  

70 ด.ต.หญิงรัตติกาล   ป;ญสุวรรณ6  106 พ.ต.อ.ก่ําแกว   สุยาติ  

71 ร.ต.อ.อํานาจ    ตันหลา  107 ด.ต.อนุวัฒน6   ทะลัง  

72 ด.ต.ฐพัชษ6   ตาปJอม  108 ด.ต.สัมพันธ6   ดวงใจ  

73 ด.ต.จักรภพ   คงเสถียรพงษ6  109 ร.ต.อ.ศราวุธ   โยธา  

74 ร.ต.อ.ชัยฤทธ์ิ   ตาสม    110 ด.ต.โกสินทร6   ป;ญญาเหล็ก  

75 ร.ต.อ.บันฑิต   ระวโีล  111 ร.ต.ท.สมบัติ  ดวงประสิทธ์ิ  

76 ด.ต.สงกรานต6   ภูริสิทธ์ิโภคิน  112 ร.ต.ท.วีระพันธ6   อินต8ะแกว  

77 ด.ต.เกรียงศักดิ์   ชฎาวุฒิ  113 ด.ต.วรทร   พรมจันใจ  

78 ด.ต.ชลธร   ชัยลอม   114 ร.ต.อ.ศรัณย6   ศรีสอนใจ  

79 ด.ต.เนตร   แดงพิสิษฐ   115 ส.ต.ท.วิธวินท6   จันทร6สุวรรณ6  

80 ร.ต.อ.สมบูรณ6   ตาเขียว   116 พ.ต.ต.ไพโรจน6   ธรรมวงค6    

81 ด.ต.จรุณ   แสนตา   117 ร.ต.ท.สุวิทย6   จันทากาศ  

82 ด.ต.สมบัติ   นัยต๊ิบ   118 ด.ต.อนุสิษฐ6   ป@นยาโน  

83 ร.ต.ท.อุดม   วงค6วร   119 ส.ต.ท.พงศ6โภคัย   ไชยเสน  

84 ด.ต.พรชัย   จิตรบุญ   120 พ.ต.ท.ธัญญา   จันทร6ตา  

85 ด.ต.สุธี   เกษเจริญคุณ   121 ด.ต.ธนพงศ6พันธ6   ป;นหมื่น  

86 ด.ต.ย่ิงยอด   นํ้าท�วม  122 ร.ต.อ.เมศร6ศรศักดิ์   มูลเมือง  

87 ด.ต.อักษร   วิชัยทา  123 ด.ต.สงคราม   เชียงแสน  

88 พ.ต.อ.วิชาธร   ผิวพรรณ  124 ด.ต.สมบัติ   กูลเม็ง  

89 ด.ต.ศรทิพ   ทวีคุณ  125 ร.ต.อ.ไพรัตน6   วงค6คําปวน  

90 ร.ต.อ.บุญส�ง   การหม่ัน  126 ส.ต.ท.ณัฐพงศ6   ชุมภู  

91 ร.ต.อ.ศิริ   อินสม      

92 ส.ต.ท.ดิศักดิ์   กาวิเนตร      

93 ร.ต.อ.รุ�ง   รักสํารวจ      

94 ร.ต.อ.จรัญ   ไชยชมภู      

95 พ.ต.ท.มนตรี   ไกลถิ่น      

96 ด.ต.กิตติศักดิ์   วงศ6ใหม�        

97 ร.ต.อ.นิกร   ขัดสี      

98 ด.ต.เอก   เรือนแกว      

99 ร.ต.ท.ธีศิษฎ6   ทิศทา      

100 ร.ต.อ.อนันต6   กลนาวา      

101 ด.ต.หญิง บุษยา   มณีพิพัฒน6คุณากร        

102 พ.ต.อ.ชลเทพ   ใหม�ไชย        

103 ส.ต.ท.อิทธิชัย   ปNกคํา      

104 ด.ต.พัลลภ   แสงศิริโรจน6      

 


