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บัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 
เรื่อง รายชื่อผูแทนสมาชิก กลุ�มขาราชการหรือลูกจางประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม� (กลุ�ม 1)  

ประจําป) 2564 จํานวน 81 ราย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 พล.ต.ต.พิเชษฐ   จีระนันตสิน  35 ด.ต.พิษณุ   เป)ยงเจริญ  

2 ร.ต.ท.ปรีชา   จันทร6หอม  36 ด.ต.พิรุณ   ทรายมูล  

3 ด.ต.อุทัย   แก�นคํา   37 ด.ต.หญิงจีรนันท6   ป9ญญาปาระ  

4 ด.ต.ชยกร   จันธิมา   38 ด.ต.คณินพศิน   ศรีพายัพ  

5 ด.ต.ทองชัย   อินต;ะป9น   39 ด.ต.มงคล   ชูสันต ิ  

6 ร.ต.ท.ธีรวุฒิ   ประไพบูลย6   40 ร.ต.อ.นพดล   การินทร6  

7 พ.ต.ท.มารุต   ดาวนันท6  41 ด.ต.ยุทธนา   ป9ญญาละ  

8 พ.ต.ท.สุนทร   อินใจคํา   42 ส.ต.ท.สันติสุข   เลสัก  

9 ร.ต.อ.สมบัติ   สุยะวา   43 ด.ต.สุวัฒน6   กันธา  

10 ด.ต.ยุทธนา   สุธรรม   44 ร.ต.ท.สวัสดิ์   ป9นดี  

11 ด.ต.วชิิต   ไชยวงค6  45 ด.ต.สวิง   ป9ญญาผาม  

12 ด.ต.สายัน   ดีสา   46 ด.ต.กฤษณพงษ6   เมืองมา  

13 ส.ต.ท.รัตนพล   กันธรรม   47 ร.ต.อ.อํานาจ    ตันหลา  

14 ร.ต.อ.ธนกฤต   นิธิกุลกาญน6   48 ด.ต.ฐพัชษ6   ตาปCอม  

15 ร.ต.ท.เสริมศักดิ์   ปากองวัน   49 ด.ต.จักรภพ   คงเสถียรพงษ6  

16 ร.ต.อ.อภิชัย   พันธุ6คงชื่น  50 ร.ต.อ.บันฑิต   ระวโีล  

17 ด.ต.ไกรเวฐน6   กิตติวจัน6  51 ด.ต.เกรียงศักดิ์   ชฎาวุฒ ิ  

18 ด.ต.พยุงศักดิ์   มาเรียน   52 ด.ต.ชลธร   ชัยลอม  

19 ด.ต.สุรสิทธิ์   อินเถิง   53 ด.ต.เนตร   แดงพิสิษฐ  

20 ด.ต.นัฐพงษ6   อินทรประสาท   54 ด.ต.จรุณ   แสนตา  

21 ร.ต.ท.ภีรเดช   เกตทอง   55 ด.ต.สมบัต ิ  นัยติบ๊  

22 ร.ต.ต.ยงยุทธ   สุทําทาน   56 ร.ต.ท.อุดม   วงค6วร  

23 ด.ต.วิเชียร   คําลือ   57 ด.ต.พรชัย   จิตรบญุ  

24  ด.ต.สาคร   เตจ;ะ  58 ด.ต.สธุี   เกษเจริญคุณ  

25 ด.ต.วชิัย   สารป9น  59 ด.ต.อักษร   วิชัยทา  

26 ร.ต.ท.สุพรรณ   หินหนุน  60 ร.ต.อ.บุญส�ง   การหมั่น  

27 พ.ต.ต.สุริยะฎิษ   สุริยะธง  61 ส.ต.ท.ดิศักดิ์   กาวิเนตร  

28 พ.ต.ท.ภาสกร   ปกปIงเมือง  62 พ.ต.ท.มนตร ี  ไกลถ่ิน  

29 ด.ต.ไกรศิษย6   สายสินธุ6  63 ด.ต.กิตติศักดิ ์  วงศ6ใหม�    

30 ด.ต.หญิงกมลชนก   พรหมปฏิมา  64 ร.ต.อ.นิกร   ขัดส ี  

31 ร.ต.อ.วิชัย   ขอบป)  65 ด.ต.เอก   เรือนแกว  

32 พ.ต.อ.พงศธร   เตมีศักดิ์  66 ร.ต.ท.ธีศิษฎ6   ทิศทา  

33 ด.ต.บุญชัย   ถุงคํา  67 ด.ต.หญิง บุษยา   มณีพิพัฒน6คุณากร   

34 ด.ต.จงเดช   เป)ยงเจริญ  68 พ.ต.อ.ชลเทพ   ใหม�ไชย    



ลําดับ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
69 ส.ต.ท.อิทธิชัย   ปKกคํา  105    

70 ด.ต.พัลลภ   แสงศิริโรจน6  106    

71 พ.ต.อ.ก่ําแกว   สุยาติ  107    

72 ด.ต.อนุวัฒน6   ทะลัง  108    

73 ด.ต.สัมพันธ6   ดวงใจ  109    

74 ร.ต.อ.ศราวุธ   โยธา  110    

75 ด.ต.โกสินทร6   ป9ญญาเหล็ก  111    

76 ร.ต.ท.สมบัติ  ดวงประสิทธิ์  112    

77 ด.ต.วรทร   พรมจันใจ  113    

78 ด.ต.อนุสิษฐ6   ปIนยาโน   114    

79 ส.ต.ท.พงศ6โภคัย   ไชยเสน   115    

80 ด.ต.ธนพงศ6พันธ6   ป9นหมื่น  116    

81 ด.ต.สมบัติ   กูลเม็ง  117    

 



 

 

2564  จาํนวน 27 ราย 



 

2564  จาํนวน 6 ราย 



 

 

2564  จาํนวน 65 ราย 



 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ�วิสามัญ 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด  
คร้ังท่ี 1/2564  

วัน เสาร� ท่ี 27 กุมภาพันธ� 2564 
 หอประชุมสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานในท่ีประชุมแจ/งให/ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 2.1  การพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ ประจําป2 2564           

แทนตําแหน�งเดิมท่ีว�างลง จํานวน 1 ตําแหน�ง 
 2.2 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป2 2564 แทน

ตําแหน�งเดิมท่ีว�างลง จํานวน 8 ตําแหน�ง 
 2.3 การพิจารณาเลือกตั้งผู/ตรวจสอบกิจการ ประจําป2 2564 แทน

ตําแหน�งเดิมท่ีว�างลง จํานวน 4 ตําแหน�ง 
 2.4  รายงานผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ ประจําป2 2564              

แทนตําแหน�งเดิมท่ีว�างลง จํานวน 1 ตําแหน�ง 
 2.5 รายงานผลการเลือกตั้ งกรรมการดําเนินการ ประจําป2  2564              

แทนตําแหน�งเดิมท่ีว�างลง จํานวน 8 ตําแหน�ง 
 2.6 การรายงานผลการเลือกตั้งผู/ตรวจสอบกิจการ ประจําป2 2564             

แทนตําแหน�งเดิมท่ีว�างลง จํานวน 4 ตําแหน�ง  
  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องข/อเสนอแนะของหน�วยงานท่ีเกี่ยวข/อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอื่นๆ  
 


