
 
ข่าวประชาสัมพันธ ์

************************************** 
เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด ทุกท่านครับ 
 

       สหกรณอ์อมทรัพยต์ ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากดั ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารดังนี้ 
 

         1.  รายช่ือ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด ชุดที่ 55                    
ประกอบด้วย  

1. ด.ต.กษดิิ์เดช  วิชัยดษิฐ์   ประธานกรรมการ         โทรศัพท์  081 979 4495 
2. ร.ต.อ.ฉลอง   อิ่มมาก     รองประธานกรรมการ     โทรศัพท์  065 946 2259 
3. ด.ต.จิรศกัดิ ์ เรอืงเวช     รองประธานกรรมการ     โทรศัพท์  081 081 6801 
4. ด.ต.วรศกัดิ์  ร่มโพธิ์ทอง   เหรญัญิก                   โทรศัพท์  081 978 7227 
5. ด.ต.สรุชัย สุทธิช่วย        เลขานุการ                  โทรศพัท ์ 086 947 9950 
6. พ.ต.ท.ธงชัย  ทองใหญ ่   กรรมการ                   โทรศัพท ์ 089 724 9412 
7. ร.ต.อ.หญิงลภัส บญุเรือง  กรรมการ                   โทรศัพท ์ 082 287 8992 
8. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษ์หนู   กรรมการ                   โทรศัพท์  097 296 2449 
9. ด.ต.กฤษฏา เตวิชชะนนท์  กรรมการ                  โทรศัพท์  081 597 3603 
10. ด.ต.สญัชัย  สุขใส         กรรมการ                   โทรศพัท์  087 266 1842 
11. ด.ต.อรณุ  เกิดแก้ว        กรรมการ                   โทรศพัท์  088 752 4498 

 

         2. คณะกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด ชุดที่ 55  ไดแ้ตง่ตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆดังนี ้
        คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1. ด.ต.กษดิิ์เดช  วิชัยดษิฐ์    ประธานกรรมการ         โทรศพัท์  081 979 4495 
2. ร.ต.อ.ฉลอง   อิ่มมาก      รองประธานกรรมการ     โทรศพัท์  065 946 2259 
3. ด.ต.จิรศกัดิ ์ เรอืงเวช      รองประธานกรรมการ     โทรศพัท์  081 081 6801 
4. ด.ต.วรศกัดิ์  ร่มโพธิ์ทอง   เหรญัญิก                    โทรศพัท์  081 978 7227 
5. ด.ต.สรุชัย   สุทธิช่วย       เลขานุการ                  โทรศพัท ์ 086 947 9950  

 
 
 



 

หน้าที่ 2 
 

คณะกรรมการเงินกู้      ประกอบด้วย 
 

            1. ด.ต.กษดิิ์เดช  วิชัยดิษฐ ์ ประธานกรรมการ         โทรศพัท์  081 979 4495 
            2. ร.ต.อ.ฉลอง   อิ่มมาก  กรรมการ                   โทรศพัท์  065 946 2259 
            3. ร.ต.อ.หญิงลภัส บญุเรอืง กรรมการ                   โทรศพัท ์ 082 287 8992 
            4. ด.ต.อรณุ  เกิดแก้ว   กรรมการ                   โทรศพัท์  088 752 4498 
            5. ด.ต.วรศักดิ์  ร่มโพธิ์ทอง  กรรมการ/เลขานกุาร     โทรศพัท์  081 978 7227 
 
คณะกรรมการศึกษา      ประกอบด้วย 
 

            1. ร.ต.ต.วรานนท์ รักษ์หน ู ประธานกรรมการ         โทรศพัท์  097 296 2449 
            2. พ.ต.ท.ธงชัย  ทองใหญ ่  กรรมการ                   โทรศพัท์  089 724 9412 
            3. ด.ต.จิรศักดิ์  เรืองเวช   กรรมการ                   โทรศพัท์  081 081 6801 
            4. ด.ต.สญัชัย  สุขใส   กรรมการ                   โทรศพัท์  087 266 1842 
            5. ด.ต.กฤษฏา เตวิชชะนนท์    กรรมการ/เลขานกุาร     โทรศพัท์  081 597 3603 
 
             คณะกรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากดั ยืนยันว่า  “ จะด าเนนิการ
บริหารงานทกุวิถีทาง เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของสมาชิกทุกฝ่าย ตามหลกัการและวิธีการของสหกรณ์ 
และ ตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่น าองค์กรให้ก้าวหน้าและสมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุด”   
                                                 ขอบคณุครบั/ค่ะ 
  

คณะกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจสรุาษฎรธ์าน ีจ ากดั ชดุที ่55 
๒ ธ.ค. 2562 

********************** 
ผู้จัดการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจสุราษฎรธ์านี จ ากัด 
 

           นายประทักษ์  เพชรวารนิทร์     โทรศพัท ์ 077 201164-5 ต่อ 15    

                                                  มือถือ     089 4739990  

                               


