
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำกัด 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงินสามัญท่ีจะได้รับเงินในวันองัคำรท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 เวลำ 14.00 น.        หน้ำ  1 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 0155/65  ร.ต.ท.   สุรัตน์ ช่วงชิง    0774  บ ำนำญ                
    2 0156/65  ร.ต.ต.   ทรงศักดิ์ ศิริเดชมงคลกุล       0902  บ ำนำญ                
    3 0157/65  ร.ต.ท.   อนนท์ จัดไธสง                  1157  บ ำนำญ                
    4 0158/65  ร.ต.อ.    พิจิตร ฉำยำ     1220  บ ำนำญ                
    5 0159/65  ร.ต.อ.   ทวีชัย ตำปรำบ                 1286  บ ำนำญ                
    6 0160/65  ร.ต.ต.   ประสำน ทวันเวช                     1420  บ ำนำญ                
    7 0161/65  ร.ต.ท.   เกรียงไกร วรเชษฐ์              1481  บ ำนำญ                
    8 0162/65  ร.ต.อ.   พิสิษฐ์ จันทร                  1580  บ ำนำญ                
    9 0163/65  ร.ต.ต.   ธนำเดช ช่ืนมะเริง              1701  บ ำนำญ                
   10 0164/65  ร.ต.อ.  สนิท กิ่งชัยภูมิ                 3713  บ ำนำญ                
   11 0165/65  ร.ต.อ.    สุนทร วำมไธสง                     3727  บ ำนำญ                
   12 0166/65  ร.ต.อ.   ดัด ดกประโคน                   3990  บ ำนำญ                
   13 0167/65  ร.ต.ต.  ธนิตศักดิ์ พุฒิเชำว์วัฒน์           3999  บ ำนำญ                
   14 0168/65  พ.ต.ท.  ธีระพงษ์ สำริกำ                 5069  บ ำนำญ                
   15 0169/65  ร.ต.อ.    อภิสิทธิ์ พลหล้ำ                  6025  ภ.จว.บร.             
   16 0170/65  ด.ต.   กฤษฎำ ตู้ส ำรำญ                       6538  ภ.จว.บร.             
   17 0171/65  ร.ต.ต   อนุสรณ์ สังข์ประเสริฐ               2450  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   18 0172/65  ด.ต. พลรพี ขบวนรัมย์                        4924  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   19 0173/65  ส.ต.ท.  ภูมิ ผิวนิ่ม                        6892  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   20 0174/65  ด.ต.  จักรี ดีด้วยชำติ                      5629  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   21 0175/65  ด.ต.  ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์                   6287  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   22 0176/65  ด.ต.  สุทิน นกแก้ว                          6427  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   23 0177/65  ส.ต.ท.  ณัฐพงษ์ ชุดไธสง                     6885  สภ.บ้ำนด่ำน          
   24 0178/65  ด.ต.หญิง วันเพ็ญ เลนนำแซง                   4639  สภ.นำงรอง   
   25 0179/65  ด.ต.  ธนำยุทธ สงสำร                         5522  สภ.นำงรอง            
   26 0180/65  ส.ต.ท.ธีรปภำกร นวลศรี                       7151  สภ.นำงรอง            
   27 0181/65  ส.ต.ท.  ชิษณุพงศ์ อินทร์ผลสุข               6843  สภ.บ้ำนบัว           
   28 0182/65  ส.ต.ต. อนิรุต อุบัวบล                       7239  สภ.บ้ำนบัว           
   29 0183/65  ร.ต.ต.   บรรจง แสนลำด                       3413  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   30 0184/65  ด.ต.  พันเดช จงสง่ำกลำง                     6952  สภ.ละหำนทรำย         
 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำกัด 
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   31 0185/65  พ.ต.ท.  อ ำนำจ ชัยช่วย                       6218  สภ.ถำวร              
   32 0186/65  ด.ต.  ทวีพงษ์ โพธิข ำ                        3917  สภ.พุทไธสง           
   33 0187/65  ด.ต.  กิตติพันธ์ ประเสริฐแก้ว               4631  สภ.พุทไธสง           
   34 0188/65  ร.ต.ต.  ธีระกุล บูรภักดิ์                   5245  สภ.พุทไธสง           
   35 0189/65  ด.ต.    ประยุทธ คะเชนทร                     5113  สภ.โคกกระชำย         
   36 0190/65  พ.ต.ต.วงเดือน ค ำศรี                         7220  สภ.โคกกระชำย         
   37 0191/65  ร.ต.อ.  ใจเพชร โอดฉิมพลี                    5650  สภ.หนองไม้งำม        
   38 0192/65  ส.ต.ต.สุทัศน์ ช ำนำญเท                       7087  สภ.หนองไม้งำม        
   39 0193/65  ด.ต.  ชัยยุทธ์ จวงพันธ์                     6139  สภ.คูเมือง           
   40 0194/65  ส.ต.อ.  ณรงศักดิ์ ตอนต ำรัมย์                6624  สภ.คูเมือง           
   41 0195/65  ด.ต.    สิริทัศน์ สุรัตน์ภิรมย์             3028  สภ.หนองหงส์          
   42 0196/65  ด.ต.    ปรีชำ ยิ้มชัยภูมิ                   2807  สภ.ห้วยรำช           
   43 0197/65  ด.ต.  ประวิทย์ นำมหงษำ                      4579  สภ.ห้วยรำช           
   44 0198/65  พ.ต.ต.  เลิศชำย วงศ์อนุชิต                  6423  สภ.ห้วยรำช           
   45 0199/65  ร.ต.ต    สมชำย อินท ำนุ                      6092  สภ.โนนสุวรรณ         
   46 0200/65  ร.ต.ท.    สง่ำศรี ด ำรีย์                    3956  สภ.โนนดินแดง         
   47 0201/65  ด.ต.  วินัย ไปวันเสำร์                      6226  สภ.โนนดินแดง         
   48 0202/65  ร.ต.อ.  ธรรมรงค์ จีนฉำยยำ                   6947  สภ.โนนดินแดง    
   49 0203/65  ร.ต.อ. สุวิทย์ บรรหำร                       1294  บ ำนำญ                
   50 0204/65  ร.ต.ท.  วุธสรำ กำระเกตุ (13)                3207  บ ำนำญ                
   51 0205/65  ส.ต.อ.  วรเทพ ภิรมย์นำค                     7063  สภ.บ้ำนบัว           
   52 0206/65  ส.ต.อ.ยุทธเดช เวทย์ภัทร                     7259  สภ.ช ำนิ              
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำกัด 
รำยชื่อสมำชิกกู้เงินเพื่อซ้ือเทคโนโลยีในการสือ่สารท่ีจะไดร้ับในวันอังคำรท่ี 1 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2565 เวลำ 09.30 น.     หน้ำ  1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 T002/65  ร.ต.ต.คณำธิป  วิเศษรัมย์    3476  สภ.กระสัง                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             


