
สหกรณออมทรพัยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากดั 

รายช่ือสมาชิกที่ไดรับเงนิฝากสะสมทรพัยในศกุรที่  30  เมษายน  2564  เวลา 13.00 น.   หนา  1 

ลําดับท่ี ยศ    ช่ือ ช่ือสกุล เลขท่ี หนวยงาน 

1 ด.ต.วัชรินทร โอทารัมย  ภ.จว.บุรีรัมย 

2 จ.ส.ต.พีรพรรณ ราชประโคน  นปพ. 

3 ส.ต.ท.ศราวุธ ออนสองช้ัน  นปพ. 

4 ด.ต.หญิงจรีรัตน หอไธสง  สภ.เมืองบุรีรัมย 

5 ด.ต.อนุสรณ สังขประเสริฐ  สภ.เมืองบุรีรัมย 

6 ด.ต.ทศพร โสมกุล  สภ.เมืองบุรีรัมย 

7 ด.ต.สุพล ฉิมจารย  สภ.เมืองบุรีรัมย 

8 ร.ต.ต.สุกาศ นามวงศา  สภ.เมืองบุรีรัมย 

9 ร.ต.ต.พินิจ จีนเปนวงศ  สภ.นามรอง 

10 ส.ต.อ.ชาญวิทย บุญชู  สภ.นามรอง 

11 ด.ต.ชวง ฉิมกูล  สภ.นามรอง 

12 ร.ต.ต.ชยางกูร ละมัยกุล  สภ.นามรอง 

13 ด.ต.เทพพิทักษ เจาประโคน  สภ.นามรอง 

14 ด.ต.มานพ ละเอียด  สภ.นามรอง 

15 ด.ต.สุรเชษฐ หรรษาวงค  สภ.นามรอง 

16 ร.ต.ต.พินิจ จันทรสวาง  สภ.นามรอง 

17 ด.ต.วรสิทธ์ิ อินพิทักษ  สภ.นามรอง 

18 ด.ต.สุพจน บุตรประโคน  สภ.ประโคนชัย 

19 ด.ต.สมพงษ จํานงประโคน  สภ.ประโคนชัย 

20 ร.ต.อ.เทพรักษ ราชประโคน  สภ.ประโคนชัย 

21 ด.ต.พล วิเศษนคร  สภ.ประโคนชัย 

22 ด.ต.ชัยธรรม หาญจิตสงบ  สภ.ประโคนชัย 

23 ด.ต.ศุภดิตถ สืบประเสริฐฉาย  สภ.ประโคนชัย 

24 ด.ต.สราวุธ บัวชิต  สภ.บานบัว 

25 ส.ต.ท.ธวัชชัย ทิพยโภชน  สภ.บานบัว 

26 ด.ต.สุพล ปุยะติ  สภ.บานบัว 

27 ด.ต.จิตร ปุยะติ  สภ.บานบัว 

28 ด.ต.ธีรพจน โกรดประโคน  สภ.บานบัว 

29 ด.ต.สถิต อุปนิ  สภ.บานบัว 

30 ด.ต.พยัคฆ คลายโศก  สภ.บานบัว 

31 ร.ต.อ.อัมพร ฤาชา  สภ.บานบัว 

32 ด.ต.ชาตรี ลอมกระโทก  สภ.ละหานทราย 

33 ร.ต.ต.อดุลย สมสมัย  สภ.ละหานทราย 

34 ร.ต.ต.อุดร เดิมทํารัมย  สภ.ละหานทราย 

35 ร.ต.ท.สมชาย ไพเราะ  สภ.ละหานทราย 
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36 ร.ต.อ.สายันต มาวิเศษ  สภ.ละหานทราย 

37 ด.ต.บุญพึ่ง ธงกระโทก  สภ.ละหานทราย 

38 ด.ต.สัมภาษณ ศิลปกษา  สภ.ละหานทราย 

39 ร.ต.ต.จํานงค เมธีสิริกุล  สภ.ละหานทราย 

40 ร.ต.อ.ศิววงศ สุดาปน  สภ.ละหานทราย 

41 ร.ต.ต.ชาญ พิมายกลาง  สภ.ละหานทราย 

42 ด.ต.ชัยยง ยังวารี  สภ.ละหานทราย 

43 ร.ต.อ.สมเจตน สนธ์ิใหม  สภ.ละหานทราย 

44 ด.ต.นิคม มาปะทา  สภ.ละหานทราย 

45 ด.ต.องอาจ ทองชาย  สภ.ละหานทราย 

46 พ.ต.ท.มานพ ทองพลับพลา  สภ.ละหานทราย 

47 ด.ต.วรรณธนชัย เย็งประโคน  สภ.ละหานทราย 

48 ด.ต.ประวัติ แสนดัง  สภ.ละหานทราย 

49 ร.ต.อ.ณัฐพงษ นาคศรี  สภ.ละหานทราย 

50 ร.ต.ท.วิเชียร ศิลา  สภ.ถาวร 

51 ร.ต.ท.อนันต พูนทักษิณ  สภ.หนองกี ่

52 ด.ต.กอบกาญจน รงคทอง  สภ.หนองกี ่

53 ด.ต.ประกอบ งาหอม  สภ.หนองกี ่

54 ด.ต.บุญสืบ นิธิภัทรปญญา  สภ.หนองกี ่

55 ด.ต.จําเนียร ชูโส  สภ.หนองกี่ 

56 ด.ต.ธนัช ปญญาสิทธ์ิ  สภ.หนองกี ่

57 ด.ต.ไพฑูรย  วิชาเกวียน  สภ.หนองกี ่

58 ร.ต.ท.ทองสุข โปรงทะเล  สภ.หนองกี ่

59 ร.ต.ต.วรวุฒิ โสนนอก  สภ.หนองกี ่

60 ด.ต.ชัยวัฒน วันพุดซา  สภ.หนองกี ่

61 ร.ต.ท.สมเกียรติ ไลกระโทก  สภ.หนองกี ่

62 จ.ส.ต.ชินภัสร สารคูณ  สภ.ลําดวน 

63 ร.ต.อ.สุพจน ผลสมหวัง  สภ.โนนดินแดน 

64 ร.ต.อ.สุทนต กระจางจิต  สภ.ชํานิ 

65 ด.ต.นิคม น้ิมหัตถา  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

66 ร.ต.ต.สุรพล เสาวพันธ  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

67 ร.ต.ต.นิพนธ เธียรวรรณ  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

68 ร.ต.ต.วิมล แกวสะเทือน  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

69 ร.ต.อ.สุเทพ แดงหมื่นไวย  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

70 ด.ต.ธเนศ ตรากลาง  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 
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71 ร.ต.ต.ณัฐภัทร ศรีอินทรออน  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

72 ด.ต.บุญธรรม กาญจนะ  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

73 ด.ต.สมบัติ ผลสมหวัง  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

74 ด.ต.สายชล จินเจา  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

75 ด.ต.หน่ึง ไชยมงคล  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

76 ร.ต.อ.ทํานอง ชัยชนะ  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

77 ด.ต.โยทิน เอบมนทล  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

78 ด.ต.โสภณ มาตา  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

79 ร.ต.อ.ประจักษ ภิญญมุขสาพงษ  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

80 ด.ต.จีระพันธ วาลีประโคน  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

81 ด.ต.ภัทรพนธ บุตรไทย  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

82 ด.ต.เกษมสุข แปนชุมแสง  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

83 ด.ต.สมใจ เหลือหลาย  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

84 ร.ต.ต.อิสรา อาภรณพงษ  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

     

 

 

 


