
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภธูรจงัหวดับุรีรัมย์ จ ำกดั 
รำยชื่อสมำชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวนัพธุที่  3 สิงหำคม 2559  เวลำ  14.00 น.      หน้ำ  1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ชื่อ-สกลุสมำชิก                          |เลขที่ |หน่วยงำน         |  รับจริง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1 0892/59  ด.ต.   สมศกัด์ิ วิเศษชมุพล                  2980  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    2 0893/59  ด.ต.   พรเทพ คสูนัเทียะ                     3162  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    3 0894/59  ด.ต.หญิง จรีรัตน์ ห่อไธสง                   4840  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    4 0895/59  ด.ต. วิทยำ คณะสำ                            4602  สภ.บ้ำนด่ำน          
    5 0896/59  ด.ต.  อ ำนวย เสียงดี                         6338  สภ.บ้ำนด่ำน          
    6 0897/59  ด.ต.  อำณตัิ สำบุตร                         5231  สภ.หนองสองห้อง       
    7 0898/59  ด.ต. รักพงษ์ สรงสระ                         5410  สภ.หนองสองห้อง       
    8 0899/59  ร.ต.ต.   นวพล เฮ่ประโคน (07)               2216  บ ำนำญ                
    9 0900/59  ด.ต.   ดิศำล พินิจสนุทรสำร                  3039  สภ.นำงรอง            
  10 0901/59  ด.ต.หญิง วนัเพ็ญ เลนนำแซง                  4639  สภ.นำงรอง            
  11 0902/59  ร.ต.ท.  ส ำรวย อบกลำง                        5806  สภ.นำงรอง            
  12 0903/59  ร.ต.อ.   ประสำท กนัยำเลิศ                   1575  สภ.ประโคนชยั         
  13 0904/59  ด.ต.  ประมำณ มำศรักษำ                      5498  สภ.ประโคนชยั         
  14 0905/59  ด.ต.   บณัฑิต ประเสริฐโส                    2944  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  15 0906/59  ด.ต.  ทวีป แสนฤทธ์ิ                         3762  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  16 0907/59  พ.ต.ต. สมศกัด์ิ วิเศษดี                     5739  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  17 0908/59  ด.ต.   วชัรินทร์ เฮงยศมำก                   5174  สภ.ละหำนทรำย         
  18 0909/59  ด.ต.   อทุยั ธรรมมำ                         5947  สภ.ละหำนทรำย         
  19 0910/59  ส.ต.ต.  วิษณ ุพรมดี                         6600  สภ.ละหำนทรำย         
  20 0911/59  ร.ต.ท.  มำนพ ขอชกูลำง                       4103  สภ.ถำวร              
  21 0912/59  ด.ต.    ณรงค์ ห่อไธสง                       2940  สภ.พทุไธสง           
  22 0913/59  ร.ต.ต.    ฉตัรมณี โพธิข ำ                    3243  สภ.พทุไธสง           
  23 0914/59  ร.ต.ท. วิโรจน์ บุญรอด                       3682  สภ.พทุไธสง           
  24 0915/59  ด.ต.  สรุะ โพธิข ำ                           5813  สภ.พทุไธสง  
  25 0916/59  ร.ต.ต.  ธนะเมศฐ์ ระวีชยัวงศ์                3905  สภ.สตกึ              
  26 0917/59  ด.ต.  ชำรินทร์ ทบัไธสง                      4608  สภ.สตกึ              
  27 0918/59  ด.ต.  จ ำเนียร วรรณธำนี                      6281  สภ.สตกึ              
  28 12 0919/59  ด.ต.   มำนพ ปำนใจนำม                       3194  สภ.บ้ำนกรวด          
  29 0920/59  ด.ต.   อ ำนำจ ล ำมะนำ                         4929  สภ.บ้ำนกรวด 
  30 0921/59  ด.ต. บริพตัร์ วำเสนัง                       3851  สภ.หนองไม้งำม        
  31 0922/59  จ.ส.ต.  นพนันท์ ภมูิฐำน                     6196  สภ.หนองไม้งำม        
  32 0923/59  ด.ต.    สวำท พลูพทุธำ                       5845  สภ.ห้วยรำช           



สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภธูรจงัหวดับุรีรัมย์ จ ำกดั 
รำยชื่อสมำชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวนัพธุที่  3 สิงหำคม 2559  เวลำ  14.00 น.      หน้ำ  2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ชื่อ-สกลุสมำชิก                          |เลขที่ |หน่วยงำน         |  รับจริง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
  33 0924/59  ด.ต.    พิชยั แสนยำมลู                      2478  สภ.โนนสวุรรณ         
  34 0925/59  ด.ต.  ชชัวำลย์ ดวงดี                        4638  สภ.โนนสวุรรณ         
  35 0926/59  ด.ต. จรัสแสง แอบศรีหำด                     4657  สภ.โนนดินแดง         
  36 0927/59  ร.ต.ท.  วฒุิภทัร เข็มรุกขำ                  5646  สภ.โนนดินแดง         
  37 0928/59  ด.ต.  สำยนัต์ เพชรโต                        6325  สภ.โนนดินแดง         
  38 0929/59  ด.ต.  กิตติศกัด์ิ วำรี                      4060  สภ.บ้ำนใหมไ่ชยพจน์   
  39 0930/59  ส.ต.ต.  ชนภทัร วรรณพฒัน์                   6627  สภ.บ้ำนใหมไ่ชยพจน์   
  40 0931/59  ด.ต.   ญำณวรรธน์ อฐัำทิพย์                 2773  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  41 0932/59  ด.ต.  โยทนิ เอ้บมนทล                        4510  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  42 0933/59  ด.ต.หญิง สภุำพร มำศิริ                      5027  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  43 0934/59  ด.ต.  ไพรินทร์ ละประโคน                     5577  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  44 0935/59  พ.ต.ท.  ถนอม พำจนัทกึ                       4851  สภ.แคนดง             
  45 0936/59  ด.ต.    ประภำส แก้วกัน้                     2160  สภ.ชมุแสง            
  46 0937/59  ส.ต.ต.  สพุร คมจอหอ                         6623  สภ.ชมุแสง            
  47 0938/59  ร.ต.ต.    อ ำนวย หนองหำญ                    4115  สภ.แคนดง             
  48 0939/59  ส.ต.ต.  ยทุธพงษ์ วงค์มำลี                   6607  สภ.บ้ำนกรวด  
  49 0940/59  ส.ต.ต.  วชัระ นิลศิริ                       6588  สภ.บ้ำนกรวด          
  50 0941/59  ร.ต.ต.   จอมพล พลูกลำง                     1791  ภ.จว.บร.             
  51 0942/59  จ.ส.ต.  ประสพโชค เคนน ำ้เที่ยง              6812  ภ.จว.บร.             
  52 0943/59  ส.ต.อ.  ธรรมชำติ ซมึรัมย์                   6798  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  53 0944/59  ด.ต.  ธนพฒัน์ แสนรัมย์                      6745  สภ.ล ำปลำยมำศ         
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภธูรจงัหวดับุรีรัมย์ จ ำกดั 
รำยชื่อสมำชิกกู้เงินเพ่ือซือ้รถจักรยานยนต์ที่จะได้รับในวนัพธุที่  3 สิงหำคม 2559  เวลำ  09.30 น.     หน้ำ  1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ชื่อ-สกลุสมำชิก                          |เลขที่ |หน่วยงำน         |  รับจริง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1                ด.ต. ธีรภทัร  จนัทลำภำ                         5293  สภ.บ้ำนบวั         
 
 
 


