
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลําดับ เลขสัญญา | ชื่อ-สกุลสมาชิก |เลขที่ |หนวยงาน | รับจริง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 0860/59 ด.ต.  สุพัฒน สายพันธ 4470 ภ.จว.บร.
2 0861/59 ด.ต. อธิวัฒน ปติประวัติพงษ 5763 ภ.จว.บร.
3 0862/59 ด.ต. บุญชู โรจนสุกิจ 4688 สภ.เมืองบุรีรัมย
4 0863/59 จ.ส.ต.  สมชาย สุทธิ 5144 สภ.เมืองบุรีรัมย
5 0864/59 ด.ต.  ประดิษฐ แชมรัมย 6225 สภ.เมืองบุรีรัมย
6 0865/59 ส.ต.ต.  เอกลักษณ นอขุนทด 6649 สภ.เมืองบุรีรัมย
7 0866/59 ร.ต.ต.   สมศักด์ิ ศรีสะอาด 3677 สภ.บานดาน
8 0867/59 ร.ต.อ. สุวิทย บุตรศรีภูมิ 3777 สภ.บานดาน
9 0868/59 ร.ต.ต.   ณัฐภัทร อาภรณพงษ 1838 สภ.นางรอง

10 0869/59 ด.ต.   อิสระพงษ เจียมรัมย 2014 สภ.นางรอง
11 0870/59 ร.ต.อ.หญิง รุจิรา ทิพยอักษร 5866 สภ.นางรอง
12 0871/59 ร.ต.ท.  ศักด์ิชัย ปนศิริ 6129 สภ.นางรอง
13 0872/59 จ.ส.ต.หญิง อรุณี พรมรุกชาติ 6521 สภ.นางรอง
14 0873/59 ร.ต.อ.  ณฐกร แหววกระโทก 3786 สภ.ประโคนชัย
15 0874/59 ด.ต.   ศักด์ินรินทร ปุนประโคน 5312 สภ.บานกรวด
16 0875/59 จ.ส.ต. นที ผลวิเศษสิทธิ์ 5691 สภ.โคกกระชาย
17 0876/59 ด.ต.    สมเกียรติ วงศงาน 3183 สภ.หนองไมงาม
18 0877/59 ส.ต.ต.  ทนงศักด์ิ นาไพรวัน 6675 สภ.ลําดวน
19 0878/59 ด.ต.  สมชาย รวมพิมาย 4905 สภ.คูเมือง
20 0879/59 ร.ต.ท.  ณัฐกรณ จาภา 6740 สภ.หนองหงส
21 0880/59 ด.ต. ชัยทณัฏฐ ปกิตกุลนรวัฒน 4092 สภ.ปะคํา
22 0881/59 ด.ต.  ธิติวัฒน ทัศนียธนาพร(29) 1025 บํานาญ
23 0882/59 ด.ต.    กฤตภาส บุญนาม 2137 สภ.ชํานิ
24 0883/59 ด.ต.   ธรรมรงคฤทธิ์ วาลีประโคน 3748 สภ.หวยราช
25 0884/59 ด.ต.  เดนดวง วงสามารถ 4865 สภ.ชุมแสง
26 0885/59 พ.ต.ต.  ประกิจ ชอบขยัน 6299 ภ.จว.บร.
27 0886/59 ร.ต.ท.   วิทยา ฉัตรทันต 2888 สภ.บานดาน
28 0887/59 ด.ต. องอาจ ทองชาย 4482 สภ.ละหานทราย
29 0888/59 ด.ต.   เพียร จัตวาที 4923 สภ.ละหานทราย
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30 0889/59 ด.ต.   ไสว ผองแกว 3265 สภ.โคกกระชาย
31 0890/59 ด.ต. จําลอง ไทยประโคน 5011 สภ.โคกกระชาย
32 0891/59 ร.ต.ท.  ณิชธร ปูรณะปญญา 6389 สภ.ลําดวน

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 S037/59 ด.ต. ศุภกิตต์ิ  โททอง 3325 สภ.เมืองบุรีรัมย
2 S038/59 ด.ต. อรรถพล  เกรัมย 4463 สภ.เมืองบุรีรัมย


