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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 0751/59  พ.ต.ท. สบุรรณ บญุหลกัค า                     3104  บ านาญ                
    2 0752/59  ร.ต.อ.  นิธิศ โชคบณัฑิต                     3503  ภ.จว.บร.             
    3 0753/59  ร.ต.ต.   สวิุทย์ ก่ิงจนัทร์                  4000  บ านาญ                
    4 0754/59  ด.ต.   ทมิฬ ใจกล้า                           2571  น.ป.พ.               
    5 0755/59  ส.ต.อ. สภา เกตใุหม ่                        6195  น.ป.พ.               
    6 0756/59  ส.ต.อ.  ชมุพร วดัจะโป๊ะ                     6199  น.ป.พ.               
    7 0757/59  ร.ต.ต.   ทองค า อินทนนท์                     1167  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    8 0758/59  ร.ต.ต.   ประกาศิต ช านาญจิตร                 2114  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    9 0759/59  ด.ต.    จิราย ุจนัทร์นวล                    2159  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   10 0760/59  ด.ต.   วิชยั แพงเพ็ง                         2255  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   11 0761/59  ด.ต.   พจน์ บตุกะ                           3310  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   12 0762/59  ด.ต.  ชตุิเทพ ราชวิชา                       3329  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   13 0763/59  ร.ต.อ.  วรุตม์ ยตุสะธรรม                    4514  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   14 0764/59  ส.ต.ต.   จกัรพรรดิ พทุธินนัท์เมธา           6591  สภ.บ้านดา่น          
   15 0765/59  ร.ต.ท.  พิชิต งามมาศ                        6577  สภ.บ้านดา่น          
   16 0766/59  ด.ต.   ภทัรพล ธนเมธี                        4701  สภ.นางรอง            
   17 0767/59  ด.ต.   สมภพ ใสสวา่ง                         5089  สภ.นางรอง            
   18 0768/59  ด.ต.  ธนายทุธ สงสาร                         5522  สภ.นางรอง            
   19 0769/59  ร.ต.อ. พีรพล หวลระลกึ                       6045  สภ.นางรอง            
   20 0770/59  ส.ต.ต.  สโุรจน์ ชนกวงศ์วิวฒัน์              6594  สภ.หนองไทร           
   21 0771/59  ร.ต.ต.  พนูทวี เศษไธสง                      5136  สภ.ประโคนชยั         
   22 0772/59  ร.ต.ท. เอนก พิมภกัดี                        2593  สภ.ละหานทราย         
   23 0773/59  ร.ต.ต. มานะ เมื่อประโคน                     4842  สภ.ละหานทราย         
   24 0774/59  ด.ต.  ไพโรจน์ ตัง้ทรัพย์                    3927  สภ.พทุไธสง    
   25 0775/59  ร.ต.อ.  วฒุิชยั ปัจจยัโคนงั                 4263  สภ.พทุไธสง           
   26 0776/59  ด.ต.    ประดิษฐ์ จนัธิมา                    4685  สภ.พทุไธสง           
   27 0777/59  ร.ต.ต. มนตรี ทองแม้น                        3832  สภ.บ้านกรวด          
   28 0778/59  ร.ต.อ. สตุิพงษ์ โสดาจนัทร์                  6037  สภ.บ้านกรวด          
   29 0779/59  ด.ต.   ธนาศกัดิ์ สทุธิประภา                 2559  สภ.โคกกระชาย 
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   30 0780/59  ด.ต.   มงคล ขอชกูลาง                        2992  สภ.โคกกระชาย         
   31 0781/59  จ.ส.ต.  วฒุิชยั งอกลาภ                      5688  สภ.โคกกระชาย         
   32 0782/59  ร.ต.ต.  สเุนตร แก่นกระโทก                   4315  สภ.ล าดวน             
   33 0783/59  ด.ต.  สมพงษ์ พลภเูมือง                      5449  สภ.คเูมือง           
   34 0784/59  ส.ต.อ.  นิคม โพธ์ิเจริญ                     6430  สภ.คเูมือง           
   35 0785/59  พ.ต.ท.  สิริพงษ์ ฤทธ์ิไธสง                  5254  สภ.หินเหลก็ไฟ        
   36 0786/59  ด.ต.  พรชยั ชมุไธสง                         4352  สภ.นาโพธ์ิ           
   37 0787/59  ด.ต.  สริุยา โคตรโสภา                       4567  สภ.นาโพธ์ิ           
   38 0788/59  ด.ต.    อรัญ โสภา                           4659  สภ.นาโพธ์ิ           
   39 0789/59  พ.ต.ท.  อร่าม พฒุชาลี                       5470  สภ.นาโพธ์ิ           
   40 0790/59  ด.ต.    อทิุศ เรือนไทย                      2042  สภ.หนองหงส์          
   41 0791/59  ร.ต.ต.  เกลียว ปักษา                        2185  สภ.หนองหงส์          
   42 0792/59  ด.ต.  ประยรู ดินกลาง                        4569  สภ.หนองหงส์          
   43 0793/59  ร.ต.ต.    ณรินทร์ รังสงูเนิน                2054  สภ.ปะค า              
   44 0794/59  ด.ต.  ช านาญ การรัมย์                        5376  สภ.พลบัพลาชยั        
   45 0795/59  ด.ต.  ทรงศกัดิ์ เทวญัรัมย์                  3848  สภ.โนนดินแดง         
   46 0796/59  ด.ต.    สง่าศรี ด ารีย์                       3956  สภ.โนนดินแดง         
   47 0797/59  ด.ต.  เดน่พงษ์ ตรีกาญจนา                    4084  สภ.โนนดินแดง         
   48 0798/59  ร.ต.ท  ติณณ์ณรัตน์ เศษสวุรรณ                3016  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   49 0799/59  ด.ต.  สมบตัิ ชยัประเสริฐ                    4518  สภ.แคนดง             
   50 0800/59  ร.ต.ต.  ปราโมทย์  ค าโฮง                    1526  สภ.ปะค า             
   51 0801/59  ส.ต.ต.  พิชิต  พรมบตุร                    6640  สภ.นางรอง             
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    1 C005/ 59  จ.ส.ต.ไชยพศ  ราชประโคน                    5141  สภ.โคกกระชาย                
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวดับรีุรัมย์ จ ากดั 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 M011/ 59  ด.ต.วีระพงษ์  จนุใจ    2848  สภ.พลบัพลาชยั                
 


