
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิสามัญท่ีจะไดร้บัเงินในวนัองัคำรท่ี   1  ตลุำคม  2562  เวลำ  14.00 น.      หนำ้  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 0001/63  ร.ต.ท.    สมพนัธ ์ปัตถำติ (25)              1182  บ ำนำญ                
    2 0002/63  ร.ต.อ.   บญุเฮียง ชยัสิทธ์ิ (18)            1319  บ ำนำญ                
    3 0003/63  ร.ต.ต.   เกษม เกตจุนัทึก   (18)             1435  บ ำนำญ                
    4 0004/63  ร.ต.อ.   ชชูำต ิศรีแกว้น ำ้ใส   (09)         1865  บ ำนำญ                
    5 0005/63  ด.ต.   วีระพงษ ์นครแสน                      2481  ภ.จว.บร.             
    6 0006/63  ร.ต.ท.  วธุสรำ กำระเกต ุ(13)                3207  บ ำนำญ                
    7 0007/63  ร.ต.อ.    ธรำยทุธ โพธิสำร(31)               4670  บ ำนำญ                
    8 0008/63  ด.ต.   ณรงค ์กรมิรมัย ์                      5063  ภ.จว.บร.             
    9 0009/63  ด.ต.  ศกัดินำ ปินะกำรงั                     5140  น.ป.พ.               
   10 0010/63  ด.ต.  พิพำกร หิงไธสง                        6250  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   11 0011/63  ร.ต.อ.  สำยชล เศรษฐรมัย ์                   6327  สภ.หนองสองหอ้ง       
   12 0012/63  ร.ต.ต.   ส  ำรำญ กลมกลำง                      3003  สภ.นำงรอง            
   13 0013/63  ส.ต.ท.  ภทัรภมูิ นรสีห ์                    6846  สภ.บำ้นบวั           
   14 0014/63  ด.ต.  ปัญญำ ประเสรฐิรมัย ์                  6751  สภ.ทะเมนชยั          
   15 0015/63  ด.ต. นิคม เทียนทอง                          5510  สภ.ถำวร              
   16 0016/63  ด.ต.  สธีุ จนัทรส์ระบวั                     4341  สภ.พทุไธสง           
   17 0017/63  ด.ต.  วรวฒัน ์ค ำไมตรีวฒุิกลุ                4632  สภ.พทุไธสง           
   18 0018/63  ด.ต.  อดุม นำจ ำรสั                          4899  สภ.พทุไธสง           
   19 0019/63  ด.ต.  พงษศ์กัดิ ์ภกัดีนนัท ์                6804  สภ.พทุไธสง           
   20 0020/63  ร.ต.ต.   ชำติชำย สมบตัทิิพย ์               2409  สภ.สตกึ              
   21 0021/63  ด.ต. วชัระ ศรีใสไพร                         4423  สภ.สตกึ              
   22 0022/63  ร.ต.อ.  วิชยั ภกัดีนนัท ์                    4951  สภ.สตกึ              
   23 0023/63  ด.ต.   ดนศูษิฏ ์พชันี                        3180  สภ.บำ้นกรวด          
   24 0024/63  จ.ส.ต.   กฤษณะ เรืองประโคน                  6513  สภ.โนนเจรญิ 
   25 0025/63  พ.ต.ต.  ประกิจ ชอบขยนั                      6299  สภ.โคกกระชำย         
   26 0026/63  ด.ต.    ตระกลู กมทุมำศ                      3182  สภ.หนองไมง้ำม        
   27 0027/63  ด.ต.  อคัรพล กลิ่นหอม                       6194  สภ.หนองไมง้ำม        
   28 0028/63  พ.ต.ต.  อศัวิน กำรเรียน                     3305  สภ.ล ำดวน             
 



   
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 

รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิสามัญท่ีจะไดร้บัเงินในวนัองัคำรท่ี   1  ตลุำคม  2562  เวลำ  14.00 น.      หนำ้  2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    28 0029/63  ส.ต.ท.  ธรำธร ยิ่งมีมำ                      6890  สภ.ล ำดวน             
    30 0030/62  ร.ต.ต.    สมยศ อบุลโพธ์ิ                    2127  สภ.โนนสวุรรณ         
    31 0031/63  ร.ต.อ.  ชำติตระกำร ปำนแดง                   5660  สภ.โนนสวุรรณ         
    32 0032/63  ด.ต.  ครรชิต จนัผกำ                         6355  สภ.ช ำนิ              
    33 0033/63  ร.ต.ท.  ณฐัภทัร อำภรณพ์งษ ์                 1838  สภ.นำงรอง            
    34 0034/63  ร.ต.อ. วชัรนิทร ์นำคะพงษ ์                  4603  ภ.จว.บร.             
    35 0035/63  ร.ต.อ.   ชยัณรงค ์รุกขสนธ์ิ                 5956  สภ.หนองก่ี           
 

สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิเพือ่ซือ้รถจักรยานยนตท์ี่จะไดร้บัในวนัองัคำรที่   1  ตลุำคม  2562  เวลำ  09.30 น.      หนำ้  2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 M001/63  ส.ต.ท.ณฐัวฒุิ  บญุสด                6867  สภ.สตกึ                
    2 M002/63  ร.ต.อ.อคัรวฒัน ์ คณุวงศ ์                3634  สภ.พลบัพลำชยั                
 
 
 


