
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิสามัญท่ีจะไดร้บัเงินในวนัจนัทรท่ี์   2  กนัยำยน  2562  เวลำ  14.00 น.      หนำ้  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 0681/62  ร.ต.อ.    อภิสิทธ์ิ พลหลำ้                  6025  ภ.จว.บร.             
    2 0682/62  ร.ต.ต. มำนะ สินใหม(่04)                     0758  บ ำนำญ                
    3 0683/62  ด.ต.   พรเทพ คสูนัเทียะ                     3162  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    4 0684/62  ด.ต.   สมชยั คะเรรมัย ์                     3887  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    5 0685/62  ด.ต. นิรนัดร ์มณีวรรณ                       4716  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    6 0686/62  ด.ต.  จกัรี ดีดว้ยชำติ                       5629  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    7 0687/62  ร.ต.ท.  อนเุปรม ทมุนำนอก                    5639  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    8 0688/62  ด.ต.   วิวฒันช์ยั ชยัประสิทธิโชค            3611  สภ.หนองสองหอ้ง       
    9 0689/62  ด.ต.   พสักร ดีดว้ยชำต ิ                    6236  สภ.นำงรอง            
  10 0690/62  ส.ต.ท.  พงศกร จนัทนะ                        7007  สภ.นำงรอง            
  11 0691/62  ร.ต.ต   กรพลวรรธน ์พรหมพินิจ                2723  สภ.หนองไทร           
  12 0692/62  ร.ต.ต.   ส ำรวย ป่ินศริ ิ                     2129  สภ.หนองไทร           
  13 0693/62  ร.ต.อ.   ประสำท กนัยำเลิศ                   1575  สภ.ประโคนชยั         
  14 0694/62  ร.ต.อ.  รมยว์ินท ์อินทรผ์ลสขุ               2548  สภ.ประโคนชยั         
  15 0695/62  ร.ต.ต.   สชุน ชำญประโคน                     4478  สภ.ประโคนชยั         
  16 0696/62  ด.ต.  ธรำธร ตรงใจ                           4897  สภ.ประโคนชยั         
  17 0697/62  ส.ต.ท.  จกัรพงษ ์ดำรก                       6626  สภ.ประโคนชยั         
  18 0698/62  ด.ต.   สมชำย ปีนะภำ                         3405  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  19 0699/62  ด.ต.   นำรนิ สอนรำษฎร ์                     5311  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  20 0700/62  ด.ต.  ณรงคว์ฒัน ์ผลมหำ                      6121  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  21 0701/62  ด.ต.  ตอ้ง เทียนวรรณ                        6329  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  22 0702/62  ด.ต.  กรภทัร ์ประสีระเตสงั                  6746  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  23 0703/62  ส.ต.ท.  มนุินทร หุม้ไธสง                    6979  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  24 0704/62  ร.ต.ต.  ภสัสพ์นธ ์เพ็งนุม่                   6750  สภ.ละหำนทรำย 
  25 0705/62  ส.ต.ท.  ธวชัชยั ทรวงโพธ์ิ                   6853  สภ.ละหำนทรำย         
  26 0706/62  จ.ส.ต.  พรพินิจ ขอสขุ                       6228  สภ.หนองก่ี           
  27 0707/62  ด.ต.  วรำนนท ์กองแกว้                       3573  สภ.พทุไธสง           
  28 0708/62  ด.ต.  ทวีศกัดิ ์เอน่แคน                      4650  สภ.พทุไธสง           
  29 0709/62  ร.ต.อ. วินยั สลบุพล                         4073  สภ.สตกึ              



สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
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  30 0710/62  ด.ต.  บญัณศกัดิ ์ไชยปัญหำ                   6212  สภ.สตกึ              
  31 0711/62  ร.ต.อ.  วรกฤต มั่งมลู                        4209  สภ.กระสงั            
  32 0712/62  ร.ต.อ.  ยทุธพงศ ์ทรงศริ ิ                   4600  สภ.กระสงั            
  33 0713/62  ด.ต.   จีรวฒัน ์ดำทอง                       5769  สภ.กระสงั            
  34 0714/62  ส.ต.ท.  นนทนนัท ์เอ่ียมสงูเลิศ              6686  สภ.กระสงั            
  35 0715/62  ส.ต.ท.  ภมูิ ผิวนิ่ม                         6892  สภ.คเูมือง           
  36 0716/62  ร.ต.ต. สมัพนัธ ์ศรีล  ำใย (28)                0946  บ ำนำญ                
  37 0717/62  ร.ต.อ.   บญุเลิศ จนัค ำ(28)                  1554  บ ำนำญ                
  38 0718/62  ด.ต.    รงัสรรค ์มณีณฏัฐกิตติ ์             2490  สภ.ปะค ำ              
  39 0719/62  ด.ต.    บญุสืบ ช่ืนใจดี                      3030  สภ.ปะค ำ              
  40 0720/62  ด.ต.  เทพณรงค ์ค ำพร                         4621  สภ.ปะค ำ              
  41 0721/62  ด.ต.  จกัรดลุย ์จนัทรป์ระโคน                5437  สภ.พลบัพลำชยั        
  42 0722/62  พ.ต.ต.  ไพทลู สวสัดิเ์อือ้                   3586  สภ.โนนสวุรรณ         
  43 0723/62  ด.ต.  ไพโรจน ์ชวรตันโ์ชติวงศ ์              4345  สภ.ถำวร              
  44 0724/62  ร.ต.อ.  ธีรบดินทร ์รุกขสนธ์ิ                3694  สภ.โนนดินแดง         
  45 0725/62  ด.ต.  ประสำน อินนอก                         5474  สภ.บำ้นใหมไ่ชยพจน ์  
  46 0726/62  ร.ต.ต.    กฤตภำส บญุนำม                     2137  สภ.ช ำนิ              
  47 0727/62  ร.ต.ต.   ญำณวรรธน ์อฐัำทิพย ์               2773  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
  48 0728/62  ร.ต.อ.   สพุจน ์เทำขนุทด                    2260  สภ.แคนดง  
  49 0729/62  ด.ต.  สมำน ปะกิน ำหงั                        4516  สภ.แคนดง             
  50 0730/62  พ.ต.ท. วิศษิฎ ์บวัสง่ำวงศ ์                 4183  สภ.ชมุแสง            
  51 0731/62  พ.ต.ท. ศกัยว์รศิ ภณัฑะประทีป                6510  สภ.พลบัพลำชยั        
  52 0732/62  นำงวชัรำภรณ ์มั่งมี                          5068  สหกรณฯ์              
  53 0733/62  ด.ต.  วิเชียร สีรุง้                         5877  น.ป.พ.               
  54 0734/62  ส.ต.ท.  นฤดล พลเย่ียม                       7056  สภ.บำ้นกรวด          
  55 0735/62  ร.ต.อ.  ธีระ ช่วงไกร                         6743  สภ.นำโพธ์ิ           
  56 0736/62  ด.ต.   อนชุำต ิหมั่นกระโทก                  7055  สภ.โนนดินแดง         
  57 0737/62  ส.ต.ท.  ชินกร สรอ้ยจิต                      6900  สภ.โนนดินแดง         
  58 0738/62  ด.ต. สิรวิชญ ์ชนไพโรจน ์                    4806  สภ.สตกึ              



สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิเพื่อซือ้รถจักรยานยนตท่ี์จะไดใ้นวนัจนัทรท่ี์   2  กนัยำยน  2562  เวลำ  09.30 น.    หนำ้ 1   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 M006/62  ด.ต. ปัญญำ  เมืองแสน                     4943  สภ.บำ้นใหมฯ่              
 
 
 


