
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิสามัญท่ีจะไดร้บัเงินในวนัองัคำรท่ี  2 มิถนุำยน  2563  เวลำ  14.00 น.      หนำ้  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 0485/63  ร.ต.ท.   กฤษฎำ ชิดปลดั                   1552  บ ำนำญ                
    2 0486/63  ด.ต.   เสรี เปรมจิต                      1850  บ ำนำญ                
    3 0487/63  ร.ต.ต.  บญุช่วย ตนัเสียดี                 2629  บ ำนำญ                
    4 0488/63  ด.ต.  นพดล สขุสบำย                          4987  น.ป.พ.               
    5 0489/63  ด.ต.  ปรีชำ วงัภงูำ                          6214  น.ป.พ.               
    6 0490/63  ด.ต.   นคร เหมือนประโคน                     3451  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    7 0491/63  ด.ต.  เกรียงศกัดิ ์ชำญโพธ์ิ                 4528  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    8 0492/63  ด.ต.  พิเชฐพงศ นกเอีย้ง                     3397  สภ.นำงรอง            
    9 0493/63  ด.ต. วรรณพงษ ์แพรง่สวุรรณ ์                 4012  สภ.นำงรอง            
   10 0494/63  ส.ต.ท.  จำรุพงษ ์หลำมจนัทรท์กึ              6559  สภ.นำงรอง            
   11 0495/63  ด.ต.   บรรเลง กองศกัดิ ์                    2492  สภ.หนองไทร           
   12 0496/63  ด.ต. เจษฎำภรณ ์ปำประโคน                     3835  สภ.ประโคนชยั         
   13 0497/63  ร.ต.ท.  เฉลิมพล แกว้เนตร                    7037  สภ.ประโคนชยั         
   14 0498/63  ด.ต.  สมชำย มงัคะชำติ                       5825  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   15 0499/63  จ.ส.ต.  ศิรศิกัดิ ์เสนำจอหอ                 5943  สภ.ทะเมนชยั          
   16 0500/63  ด.ต.  จกัรพงศ ์จอดกลำง                      4925  สภ.ละหำนทรำย         
   17 0501/63  ส.ต.ท.  ธวชัชยั ทรวงโพธ์ิ                   6853  สภ.ละหำนทรำย         
   18 0502/63  ด.ต.  พนัเดช จงสง่ำกลำง                     6952  สภ.ละหำนทรำย         
   19 0503/63  ร.ต.ต.   บญุผอ่ง แพงค ำ                      3458  สภ.หนองก่ี           
   20 0504/63  ร.ต.ท.   ปิยะ เข็มศรี                        6004  สภ.หนองก่ี           
   21 0505/63  พ.ต.ท.  วรรณยำวรณ ์โยธำรำช                  6773  สภ.หนองก่ี           
   22 0506/63  ส.ต.ท. โชคจกัรพงษ ์วงษศ์รี                  6858  สภ.หนองก่ี           
   23 0507/63  ด.ต.    ประชำกร กอไธสง                      2457  สภ.พทุไธสง           
   24 0508/63  ด.ต.  กิตตพินัธ ์ประเสรฐิแกว้               4631  สภ.พทุไธสง 
   25 0509/63  ด.ต. ชยัวฒัน ์เตชเจรญิศรี                   4027  สภ.สตกึ              
   26 0510/63  ด.ต.  ธีรศกัดิ ์แซวประโคน                   4035  สภ.บำ้นกรวด          
   27 0511/63  ด.ต. สรุศกัดิ ์กงประโคน                     4037  สภ.บำ้นกรวด          
   28 0512/63  ด.ต.  ส ำลอง มลูมณี                          4295  สภ.บำ้นกรวด          
   29 0513/63  ส.ต.ต.กิตติศกัดิ ์โสมะมี                    7106  สภ.โนนเจรญิ 



สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิสามัญท่ีจะไดร้บัเงินในวนัองัคำรท่ี  2 มิถนุำยน  2563  เวลำ  14.00 น.      หนำ้  2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  30 0514/63  จ.ส.ต.  ยทุธพงศ ์แสงสรุนิทร ์               5138  สภ.โคกกระชำย         
  31 0515/63  ด.ต.  อภิสิทธ์ิ หรีกประโคน                  5647  สภ.หนองไมง้ำม        
  32 0516/63  ส.ต.ต.พนัธกำนต ์ปรำณีวงศ ์                  7086  สภ.หนองไมง้ำม        
  33 0517/63  ด.ต.   สมชำย ลนุดำพร                        4483  สภ.กระสงั            
  34 0518/63  ส.ต.ต.อภิเดช ชยัรำช                         7110  สภ.ล ำดวน             
  35 0519/63  ร.ต.อ.  ฉลำด สขุวิเศษ                       4070  สภ.หินเหล็กไฟ        
  36 0520/63  ด.ต.  สมพร วงศว์ิรยิะกำญจน ์                4766  สภ.คเูมือง           
  37 0521/63  ด.ต.    ชวลิต ส ำรวมรมัย ์                   4189  สภ.หนองหงส ์         
  38 0522/63  ด.ต.  วีระชยั เน่ืองจ ำนงค ์                 5878  สภ.หว้ยรำช           
  39 0523/63  พ.ต.ท.  จิระวิน เรืองบญุ                    2462  สภ.โนนสวุรรณ         
  40 0524/63  ด.ต. จรสัแสง แอบศรีหำด                      4657  สภ.โนนดินแดง         
  41 0525/63  พ.ต.ต.  ปฏิพทัธ ์เหนือคเูมือง               5906  สภ.โนนดินแดง         
  42 0526/63  ด.ต.  ทรงศกัดิ ์เทวญัรมัย ์                 3848  สภ.โนนดินแดง         
  43 0527/63  ด.ต.  รชัพล สกุใส                            4256  สภ.โนนดินแดง         
  44 0528/63  ร.ต.อ.  วรำกร ดษิฐเนตร                      6452  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  45 0529/63  ด.ต.อนนัท ์สีธรณ ์                           7144  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  46 0530/63  ด.ต. สมศกัดิ ์ดีประโคน                      5582  สภ.ประโคนชยั         
  47 0531/63  ด.ต.  ประจวบ เฉลิมจำน                       4558  สภ.หินเหล็กไฟ        
  48 0532/63  ด.ต.   อนชุำต ิหมั่นกระโทก                  7055  สภ.โนนดินแดง  
  49 0533/63  ด.ต.  จิรศกัดิ ์พทุธิเสน                     7061  สภ.สตกึ              
  50 0534/63  ร.ต.ต.  วิชยั สมัมำนิตย ์                   7023  สภ.บำ้นกรวด          
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิเพือ่ซือ้รถจักรยานยนตท์ี่จะไดร้บัในวนัองัคำรที่  2 มิถนุำยน  2563  เวลำ  09.30 น.      หนำ้  1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 M005/63  ด.ต. สมนกึ  สำระปัญญำ                  2436  สภ.หนองไมง้ำม                
    2 M006/63  ด.ต. ชยัมงคล  มอไธสง                      5265  สภ.ช ำนิ               
 

สหกรณอ์อมทรพัยต์  ำรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิเพื่อซือ้เทคโนโลยใีนการสื่อสารทีจ่ะไดร้บัในวนัองัคำรที่  2 มถินุำยน  2563  เวลำ  09.30 น.      หนำ้  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงำน         |  รบัจรงิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 T002/63  ส.ต.ท.อนชุำ  บญุอำรกัษ์                  6889  สภ.ล ำดวน                
           


