สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จำกัด
รำยชื่อสมำชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รบั เงินในวันอังคำรที่ 5 พฤษภำคม 2563 เวลำ 14.00 น. หน้ำ 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลำดับ เลขสัญญำ | ชื่อ-สกุลสมำชิก
|เลขที่ |หน่วยงำน
| รับจริง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 0433/63 ด.ต. รังสันต์ อุทพันธ์(07)
0133 บำนำญ
2 0434/63 ร.ต.ท. มณเทียร จิตรบุญศรี
2040 บำนำญ
3 0435/63 ร.ต.อ. สนิท กิ่งชัยภูมิ (13)
3713 บำนำญ
4 0436/63 พ.ต.ท. บุญจง สว่ำงอำรมย์(13)
5172 บำนำญ
5 0437/63 พ.ต.อ. วันชัย อิ่มโภชน์ (09)
6398 บำนำญ
6 0438/63 พ.ต.ท. สมบัติ ศรีสงั วรณ์
6911 ภ.จว.บร.
7 0440/63 ด.ต. ทองธำ ทวันเวทย์
4219 สภ.เมืองบุรีรมั ย์
8 0441/63 ด.ต. สุจิน อภินนั ท์
4382 สภ.เมืองบุรีรมั ย์
9 0442/63 ด.ต. พิเชษฐ์ ฉำยวิมล
5116 สภ.เมืองบุรีรมั ย์
10 0443/63 ร.ต.ต. ศิรพิ งษ์ บุญยงค์
5913 สภ.หนองสองห้อง
11 1 0444/63 ด.ต. ชุมแพ แผ่นผำ
6147 สภ.หนองสองห้อง
12 0445/63 ร.ต.ต. โมชัย สิงห์วงศ์
3428 สภ.นำงรอง
13 0447/63 ด.ต. ธนเสฎฐ์ ม่วงนำงรอง
4232 สภ.หนองไทร
14 0448/63 ส.ต.อ. สุโรจน์ ชนกวงศ์วิวฒ
ั น์
6594 สภ.หนองไทร
15 0449/63 ด.ต. ศุภดิตถ์ สืบประเสริฐฉำย
4269 สภ.ประโคนชัย
16 0450/63 ด.ต. ไพบูลย์ ทั่วเทพพิทกั ษ์
6539 สภ.ประโคนชัย
17 0451/63 ส.ต.ท. วิทวัส เกษตรเอี่ยม
6960 สภ.ประโคนชัย
18 0452/63 พ.ต.ท. วินยั พันธุน์ ิน
6280 สภ.ทะเมนชัย
19 0453/63 ร.ต.ต. ไพสันต์ สิมมะวงศ์
2098 สภ.ละหำนทรำย
20 0454/63 ร.ต.ต. ชำญ พิมำยกลำง
2334 สภ.ละหำนทรำย
21 0455/63 ด.ต. บุญมำ นำรี
4481 สภ.ละหำนทรำย
22 0456/63 ร.ต.อ. ภูวิศ พงษ์สวุ รรณ
4689 สภ.ละหำนทรำย
23 0457/63 พ.ต.ท. เทพ บวชกระโทก
5597 สภ.ละหำนทรำย
24 0458/63 ร.ต.อ. วิทยำ สินเธำว์
6166 สภ.ละหำนทรำย
25 0459/63 ร.ต.อ. อนุสรณ์ ศรีพรหม
6379 สภ.ละหำนทรำย
26 0460/63 ด.ต. สิทธิชยั ไชยศรีรมั ย์
6544 สภ.ละหำนทรำย
27 0470/63 ร.ต.ต. โอภำส ศิรมิ ำก
4596 สภ.โคกกระชำย
28 0471/63 ด.ต. จำนงค์ เฮ่ประโคน
4704 สภ.โคกกระชำย
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5557 สภ.หนองไม้งำม
30 0473/63 ส.ต.ต.ยุทธพล เกำะรัมย์
7138 สภ.กระสัง
31 0474/63 ส.ต.ต.วิเชียร ชวดสูงเนิน
7119 สภ.ลำดวน
32 0475/63 ด.ต. ชัยยุทธ์ จวงพันธ์
6139 สภ.คูเมือง
33 0476/63 ส.ต.ต.ปิ ยะนัฐ จังอินทร์
7120 สภ.หนองหงส์
34 0477/63 ด.ต. สมบูรณ์ คุม้ ภัย
4245 สภ.ห้วยรำช
35 0478/63 ด.ต. พิทกั ษ์ มณีทลู
5266 สภ.โนนสุวรรณ
36 0479/63 ด.ต. โกมล วงษ์ปัญญำ
3495 สภ.โนนดินแดง
37 0480/63 ด.ต. ประยูร บุตรโต
3733 สภ.โนนดินแดง
38 0481/63 ร.ต.อ. ชำตรี เมืองศิริ
6696 สภ.โนนดินแดง
39 0461/63 ด.ต. วุฒิชยั เภำวนะ
3958 สภ.ถำวร
40 0462/63 ด.ต. เชำวณัฐ ชำญประโคน
3993 สภ.หนองกี่
41 0463/63 ด.ต. ประกอบ งำหอม
5204 สภ.หนองกี่
42 0464/63 ส.ต.ท. กฤษฎำ ซอสูงเนิน
6864 สภ.พุทไธสง
43 0465/63 ร.ต.อ. เดชำ บุตรวิเศษ
6974 สภ.พุทไธสง
44 0466/63 ด.ต. ชำรินทร์ ทับไธสง
4608 สภ.สตึก
45 0467/63 ด.ต. บุญเส็ง ดวงแก้ว
5478 สภ.สตึก
46 0468/63 ด.ต. พงษ์เดช โคตรสมบัติ
6360 สภ.สตึก
47 0469/63 ด.ต. สำกล เทินสระเกษ
3512 สภ.บ้ำนกรวด
48 0446/63 ด.ต. อำนำจ พลประสิทธิ์
4317 สภ.นำงรอง
49 0482/63 ร.ต.ต. ไวพจน์ สละ
4702 สภ.นำงรอง
50 0483/63 ด.ต. ณรงค์ รักษ์กะเปำ
3819 สภ.ประโคนชัย
51 0484/63 ด.ต. ณรงค์ ปรำบพยัคฆำ
7073 สภ.ปะคำ

