
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

รายช่ือสมาชิกกูเงินสามัญที่จะไดรับเงนิในวันศุกรที่  2 กันยายน 2559  เวลา  14.00 น.      หนา  1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลําดับ เลขสัญญา |  ช่ือ-สกุลสมาชิก                          |เลขที่ |หนวยงาน         |  รับจริง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    1 0946/59  ด.ต.   จิตกร ไทยารัมย                      4753  น.ป.พ.               

    2 0947/59  ด.ต.   สมยศ พินิจกิจ                        2560  สภ.เมืองบุรีรัมย    

    3 0948/59  ด.ต.   ฉัตรชัย ทัศนพรหม                     4855  สภ.เมืองบุรีรัมย    

    4 0949/59  จ.ส.ต.  ชาญชัย จูกูล                        6547  สภ.เมืองบุรีรัมย    

    5 0950/59  ร.ต.ต. สอน กุลโนนแดง(06)                   1585  บํานาญ                

    6 0951/59  ด.ต.   บุญสง ปนศิริ                      2700  สภ.นางรอง            

    7 0952/59  ด.ต. วรสิทธิ์ อินพิทักษ                    4475  สภ.นางรอง            

    8 0953/59  ด.ต.  นวพล โพภักดี                          5436  สภ.นางรอง            

    9 0954/59  ด.ต.  สรวิศิษฎ พรหมลักษณ                 6138  สภ.นางรอง            

  10 0955/59  ด.ต. วรรธนะ ภิรมยนาค                       4705  สภ.หนองไทร           

  11 0956/59  ด.ต.  ศุภดิตถ สืบประเสริฐฉาย              4269  สภ.ประโคนชัย         

  12 0957/59  ด.ต.   ทรงสิทธิ์ เรืองประโคน                3095  สภ.ประโคนชัย         

  13 0958/59  ร.ต.ท.   ประสงค เจริญทรัพย                4726  สภ.ประโคนชัย         

  14 0959/59  ร.ต.ท.  อัมพร ฤาชา                          3560  สภ.บานบัว           

  15 0960/59  ด.ต.  ชยุต ไกรยรัตน                        6330  สภ.บานบัว           

  16 0961/59  ด.ต.   ณัฐนนท สิงหวงค                    3749  สภ.ถาวร              

  17 0962/59  ส.ต.ต.  นัตพล ดวงดารา                       6637  สภ.ถาวร              

  18 0963/59  พ.ต.ท. อนันต ทองบรรเทิง                    5602  สภ.หนองก่ี           

  19 0964/59  ด.ต.  กิตติศักด์ิ แฉลมไธสง                 4031  สภ.พุทไธสง           

  20 0965/59  ด.ต.  พัฒนา ยืนรัมย                        5709  สภ.สตึก              

  21 0966/59  ด.ต.  นิยม ฉัตรจังหรีด                      5949  สภ.โนนเจริญ          

  22 0967/59  ด.ต.  บุญเรือง ใจกลา                       4616  สภ.กระสงั            

  23 0968/59  ร.ต.ต.    พิทักษ ควินรัมย                 1951  สภ.คูเมือง           

  24 0969/59  ด.ต. ประสทิธิพร เทือกมูล                    6526  สภ.หินเหล็ก 

  25 0970/59  ด.ต.  ไพรัตน แตมพรหมรินทร               5165  สภ.นาโพธิ์           

  26 0971/59  ด.ต.  เทพณรงค คําพร                         4621  สภ.ปะคํา              

  27 0972/59  ด.ต.  ไพทูรย สีสม                          3788  สภ.โนนสุวรรณ         

  28 0973/59  ด.ต.   กิตติ สงิหภิวฒัน                    4637  สภ.โนนสุวรรณ         

  29 0974/59  ด.ต.หญิง ลัดดาวลัย ธรรมธุระ               5397  สภ.โนนสุวรรณ         

  30 0975/59  ด.ต.    วิโรจน รักใคร                     5783  สภ.โนนสุวรรณ         

  31 0976/59  ร.ต.ต.    นิพัทธ ดีสวัสด์ิ                 1753  สภ.โนนดินแดง         

  32 0977/59  ด.ต.  จํานงค ลาดนอก                         5475  สภ.บานใหมไชยพจน  



สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

รายช่ือสมาชิกกูเงินสามัญที่จะไดรับเงนิในวันศุกรที่  2 กันยายน 2559  เวลา  14.00 น.      หนา  2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลําดับ เลขสัญญา |  ช่ือ-สกุลสมาชิก                          |เลขที่ |หนวยงาน         |  รับจริง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  33 0978/59  ด.ต.    อาภักด์ิ อินไธสง                    5982  สภ.บานใหมไชยพจน   

  34 0979/59  ด.ต.  ทวีโชค ศิริวรรณ                       5762  สภ.ชํานิ              

  35 0980/59  ด.ต.  ศิริ พรหมลักษณ                       6130  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

  36 0981/59  ร.ต.ท.  นพณัช เดือนกลาง                    6558  สภ.หวยราช           

  37 0982/59  ส.ต.ต.  ณวรรธกร ศุภษร                      6700  สภ.ประโคนชัย         

  38 0983/59  ด.ต.  จําเนียร วรรณธานี                      6281  สภ.สตึก              

  39 0984/59  ร.ต.ท.   สมพร นาดี                          2538  สภ.แคนดง             

  40 0985/59  ด.ต.   ชาญ สวัสด์ิพุทรา                     4424  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  41 0986/59  ด.ต.   เชิดเกียรติ พวงประโคน               3750  สภ.ประโคนชัย         

  42 0987/59  ด.ต.   ประยูร  สายรัมย               2009 สภ.ลําปลายมาศ        

 

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

รายช่ือสมาชิกกูเงินเพื่อซ้ือรถจักรยานยนตที่จะไดรับในวนัศุกรที่  2 กันยายน 2559  เวลา  09.30 น.     หนา  1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลําดับ เลขสัญญา |  ช่ือ-สกุลสมาชิก                          |เลขที่ |หนวยงาน         |  รับจริง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    1                ร.ต.ท.  ชนะชน  ดวงพุทธา                        5574  สภ.เมืองบุรีรัมย  

    2                ด.ต. อาจณรงค  ขามประโคน                     4942 สภ.ประโคนชัย   

 


