
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จ ากดั 
รายช่ือสมาชิกกู้เงนิสามัญท่ีจะได้รับเงินในวนัองัคารท่ี  2 พฤษภาคม  2560  เวลา  14.00 น.      หน้า  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล าดบั เลขสญัญา |  ช่ือ-สกลุสมาชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงาน         |  รับจริง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 0535/60  ด.ต. ภทัรดนยั ฉายแก้ว                       3696  ภ.จว.บร.             
    2 0536/60  ด.ต.   ธีรภทัร สมภาค                        2955  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    3 0537/60  ด.ต.   สริุยา คณุดลิกสงัวร                  3830  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    4 0538/60  ด.ต.  อรรถพล เกรัมย์                        4463  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    5 0539/60  ด.ต.   ชนาธิป ข าผา                          4854  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    6 0540/60  ด.ต.   สมพงษ์ มินพิมาย                      5146  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    7 0541/60  ด.ต .  ศราวฒุิ ครองสิทธ์ิ                   5455  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    8 0542/60  ด.ต.  เดน่ดวง อนนัตกึ                       5025  สภ.หนองสองห้อง       
    9 0543/60  จ.ส.ต.   ไพรัตน์ โคตรจนัทร์                 6235  สภ.หนองสองห้อง       
   10 0544/60  ร.ต.อ.   วิวฒัน์ นามอาษา                    3894  สภ.นางรอง            
   11 0545/60  พ.ต.ท.  เทพ บวชกระโทก                       5597  สภ.นางรอง            
   12 0546/60  ด.ต.   ส ารวย ป่ินศริิ                        2129  สภ.หนองไทร           
   13 0547/60  ร.ต.ท.   บรรจง เพ็งประโคน                   3711  สภ.ประโคนชยั         
   14 0548/60  ด.ต.  มานพ ชุม่สงูเนิน                      4627  สภ.ประโคนชยั         
   15 0549/60  ด.ต.   สนุทร หามะฤทธ์ิ                      2537  สภ.บ้านบวั           
   16 0550/60  ด.ต. ค ามลู มะลา                             4805  สภ.บ้านบวั           
   17 0551/60  ร.ต.ท. ไพรัช เชือ้ชว่ยช ู                    4601  สภ.ล าปลายมาศ         
   18 0552/60  จ.ส.ต.  วิทยา คงดี                          6535  สภ.ล าปลายมาศ         
   19 0553/60  ส.ต.ท.  จกัรพนัธ์ จนัทา                     6654  สภ.ล าปลายมาศ         
   20 0554/60  ร.ต.ท.  วธุสรา การะเกต ุ(13)                3207  บ านาญ                
   21 0555/60  ด.ต.   อทุยั ธรรมมา                         5947  สภ.ละหานทราย         
   22 0556/60  ร.ต.ต.   สรุสิทธ์ิ สนัเสนาะ                 1807  สภ.พทุไธสง           
   23 0557/60  ร.ต.ท.   ชาญณรงค์ สืบสิงห์                  2053  สภ.สตกึ              
   24 0558/60  ด.ต.   ชชีูพ อินทา                           2351  สภ.สตกึ     
   25 0559/60  ด.ต.   สชุาติ ประภวิษณ์                     3770  สภ.สตกึ              
   26 0560/60  ด.ต. ชยัวฒัน์ เตชเจริญศรี                   4027  สภ.สตกึ              
   27 0561/60  จ.ส.ต.  กิตติศกัดิ ์วงษาสนธ์ิ               6240  สภ.สตกึ              
   28 0562/60  ด.ต.   ชยันาท เสาร์เชือ้                    2304  สภ.บ้านกรวด          
   29 0563/60  ด.ต.  สมศกัดิ ์ตุ้งประโคน                   5557  สภ.โคกกระชาย 
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   30 0564/60  ด.ต.    รณชยั อไุรแข                        5002  สภ.คเูมือง           
   31 0565/60  ร.ต.ท.    ประเวช ปมุไธสง                    2038  สภ.นาโพธ์ิ           
   32 0566/60  ด.ต.  มงคลณรงค์ พิสิษฐ์ผล                   4307  สภ.หนองหงส์          
   33 0567/60  ร.ต.ต.   มานพ กรรโณ                         1752  สภ.ปะค า              
   34 0568/60  ด.ต.    ปรีชา เรือนมงคล                     2805  สภ.ห้วยราช           
   35 0569/60  พ.ต.ท.  ด ารงศกัดิ์ เตมิสขุ                  4870  สภ.โนนสวุรรณ         
   36 0570/60  ร.ต.อ.  ชาติตระการ ปานแดง                   5660  สภ.โนนสวุรรณ         
   37 0571/60  ด.ต.  ทรงศกัดิ ์เทวญัรัมย์                  3848  สภ.โนนดินแดง         
   38 0572/60  ด.ต.    สง่าศรี ด ารีย์                       3956  สภ.โนนดินแดง         
   39 0573/60  ร.ต.อ.    สมเกียรติ ลิไธสง                  3376  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์   
   40 0574/60  ด.ต.    ปรีชา พรมนสั                        3361  สภ.ช านิ              
   41 0575/60  ด.ต.    ไพโรจน์ ลินทอง                      4124  สภ.แคนดง             
   42 0576/60  ด.ต.  บญุยงั บ ารุงธรรม                      5479  สภ.แคนดง             
   43 0577/60  ด.ต.หญิง ชญัญาภคั เรืองไพศาล                6341  สภ.แคนดง             
   44 0578/60  ด.ต.  สรุพงษ์ เล็กสงูเนิน                   5554  สภ.ชมุแสง            
   45 0579/60  ส.ต.ต.  วชัรพงษ์ โสสขุ                      6907  สภ.ชมุแสง            
   46 0580/60  พ.ต.ท.หญิง รัตนา รัตนอาภา                   5771  ย้ายตา่งจงัหวดั      
   47 0581/60  ด.ต.  ศรัณยพงศ์ ทองทวีชยักลุ                6929  สภ.คเูมือง           
   48 0582/60  ร.ต.ท.  สมปอง ข้อสวา่ง                      6498  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์  
   49 0583/60  ร.ต.ต.   ชนญัทิโชต ิชาญชาต ิ                4661  สภ.ช านิ              
   50 0584/60  พ.ต.ต. บญุชยั กลัโยธิน                      4708  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จ ากดั 
รายช่ือสมาชิกกู้เงนิสามัญท่ีจะได้รับเงินในวนัองัคารท่ี  2 พฤษภาคม  2560  เวลา  14.00 น.      หน้า  2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล าดบั เลขสญัญา |  ช่ือ-สกลุสมาชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงาน         |  รับจริง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   30 0564/60  ด.ต.    รณชยั อไุรแข                        5002  สภ.คเูมือง           
   31 0565/60  ร.ต.ท.    ประเวช ปมุไธสง                    2038  สภ.นาโพธ์ิ           
   32 0566/60  ด.ต.  มงคลณรงค์ พิสิษฐ์ผล                   4307  สภ.หนองหงส์          
   33 0567/60  ร.ต.ต.   มานพ กรรโณ                         1752  สภ.ปะค า              
   34 0568/60  ด.ต.    ปรีชา เรือนมงคล                     2805  สภ.ห้วยราช           
   35 0569/60  พ.ต.ท.  ด ารงศกัดิ์ เตมิสขุ                  4870  สภ.โนนสวุรรณ         
   36 0570/60  ร.ต.อ.  ชาติตระการ ปานแดง                   5660  สภ.โนนสวุรรณ         
   37 0571/60  ด.ต.  ทรงศกัดิ ์เทวญัรัมย์                  3848  สภ.โนนดินแดง         
   38 0572/60  ด.ต.    สง่าศรี ด ารีย์                       3956  สภ.โนนดินแดง         
   39 0573/60  ร.ต.อ.    สมเกียรติ ลิไธสง                  3376  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์   
   40 0574/60  ด.ต.    ปรีชา พรมนสั                        3361  สภ.ช านิ              
   41 0575/60  ด.ต.    ไพโรจน์ ลินทอง                      4124  สภ.แคนดง             
   42 0576/60  ด.ต.  บญุยงั บ ารุงธรรม                      5479  สภ.แคนดง             
   43 0577/60  ด.ต.หญิง ชญัญาภคั เรืองไพศาล                6341  สภ.แคนดง             
   44 0578/60  ด.ต.  สรุพงษ์ เล็กสงูเนิน                   5554  สภ.ชมุแสง            
   45 0579/60  ส.ต.ต.  วชัรพงษ์ โสสขุ                      6907  สภ.ชมุแสง            
   46 0581/60  ด.ต.  ศรัณยพงศ์ ทองทวีชยักลุ                6929  สภ.คเูมือง           
   47 0582/60  ร.ต.ท.  สมปอง ข้อสวา่ง                      6498  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์  
   48 0583/60  ร.ต.ต.   ชนญัทิโชต ิชาญชาต ิ                4661  สภ.ช านิ              
   49 0584/60  พ.ต.ต. บญุชยั กลัโยธิน                      4708  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
 
 


