
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จาํกัด 

รายช่ือสมาชิกกูเงินสามัญท่ีจะไดรับเงินในวันศุกรท่ี 1 เมษายน 2565  เวลา  14.00 น.        หนา  1 

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

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

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

    1 0210/65  ร.ต.ต.   กมล สังขกูล (11)                  1057  บํานาญ                

    2 0211/65  ร.ต.ท.    สมชัย ฟุงสุข (29)                1131  บํานาญ                

    3 0212/65  ร.ต.อ.    สุดใจ วรรณลักษณ (29)             1108  บํานาญ                

    4 0213/65  ร.ต.อ.  ทองใบ สุขจิต                        1288  บํานาญ                

    5 0214/65  ร.ต.ท.   กวีพล พันธุกูล (20)                1305  บํานาญ                

    6 0215/65  ร.ต.ท.    สมพงษ พันธุศรี (32)             1341  บํานาญ                

    7 0216/65  ร.ต.อ.   ผจญ สุวรรณหงษ                     1458  บํานาญ                

    8 0217/65  ร.ต.ท.   ระเวียงชัย จํารัสแนว (18)           1620  บํานาญ                

    9 0218/65  ร.ต.ต.   อํานาจ เสริมสุข (29)                1756  บํานาญ                

  10 0219/65  พ.ต.ต.  กวีรัชต ยิ่งงาม(02)                3157  บํานาญ                

  11 0220/65  ด.ต.    เสถียร ตัวประโคน (18)               2523  บํานาญ                

  12 0221/65  พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ เสารศิริ (12)         4949  บํานาญ                

  13 0222/65  ร.ต.ต.    กิตติชัย เช้ือสาย(30)             5616  บํานาญ                

  14 0223/65  ด.ต.    สวาท พูลพุทธา                       5845  บํานาญ                

  15 0224/65  นางปานรดา คงพลปาน                          5503  สหกรณฯ              

  16 0225/65  นางสาวปุณยวีร อุดมสุข                      7230  สหกรณฯ              

  17 0226/65  ร.ต.ต.   วิทยา เพประโคน                     3388  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  18 0227/65  ร.ต.ต.  สุจนิ อภินันท                     4382  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  19 0228/65  ด.ต.  เอกลักษณ วิเศษนคร                    6524  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  20 0229/65  ด.ต.อนันท สีธรณ                           7144  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  21 0230/65  ร.ต.อ.  มิตร ศรีบุญเรือง                    3925  สภ.บานดาน          

  22 0231/65  พ.ต.ต.  นวัิติ บุพเต                        6268  สภ.บานดาน          

  23 0232/65  ร.ต.อ.หญิง สิริรัตน แพงวงษ                3627  สภ.หนองสองหอง    

  24 0233/65  ร.ต.ต.   ชาลี วุฒิยาสาร                     6046  สภ.หนองสองหอง       

  25 0234/65  ด.ต.  เดนดวง อนันตึก                       5025  สภ.นางรอง            

  26 0235/65  ด.ต.  สรวิศิษฎ พรหมลักษณ                  6138  สภ.นางรอง            

  27 0236/65  พ.ต.ท.  ศภุณัฐ สุนทรกูล                     6246  สภ.นางรอง            

  28 0237/65  ส.ต.อ.  วัฒนา เหลืองสุข                     6833  สภ.นางรอง            

  29 0238/65  ส.ต.ต. ขจรศักดิ์ คลังดี                     7233  สภ.นางรอง 

  30 0239/65  ด.ต.หญิง พริมาภา ทูลประโคน                  3700  สภ.ประโคนชัย         
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  31 0240/65  ส.ต.ท.  ยศวัฒน เรืองสุริยธนากุล            6842  สภ.ประโคนชัย         

  32 0241/65  ร.ต.อ.   ชาญ พิมายกลาง                      2334  สภ.ละหานทราย         

  33 0242/65  พ.ต.ท. บุญชัย กัลโยธิน                      4708  สภ.ละหานทราย         

  34 0243/65  ด.ต. พิเชษฐ แกวผลึก                       5818  สภ.ละหานทราย         

  35 0244/65  ด.ต.  สมชัย พินิจกิจ                        6276  สภ.ละหานทราย         

  36 0245/65  ด.ต. สํารวย เลิศกระโทก                       4493  สภ.หนองก่ี           

  37 0246/65  ด.ต. ไพศาล เซ็นกระโทก                       5429  สภ.หนองก่ี           

  38 0247/65  ร.ต.อ.  วิทยา กุลบุตร                       5850  สภ.หนองก่ี           

  39 0248/65  ร.ต.อ.  สถิตร อนัคทัศน                     6932  สภ.หนองก่ี           

  40 0249/65  ส.ต.อ.  อุดมศักดิ์ โภคาเทพ                  6950  สภ.หนองก่ี           

  41 0250/65  ด.ต.  สําฤทธ์ิ จิตรไธสง                      6480  สภ.พุทไธสง           

  42 0251/65  ด.ต.  โกศล อุตโรกุล                         5826  สภ.สตึก              

  43 0252/65  ด.ต. นพรัตน ทอนศรี                         3567  สภ.โนนเจริญ          

  44 0253/65  ร.ต.อ.  ประพันธ เอ่ียมประโคน               7036  สภ.โนนเจริญ          

  45 0254/65  ส.ต.ต.  มนัส ปกกุลนันท                    7299  สภ.กระสัง            

  46 0255/65  พ.ต.ต.  สมควร วาเร็วดี                     3815  สภ.ลําดวน             

  47 0256/65  ส.ต.ต.ชาญชิต พวงจําปา                        7247  สภ.ลําดวน 

  48 0257/65  ด.ต.    อิทธิพล พลสุวรรณ                    2956  สภ.หินเหล็กไฟ        

  49 0258/65  พ.ต.ท.  พิสัณฑ บูชารัมย                   6977  สภ.โนนสุวรรณ         

  50 0259/65  ด.ต.  สายันณ แกวสุวรรณ                    5008  สภ.บานใหมไชยพจน   

  51 0260/65  ร.ต.ต.    ประเสริฐ หัสนิสสัย                3360  สภ.ชํานิ              

  52 0261/65  ร.ต.ต.   เฉลิมเกียรติ ปุยะโท                4132  สภ.ชํานิ              

  53 0262/65  ด.ต.  ศิร ิพรหมลักษณ                       6130  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

  54 0263/65  ส.ต.อ.  วัชรพงษ โสสุข                      6907  สภ.ชุมแสง            

  55 0264/65  ร.ต.อ.  พิทักษ สิงหคํา                     6805  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  56 0265/65  ร.ต.ท.    ไพโรจน ดายรินรัมย              5569  สภ.ชุมแสง            

 

 

 

 

 



สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

รายช่ือสมาชิกกูเงินเพ่ือซ้ือเทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีจะไดรับในวันศุกรท่ี 1 เมษายน 2565  เวลา  09.30 น.     หนา  1 
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ลําดับ เลขสัญญา |  ช่ือ-สกุลสมาชิก                          |เลขท่ี |หนวยงาน         |  รับจริง 

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

    1 T003/65    ส.ต.อ.  อนุชิต  เฮ็งสวัสดิ ์                 7185  สภ.โนนเจริญ                

 


