
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จาํกัด 

รายช่ือสมาชิกกูเงินสามัญท่ีจะไดรับเงินในวันศุกรท่ี  4  มนีาคม  2565  เวลา  14.00 น.        หนา  1 

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

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

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

    1 0155/65  ร.ต.ท.  สุรชัย อารีย (02)                  0971  บํานาญ                

    2 0156/65  ร.ต.ท.    มานพ บุญสงฆ (26)                 1001  บํานาญ                

    3 0157/65  ร.ต.ท. บุรีรัตน อุไรรัมย                  2021  บํานาญ                

    4 0158/65  ร.ต.อ.   สมชาย ตุงไธสง                      3070  บํานาญ                

    5 0159/65  ร.ต.ท.   ชัยรัตน บุตรวงศ                  3236  บํานาญ                

    6 0160/65  ร.ต.ต.   สุวิทย ก่ิงจันทร (18)            4000  บํานาญ                

    7 0161/65  ร.ต.ต.   สมบัต ิหนนุจันทร (17)             3087  บํานาญ                

    8 0162/65  ด.ต.  สุพัฒน สายพนัธ                      4470  ภ.จว.บร.             

    9 0163/65  ด.ต.  ชัชวาลย กาญจนพงศกิจ                 4053  น.ป.พ.               

  10 0164/65  ด.ต.   พีรพรรณ ราชประโคน                    6249  น.ป.พ.               

  11 0165/65  ร.ต.อ.   ประกาศติ ชํานาญจิตร                 2114  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  12 0166/65  ร.ต.ท.   ธนวัฒน สมภาค                      2955  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  13 0167/65  ร.ต.ต.   สมศักดิ์ วิเศษชุมพล                2980  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  14 0168/65  ด.ต.  เสกสรรค แสนสมบัติ                    6435  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  15 0169/65  ส.ต.อ.  นฤเบศร แกมกระโทก                   6636  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  16 0170/65  ส.ต.ท. รัฐศักดิ์ ขุนคาํ                      6823  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  17 0171/65  ด.ต.  สุรเชษฐ หรรษาวงค                     4474  สภ.นางรอง            

  18 0172/65  ส.ต.ต. พลภักร ยิบรัมย                     7263  สภ.หนองไทร           

  19 0173/65  ด.ต.  อรรถสิทธ์ิ ศรีธีระวิโรจน             5897  สภ.ประโคนชัย         

  20 0174/65  ส.ต.ท. ธีรพล โพธ์ิใหญ                      6828  สภ.ประโคนชัย         

  21 0175/65  ด.ต.  สุรศักดิ์ สาระอาวาส                   2673  สภ.บานบัว           

  22 0176/65  ด.ต. สมพงษ ชุมนมุดวง                       3948  สภ.บานบัว           

  23 0177/65  ด.ต.   กฤษฎา ปกกาโต                        5119  สภ.ลําปลายมาศ         

  24 0178/65  พ.ต.ท.  พงศจรสั รัตนธรรมเมธี               6681  สภ.ลําปลายมาศ         

  25 0179/65  ส.ต.ท.  ศุกลิน เขาแกว                      6849  สภ.ลําปลายมาศ         

  26 0180/65  ด.ต. องอาจ ทองชาย                           4482  สภ.ละหานทราย         

  27 0181/65  ร.ต.อ.  ณัฐพงษ นาคศร ี                     5178  สภ.ละหานทราย         

  28 0182/65  ส.ต.ต.มารุต ช่ืนพงษา                        7211  สภ.ถาวร              

  29 0183/65  ด.ต.  ชาตร ีสวัสดิ์                         6352  สภ.พุทไธสง           

  30 0184/65  ร.ต.อ.   เฉลิม ราชประโคน                    3170  สภ.สตึก  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  31 0185/65  ร.ต.ต.   วิชิต แซแขก                       3942  สภ.สตึก              

  32 0186/65  ร.ต.อ.  วิชัย ภักดีนันท                    4951  สภ.สตึก              

  33 0187/65  ด.ต.  สากล เทินสระเกษ                       3512  สภ.บานกรวด          

  34 0188/65  ร.ต.อ. มนตรี ทองแมน                        3832  สภ.บานกรวด          

  35 0189/65  ส.ต.อ.  ยทุธพงษ วงคมาลี                   6607  สภ.บานกรวด          

  36 0190/65  ส.ต.ต.สุริยา จาํปาเมือง                      7245  สภ.หนองไมงาม        

  37 0191/65  ส.ต.ท.นิติพล ลึกประโคน                      7107  สภ.กระสัง            

  38 0192/65  ส.ต.อ.  ธราธร ยิ่งมีมา                      6890  สภ.ลําดวน             

  39 0193/65  ส.ต.ต.นนทวัฒน อบอุน                       7251  สภ.คูเมือง           

  40 0194/65  ส.ต.ต. กิตติภูมิ ลีทวีทรัพย                7291  สภ.หินเหล็กไฟ        

  41 0195/65  ด.ต.   ไพโรจน ชุนไธสง                      4264  สภ.นาโพธ์ิ           

  42 0196/65  พ.ต.ท.  จิระวิน เรืองบุญ                    2462  สภ.โนนสุวรรณ         

  43 0197/65  ร.ต.ต.  ประยูร บุตรโต                       3733  สภ.โนนดินแดง         

  44 0198/65  ด.ต.  ทรงศักดิ์ เทวัญรัมย                  3848  สภ.โนนดินแดง         

  45 0199/65  ด.ต.  สืบพงษ เสาวพนัธ                     5207  สภ.โนนดินแดง         

  46 0200/65  ด.ต.  พุทธิรัตน พาพาน                      5407  สภ.โนนดินแดง         

  47 0201/65  พ.ต.ต.  ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์ิ           4662  สภ.บานใหมไชยพจน   

  48 0202/65  ร.ต.อ.  คงกฤช คงจาํปาโพธ์ิ                   6924  สภ.ชํานิ  

  49 0203/65  ส.ต.อ.  วัชรพงศ สวัสดิ์พูน                 6665  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

  50 0204/65  ด.ต.  เรือง จะรอนรัมย                      5821  สภ.สตึก              

  51 0205/65  ร.ต.อ.  กฤษฎา ปาประโคน                      6940  สภ.โคกกระชาย         

  52 0206/65  ส.ต.ต.ชัชนันท พรมสร                        7246  สภ.หนองไมงาม        

  53 0207/65  ส.ต.ต.ปณวัฒน ราชประโคน                     7203  สภ.กระสัง            

  54 0208/65  ด.ต.  จํานงค ลาดนอก                         5475  สภ.บานใหมไชยพจน   

 

 

 

 

 

 

 



สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จาํกัด 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

    1 M001/65    ร.ต.ต.  คณาธิป  วิเศษรัมย                  3476  สภ.กระสัง                

 


