
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่  1 สิงหาคม 2561  เวลา  14.00 น.      หน้า  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล าดับ เลขสัญญา |  ชื่อ-สกุลสมาชิก                          |เลขที่ |หน่วยงาน         |  รับจริง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 0686/61  พ.ต.ท. ประมาณ อภัยจิตร                      1677  ภ.จว.บร.             
    2 0687/61  ด.ต.    รุ่งโรจน์ อรังศรี                    2542  ภ.จว.บร.             
    3 0688/61  ด.ต.   เมธา ณรงค์เบญญาสุทธ์                 2424  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    4 0689/61  ด.ต.   พจน์ บุตกะ                            3310  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    5 0690/61  ด.ต.  อโนทัย กาละซิรัมย์                    4647  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    6 0691/61  ร.ต.อ.  ถวิล หอมหวล                         4717  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    7 0692/61  ส.ต.ท.  ฤทธิชัย น้อยพรม                     6616  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    8 0693/61  ด.ต.   กิตติ วิบูลย์นัฏ(05)                 2611  บ านาญ                
    9 0694/61  ร.ต.ท.   สมจริง แตะกระโทก                   3051  สภ.หนองสองห้อง       
  10 0695/61  ส.ต.ต.  เทวพงศ์พันธ์ สนศรี                  6834  สภ.นางรอง            
  11 0696/61  ร.ต.อ.   ชูชาติ ศรีแก้วน้ าใส   (09)         1865  บ านาญ                
  12 0697/61  ร.ต.ท.   อ านวย ปุยะติ (09)                  1980  บ านาญ                
  13 0698/61  ด.ต. สมศักด์ิ ดีประโคน                      5582  สภ.ประโคนชัย         
  14 0699/61  ด.ต.   สมภพ เสงี่ยมศักด์ิ                   5614  สภ.ประโคนชัย         
  15 0700/61  ด.ต.  นพพร สุพรรณภพ                         5733  สภ.ประโคนชัย         
  16 0701/61  จ.ส.ต.  ปรีชา วิริยกองเกิด                  6331  สภ.ประโคนชัย         
  17 0702/61  ด.ต.  ไพบูลย์ ทั่วเทพพิทักษ์                6539  สภ.ประโคนชัย         
  18 0703/61  จ.ส.ต.  บรรลุ ภาระราช                       6775  สภ.ประโคนชัย         
  19 0704/61  ร.ต.อ.  สุธี ดาศรี                           5735  สภ.บ้านบัว           
  20 0705/61  ส.ต.ต.  ยศวัฒน์ เรืองสุริยธนากุล            6842  สภ.บ้านบัว           
  21 0706/61  ด.ต.    ธีระพงศ์ ชาติรัมย์                  4779  สภ.ล าปลายมาศ         
  22 0707/61  ด.ต.   วิชัย อภิรักษ์                        5316  สภ.ล าปลายมาศ         
  23 0708/61  ด.ต.  ดิเรก คานทอง                          6333  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  24 0709/61  ร.ต.ท.  สุธีระ ตอรบรัมย์                    6365  สภ.ล าปลายมาศ         
  25 0710/61  ร.ต.ท.   สมยงค์ แพงงาม                      2953  สภ.ละหานทราย         
  26 0711/61  ส.ต.ต.  ทศพล ดิเรกโภค                       6914  สภ.ถาวร              
  27 0712/61  ส.ต.ต.  ชัยรัฐฎ์ วันทอง                     6916  สภ.ถาวร              
  28 0713/61  ด.ต.   แถม แคะกระโทก                        1665  สภ.หนองกี่           
  29 0714/61  ด.ต. ไพฑูรย์ วิชาเกวียน                     4547  สภ.หนองกี่ 



สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่  1 สิงหาคม 2561  เวลา  14.00 น.      หน้า  2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล าดับ เลขสัญญา |  ชื่อ-สกุลสมาชิก                          |เลขที่ |หน่วยงาน         |  รับจริง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  30 0715/61  ด.ต.  นรบดี รักวินัย                         5534  สภ.หนองกี่           
  31 0716/61  ด.ต.  นิคม วิชิต                             6508  สภ.พุทไธสง           
  32 0717/61  พ.ต.ท.   ทศพล ลุนก าพี้                      6252  สภ.สตึก              
  33 0718/61  ร.ต.ท.  ทวิช อินทร์ประสิทธิ์                6756  สภ.สตึก              
  34 0719/61  ส.ต.ต.  ยุทธพงษ์ วงค์มาลี                   6607  สภ.บ้านกรวด          
  35 0720/61  ร.ต.อ.   ฉลอง ตึกประโคน                     1660  สภ.หนองไม้งาม        
  36 0721/61  ด.ต.  สมศักด์ิ ตุ้งประโคน                   5557  สภ.หนองไม้งาม        
  37 0722/61  ด.ต.  ไพวัลย์ พลภูเมือง                     4557  สภ.คูเมือง           
  38 0723/61  ร.ต.ต.  สมพงษ์ พลภูเมือง                    5449  สภ.คูเมือง           
  39 0724/61  ด.ต. ประสิทธิพร เทือกมูล                    6526  สภ.หินเหล็กไฟ        
  40 0725/61  ด.ต.  สมพิศ พลหมั่น                         3877  สภ.หนองหงส์          
  41 0726/61  ด.ต.  บุญธรรม โสมะมี                        4243  สภ.ห้วยราช           
  42 0727/61  ส.ต.ต.  รัชพล แก้วพวง                       6618  สภ.ห้วยราช           
  43 0728/61  พ.ต.ท.  กอบชัย สองจันทึก                    6777  สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์   
  44 0729/61  ด.ต.  ชัยมงคล มอไธสง                        5265  สภ.ช านิ              
  45 0730/61  ร.ต.ต.    สมเกียรติ อินทผลสุข(35)           1782  บ านาญ                
  46 0731/61  ร.ต.อ.   พนัส โกรดประโคน                    3200  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  47 0732/61  ร.ต.อ.  ณัฐพงษ์ นาคศรี                      5178  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  48 0733/61  ด.ต.  รุ่งโรจน์ เกาประโคน                   5286  สภ.เฉลิมพระเกียรติ  
  49 0735/61  ร.ต.อ.    สมบัติ ช ารัมย์                     6047  สภ.คูเมือง           
  50 0736/61  ด.ต.  สุระชัย ไกรยา                          5632  ภ.จว.บร.             
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
รายชื่อสมาชิกกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ที่จะได้รับในวันพุธที่  1 สิงหาคม 2561  เวลา  09.30 น.  หน้า  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล าดับ เลขสัญญา |  ชื่อ-สกุลสมาชิก                          |เลขที่ |หน่วยงาน         |  รับจริง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 M007/61  ด.ต. ชวลิต  หงษ์ค ามี                      5527  สภ.บ้านด่าน           
 

 


