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    1 0601/61  ร.ต.ท.    เดชา พิทยานนัท์                   3556  สภ.ชมุแสง            
    2 0602/61  นางมะณี ย่ิงงาม                              6502  สหกรณ์ฯ              
    3 0603/61  ด.ต.   วิเชียร อสุารัมย์                     2441  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    4 0604/61  ด.ต.  สพุฒัน์ สายพนัธ์                      4470  ภ.จว.บร.             
    5 0605/61  ร.ต.ท.  จกัรกริศน์ ศรีเมือง                 5018  ภ.จว.บร.             
    6 0606/61  ด.ต.  อธิวฒัน์ ปิตปิระวตัพิงษ์              5763  ภ.จว.บร.             
    7 0607/61  ร.ต.ต.   ยงยทุธ วงค์ศรี                     5981  ภ.จว.บร.             
    8 0608/61  ด.ต.  ประสพโชค เคนน า้เท่ียง                 6812  ภ.จว.บร.             
    9 0609/61  จ.ส.ต.   สมศกัดิ ์บวันิล                     6269  น.ป.พ.               
   10 0611/61  ร.ต.ต.    จิราย ุจนัทร์นวล                  2159  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   11 0612/61  ด.ต.   อนสุรณ์ สงัข์ประเสริฐ                2450  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   12 0613/61  ร.ต.ต.   ธนวฒัน์ สมภาค                      2955  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   13 0614/61  ด.ต. ขนัชยั เตรียมทอง                       5054  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   14 0615/61  ด.ต. มขุพล วารินทร์                         5158  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   15 0616/61  ร.ต.ต.   ประกาศิต ช านาญจิตร                 2114  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   16 0616/61  ด.ต.   สชุาติ ณรังศรี                        5801  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   17 0617/61  ด.ต.  สทุิน นกแก้ว                          6427  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   18 0618/61  ส.ต.ท.  นตัพล ดวงดารา                       6637  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   19 0619/61  ส.ต.ท.  ดสุิต พรมกลุ                        6650  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   20 0620/61  ด.ต.  ไพรวรรณ์ ปะวะเน                       6520  สภ.บ้านดา่น          
   21 0621/61  ร.ต.อ.  สหพร สิริจนัโท                      6570  สภ.บ้านดา่น          
   22 0622/61  ด.ต.   ทรงศกัดิ ์โนประโคน                   3024  สภ.หนองสองห้อง       
   23 0623/61  ร.ต.ท.   เชวง พินิจสนุทรสาร                 1898  สภ.นางรอง            
   24 0624/61  ด.ต.   พิทยา โพธ์ิละเดา                     2281  สภ.นางรอง                       
   25 0625/61  ร.ต.ต. สมชาย บรูมิตร                        2282  สภ.นางรอง            
   26 0626/61  ด.ต.   วรพล เกษมศรีวิทยา                    6149  สภ.นางรอง            
   27 0627/61  ด.ต.   สวา่ง ธระเสนา(09)                    0500  บ านาญ                
   28 0628/61  ด.ต.  ทตัเทพ จุ้ยประโคน                     6530  สภ.ประโคนชยั         
   29 0629/61  ด.ต.   อทุิศ พรหมเอาะ                       2308  สภ.บ้านบวั 
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   30 0630/61  ร.ต.ต.   เริงศกัดิ ์ทรงประโคน               2624  สภ.บ้านบวั           
   31 0631/61  ด.ต.  สรุศกัดิ ์สาระอาวาส                   2673  สภ.บ้านบวั           
   32 0632/61  ร.ต.อ.  อมัพร ฤาชา                          3560  สภ.บ้านบวั           
   33 0633/61  ร.ต.ท.   ปราโมทย์ สอนรัมย์                  1909  สภ.ล าปลายมาศ         
   34 0634/61  ด.ต.   กฤช เภสชัชา                          2797  สภ.ล าปลายมาศ         
   35 0635/61  จ.ส.ต.   จิรวฒัน์ กงัสนัเทียะ               6265  สภ.ล าปลายมาศ         
   36 0636/61  พ.ต.ท.  อภิชิต เอการัมย์                    6113  สภ.ทะเมนชยั          
   37 0637/61  ด.ต.   บญุพึ่ง ธงกระโทก                     3992  สภ.ละหานทราย         
   38 0638/61  ด.ต.   ธงไชย เกตสุนัเทียะ                   2297  สภ.หนองก่ี           
   39 0639/61  ร.ต.อ.  พิตติพล พฒุินาทวรพงศ์               3483  สภ.หนองก่ี           
   40 0640/61  ด.ต.  ปัญณวจัณ์ สิงห์โสดา                   6519  สภ.หนองก่ี           
   41 0641/61  ส.ต.ต.  อดุมศกัดิ ์โภคาเทพ                  6950  สภ.หนองก่ี           
   42 0642/61  ด.ต.    สพุรรณ บญุอาจ                       4379  สภ.พทุไธสง           
   43 0643/61  ด.ต.   ช านาญ นามอาษา                        3354  สภ.สตกึ              
   44 0644/61  ด.ต. ใจ แก้วดก                               5336  สภ.สตกึ              
   45 0645/61  ด.ต.  สากล เทินสระเกษ                       3512  สภ.บ้านกรวด          
   46 0646/61  ส.ต.ท.  ปฐม ชนะภยั                          6989  สภ.บ้านกรวด          
   47 0647/61  จ.ส.ต.  ณฐัพล ศิริเวชกลุ                    6192  สภ.โนนเจริญ          
   48 0648/61  ร.ต.ต.   โอภาส ศริิมาก                      4596  สภ.โคกกระชาย                        
   49 0649/61  ส.ต.ต.  มรรคพล สดุวิไล                      6881  สภ.โคกกระชาย         
   50 0650/61  ด.ต.หญิง ธนฏัฐา สีหาราช                     3632  สภ.กระสงั            
   51 0651/61  ด.ต.  จกัร งามแฉล้ม                         4777  สภ.กระสงั            
   52 0652/61  ด.ต.  ไชยยงค์ แจม่รุ่งโรจน์                 4976  สภ.กระสงั            
   53 0653/61  ส.ต.ท.  วิรัช ลงลายชาต ิ                    6685  สภ.กระสงั            
   54 0654/61  ด.ต.   วิเชียร พึง่ประดษิฐ                  5684  ภ.จว.บร.             
   55 0655/61  ส.ต.ท.  ธงชยั พรมบตุร                       6674  สภ.ล าดวน             
   56 0656/61  ส.ต.ต.  ภคัคินนัท์ ภเูขียว                  6693  สภ.คเูมือง           
   57 0657/61  ส.ต.ต.  ภมูิ ผิวนิ่ม                         6892  สภ.คเูมือง           
   58 0658/61  ร.ต.ท.  ฤทยั พรหมมีเดช                      6208  สภ.หินเหล็กไฟ  
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   59 0659/61  ด.ต.    ขยนั โพธิข า                          2945  สภ.นาโพธ์ิ           
   60 0660/61  ด.ต.  องัคาร อปุมา                          4353  สภ.นาโพธ์ิ           
   61 0661/61  ร.ต.ต.    อดลุย์ ดีเลิศ                      4658  สภ.นาโพธ์ิ           
   62 0662/61  ด.ต.  มนสั ปาลินทร                          6369  สภ.นาโพธ์ิ           
   63 0663/61  ด.ต.  ประยรู ดนิกลาง                        4569  สภ.หนองหงส์          
   64 0664/61  พ.ต.ต.  ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีรักษา                 6436  สภ.หนองหงส์          
   65 0665/61  ร.ต.ท.    ณรินทร์ รังสงูเนิน                2054  สภ.ปะค า              
   66 0666/61  ร.ต.ต.    สมพงษ์ เวียงวงษ์                  2380  สภ.ปะค า              
   67 0667/61  ด.ต.    ประยงค์ แผ้วพลสงค์                  5810  สภ.ปะค า              
   68 0668/61  ร.ต.อ.  พีรวสั ศรีศกัดิส์งู                  6426  สภ.ปะค า              
   69 0669/61  ร.ต.อ.  คงกฤช คงจ าปาโพธ์ิ                   6924  สภ.ปะค า              
   70 0670/61  ด.ต.  ปกรณ์ ราชประโคน                       4629  สภ.พลบัพลาชยั        
   71 0671/61  ร.ต.อ.  อนชุิด เลไธสง                       6125  สภ.ห้วยราช           
   72 0672/61  ร.ต.ต.    สชีุพ ผินงเูหลือม                 1682  สภ.โนนดินแดง  
   73 0673/61  ด.ต.  พีระยทุธ ลาภเจริญ                     4018  สภ.โนนดินแดง         
   74 0674/61  ร.ต.ท.  ชาตรี เมืองศริิ                      6696  สภ.โนนดินแดง         
   75 0675/61  ร.ต.อ.   สทุนต์ กระจา่งจิต                  3456  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   76 0676/61  ด.ต.หญิง ชญัญาภคั เรืองไพศาล                6341  สภ.แคนดง             
   77 0678/61  จ.ส.ต.  เอกลกัษณ์ วิเศษนคร                  6524  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   78 0679/61  ส.ต.ต.  รัฐศกัดิ ์ขนุค า                      6823  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   79 0680/61  ด.ต.  ประจกัษ์ ทานค า                        5876  สภ.ล าปลายมาศ         
   80 0681/61  ส.ต.ท.  อานนท์ ราศรีงาม                     6602  สภ.หนองก่ี           
   81 0682/61  ร.ต.ท.   สวุธันพล กองกลู                    1727  สภ.สตกึ              
   82 6 0683/61  ด.ต.    ประกิจ ยนึประโคน                    4889  สภ.พลบัพลาชยั 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จ ากดั 
รายช่ือสมาชิกกู้เงนิเพื่อซือ้รถจักรยานยนต์ที่จะได้รับในวนัจนัทร์ที่  2 กรกฎาคม 2561  เวลา  14.00 น.  หน้า  1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล าดบั เลขสญัญา |  ช่ือ-สกลุสมาชิก                          |เลขท่ี |หนว่ยงาน         |  รับจริง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1 M004/61  ด.ต. สญัญา  ธนศูลิป์                      4629  สภ.ประโคนชยั           
    2 M005/61  ร.ต.ต.  สมจิต  กิจไธสง                         2631  สภ.บ้านใหมฯ่           
    3 M006/61  ด.ต. เกษม  เทียนจนัทกึ                   6789  สภ.บ้านใหมฯ่ 
 
 
        
 
                                                             


