สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 0601/61 ร.ต.ท. เดชา พิทยานันท์
3556 สภ.ชุมแสง
2 0602/61 นางมะณี ยิ่งงาม
6502 สหกรณ์ฯ
3 0603/61 ด.ต. วิเชียร อุสารัมย์
2441 สภ.เมืองบุรีรัมย์
4 0604/61 ด.ต. สุพฒ
ั น์ สายพันธ์
4470 ภ.จว.บร.
5 0605/61 ร.ต.ท. จักรกริศน์ ศรี เมือง
5018 ภ.จว.บร.
6 0606/61 ด.ต. อธิวฒ
ั น์ ปิ ตปิ ระวัตพิ งษ์
5763 ภ.จว.บร.
7 0607/61 ร.ต.ต. ยงยุทธ วงค์ศรี
5981 ภ.จว.บร.
8 0608/61 ด.ต. ประสพโชค เคนน ้าเที่ยง
6812 ภ.จว.บร.
9 0609/61 จ.ส.ต. สมศักดิ์ บัวนิล
6269 น.ป.พ.
10 0611/61 ร.ต.ต. จิรายุ จันทร์ นวล
2159 สภ.เมืองบุรีรัมย์
11 0612/61 ด.ต. อนุสรณ์ สังข์ประเสริฐ
2450 สภ.เมืองบุรีรัมย์
12 0613/61 ร.ต.ต. ธนวัฒน์ สมภาค
2955 สภ.เมืองบุรีรัมย์
13 0614/61 ด.ต. ขันชัย เตรี ยมทอง
5054 สภ.เมืองบุรีรัมย์
14 0615/61 ด.ต. มุขพล วารินทร์
5158 สภ.เมืองบุรีรัมย์
15 0616/61 ร.ต.ต. ประกาศิต ชานาญจิตร
2114 สภ.เมืองบุรีรัมย์
16 0616/61 ด.ต. สุชาติ ณรังศรี
5801 สภ.เมืองบุรีรัมย์
17 0617/61 ด.ต. สุทิน นกแก้ ว
6427 สภ.เมืองบุรีรัมย์
18 0618/61 ส.ต.ท. นัตพล ดวงดารา
6637 สภ.เมืองบุรีรัมย์
19 0619/61 ส.ต.ท. ดุสิต พรมกุล
6650 สภ.เมืองบุรีรัมย์
20 0620/61 ด.ต. ไพรวรรณ์ ปะวะเน
6520 สภ.บ้ านด่าน
21 0621/61 ร.ต.อ. สหพร สิริจนั โท
6570 สภ.บ้ านด่าน
22 0622/61 ด.ต. ทรงศักดิ์ โนประโคน
3024 สภ.หนองสองห้ อง
23 0623/61 ร.ต.ท. เชวง พินิจสุนทรสาร
1898 สภ.นางรอง
24 0624/61 ด.ต. พิทยา โพธิ์ละเดา
2281 สภ.นางรอง
25 0625/61 ร.ต.ต. สมชาย บูรมิตร
2282 สภ.นางรอง
26 0626/61 ด.ต. วรพล เกษมศรี วิทยา
6149 สภ.นางรอง
27 0627/61 ด.ต. สว่าง ธระเสนา(09)
0500 บานาญ
28 0628/61 ด.ต. ทัตเทพ จุ้ยประโคน
6530 สภ.ประโคนชัย
29 0629/61 ด.ต. อุทิศ พรหมเอาะ
2308 สภ.บ้ านบัว
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลาดับ เลขสัญญา | ชื่อ-สกุลสมาชิก
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 0630/61 ร.ต.ต. เริ งศักดิ์ ทรงประโคน
2624 สภ.บ้ านบัว
31 0631/61 ด.ต. สุรศักดิ์ สาระอาวาส
2673 สภ.บ้ านบัว
32 0632/61 ร.ต.อ. อัมพร ฤาชา
3560 สภ.บ้ านบัว
33 0633/61 ร.ต.ท. ปราโมทย์ สอนรัมย์
1909 สภ.ลาปลายมาศ
34 0634/61 ด.ต. กฤช เภสัชชา
2797 สภ.ลาปลายมาศ
35 0635/61 จ.ส.ต. จิรวัฒน์ กังสันเทียะ
6265 สภ.ลาปลายมาศ
36 0636/61 พ.ต.ท. อภิชิต เอการัมย์
6113 สภ.ทะเมนชัย
37 0637/61 ด.ต. บุญพึ่ง ธงกระโทก
3992 สภ.ละหานทราย
38 0638/61 ด.ต. ธงไชย เกตุสนั เทียะ
2297 สภ.หนองกี่
39 0639/61 ร.ต.อ. พิตติพล พุฒินาทวรพงศ์
3483 สภ.หนองกี่
40 0640/61 ด.ต. ปัญณวัจณ์ สิงห์โสดา
6519 สภ.หนองกี่
41 0641/61 ส.ต.ต. อุดมศักดิ์ โภคาเทพ
6950 สภ.หนองกี่
42 0642/61 ด.ต. สุพรรณ บุญอาจ
4379 สภ.พุทไธสง
43 0643/61 ด.ต. ชานาญ นามอาษา
3354 สภ.สตึก
44 0644/61 ด.ต. ใจ แก้ วดก
5336 สภ.สตึก
45 0645/61 ด.ต. สากล เทินสระเกษ
3512 สภ.บ้ านกรวด
46 0646/61 ส.ต.ท. ปฐม ชนะภัย
6989 สภ.บ้ านกรวด
47 0647/61 จ.ส.ต. ณัฐพล ศิริเวชกุล
6192 สภ.โนนเจริญ
48 0648/61 ร.ต.ต. โอภาส ศิริมาก
4596 สภ.โคกกระชาย
49 0649/61 ส.ต.ต. มรรคพล สุดวิไล
6881 สภ.โคกกระชาย
50 0650/61 ด.ต.หญิง ธนัฏฐา สีหาราช
3632 สภ.กระสัง
51 0651/61 ด.ต. จักร งามแฉล้ ม
4777 สภ.กระสัง
52 0652/61 ด.ต. ไชยยงค์ แจ่มรุ่งโรจน์
4976 สภ.กระสัง
53 0653/61 ส.ต.ท. วิรัช ลงลายชาติ
6685 สภ.กระสัง
54 0654/61 ด.ต. วิเชียร พึง่ ประดิษฐ
5684 ภ.จว.บร.
55 0655/61 ส.ต.ท. ธงชัย พรมบุตร
6674 สภ.ลาดวน
56 0656/61 ส.ต.ต. ภัคคินนั ท์ ภูเขียว
6693 สภ.คูเมือง
57 0657/61 ส.ต.ต. ภูมิ ผิวนิ่ม
6892 สภ.คูเมือง
58 0658/61 ร.ต.ท. ฤทัย พรหมมีเดช
6208 สภ.หินเหล็กไฟ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลาดับ เลขสัญญา | ชื่อ-สกุลสมาชิก
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59 0659/61 ด.ต. ขยัน โพธิขา
2945 สภ.นาโพธิ์
60 0660/61 ด.ต. อังคาร อุปมา
4353 สภ.นาโพธิ์
61 0661/61 ร.ต.ต. อดุลย์ ดีเลิศ
4658 สภ.นาโพธิ์
62 0662/61 ด.ต. มนัส ปาลินทร
6369 สภ.นาโพธิ์
63 0663/61 ด.ต. ประยูร ดินกลาง
4569 สภ.หนองหงส์
64 0664/61 พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศรี รักษา
6436 สภ.หนองหงส์
65 0665/61 ร.ต.ท. ณริ นทร์ รังสูงเนิน
2054 สภ.ปะคา
66 0666/61 ร.ต.ต. สมพงษ์ เวียงวงษ์
2380 สภ.ปะคา
67 0667/61 ด.ต. ประยงค์ แผ้ วพลสงค์
5810 สภ.ปะคา
68 0668/61 ร.ต.อ. พีรวัส ศรี ศกั ดิส์ งู
6426 สภ.ปะคา
69 0669/61 ร.ต.อ. คงกฤช คงจาปาโพธิ์
6924 สภ.ปะคา
70 0670/61 ด.ต. ปกรณ์ ราชประโคน
4629 สภ.พลับพลาชัย
71 0671/61 ร.ต.อ. อนุชิด เลไธสง
6125 สภ.ห้ วยราช
72 0672/61 ร.ต.ต. สุชีพ ผินงูเหลือม
1682 สภ.โนนดินแดง
73 0673/61 ด.ต. พีระยุทธ ลาภเจริญ
4018 สภ.โนนดินแดง
74 0674/61 ร.ต.ท. ชาตรี เมืองศิริ
6696 สภ.โนนดินแดง
75 0675/61 ร.ต.อ. สุทนต์ กระจ่างจิต
3456 สภ.เฉลิมพระเกียรติ
76 0676/61 ด.ต.หญิง ชัญญาภัค เรื องไพศาล
6341 สภ.แคนดง
77 0678/61 จ.ส.ต. เอกลักษณ์ วิเศษนคร
6524 สภ.เมืองบุรีรัมย์
78 0679/61 ส.ต.ต. รัฐศักดิ์ ขุนคา
6823 สภ.เมืองบุรีรัมย์
79 0680/61 ด.ต. ประจักษ์ ทานคา
5876 สภ.ลาปลายมาศ
80 0681/61 ส.ต.ท. อานนท์ ราศรี งาม
6602 สภ.หนองกี่
81 0682/61 ร.ต.ท. สุวธั นพล กองกูล
1727 สภ.สตึก
82 6 0683/61 ด.ต. ประกิจ ยึนประโคน
4889 สภ.พลับพลาชัย
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 M004/61 ด.ต. สัญญา ธนูศลิ ป์
4629 สภ.ประโคนชัย
2 M005/61 ร.ต.ต. สมจิต กิจไธสง
2631 สภ.บ้ านใหม่ฯ
3 M006/61 ด.ต. เกษม เทียนจันทึก
6789 สภ.บ้ านใหม่ฯ

