
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

รายชื่อสมาชิกกูเงินสามัญท่ีจะไดรับเงินในวันอังคารท่ี  1  กันยายน  2563  เวลา  14.00 น.      หนา  1 

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

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

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

    1 0610/63  ร.ต.ต.   ชรัน รุงโรจน(20)                 0704  บํานาญ                

    2 0611/63  ร.ต.ต. ฐากูร เวชประโคน (18)                1982  บํานาญ                

    3 0612/63  ร.ต.ท.   ยุทธชัย ขําเอนก (07)               3098  บํานาญ                

    4 0613/63  พ.ต.ต.  กวีรัชต ยิ่งงาม(02)                3157  บํานาญ                

    5 0614/63  พ.ต.ท.  ธีระพงษ สาริกา (60)                5069  บํานาญ   

    6 0615/63  ร.ต.ต.หญิงอรนิชา ปองจันทรลา              7077  ภ.จว.บร.             

    7 0616/63  พ.ต.ต.   สุชาติ วิชาสวัสด์ิ                 2776  น.ป.พ.               

    8 0617/63  ร.ต.ต.   เมธา ณรงคเบญญาสุทธ              2424  สภ.เมืองบุรีรัมย    

    9 0618/63  ร.ต.ท.  ประสพ ตาประโคน                     5041  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  10 0619/63  ด.ต.  จักรี ดีดวยชาติ                      5629  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  11 0620/63  ร.ต.อ.  ไกรพล กริดรัมย                     5916  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  12 0621/63  ด.ต.   ชวนนณ เพ็ชรเลิศลํ้า                  6090  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  13 0622/63  ด.ต.  ประดิษฐ แชมรัมย                     6225  สภ.เมืองบุรีรัมย    

  14 0623/63  ด.ต.  ชลธาร สีเท่ียง                        5402  สภ.บานดาน          

  15 0624/63  ด.ต.  รัตนศักด์ิ ฤทธิแกว                   6518  สภ.บานดาน          

  16 0625/63  ร.ต.อ.หญิง สิริรัตน แพงวงษ                3627  สภ.หนองสองหอง       

  17 0626/63  ส.ต.ท.  ยศวัฒน เรืองสุริยธนากุล           6842  สภ.ประโคนชัย         

  18 0627/63  ด.ต.  เกียรติศักด์ิ นาเมือง                 6978  สภ.ลําปลายมาศ         

  19 0628/63  ส.ต.อ.  มุนินทร หุมไธสง                    6979  สภ.ลําปลายมาศ         

  20 0629/63  ร.ต.อ.   มานพ อักษรณรงค                   3572  สภ.ทะเมนชัย          

  21 0630/63  พ.ต.ท.  เฉลียว พยัคฆกุล                     5377  สภ.ทะเมนชัย          

  22 0631/63  ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ จินดาทะเล                  6857  สภ.หนองกี่           

  23 0632/63  ด.ต.  บัญณศักด์ิ ไชยปญหา                  6212  สภ.สตึก              

  24 0633/63  ด.ต.   ณรงคศักด์ิ สังขทอง                 6706  สภ.บานกรวด  

  25 0634/63  ด.ต. ปรีชา กองสกุล                          4224  สภ.โนนเจริญ          

  26 0635/63  ร.ต.ต.  ประสิทธิ์ อรุณใหม                  6392  สภ.โคกกระชาย         

  27 0636/63  ส.ต.ท.  นนทนันท เอี่ยมสูงเลิศ              6686  สภ.กระสัง            

  28 0637/63  ส.ต.ท.  ทศพล ดิเรกโภค                       6914  สภ.กระสัง            

  29 0638/63  ด.ต.  มนัส ปาลินทร                          6369  สภ.นาโพธิ์ 

  30 0639/63  ด.ต.    วิโรจน รักใคร                     5783  สภ.โนนสุวรรณ         

  31 0640/63  ร.ต.อ.   สมเดช เพ็งประโคน                  3368  สภ.โนนดินแดง         

  32 0641/63  ร.ต.อ.  ธรรมรงค จีนฉายยา                  6947  สภ.โนนดินแดง         



สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
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ลําดับ เลขสัญญา |  ชื่อ-สกุลสมาชิก                          |เลขท่ี |หนวยงาน         |  รับจริง 

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

  33 0642/63  ร.ต.ต.    ประเสริฐ หัสนิสสัย                3360  สภ.ชํานิ              

  34 0643/63  ร.ต.ต.   เฉลิมเกียรติ ปุยะโท                4132  สภ.ชํานิ              

  35 0644/63  ด.ต.  วีรเดช กล่ันกําเนิด                    4588  สภ.ชํานิ              

  36 0645/63  พ.ต.ท.  แมน ทิพยอักษร                      5885  สภ.ชํานิ              

  37 0646/63  ด.ต.  สายชล จินเจา                          4096  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

  38 0647/63  ด.ต.  หน่ึง ไชยมงคล                         4274  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

  39 0648/63  พ.ต.ท.  ฉัตรมงคล วงศจําปา                  5242  สภ.แคนดง             

  40 0649/63  ส.ต.ท.  พรเลิศ ปะวะระ                       6622  สภ.ชุมแสง            

  41 0650/63  ส.ต.ท.  วัชรพงษ โสสุข                      6907  สภ.ชุมแสง            

  42 0651/63  ส.ต.ท.  วสันต อักษรเสือ                    6908  สภ.ชุมแสง            

  43 0652/63  ร.ต.ต.  ชัยโย เยื่องกระโทก                  6937  สภ.ชุมแสง            

  44 0653/63  พ.ต.ท.  พิสัณฑ บูชารัมย                   6977  สภ.ชุมแสง            

  45 0654/63  ด.ต.  วุฒิพงษ แกวสะเทือน                  5202  สภ.ถาวร              

  46 0655/63  ส.ต.อ.ชัยศักด์ิ แพงศรี                      7153  สภ.บานดาน          

  47 0656/63  ด.ต.หญิง อรุณี พรมรุกชาติ                   6521  สภ.นางรอง            

  48 0657/63  ร.ต.อ.บุญถิ่น โภคาพานิชย                   7154  สภ.นาโพธิ์      

  49 0658/63  ด.ต.จักรกฤษณ ไกรลาศฉิมพลี                 7122  สภ.หวยราช           

  50 0659/63  ร.ต.ท.   อนุกูล ชอนหนองบอน                 5759  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

  51 0660/63  ร.ต.ต.  เสถียร แผนสุวรรณ                   7021  สภ.แคนดง             

  52 0661/63  ด.ต.  บุญยัง จงใจงาม                        6935  สภ.ชุมแสง 

 

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

      รายชื่อสมาชิกกูเงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนตท่ีจะไดรับในวันอังคารท่ี  1 กันยายน 2563  เวลา  09.30 น. หนา  1 

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

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

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

    1 M009/63  ร.ต.ต.สุนันท  ทําเวียง                 2388   สภ.พุทไธสง                

 


