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     1 0170/62  ด.ต.   สวิุช แต้มโคกสงู (02)                0097  บ ำนำญ                
     2 0171/62  ร.ต.ท.   ประถม สติภำ (06)                   1214  บ ำนำญ                
     3 0172/62  ด.ต. ไกรสิงห์ ลำภใหญ่                       3152  ภ.จว.บร.             
     4 0173/62  ด.ต. ธนพตั ถือฉลำด                          4752  ภ.จว.บร.             
     5 0174/62  ด.ต.  ชตุิพนธ์ ยดุกระโทก                    6509  ภ.จว.บร.             
     6 0175/62  ด.ต.  นพดล สขุสบำย                          4987  น.ป.พ.               
     7 0176/62  ด.ต.   ศภุกิตติ์ โททอง                      3325  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
     8 0177/62  ด.ต.   วิทยำ เพประโคน                       3388  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
     9 0178/62  ด.ต.   จ ำรัส คูว่ฒันำ                       5233  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   10 0179/62  ด.ต.  สมชำย ลทัธิเสรี                       5284  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   11 0180/62  ด.ต. ไพโรจน์ ช่ืนชมุแสง                     5292  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   12 0181/62  จ.ส.ต.  ชำญชยั จกูลู                        6547  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   13 0182/62  พ.ต.ท.  กิตติศกัดิ์ สวุรรณธำดำ              7016  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   14 0183/62  ร.ต.อ.  สรุะชยั ปิตำยงั                     6437  สภ.บ้ำนดำ่น          
   15 0184/62  ร.ต.ท.  วรจกัษ์ กรอบรัมย์                   6584  สภ.หนองสองห้อง       
   16 0185/62  ร.ต.อ.   บญุเลิศ กลุไธสง                    1839  บ ำนำญ                
   17 0186/62  ร.ต.ต.   ชยัยำ ภบูำล                        3276  สภ.นำงรอง            
   18 0187/62  ด.ต.  พิเชฐพงศ นกเอีย้ง                     3397  สภ.นำงรอง            
   19 0188/62  ส.ต.ท.  สถำพร มีสำระพนัธ์                   6641  สภ.นำงรอง            
   20 0189/62  ส.ต.ต.  วฒันำ เหลืองสขุ                     6833  สภ.นำงรอง            
   21 0190/62  ด.ต.  พิพฒัน์ ปำโมกข์                       4048  สภ.หนองไทร           
   22 0191/62  ส.ต.ท. ไกรวิทย์ บญุด้วง                     6667  สภ.หนองไทร           
   23 0192/62  ด.ต.  ชำตรี ทำประโคน                        3595  สภ.ประโคนชยั         
   24 0193/62  ด.ต.  ณรงค์ รักษ์กะเปำ                      3819  สภ.ประโคนชยั  
   25 0194/62  ด.ต.   พงศ์ภคั แก้วมณี                      4116  สภ.ประโคนชยั         
   26 0195/62  ด.ต.  รุ่งเรือง เจริญย่ิง                    5199  สภ.ประโคนชยั         
   27 0196/6   ส.ต.ท.  ประชำ สำธร                          7031  สภ.ประโคนชยั         
   28 0197/62  ด.ต.  เร่ิมรัฐ ทองจ ำรัส                     4903  สภ.บ้ำนบวั 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จ ำกดั 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงนิสามัญท่ีจะได้รับเงินในวนัพฤหสับดีท่ี  3 มกรำคม 2562  เวลำ  14.00 น.      หน้ำ  2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดบั เลขสญัญำ |  ช่ือ-สกลุสมำชิก                          |เลขท่ี |หน่วยงำน         |  รับจริง  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
   29 0198/62  ร.ต.อ.   ประจิตร สวำ่งไธสง                  4971  สภ.ทะเมนชยั          
   30 0199/62  ร.ต.ท.  ธีระ หะขนุทด                        4023  สภ.ละหำนทรำย         
   31 0200/62  ด.ต.   อ ำนำจ ล ำมะนำ                         4929  สภ.ถำวร              
   32 0201/62  ด.ต.  ประกอบ งำหอม                          5204  สภ.หนองก่ี           
   33 0202/62  ด.ต. สืบพงษ์ สกลุรักภกัดี                   6317  สภ.หนองก่ี           
   34 0203/62  ด.ต.    ณรงค์ ห่อไธสง                       2940  สภ.พทุไธสง           
   35 0204/62  ด.ต.    ประดิษฐ์ ยอดเจริญ                   3943  สภ.พทุไธสง           
   36 0205/62  ด.ต.  กิตติพนัธ์ ประเสริฐแก้ว               4631  สภ.พทุไธสง           
   37 0206/62  ด.ต.    ประดิษฐ์ จนัธิมำ                    4685  สภ.พทุไธสง           
   38 0207/62  ส.ต.ต.  อภิวฒัน์ ไชยรักษ์                   6861  สภ.พทุไธสง           
   39 0208/62  ร.ต.อ.  เดชำ บตุรวิเศษ                      6974  สภ.พทุไธสง           
   40 0209/62  ด.ต.  เสนอ สขุสบำย                          4687  สภ.สตกึ              
   41 0210/62  ด.ต.  พฒันำ ยืนรัมย์                        5709  สภ.สตกึ              
   42 0211/62  ด.ต.   ประสพ ปำประโคน  (18)                 0749  บ ำนำญ                
   43 0212/62  ด.ต.   ดนศูิษฏ์ พชันี                        3180  สภ.บ้ำนกรวด          
   44 0213/62  ด.ต. อดิเรก เพ่งพิศ                         4036  สภ.บ้ำนกรวด          
   45 0214/62  ด.ต.  เวียงชยั รำชประโคน                    6793  สภ.บ้ำนกรวด          
   46 0215/62  ร.ต.ต. เฉลิม เท่ียงคำม                      2147  สภ.โคกกระชำย         
   47 0216/62  ร.ต.อ.   ธนดร ภกัษำรัมย์                    3086  สภ.โคกกระชำย         
   48 0217/62  ส.ต.ต.  ธรำธร ย่ิงมีมำ                      6890  สภ.ล ำดวน 
   49 0218/62  ด.ต.    สมพร จิตรบญุพิทกัษ์                 3411  สภ.คเูมือง           
   50 0219/62  ด.ต.  ปฐมพร เกิดสขุ                         5220  สภ.คเูมือง           
   51 0220/62  ด.ต.    เอกชยั จนัดำกลุ                     6093  สภ.หินเหลก็ไฟ        
   52 0221/62  ด.ต.  คีรีบนู วำปีเก่ำ                       4876  สภ.ปะค ำ              
   53 0222/62  ด.ต.  ประสิทธ์ิ อทุพนัธ์                    5538  สภ.ปะค ำ              
   54 0223/62  ร.ต.ต.  สรไกร ทรำยสวุรรณ                    6581  สภ.ปะค ำ              
   55 0224/62  ด.ต.  ธนำรำชกรู ทลูประโคน                   2115  สภ.พลบัพลำชยั        
   56 0225/62  ด.ต.    บญุเทียม ปะกำเร                     2979  สภ.พลบัพลำชยั  
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   57 0226/62  ด.ต.  ไพฑรูย์ เรืองไพศำล                    5388  สภ.พลบัพลำชยั        
   58 0227/62  ร.ต.ต.    สมทนุ พรมกลำง                     2136  สภ.โนนสวุรรณ         
   59 0228/62  ร.ต.ต.   สมชำย ตงุไธสง                      3070  สภ.บ้ำนใหมไ่ชยพจน์   
   60 0229/62  ด.ต.  สำยนัณ์ แก้วสวุรรณ                    5008  สภ.บ้ำนใหมไ่ชยพจน์   
   61 0230/62  ด.ต.    สรุพล เสำวพนัธ์                     2130  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   62 0231/62  ด.ต.  ศิริ พรหมลกัษณ์                       6130  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   63 0232/62  ด.ต.  บญุยงั บ ำรุงธรรม                      5479  สภ.แคนดง             
   64 0233/62  ด.ต.  เอกชยั บ ำรุงธรรม                      6540  สภ.แคนดง             
   65 0234/62  ร.ต.อ.หญิง สิริรัตน์ แพงวงษ์                3627  สภ.ชมุแสง            
   66 0235/62  ด.ต.    เฉลิมศกัดิ์ ฉำยพิมำย                2368  สภ.หินเหลก็ไฟ        
   67 0236/62  ด.ต.  สทุธิพงษ์ น้อยพลี                     4247  สภ.ห้วยรำช           
   68 0237/62  ส.ต.ท.  กิตติกวิน กฤติเดชโภคินนัท์          7004  สภ.บ้ำนดำ่น          
   69 0238/62  จ.ส.ต.  โอภำส ละมลู                         7030  สภ.บ้ำนดำ่น          
   70 0239/62  ส.ต.ต.  ธีรพงษ์ สำยบตุร                     6838  สภ.นำงรอง            
   71 0240/62  พ.ต.ท.  มิตร คนชมุ                          7026  สภ.นำงรอง            
   72 0241/62  ร.ต.ต.   วิเชียร กดุกลำง                    2348  สภ.สตกึ  
   73 0242/62  ร.ต.ต.  นคร จนัทำ                           6569  สภ.หินเหลก็ไฟ        
   74 0243/62  ด.ต.  สนัติ ปยุะติ                           4890  สภ.พลบัพลำชยั        
   75 0244/62  ด.ต.  บญุธรรม ทองค ำ                         6972  สภ.โนนสวุรรณ         
   76 0245/62  ด.ต.  ครรชิต จนัผกำ                         6355  สภ.ช ำนิ              
   77 0246/62  ด.ต.  พยงุ เรืองค ำไฮ                        7002  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   78 0247/62  ด.ต.  พงษ์ลกัษณ์ บตัรประโคน                 4577  น.ป.พ.               
 


