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    1 0421/64  ด.ต.   สุวิช แต้มโคกสูง (02)               0097  บ ำนำญ                
    2 0422/64  ส.ต.ท.  ประธำนชัย แจ้งสวัสดิ์              6704  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
    3 0423/64  ร.ต.ต. สมพงษ์ ธำตะนะ(07)                   0580  บ ำนำญ                
    4 0424/64  ด.ต.   สมชำย ตรีประเคน (11)                0634  บ ำนำญ                
    5 0425/64  ร.ต.อ.    บุญถิ่น อรรคเสริญ (32)           1256  บ ำนำญ                
    6 0426/64  ร.ต.อ.    วิทยำ เภสัชชำ (33)               1952  บ ำนำญ                
    7 0427/64  พ.ต.ต.  กวีรัชต์ ยิ่งงำม(02)               3157  บ ำนำญ                
    8 0428/64  พ.ต.อ.  สมนึก เจียมจังหรีด                 7010  ภ.จว.บร.             
    9 0429/64  ด.ต. ภัทรดนัย ฉำยแก้ว                      3696  ภ.จว.บร.             
  10 0430/64  ด.ต.  พนม บุญยดื                           4953  น.ป.พ.               
  11 0431/64  ด.ต.  วิธวัช ฤทธ์ิสยำม                     6200  น.ป.พ.               
  12 0432/64  ด.ต.   ปรัชญ์เมธีดล กุลโท                  3088  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  13 0433/64  ร.ต.ท.   เฉลิมชัย ขึ้นเอ้ือย               3796  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  14 0434/64  ด.ต.  พิเชษฐ ์ฉำยวิมล                      5116  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  15 0435/64  ด.ต.  มำนติ คงสืบชำติ                      6162  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  16 0436/64  ส.ต.ท.  นิวัฒน์ ทวีกูล                     6816  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  17 0437/64  ส.ต.ท.ดวงทวี เสำวโค                        7196  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  18 0438/64  ด.ต. ธวัชชัย วิชัยรัมย์                    4316  สภ.บ้ำนด่ำน          
  19 0439/64  ร.ต.อ.   ปรีชำศักดิ์ ศักยปรีชำ             4421  สภ.บ้ำนด่ำน          
  20 0440/64  ด.ต.  ศิวะ จันทร์ประโคน                    4532  สภ.หนองสองห้อง       
  21 0441/64  ร.ต.อ.  ทวีศักดิ์ ดอนศรี                   6931  สภ.หนองสองห้อง       
  22 0442/64  ร.ต.ต.  อ ำนำจ พลประสิทธ์ิ                  4317  สภ.นำงรอง            
  23 0443/64  ร.ต.อ.  เตรียมพล บุญกองชำติ                6590  สภ.นำงรอง            
  24 0444/64  ด.ต. พรศักดิ์ กลมประโคน                    4367  สภ.ประโคนชัย  
  25 0445/64  ด.ต.   ประสิทธ์ิ อินทร์ประโคน              5782  สภ.ประโคนชัย         
  26 0446/64  ส.ต.ท.  ยศวัฒน์ เรืองสุริยธนำกุล           6842  สภ.ประโคนชัย         
  27 0447/64  ด.ต. ค ำมูล มะลำ                            4805  สภ.บ้ำนบัว           
  28 0448/64  ร.ต.อ.  สุธี ดำศรี                         5735  สภ.บ้ำนบัว           
  29 0449/64  ด.ต.   วิญญู กองทผล                        5263  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  30 0450/64  ด.ต.   นำริน สอนรำษฎร์                     5311  สภ.ล ำปลำยมำศ    
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำกัด 
รำยช่ือสมำชิกกู้เงินสามัญท่ีจะได้รับเงินในวนัพุธท่ี  2  มิถุนำยน 2564  เวลำ  14.00 น.        หน้ำ  2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ล ำดับ เลขสัญญำ |  ช่ือ-สกุลสมำชิก                          |เลขท่ี |หน่วยงำน         |  รับจริง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  31 0451/64  ด.ต. อิทธิพล สลัยรัมย์                     5873  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  32 0452/64  ด.ต.    ธนเกียรติ เกียรตนิอก               2816  สภ.ทะเมนชัย          
  33 0453/64  ด.ต.   บรรเลง กองศักดิ์                    2492  สภ.หนองไทร           
  34 0454/64  ด.ต.   ชัยยง ยงัวำรี                       4364  สภ.ละหำนทรำย         
  35 0455/64  พ.ต.อ.  ด ำรงศักดิ์ เติมสุข                 4870  สภ.ละหำนทรำย         
  36 0456/64  พ.ต.ท.  เทพ บวชกระโทก                      5597  สภ.ละหำนทรำย 
  37 0457/64  ด.ต.   อุทัย ธรรมมำ                        5947  สภ.ละหำนทรำย         
  38 0458/64  ด.ต.  กิตติภูมิ ค ำนิล                      4927  สภ.ถำวร              
  39 0459/64  ส.ต.ท. โชคจักรพงษ์ วงษ์ศรี                 6858  สภ.หนองก่ี           
  41 0460/64  ร.ต.ต.   ธงไชย เกตุสันเทียะ                2297  สภ.หนองก่ี           
  42 0461/64  ร.ต.อ.   ชัยณรงค์ รุกขสนธ์ิ                5956  สภ.หนองก่ี           
  43 0462/64  ด.ต.    ณรงค ์ห่อไธสง                      2940  สภ.พุทไธสง           
  44 0463/64  ด.ต.    ประดษิฐ ์ยอดเจริญ                  3943  สภ.พุทไธสง           
  45 0464/64  ร.ต.อ.  อุดม พลท ำ                          6774  สภ.สตึก              
  46 0465/64  ร.ต.อ.  เมธำ และประโคน                     6799  สภ.สตึก              
  47 0466/64  ส.ต.ต.พรสวรรค์ เอยประโคน                   7104  สภ.โนนเจริญ          
  48 0467/64  ส.ต.ท.อนุชิต เฮ็งสวัสดิ์                   7185  สภ.โนนเจริญ          
  49 0468/64  ด.ต.  สังคม เสำร์ทอง                       4921  สภ.โคกกระชำย  
  50 0469/64  ด.ต. ประจวบ บุตรแวว                        5290  สภ.กระสัง            
  51 0470/64  ส.ต.ท.   นัธทวัฒน์ จันทร์น้อย              6659  สภ.กระสัง            
  52 0471/64  ส.ต.ต.จักรกฤษณ์ ตอรบรัมย์                  7094  สภ.กระสัง            
  53 0472/64  ร.ต.ต.    ธีรวัฒน์ สังฆมณี                 2366  สภ.หินเหล็กไฟ        
  54 0473/64  ด.ต.  สุณิพงษ์ เฉลิมวรวงศ์                 4094  สภ.หินเหล็กไฟ        
  55 0474/64  ส.ต.ต.วงศธร คุ้มสว่ำง                      7093  สภ.คูเมือง           
  56 0475/64  ส.ต.ต.เทอดเกียรติ บุญเลียบ                 7116  สภ.หินเหล็กไฟ        
  57 0476/64  ด.ต.  วีรยุทธ เหล็กศรี                     4749  สภ.นำโพธ์ิ           
  58 0477/64  ด.ต.  สุรชำติ พรหมเวทวงศ์                  4989  สภ.นำโพธ์ิ           
  59 0478/64  ร.ต.อ.  ธีระ ช่วงไกร                       6743  สภ.นำโพธ์ิ           
  60 0479/64  ร.ต.ต.   ชเลงพจน์ สำอุตม ์                 2245  สภ.ห้วยรำช           
  61 0480/64  ร.ต.อ.  ธีรบดินทร์ รุกขสนธ์ิ               3694  สภ.โนนดินแดง 
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  62 0481/64  ร.ต.ท.  กำรเวก จงวงศ์                      4706  สภ.โนนดินแดง         
  63 0482/64  ด.ต.    ปรีชำ พรมนัส                       3361  สภ.ช ำนิ              
  64 0483/64  ด.ต.  สำยชล จินเจำ                         4096  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  65 0484/64  พ.ต.ท. รวีพันธ์ ปุยะติ                     5193  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  66 0485/64  พ.ต.ท.  ชัยยันต์ เพชรโกมล                  5999  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  67 0486/64  ด.ต.  ศิริ พรหมลักษณ์                      6130  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   



  68 0487/64  ด.ต.  จิตรกร กองกัญญำ                      6098  สภ.นำโพธ์ิ           
  69 0488/64  ส.ต.ท.ธวัชชัย หำญประโคน                    7148  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  70 0489/64  ส.ต.ท.อรรถชัย เรียกศิริกุล                 7213  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  71 0490/64  พ.ต.ท. สมพงษ์ สุขสังข์                     3258  สภ.หนองสองห้อง       
  72 0491/64  ส.ต.ท.ชัยประสิทธ์ิ เลิศศิริ                7214  สภ.นำงรอง            
  73 0492/64  ด.ต.อภิชำติ ทองประเทือง                    7218  สภ.นำงรอง      
  74 0493/64  ด.ต.ภำนุวัตร โนนทรำย                       7199  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  75 0494/64  ด.ต.  ประถม โพธิข ำ                         4076  สภ.พุทไธสง           
  76 0495/64  ด.ต.    วีระ เทียบแก้ว                     5045  สภ.หินเหล็กไฟ        
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  1 T001/64   ร.ต.อ.นิวัติ  ไรกลำง                        3799  ภ.จว.บุรีรัมย์           
  2 T002/64   ร.ต.อ.สมชำย  ไพเรำะ    4257  สภ.ละหำนทรำย        
 


