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    1 0682/59  ร.ต.อ. ราชศกัดิ์ เชียรรัมย์                  3169  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    2 0683/59  ด.ต. สชุาติ ช้างเผือก                        4541  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    3 0684/59  ด.ต.หญิง มนสัณนัท์ พรหมทอง                  5170  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    4 0685/59  ด.ต.   วราวธุ แพงวงษ์                       5568  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    5 0686/59  ด.ต.  ภคพรรษ นบัถือสขุ                      5630  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    6 0687/59  ร.ต.ท. กิตติคม เกตชุาติ                     5662  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    7 0688/59  ด.ต.   ธนเสฎฐ์ มว่งนางรอง                   4232  สภ.หนองสองห้อง       
    8 0689/59  ด.ต.  เบญจพน บวรชาติ                        6122  สภ.นางรอง            
    9 0690/59  ด.ต.   สนุทร ภิรมย์นาค                      6259  สภ.นางรอง            
  10 0691/59  ด.ต.   ส ารวย ป่ินศิริ                        2129  สภ.หนองไทร           
  11 0692/59  ด.ต.หญิง ทศันีย์ สดุาบตุร                   5359  สภ.ประโคนชยั         
  12 0693/59  ด.ต.   สพุล ปยุะติ                           3171  สภ.บ้านบวั           
  13 0694/59  ร.ต.ต.    มนตรี ศิริทวี                      3337  สภ.บ้านบวั           
  14 0695/59  ด.ต.  เร่ิมรัฐ ทองจ ารัส                      4903  สภ.บ้านบวั           
  15 0696/59  ร.ต.ต.   พิชรุษฏ์ ชกูระโทก                  1710  สภ.ล าปลายมาศ         
  16 0697/59  พ.ต.ท.  สรุเสกข์ มณีเติม                    2363  สภ.ล าปลายมาศ         
  17 0698/59  ด.ต.  พิสิษฐ์ นามราช                        4216  สภ.ล าปลายมาศ         
  18 0699/59  ร.ต.ต.  วรพงศ์ ศรีพลกรัง(11)                4932  บ านาญ                
  19 0700/59  ด.ต. อิทธิพล สลยัรัมย์                      5873  สภ.ล าปลายมาศ         
  20 0701/59  ด.ต. ส าเริง สดุสายเนตร                      3775  สภ.ทะเมนชยั          
  21 0702/59  ร.ต.ท.   แดง พืน้ชมภ ู(13)                  0589  บ านาญ                
  22 0703/59  ร.ต.ต.   ชาญ พิมายกลาง                      2334  สภ.ละหานทราย         
  23 0704/59  ด.ต.  จกัรพงศ์ จอดกลาง                      4925  สภ.ละหานทราย         
  24 0705/59  ด.ต.  สิทธิชยั ไชยศรีรัมย์                  6544  สภ.ละหานทราย         
  25 0706/59  ส.ต.ต.  ณฐัพล เหลาชยั                       6598  สภ.ละหานทราย         
  26 0707/59  ร.ต.ต. บรีุรัตน์ อไุรรัมย์                   2021  สภ.สตกึ              
  27 0708/59  ร.ต.ต.   ชาญณรงค์ สืบสิงห์                  2053  สภ.สตกึ              
  28 0709/59  ด.ต.   ช านาญ นามอาษา                        3354  สภ.สตกึ              
  29 0710/59  ด.ต.  ธนากร โพธ์ิสอาด                       5127  สภ.สตกึ 
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  30 0711/59  ร.ต.ต.   สวา่ง ซ าโพธ์ิ                       1401  สภ.บ้านกรวด          
  31 0712/59  ด.ต.  ไชยยงค์ แจ่มรุ่งโรจน์                 4976  สภ.กระสงั            
  32 0713/59  พ.ต.ต. บญุชยั กลัโยธิน                      4708  สภ.คเูมือง           
  33 0714/59  ร.ต.อ.   สมควร ละสระน้อย                    3195  สภ.หินเหลก็ไฟ        
  34 0715/59  ด.ต.  ธนภทัร ทองสทุธ์ิ                      3883  สภ.หนองหงส์          
  35 0716/59  ด.ต.  วิวธั สดุหอม                           4975  สภ.หนองหงส์          
  36 0717/59  ร.ต.ต.  ภาณพุงศ์ โสกลู                      6123  สภ.ปะค า              
  37 0718/59  ร.ต.ต.   ทรงศกัดิ์ ศิริเดชมงคลกลุ (30)      0902  บ านาญ                
  38 0719/59  ด.ต.    จรูญ นาสมตรอง                       2716  สภ.โนนดินแดง         
  39 0720/59  ด.ต.  บญุตรี ยบุไธสง                        4981  สภ.โนนดินแดง         
  40 0721/59  พ.ต.ท.  พิเชษฐ์ แก้วไธสง                    4694  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์   
  41 0722/59  ด.ต.  สายนัณ์ แก้วสวุรรณ                    5008  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์   
  42 0723/59  ด.ต.  สรุพล ชแูก้ว                           5802  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  43 0724/59  ด.ต.  พรศกัดิ์ ปาประโคน                     5803  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  44 0725/59  จ.ส.ต.  บญุจนัทร์ ปิดตงัถาเน                6572  น.ป.พ.               
  45 0726/59  ร.ต.ต.  วิเชียร โมกขา                        6724  สภ.ประโคนชยั         
  46 0727/59  จ.ส.ต.  พงษ์ศกัดิ์ ภกัดีนนัท์               6804  สภ.สตกึ              
  47 0728/59  ร.ต.อ.  ชยัสวสัดิ์ วงค์ประโคน               6031  สภ.ประโคนชยั         
  48 0729/59  ด.ต.  ธีรภทัร จนัทลาภา                      5293  สภ.บ้านบวั  
  49 0730/59  ส.ต.ท.   สวิุทย์ สารคณู                     6267  สภ.ล าดวน             
  50 0731/59  ด.ต.    อิสระ ทดัไทย                        6091  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์   
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    1 M009/59  ด.ต. นฤพนธ์  ก่ีกระโทก                  4085  สภ.ปะค า    
    2 M010/59  สมทนุ  พรมกลาง                        2136  สภ.โนนสวุรรณ    



 
 
 
 


