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     1 0563/62  ร.ต.ต.   ยงยทุธ วงคศ์รี                     5981  ภ.จว.บร.             
     2 0564/62  ด.ต.  พนม บญุยืด                            4953  น.ป.พ.               
     3 0565/62  ร.ต.ต.   วีระพงษ ์สวุรรณเหลำ                3278  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     4 0566/62  ด.ต.  บญุช ูโรจนส์กิุจ                      4688  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     5 0567/62  ด.ต.หญิง มนสัณนัท ์พรหมทอง                  5170  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     6 0568/62  ด.ต.   วิระชยั แสนจนัทร ์                   5434  สภ.บำ้นดำ่น          
     7 0569/62  ด.ต. รกัพงษ ์สรงสระ                         5410  สภ.หนองสองหอ้ง       
     8 0570/62  ด.ต.  สรุเชษฐ หรรษำวงค ์                    4474  สภ.นำงรอง            
     9 0571/62  ร.ต.ต.   ภทัรพล ธนเมธี                      4701  สภ.นำงรอง            
   10 0572/62  ร.ต.ท.   วิรนัต ์ขนชยัภมูิ (07)             5608  บ ำนำญ                
   11 0573/62  ด.ต. รงัสรรค ์กำญจนะ                        5940  สภ.นำงรอง            
   12 0574/62  ร.ต.ต.   วิจิตร ธนศูลิป์                     3073  สภ.หนองไทร           
   13 0575/62  ร.ต.ต.  ธนทรพัย ์จนัทรอ์ำหำร                4408  สภ.ประโคนชยั         
   14 0576/62  ด.ต.  เชิดกลุ ช ำนิจ                          4551  สภ.ประโคนชยั         
   15 0577/62  ด.ต.   ภสูิต บำลโสง                         4673  สภ.ประโคนชยั         
   16 0578/62  ร.ต.อ.  เจมส ์ปยุะต ิ                        5379  สภ.ประโคนชยั         
   17 0579/62  ด.ต.  ชนน ทรพัยส์ินสวสัดิ ์                 6486  สภ.ประโคนชยั         
   18 0580/62  ด.ต.  สรุศกัดิ ์สำระอำวำส                   2673  สภ.บำ้นบวั           
   19 0581/62  ด.ต.  วีระ ทำประโคน                         5210  สภ.บำ้นบวั           
   20 0582/62  ด.ต.  ธงชยั ศรีศกัดิ ์                       5532  สภ.บำ้นบวั           
   21 0583/62  ด.ต.   ประสงค ์บญุเข่ือง                    5053  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   22 1 0584/62  ด.ต.หญิง ธำรีรตัน ์วศินไพบลูยว์งศ ์         5256  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   23 0585/62  ด.ต. อิทธิพล สลยัรมัย ์                     5873  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   24 0586/62  ด.ต.    ธนะสิทธ์ิ บทุศรี(13)                1029  บ ำนำญ   
   25 0587/62  ด.ต.   พิชำกร มำลำศรี                       3384  สภ.ละหำนทรำย         
   26 0588/62  ด.ต. ศำนิต แสนแสง                           5874  สภ.ละหำนทรำย         
   27 0589/62  ด.ต.  ชยั ประไวย ์                           3543  สภ.หนองก่ี           
   28 0590/62  ด.ต.   ยทุธพงษ ์ผำ้งำม                      4944  สภ.หนองก่ี           
   29 0591/62  ด.ต. สำมำรถ เทพเนำว ์                       5749  สภ.หนองก่ี 
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   30 0592/62  ร.ต.ท.   สมยศ อำสำกลุ                       5980  สภ.หนองก่ี           
   31 0593/62  ร.ต.อ.   ส  ำรวน พนัหลอ่มโส(16)               4461  บ ำนำญ                
   32 0594/62  ร.ต.อ.  จ  ำลอง สตุภกัดี                      6983  สภ.พทุไธสง           
   33 0595/62  ร.ต.ท. บรุีรตัน ์อไุรรมัย ์                  2021  สภ.สตกึ              
   34 0596/62  จ.ส.ต.  กิตติศกัดิ ์วงษำสนธ์ิ               6240  สภ.สตกึ              
   35 0597/62  ร.ต.อ.  พีระพล สิทธะนะ                      6736  สภ.สตกึ              
   36 0598/62  ร.ต.ท.   วิษณ ุปำนะโปย (18)                 1754  บ ำนำญ                
   37 0599/62  ด.ต.   มำนพ ปำนใจนำม                        3194  สภ.บำ้นกรวด          
   38 0600/62  ร.ต.ท.   นพพร พอกประโคน (18)                6256  บ ำนำญ                
   39 0601/62  ส.ต.ท.  อภิศกัดิ ์สำยสมบรูณ ์               6606  สภ.บำ้นกรวด          
   40 0602/62  ส.ต.ท.  คณิต พนันำสี                        6878  สภ.บำ้นกรวด          
   41 0603/62  ส.ต.ท.  ฉัตรชยั จนัวิเศษ                    6682  สภ.กระสงั            
   42 0604/62  พ.ต.ต.  ไตรรงค ์รกัพดุซำ                    6982  สภ.กระสงั            
   43 0605/62  ด.ต.    วิชิต เหมพรมมำ                      2386  สภ.หนองหงส ์         
   44 0606/62  ร.ต.ท. สพุจน ์เขียวประเสรฐิ                 3333  สภ.คเูมือง           
   45 0607/62  ร.ต.อ.  วิคิด ตีทอ                           6788  สภ.คเูมือง           
   46 0608/62  ด.ต.  มำนพ เพ็ชรตะกั่ว                      3908  สภ.นำโพธ์ิ           
   47 0609/62  ด.ต.  สจุินดำ เทือกดอนหนั                   4347  สภ.นำโพธ์ิ           
   48 0610/62  ร.ต.อ.  วิษณุ วงษณ์รงค ์                    6453  สภ.นำโพธ์ิ    
   49 0611/62  ร.ต.อ. พงศกร วิเศษพนัธ ์                    6134  สภ.หนองหงส ์         
   50 0612/62  ด.ต.    ชวลิต ส ำรวมรมัย ์                   4189  สภ.หนองหงส ์         
   51 0613/62  ด.ต.  นิตย ์เกตผุกัแวน่                     3884  สภ.ปะค ำ              
   52 0614/62  ด.ต.  ประพนธ ์อนรุกัษว์งศำ                  5229  สภ.ปะค ำ              
   53 0615/62  ด.ต.    สวำท พลูพทุธำ                       5845  สภ.หว้ยรำช           
   54 0616/62  ส.ต.ท.  ภรูนินท ์ตอ่สกลุ                    6619  สภ.หว้ยรำช           
   55 0617/62  พ.ต.ท.  จิระวิน เรืองบญุ                    2462  สภ.โนนสวุรรณ         
   56 0618/62  ด.ต.  วิชยั จีนชำต ิ                         4045  สภ.โนนสวุรรณ         
   57 0619/62  พ.ต.ท.  ชชัชำนน สิงหไ์พร                    6189  สภ.โนนสวุรรณ         
   58 0620/62  ร.ต.ท.    สมพงษ ์พนัธุศ์รี (32)             1341  บ ำนำญ 
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   59 0621/62  ส.ต.ท.  กมล วำมไธสง                         6664  สภ.โนนดินแดง         
   60 0622/62  ส.ต.ท.  ปรำโมทย ์เสกขำ                      6945  สภ.โนนดินแดง         
   61 0623/62  พ.ต.ต.  สรุพงศ ์ปะรนิรมัย ์                 6811  สภ.บำ้นใหมไ่ชยพจน ์  
   62 0624/62  ด.ต.  กวี ขนัทะมว่ง                         3508  สภ.ช ำนิ              
   63 0625/62  ด.ต.  สญัญำ กองศรี                          5816  สภ.ช ำนิ              
   64 0626/62  ด.ต.  สเุทพ คงสืบชำต ิ                      6735  สภ.ช ำนิ              
   65 0627/62  ร.ต.ท.    ปรำศยั พรหมลกัษณ ์ (35)           5244  บ ำนำญ                
   66 0628/62  พ.ต.อ. วิสตูร คงอว้น (35)                   6970  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   67 0629/62  ร.ต.อ.  ภชุพงศ ์วงศำสนธ์ิ                   6813  สภ.แคนดง             
   68 0630/62  พ.ต.ท. ประมำณ อภยัจิตร                      1677  ภ.จว.บร.             
   69 0631/62  ด.ต.  อ ำนวย เข็มประโคน                      4978  สภ.พลบัพลำชยั        
   70 0632/62  ด.ต.  อธิวฒัน ์ปิตปิระวตัพิงษ ์             5763  ภ.จว.บร.             
   71 0633/62  พ.ต.ต.   อภิภ ูจปูระโคนสขุ               6466  ภ.จว.บร.             
   72 0634/62  ด.ต.   ชนำธิป ข ำผำ                          4854  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   73 0635/62  ร.ต.อ.  ประจวบ ชำญประโคน                    7039  สภ.บำ้นบวั           
   74 0636/62  ด.ต.  คณำวฒุิ ปำประโคน                      5812  สภ.พลบัพลำชยั        
   75 0637/62  จ.ส.ต.  ณทัฐเชษฐ์ อำภรณพ์งษ ์               6533  สภ.นำงรอง            
   76 0638/62  ด.ต.  เทพพงษ ์พทุธิเสน                      6440  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   77 0639/62  ส.ต.ต.  เดชอำชำ คงแสง                       6897  สภ.โนนดินแดง         
 
 
             


