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      1 0535/63  นำงมะณี ย่ิงงำม                             6502  สหกรณฯ์              
      2 0536/63  ร.ต.ต.  แหลมไทย ศิรธิร                  1223  บ ำนำญ                
      3 0537/63  ด.ต.  สรุะชยั ไกรยำ                         5632  ภ.จว.บรุีรมัย ์            
      4 0538/63  ด.ต.  บญุช ูโรจนส์กิุจ                      4688  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
      5 0539/63  ด.ต.   สชุำติ ณรงัศรี                        5801  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
      6 0540/63  ส.ต.ท.  ฤทธิชยั นอ้ยพรม                     6616  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
      7 0541/63  ร.ต.ต.   บรรจง ภำระจำ่                      4114  สภ.บำ้นดำ่น          
      8 0542/63  พ.ต.ท. พงศธร โสกลู                          5403  สภ.บำ้นดำ่น          
      9 0543/63  ด.ต.  วงศพนัธ ์วิเศษสกลุวงค ์               2469  สภ.นำงรอง            
    10 0544/63  ส.ต.ท.  จำตรุนต ์รอดจำกเข็ญ                 6839  สภ.นำงรอง            
    11 0545/63  ส.ต.ต.  สรุเสกข ์รอดจำกเข็ญ                 6965  สภ.นำงรอง            
    12 0546/63  ร.ต.ต.  มำนพ ชุม่สงูเนิน                    4627  สภ.ประโคนชยั         
    13 0547/63  ด.ต.  ชนน ทรพัยส์ินสวสัดิ ์                 6486  สภ.ประโคนชยั         
    14 0548/63  ร.ต.ต.  ณฐัวฒุิ ทรงรมัย ์                   3670  สภ.ล ำปลำยมำศ         
    15 0549/63  ด.ต.   วิญญ ูกองทผล                         5263  สภ.ล ำปลำยมำศ         
    16 0550/63  ส.ต.ท.  จกัรพนัธ ์จนัทำ                     6654  สภ.ล ำปลำยมำศ         
    17 0551/63  พ.ต.ท. มำนพ ทองพลบัพลำ                      2557  สภ.ละหำนทรำย         
    18 0552/63  ด.ต.  สำมำรถ พนูผล                          6101  สภ.ละหำนทรำย         
    19 0553/63  ร.ต.อ.หญิง พิชำมญชุ ์วรชมพ ู                6536  สภ.หนองก่ี           
    20 0554/63  ร.ต.ท.   รอด ช่ืนรมัย ์                      1576  สภ.สตกึ              
    21 0555/63  ร.ต.อ.   เกรียงศกัดิ ์กิจไธสง               2342  สภ.สตกึ              
    22 0556/96  ร.ต.ต.   บญุยงั ดีขนุทด                     2347  สภ.สตกึ              
    23 0557/63  ด.ต. จ  ำลอง ไทยประโคน                        5011  สภ.โคกกระชำย         
    24 0558/63  ส.ต.ต.สืบศกัดิ ์คอนรมัย ์                   7125  สภ.โคกกระชำย  
    25 0559/63  ด.ต.  บญุเรือง ใจกลำ้                       4616  สภ.กระสงั            
    26 0560/63  ร.ต.อ.  ธีระ ชว่งไกร                        6743  สภ.นำโพธ์ิ           
    27 0561/63  ด.ต.   สนั่น สำยดวง                         6407  สภ.พลบัพลำชยั        
    28 0562/63  ร.ต.อ.    พงศศ์กัดิ ์จงปัตนำ                2806  สภ.หว้ยรำช           
    29 0563/63  ด.ต.  พงษกฤต ทนัใจ                          4990  สภ.โนนสวุรรณ 
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     30 0564/63  ร.ต.ต.    นิพทัธ ์ดีสวสัดิ ์                1753  สภ.โนนดินแดง         
     31 0565/63  ร.ต.อ.    กงัวำน กรวยสวสัดิ ์               4117  สภ.โนนดินแดง         
     32 0566/63  ด.ต.  สืบพงษ ์เสำวพนัธ ์                    5207  สภ.โนนดินแดง         
     33 0567/63  ร.ต.อ.  วีระภสั นำเมือง                     5634  สภ.แคนดง             
     34 0568/63  ด.ต.  สรุชยั ผ ำชยั                          5259  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     35 0569/63  ส.ต.ท.ธีรปภำกร นวลศรี                       7151  สภ.นำงรอง            
     36 0570/63  ส.ต.ท.ธนำกร แผว้พลสงค ์                     7149  สภ.ประโคนชยั         
     37 0571/63  พ.ต.ท.  อนิรุทธ์ิ ผดงุดี                    6188  สภ.พทุไธสง           
     38 0572/63  ร.ต.ต.   มงคล พำพลงำม                       3769  สภ.สตกึ              
     39 0573/63  ส.ต.ต.อภิสิทธ์ิ ภิบำลศลิป์                  7160  สภ.โนนดินแดง         
     40 0574/63  ด.ต.ดษิฐวฒัน ์วิชำ                          7156  สภ.บำ้นใหมไ่ชยพจน ์  
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    1 M007/63  ด.ต. ปิยภำพ  ขำมประโคน                 5031  สภ.ประโคนชยั                
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    1 T003/63  ด.ต.  ณรงค ์ กรมิรมัย ์                  5063  ภ.จว.บรุีรมัย ์               
 
 


