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     1 0053/63  ร.ต.ต.   จมุพล อินทร  (07)                  0612  บ  ำนำญ                
     2 0054/63  ด.ต.   ประสพ ปำประโคน  (18)                 0749  บ  ำนำญ                
     3 0055/63  ร.ต.อ.  สมดลุย ์เสกรมัย ์                   2007  บ  ำนำญ                
     4 0056/63  ด.ต.    สขุมุ ปรนิสำรมัย ์(02)              2080  บ  ำนำญ                
     5 0057/63  ร.ต.ท.   บดินทรเ์ดชำ สจุิรตัน ์(06)         2095  บ  ำนำญ                
     6 0058/63  ร.ต.ต.   ชยัณรงค ์บตุรสีทำ (08)             3085  บ  ำนำญ                
     7 0059/63  ด.ต.  อ ำนวย เสียงดี                         6338  ภ.จว.บร.             
     8 0060/63  พ.ต.ท.  วิทยำ พงษไ์พบลูย ์(60)              6415  บ  ำนำญตำ่งจงัหวดั     
     9 0061/63  ร.ต.ท.  ณฐักรณ ์จำ่ภำ                       6740  ภ.จว.บร.             
   10 0062/63  ร.ต.อ.   ส  ำรวย จงกล                         5946  บ  ำนำญ                
   11 0063/63  ด.ต.   กิตตนินัท ์คะเรรมัย ์                3139  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   12 0064/63  ร.ต.ต.   ประวิต คะเรรมัย ์                  3153  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   13 0065/63  ด.ต.   ทองลว้น แสนสมบตั ิ                   3173  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   14 0066/63  ด.ต.   วิทยำ เพประโคน                       3388  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   15 0067/63  ด.ต.   องอำจ พนัวนั                         4172  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   16 0068/63  ร.ต.อ.  สวุฒัน ์นำมมงคล                     4265  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   17 0069/63  ด.ต.   ปิตพิฒัน ์พิพฒันท์บักระโทก           4719  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   18 0070/63  ด.ต. ขนัชยั เตรียมทอง                       5054  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   19 0071/63  ด.ต.  ธนพฒัน ์แสนรมัย ์                     6745  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   20 0072/63  ส.ต.ท. นรำวิชญ ์ศรีจินดำ                    6815  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   21 0073/63  ร.ต.ต.   ประสำท พนูสวุรรณ                   2279  สภ.นำงรอง            
   22 0074/63  ร.ต.อ.   สพุจน ์เลนนำแซง                    3587  สภ.นำงรอง            
   23 0075/63  ด.ต.  ธนำยทุธ สงสำร                         5522  สภ.นำงรอง  
   24 0076/63  ร.ต.ต.   ทรงสิทธ์ิ เรืองประโคน              3095  สภ.ประโคนชยั         
   25 0077/63  ด.ต.หญิง  อรุณรตัน ์เอ่ียมศริ ิ             5291  สภ.ประโคนชยั         
   26 0078/63  พ.ต.ต.  ศริชิยั เจรญิศริิ                    5742  สภ.ประโคนชยั         
   27 0079/63  ด.ต.   ประสิทธ์ิ อินทรป์ระโคน               5782  สภ.ประโคนชยั         
   28 0080/63  ร.ต.ต.  ทวีป แสนฤทธ์ิ                       3762  สภ.ล ำปลำยมำศ 
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   29 0081/63  ร.ต.อ. ปรีชำ รกัพรำ้                        4587  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   30 0082/63  ด.ต.    ธีระพงศ ์ชำติรมัย ์                 4779  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   31 0083/63  ร.ต.ต.   สมยัเดช แสนโคตร                    5189  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   32 0084/63  ด.ต.  อภิชำต ิแสนตรี                        6206  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   33 0085/63  ร.ต.อ.   วิชิตพงศ ์ศรชยัเลิศสกลุ            2948  สภ.ทะเมนชยั          
   34 0086/63  ด.ต.  สงครำม ท ำสวน                          5540  สภ.ทะเมนชยั          
   35 0087/63  ด.ต.   กำนตเ์ดช อำจทวีกลุ                   5869  สภ.ทะเมนชยั          
   36 0088/63  ด.ต.  สิทธิชยั เกำแกกลู                     4844  สภ.ละหำนทรำย         
   37 0089/63  ด.ต.   ส  ำเรงิ พิมพว์รำภรณ ์                 5898  สภ.ละหำนทรำย         
   38 0090/63  ส.ต.ท.  วิษณ ุพรมดี                         6600  สภ.ละหำนทรำย         
   39 0091/63  พ.ต.ต.  สยำม สำรศรี                         3878  สภ.หนองก่ี           
   40 0092/63  ร.ต.อ.  สถิตร อนคัทศัน ์                    6932  สภ.หนองก่ี           
   41 0093/63  ด.ต.    ประจิตร อินภู่                       2355  สภ.พทุไธสง           
   42 0094/63  ด.ต.    สนุนัท ์ท ำเวียง                      2388  สภ.พทุไธสง           
   43 0095/63  ด.ต.    ณรงค ์ห่อไธสง                       2940  สภ.พทุไธสง           
   44 0096/63  ร.ต.อ.  ทองดี หดัที                          6652  สภ.พทุไธสง           
   45 0097/63  ร.ต.ต. จกัรกฤช สพุสร                        1447  สภ.สตกึ              
   46 0098/63  พ.ต.ท.  ยศวฒัน ์มณีวงษช์ยักิจ               5393  สภ.สตกึ              
   47 0099/63  ร.ต.อ. จิรทีปต ์ใกลก้ลำง                    3812  สภ.บำ้นกรวด  
   48 0100/63  ด.ต.  ศภุกร พิมอกัษร                        3833  สภ.บำ้นกรวด          
   49 0101/63  ด.ต.  พงศกร เสำโร                           5009  สภ.บำ้นกรวด          
   50 0102/63  ร.ต.อ.  ปรญิญำ ภมูิประโคน                   6213  สภ.บำ้นกรวด          
   51 0103/63  ส.ต.ท.  วชัระ นิลศริ ิ                       6588  สภ.บำ้นกรวด          
   52 0104/63  ส.ต.ท.  ยทุธพงษ ์วงคม์ำลี                   6607  สภ.บำ้นกรวด          
   53 0105/63  ด.ต.  เวียงชยั รำชประโคน                    6793  สภ.บำ้นกรวด          
   54 0106/63  ด.ต.  เกษม สขุโสม                           6356  สภ.โนนเจรญิ          
   55 0107/63  ด.ต.   พนำ มดุหิน                           3264  สภ.โคกกระชำย         
   56 0108/63  ส.ต.ท.  อนชุำ บญุอำรกัษ ์                   6889  สภ.ล ำดวน             
   57 0109/63  ร.ต.อ.  ฤทยั พรหมมีเดช                      6208  สภ.หินเหล็กไฟ     
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   58 0110/63  ร.ต.ต.    ศริิชยั แปลงดี                    3441  สภ.ปะค ำ              
   59 0111/63  ด.ต.  ชชัธนิต แจม่ใส                        5024  สภ.พลบัพลำชยั        
   60 0112/63  ด.ต.  เดด็ เพ็งประโคน                       6755  สภ.พลบัพลำชยั        
   61 0113/63  ด.ต.  ประวิทย ์นำมหงษำ                      4579  สภ.หว้ยรำช           
   62 0114/63  ส.ต.ท.  ทรงยศ ดวงนิล                        6895  สภ.หว้ยรำช           
   63 0115/63  ร.ต.ต.    วีรพนัธ ์มะธิมำ                   3290  สภ.โนนสวุรรณ         
   64 0116/63  ด.ต.  ดลรวี แสงหิรญั                        6714  สภ.โนนสวุรรณ         
   65 0117/63  ร.ต.ต.    สชีุพ ผินงเูหลือม                 1682  สภ.โนนดินแดง         
   66 0118/63  ร.ต.ต    นพวินท ์ทองน ำ                      3610  สภ.โนนดินแดง         
   67 0119/63  ร.ต.อ.  มิตรชยั ประสงคศ์รี                  4082  สภ.โนนดินแดง         
   68 0120/63  ด.ต.  วิเชียร ปรำนกระโทก                       4586  สภ.ช ำนิ              
   69 0121/63  ร.ต.ท.   ชนญัทิโชต ิชำญชำต ิ                4661  สภ.ช ำนิ              
   70 0122/63  ด.ต.   กนัตพงศ ์คงรอด                       5380  สภ.ช ำนิ              
   71 0123/63  ด.ต.    พรชยั ชำตภิธูร                      5800  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   72 0124/63  ด.ต.  ศริ ิพรหมลกัษณ ์                      6130  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   73 0125/63  จ.ส.ต.  ศิรศิกัดิ ์ทองขำว                   5016  สภ.แคนดง             
   74 0126/63  ด.ต.หญิง ชญัญำภคั เรืองไพศำล                6341  สภ.แคนดง             
   75 0128/63  ส.ต.ท.  วชัรพงษ ์โสสขุ                      6907  สภ.ชมุแสง            
   76 0129/63  พ.ต.ต.  พิสณัฑ ์บชูำรมัย ์                  6977  สภ.ชมุแสง            
   77 0130/63  ด.ต.  ทวีโชค ศริวิรรณ                       5762  สภ.ช ำนิ              
   78 0131/63  ส.ต.ท.  ประชำ สำธร                          7031  สภ.ประโคนชยั         
   79 0132/63  ร.ต.ต.   สวุรรณ รอบคอบ                      4672  สภ.ทะเมนชยั          
   80 0133/63  ด.ต.  ไพฑรูย ์เรืองไพศำล                    5388  สภ.พลบัพลำชยั        
   81 0134/63  ด.ต.   สรุชยั เข็มมำ                         5720  สภ.พลบัพลำชยั        
   82 0135/63  ร.ต.อ.  วสวตัติ ์โพธ์ิพฒัน ์                6575  สภ.โนนสวุรรณ         
   83 0136/63  ร.ต.อ.  วิญญ ูปรุโิส                         5638  สภ.บำ้นใหมไ่ชยพจน ์  
   84 0137/63  ส.ต.ท. รชต อำวรกลู                          7059  สภ.ช ำนิ              
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   1 ธ001/63  ด.ต.    สทุิน  คงนนัทะ                     2995  นปพ.              
 
 


