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    1 0141/63  ด.ต.   สมสนัต ์ชำญณรงค ์(02)                0632  บ  ำนำญ                
    2 0142/63  ร.ต.ต.   สเุทพ เลิศสกลุ (18)                0692  บ  ำนำญ                
    3 0143/63  ร.ต.ต.   ธนำเดช ช่ืนมะเรงิ (18)             1701  บ  ำนำญ                
    4 0144/63  ร.ต.ท.    ถกฤช จนัทรง์ำม  (34)              2910  บ  ำนำญ                
    5 0145/63  ร.ต.อ.   สมำน ทีทำ(18)                      3426  บ  ำนำญ                
    6 0146/63  ด.ต.   ศภุศกัดิ ์ภษูำจนัทร ์                4718  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    7 0147/63  ด.ต.  นิตศิกัดิ ์ค  ำดีบญุ                     6229  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    8 0148/63  ส.ต.ท.  นฤเบศร ์แกมกระโทก                   6636  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    9 0149/63  ส.ต.ท. กำนต ์เพรำะประโคน                    6822  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  10 0150/63  ส.ต.ท. รฐัศกัดิ ์ขนุค  ำ                       6823  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  11 0151/63  ด.ต.  สรำวธุ จนัทรท์ิพย ์                   6933  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  12 0152/63  ส.ต.ต.  อนสุรณ ์คำมวำสี                     6949  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  13 0153/63  ด.ต.   อำวธุ จนัทะเมนชยั                    4426  สภ.หนองสองหอ้ง       
  14 0154/63  ด.ต.  สทุิตย ์ไชยทิพย ์                      4746  สภ.หนองสองหอ้ง       
  15 0155/63  ร.ต.ท.   นิวตัิ ไรกลำง                       3799  สภ.นำงรอง            
  16 0156/63  ด.ต.   วีระพงษ ์มำนพ                        4381  สภ.นำงรอง            
  17 0157/63  ด.ต.  สรวิศษิฎ ์พรหมลกัษณ ์                 6138  สภ.นำงรอง            
  18 0158/63  ร.ต.ต.  ประวิทย ์ศรีพลงั                    6792  สภ.บำ้นดำ่น          
  19 0159/63  จ.ส.ต. อดุมศกัดิ ์ขอพิมำย                   6939  สภ.บำ้นดำ่น          
  20 0160/63  ส.ต.ท.  นววิช สีรุง้                         6955  สภ.บำ้นดำ่น          
  21 0161/63  ร.ต.อ.  เฉลำ พงษป์ระยรู                     7060  สภ.นำงรอง            
  22 0162/63  ร.ต.ท.   ไสว จิมปัก                          3025  สภ.หนองไทร           
  23 0163/63  ด.ต. สมพงษ ์ชมุนมุดวง                       3948  สภ.บำ้นบวั           
  24 0164/63  ด.ต. ณรงคศ์กัดิ ์ทองรมัย ์                  6328  สภ.บำ้นบวั 
  25 0165/63  ด.ต.    อิทธิพล พลสวุรรณ                    2956  สภ.หินเหล็กไฟ        
  26 0166/63  พ.ต.ท. ชิษณุพงศ ์เถียรกิตตพิงศ ์            4885  สภ.นำโพธ์ิ           
  27 0167/63  ด.ต.    สเุมธ อวงรมัย ์                      3994  สภ.หนองหงส ์         
  28 0168/63  ด.ต.  ทศพร หฤทยัถำวร                        4128  สภ.พลบัพลำชยั        
  29 0169/63  ด.ต.หญิง สภุำพร เข็มมำ                      5363  สภ.พลบัพลำชยั 
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  30 0170/63  ร.ต.อ. ไพรชั เชือ้ชว่ยช ู                    4601  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  31 0171/63  ด.ต.   กฤษฎำ ปักกำโต                        5119  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  32 0172/63  ส.ต.ท.  อภิวฒัน ์สมสขุ                      6666  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  33 0173/63  ส.ต.ท. ชลตัพล แฉกกลำง                       6848  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  34 0174/63  พ.ต.ท.  เอนก พิมภกัดี                       2593  สภ.ละหำนทรำย         
  35 0175/63  ด.ต.  คณำพล ใสสดศรี                         4649  สภ.ละหำนทรำย         
  36 0176/63  ด.ต.   ภำน ุนำเมือง                          3010  สภ.ถำวร              
  37 0177/63  ด.ต.หญิง อ ำไพ กอไธสง                        3659  สภ.พทุไธสง           
  38 0178/63  ด.ต.  ชำตรี สวสัดิ ์                         6352  สภ.พทุไธสง           
  39 0179/63  ด.ต.   ศกัดิน์รนิทร ์ปุ่ นประโคน             5312  สภ.บำ้นกรวด          
  40 0180/63  ส.ต.ท.  รชัพล แกว้พวง                       6618  สภ.บำ้นกรวด          
  41 0181/63  ร.ต.อ.  มิตร ศรีบญุเรือง                    3925  สภ.กระสงั            
  42 0182/62  ด.ต.  ณฐัวฒุิ ธนสนุทรสทุธ์ิ                 6238  สภ.กระสงั            
  43 0183/63  ร.ต.ต.  ประทีป สวุรรณมกุต ์                 5941  สภ.คเูมือง           
  44 0184/63  ร.ต.อ.  ส ำรวย สมศรี                         6783  สภ.คเูมือง           
  45 0185/63  ส.ต.ท.  ธนชิต เตนพเกำ้                      6893  สภ.คเูมือง           
  46 0186/63  ด.ต.  ศรณัยพงศ ์ทองทวีชยักลุ                6929  สภ.คเูมือง           
  47 0187/63  พ.ต.ท.  ชชัชำนน สิงหไ์พร                    6189  สภ.โนนสวุรรณ         
  48 0188/63  ด.ต.    กนัตพงศ ์คงทรพัย ์                  3491  สภ.โนนดินแดง 
  49 0189/63  ด.ต. เกษมฤทธ์ิ แจม่ทองหลำง                  4983  สภ.โนนดินแดง         
  50 0190/63  ด.ต.  สรุพิงษ ์ทำงดี                         5907  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
  51 0191/63  ส.ต.ท.  ประธำนชยั แจง้สวสัดิ ์              6704  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
  52 0192/63  ร.ต.อ.หญิง ชิโลธร เหลำกลม                   6457  สภ.ชมุแสง            
  53 0193/63  ด.ต .  ศรำวฒุิ ครองสิทธ์ิ                   5455  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  54 0194/63  ส.ต.ท.  พงศธร เพ็งพินิจ                     7043  สภ.บำ้นดำ่น          
  55 0195/63  ด.ต.   เดน่ ทมุปะหิรมัย ์                    6261  สภ.นำงรอง            
  56 0196/63  ด.ต.  วิทลูย ์ชนะโม                          6550  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  57 0197/63  ร.ต.ต.   ศริพิงษ ์เศษสวุรรณ                 5175  สภ.ละหำนทรำย         
  58 0198/63  ด.ต.  เอกชยั ปัญญำวทุธ ์                    6148  สภ.หนองก่ี 
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  59 0199/63  ส.ต.ท.  จกัรพงษ ์อะโรคำ                     7032  สภ.โนนสวุรรณ         
  60 0200/63  ด.ต.  สรุพล ชแูกว้                           5802  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
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   1 M003/63  ด.ต.    ณรนิทร ์ เจิมทองหลำง                    5760  สภ.ล ำปลำยมำศ              
   1 M004/63  ส.ต.ท. สรุไกร  อไุรแข                     6825  สภ.บำ้นดำ่น              
 
 
 


