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     1 0273/63  ร.ต.ต.   ประชำ ชำญศรี (09)                  0437  บ ำนำญ                
     2 0274/63  ด.ต.   สทุธิชยั ชว่ยตัว้(14)                0834  บ ำนำญ                
     3 0275/63  ร.ต.ท.    มำนพ บญุสงฆ ์(26)                 1001  บ ำนำญ                
     4 0276/63  ร.ต.ท.   สมหวงั ค  ำนำแซง (14)                1266  บ ำนำญ                
     5 0277/63  ร.ต.ท.   เอ่ียม แสนดงั (09)                 2422  บ ำนำญ                
     6 0278/63  ร.ต.อ.   ขวญัชยั อินทรป์ระโคน               3710  บ ำนำญ                
     7 0279/63  ด.ต.  กฤษฎิ์ตพงษ ์พิมพท์รพัย ์              5683  ภ.จว.บร.             
     8 0280/63  ส.ต.ท.  พิชิต พรมบตุร                       6640  ภ.จว.บร.             
     9 0281/63  ร.ต.อ.บญุธรรม พละศกัดิ ์                    7068  ภ.จว.บร.             
   10 0282/63  ร.ต.ต.   เชวงศกัดิ ์ภมูิไธสง                3317  น.ป.พ.               
   11 0283/63  ด.ต.  ชชัวำลย ์กำญจนพงศกิ์จ                 4053  น.ป.พ.               
   12 0284/63  ด.ต.  พงษล์กัษณ ์บตัรประโคน                 4577  น.ป.พ.               
   13 0285/63  ร.ต.ต.   ธนวฒัน ์สมภำค                      2955  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   14 0286/63  พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ พลทำมลู                 6753  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   15 0287/63  ส.ต.ท.  นิวฒัน ์ทวีกลู                      6816  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   16 0288/63  ร.ต.อ.  อภิชำต ิสงศิร ิ                      4721  สภ.บำ้นดำ่น          
   17 0289/63  ด.ต. สมชำย พิพิธกลุ                         3734  สภ.นำงรอง            
   18 0290/63  ด.ต.  บญุเลิศ ยวนกลู                        3885  สภ.นำงรอง            
   19 0291/63  ด.ต.   ธีรภทัร ์เข็มผะกำ                    5391  สภ.นำงรอง            
   20 0292/63  ร.ต.ท.   ส  ำอำง เกิดในหลำ้                   5390  สภ.นำงรอง            
   21 0293/63  ด.ต.  วงศกร เมีย้นมิตร                      6772  สภ.นำงรอง            
   22 0294/63  ส.ต.ท.  ณรงคช์ยั เจรญิศรี                   6840  สภ.นำงรอง            
   23 0295/63  ด.ต.  พิพฒัน ์ปำโมกข ์                      4048  สภ.หนองไทร           
   24 0296/63  ด.ต.  ส ำเรจ็ ก ำประโคน                       4849  สภ.ประโคนชยั 
   25 0297/63  ด.ต.   สนุทร หำมะฤทธ์ิ                      2537  สภ.บำ้นบวั           
   26 0298/63  ด.ต.   สถิต อปุนิ                            2677  สภ.บำ้นบวั           
   27 0299/63  ด.ต. สรำวธุ บวัชิต                           4537  สภ.บำ้นบวั           
   28 0300/63  ด.ต. ค  ำมลู มะลำ                             4805  สภ.บำ้นบวั 
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   29 0301/63  ด.ต.  ชยตุ ไกรยรตัน ์                       6330  สภ.บำ้นบวั           
   30 0302/63  ร.ต.ท.   สมพงษ ์ตระกลูรมัย ์                1821  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   31 0303/63  ด.ต.   บรรจง แสนลำด                         3413  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   32 0304/63  ด.ต. ไตรจกัร บญุเย็น                        6106  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   33 0305/63  ส.ต.ท.  ศกุลิน เขำแกว้                      6849  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   34 0306/63  ด.ต.หญิง ดรุณี อำวธุพนัธ ์                  4676  สภ.ทะเมนชยั          
   35 0307/63  ด.ต. องอำจ ทองชำย                           4482  สภ.ละหำนทรำย         
   36 0308/63  ด.ต. วีรพล ชอบสขุ                           5435  สภ.ละหำนทรำย         
   37 0309/63  ร.ต.อ.  มำนพ ขอชกูลำง                       4103  สภ.ถำวร              
   38 0310/63  ร.ต.อ.  วิทยำ กลุบตุร                       5850  สภ.หนองก่ี           
   39 0311/63  ส.ต.ท. พิชยั แพนพิมำย                       6856  สภ.หนองก่ี           
   40 0312/63  ด.ต.  บญุสง่ แทนโสภำ                        4782  สภ.พทุไธสง           
   41 0313/63  ด.ต.  ชำติอดุม จลุเกำะ                     5344  สภ.พทุไธสง           
   42 0314/63  ด.ต.  สรุะ โพธิข ำ                            5813  สภ.พทุไธสง           
   43 0315/63  ส.ต.ท.  อรชนุ จ ำปำแดง                       6862  สภ.พทุไธสง           
   44 0316/63  ร.ต.อ.  ณฐัวฒุิ แพงเจรญิ                    7049  สภ.สตกึ              
   45 0317/63  ด.ต.   ชยันำท เสำรเ์ชือ้                    2304  สภ.บำ้นกรวด          
   46 0318/63  ร.ต.อ.  ใจเพชร โอดฉิมพลี                    5650  สภ.บำ้นกรวด          
   47 0319/63  ร.ต.ต.   อำรีย ์โพธ์ิจนัดี                   3197  สภ.โนนเจรญิ          
   48 0320/63  ด.ต.  ปิยะศกัดิ ์บรุำรม                     6223  สภ.หนองไมง้ำม 
   49 0321/63  ด.ต.  สมเกียรต ิเครือบคนโท                  6262  สภ.หนองไมง้ำม        
   50 0322/63  ส.ต.ท.  พิทยำ ชมภวูิเศษ                     6671  สภ.กระสงั            
   51 0323/63  พ.ต.ต.  สมควร วำ่เร็วดี                     3815  สภ.ล ำดวน             
   52 0324/63  ส.ต.อ.  ธงชยั พรมบตุร                       6674  สภ.ล ำดวน             
   53 0325/63  ร.ต.ต.    รณชยั อไุรแข                      5002  สภ.คเูมือง           
   54 0326/63  ร.ต.ต.  สมพงษ ์พลภเูมือง                    5449  สภ.คเูมือง           
   55 0327/63  พ.ต.อ.  อษัฎไณย ปอ้งกนั                     6007  สภ.คเูมือง           
   56 0328/63  ด.ต.  ธีรวฒัน ์ชำววงั                       4314  สภ.ปะค ำ 
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   57 0329/63  ด.ต.  คีรีบนู วำปีเก่ำ                       4876  สภ.ปะค ำ              
   58 0330/63  ร.ต.อ.  พีรวสั ศรีศกัดิส์งู                  6426  สภ.ปะค ำ              
   59 0331/63  ร.ต.ต.   ชเลงพจน ์สำอตุม ์                  2245  สภ.หว้ยรำช           
   60 0332/63  ด.ต.  มนตรี ชินภกัดี                        3591  สภ.โนนสวุรรณ         
   61 0333/63  ด.ต.   ณฎัฐพล ศรีเสนห่ ์                    6257  สภ.โนนสวุรรณ         
   62 0334/63  ร.ต.ท.  กำรเวก จงวงศ ์                      4706  สภ.โนนดินแดง         
   63 0335/63  ด.ต.  วีระชยั บญุบตุร                       6324  สภ.โนนดินแดง         
   64 0336/63  ด.ต.  สำยนัต ์เพชรโต                        6325  สภ.โนนดินแดง         
   65 0337/63  พ.ต.ต.  ประเสรฐิ บญุเข่ือง                  6335  สภ.หนองสองหอ้ง       
   66 0338/63  พ.ต.ท.  อรำ่ม พฒุชำลี                       5470  สภ.ช ำนิ              
   67 0339/63  ด.ต.  ชเูดช ดลิกลำภ                         6248  สภ.ช ำนิ              
   68 0340/63  ร.ต.ต.    วนัชยั เทศสวสัดิว์งศ ์            2453  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   69 0341/63  ร.ต.อ.  ณฐัพงษ ์นำคศรี                      5178  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   70 0342/63  ส.ต.ท.  ธนกฤต ภิรมยช์ม                      6904  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   71 0343/63  ด.ต.  ปรีชำ อสุำรมัย ์                      3902  สภ.แคนดง             
   72 0344/63  ด.ต.  ธรรมนญู เรืองไพศำล                    4520  สภ.แคนดง  
   73 0345/63  ด.ต.  เอกชยั บ ำรุงธรรม                      6540  สภ.แคนดง             
   74 0346/63  พ.ต.อ.  ณรงคฤ์ทธ์ิ ดำ่นสวุรรณ ์             6717  ภ.จว.บร.             
   75 0347/63  ด.ต.  อนนต ์พิมชยัโชค                       4628  สภ.ประโคนชยั         
   76 0348/63  ส.ต.ท.ฐิตวิฒัน ์โสค ำแกว้                    7080  สภ.พทุไธสง           
   77 0349/63  ด.ต.   ชชีูพ อินทำ                           2351  สภ.สตกึ              
   78 0350/63  พ.ต.ท.  ฉลอง ชยัสงูเนิน                     7057  สภ.บำ้นกรวด          
   79 0351/63  ด.ต.  ธวชัชยั สิงหว์งค ์                     7072  สภ.ปะค ำ              
   80 0352/63  ด.ต.   วรพล เกษมศรีวิทยำ                    6149  สภ.นำงรอง            
 


