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    1 0357/63  ร.ต.ต.   ขจร เวชชศำสตร ์                  0114  บ ำนำญ                
    2 0358/63  ร.ต.ท.   อำทร ประทินนพคณุ               0779  บ ำนำญ                
    3 0359/63  ร.ต.ท.   ประยทุธ ชมภวูิเศษ              0871  บ ำนำญ                
    4 0360/63  ร.ต.ต.   ทรงศกัดิ ์ศิรเิดชมงคลกลุ       0902  บ ำนำญ                
    5 0361/63  ร.ต.ท.   ประสิทธ์ิ นำเจรญิ                0927  บ ำนำญ                
    6 0362/63  ด.ต.    ธนะสิทธ์ิ บทุศรี                 1029  บ ำนำญ                
    7 0363/63  ร.ต.ท.   ด  ำร ิไตรทิพย ์                  1678  บ ำนำญ                
    8 0364/63  ร.ต.ต.   ประวตั ิทรงประโคน              3059  บ ำนำญ                
    9 0365/63  พ.ต.ท. สมุิตร ค ำจมุพล                    5589  บ ำนำญ     
  10 0366/63  พ.ต.ท. สรุิยำ วงษปั์ญญำ                 6075  บ ำนำญ                
  11 0367/63  ร.ต.อ.  วิทวสั ศริมิำลยกิ์จ                 3896  ภ.จว.บร.             
  12 0368/63  ด.ต. ธนพตั ถือฉลำด                          4752  ภ.จว.บร.             
  13 0369/63  ร.ต.ท.   ส ำรวย อรำ่มชยั                  4412  บ ำนำญ                
  14 0370/63  พ.ต.ท. ยพุรำช เทพบณัฑิตย ์                  5253  ภ.จว.บร.             
  15 0371/63  ด.ต.  วิธวชั ฤทธ์ิสยำม                      6200  น.ป.พ.               
  16 0372/63  ด.ต.   สมยศ พินิจกิจ                         2560  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  17 0373/63  ด.ต.  อโนทยั กำละซิรมัย ์                   4647  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  18 0374/63  ด.ต.  ประมินทร ์ทกุขนิโรธ                   4980  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  19 0375/63  ด.ต.  สมชำย สทุธิ                            5144  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  20 0376/63  ด.ต.   จ  ำรสั คูว่ฒันำ                        5233  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  21 0377/63  ด.ต.  ภคพรรษ นบัถือสขุ                      5630  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  22 0378/63  ด.ต.  บญุมำ สีหำวะบตุร                      4860  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  23 0379/63  ร.ต.ท. ชยัสิทธ์ิ ทดุบญุ                      6058  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  24 0380/63  ร.ต.อ.  เมธำ และประโคน                      6799  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  25 0381/63  ด.ต.  มำนิต คงสืบชำต ิ                      6162  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  26 0382/63  ส.ต.ท.   สมชำย สำยบตุร                      6832  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  27 0383/63  ด.ต.  คณำธิป นนัโช                          4088  สภ.บำ้นดำ่น          
  28 0384/63  ร.ต.อ.   ปรีชำศกัดิ ์ศกัยปรีชำ              4421  สภ.บำ้นดำ่น          
  29 0385/63  ด.ต.   วิระชยั แสนจนัทร ์                   5434  สภ.บำ้นดำ่น 
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  30 0386/63  จ.ส.ต.  โอภำส ละมลู                         7030  สภ.บำ้นดำ่น          
  31 0387/63  ด.ต.   ประยรู จนัทรคำต                      2303  สภ.นำงรอง            
  32 0388/63  ด.ต.  ด  ำรงค ์โสชำต ิ                        5303  สภ.นำงรอง            
  33 0389/63  ด.ต.   จ  ำนงค ์อินทรพ์ลทนั                   5841  สภ.นำงรอง            
  34 0390/63  ด.ต. ณรงคศ์กัดิ ์อินทชำต ิ                  5882  สภ.นำงรอง            
  35 0391/63  ร.ต.ต. พนม ปยุะติ                           2146  สภ.ประโคนชยั         
  36 0392/63  ส.ต.อ.  ธนำกร สโุท                          6948  สภ.ประโคนชยั         
  37 0393/63  ส.ต.ต.นิตพิล ลกึประโคน                      7107  สภ.ประโคนชยั         
  38 0394/63  ด.ต.  สรุศกัดิ ์สำระอำวำส                   2673  สภ.บำ้นบวั           
  39 0395/63  ร.ต.อ.  สธีุ ดำศรี                           5735  สภ.บำ้นบวั           
  40 0396/63  ด.ต.  พิทกัษช์ยั ปำนแดง                     4223  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  41 0397/63  ส.ต.ท.  ทนงศกัดิ ์นำไพรวนั                  6675  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  42 0398/63  ด.ต.   วชัรนิทร ์เฮงยศมำก                   5174  สภ.ละหำนทรำย         
  43 0399/63  ด.ต.  จีระกรณ ์เษกสขุฐ์รมัย ์               5177  สภ.ละหำนทรำย         
  44 0400/63  ด.ต. พิเชษฐ์ แกว้ผลกึ                       5818  สภ.ละหำนทรำย         
  45 0401/63  ด.ต.   อ ำนำจ ล ำมะนำ                         4929  สภ.ถำวร              
  46 0402/63  พ.ต.ท.  อ ำนำจ ชยัชว่ย                       6218  สภ.ถำวร              
  47 0403/63  ร.ต.อ.  จ  ำลอง สตุภกัดี                      6983  สภ.พทุไธสง           
  48 0404/63  ด.ต.  ประจวบ แกว้ยอดยำดี                    4120  สภ.บำ้นกรวด  
  49 0405/63  ร.ต.ต.   สมจิตย ์วงษำจนัทร ์                2767  สภ.โคกกระชำย         
  50 0406/63  ด.ต.    ประยทุธ คะเชนทร                     5113  สภ.โคกกระชำย         
  51 0407/63  ส.ต.ต.จกัรกฤษณ ์ตอรบรมัย ์                  7094  สภ.กระสงั            
  52 0408/63  ร.ต.ต.    ประเสรฐิ เส็งนำ                   1720  สภ.คเูมือง           
  53 0409/63  ด.ต.  สมชำย รว่มพิมำย                       4905  สภ.คเูมือง           
  54 0410/63  ส.ต.ต.วิษณุ กะสงั                            7114  สภ.หินเหล็กไฟ        
  55 0411/63  ส.ต.ต.เทอดเกียรติ บญุเลียบ                  7116  สภ.หินเหล็กไฟ        
  56 0412/63  ร.ต.อ.   ธีระ ธีสรุะ                         2479  สภ.หนองหงส ์         
  57 0413/63  ร.ต.ต.  สรไกร ทรำยสวุรรณ                    6581  สภ.ปะค ำ              
  58 0414/63  ด.ต.    ปรีชำ ยิม้ชยัภมูิ                    2807  สภ.หว้ยรำช 
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  59 0415/63  ด.ต. พลทวี วงคต์ำท ำ                         5300  สภ.หว้ยรำช           
  60 0416/63  ด.ต.  เรืองกิตต ์ยลไชย                      6429  สภ.หว้ยรำช           
  61 0417/63  ส.ต.ท.  กมล วำมไธสง                         6664  สภ.โนนดินแดง         
  62 0418/63  ร.ต.อ.  อภิเดช ส ำรวมจิต                     5654  สภ.ช ำนิ              
  63 0419/63  ด.ต.  เช่ียวชำญ นิม้หตัถำ                   6943  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
  64 0420/63  ด.ต.   สทุศัน ์โพธิข ำ                        4521  สภ.แคนดง             
  65 0421/63  ด.ต.  ไพฑรูย ์จนัสีทำ                       5441  สภ.แคนดง             
  66 0422/63  พ.ต.ท. ศกัดิณ์รงค ์เจนกำร                   4640  สภ.ชมุแสง            
  67 0423/63  ส.ต.ต.ณฐักร ไสยนอก                          7100  สภ.หนองสองหอ้ง       
  68 0424/63  ด.ต.แก่นแกว้ จ ำนงคป์ระโคน                   7096  สภ.ประโคนชยั         
  69 0425/63  ร.ต.อ.  อคัรพงค ์โชตชิว่ง                   6748  สภ.หนองก่ี           
  70 0426/63  ด.ต.  สมบรูณ ์แกว้ลือนำม                    5051  สภ.พทุไธสง           
  71 0427/63  ส.ต.อ.ณฐัพล ฤทธิศำสตร ์                     7079  สภ.พทุไธสง           
  72 0428/63  พ.ต.ท.วชิรวิทย ์นำคศริธิรรมคณุ              7074  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
 
 
 


