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     1 0641/62  ด.ต.  ประสบโชค เคนน ำ้เท่ียง                 6812  ภ.จว.บร.             
     2 0642/62  ร.ต.ต.   ประกำศิต ช ำนำญจิตร                 2114  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     3 0643/62  ด.ต. เอกภพ ทองนอก                           5257  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     4 0644/62  ด.ต.  นำคี นำมสขีุ                           5452  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     5 0645/62  ส.ต.ท.  ธวชัชยั ติบ๊ค  ำ                      6648  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     6 0646/62  พ.ต.ท.  ไชยำ แกว้ยก                         6920  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     7 0647/62  ส.ต.ต.  ธีรพงศ ์พนัหนองบวั                  7006  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
     8 0648/62  ร.ต.ต. สมพงษ ์ธำตะนะ(07)                    0580  บ ำนำญ                
     9 0649/62  ด.ต.   ดิศำล พินิจสนุทรสำร                  3039  สภ.นำงรอง            
   10 0650/62  ด.ต.    พชัรพงศ ์แปน้ชมุแสง                 4928  สภ.นำงรอง            
   11 0651/62  ด.ต.  อิทธิพล จีนมะโน                       5448  สภ.นำงรอง            
   12 0652/62  ด.ต.   ผจญ ไวสงูเนิน                        2972  สภ.ประโคนชยั         
   13 0653/62  ร.ต.ต.  มำนพ ชุม่สงูเนิน                    4627  สภ.ประโคนชยั         
   14 0654/62  ด.ต.  พิชยั พลหินลำด                        4288  สภ.บำ้นบวั           
   15 0655/62  ร.ต.ต.  วรพงศ ์ศรีพลกรงั(11)                4932  บ ำนำญ                
   16 0656/62  ด.ต.  พฒันำ ส ำรวมรมัย ์                     5805  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   17 0657/62  พ.ต.ท. มตพิจน ์สทุธิวงศ ์                   5565  สภ.ทะเมนชยั          
   18 0658/62  ร.ต.อ.  ปิยพงศ ์จนัทรป์ระเสรฐิ              6445  สภ.ละหำนทรำย         
   19 0659/62  ด.ต. พจนำรถ ไชยชว่ย                         5022  สภ.ถำวร              
   20 0660/62  พ.ต.ท. ไกรสวสัดิ ์มิ่งขวญัทอง               5977  สภ.ถำวร              
   21 0661/62  ส.ต.ต.  ทศพล ดเิรกโภค                       6914  สภ.ถำวร              
   22 0662/62  ด.ต.   วชัรนิทร ์โอทำรมัย ์                 6003  สภ.หนองก่ี           
   23 0663/62  ส.ต.ท. โชคจกัรพงษ ์วงษศ์รี                  6858  สภ.หนองก่ี           
   24 0664/62  ด.ต.   ช  ำนำญ นำมอำษำ                        3354  สภ.สตกึ 
   25 0665/62  ร.ต.อ.  อดุม พลท ำ                           6774  สภ.สตกึ              
   26 0666/62  ด.ต.   บญุชอบ คนขยนั(18)                    0521  บ ำนำญ                
   27 0667/62  ร.ต.อ. มนตรี ทองแมน้                        3832  สภ.บำ้นกรวด          
   28 0668/62  ร.ต.ต.   สวุิทย ์ก่ิงจนัทร ์(18)            4000  บ ำนำญ 
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   29 0669/62  พ.ต.ต.  วิศษิฐ ชิณปัตร                      4061  สภ.บำ้นกรวด          
   30 0670/62  ด.ต.  ณฐัวฒัน ์จกัสำน                       3861  สภ.กระสงั            
   31 0671/62  ด.ต.  ไชยยงค ์แจม่รุง่โรจน ์                4976  สภ.กระสงั            
   32 0672/62  ร.ต.อ.    วลัลภ ศรีประทมุ                   1928  สภ.คเูมือง           
   33 0673/62  ด.ต.  ธนชยั ปักโคทำนงั                      3776  สภ.คเูมือง           
   34 0674/62  ร.ต.อ.    สมบตั ิช  ำรมัย ์                   6047  สภ.คเูมือง           
   35 0675/62  ด.ต.  มนสั ปำประโคน                         5083  สภ.พลบัพลำชยั        
   36 0676/62  ด.ต.  ทรงศกัดิ ์เทวญัรมัย ์                 3848  สภ.โนนดินแดง         
   37 0677/62  ด.ต.    อำภกัดิ ์อินไธสง                    5982  สภ.บำ้นใหมไ่ชยพจน ์  
   38 0678/62  ร.ต.อ.  ณฐัพงษ ์มำกชมุแสง                   6517  สภ.หนองก่ี           
   39 0679/62  ด.ต.  สงัคม เสำรท์อง                        4921  สภ.โคกกระชำย         
   40 0680/62  ด.ต.  มำนะ วิญญำยงค ์                       4355  สภ.บำ้นใหมไ่ชยพจน ์
   
 


