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    1 0204/63  ร.ต.ท.   ถวิล ชอ่งงำม                    0685  บ  ำนำญ                
    2 0205/63  ร.ต.ต. สมัพนัธ ์ศรีล  ำใย                  0946  บ  ำนำญ                
    3 0206/63  ร.ต.อ.    ประเวช ปมุไธสง                 2038  บ  ำนำญ                
    4 0207/63  พ.ต.ท.  วีระพงศ ์ศรีกตุำ                 2851  บ  ำนำญตำ่งจงัหวดั     
    5 0208/63  พล.ต.ต.  ประยทุธ โพธ์ิแกว้กลุ           3227  บ  ำนำญ                
    6 0209/63  ร.ต.ต.   วินยั รุมดี                         4646  บ  ำนำญ                
    7 0210/63  ด.ต. ปรีชำ ทิพยอ์กัษร                    4800  บ  ำนำญ                
    8 0211/63  ส.ต.ท.  ณฐัพงษ ์ชดุไธสง                     6885  ภ.จว.บร.             
    9 0212/63  ร.ต.ต.   ทมิฬ ใจกลำ้                        2571  น.ป.พ.               
   10 0213/63  ด.ต.  เฉลียว แสนเพียร                       4044  น.ป.พ.               
   11 0214/63  ด.ต.   สรุยิำ คณุดลิกสงัวร                  3830  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   12 0215/63  ร.ต.อ.   สิทธิชยั สมญำติ                    4415  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   13 0216/63  ร.ต.ต.   สวำสดิ ์ลนุผำ                      4798  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   14 0217/63  ด.ต.หญิง สทุธิพร ไชยวิเศษ                   5184  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   15 0218/63  ด.ต. ธวชัชยั เชือ้อำสำ                      5955  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   16 0219/63  ด.ต. ธวชัชยั วิชยัรมัย ์                     4316  สภ.บำ้นดำ่น          
   17 0220/63  ด.ต.  ไพรวรรณ ์ปะวะเน                       6520  สภ.บำ้นดำ่น          
   18 0221/63  ร.ต.ท.   เชวง พินิจสนุทรสำร                 1898  สภ.นำงรอง            
   19 0222/63  ร.ต.ต.   ทวิช ช ำนำญกลำง                     2284  สภ.นำงรอง            
   20 0223/63  ร.ต.อ.    สมพงษ ์สีชมุแสง                  3036  สภ.นำงรอง            
   21 0224/63  ด.ต.  เดน่ดวง อนนัตกึ                       5025  สภ.นำงรอง            
   22 0225/63  ร.ต.อ.   ส  ำรวย อบกลำง                       5806  สภ.นำงรอง            
   23 0226/63  ร.ต.อ.หญิง รุจิรำ ทิพยอ์กัษร                5866  สภ.นำงรอง            
   24 0227/63  ด.ต. เกียรติภมูิ ทิพยเ์มธำพร                3818  สภ.ประโคนชยั        
   25 0228/63  ด.ต.  สถิตย ์สวสัดิพ์นู                      4534  สภ.ประโคนชยั         
   26 0229/63  ด.ต.  ประเดียว ค ำภ ู                        5366  สภ.ประโคนชยั         
   27 0230/63  ด.ต.  อรรถสิทธ์ิ ศรีธีระวิโรจน ์            5897  สภ.ประโคนชยั 
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   28 0231/63  ร.ต.ต.   ปฎิภำณ เสช ู                       6094  สภ.บำ้นบวั           
   29 0232/63  ร.ต.ท.   วิเชียร อำจปรุ                     1771  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   30 0233/63  จ.ส.ต.   จิรวฒัน ์กงัสนัเทียะ               6265  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   31 0234/63  ด.ต.  กฤตภำส แกลว้กลำ้                      6464  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   32 0235/63  ร.ต.อ.   ประจิตร สว่ำงไธสง                  4971  สภ.ทะเมนชยั          
   33 0236/63  ร.ต.อ.  มำนะ เม่ือประโคน                    4842  สภ.ละหำนทรำย         
   34 0237/63  ด.ต. สืบพงษ ์สกลุรกัภกัดี                   6317  สภ.หนองก่ี           
   35 0238/63  ส.ต.ท.  ภำณวุฒัน ์เลีย้งเชวงวงศ ์           6859  สภ.หนองก่ี           
   36 0239/63  ด.ต.    เดน่ชยั จนัสิงโท                    4972  สภ.พทุไธสง           
   37 0240/63  ด.ต.  ธีระกลุ บรูภกัดิ ์                     5245  สภ.พทุไธสง           
   38 0241/63  ส.ต.ท.  กิตติพงษ ์สวุรรณ                    6860  สภ.พทุไธสง           
   39 0242/63  จ.ส.ต.  ศำรทลู สวำมิชยั                     6944  สภ.พทุไธสง           
   40 0243/63  ด.ต.  วิวรรธน ์หมำยงำม                      5066  สภ.สตกึ              
   41 0244/63  ด.ต.  สนุทร วงษำสนธ์ิ                       6545  สภ.สตกึ              
   42 0245/63  พ.ต.ท. จกัรพงศ ์ทำสวุรรณ                    5853  สภ.โนนเจรญิ          
   43 0246/63  ด.ต.  นิยม ฉัตรจงัหรีด                      5949  สภ.โนนเจรญิ          
   44 0247/63  ร.ต.ต.    ไสว ใจกลำ้                        3001  สภ.หนองไมง้ำม        
   45 0248/63  ด.ต.    สมเกียรต ิวงศง์ำน                   3183  สภ.หนองไมง้ำม        
   46 0249/63  ส.ต.ท.  รุจิภำส แพนธำนี                     6887  สภ.กระสงั            
   47 0250/63  ด.ต.   ไพโรจน ์ชนุไธสง                      4264  สภ.นำโพธ์ิ           
   48 0251/63  พ.ต.ต.   มนสั ถนุนอก                        4276  สภ.นำโพธ์ิ           
   49 0252/63  ด.ต.  ธนภทัร ทองสทุธ์ิ                      3883  สภ.หนองหงส ์         
   50 0253/63  ด.ต.    ปรีชำ เรือนมงคล                     2805  สภ.หว้ยรำช           
   51 0254/63  พ.ต.ท. ชำญชยั ลีประโคน                      6085  สภ.หว้ยรำช           
   52 0255/63  ด.ต.  ศกัดำ ลกัขษร                          5049  สภ.โนนสวุรรณ         
   53 0256/63  ร.ต.ต.    วิรตัน ์กลุศรี                     2710  สภ.โนนดินแดง         
   54 0257/63  ร.ต.ต.    สง่ำศรี ด  ำรีย ์                    3956  สภ.โนนดินแดง 
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   55 0258/63  ด.ต.  พทุธิรตัน ์พำพำน                      5407  สภ.โนนดินแดง         
   56 0259/63  ร.ต.อ.  ขจรศกัดิ ์บชูำรมัย ์                6446  สภ.ช ำนิ              
   57 0260/63  ร.ต.ต.    สรุพล เสำวพนัธ ์                  2130  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   58 0261/63  ร.ต.ท.  อติวิศว ์เณรกลู                     4785  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   59 0262/63  พ.ต.ท.  ชยัยนัต ์เพชรโกมล                   5999  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   60 0263/63  ร.ต.ท.   ทกัษิณ ศรีสพุรรณ               0957  บ  ำนำญ                
   61 0264/63  ด.ต.   วีระวฒัน ์ประคองชีพ                  5621  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   62 0265/63  ด.ต.  ธีรพงษ ์มะไลทอง                       7040  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
   63 0266/63  พ.ต.ท.  กฤดิ นิลกลำง                        6923  สภ.หนองก่ี           
   64 0267/63  ร.ต.ต.  พณณกร สงัสีแกว้                     4882  สภ.หนองก่ี           
   65 0268/63  ด.ต.  องัคำร อปุมำ                          4353  สภ.นำโพธ์ิ           
   66 0269/63  ด.ต.  สนุทร โสนนอก                          7071  สภ.ปะค ำ              
   67 0270/63  ด.ต.หญิง ลดัดำวลัย ์ธรรมธุระ                5397  สภ.โนนสวุรรณ         
   68 0271/63  ด.ต.  สรุพล ชแูกว้                           5802  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
 
 
                                


