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    1 0433/63  ด.ต.   รงัสนัต ์อทุพนัธ(์07)                0133  บ ำนำญ                
    2 0434/63  ร.ต.ท.    มณเทียร จิตรบญุศรี                2040  บ ำนำญ                
    3 0435/63  ร.ต.อ.  สนิท ก่ิงชยัภมูิ (13)               3713  บ ำนำญ                
    4 0436/63  พ.ต.ท. บญุจง สวำ่งอำรมย(์13)                5172  บ ำนำญ                
    5 0437/63  พ.ต.อ.  วนัชยั อ่ิมโภชน ์(09)               6398  บ ำนำญ                
    6 0438/63  พ.ต.ท.  สมบตั ิศรีสงัวรณ ์                  6911  ภ.จว.บร.             
    7 0440/63  ด.ต. ทองธำ ทวนัเวทย ์                       4219  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    8 0441/63  ด.ต.   สจุิน อภินนัท ์                       4382  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
    9 0442/63  ด.ต.  พิเชษฐ์ ฉำยวิมล                       5116  สภ.เมืองบรุีรมัย ์   
  10 0443/63  ร.ต.ต. ศริพิงษ ์บญุยงค ์                    5913  สภ.หนองสองหอ้ง       
  11  1 0444/63  ด.ต.  ชมุแพ แผน่ผำ                          6147  สภ.หนองสองหอ้ง       
  12 0445/63  ร.ต.ต.   โมชยั สิงหว์งศ ์                    3428  สภ.นำงรอง            
  13 0447/63  ด.ต.   ธนเสฎฐ์ มว่งนำงรอง                   4232  สภ.หนองไทร           
  14 0448/63  ส.ต.อ.  สโุรจน ์ชนกวงศว์ิวฒัน ์             6594  สภ.หนองไทร           
  15 0449/63  ด.ต.  ศภุดติถ ์สืบประเสรฐิฉำย               4269  สภ.ประโคนชยั         
  16 0450/63  ด.ต.  ไพบลูย ์ทั่วเทพพิทกัษ ์               6539  สภ.ประโคนชยั         
  17 0451/63  ส.ต.ท.  วิทวสั เกษตรเอ่ียม                  6960  สภ.ประโคนชยั         
  18 0452/63  พ.ต.ท.  วินยั พนัธุน์ิน                      6280  สภ.ทะเมนชยั          
  19 0453/63  ร.ต.ต.   ไพสนัต ์สิมมะวงศ ์                 2098  สภ.ละหำนทรำย         
  20 0454/63  ร.ต.ต.   ชำญ พิมำยกลำง                      2334  สภ.ละหำนทรำย         
  21 0455/63  ด.ต. บญุมำ นำรี                              4481  สภ.ละหำนทรำย         
  22 0456/63  ร.ต.อ.  ภวูิศ พงษส์วุรรณ                    4689  สภ.ละหำนทรำย         
  23 0457/63  พ.ต.ท.  เทพ บวชกระโทก                       5597  สภ.ละหำนทรำย         
  24 0458/63  ร.ต.อ.  วิทยำ สินเธำว ์                      6166  สภ.ละหำนทรำย         
  25 0459/63  ร.ต.อ.  อนสุรณ ์ศรีพรหม                     6379  สภ.ละหำนทรำย         
  26 0460/63  ด.ต.  สิทธิชยั ไชยศรีรมัย ์                 6544  สภ.ละหำนทรำย         
  27 0470/63  ร.ต.ต.   โอภำส ศริมิำก                      4596  สภ.โคกกระชำย         
  28 0471/63  ด.ต.  จ  ำนงค ์เฮป่ระโคน                      4704  สภ.โคกกระชำย         
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29 0472/63  ด.ต.  สมศกัดิ ์ตุง้ประโคน                    5557  สภ.หนองไมง้ำม        
30 0473/63  ส.ต.ต.ยทุธพล เกำะรมัย ์                     7138  สภ.กระสงั            
31 0474/63  ส.ต.ต.วิเชียร ชวดสงูเนิน                     7119  สภ.ล ำดวน             
32 0475/63  ด.ต.  ชยัยทุธ ์จวงพนัธ ์                     6139  สภ.คเูมือง           
33 0476/63  ส.ต.ต.ปิยะนฐั จงัอินทร ์                     7120  สภ.หนองหงส ์         
34 0477/63  ด.ต.  สมบรูณ ์คุม้ภยั                        4245  สภ.หว้ยรำช           
35 0478/63  ด.ต.  พิทกัษ ์มณีทลู                         5266  สภ.โนนสวุรรณ         
36 0479/63  ด.ต.    โกมล วงษปั์ญญำ                      3495  สภ.โนนดินแดง         
37 0480/63  ด.ต.  ประยรู บตุรโต                          3733  สภ.โนนดินแดง         
38 0481/63  ร.ต.อ.  ชำตรี เมืองศริ ิ                     6696  สภ.โนนดินแดง         
39 0461/63  ด.ต.  วฒุิชยั เภำวนะ                         3958  สภ.ถำวร              
40 0462/63  ด.ต.   เชำวณฐั ชำญประโคน                    3993  สภ.หนองก่ี           
41 0463/63  ด.ต.  ประกอบ งำหอม                          5204  สภ.หนองก่ี           
42 0464/63  ส.ต.ท.  กฤษฎำ ซอสงูเนิน                     6864  สภ.พทุไธสง           
43 0465/63  ร.ต.อ.  เดชำ บตุรวิเศษ                       6974  สภ.พทุไธสง           
44 0466/63  ด.ต.  ชำรนิทร ์ทบัไธสง                       4608  สภ.สตกึ              
45 0467/63  ด.ต.  บญุเส็ง ดวงแกว้                        5478  สภ.สตกึ              
46 0468/63  ด.ต.  พงษเ์ดช โคตรสมบตั ิ                   6360  สภ.สตกึ              
47 0469/63  ด.ต.  สำกล เทินสระเกษ                       3512  สภ.บำ้นกรวด         
48 0446/63  ด.ต.  อ ำนำจ พลประสิทธ์ิ                     4317  สภ.นำงรอง            
49 0482/63  ร.ต.ต. ไวพจน ์สละ                            4702  สภ.นำงรอง            
50 0483/63  ด.ต.  ณรงค ์รกัษก์ะเปำ                      3819  สภ.ประโคนชยั         
51 0484/63  ด.ต.  ณรงค ์ปรำบพยคัฆำ                      7073  สภ.ปะค ำ              
 
                                                             


