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    1 0460/60  นางปานรดา คงพลปาน                           5503  สหกรณ์ฯ              
    2 0461/60  ด.ต.   ศภุชั บ้านกระโทก                     3778  ภ.จว.บร.             
    3 0462/60  ร.ต.ท.   พงศกร สีมา                         1203  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    4 0463/60  ด.ต.    จิราย ุจนัทร์นวล                    2159  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    5 0464/60  ร.ต.ต.   บรรจง พชัรมนตรี                    2258  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    6 0465/60  ด.ต.   สมชยั คะเรรัมย์                      3887  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    7 0466/60  ด.ต.  บญุมา สีหาวะบตุร                      4860  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    8 0467/60  ด.ต.  นิตศิกัดิ์ ค าดีบญุ                     6229  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    9 0468/60  ด.ต.   อิศรา ออกรรัมย์                      3415  สภ.หนองสองห้อง       
   10 0469/60  ด.ต.  อิทธิพล จีนมะโน                       5448  สภ.นางรอง            
   11 0470/60  จ.ส.ต.   พสักร ดีด้วยชาติ                   6236  สภ.นางรอง            
   12 0471/60  ร.ต.อ.   ประสาท กนัยาเลิศ                   1575  สภ.ประโคนชยั         
   13 0472/60  ด.ต.  รุ่งเรือง เจริญยิ่ง                    5199  สภ.ประโคนชยั         
   14 0473/60  ด.ต.  ธวชั ทกัษานนัท์                       6002  สภ.ประโคนชยั         
   15 0474/60  ส.ต.ต.  จกัรพงษ์ ดารก                       6626  สภ.บ้านบวั           
   16 0475/60  ด.ต. ประเสริฐ จิมมะเริง                     3809  สภ.ทะเมนชยั          
   17 0476/60  ร.ต.ท.   อดุร ช่ืนขนุทด                     1084  สภ.ละหานทราย         
   18 0477/60  ร.ต.ท.   ชชูาต ิสวสัดิม์ัน่คง               1272  สภ.ละหานทราย         
   19 0478/60  ร.ต.ท.   ทวีศกัดิ ์โลหากาศ                  1471  สภ.ละหานทราย         
   20 0479/60  ร.ต.ท.   เกรียงไกร วรเชษฐ์                  1481  สภ.ละหานทราย         
   21 0480/60  ร.ต.อ.   สมเจตน์ สนธ์ิใหม่                  3202  สภ.ละหานทราย         
   22 0481/60  ด.ต. วีรพล ชอบสขุ                           5435  สภ.ละหานทราย         
   23 0482/60  ด.ต.   สมเกียรต ิปาประโคน                   5904  สภ.ละหานทราย         
   24 0483/60  ด.ต.  กิตตภิมูิ ค านิล                        4927  สภ.ถาวร   
   25 0484/60  ส.ต.ต.  วชัรา บตุรวระ                       6871  สภ.สตกึ              
   26 0485/60  ส.ต.ต.  ณฐักานต์ จนัทร                      6870  สภ.สตกึ              
   27 0486/60  ส.ต.ต.  อาทิตย์ สิงห์พิลา                   6874  สภ.สตกึ              
   28 0487/60  ร.ต.ท.   ประสิทธ์ิ อาบก่ิง                  1405  สภ.บ้านกรวด          
   29 0488/60  ด.ต.   นฤชิต ปิยะกลุ (18)                   2608  บ านาญ 
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   30 0489/60  ด.ต. สรุศกัดิ์ กงประโคน                     4037  สภ.บ้านกรวด          
   31 0490/60  ด.ต. สคุนธ์ พนดัรัมย์                       4188  สภ.บ้านกรวด          
   32 0491/60  ด.ต. บญุรอด สง่ศรี                          4904  สภ.บ้านกรวด          
   33 0492/60  ด.ต. ณรงค์ศกัดิ ์แจน่ประโคน                 5418  สภ.บ้านกรวด          
   34 0493/60  ส.ต.ท.  วิชชกุาย ขวาเนาว์                   6609  สภ.โนนเจริญ          
   35 0494/60  ด.ต. อารยชยั ยิบประโคน                      3840  สภ.โคกกระชาย         
   36 0495/60  ร.ต.อ.  กฤษฎา ปาประโคน                      6940  สภ.โคกกระชาย         
   37 0496/60  ด.ต.   ศกัดา สดรัมย์                        4062  สภ.คเูมือง           
   38 0497/60  ด.ต.  ไพวลัย์ พลภเูมือง                     4557  สภ.คเูมือง           
   39 0498/60  ด.ต.  สมปอง ครองโสม                         4574  สภ.คเูมือง           
   40 0499/60  ด.ต.  ปฐมพร เกิดสขุ                         5220  สภ.คเูมือง           
   41 0500/60  ด.ต.    เฉลิมศกัดิ ์ฉายพิมาย                2368  สภ.หินเหล็กไฟ        
   42 0501/60  ด.ต.   ไพโรจน์ ชนุไธสง                      4264  สภ.นาโพธ์ิ           
   43 0502/60  พ.ต.ต.  ชเูกียรต ิปัดตาเทสงั                3185  สภ.หนองหงส์          
   44 0503/60  ด.ต.  นพรัตน์ สชุิรัมย์                      4875  สภ.หนองหงส์          
   45 0504/60  ร.ต.ท.  พยงุค์ หรบรรพ์                      5167  สภ.ปะค า              
   46 0505/60  ร.ต.ต.  โสมสี โวหาร                         6646  สภ.ปะค า              
   47 0506/60  ร.ต.อ.  ณภทัร สทุธิธนากลู                   6321  สภ.พลบัพลาชยั        
   48 0507/60  ด.ต.    ปรีชา ยิม้ชยัภมูิ                    2807  สภ.ห้วยราช  
   49 0508/60  ด.ต.  สมบรูณ์ คุ้มภยั                       4245  สภ.ห้วยราช           
   50 0509/60  ด.ต.  สทุธิพงษ์ น้อยพลี                     4247  สภ.ห้วยราช           
   51 0510/60  พ.ต.ต.  ประสงค์ สมุหิรัมย์                  6528  สภ.ห้วยราช           
   52 0511/60  ส.ต.ต.  ศริทชั มัง่มลู                       6896  สภ.ห้วยราช           
   53 0512/60  ด.ต.    ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีทานนท์                2377  สภ.โนนสวุรรณ         
   54 0513/60  ด.ต.  ดลรวี แสงหิรัญ                        6714  สภ.โนนสวุรรณ         
   55 0514/60  ร.ต.ท.    ทองอินทร์ วิเศษนคร                1602  สภ.โนนดินแดง         
   56 0515/60  ส.ต.ต.  ถาวร มาเมืองปัก                     6899  สภ.โนนดินแดง         
   57 0516/60  ส.ต.ต.  ทรงศกัดิ ์สงนางรอง                  6901  สภ.โนนดินแดง         
   58 0517/60  ด.ต.  ธนดล ชตุพิรกมล                        6137  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์ 
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   59 0518/60  ร.ต.อ.   การุณ แสงอรุณ                      2471  สภ.ช านิ              
   60 0519/60  ด.ต.    ประเสริฐ หสันิสสยั                  3360  สภ.ช านิ              
   61 0520/60  ด.ต.  กวี ขนัทะมว่ง                         3508  สภ.ช านิ              
   62 0521/60  ร.ต.อ.  ทรงพล ลอยประโคน                     6057  สภ.ช านิ              
   63 0522/60  ด.ต.  ประจกัษ์ ภิญญมขุสาพงษ์                5406  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   64 0523/60  ด.ต.  สมเกียรต ิเครือบคนโท                  6262  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   65 0524/60  ด.ต.   กฤชเพชร ธาตทุะนะ                     6227  สภ.แคนดง             
   66 0525/60  ส.ต.ท.  ธนเดช ไลไธสง                        6625  สภ.ชมุแสง            
   67 0526/60  ร.ต.ท.  ทวิช อินทร์ประสิทธ์ิ                6756  สภ.ชมุแสง            
   68 0527/60  ส.ต.ต.  วสนัต์ อกัษรเสือ                    6908  สภ.ชมุแสง            
   69 0528/60  พ.ต.ท. ประมาณ อภยัจิตร                      1677  ภ.จว.บร.             
   70 0529/60  ด.ต.  ประภสัสร ปดุตะ                        2432  ภ.จว.บร.             
   71 0530/60  ด.ต. เอกภพ ทองนอก                           5257  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   72 0531/60  ด.ต.    วฒุิชยั งอกลาภ                      5688  สภ.โคกกระชาย  
   73 0532/60  ร.ต.อ.  ธีระ ชว่งไกร                         6743  สภ.นาโพธ์ิ           
   74 0533/60  ด.ต.  ภราดร ขอถือกลาง                       5642  สภ.แคนดง             
 


