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    1 0817/60  ด.ต.  อนวชั รัตนโภคภณัฑ์                    3213  ภ.จว.บร.             
    2 0818/60  ด.ต. อธิวฒัน์ ปิติประวตัพิงษ์               5763  ภ.จว.บร.             
    3 0819/60  ร.ต.ท.หญิงภทัรวรินทร์ แก้วเกต ุ             6230  ภ.จว.บร.             
    4 0820/60  ด.ต.   เชวงศกัดิ ์ภมูิไธสง                  3317  น.ป.พ.               
    5 0821/60  ส.ต.ต.  น าชยั สนุเจิม                       6906  สภ.ชมุแสง            
    6 0822/60  ด.ต.  วิเชียร สีรุ้ง                         5877  น.ป.พ.               
    7 0823/60  ส.ต.ท.  ศราวธุ ออ่นสองชัน้                  6629  น.ป.พ.               
    8 0824/60  ส.ต.ท.  คฑาวฒุิ จนัทร์สมดุ                  6631  น.ป.พ.               
    9 0825/60  พ.ต.ต.  ไกรสิทธ์ิ หาญย่ิง                   6727  น.ป.พ.               
   10 0826/60  ด.ต.   พรเทพ คสูนัเทียะ                     3162  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   11 0827/60  ด.ต.   สมยั แก้วภมูิแห ่                    3302  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   12 0828/60  ด.ต.   สวาสดิ ์ลนุผา                        4798  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   13 0829/60  ด.ต. อโนทยั กาละซิรัมย์                     4647  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   14 0830/60  ด.ต.   บรรจง วนัจนัทกึ                      4877  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   15 0831/60  ด.ต.  สรุชยั ผ าชยั                           5259  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   16 0832/60  ด.ต.  จกัรี ดีด้วยชาต ิ                      5629  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   17 0833/60  พ.ต.ท.  จิรวฒัน์ เรืองอดุมทรัพย์            6182  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   18 0834/60  ส.ต.ต.  อนสุรณ์ คามวาสี                     6949  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   19 0835/60  ส.ต.ต.อรรณพ นามอาษา                         6957  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   20 0836/60  ด.ต.  ไพรวรรณ์ ปะวะเน                       6520  สภ.บ้านดา่น          
   21 0837/60  ด.ต.  ศภุดิตถ์ สืบประเสริฐฉาย               4269  สภ.ประโคนชยั         
   22 0838/60  ด.ต.  ศภุกิตติ ์แจม่ใส                      4783  สภ.ประโคนชยั         
   23 0839/60  ด.ต. สมศกัดิ์ ดีประโคน                      5582  สภ.ประโคนชยั         
   24 0840/60  ด.ต.  อภิสาร จนัทวี                         6155  สภ.ประโคนชยั    
   25 0841/60  ด.ต. ณรงค์ศกัดิ ์ทองรัมย์                   6328  สภ.บ้านบวั           
   26 0842/60  ส.ต.ต.  ชิษณพุงศ์ อินทร์ผลสขุ               6843  สภ.บ้านบวั           
   27 0843/60  ร.ต.ต.   พิชรุษฏ์ ชกูระโทก                  1710  สภ.ล าปลายมาศ         
   28 0844/60  ร.ต.ต.   วิเชียร อาจปรุ                     1771  สภ.ล าปลายมาศ         
   29 0845/60  ร.ต.ท.  พลวฒัน์ นามน ุ                      6567  สภ.ล าปลายมาศ 
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   30 0846/60  ด.ต.   ศริิพงษ์ เศษสวุรรณ                   5175  สภ.ละหานทราย         
   31 0847/60  ร.ต.ท.   สายนัต์ มาวิเศษ                    2865  สภ.ละหานทราย         
   32 0848/60  ด.ต. รังสรรค์ บาลโสง                        4231  สภ.ละหานทราย         
   33 0849/60  ด.ต.   บญุธรรม เกาะสงูเนิน                  5865  สภ.ละหานทราย         
   34 0850/60  ส.ต.ท.  วิษณ ุพรมดี                         6600  สภ.ละหานทราย         
   35 0851/60  จ.ส.ต.  พรพินิจ ขอสขุ                       6228  สภ.หนองก่ี           
   36 0852/60  ด.ต.  กมล จีนนอก                            5398  สภ.พทุไธสง           
   37 0853/60  ร.ต.อ.  ทองดี หดัที                          6652  สภ.พทุไธสง           
   38 0854/60  ส.ต.ต.  กิตติพงษ์ สวุรรณ                    6860  สภ.พทุไธสง           
   39 0855/60  ร.ต.ต.    ฉัตรมณี โพธิข า                    3243  สภ.พทุไธสง           
   40 0856/60  ด.ต. ใจ แก้วดก                               5336  สภ.สตกึ              
   41 0857/60  ด.ต.  สนุทร วงษาสนธ์ิ                       6545  สภ.สตกึ              
   42 0858/60  ร.ต.ต.   วิชยั ปลืม้ใจ                       2300  สภ.บ้านกรวด          
   43 0859/60  ด.ต.  ชยันนัท์ เจียมรัมย์                   4488  สภ.บ้านกรวด          
   44 0860/60  ด.ต.   ศกัดิน์รินทร์ ปุ่ นประโคน             5312  สภ.บ้านกรวด          
   45 0861/60  ร.ต.อ. สตุพิงษ์ โสดาจนัทร์                  6037  สภ.บ้านกรวด          
   46 0862/60  พ.ต.ท.  พิบลูย์ ค าจนัทร์ดี                  6071  สภ.บ้านกรวด          
   47 0863/60  ด.ต.   ประสิทธ์ิ สงัคเลิศ                   2563  สภ.โคกกระชาย         
   48 0864/60  ด.ต.   พนา มดุหิน                           3264  สภ.โคกกระชาย    
   49 0865/60  ร.ต.ต.   สริุนทร์ สิงห์ยอย                  1878  สภ.หนองไม้งาม        
   50 0866/60  ส.ต.ท.  ฉัตรชยั จนัวิเศษ                    6682  สภ.กระสงั            
   51 0867/60  ด.ต.หญิง หนรัูกษ์ แต้มพรหมรินทร์            3651  สภ.นาโพธ์ิ           
   52 0868/60  ด.ต.  องัคาร อปุมา                          4353  สภ.นาโพธ์ิ           
   53 0869/60  ร.ต.ต.  ภาณุพงศ์ โสกลู                      6123  สภ.ปะค า              
   54 0870/60  ส.ต.อ.  จิรศกัดิ ์รักมณี                     6211  สภ.ปะค า              
   55 0871/60  ด.ต.หญิง สภุาพร เข็มมา                      5363  สภ.พลบัพลาชยั        
   56 0872/60  พ.ต.ท. ไกรยสิทธ์ิ ออมไธสง                   4965  สภ.ห้วยราช           
   57 0873/60  ร.ต.ต.    วีรพนัธ์ มะธิมา                   3290  สภ.โนนสวุรรณ         
   58 0874/60  ด.ต.  วิชยั จีนชาต ิ                         4045  สภ.โนนสวุรรณ 
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   59 0875/60  ส.ต.อ.  สริุพงษ์ ทางดี                      5907  สภ.โนนดินแดง         
   60 0876/60  ร.ต.ท.   สพุจน์ เทาขนุทด                    2260  สภ.แคนดง             
   61 0877/60  พ.ต.ต.  ประยรู ฤทธ์ิตา                      5858  สภ.แคนดง             
   62 0879/60  ส.ต.ต.  อภิศกัดิ ์สายสมบรูณ์                6606  สภ.บ้านกรวด          
   63 0880/60  ส.ต.อ.  ศารทลู สวามิชยั                     6944  สภ.พทุไธสง           
   64 0881/60  ร.ต.ต.   วิชิต แซแ่ขก                        3942  สภ.สตกึ              
   65 0882/60  ร.ต.ท.  อดุม พลท า                           6774  สภ.สตกึ              
   66 0883/60  ร.ต.อ.  ทวีศกัดิ ์ดอนศรี                    6931  สภ.โนนเจริญ          
   67 0884/60  ด.ต.  วิเชียร แสนศรีเชาว์พนัธ์              5734  สภ.คเูมือง           
   68 0885/60  ส.ต.ท.  จีรวฒัน์ งดกระโทก                   6409  สภ.หนองก่ี 
           


