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     1 0525/61  ร.ต.ต.    กนัหา กมัหาวงศ์                   5846  สภ.แคนดง             
     2 0526/61  ร.ต.อ.  อภิชาต ิสงศิริ                       4721  สภ.ชมุแสง            
     3 0527/61  นางพรพรรณ ศรีสงัวรณ์                        4677  สหกรณ์ฯ              
     4 0528/61  ด.ต.  กฤษฎ์ิตพงษ์ พิมพ์ทรัพย์               5683  ภ.จว.บร.             
     5 0529/61  ด.ต.  อ านวย เสียงดี                         6338  ภ.จว.บร.             
     6 0530/61  ร.ต.อ.หญิง สายฝน ชะนะนาน                    6368  ภ.จว.บร.             
     7 0531/61  ด.ต.  เฉลียว แสนเพียร                       4044  น.ป.พ.               
     8 0532/61  ด.ต.  ชชัวาลย์ กาญจนพงศ์กิจ                 4053  น.ป.พ.               
     9 0533/61  ด.ต. สราวธุ โนนกระโทก                       4469  น.ป.พ.               
   10 0534/61  ด.ต.  วิเชียร สีรุ้ง                         5877  น.ป.พ.               
   11 0535/61  ด.ต.   จ าเนียน ป่ินแก้ว                     2977  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   12 0536/61  ด.ต.   นคร เหมือนประโคน                     3451  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   13 0537/61  ร.ต.ต.   ไชยรัตน์ ไชยสถิตย์                 3616  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   14 0538/61  ด.ต.   สจุิน อภินนัท์                        4382  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   15 0539/61  ด.ต.   บรรจง วนัจนัทกึ                      4877  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   16 0540/61  ร.ต.ท.   องักลู ศรีสขุ                       5612  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   17 0541/61  ด.ต. รักพงษ์ สรงสระ                         5410  สภ.หนองสองห้อง       
   18 0542/61  ด.ต.  อ านาจ พลประสิทธ์ิ                     4317  สภ.นางรอง            
   19 0543/61  ด.ต.   สมภพ ใสสวา่ง                         5089  สภ.นางรอง            
   20 0544/61  ด.ต.  อ านาจ จนัทีนอก                        6507  สภ.นางรอง            
   21 0545/61  ด.ต.   บรรเลง กองศกัดิ ์                    2492  สภ.หนองไทร           
   22 0546/61  ร.ต.ต.   อ านวย เจาะประโคน                   2198  สภ.ประโคนชยั         
   23 0547/61  ร.ต.ท.   ชยัรัตน์ บตุรวงศ์                  3236  สภ.ประโคนชยั         
   24 0548/61  ร.ต.ท.  ธนะเมศฐ์ ระวีชยัวงศ์                3905  สภ.ประโคนชยั 
   25 0549/61  ด.ต.  พินิจ ราชประโคน                       5143  สภ.ประโคนชยั         
   26 0550/61  ด.ต.  บญุเลิศ ผลสขุ                         5731  สภ.ประโคนชยั         
   27 0551/61  ร.ต.ต. สมอาจ แสงปราบภยั                     5971  สภ.ประโคนชยั         
   28 0552/61  ด.ต.  วีระ ทาประโคน                         5210  สภ.บ้านบวั           
   29 0553/61  ด.ต. ณรงค์ศกัดิ ์ทองรัมย์                   6328  สภ.บ้านบวั 
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   30 0554/61  ร.ต.ต.   วนัชยั แก้วเจ๊ก                    3116  สภ.ล าปลายมาศ         
   31 0555/61  ด.ต. สร้างเกียรต ิโหมขจร                    5552  สภ.ล าปลายมาศ         
   32 0556/61  ส.ต.ต.  เทียนชยั สิมมาวงค์                  6915  สภ.ถาวร              
   33 0557/61  ร.ต.ต.   ถวิล ผามณี (16)                    0912  บ านาญ                
   34 0558/61  ด.ต.  วรวฒัน์ ค าไมตรีวฒุิกลุ                4632  สภ.พทุไธสง           
   35 0559/61  ด.ต.  ธีระกลุ บรูภกัดิ์                      5245  สภ.พทุไธสง           
   36 0560/61  ร.ต.อ.  ทองดี หดัที                          6652  สภ.พทุไธสง           
   37 0561/61  พ.ต.ท.  นนทพนัธ์ เมธาจรัสพงศ์               6778  สภ.พทุไธสง           
   38 0562/61  ส.ต.ต.  กิตติพงษ์ สวุรรณ                    6860  สภ.พทุไธสง           
   39 0563/61  ด.ต.   สนอง ปาปะขงั                         3168  สภ.สตกึ              
   40 0564/61  ด.ต.  สนุทร วงษาสนธ์ิ                       6545  สภ.สตกึ              
   41 0565/61  ส.ต.ต.  นราธิป ชยัศรี                       6865  สภ.สตกึ              
   42 0566/61  ส.ต.ต.  ธีรวฒัน์ โคตะมลู                    6869  สภ.สตกึ              
   43 0567/61  ร.ต.ต.   สวุิทย์ ก่ิงจนัทร์ (18)            4000  บ านาญ                
   44 0568/61  ด.ต.  สริุยา รัตนกาญจน์                     4496  สภ.บ้านกรวด          
   45 0569/61  ร.ต.ท. สเุทพ ทองประดบั                      4747  สภ.บ้านกรวด          
   46 0570/61  ร.ต.ท. วฒันา ปัตตาเขสงู                     5726  สภ.โนนเจริญ          
   47 0571/61  ส.ต.ท.  สิริวสั เพง่ชยนิษฐ์                 6643  สภ.หนองไม้งาม        
   48 0572/61  ส.ต.ต.  ภานพุงษ์ ชบุรัมย์                   6883  สภ.กระสงั 
   49 0573/61  จ.ส.ต.  สินชยั นาเหลากลาง                   6374  สภ.ล าดวน             
   50 0574/61  ส.ต.ต.  อนชุา บญุอารักษ์                    6889  สภ.ล าดวน             
   51 0575/61  ร.ต.ท.    อร่าม ตรึกตรองรัมย์ (24 )         2239  บ านาญ                
   52 0576/61  ด.ต.  สริุยา กมลเจตนศรี                     5919  สภ.คเูมือง           
   53 0577/61  ด.ต.    ธีรวฒัน์ สงัฆมณี                    2366  สภ.หินเหล็กไฟ        
   54 0578/61  ร.ต.ต.    อทุิศ เรือนไทย                    2042  สภ.หนองหงส์          
   55 0579/61  ร.ต.อ.   ปรีชาศกัดิ ์ศกัยปรีชา              4421  สภ.หนองหงส์          
   56 0580/61  ด.ต. ธนชั ปัญญาสิทธ์ิ                       4729  สภ.หนองก่ี           
   57 0581/61  ด.ต.  พงษ์พิทกัษ์ ศรีสวา่ง                  6928  สภ.พลบัพลาชยั        
   58 0582/61  ด.ต.  ศกัดา ลกัขษร                          5049  สภ.โนนสวุรรณ 
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   59 0583/61  ด.ต.    กนัตพงศ์ คงทรัพย์                   3491  สภ.โนนดินแดง         
   60 0584/61  ด.ต.  พทุธิรัตน์ พาพาน                      5407  สภ.โนนดินแดง         
   61 0585/61  ร.ต.อ. ท านอง ชยัชนะ                         4420  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   62 0586/61  ด.ต.  วฒุิพงษ์ แก้วสะเทือน                  5202  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   63 0587/61  ด.ต.  สมเกียรต ิเครือบคนโท                  6262  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   64 0588/61  ร.ต.ต.  อิสรา อาภรณ์พงษ์                    6489  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
   65 0589/61  ด.ต.  ทศพร หฤทยัถาวร                        4128  สภ.พลบัพลาชยั        
   66 0590/61  ร.ต.อ.  วิคิด ตีทอ                           6788  สภ.แคนดง             
   67 0591/61  ร.ต.ท.  ณฐักรณ์ จา่ภา                       6740  ภ.จว.บร.             
   68 0592/61  จ.ส.ต. ปรุฬธิป ทองสขุ                       7003  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   69 0593/61  ด.ต. ณฐัพงษ์ ภเูผา่                         5198  สภ.บ้านดา่น          
   70 0594/61  ด.ต.  ธนาภพ จนัทร์มณี                       4010  สภ.หนองไทร           
   71 0595/61  ด.ต.  ธีระศกัดิ ์ค าศรี                       6991  สภ.ประโคนชยั         
   72 0596/61  ร.ต.ต.   บญุผอ่ง แพงค า                      3458  สภ.หนองก่ี    
   73 0597/61  ด.ต.   บญุยงั ดีขนุทด                       2347  สภ.สตกึ              
   74 0598/61  ด.ต.   อารีย์ โพธ์ิจนัดี                     3197  สภ.โนนเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             


