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    1 0302/61  นางปานรดา คงพลปาน                           5503  สหกรณ์ฯ              
    2 0303/61  ร.ต.อ.  มทุธวชัร์ บริสทุธ์ิ                  6551  ภ.จว.บร.             
    3 0304/61  ร.ต.ต.  พงษ์ศกัดิ ์กิจคณะ                   1702  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    4 0305/61  ด.ต.   พิทยาวฒุิ จนัทร์ประโคน               2392  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    5 0306/61  ร.ต.ท.  มนสั ถนุนอก                         4276  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    6 0307/61  ด.ต.  อรรถพล เกรัมย์                        4463  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    7 0308/61  ด.ต.   ชวนนณ์ เพ็ชรเลิศล า้                  6090  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    8 0309/61  ด.ต.  เทพพงษ์ พทุธิเสน                      6440  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    9 0310/61  ร.ต.อ.  วรากร ดษิฐเนตร                      6452  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   10 0311/61  ร.ต.อ.  ศกัรพงศ์ ปราบริป ู                  6494  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   11 0312/61  ด.ต.  เรวตั ิคนชมุ                           6790  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   12 0313/61  พ.ต.ท. อาณาเขต สยามประโคน (05)             4119  บ านาญ                
   13 0314/61  ร.ต.ท.   วชัระยทุธ วชัระอริยะกลุ (07)       1482  บ านาญ                
   14 0315/61  ด.ต.  ประสิทธ์ิ หลา่บญุทนั                  6348  สภ.บ้านดา่น          
   15 0316/61  ร.ต.อ.  สรุะชยั ปิตายงั                     6437  สภ.บ้านดา่น          
   16 0317/61  ร.ต.ท.  ปรีชา เชิดฉาย                       1655  สภ.นางรอง            
   17 0318/61  ด.ต.   ทวิช ช านาญกลาง                       2284  สภ.นางรอง            
   18 0319/61  ร.ต.ท.    สมพงษ์ สีชมุแสง                   3036  สภ.นางรอง            
   19 0320/61  พ.ต.ท.  เทพ บวชกระโทก                       5597  สภ.นางรอง            
   20 0321/61  ร.ต.อ.หญิง รุจิรา ทิพย์อกัษร                5866  สภ.นางรอง            
   21 0322/61  ด.ต.  วิชญ์ภาส โพธ์ิแก้ว                    6485  สภ.นางรอง            
   22 0323/61  ด.ต.   ส ารวย ป่ินศริิ                        2129  สภ.หนองไทร           
   23 0324/61  ร.ต.อ.   ประสาท กนัยาเลิศ                   1575  สภ.ประโคนชยั         
   24 0325/61  ร.ต.ต.   สมเกียรติ แจม่ใส                   1608  สภ.ประโคน 

   25 0326/61  ด.ต.   ธนวฒัน์ คงประโคน                     2429  สภ.ประโคนชยั         
   26 0327/61  ด.ต. เกียรติภมูิ ทิพย์เมธาพร                3818  สภ.ประโคนชยั         
   27 0328/61  ด.ต.   ฤทธี ธงวรรณฉตัร                      4675  สภ.ประโคนชยั         
   28 0329/61  ด.ต.  อาจณรงค์ ขามประโคน                    4942  สภ.ประโคนชยั         
   29 0330/61  ร.ต.ต.  ชรินทร์ บตุรวงศ์                    5685  สภ.ประโคนชยั 
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   30 0331/61  ด.ต.   อดุร ปมกลาง                          5958  สภ.ประโคนชยั         
   31 0332/61  ส.ต.ท.  สรุยทุธ เชนประโคน                   6655  สภ.บ้านบวั           
   32 0333/61  ร.ต.ท.   เทพพิทกัษ์ พืชสิงห์                1425  สภ.ล าปลายมาศ         
   33 0334/61  ด.ต.  กฤตภาส แกล้วกล้า                      6464  สภ.ล าปลายมาศ         
   34 0335/61  ร.ต.อ. รักไทย เนตรวิลา                      4786  สภ.ทะเมนชยั          
   35 0336/61  ด.ต.  อศัวพลชยั สิทธิศกัดากลุ               4952  สภ.ทะเมนชยั          
   36 0337/61  พ.ต.ท. มตพิจน์ สทุธิวงศ์                    5565  สภ.ทะเมนชยั          
   37 0338/61  ด.ต.   อ านวย สงัข์กลาง(13)                  0573  บ านาญ                
   38 0339/61  ด.ต.    ธนะสิทธ์ิ บทุศรี(13)                1029  บ านาญ                
   39 0340/61  พ.ต.ท. มานพ ทองพลบัพลา                      2557  สภ.ละหานทราย         
   40 0341/61  ด.ต.   ชาตรี ล้อมกระโทก                     3009  สภ.ละหานทราย         
   41 0342/61  ด.ต.   อทุยั ธรรมมา                         5947  สภ.ละหานทราย         
   42 0343/61  ด.ต.  สิทธิชยั ไชยศรีรัมย์                  6544  สภ.ละหานทราย         
   43 0344/61  ด.ต. พจนารถ ไชยชว่ย                         5022  สภ.ถาวร              
   44 0345/61  ร.ต.ต. นิรันดร์ สทุธิรักษ์(14)              5611  บ านาญ                
   45 0346/61  ด.ต.  ทวีพงษ์ โพธิข า                        3917  สภ.พทุไธสง           
   46 0347/61  พ.ต.ท.  สอาด โลห์่แจม่                      4144  สภ.พทุไธสง           
   47 0348/61  ด.ต.  สมบรูณ์ แก้วลือนาม                    5051  สภ.พทุไธสง           
   48 0349/61  ด.ต.  สรุะ โพธิข า                            5813  สภ.พทุไธสง 
   49 0350/61  ด.ต.   ชชีูพ อินทา                           2351  สภ.สตกึ              
   50 0351/61  ร.ต.ต. ประยนัต์ หงษ์สิงห์                   2858  สภ.สตกึ              
   51 0352/61  ด.ต. ชยัวฒัน์ เตชเจริญศรี                   4027  สภ.สตกึ              
   52 0353/61  ร.ต.ต. ตอ่กานต์ นากลาง                      4681  สภ.สตกึ              
   53 0354/61  ด.ต.  พิชยาฤทธ์ิ แสงแก้ว                    5067  สภ.สตกึ              
   54 0355/61  ส.ต.ต.  ณฐักานต์ จนัทร                      6870  สภ.สตกึ              
   55 0356/61  ร.ต.ต.   ธนาเดช ช่ืนมะเริง (18)             1701  บ านาญ                
   56 0357/61  ด.ต.  สทุิน เข็มทอง                         4487  สภ.บ้านกรวด          
   57 0358/61  ส.ต.ต.  คณิต พนันาสี                        6878  สภ.บ้านกรวด          
   58 0359/61  ด.ต.   อภิเดช จ านงค์ประโคน                  3201  สภ.โนนเจริญ 
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   59 0360/61  ด.ต. นพรัตน์ ทอนศรี                         3567  สภ.โนนเจริญ          
   60 0361/61  ร.ต.ต.   ชรัน รุ่งโรจน์(20)                 0704  บ านาญ                
   61 0362/61  ร.ต.ท.  จิราย ุวงศ์กณัหา                    3511  สภ.โคกกระชาย         
   62 0363/61  ร.ต.ท.   ปรีชา เลไธสง                       1661  สภ.หนองไม้งาม        
   63 0364/61  พ.ต.ท.  ภาสกร โพธิข า                        5707  สภ.หนองไม้งาม        
   64 0365/61  จ.ส.ต.  วชิรพงศ์ ธนประเสริฐศรี              6523  สภ.หนองไม้งาม        
   65 0366/61  ด.ต.  มนญู ยมศรีเคน                         4235  สภ.กระสงั            
   66 0367/61  พ.ต.ท. แดน คงพลปาน                          4892  สภ.กระสงั            
   67 0368/61  ร.ต.ต.  สมนึก นะลาหนองแวง                   5661  สภ.กระสงั            
   68 0369/61  พ.ต.ต.  ไตรรงค์ รักพดุซา                    6982  สภ.กระสงั            
   69 0370/61  ด.ต.  แฉล้ม รุ่งเรือง                        5038  สภ.ล าดวน             
   70 0371/61  ด.ต.  วีรยทุธ เหล็กศรี                      4749  สภ.นาโพธ์ิ           
   71 0372/61  ด.ต.    สิริทศัน์ สรัุตน์ภิรมย์              3028  สภ.หนองหงส์          
   72 0373/61  จ.ส.ต.  ศกัดิ์ดา ปะนาทงั                    5695  สภ.หนองหงส์  
   73 0374/61  พ.ต.ต. ประเสริฐ กระจาย                      5795  สภ.หนองหงส์          
   74 0375/61  จ.ส.ต.   วิศรุต คุ้มเมือง                    6372  สภ.หนองหงส์          
   75 0376/61  ด.ต.  นฤพนธ์ ก่ีกระโทก                      4085  สภ.ปะค า              
   76 0377/61  ร.ต.อ.   อคัรวฒัน์ คณุวงศ์                  3634  สภ.พลบัพลาชยั        
   77 0378/61  ด.ต.    ทวีศกัดิ ์เก่งรัมย์                  4888  สภ.พลบัพลาชยั        
   78 0379/61  ด.ต.  กนกกรณ์ เพ็งประโคน                    6755  สภ.พลบัพลาชยั        
   79 0380/61  ร.ต.อ. รชต กลุบตุร                          4205  สภ.ห้วยราช           
   80 0381/61  ด.ต.  นพดล ชมุพลวงศ์                        5492  สภ.ห้วยราช           
   81 0382/61  ด.ต.  วีระชยั เน่ืองจ านงค์                  5878  สภ.ห้วยราช           
   82 0383/61  ร.ต.ท.   หาญณรงค์ ผา่นพินิจ                 5925  สภ.ห้วยราช           
   83 0384/61  ด.ต.  วีระชยั บญุบตุร                       6324  สภ.โนนดินแดง         
   84 0385/61  ร.ต.อ.  ปิยพงศ์ จนัทร์ประเสริฐ              6445  สภ.โนนดินแดง         
   85 0386/61  ด.ต.    กฤตภาส บญุนาม                       2137  สภ.ช านิ              
   86 0387/61  ร.ต.อ.   ฤกษ์ วิเชียร                        2315  สภ.ช านิ              
   87 0388/61  ด.ต.  วณิกกลุ วิเศษนคร                      5173  สภ.ช านิ 
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   88 0389/61  ร.ต.ต.  ณรงค์ พงษ์ไพฑรูย์(34)               5962  บ านาญ                
   89 0390/61  ด.ต.  ชเูดช ดลิกลาภ                         6248  สภ.ช านิ              
   90 0391/61  ด.ต.   กฤชเพชร ธาตทุะนะ                     6227  สภ.แคนดง             
   91 0392/61  จ.ส.ต.  วฒุิธานี นิ่มนวล                    6986  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
   92 0393/61  ด.ต.  ณฐัพงศ์ ศรีสขุ                        6183  สภ.นางรอง            
   93 0394/61  จ.ส.ต.  พนัเดช จงสง่ากลาง                   6952  สภ.ละหานทราย         
   94 0395/61  ส.ต.ต.  ธีรพงษ์ โชคบณัฑิต                   6868  สภ.สตกึ              
   95 0396/61  ด.ต. บญุรอด สง่ศรี                          4904  สภ.บ้านกรวด          
   96 0397/61  ร.ต.อ.  วสวตัติ ์โพธ์ิพฒัน์                 6575  สภ.โนนสวุรรณ         
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    1 M002/61  ด.ต.สวุรรณ์  แพนพฒัน์        5400  สภ.ช านิ             

 
 
 
 
 
 
 
 


