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    1 0370/60  ด.ต.   สยาม ชมุสิงห์                         3370  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    2 0371/60  ด.ต.   ศภุศกัดิ ์ภษูาจนัทร์                 4718  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    3 0372/60  ร.ต.อ.  ศกัรพงศ์ ปราบริป ู                  6494  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
    4 0373/60  จ.ส.ต.หญิง ธนฏัฐภรณ์ สิทธินวพล              5305  สภ.บ้านดา่น          
    5 0374/60  ด.ต.   วิระชยั แสนจนัทร์                    5434  สภ.บ้านดา่น          
    6 0375/60  ร.ต.ท.  สหพร สิริจนัโท                      6570  สภ.บ้านดา่น          
    7 0376/60  ร.ต.ท.  ประกาศติ เปสาโก                     6578  สภ.บ้านดา่น          
    8 0377/60  ร.ต.อ.  วิภกัดิ์ เท่ียงคาม                   2731  สภ.หนองสองห้อง       
    9 0378/60  ด.ต.   ธนเสฎฐ์ มว่งนางรอง                   4232  สภ.หนองสองห้อง       
  10 0379/60  ร.ต.ท.   สมศกัดิ ์เดือดสนัเทียะ (07)        0720  บ านาญ                
  11 0380/60  ร.ต.ท.   ไพชยนต์ เหง้ากอก                   1857  สภ.นางรอง            
  12 0381/60  ร.ต.ท.   พีรกลุ จิตนา                        3712  สภ.นางรอง            
  13 0382/60  ด.ต. สมคิด คาดกระโทก                        4049  สภ.นางรอง            
  14 0383/60  ด.ต.   ธีรภทัร์ เข็มผะกา                    5391  สภ.นางรอง            
  15 0384/60  พ.ต.ท. เฉลิมศกัดิ ์ไชยณรงค์ศกัดิ ์          6144  สภ.นางรอง            
  16 0385/60  ด.ต.  ณฐัพงศ์ ศรีสขุ                         6183  สภ.นางรอง            
  17 0386/60  ด.ต.   บรรเลง กองศกัดิ ์                    2492  สภ.หนองไทร           
  18 0387/60  ร.ต.ต.   ไสว จิมปัก                          3025  สภ.หนองไทร           
  19 0388/60  ร.ต.ต.   สมเกียรติ แจม่ใส                   1608  สภ.ประโคนชยั         
  20 0389/60  ร.ต.ท.  รมย์วินท์ อินทร์ผลสขุ               2548  สภ.ประโคนชยั         
  21 0390/60  ด.ต.  สญัญา ธนศูลิป์                        4626  สภ.ประโคนชยั         
  22 0391/60  ร.ต.อ.  ชยัสวสัดิ ์วงค์ประโคน               6031  สภ.ประโคนชยั         
  23 0392/60  ส.ต.ต.  ณฐัพล กิจตสิากล                     6699  สภ.ประโคนชยั  
  24 0393/60  ด.ต.  เร่ิมรัฐ ทองจ ารัส                      4903  สภ.บ้านบวั           
  25 0394/60  ร.ต.ท.  ประณตุ สดุประโคน                    6554  สภ.บ้านบวั           
  26 0395/60  ด.ต.   ณฐัวฒัน์ ศริิวงศ์                     3143  สภ.ล าปลายมาศ         
  27 0396/60  ด.ต.   ทองสิน โพธ์ิกลาง                     4933  สภ.ล าปลายมาศ         
  28 0397/60  ด.ต.   กฤษฎา ปักกาโต                        5119  สภ.ล าปลายมาศ         
  29 0398/60  ด.ต.  อศัวพลชยั สิทธิศกัดากลุ               4952  สภ.ทะเมนชยั 
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  30 0399/60  ร.ต.ต.   เรืองฤทธ์ิ กฏูโสม                  1370  สภ.ละหานทราย         
  31 0400/60  ด.ต.   อนรัุกษ์ ฉกรรจ์ศลิป์                 2575  สภ.ละหานทราย         
  32 0401/60  ร.ต.ต.   สมนึก ภตูา (15)                    1956  บ านาญ                
  33 0402/60  ด.ต. ส ารวย เลิศกระโทก                       4493  สภ.หนองก่ี           
  34 0403/60  ด.ต.  ชาตรี สวสัดิ ์                         6352  สภ.พทุไธสง           
  35 0404/60  ร.ต.ต.  บญุช่วย ตนัเสียดี (17)              2629  บ านาญ                
  36 0405/60  พ.ต.ท.  สยาม เกียรติบรรจง                   5215  สภ.สตกึ              
  37 0406/60  ส.ต.ต.  นฐัพงษ์ คณุเวียน                    6866  สภ.สตกึ              
  38 0407/60  ร.ต.ท.   สถิตย์ ตุน่นิราช                    2016  สภ.บ้านกรวด          
  39 0408/60  ด.ต.   พเยาว์ พนูมาลยั                      2428  สภ.บ้านกรวด          
  40 0409/60  จ.ส.ต.  ยงยทุธ แสนมี                        5640  สภ.บ้านกรวด          
  41 0410/60  ด.ต.  เวียงชยั ราชประโคน                    6793  สภ.บ้านกรวด          
  42 0411/60  ส.ต.ต.  ภานเุดช ลีประโคน                    6875  สภ.บ้านกรวด          
  43 0412/60  ส.ต.ต.  พงศธร ชายคง                         6876  สภ.บ้านกรวด          
  44 0413/60  ส.ต.ต.  คณิต พนันาสี                        6878  สภ.บ้านกรวด          
  45 0414/60  ร.ต.ต. ประสิทธ์ิ มลูสิงห์                    5453  สภ.หนองไม้งาม        
  46 0415/60  ร.ต.ท.   ประคอง ไกรคุ้ม (22)                0920  บ านาญ                
  47 0416/60  ร.ต.ต.    สมบรูณ์ ศรดอก                     1100  สภ.กระสงั 
  48 0417/60  ร.ต.ท.   ไพวรรณ ไชยด ารงค์                   2676  สภ.กระสงั            
  49 0418/60  ร.ต.อ.  สมควร วา่เร็วดี                     3815  สภ.กระสงั            
  50 0419/60  ด.ต.  จกัร งามแฉล้ม                         4777  สภ.กระสงั            
  51 0420/60  ส.ต.ต.  พรศกัดิ ์พลศรี                      6669  สภ.ล าดวน             
  52 0421/60  ส.ต.ท.  พิทยา ชมภวูิเศษ                     6671  สภ.กระสงั            
  53 0422/60  ร.ต.ต.    ประเสริฐ เส็งนา                   1720  สภ.คเูมือง           
  54 0423/60  ร.ต.ท.   สมยศ โพธ์ิมะฮาด                    3111  สภ.คเูมือง           
  55 0424/60  ร.ต.อ.  ปริญญา ย่ิงงาม                      5405  สภ.คเูมือง           
  56 0425/60  ด.ต.    อิทธิพล พลสวุรรณ                    2956  สภ.หินเหล็กไฟ        
  57 0426/60  ด.ต.    สนอง แสงรัมย์                       5516  สภ.หินเหล็กไฟ        
  58 0427/60  ร.ต.ท.    มณเทียร จิตรบญุศรี                2040  สภ.หนองหงส์ 
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  59 0428/60  ด.ต.    บญุธรรม เผือกฟัก                    4448  สภ.ปะค า              
  60 0429/60  ด.ต.  คีรีบนู วาปีเก่า                       4876  สภ.ปะค า              
  61 0430/60  ร.ต.ท.  ค าพอง ไฝดง                          6516  สภ.ปะค า              
  62 0431/60  ด.ต.    รุ่งโรจน์ อรังศรี                    2542  สภ.ห้วยราช           
  63 0432/60  ร.ต.ท.  องอาจ มะโนบาล                       5575  สภ.ห้วยราช           
  64 0433/60  พ.ต.ท.  นิรันดร สขุสกลุ                     6056  สภ.ห้วยราช           
  65 0434/60  ด.ต.    พิสิทธ์ิ ค าตนั                       3291  สภ.โนนสวุรรณ         
  66 0435/60  ด.ต.  มนตรี ชินภกัดี                         3591  สภ.โนนสวุรรณ         
  67 0436/60  ด.ต.  ประยงค์ นนทิจนัทร์                    5426  สภ.โนนสวุรรณ         
  68 0437/60  ร.ต.ท.  การเวก จงวงศ์                       4706  สภ.บ้านกรวด          
  69 0438/60  ด.ต.  ไพโรจน์ พรมมะเริง                     5176  สภ.โนนดินแดง         
  70 0439/60  ส.ต.ต.  ณฐัพล ประสาวะนงั                    6620  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์   
  71 0440/60  ร.ต.ท.    เรืองยศ สมจิตร                    1612  สภ.ช านิ  
  72 0441/60  ด.ต.  สมใจ เหลือหลาย                        5868  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
  73 0442/60  พ.ต.ท.  ชยัยนัต์ เพชรโกมล                   5999  สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ  
  74 0443/60  ร.ต.ท.  อภิชาต ิสงศริิ                       4721  สภ.ชมุแสง            
  75 0444/60  ส.ต.ท.  พรเลิศ ปะวะระ                       6622  สภ.ชมุแสง            
  76 0445/60  ด.ต.  ดเิรก รอดจากเข็ญ                      3724  สภ.หนองไทร           
  77 0446/60  ด.ต.    บณัฑิต ปิจจะโร                      3311  สภ.สตกึ              
  78 0447/60  ด.ต.  เกษม เทียนจนัทกึ                      6789  สภ.บ้านใหมไ่ชยพจน์   
  79 0448/60  ด.ต.  วงศกร เมีย้นมิตร                      6772  สภ.นางรอง            
  80 0449/60  ร.ต.อ.  อลงกรณ์ ประจงเศรษฐ์                 6787  สภ.ละหานทราย         
  81 0450/60  ด.ต.  อิทธิกร หงษ์ทอง                       6802  สภ.บ้านกรวด          
  82 0451/60  ส.ต.อ.  นรินทร์ วฒันะ                       6537  ภ.จว.บร.             
  83 0452/60  ด.ต.   ไพโรจน์ จนัทร์สด                     6264  สภ.พทุไธสง           
  84 0453/60  ด.ต.   วิชยั แพงเพ็ง                         2255  สภ.เมืองบรีุรัมย์    
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    1 M004/60  พ.ต.ท.ธีรยทุธ  จรเอ้กา                    5635  สภ.บ้านดา่น             
    2 M005/60  ด.ต.ทตัเทพ  จุ้ยประโคน                    6530  สภ.ประโคนชยั             
 
 
 


