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    1 0052/65  ร.ต.ท.    สุเทพ สุขส ำรำญ (34)               1213  บ ำนำญ                
    2 0053/65  ร.ต.อ.   สมดุลย์ พรหมเอำะ                   1848  บ ำนำญ                
    3 0054/65  ร.ต.ต.   สมนึก ภูตำ (15)                    1956  บ ำนำญ                
    4 0055/65  ด.ต.   สรำวุธ โนนกระโทก                     4469  น.ป.พ.               
    5 0056/65  ร.ต.ต.   กิตตินันท์ คะเรรัมย์               3139  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    6 0057/65  ร.ต.ท.   ประวิต คะเรรัมย์                   3153  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    7 0058/65  ด.ต.  ชุติเทพ รำชวิชำ                       3329  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    8 0059/65  ร.ต.อ.   สิทธิชัย สมญำติ                    4415  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    9 0060/65  ร.ต.ต.    ปิติพัฒน์ พิพัฒน์ทับกระโทก        4719  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  10 0061/65  ด.ต.   ชวนนณ์ เพ็ชรเลิศล  ำ                  6090  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  11 0062/65  ส.ต.ท. กำนต์ เพรำะประโคน                    6822  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  12 0063/65  ด.ต. รักพงษ์ สรงสระ                         5410  สภ.หนองสองห้อง       
  13 0064/65  ด.ต.   รัฐธรรมนูญ นวลจันทร์                 2771  สภ.ประโคนชัย         
  14 0065/65  ด.ต. เจษฎำภรณ์ ปำประโคน                    3835  สภ.ประโคนชัย         
  15 0066/65  ร.ต.อ.  เจมส์ ปุยะติ                        5379  สภ.ประโคนชัย         
  16 0067/65  ส.ต.ท.  วิทวัส เกษตรเอี่ยม                  6960  สภ.ประโคนชัย         
  17 0068/65  ส.ต.ท.ธนำกร แผ้วพลสงค์                      7149  สภ.ประโคนชัย         
  18 0069/65  ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ ทองรัมย์                   6328  สภ.บ้ำนบัว           
  19 0070/65  ร.ต.ต.   กฤช เภสัชชำ                        2797  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  20 0071/65  ด.ต.พรชัย มำบัว                             7184  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  21 0072/65  ด.ต.  ศุภชัย โขงรัมย์                       5358  สภ.ทะเมนชัย          
  22 0073/65  ร.ต.ท.  ส ำเริง ศรีรัมย์                     5542  สภ.ทะเมนชัย          
  23 0074/65  ด.ต.  จักรพงษ์ ค ำไขแก้ว                     6493  สภ.ทะเมนชัย          
  24 0075/65  ด.ต.  พิชยำฤทธิ์ แสงแก้ว                    5067  สภ.สตึก 
  25 0076/65  ด.ต.  ส ำลอง มูลมณี                          4295  สภ.บ้ำนกรวด          
  26 0077/65  ร.ต.ต.   สมจิตย์ วงษำจันทร์                 2767  สภ.โคกกระชำย         
  27 0078/65  ร.ต.อ.  วุฒิภัทร เข็มรุกขำ                  5646  สภ.หนองไม้งำม        
  28 0079/65  ด.ต.    ชวลิต ส ำรวมรัมย์                    4189  สภ.หนองหงส์          
  29 0080/65  ร.ต.อ.  ฤทัย พรหมมีเดช                      6208  สภ.หินเหล็กไฟ        
  30 0081/65  ร.ต.ท.   ส ำรวย ป่ินศิริ                     2129  สภ.หนองไทร  
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  31 0082/65  ด.ต.    กันตพงศ์ คงทรัพย์                   3491  สภ.โนนดินแดง         
  32 0083/65  ส.ต.ท.  วิษณุ พรมดี                         6600  สภ.ละหำนทรำย         
  33 0084/65  ด.ต.    ปรีชำ เรือนมงคล                     2805  สภ.ห้วยรำช           
  34 0085/65  ร.ต.อ.  ชำติตระกำร ปำนแดง                   5660  สภ.ห้วยรำช           
  35 0086/65  ด.ต.    พิทยำ ชนะกุล                        4138  สภ.โนนสุวรรณ         
  36 0087/65  ด.ต.  พงษกฤต ทันใจ                         4990  สภ.โนนสุวรรณ         
  37 0088/65  ด.ต.ดิษฐวัฒน์ วิชำ                          7156  สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์   
  38 0089/65  ร.ต.ท.   ปฏิวัติ สวำมิชัย  (16)             1261  บ ำนำญ                
  39 0090/65  ร.ต.อ.   อำคม ศรสูงเนิน(13)                 1344  บ ำนำญ                
  40 0091/65  ด.ต.  ประดิษฐ์ อุปกำร                       4991  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  41 0092/65  ส.ต.อ. จิรัฎฐ์ สีขุนทด                      6677  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  42 0093/65  ด.ต.  ทินกร เทียมไธสง                       6927  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  43 0094/65  ด.ต.   สมภพ ใสสว่ำง                         5089  สภ.นำงรอง            
  44 0095/65  ร.ต.อ.  พูนทวี เศษไธสง                      5136  สภ.ประโคนชัย         
  45 0096/65  ด.ต.สนธญำ ศรีวะสุทธิ์                       7219  สภ.ประโคนชัย         
  46 0097/65  ส.ต.ท.  ดนัยฤทธิ์ รุ่งเรืองเสรีชัย          6599  สภ.ละหำนทรำย         
        


