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    1 0099/65  ด.ต.   ณัชพล สุขแนบ  (30)                   0894  บ ำนำญ                
    2 0100/65  ร.ต.ต.   ขจร เวชชศำสตร์(09)                 0114  บ ำนำญ                
    3 0101/65  ด.ต.   รังสันต์ อุทพันธ์(07)                0133  บ ำนำญ                
    4 0102/65  ร.ต.ท.   ค ำนึง ดีประเสริฐ (13)              1222  บ ำนำญ                
    5 0103/65  ร.ต.อ.   ประเสริฐ ส ำนวนกลำง(13)            1244  บ ำนำญ                
    6 0104/65  ด.ต.   เฉลียว สุริหำร (13)                  1260  บ ำนำญ                
    7 0105/65  ร.ต.ท.   ชูชำติ สวัสด์ิมั่นคง(09)           1272  บ ำนำญ                
    8 0106/65  ร.ต.อ.   จ ำเนียร แหวนจะโป๊ะ (15)            1290  บ ำนำญ                
    9 0107/65  ร.ต.อ.   บุญเฮียง ชัยสิทธิ์ (18)            1319  บ ำนำญ                
  10 0108/65  ร.ต.อ.   เกษม ศรีดำพล(13)                   1339  บ ำนำญ                
  11 0109/65  ร.ต.ท.   ส ำรำญ ทองพระรัตน์   (18)           1402  บ ำนำญ                
  12 0110/65  ร.ต.ท.   เกษม เกตุจันทึก   (18)             1435  บ ำนำญ                
  13 0111/65  ร.ต.อ.  วัฒนำกร รังสูงเนิน                  1467  บ ำนำญ                
  14 0112/65  ร.ต.ต.    บัวพัน จันที (24)                 1511  บ ำนำญ                
  15 0113/65  ร.ต.อ.  พงษ์ศักดิ์ กิจคณะ                   1702  บ ำนำญ                
  16 0114/65  ร.ต.ท.   เสน่ห์ พวงทอง (11)                 1826  บ ำนำญ                
  17 0115/65  ร.ต.อ.   พลวัฒน์ สุรัตน์ภิรมย์              2528  บ ำนำญ                
  18 0116/65  ร.ต.ท.   ธีรเจต ประทุมรุ่ง (15)             2894  บ ำนำญ                
  19 0117/65  ร.ต.ต.   อุดม บัตรประโคน                    3283  บ ำนำญ                
  20 0118/65  ร.ต.ท.    วิชำญ รักษ์สกุลโทอึ้น             3998  บ ำนำญ                
  21 0119/65  ร.ต.อ.   เสน่ห์ เทียมศักดิ์ (18)            5339  บ ำนำญ                
  22 0120/65  ร.ต.อ.   สมเกียรติ ปำประโคน                 5904  บ ำนำญ                
  23 0121/65  ด.ต.  กัมปนำท อักษรณรงค์(02)                6177  บ ำนำญ                
  24 0122/65  ด.ต.  สุริยำ โสรเนตร                        6734  ภ.จว.บร.   
  25 0123/65  ร.ต.ต.   วิชัย แพงเพ็ง                      2255  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  26 0124/65  ด.ต.   ทองล้วน แสนสมบัติ                    3173  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  27 0125/65  ด.ต. สนธยำ เกียรติธนบดี                     4497  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  28 0126/65  ร.ต.อ.  วรุตม์ ยุตสะธรรม                    4514  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  29 0127/65  ด.ต.   ศุภศักดิ์ ภูษำจันทร์                 4718  สภ.เมืองบุรีรัมย์  
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  30 0128/65  ส.ต.ท.  ณัฐกำนต์ จันทร                      6870  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  31 0129/65  ด.ต.   วิระชัย แสนจันทร์                    5434  สภ.บ้ำนด่ำน          
  32 0130/65  ด.ต.   ประหยัด เอติญัติ                     6055  สภ.บ้ำนด่ำน          
  33 0131/65  ร.ต.ต.   อำวุธ จันทะเมนชัย                  4426  สภ.หนองสองห้อง       
  34 0132/65  พ.ต.ท.  จักรภัทร ชมภูกุล                    2283  สภ.นำงรอง            
  35 0133/65  ด.ต.    พัชรพงศ์ แป้นชุมแสง                 4928  สภ.นำงรอง            
  36 0134/65  ด.ต.  ธนำกร สุโท                            6948  สภ.ประโคนชัย         
  37 0135/65  ส.ต.อ.  ประชำ สำธร                          7031  สภ.ประโคนชัย         
  38 0136/65  ด.ต.  อภิชำติ แสนตรี                        6206  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  39 0137/65  ด.ต.  วิทูลย์ ชนะโม                         6550  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  40 0138/65  ส.ต.ต. เกริกฤทธิ์ แสนฤทธิ์                  7240  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  41 0139/65  ด.ต.  ศรำยุทธ รวยสูงเนิน                    3803  สภ.ทะเมนชัย          
  42 0140/65  ร.ต.ต.  สิทธิชัย เกำแกกูล                   4844  สภ.ละหำนทรำย         
  43 0141/65  พ.ต.ท.  ยศวัฒน์ มณีวงษ์ชัยกิจ               5393  สภ.สตึก              
  44 0142/65  ด.ต.   ช ำนำญ นำมอำษำ                        3354  สภ.สตึก              
  45 0143/65  ด.ต. สุรศักดิ์ กงประโคน                     4037  สภ.บ้ำนกรวด          
  46 0144/65  ส.ต.อ.  รัชพล แก้วพวง                       6618  สภ.บ้ำนกรวด          
  47 0145/65  ด.ต.  ธนชัย ปักโคทำนัง                      3776  สภ.คูเมือง           
  48 0146/65  ด.ต.สงัด ปะสีละเตสัง                        7173  สภ.โนนสุวรรณ   
  49 0147/65  ส.ต.อ.  สันธำน ฤทธิรัมย์                    6663  สภ.โนนดินแดง         
  50 0148/65  ส.ต.อ.  กมล วำมไธสง                         6664  สภ.โนนดินแดง         
  51 0149/65  ส.ต.อ.อภิสิทธิ์ ภิบำลศิลป์                  7160  สภ.โนนดินแดง         
  52 0150/65  ด.ต.หญิง สุภำพร หำญสุวรรณ์                  5027  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  53 0151/65  ร.ต.อ.    สนั่น พำรำษฎร์ (29)               2405  บ ำนำญ                
  54 0152/65  ด.ต.  อนุชำ ฉกรรจ์ศิลป์                     6224  สภ.นำงรอง            
  55 0153/65  ด.ต.  ปกรณ์ รำชประโคน                       4629  สภ.พลับพลำชัย        


