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    1 0294/60  จ.ส.ต.   ศุภกิจ ผลอินทร์                    6237  ภ.จว.บร.             
    2 0295/60  ด.ต.  ลิขิต ศรีโยธำ                          6705  ภ.จว.บร.             
    3 0296/60  ส.ต.ต.  ฐำกูล บุปะเท                        6630  น.ป.พ.               
    4 0297/60  ร.ต.ท.   สุรศักดิ์ ม่ันเข็มทอง (04)         0811  บ ำนำญ                
    5 0298/60  ด.ต.   พิทยำวุฒิ จันทรป์ระโคน               2392  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    6 0299/60  ด.ต. มุขพล วำรินทร์                         5158  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    7 0300/60  ด.ต.  ทัตพงศ์ อำทวัง                        6290  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    8 0301/60  ด.ต.  ภูแก้ว ทรำยทะเล                       6337  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    9 0302/60  ร.ต.อ. พิทักษ์ สหัสนำ                       3052  สภ.บ้ำนด่ำน          
   10 0303/60  ด.ต.  คณำธิป นันโช                          4088  สภ.บ้ำนด่ำน          
   11 0304/60  พ.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์ เจนกำร                   4640  สภ.บ้ำนด่ำน          
   12 0305/60  ด.ต.  สมชิต มณีด ำ                           5462  สภ.บ้ำนด่ำน          
   13 0306/60  ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ อินทชำติ                   5882  สภ.นำงรอง            
   14 0307/60  ส.ต.ต.  ณัฐนันท์ บุญวงษ์เจริญศิล            6841  สภ.นำงรอง            
   15 0308/60  ร.ต.ท.   สมศักดิ์ สะอำดยิ่ง                 1408  สภ.หนองไทร           
   16 0309/60  ร.ต.ต.   ผจญ สุวรรณหงษ์                     1458  สภ.หนองไทร           
   17 0310/60  ด.ต.หญิง พริมำภำ ทูลประโคน                  3700  สภ.ประโคนชัย         
   18 0311/60  ด.ต.   สุพจน์ เสงี่ยมศักดิ์                 3722  สภ.ประโคนชัย         
   19 0312/60  ร.ต.ต. สมอำจ แสงปรำบภัย                     5971  สภ.ประโคนชัย         
   20 0313/60  จ.ส.ต.  นภำกรณ์ ปุลันรัมย์                  6552  สภ.ประโคนชัย         
   21 0314/60  ด.ต.   ปฎิภำณ เสชู                          6094  สภ.บ้ำนบัว           
   22 0315/60  ร.ต.ท.   ปรำโมทย์ สอนรัมย์                  1909  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   23 0316/60  จ.ส.ต. ไตรจักร บุญเย็น                      6106  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   24 0317/60  ส.ต.ท.  นันทพน ค ำละออ                       6656  สภ.ล ำปลำยมำศ  
   25 0318/60  ส.ต.ต.  ณรงค์ฤทธิ์ ค ำเกตุ                   6850  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   26 0319/60  ด.ต.  จักรพงศ์ จอดกลำง                      4925  สภ.ละหำนทรำย         
   27 0320/60  ส.ต.ต.  ธวัชชัย ทรวงโพธิ์                   6853  สภ.ละหำนทรำย         
   28 0321/60  ส.ต.ต.  ณฐกร มะระเว                         6854  สภ.ละหำนทรำย         
   29 0322/60  ร.ต.ต. นิรันดร์ สุทธิรักษ(์14)              5611  บ ำนำญ    
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   30 0323/60  ส.ต.ต.  เทียนชัย สิมมำวงค์                  6915  สภ.ถำวร              
   31 0324/60  พ.ต.อ. ธีรพล ยมนำ                           4997  สภ.หนองกี่           
   32 0325/60  ด.ต.    บรรดล บำลไธสง                       3982  สภ.พุทไธสง           
   33 0326/60  ส.ต.ต.  ณัฐวุฒิ บุญสด                       6867  สภ.สตึก              
   34 0327/60  ส.ต.ต.  ธีระยุทธ ศรีกุล                     6873  สภ.สตึก              
   35 0328/60  ร.ต.ต.   ธนำเดช ชืน่มะเริง (18)             1701  บ ำนำญ                
   36 0329/60  ร.ต.อ. จิรทีปต์ ใกล้กลำง                    3812  สภ.บ้ำนกรวด          
   37 0330/60  ด.ต.  ประจวบ แก้วยอดยำดี                    4120  สภ.บ้ำนกรวด          
   38 0331/60  ร.ต.ท.   กิตติภพ นุตะดี                     5340  สภ.บ้ำนกรวด          
   39 0332/60  จ.ส.ต.  เทวฤทธิ์ ชัยสิทธิ์                  6163  สภ.บ้ำนกรวด          
   40 0333/60  จ.ส.ต.  ณรงค์ศักดิ์ สังขท์อง                6706  สภ.บ้ำนกรวด          
   41 0334/60  ส.ต.ต.  กษิภณ เชิงชัยภูมิ                   6877  สภ.บ้ำนกรวด          
   42 0335/60  ร.ต.ท.  จิรำยุ วงศ์กัณหำ                    3511  สภ.โคกกระชำย         
   43 0336/60  จ.ส.ต.  ยุทธพงศ์ แสงสุรินทร์                5138  สภ.โคกกระชำย         
   44 0337/60  ร.ต.ท.   ปรีชำ เลไธสง                       1661  สภ.หนองไม้งำม        
   45 0338/60  ร.ต.ท.    บรรยงค์ เทศเรียน                  1769  สภ.กระสัง            
   46 0339/60  ด.ต.  มนูญ ยมศรีเคน                         4235  สภ.กระสัง            
   47 0340/60  ร.ต.ท.   จำรึก สินประเสริฐ                  1814  สภ.คูเมือง           
   48 0341/60  นำยณัฐพร เปรมไธสง                           3604  สภ.นำโพธิ์  
   49 0342/60  ร.ต.อ.  ทูล หำญประโคน                       6694  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   50 0343/60  ร.ต.ต.   พลวัฒน์ สุรัตน์ภิรมย์              2528  สภ.หนองหงส์          
   51 0344/60  ด.ต.    ศิริชัย แปลงดี                       3441  สภ.ปะค ำ              
   52 0345/60  ด.ต.    รังสรรค์ มณีณัฏฐกิตติ์              2490  สภ.ปะค ำ              
   53 0346/60  ด.ต.  มนัส ปำประโคน                         5083  สภ.พลับพลำชัย        
   54 0347/60  ร.ต.ท.  วสวัตติ์ โพธิ์พัฒน์                 6575  สภ.โนนสุวรรณ         
   55 0348/60  ด.ต.   บัณฑิต อยู่จงดี                      4648  สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์   
   56 0349/60  พ.ต.ท.  แมน ทิพย์อักษร                      5885  สภ.ช ำนิ              
   57 0350/60  ร.ต.ท.   กิตตินันท์ เก้ำศกัดำ               1770  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   58 0351/60  ด.ต.    วันชัย เทศสวัสดิ์วงศ์               2453  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
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   59 0352/60  ร.ต.ต.    สุนทร ปุริโต                       5863  สภ.นำโพธิ์           
   60 0353/60  ร.ต.อ.  เมธำ และประโคน                      6799  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   61 0354/60  ด.ต.   สถิตย์ สนิท                           3692  สภ.บ้ำนด่ำน          
   62 0355/60  ด.ต.  พลยศ เสมำปรุ                          2140  สภ.หนองสองห้อง       
   63 0356/60  ด.ต.   พงศ์ภัค แก้วมณี                      4116  สภ.ประโคนชัย         
   64 0357/60  พ.ต.ท. เดชำ กณัหำไชย                        2029  สภ.สตึก              
   65 0358/60  พ.ต.ท. ศุภกฤต คุณประทุม                     5102  สภ.สตึก              
   66 0359/60  ด.ต.  ชวภณ บำลโสง                           5881  สภ.บ้ำนกรวด          
   67 0360/60  ด.ต.    ไสว ใจกล้ำ                          3001  สภ.หนองไม้งำม        
   68 0361/60  ร.ต.ท.  ไกรพล กริดรัมย์                     5916  สภ.หนองหงส์          
   69 0362/60  ร.ต.ท.  คงกฤช คงจ ำปำโพธิ์                   6924  สภ.ปะค ำ              
   70 0363/60  ด.ต.    วิชิต เหมพรมมำ                      2386  สภ.หนองหงส์          
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    1 T002/60  ด.ต.ปิยภำพ  ขำมประโคน                    5031  สภ.ประโคนชัย             
 
 


