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    1 0164/64  ด.ต.   พยงุศกัด์ิ อนนัเอือ้ (13)            0238  บาํนาญ              

    2 0165/64  ร.ต.ต. ศภุศกัด์ิ จรเอก้า (36)               0913  บาํนาญ                

    3 0166/64  ร.ต.อ.   เกษม ศรดีาพล(13)                   1339  บาํนาญ                

    4 0167/64  ร.ต.อ.   ทวี สนิธุกตู (13)                   1478  บาํนาญ                

    5 0168/64  ร.ต.ท.   เกรยีงไกร วรเชษฐ์(13)              1481  บาํนาญ                

    6 0169/64  พ.ต.ท. ดิสพล ทินกลู (20)                    3555  บาํนาญ                

    7 0170/64  ร.ต.ต.  มงคล วรจนัทร ์                      5110  บาํนาญ                

    8 0171/64  ร.ต.อ.    ทองศกุร ์แบบรมัย ์                5341  บาํนาญ                

    9 0172/64  ร.ต.ต.  ณรงค ์พงษไ์พฑรูย(์34)               5962  บาํนาญ                

  10 0173/64  พ.ต.ท.   บญุรกัษา นิยนัตงั (26)             6179  บาํนาญ                

  11 0174/64  พ.ต.อ.  สถิตย ์โพธิมาศ (33)                 6180  บาํนาญ                

  12 0175/64  พ.ต.ท. สชิุน วดัจะโป๊ะ                      5689  ภ.จว.บร.             

  13 0176/64  ด.ต.   ศภุศกัด์ิ ภษูาจนัทร ์                4718  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  14 0177/64  ร.ต.ต.   ผจญศกัดิ์ ศรคิีรนิทร ์             4742  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  15 0178/64  ด.ต.  ชาญชยั จูกลู                           6547  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  16 0179/64  ส.ต.ท. รฐัศกัด์ิ ขนุคาํ                       6823  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  17 0180/64  ร.ต.อ.  อภิชาติ สงศิร ิ                      4721  สภ.บา้นดา่น          

  18 0181/64  ร.ต.อ.  พิชิต งามมาศ                        6577  สภ.บา้นดา่น          

  19 0182/64  พ.ต.ท.  สญัญา อุทมุพร                       6912  สภ.หนองสองหอ้ง       

  20 0183/64  ด.ต.  ธนายทุธ สงสาร                         5522  สภ.นางรอง            

  21 0184/64  ด.ต.  สรวิศิษฎ ์พรหมลกัษณ ์                 6138  สภ.นางรอง            

  22 0185/64  ด.ต.   พสักร ดีดว้ยชาติ                     6236  สภ.นางรอง            

  23 0186/64  ส.ต.ท.  พงศกร จนัทนะ                        7007  สภ.นางรอง            

  24 0187/64  ร.ต.อ.  วิชิต โยธาพล                        5631  สภ.หนองไทร      

  25 0188/64  ด.ต.  อรรถสทิธ์ิ ศรธีีระวโิรจน ์            5897  สภ.ประโคนชยั         

  26 0189/64  ส.ต.อ.  จกัรพงษ ์ดารก                       6626  สภ.ประโคนชยั         

  27 0190/64  ด.ต.  ทตัเทพ จุย้ประโคน                     6530  สภ.ประโคนชยั         

  28 0191/64  ด.ต.  ธนากร สโุท                             6948  สภ.ประโคนชยั 
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  29 0192/64  ส.ต.ท.  วิทวสั เกษตรเอ่ียม                  6960  สภ.ประโคนชยั         

  30 0193/64  ร.ต.อ.  สรุยิา ใจใหญ่                        6571  สภ.ลาํปลายมาศ         

  31 0194/64  จ.ส.ต.  ธรรมชาติ ซมึรมัย ์                  6798  สภ.ลาํปลายมาศ         

  32 0195/64  ส.ต.อ.  ฐิติศกัด์ิ โสมะฐิติ                  6803  สภ.ลาํปลายมาศ         

  33 0196/64  ด.ต. วีรพล ชอบสขุ                           5435  สภ.ละหานทราย         

  34 0197/64  ด.ต. สาํรวย เลศิกระโทก                       4493  สภ.หนองก่ี           

  35 0198/64  ด.ต. ไพศาล เซ็นกระโทก                       5429  สภ.หนองก่ี           

  36 0199/64  ร.ต.ท.   สมยศ อาสากลุ                       5980  สภ.หนองก่ี           

  37 0200/64  ด.ต.    ประดิษฐ์ จนัธิมา                    4685  สภ.พทุไธสง           

  38 0201/64  ด.ต.  บุญสง่ แทนโสภา                        4782  สภ.พทุไธสง           

  39 0202/64  ด.ต.  ชาตร ีสวสัด์ิ                          6352  สภ.พทุไธสง           

  40 0203/64  ร.ต.อ.  วิชยั ภกัดีนนัท ์                    4951  สภ.สตกึ              

  41 0204/64  ร.ต.ต.   ดนศิูษฏ ์พชันี                      3180  สภ.บา้นกรวด          

  42 0205/64  ร.ต.อ.  จิราย ุวงศก์ณัหา                    3511  สภ.บา้นกรวด          

  43 0206/64  ด.ต.  ศภุกร พิมอกัษร                        3833  สภ.บา้นกรวด          

  44 0207/64  ด.ต.  พงศกร เสาโร                           5009  สภ.บา้นกรวด          

  45 0208/64  ด.ต. ณรงคศ์กัด์ิ แจ่นประโคน                 5418  สภ.บา้นกรวด          

  46 0209/64  ร.ต.ต.   สนุนัท ์วิรุณพนัธ ์                 2696  สภ.โนนเจรญิ          

  47 0210/64  ส.ต.อ.  นิติกร ดวงมาลา                      6608  สภ.โนนเจรญิ          

  48 0211/64  ส.ต.ต.อรรถกานท ์แกว้ตระกลูนิล               7103  สภ.โนนเจรญิ    

  49 0212/64  ด.ต.  อคัรพล กลิ่นหอม                       6194  สภ.หนองไมง้าม        

  50 0213/64  ร.ต.ท.   ชินวสั โคนาโล                      6234  สภ.กระสงั            

  51 0214/64  พ.ต.ท.  วิษณ ุอาภรณพ์งษ ์                   6770  สภ.กระสงั            

  52 0215/64  ร.ต.ต.   จาํเนียน ป่ินแกว้                   2977  สภ.ลาํดวน             

  53 0216/64  ด.ต.  ปฐมพร เกิดสขุ                         5220  สภ.คเูมือง           

  54 0217/64  ส.ต.ท.  ธนชิต เตนพเกา้                      6893  สภ.คเูมือง           

  55 0218/64  ด.ต.   ธิติพนัธ ์วงศว์รีะชยั                 5682  สภ.หินเหลก็ไฟ        

  56 0219/64  ด.ต.  บุญนาค เทียนวรรณ                      4313  สภ.ปะคาํ 
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  57 0220/64  ด.ต.  สนุทร โสนนอก                          7071  สภ.ปะคาํ              

  58 0221/64  ด.ต.  ชชัธนิต แจ่มใส                        5024  สภ.พลบัพลาชยั        

  59 0222/64  ด.ต.   ณฎัฐพล ศรเีสนห่ ์                    6257  สภ.โนนสวุรรณ         

  60 0223/64  ร.ต.ต.    สงา่ศร ีดาํรยี ์                    3956  สภ.โนนดินแดง         

  61 0224/64  พ.ต.อ. ธีรพล ยมนา                           4997  สภ.โนนดินแดง         

  62 0225/64  ร.ต.อ.  ชาตร ีเมืองศิร ิ                     6696  สภ.โนนดินแดง         

  63 0226/64  ร.ต.อ.   สงิหาญ จูมวนัทา                    4895  สภ.ชาํนิ              

  64 0227/64  ด.ต.หญิง สภุาพร หาญสวุรรณ ์                 5027  สภ.เฉลมิพระเกียรติ   

  65 0228/64  ส.ต.ท.  ธนกฤต ภิรมยช์ม                      6904  สภ.เฉลมิพระเกียรติ   

  66 0229/64  ส.ต.ท.  สพุร คมจอหอ                         6623  สภ.ชุมแสง            

  67 0230/64  ส.ต.ท.ธีรวฒิุ พรหมมินทร ์                   7152  ภ.จว.บร.             

  68 0231/64  ร.ต.ต.   ภทัรพล ธนเมธี                      4701  สภ.นางรอง            

  69 0232/64  ร.ต.ต.    อนสุรณ ์แววฉิมพล ี                2427  สภ.โนนเจรญิ          

  70 0233/64  ด.ต.สงดั ปะสลีะเตสงั                        7173  สภ.โนนสวุรรณ         

  71 0234/64  ร.ต.ต.  เกษม เทียนจนัทกึ                    6789  สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์  

  72 0235/64  ร.ต.ต.    วินิจ ทองคาํ                        1713  สภ.เฉลมิพระเกียรติ   

 

 

 


