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    1 0048/64  ร.ต.ท.    สรุสทิธ์ิ เรอืงสขุสดุ (27)        1175  บาํนาญ               

    2 0049/64  ร.ต.ท.   คาํนงึ ดีประเสรฐิ (13)              1222  บาํนาญ                

    3 0050/64  ร.ต.อ. สวุิทย ์บรรหาร                       1294  บาํนาญ                

    4 0051/64  ร.ต.ท.   กวีพล พนัธุกลู (20)                1305  บาํนาญ                

    5 0052/64  ด.ต.    ณปพร ดวงโพธ์ิพิมพ ์(18)             1524  บาํนาญ                

    6 0053/64  ร.ต.อ.   กิตตินนัท ์เกา้ศกัดา               1770  บาํนาญ                

    7 0054/64  ร.ต.ท. มณี ปัดทมุ                            1780  บาํนาญ                

    8 0055/64  ร.ต.อ.    ชาตร ีชนะพาล (26)                 2812  บาํนาญ                

    9 0056/64  ร.ต.ท.   ธีรเจต ประทมุรุง่ (15)             2894  บาํนาญ                

  10 0057/64  ร.ต.ท.    วิชาญ รกัษส์กลุโทอึน้             3998  บาํนาญ                

  11 0058/64  ร.ต.ต.  ภทัรชยั ทองประภา                    2193  บาํนาญ                

  12 0059/64  ด.ต.  วชิรพงศ ์ธนประเสรฐิศร ี               6523  ภ.จว.บร.             

  13 0060/64  ร.ต.ต.   วชิยั แพงเพ็ง                       2255  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  14 0061/64  ด.ต.   กิตตินนัท ์คะเรรมัย ์                3139  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  15 0062/64  ร.ต.ต.   ประวิต คะเรรมัย ์                  3153  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  16 0063/64  ด.ต.   ทองลว้น แสนสมบติั                    3173  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  17 0064/64  ด.ต.   ศภุกิตต์ิ โททอง                       3325  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  18 0065/64  ด.ต.  ธนกฤต โนนทนวงษ ์                      3585  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  19 0066/64  ด.ต. ดิเรก กองศิร ิ                          3895  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  20 0067/64  ด.ต.   ปิติพฒัน ์พิพฒันท์บักระโทก           4719  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  21 0068/64  ด.ต. นิรนัดร ์มณีวรรณ                       4716  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  22 0069/64  ด.ต.  ประดิษฐ์ อุปการ                       4991  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  23 0070/64  ด.ต. ขนัชยั เตรยีมทอง                       5054  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  24 0071/64  ด.ต. จนัทา พงพนันา                          5327  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  25 0072/64  ด.ต.  เอกลกัษณ ์วิเศษนคร                    6524  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  26 0073/64  ด.ต.หญิง ชญัญาภคั เรอืงไพศาล                6341  สภ.บา้นดา่น          

  27 0074/64  ส.ต.ท.  นววิช สรุีง้                         6955  สภ.บา้นดา่น          

  28 0075/64  ร.ต.ต.   อาวธุ จนัทะเมนชยั                  4426  สภ.หนองสองหอ้ง 
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  29 0076/64  ร.ต.ท.   สาํรวย ป่ินศิร ิ                     2129  สภ.หนองไทร           

  30 0077/64  ด.ต.หญิง วนัเพ็ญ เลนนาแซง                   4639  สภ.นางรอง            

  31 0078/64  ด.ต.   รฐัธรรมนญู นวลจนัทร ์                2771  สภ.ประโคนชยั         

  32 0079/64  ด.ต.  พินิจ ราชประโคน                       5143  สภ.ประโคนชยั         

  33 0080/64  พ.ต.ท.  สริพิงษ ์ฤทธ์ิไธสง                  5254  สภ.ประโคนชยั         

  34 0081/64  จ.ส.ต.  ปรชีา วริยิกองเกิด                  6331  สภ.ประโคนชยั         

  35 0082/64  ด.ต.  อภิชาติ แสนตร ี                       6206  สภ.ลาํปลายมาศ         

  36 0083/64  ด.ต.  วิทยา คงดี                             6535  สภ.ลาํปลายมาศ         

  37 0084/64  ด.ต.  จกัรพงษ ์คาํไขแกว้                     6493  สภ.ทะเมนชยั          

  38 0085/64  ร.ต.อ.   สมเจตน ์สนธ์ิใหม่                  3202  สภ.ละหานทราย         

  39 0086/64  ร.ต.ท. พงศพิ์สฐิ พอกสนิท                    6102  สภ.ละหานทราย         

  40 0087/64  ส.ต.ท.  วิษณุ พรมดี                         6600  สภ.ละหานทราย         

  41 0088/64  ส.ต.ท.  โกวิท เซ็นนอก                       6852  สภ.ละหานทราย         

  42 0089/64  ด.ต.  ไพโรจน ์ตัง้ทรพัย ์                    3927  สภ.พทุไธสง           

  43 0090/64  ร.ต.ต.   วมิล กาสงิห ์                       2119  สภ.สตกึ              

  44 0091/64  ด.ต.  กิตติศกัด์ิ วงษาสนธ์ิ                 6240  สภ.สตกึ              

  45 0092/64  ด.ต.   พเยาว ์พนูมาลยั                      2428  สภ.บา้นกรวด          

  46 0093/64  ด.ต.   สมเกียรติ ศรศิีลา                    3327  สภ.บา้นกรวด          

  47 0094/64  ด.ต. บญุรอด สง่ศร ี                         4904  สภ.บา้นกรวด          

  48 0095/64  ร.ต.ต.  เวียงชยั ราชประโคน                  6793  สภ.บา้นกรวด          

  49 0095/64  ส.ต.ท.  เดชฤทธ์ิ ขนุสวุรรณ                  6668  สภ.ลาํดวน             

  50 0096/64  พ.ต.ต. ราชศกัดิ์ เชียรรมัย ์                3169  สภ.คเูมือง           

  51 0097/64  ร.ต.อ.  วิคิด ตีทอ                           6788  สภ.คเูมือง           

  52 0098/64  ส.ต.ต.ณฐัพงษ ์ลาดบวัขาว                     7168  สภ.หินเหลก็ไฟ        

  53 0099/64  ด.ต.   กิตติ สงิหภิวฒัน ์                    4637  สภ.โนนสวุรรณ         

  54 0100/64  พ.ต.ท.  ชชัชานน สงิหไ์พร                    6189  สภ.โนนสวุรรณ         

  55 0101/64  ส.ต.ท.  ภพพงศ ์พนัธุมี์                     6898  สภ.โนนดินแดง         

  56 0102/64  ด.ต.  สาคร พวงเกต ุ                         4907  สภ.ชาํนิ  
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  57 0103/64  ส.ต.ท. รชต อาวรกลู                          7059  สภ.ชาํนิ              

  58 0104/64  ด.ต.  ไพรนิทร ์ละประโคน                     5577  สภ.เฉลมิพระเกียรติ   

  59 0105/64  จ.ส.ต.   ศภุกิจ ผลอินทร ์                   6237  สภ.เฉลมิพระเกียรติ   

  60 0106/64  ร.ต.ท.   สมพร นาดี                          2538  สภ.แคนดง             

  61 0107/64  พ.ต.ท.  ศภุชยั ศรหีาจนัทร ์                 6785  สภ.แคนดง             

  62 0108/64  ร.ต.อ.    สนั่น พาราษฎร ์(29)               2405  บาํนาญ                

  63 0109/64  ด.ต.  พงศพ์นัธ ์เรยีงไธสง                   5476  สภ.ทะเมนชยั          

  64 0110/64  ร.ต.อ.  ธรรมรงค ์จีนฉายยา                   6947  สภ.โนนดินแดง         

  65 0111/64  ด.ต.ธรนิณทร ์ภมิูนางาม                      7132  สภ.นางรอง            

  66 0112/64  ด.ต.เกษม พลัวลั                              7070  สภ.ละหานทราย         
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    1 M001/64  ด.ต.ชชัวาลย ์ กาญจนพงศกิ์จ               4053  นปพ.                


