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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     1 0311/64  ร.ต.ท. ไพบูลย์ จันทรมณี (27)             1810  บ านาญ                

     2 0312/64  ร.ต.ท. สุรพศ พรหมลักษณ์ (10)              2621  บ านาญ                

     3 0313/64  ร.ต.ต. ประสิทธ์ เสาวโค (09)               2907  บ านาญ                

     4 0314/64  ร.ต.อ. วิชัย ทองเรือง (13)                1480  บ านาญ                

     5 0317/64  ร.ต.อ. ภัคพล เถลิงรัมย์                   3666  ภ.จว.บร.             

     6 0318/64  ด.ต. เฉลียว แสนเพียร                       4044  น.ป.พ.               

     7 0319/64  ด.ต. พงษ์ลักษณ์ บัตรประโคน                 4577  น.ป.พ.               

     8 0320/64  ด.ต. วิเชียร สีรุ้ง                         5877  น.ป.พ.               

     9 0321/64  ร.ต.ต. ประกาศิต ช านาญจิตร                 2114  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   10 0322/64  ด.ต. นคร เหมือนประโคน                     3451  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   11 0323/64  ด.ต. สมชัย คะเรรัมย์                      3887  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   12 0324/64  ด.ต. สุจิน อภินันท์                       4382  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   13 0325/64  ด.ต.หญิง สุทธิพร ไชยวิเศษ                   5184  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   14 0326/64  ส.ต.อ. ธวัชชัย ติ๊บค า                      6648  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   15 0327/64  ส.ต.ท. พงศธร ชายคง                         6876  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   16 0328/64  ด.ต. ธรรมนูญ เรืองไพศาล                    4520  สภ.บ้านด่าน          

   17 0329/64  ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ชุดไธสง                     6885  สภ.บ้านด่าน          

   18 0330/64  ด.ต. อนันต์ ม่านทอง                         4710  สภ.นางรอง            

   19 0331/64  ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ อินทชาติ                   5882  สภ.นางรอง            

   20 0332/64  ร.ต.อ. สมชาย จันทร์สิงห์                    5915  สภ.นางรอง            

   21 0333/64  พ.ต.ท. พีรพล หวลระลึก                       6045  สภ.นางรอง            

   22 0334/64  ส.ต.ท.ธีรปภากร นวลศรี                       7151  สภ.นางรอง    

   23 0335/64  ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ รากกระโทก                     7124  สภ.หนองไทร           

   24 0336/64  ด.ต. ประพันธ์ศักดิ์ ภัทรมณีนิล              5792  สภ.ประโคนชัย         

   25 0337/64  ส.ต.อ. สุรยุทธ เชนประโคน                   6655  สภ.บ้านบัว           

   26 0338/64  ร.ต.อ. ประจิตร สว่างไธสง                  4971  สภ.ทะเมนชัย          

   27 0339/64  ด.ต. บุญยศ พวงสวัสดิ์                      5324  สภ.ทะเมนชัย 
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   28 0340/64  ด.ต. จีระกรณ์ เษกสุขฐ์รัมย์                5177  สภ.ละหานทราย         

   29 0341/64  ด.ต. พิเชษฐ์ แก้วผลึก                       5818  สภ.ละหานทราย         

   30 0342/64  ด.ต.หญิง ล าภู ประไวย์                       3649  สภ.หนองก่ี           

   31 0343/64  ด.ต. สามารถ เทพเนาว์                        5749  สภ.หนองก่ี           

   32 0344/64  ร.ต.ต. เสกสันติ ทุมาโต                   4140  สภ.พุทไธสง           

   33 0345/64  ด.ต. สุระ โพธิข า                           5813  สภ.พุทไธสง           

   34 0346/64  ด.ต. ไพโรจน์ จันทร์สด                     6264  สภ.พุทไธสง           

   35 0347/64  ส.ต.ท. อรชุน จ าปาแดง                       6862  สภ.พุทไธสง           

   36 0348/64  ส.ต.ท. กฤษฎา ซอสูงเนิน                     6864  สภ.พุทไธสง           

   37 0349/64  ส.ต.อ. ณัฐพล ฤทธิศาสตร์                      7079  สภ.พุทไธสง           

   38 0350/64  ด.ต. สุรศักดิ์ กงประโคน                     4037  สภ.บ้านกรวด          

   39 0351/64  ด.ต. วุฒิชัย กลั่นสนิท                    4141  สภ.บ้านกรวด          

   40 0352/64  ด.ต.  สุริยา รัตนกาญจน์                     4496  สภ.บ้านกรวด          

   41 0353/64  ด.ต.   ศักดิ์นรินทร์ ปุ่นประโคน             5312  สภ.บ้านกรวด          

   42 0354/64  ส.ต.อ.  อภิศักดิ์ สายสมบูรณ์                6606  สภ.บ้านกรวด          

   43 0355/64  ส.ต.อ.  ยุทธพงษ์ วงค์มาลี                   6607  สภ.บ้านกรวด          

   44 0356/64  ด.ต.   พนา มุดหิน                           3264  สภ.โคกกระชาย         

   45 0357/64  ร.ต.ต.   โอภาส ศิริมาก                      4596  สภ.โคกกระชาย         

   46 0358/64  ด.ต.  สมศักดิ์ ตุ้งประโคน                   5557  สภ.หนองไม้งาม        

   47 0359/64  ด.ต.    สมพร จิตรบุญพิทักษ์                 3411  สภ.คูเมือง           

   48 0360/64  ด.ต.    เอกชัย จันดากุล                     6093  สภ.หินเหล็กไฟ        

   49 0361/64  ส.ต.ต.รัตนัย อรุณรัตน์                      7177  สภ.นาโพธิ์           

   50 0362/64  ร.ต.ต.    รังสรรค์ มณีณัฏฐกิตติ์            2490  สภ.ปะค า              

   51 0363/64  ด.ต.  เทพณรงค์ ค าพร                         4621  สภ.ปะค า              

   52 0364/64  ร.ต.อ.  พีรวัส ศรีศักดิ์สูง                 6426  สภ.ปะค า              

   53 0365/64  ด.ต.  เปี่ยม สีก้อมวงษา                     6747  สภ.ห้วยราช           

   54 0366/64  ส.ต.ท.  ทนุพล อังกาบเพ็ชร                   6710  สภ.โนนสุวรรณ 
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   55 0367/64  ร.ต.อ.  ยุทธนา โพธิ์สีดี                    5704  สภ.โนนดินแดง         

   56 0368/64  ด.ต.  พงษ์ศักดิ์ วัดไธสง                    4982  สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์   

   57 0369/64  ส.ต.อ.  ธวัชชัย เหยียดรัมย์                 6809  สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์   

   58 0370/64  ด.ต. อดินันท์ หลอดทอง                       4434  สภ.ช านิ              

   59 0371/64  พ.ต.ท. จักรพงศ์ ทาสุวรรณ                    5853  สภ.ช านิ              

   60 0372/64  ร.ต.อ.  สุเทพ ส้มพูล                        3817  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

   61 0373/64  พ.ต.ท.  สมโภชน์ ทิพยวัลย์                   6411  สภ.ชุมแสง            

   62 0374/64  ร.ต.ท.  วุธสรา การะเกตุ (13)                3207  บ านาญ                

   63 0375/64  ด.ต .  ศราวุฒิ ครองสิทธิ์                   5455  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   64 0376/64  ด.ต. ธวัชชัย เชื้ออาสา                      5955  สภ.เมืองบุรีรัมย์    

   65 0377/64  ด.ต.   เอกสิทธิ์ พรหมอารีย์                 6118  สภ.ทะเมนชัย          

   66 0378/64  ร.ต.ต.    สนุันท์ ท าเวียง                   2388  สภ.พุทไธสง           

   67 0379/64  ด.ต.  สุธี จนัทร์สระบัว                     4341  สภ.พุทไธสง           

   68 0380/64  ร.ต.อ.  ทูล หาญประโคน                       6694  สภ.โนนเจริญ          

   69 0381/64  ร.ต.ต.  ณัฐภัทร ศรีอินทร์อ่อน               3574  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

   70 0382/64  ด.ต.พัชระ สุธรรม                            7202  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

   71 0383/64  พ.ต.ท.พิศิษฎ์ ศิตจตุพงศ์                    7212  สภ.แคนดง 

 

             

   72 0315/64  พ.ต.อ. ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย            3186  ย้ายต่างจังหวัด      

   73 0316/64  นางปานรดา คงพลปาน                          5503  สหกรณ์ฯ              

 

 

                                                                         


