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    1 0237/64  ร.ต.ต.   สวัสด์ิ เท่ียงประเทศ(33)           0695  บํานาญ                

    2 0238/64  ด.ต.   สนอง ภายไธสง(16)                     0748  บํานาญ                

    3 0239/64  ด.ต.   อุดม บัณฑิต (19)                     1133  บํานาญ                

    4 0240/64  ร.ต.ท.  เล็ง แข็งกลา  (17)                 1598  บํานาญ                

    5 0241/64  ร.ต.ต.   กัณหา สุวงศ (18)                  1880  บํานาญ                

    6 0242/64  ร.ต.ท.   วิทยา ฉัตรทันต                    2888  บํานาญ                

    7 0243/64  ร.ต.ท.    ถกฤช จันทรงาม  (34)              2910  บํานาญ                

    8 0244/64  ร.ต.ท.   สมประสงค สีชิน                    3780  บํานาญ                

    9 0245/64  ร.ต.อ.    วัลลภ ศรีประทุม                   1928  บํานาญ                

   10 0246/64  พ.ต.อ.  วันชัย อิ่มโภชน (09)               6398  บํานาญ                

   11 0247/64  ด.ต.   สมยศ พินิจกิจ                        2560  สภ.เมืองบุรีรัมย    

   12 0248/64  ด.ต.  เกรียงศักด์ิ ชาญโพธิ์                 4528  สภ.เมืองบุรีรัมย    

   13 0249/64  ด.ต.  ธนุดนทร ไปแดน                        4546  สภ.เมืองบุรีรัมย    

   14 0250/64  ด.ต.   สมพงษ มินพิมาย                      5146  สภ.เมืองบุรีรัมย    

   15 0251/64  ด.ต.   วราวุธ แพงวงษ                       5568  สภ.เมืองบุรีรัมย    

   16 0252/64  ส.ต.ท.   สมชาย สายบุตร                      6832  สภ.เมืองบุรีรัมย    

   17 0253/64  ด.ต.  สราวุธ จันทรทิพย                    6933  สภ.เมืองบุรีรัมย    

   18 0254/64  ด.ต.  ธีระพงษ อามาตย                      5219  สภ.หนองสองหอง       

   19 0255/64  ร.ต.ต.  ธนทรัพย จันทรอาหาร                4408  สภ.ประโคนชัย         

   20 0256/64  ด.ต.  โฉลม มุเนียงรัมย                     4435  สภ.ประโคนชัย         

   21 0257/64  ร.ต.ต.  ศุภกิตต์ิ แจมใส                    4783  สภ.ประโคนชัย         

   22 0258/64  ด.ต.  ประยงค โอทารัมย                     4926  สภ.ประโคนชัย         

   23 0259/64  ร.ต.ต.   อุดร ปมกลาง                        5958  สภ.ประโคนชัย         

   24 0260/64  ด.ต.  ธวัช ทักษานันท                       6002  สภ.ประโคนชัย  

   25 0261/64  ด.ต.  จําลอง เอ็มประโคน                      6376  สภ.ประโคนชัย         

   26 0262/64  ด.ต.   เสถียร พงษสถิตย                    3981  สภ.บานบัว           
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   27 0263/64  ด.ต.   บรรจง แสนลาด                         3413  สภ.ลําปลายมาศ         

   28 0264/64  ด.ต.  มานะ มาตราตัง                         4780  สภ.ลําปลายมาศ         

   29 0265/64  ด.ต.   กฤษฎา ปกกาโต                        5119  สภ.ลําปลายมาศ         

   30 0266/64  ร.ต.ต.   สมัยเดช แสนโคตร                    5189  สภ.ลําปลายมาศ         

   31 0267/64  จ.ส.ต.   จิรวัฒน กังสันเทียะ               6265  สภ.ลําปลายมาศ         

   32 0268/64  ด.ต.  กฤตภาส แกลวกลา                      6464  สภ.ลําปลายมาศ         

   33 0269/64  ส.ต.ท.  อภิวัฒน สมสุข                      6666  สภ.ลําปลายมาศ         

   34 0270/64  ด.ต. ปรุฬธิป ทองสุข                         7003  สภ.ลําปลายมาศ         

   35 0271/64  ร.ต.ท.   สุทิน สีมา                         2318  สภ.ละหานทราย         

   36 0272/64  ด.ต. ศานิต แสนแสง                           5874  สภ.ละหานทราย         

   37 0273/64  ด.ต.  วสันต สวงรัมย                       6277  สภ.ละหานทราย         

   38 0274/64  ร.ต.ท.  ภัสสพนธ เพ็งนุม                  6750  สภ.ละหานทราย         

   39 0275/64  ส.ต.ต.วิทยา วงศงาม                         7150  สภ.ละหานทราย         

   40 0276/64  ด.ต.  สุนทร สิงหโสดา                       6548  สภ.หนองกี่           

   41 0277/64  ด.ต.หญิง อําไพ กอไธสง                        3659  สภ.พุทไธสง           

   42 0278/64  ด.ต.    สุพรรณ บุญอาจ                       4379  สภ.พุทไธสง           

   43 0279/64  ร.ต.อ.  ปริญญา ยิ่งงาม                      5405  สภ.พุทไธสง           

   44 0280/64  ส.ต.ท.  กิตติพงษ สุวรรณ                    6860  สภ.พุทไธสง           

   45 0281/64  ร.ต.อ.  เดชา บุตรวิเศษ                      6974  สภ.พุทไธสง           

   46 0282/64  ส.ต.ท.ฐิติวัฒน โสคําแกว                    7080  สภ.พุทไธสง           

   47 0283/64  ร.ต.อ.   ธนดร ภักษารัมย                    3086  สภ.สตึก              

   48 0284/64  ร.ต.อ.   จักรพงษ อักโขสุวรรณ              6562  สภ.สตึก        

   49 0285/64  ด.ต.    สมเกียรติ วงศงาน                   3183  สภ.หนองไมงาม        

   50 0286/64  ด.ต.  มนูญ ยมศรีเคน                         4235  สภ.กระสัง            

   51 0287/64  จ.ส.ต.  พงษศักด์ิ น้ําคํา                    6946  สภ.กระสัง  
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   52 0288/64  ร.ต.ต.  แฉลม รุงเรือง                     5038  สภ.ลําดวน             

   53 0289/64  ด.ต.  อาคม พลภูเมอืง                        4634  สภ.คูเมือง           

   54 0290/64  ด.ต.  วิเชียร แสนศรีเชาวพันธ              5734  สภ.คูเมือง           

   55 0291/64  ด.ต.   ไพโรจน ชุนไธสง                      4264  สภ.นาโพธิ์           

   56 0292/64  ด.ต.    สุเมธ อวงรัมย                      3994  สภ.หนองหงส          

   57 0293/64  ด.ต.  ชัยวัฒน นุมนวลศรี                   4414  สภ.ปะคํา              

   58 0294/64  ด.ต.  คีรีบูน วาปเกา                      4876  สภ.ปะคํา              

   59 0295/64  ด.ต.  สัญญา ศรีสุรินทร                     5387  สภ.ปะคํา              

   60 0296/64  พ.ต.ท. อภิศักด์ิ แสงดาว                     6049  สภ.ปะคํา              

   61 0297/64  ด.ต.    ปรีชา ยิ้มชัยภูมิ                   2807  สภ.หวยราช           

   62 0298/64  ด.ต.  สมบูรณ คุมภัย                       4245  สภ.หวยราช           

   63 0299/64  ร.ต.อ. วีระวุฒิ รัตนประโคน                 6164  สภ.โนนสุวรรณ         

   64 0300/64  ส.ต.ท.  จักรพงษ อะโรคา                     7032  สภ.โนนสุวรรณ         

   65 0301/64  ด.ต.    ศิริ ศรีลอม                        2715  สภ.โนนดินแดง         

   66 0302/64  พ.ต.ต.  สมยงค แพงงาม                       2953  สภ.โนนดินแดง         

   67 0303/64  ด.ต.  ทรงศักด์ิ เทวัญรัมย                  3848  สภ.โนนดินแดง         

   68 0304/64  ร.ต.อ.  บัญชา หาญประเทศ                    5693  สภ.โนนดินแดง         

   69 0305/64  ร.ต.ต.    สุชาติ มีแยมภักด์ิ               3693  สภ.ชํานิ              

   70 0306/64  ร.ต.ต.  วิทยา ปอมหิน                       6738  สภ.ชํานิ              

   71 0307/64  ร.ต.ต.    สุรพล เสาวพันธ                   2130  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   

   72 0308/64  ด.ต.  สุรวุธ เทียมไธสง                      6564  สภ.บานใหมไชยพจน   

 


