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    1 0491/62 ร.ต.ท.หญิง กฤษณำ ขันอำษำ                   6779  ภ.จว.บร.             
    2 0492/62  ด.ต.  กฤษฎิ์ตพงษ์ พิมพ์ทรัพย์               5683  ภ.จว.บร.             
    3 0493/62  ด.ต.   สรำวุธ โนนกระโทก                     4469  น.ป.พ.               
    4 0494/62  ร.ต.ต.   สมศักด์ิ แดงทรัพย์ (04)            0828  บ ำนำญ                
    5 0495/62  ด.ต.   สมยศ พินิจกิจ                        2560  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    6 0496/62  ด.ต.   นคร เหมือนประโคน                     3451  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    7 0497/62  ด.ต.  ธนกฤต โนนทนวงษ์                       3585  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    8 0498/62  ด.ต.   สุจิน อภินันท์                        4382  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    9 0499/62  ด.ต.  เกรียงศักด์ิ ชำญโพธิ์                 4528  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   10 0500/62  ด.ต.  ประมินทร์ ทุกขนิโรธ                   4980  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   11 0501/62  ด.ต.   วรำวุธ แพงวงษ์                       5568  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   12 0502/62  ด.ต. ณัฐจักร์ ถิรธนำฐำนพัฒน์                5659  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   13 0503/62  ด.ต.   ชวนนณ์ เพ็ชรเลิศล  ำ                  6090  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   14 0504/62  ส.ต.ท. อำทิตย์ ถมหนวด                       6818  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   15 0505/62  ด.ต.  ธีระพงษ์ อำมำตย์                      5219  สภ.หนองสองห้อง       
   16 0506/62  ด.ต.   พิทักษ์ เหล่ำสี                       5120  สภ.หนองสองห้อง       
   17 0507/62  ด.ต.   ประยูร จันทรคำต                      2303  สภ.นำงรอง            
   18 0508/62  ด.ต.  ชูเกียรติ นำคยศ                       4725  สภ.นำงรอง            
   19 0509/62  ด.ต.   สมภพ ใสสว่ำง                         5089  สภ.นำงรอง            
   20 0510/62  ด.ต.  เบญจพน บวรชำติ                        6122  สภ.นำงรอง            
   21 0511/62  ด.ต.   วรพล เกษมศรีวิทยำ                    6149  สภ.นำงรอง            
   22 0512/62  ด.ต.   บรรเลง กองศักด์ิ                     2492  สภ.หนองไทร           
   23 0513/62  ด.ต.  ศุภกิตติ์ แจ่มใส                      4783  สภ.ประโคนชัย         
   24 0514/62  ด.ต. สมศักด์ิ ดีประโคน                      5582  สภ.ประโคนชัย  
   25 0515/62  ด.ต. นิพนธ์ บัตรประโคน                      6100  สภ.ประโคนชัย         
   26 0516/62  ส.ต.ท.  วิทวัส เกษตรเอี่ยม                  6960  สภ.ประโคนชัย         
   27 0517/62  ส.ต.ท.  ยศวัฒน์ เรืองสุริยธนำกุล            6842  สภ.บ้ำนบัว           
   28 0518/62  ส.ต.ท.  ชิษณุพงศ์ อินทร์ผลสุข               6843  สภ.บ้ำนบัว           
   29 0519/62  ส.ต.ท.  ภัทรภูมิ นรสีห์                     6846  สภ.บ้ำนบัว 
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   30 0520/62  ด.ต.   บรรจง แสนลำด                         3413  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   31 0521/62  ร.ต.ต.    ชัชชัย นำดี(11)                   3473  บ ำนำญ                
   32 0522/62  ด.ต.   วิญญู กองทผล                         5263  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   33 0523/62  ด.ต.   กรวิทย์ มุ่งชอบกลำง                  3054  สภ.ทะเมนชัย          
   34 0524/62  ร.ต.อ. รักไทย เนตรวิลำ                      4786  สภ.ทะเมนชัย          
   35 0525/62  ร.ต.ต.   ไพสันต์ สิมมะวงศ์                  2098  สภ.ละหำนทรำย         
   36 0526/62  ด.ต.  จักรพงศ์ จอดกลำง                      4925  สภ.ละหำนทรำย         
   37 0527/62  ด.ต.  สำมำรถ พูนผล                          6101  สภ.ละหำนทรำย         
   38 0528/62  ด.ต.   ภำณุพงศ์ คนึงหำญ                     2296  สภ.หนองกี่           
   39 0529/62  ร.ต.อ.  กิตติคม เกตุชำติ                    5662  สภ.หนองกี่           
   40 0530/62  ส.ต.ต.  ชำญวิทย์ บุญชู                      6921  สภ.หนองกี่           
   41 0531/62  ด.ต.  ไพโรจน์ ตั งทรัพย์                    3927  สภ.พุทไธสง           
   42 0532/62  ร.ต.อ. ไพฑูรย์ แฟสันเทียะ                   4174  สภ.พุทไธสง           
   43 0533/62  ด.ต.    บัณฑิต ปิจจะโร                      3311  สภ.สตึก              
   44 0534/62  ด.ต.  ทักษิณ สุขตำม                         5953  สภ.สตึก              
   45 0535/62  พ.ต.ต.  วัลลภ ปักสำร                        6344  สภ.บ้ำนกรวด          
   46 0536/62  ส.ต.ท.  ภำนุเดช ลีประโคน                    6875  สภ.บ้ำนกรวด          
   47 0537/62  ด.ต.   สุนันท์ วิรุณพันธ์                    2696  สภ.โนนเจริญ          
   48 0538/62  ด.ต. ปรีชำ กองสกุล                          4224  สภ.โนนเจริญ 
   49 0539/62  ด.ต.   ประสิทธิ์ สังคเลิศ                   2563  สภ.โคกกระชำย         
   50 0540/62  ร.ต.อ.  จิรำยุ วงศ์กัณหำ                    3511  สภ.โคกกระชำย         
   51 0541/62  ร.ต.ต.   โอภำส ศิริมำก                      4596  สภ.โคกกระชำย         
   52 0542/62  ด.ต.  ปิยะศักด์ิ บุรำรม                     6223  สภ.หนองไม้งำม        
   53 0543/62  ร.ต.ต. สุชำติ พงศ์ธรสำธร (22)               5609  บ ำนำญ                
   54 0544/62  ร.ต.ต.  แฉล้ม รุ่งเรือง                      5038  สภ.ล ำดวน             
   55 0545/62  ร.ต.ท.  รัตนะ รองทุ่ง                       4977  สภ.นำโพธิ์           
   56 0546/62  ร.ต.อ.   ปรีชำศักด์ิ ศักยปรีชำ              4421  สภ.หนองหงส์          
   57 0547/62  ร.ต.อ.  พีรวัส ศรีศักด์ิสูง                  6426  สภ.ปะค ำ              
   58 0548/62  ด.ต.  สันติภำพ ห่วงประโคน                   4891  สภ.พลับพลำชัย 
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   59 0549/62  ด.ต.  สมบูรณ์ คุ้มภัย                       4245  สภ.ห้วยรำช           
   60 0550/62  ร.ต.ต.    นิพัทธ์ ดีสวัสด์ิ                  1753  สภ.โนนดินแดง         
   61 0551/62  ร.ต.อ.   ธีระ ธีสุระ                         2479  สภ.ช ำนิ              
   62 0552/62  ด.ต.    ประเสริฐ หัสนิสสัย                  3360  สภ.ช ำนิ              
   63 0553/62  ด.ต.  ณรงค์ศักด์ิ ทิพย์อักษร                4131  สภ.ช ำนิ              
   64 0554/62  ร.ต.ต.   เฉลิมเกียรติ ปุยะโท                4132  สภ.ช ำนิ              
   65 0555/62  ด.ต. อดินันท์ หลอดทอง                       4434  สภ.ช ำนิ              
   66 0556/62  ด.ต.  นิพนธ์ ศรีตระโจม                      5902  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   67 0557/62  ส.ต.ท.  วัชรพงศ์ สวัสด์ิพูน                 6665  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   68 0558/62  ด.ต. พัชรเมศร์ ศรีชลบวรวงค์                 4294  สภ.แคนดง             
   69 0561/62  พ.ต.ท. อำวุฒิ อ่อนวรรณะ                     7044  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   70 0562/62  ด.ต.   ส ำรำญ แก้วหำวงษ์                     2752  สภ.ล ำปลำยมำศ  
   71 0563/62  ร.ต.อ.  ณัฐวุฒิ แพงเจริญ                    7049  สภ.สตึก              
   72 0559/62  พ.ต.ท.  จักรกฤษณ์ ศรีสุนทร                  6913  ย้ำยต่ำงจังหวัด      
   73 0560/62  พ.ต.ท.  บุญศักด์ิ คิดสงวน                   5593  ย้ำยต่ำงจังหวัด      
 


