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    1 0576/63  ด.ต.   ทวี ไชยโยธา                       0605  บำนาญ                
    2 0577/63  ร.ต.อ.  พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย              1683  บำนาญ                
    3 0578/63  ร.ต.ท.   สมหมาย แสงทวีสุข               2905  บำนาญ                
    4 0579/63  ร.ต.อ. โชติชวาล ดวงพรม                      4599  ภ.จว.บร.             
    5 0580/63  ด.ต.   สราวุธ โนนกระโทก                     4469  น.ป.พ.               
    6 0581/63  ร.ต.ต.   สมพร หมั่นดี                       2252  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    7 0582/63  ด.ต.  อรรถพล เกรัมย์                        4463  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    8 0583/63  ร.ต.ต.  สุวิจักขณ์ พันธ์ไธสง                2280  สภ.นางรอง            
    9 0584/63  ร.ต.อ.   มานพ รอยประโคน                     3295  สภ.นางรอง            
   10 0585/63  ร.ต.อ.  รัฐภากร ใจแสน                       4212  สภ.นางรอง            
   11 0586/63  ส.ต.ต.สหรัช ทิพย์อักษร                      7161  สภ.นางรอง            
   12 0587/63  ร.ต.ต   กรพลวรรธน์ พรหมพินิจ                2723  สภ.หนองไทร           
   13 0588/63  ส.ต.อ. ไกรวิทย์ บุญด้วง                     6667  สภ.หนองไทร           
   14 0589/63  ร.ต.ต.   เชิดเกียรติ พวงประโคน              3750  สภ.ประโคนชัย         
   15 0590/63  ด.ต.  ประมวล แสนดัง                         6934  สภ.บ้านบัว           
   16 0591/63  ด.ต.  สมชาย ชุบรัมย์                        6219  สภ.ทะเมนชัย          
   17 0592/63  ด.ต. อิทธิพล สลัยรัมย์                      5873  สภ.ลำปลายมาศ         
   18 0593/63  ด.ต.   สรรเสริญ วรรณทะมาตย์                 1933  สภ.หนองกี่           
   19 0594/63  ร.ต.ต.   วรวุฒิ โสนนอก                      3592  สภ.หนองกี่           
   20 0595/63  ด.ต.   ชยันต์ คนคิด                         2695  สภ.พุทไธสง           
   21 0596/63  ด.ต.  จำเนียร วรรณธานี                      6281  สภ.สตึก              
   22 0597/63  ร.ต.ท.   ไพวรรณ ไชยดำรงค์                   2676  สภ.กระสัง            
   23 0598/63  ด.ต.    นัฐพล ละมุล                         3344  สภ.กระสัง            
   24 0599/63  ด.ต.    ชัยวัฒน์ จุลพล                      4433  สภ.กระสัง     
   25 0600/63  ส.ต.ต.กิตติ ดาทอง                           7091  สภ.คูเมือง           
   26 0601/63  ส.ต.ต.ศุภกร อยู่กล่ำ                        7139  สภ.หินเหล็กไฟ      
   27 0602/63  จ.ส.ต.  จิระศักด์ิ รักมณี                   6211  สภ.ปะคำ              
   28 0603/63  ร.ต.ต.    บุญเรือง วิชัย                     3387  สภ.พลับพลาชัย        
   29 0604/63  ด.ต.  มนัส ปาประโคน                         5083  สภ.พลับพลาชัย 
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   30 0605/63  ด.ต.  เด่นพงษ์ ตรีกาญจนา                    4084  สภ.โนนดินแดง         
   31 0606/63  ส.ต.ต.  อุดมศักด์ิ โภคาเทพ                  6950  สภ.หนองกี่           
   32 0607/63  ด.ต.  กิตติศักด์ิ แฉล้มไธสง                 4031  สภ.พุทไธสง           
   33 0608/63  ร.ต.อ.   อำนาจ หนองหาญ                      3433  สภ.ชำนิ              
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    1 M008/63  ด.ต. สิรวิชญ์  ชนไพโรจน์                 4806  สภ.สตึก                
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    1 T004/63  ด.ต.  ชินภัสร์  สารคูณ                  6267  สภ.ลำดวน                
 
 
 


