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    1 0506/64  ด.ต.    ธนะสิทธิ์ บุทศรี(13)                1029  บ านาญ                
    2 0507/64  ร.ต.ท.    สมพงษ์ พันธุ์ศรี (32)             1341  บ านาญ                
    3 0508/64  ร.ต.อ. วิโรจน์ บุญรอด                       3682  บ านาญ                
    4 0509/64  ร.ต.อ.  วิทวัส ศิริมาลย์กิจ                 3896  ภ.จว.บร.             
    5 0510/64  ด.ต.  อธิวัฒน์ ปิติประวัติพงษ์              5763  ภ.จว.บร.             
    6 0511/64  ส.ต.อ.  กิตติกวิน กฤติเดชโภคินันท์          7004  สภ.บ้านด่าน          
    7 0512/64  ด.ต.   ดิศาล พินิจสุนทรสาร                  3039  สภ.นางรอง            
    8 0513/64  ด.ต. สายชล เรือโป๊ะ                         5364  สภ.นางรอง            
    9 0514/64  ด.ต.  วงศกร เมี้ยนมิตร                      6772  สภ.นางรอง            
  10 0515/64  ด.ต.  พงษ์ศักดิ์ ภักดีนันท์                 6804  สภ.นางรอง            
  11 0516/64  ส.ต.อ. ไกรวิทย์ บุญด้วง                     6667  สภ.หนองไทร           
  12 0517/64  ร.ต.ต. พนม ปุยะติ                           2146  สภ.ประโคนชัย         
  13 0518/64  ด.ต.  เชิดกุล ช านิจ                         4551  สภ.ประโคนชัย         
  14 0519/64  ร.ต.อ. สุเทพ ทองประดับ                      4747  สภ.ประโคนชัย         
  15 0520/64  ด.ต.   สมภพ เสงี่ยมศักดิ์                   5614  สภ.ประโคนชัย         
  16 0521/64  พ.ต.ต.  ศิริชัย เจริญศิริ                   5742  สภ.ประโคนชัย         
  17 0522/64  ด.ต. สร้างเกียรติ โหมขจร                    5552  สภ.ล าปลายมาศ         
  18 0523/64  ส.ต.ท.  นันทพน ค าละออ                       6656  สภ.ล าปลายมาศ         
  19 0524/64  ส.ต.ท.  ทนงศักดิ์ นาไพรวัน                  6675  สภ.ล าปลายมาศ         
  20 0525/64  ร.ต.อ. รักไทย เนตรวิลา                      4786  สภ.ทะเมนชัย          
  21 0526/64  ด.ต.  ศิริศักด์ิ เสนาจอหอ                   5943  สภ.ทะเมนชัย          
  22 0527/64  ด.ต. บุญมา นารี                             4481  สภ.ละหานทราย         
  23 0528/64  ด.ต. สัมภาษณ์ ศิลปักษา                      4748  สภ.ละหานทราย         
  24 0529/64  ร.ต.อ.  มานะ เมื่อประโคน                    4842  สภ.ละหานทราย     
  25 0530/64  ด.ต.   วัชรินทร์ เฮงยศมาก                   5174  สภ.ละหานทราย         
  26 0531/64  ร.ต.ต.   สุมิตร เล่ือยกระโทก                2491  สภ.หนองกี่           
  27 0532/64  ร.ต.ท.  วัตรธนนท์ สิริเจริญมิตร             5745  สภ.พุทไธสง           
  28 0533/64  ร.ต.ต.   มงคล พาพลงาม                       3769  สภ.สตึก              
  29 0534/64  ด.ต. ใจ แก้วดก                              5336  สภ.สตึก              
  30 0535/64  ด.ต.  ภราดร ขอถือกลาง                       5642  สภ.สตึก 
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  31 0536/64  ร.ต.ต.  สุนทร วงษาสนธิ์                     6545  สภ.สตึก              
  32 0537/64  พ.ต.ต.  ทวิช อินทร์ประสิทธิ์                6756  สภ.สตึก              
  33 0538/64  ด.ต.  ธีรศักดิ์ แซวประโคน                   4035  สภ.บ้านกรวด          
  34 0539/64  ด.ต.  ชัยนันท์ เจียมรัมย์                   4488  สภ.บ้านกรวด          
  35 0540/64  ด.ต. สุนา ฉลวยแสง                           5440  สภ.บ้านกรวด          
  36 0541/64  ด.ต.  เทวฤทธิ์ ชัยสิทธิ์                    6163  สภ.บ้านกรวด          
  37 0542/64  ด.ต.   ณรงค์ศักดิ์ สังข์ทอง                 6706  สภ.บ้านกรวด          
  38 0543/64  ร.ต.อ.   ยงยุทธ์ วารีย์                     3167  สภ.โคกกระชาย         
  39 0544/64  ด.ต. วุฒิชัย ป้องแก้ว                       5690  สภ.โคกกระชาย         
  40 0545/64  ด.ต.  ณัฐวุติ ธนสุนทรสุทธิ์                 6238  สภ.กระสัง            
  41 0546/64  ด.ต.  อภิสิทธิ์ หรีกประโคน                  5647  สภ.หนองไม้งาม        
  42 0547/64  ส.ต.ต.วิเชียร ชวดสูงเนิน                    7119  สภ.ล าดวน             
  43 0548/64  ร.ต.ต.  สหวุฒิ เชิญสุขน าชัย                 4422  สภ.คูเมือง           
  44 0549/64  ด.ต.  สมพร วงศ์วิริยะกาญจน์                 4766  สภ.คูเมือง           
  45 0550/64  ด.ต.  ศรัณยพงศ์ ทองทวีชัยกุล                6929  สภ.คูเมือง           
  46 0551/64  ส.ต.ต.วิษณุ กะสัง                           7114  สภ.หินเหล็กไฟ        
  47 0552/64  ส.ต.ต.ณรงค์พล จะรัญรัมย์                    7117  สภ.หินเหล็กไฟ        
  48 0553/64  ด.ต.  ส าเนียง แสนศรี                        3907  สภ.นาโพธิ์     
  49 0554/64  ร.ต.อ.   มนตรี ศิริทวี                      3337  สภ.พลับพลาชัย        
  50 0555/64  ร.ต.ต.    วิรัตน์ กุลศรี                    2710  สภ.โนนดินแดง         
  51 0556/64  ด.ต. เกษมฤทธิ์ แจ่มทองหลาง                  4983  สภ.โนนดินแดง         
  52 0557/64  ร.ต.ต.    วันชัย เทศสวัสด์ิวงศ์             2453  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  53 0558/64  ด.ต. พัชรเมศร์ ศรีชลบวรวงค์                 4294  สภ.แคนดง             
  54 0559/64  ร.ต.อ.    ไชยา ประยงค์ (28)                 1739  บ านาญ                
  55 0560/64  ส.ต.อ.อานันตชัย พวงประโคน                   7215  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  56 0561/64  ส.ต.อ.ภูมเรศ แจ่นประโคน                     7181  สภ.ประโคนชัย         
  57 0562/64  พ.ต.ท.  มิตร คนชุม                          7026  สภ.หนองกี่           
  58 0563/64  ด.ต.  นพนันต์ ภูมิฐาน                       6196  สภ.บ้านกรวด          
  59 0564/64  ร.ต.ต.  พูนผล พันธุกูล                      6366  สภ.บ้านกรวด          
  60 0565/64  ด.ต.  ประจักษ์ ซอนรัมย์                     7027  สภ.หนองหงส์          
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  1 T003/64   ด.ต.สุวิทย์  สร้อยนาค                        3331  ภ.จว.บุรีรัมย์           
 


