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     1 0059/62  ด.ต.    มิต จรแก้ว                           4118  สภ.แคนดง             
     2 0060/62  ร.ต.อ.   ชิษณุพงศ์ สร้ำงนำ                  2464  ภ.จว.บร.             
     3 0061/62  พ.ต.ต.  ประกิจ ชอบขยัน                      6299  ภ.จว.บร.             
     4 0062/62  จ.ส.ต.   พีรพรรณ รำชประโคน                  6249  น.ป.พ.               
     5 0063/62  ร.ต.ต.   ทมิฬ ใจกล้ำ                        2571  น.ป.พ.               
     6 0064/62  ด.ต.   วิชัย แพงเพ็ง                         2255  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
     7 0065/62  ด.ต.   ชอบ รตนประทีป                        2954  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
     8 0066/62  ด.ต.   ทองล้วน แสนสมบัติ                    3173  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
     9 0067/62  ด.ต.   กิตตินันท์ คะเรรัมย์                 3139  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   10 0068/62  ร.ต.ต.   ประวิต คะเรรัมย์                   3153  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   11 0069/62  ด.ต.  ชุติเทพ รำชวิชำ                       3329  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   12 0070/62  ด.ต.   สุคนธ์ ยินดีชำติ                     4394  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   13 0071/62  ด.ต.  สุรศักด์ิ อินพิทักษ์                   4477  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   14 0072/62  ด.ต. สนธยำ เกียรติธนบดี                     4497  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   15 0073/62  ด.ต.   ศุภศักด์ิ ภูษำจันทร์                 4718  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   16 0074/62  ด.ต.   ปิติพัฒน์ พิพัฒน์ทับกระโทก           4719  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   17 0075/62  ด.ต.  จักรี ดีด้วยชำติ                       5629  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   18 0076/62  จ.ส.ต.  ทินกร เทียมไธสง                     6927  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
   19 0077/62  พ.ต.ท. อำณำเขต สยำมประโคน                4119  บ ำนำญ                
   20 0078/62  ด.ต.    ไพโรจน์ ลินทอง                      4124  สภ.บ้ำนด่ำน          
   21 0079/62  ด.ต.   อำวุธ จันทะเมนชัย                    4426  สภ.หนองสองห้อง       
   22 0080/62  ด.ต.  เด่นดวง อนันตึก                       5025  สภ.นำงรอง            
   23 0081/62  ด.ต. สุนทร สุขไสยำสน์                       4436  สภ.นำงรอง            
   24 0082/62  ด.ต.  ธนำยุทธ สงสำร                         5522  สภ.นำงรอง 
   25 0083/62  ร.ต.อ.   ส ำรวย อบกลำง                       5806  สภ.นำงรอง            
   26 0084/62  พ.ต.ท.  บุระ ทิพย์อักษร                     5859  สภ.สตึก              
   27 0085/62  พ.ต.ต.  รังสิวัฒน์ กังศรำนนท์               7017  สภ.นำงรอง            
   28 0086/62  ร.ต.ต.   ส ำรวย ปิ่นศิริ                      2129  สภ.หนองไทร 
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   29 0087/62  ด.ต.หญิง เบญญำภำ ป้อมจัตุรัส                5454  สภ.หนองไทร          
   30 0088/62  ร.ต.อ.   ประสำท กันยำเลิศ                   1575  สภ.ประโคนชัย         
   31 0089/62  ด.ต.   ประดิษฐ์ ปำนะโปย                     4432  สภ.ประโคนชัย         
   32 0090/62  ร.ต.อ.  ศิริชัย เจริญศิริ                    5742  สภ.ประโคนชัย         
   33 0091/62  ด.ต.   ประสิทธิ์ อินทร์ประโคน               5782  สภ.ประโคนชัย         
   34 0092/62  พ.ต.อ.  วันชัย อ่ิมโภชน์ (09)               6398  บ ำนำญ                
   35 0093/62  ส.ต.ต.  ณัฐพล กิจติสำกล                     6699  สภ.ประโคนชัย         
   36 0094/62  ร.ต.ต.   ปฎิภำณ เสชู                        6094  สภ.บ้ำนบัว           
   37 0095/62  ร.ต.ท.   เสน่ห์ พวงทอง (11)                 1826  บ ำนำญ                
   38 0096/62  ร.ต.ต.  ณรงค์ สิบทัศน์(11)                  2063  บ ำนำญ                
   39 0097/62  ร.ต.ต.  ทวีป แสนฤทธิ์                       3762  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   40 0098/62  ด.ต. สหพรหม กุลแก้วอรศำร                    3843  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   41 0099/62  ด.ต.   นพพล เครือพิมำย                      6097  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   42 0100/62  ด.ต. ไตรจักร บุญเย็น                        6106  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   43 0101/62  ด.ต.  อภิชำติ แสนตรี                        6206  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   44 0102/62  จ.ส.ต.  ธรรมชำติ ซึมรัมย์                   6798  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   45 0103/62  จ.ส.ต.  เกียรติศักด์ิ นำเมือง               6978  สภ.ล ำปลำยมำศ         
   46 0104/62  ด.ต.  สุพจน์ เศรษฐำ                         5180  สภ.ทะเมนชัย          
   47 0105/62  ด.ต. บุญมำ นำรี                             4481  สภ.ละหำนทรำย         
   48 0106/62  ร.ต.ท.  มำนะ เมื่อประโคน                    4842  สภ.ละหำนทรำย 
   49 0107/62  ด.ต. วีรพล ชอบสุข                           5435  สภ.ละหำนทรำย         
   50 0108/62  ด.ต.   อุทัย ธรรมมำ                         5947  สภ.ละหำนทรำย         
   51 0109/62  ร.ต.ท. พงศ์พิสิฐ พอกสนิท                    6102  สภ.ละหำนทรำย         
   52 0110/62  ส.ต.ท.  วิษณุ พรมดี                         6600  สภ.ละหำนทรำย         
   53 0111/62  ร.ต.อ.  มำนพ ขอชูกลำง                       4103  สภ.ถำวร              
   54 0112/62  ร.ต.อ.   จ ำเนียร แหวนจะโป๊ะ                 1290  บ ำนำญ                
   55 0113/62  ด.ต.   สมชัย โพธิ์ข ำ(16)                    0715  บ ำนำญ                
   56 0114/62  ด.ต.    เสกสันติ ทุมำโต                     4140  สภ.พุทไธสง 
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   57 0115/62  ด.ต.  สุธี จันทร์สระบัว                     4341  สภ.พุทไธสง           
   58 0116/62  ด.ต.  กมล จีนนอก                            5398  สภ.พุทไธสง           
   59 0117/62  ด.ต.  ชำตรี สวัสดิ์                          6352  สภ.พุทไธสง           
   60 0118/62  ร.ต.ท.  ไชยพล พรมโคตร                       6449  สภ.พุทไธสง           
   61 0119/62  ร.ต.อ.  วิชัย ภักดีนันท์                     4951  สภ.สตึก  
   62 0120/62  จ.ส.ต.  บัญณศักด์ิ ไชยปัญหำ                 6212  สภ.สตึก              
   63 0121/62  ร.ต.อ.   ทวีชัย ตำปรำบ                      1286  บ ำนำญ                
   64 0122/62  ด.ต.  ประจวบ แก้วยอดยำดี                    4120  สภ.บ้ำนกรวด          
   65 0123/62  ด.ต.   ศักด์ินรินทร์ ปุ่นประโคน             5312  สภ.บ้ำนกรวด          
   66 0124/62  ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ แจ่นประโคน                 5418  สภ.บ้ำนกรวด          
   67 0125/62  ด.ต.  อิทธิกร หงษ์ทอง                       6802  สภ.บ้ำนกรวด          
   68 0126/62  ร.ต.ต.   สมจิตย์ วงษำจันทร์                 2767  สภ.โคกกระชำย         
   69 0127/62  ด.ต.    สมนึก สำระปัญญำ                     2436  สภ.หนองไม้งำม        
   70 0128/62  ด.ต.    ณรินทร์ ปัทรำช                      3178  สภ.หนองไม้งำม        
   71 0129/62  ด.ต.  บริพัตร์ วำเสนัง                      3851  สภ.หนองไม้งำม        
   72 0130/62  จ.ส.ต.  อัครพล กลิ่นหอม                     6194  สภ.หนองไม้งำม  
   73 0131/62  ด.ต.   จีรวัฒน์ ดำทอง                       5769  สภ.กระสัง            
   74 0132/62  ร.ต.ท.  อิสระ อะมินรัมย์                3991  บ ำนำญ                
   75 0133/62  ร.ต.อ.  ส ำรวย สมศรี                         6783  สภ.คูเมือง           
   76 0134/62  ด.ต.    อิทธิพล พลสุวรรณ                    2956  สภ.หินเหล็กไฟ        
   77 0135/62  ด.ต.  ประจวบ เฉลิมจำน                       4558  สภ.หินเหล็กไฟ        
   78 0136/62  ด.ต.    วีระ เทียบแก้ว                      5045  สภ.หินเหล็กไฟ        
   79 0137/62  ร.ต.อ.  สุขุม บัวเรียน                       3576  สภ.นำโพธิ์           
   80 0138/62  ร.ต.อ.  ธีระ ช่วงไกร                         6743  สภ.นำโพธิ์           
   81 0139/62  ด.ต.    สุเมธ อวงรัมย์                      3994  สภ.หนองหงส์          
   82 0140/62  ร.ต.ต.    ศิริชัย แปลงดี                    3441  สภ.ปะค ำ              
   83 0141/62  ด.ต.  วิโรจน์ อะทุมชำย                      5969  สภ.ปะค ำ              
   84 0142/62  พ.ต.ท.  สัญญำ อุทุมพร                       6912  สภ.ปะค ำ 
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   85 0143/62  ร.ต.อ.   อัครวัฒน์ คุณวงศ์                  3634  สภ.พลับพลำชัย        
   86 0144/62  ด.ต.  ชัชธนิต แจ่มใส                        5024  สภ.พลับพลำชัย        
   87 0145/62  ด.ต.    ณรงค์ฤทธิ์ ศรีทำนนท์                2377  สภ.โนนสุวรรณ         
   88 0146/62  ร.ต.ต.    วีรพันธ์ มะธิมำ                   3290  สภ.โนนสุวรรณ         
   89 0147/62  ด.ต.  พงษกฤต ทันใจ                          4990  สภ.โนนสุวรรณ         
   90 0148/62  ด.ต.    สมชำย อินท ำนุ                       6092  สภ.โนนสุวรรณ         
   91 0149/62  ด.ต.  กิตติศักด์ิ วำรี                       4060  สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์   
   92 0150/62  ด.ต.    กฤตภำส บุญนำม                       2137  สภ.ช ำนิ              
   93 0151/62  ด.ต.    สุชำติ มีแย้มภักด์ิ                  3693  สภ.ช ำนิ              
   94 0152/62  พ.ต.อ. เปรื่อง นำคะพงษ์ (35)                0019  บ ำนำญ                
   95 0153/62  ร.ต.ต.    วันชัย เทศสวัสด์ิวงศ์             2453  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   96 0154/62  ด.ต.    สุริยำ ทับทิมไสย                    2576  สภ.เฉลิมพระเกียรติ 
   97 0155/62  ด.ต.    พรชัย ชำติภูธร                      5800  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
   98 0156/62  ด.ต.  กมล บำลไธสง                           4054  สภ.แคนดง             
   99 0157/62  ร.ต.ท.   สมพร นำดี                          2538  สภ.แคนดง             
 100 0158/62  ด.ต.  ธรรมนูญ เรืองไพศำล                    4520  สภ.แคนดง             
 101 0159/62  ด.ต.  สุวิทย์ สร้อยนำค                      3331  ภ.จว.บร.             
 102 0160/62  ร.ต.อ.  สุริยำ ใจใหญ่                       6571  ภ.จว.บร.             
 103 0161/62  ด.ต.  มำนพ ศรีหำคุณ                         5225  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
 104 0162/62  ด.ต.  ประสิทธิ์ หล่ำบุญทัน                  6348  สภ.บ้ำนด่ำน          
 105 0163/62  ร.ต.ท.  สุวัจน์ เจริญท้ำว                   6555  สภ.บ้ำนบัว           
 106 0164/62  ด.ต. อรุณ ฦำชำ                              3544  สภ.หนองกี่           
 107 0165/62  ร.ต.อ.  วุฒิชัย ปัจจัยโคนัง                 4263  สภ.พุทไธสง           
 108 0166/62  ร.ต.ท.  เอกลักษณ์ ศรีเหมือน                 1663  สภ.โนนเจริญ          
 109 0167/62  ด.ต.  อำคม พลภูเมือง                        4634  สภ.คูเมือง           
 110 0168/62  ร.ต.ท.  ยศพัธน์ ศรีหำมำตย์                  5007  สภ.หนองหงส์          
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    1   G001/62      ร.ต.ต.พิทยำ  รัตนจันทร์                     2170  สภ.หินเหล็กไฟ             


