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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 0115/64 ร.ต.ต. อุทิศ อาจปรุ (07)
0799 บํานาญ
2 0116/64 ร.ต.อ. บุญเลิศ พวงจําปา (18)
4999 บํานาญ
3 0117/64 ร.ต.อ. ทวีชยั ตาปราบ (18)
1286 บํานาญ
4 0118/64 ร.ต.อ. ประมวล นวลสุวรรณ์
3416 บํานาญ
5 0119/64 พ.ต.ท. พิบูลย์ คําจันทร์ดี
6071 บํานาญ
6 0120/64 พ.ต.ท. ศุภกฤต คุณประทุม
5102 บํานาญ
7 0121/64 ด.ต. อัครเดช พาระพันธ์
5032 ภ.จว.บร.
8 0122/64 ด.ต. อํานวย เสียงดี
6338 ภ.จว.บร.
9 0123/64 ร.ต.ต. วิทยา เพประโคน
3388 สภ.เมืองบุรรี มั ย์
10 0124/64 ด.ต. สุรศักดิ์ อินพิทกั ษ์
4477 สภ.เมืองบุรรี มั ย์
11 0125/64 ด.ต. สนธยา เกียรติธนบดี
4497 สภ.เมืองบุรรี มั ย์
12 0126/64 ด.ต. สุทิน นกแก้ว
6427 สภ.เมืองบุรรี มั ย์
13 0127/64 ส.ต.อ. นฤเบศร์ แกมกระโทก
6636 สภ.เมืองบุรรี มั ย์
14 0128/64 ด.ต. วิระชัย แสนจันทร์
5434 สภ.บ้านด่าน
15 0129/64 ร.ต.ต. ประยูร จันทรคาต
2303 สภ.นางรอง
16 0130/64 พ.ต.ท. ศุภณัฐ สุนทรกูล
6246 สภ.นางรอง
17 0131/64 ด.ต. นพกฤษฏิ์ เรืองสุรยิ ธนากุล
4034 สภ.ประโคนชัย
18 0132/64 ร.ต.ต. ธีระศักดิ์ คําศรี
6991 สภ.ประโคนชัย
19 0133/64 ร.ต.ต. กิตติ บทไธสง
2339 สภ.บ้านบัว
20 0134/64 ด.ต. ธงชัย ศรีศกั ดิ์
5532 สภ.บ้านบัว
21 0135/64 ร.ต.อ. ประจวบ ชาญประโคน
7039 สภ.บ้านบัว
22 0136/64 ด.ต. บัณฑิต ประเสริฐโส
2944 สภ.ลําปลายมาศ
23 0137/64 ร.ต.ท. ทวีป แสนฤทธิ์
3762 สภ.ลําปลายมาศ
24 0138/64 ด.ต. ประจักร์ ทานคํา
5876 สภ.ลําปลายมาศ
25 0139/64 ส.ต.ท. ศุกลิน เขาแก้ว
6849 สภ.ลําปลายมาศ
26 0140/64 ร.ต.ต. วิทยา สะเทิงรัมย์
4857 สภ.ทะเมนชัย
27 0141/64 ด.ต. ประสาร ตฤษณโชติ
5385 สภ.พุทไธสง
28 0142/64 ด.ต. วิวรรธน์ หมายงาม
5066 สภ.สตึก
29 0143/64 ด.ต. สราวุธ เกณฑ์กลางดอน
5121 สภ.สตึก
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 0144/64 ร.ต.ต. มานพ ปานใจนาม
3194 สภ.บ้านกรวด
31 0145/64 ด.ต. ยงยุทธ แสนมี
5640 สภ.บ้านกรวด
32 0146/64 ร.ต.ต. ไสว ใจกล้า
3001 สภ.หนองไม้งาม
33 0147/64 ด.ต. อนันต์ สันอาษา
5740 สภ.โคกกระชาย
34 0148/64 ร.ต.อ. อลงกรณ์ ประจงเศรษฐ์
6787 สภ.โคกกระชาย
35 0149/64 ด.ต. บริพตั ร์ วาเสนัง
3851 สภ.หนองไม้งาม
36 0150/64 ส.ต.ท. ธีรศักดิ์ ศรีธาตุ
6837 สภ.กระสัง
37 0151/64 ส.ต.ท. อนุชา บุญอารักษ์
6889 สภ.ลําดวน
38 0152/64 ส.ต.ท. ภัคคินนั ท์ ภูเขียว
6693 สภ.คูเมือง
39 0153/64 ด.ต. อิทธิพล พลสุวรรณ
2956 สภ.หินเหล็กไฟ
40 0154/64 ด.ต. ประวิทย์ นามหงษา
4579 สภ.ห้วยราช
41 0155/64 ส.ต.อ. สันธาน ฤทธิรมั ย์
6663 สภ.โนนดินแดง
42 0156/64 ส.ต.อ. กมล วามไธสง
6664 สภ.โนนดินแดง
43 0157/64 ร.ต.ต. กฤตภาส บุญนาม
2137 สภ.ชํานิ
44 0158/64 ส.ต.ท. อนุชิต เข็มทอง
6672 สภ.ชํานิ
45 0159/64 ร.ต.อ. จําลอง สุตภักดี
6983 สภ.พุทไธสง
46 0160/64 ด.ต. จีรวัฒน์ ดาทอง
5769 สภ.กระสัง
47 0161/64 ด.ต. ทศพร หฤทัยถาวร
4128 สภ.พลับพลาชัย
48 0162/64 ร.ต.ต. ธราวัฒน์ พาบุดดา
6800 สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์

