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    1 0115/64  ร.ต.ต. อุทิศ อาจปรุ (07)                    0799  บาํนาญ                

    2 0116/64  ร.ต.อ.     บุญเลศิ พวงจาํปา (18)             4999  บาํนาญ                

    3 0117/64  ร.ต.อ.   ทวีชยั ตาปราบ (18)                 1286  บาํนาญ                

    4 0118/64  ร.ต.อ.  ประมวล นวลสวุรรณ ์                  3416  บาํนาญ                

    5 0119/64  พ.ต.ท.  พิบูลย ์คาํจนัทรดี์                  6071  บาํนาญ                

    6 0120/64  พ.ต.ท. ศภุกฤต คณุประทมุ                     5102  บาํนาญ                

    7 0121/64  ด.ต.  อคัรเดช พาระพนัธ ์                    5032  ภ.จว.บร.             

    8 0122/64  ด.ต.  อาํนวย เสยีงดี                         6338  ภ.จว.บร.             

    9 0123/64  ร.ต.ต.   วิทยา เพประโคน                     3388  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  10 0124/64  ด.ต.  สรุศกัด์ิ อินพิทกัษ ์                  4477  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  11 0125/64  ด.ต. สนธยา เกียรติธนบดี                     4497  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  12 0126/64  ด.ต.  สทิุน นกแกว้                           6427  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  13 0127/64  ส.ต.อ.  นฤเบศร ์แกมกระโทก                   6636  สภ.เมืองบุรรีมัย ์   

  14 0128/64  ด.ต.   วิระชยั แสนจนัทร ์                   5434  สภ.บา้นดา่น          

  15 0129/64  ร.ต.ต.   ประยรู จนัทรคาต                    2303  สภ.นางรอง            

  16 0130/64  พ.ต.ท.  ศภุณฐั สนุทรกลู                     6246  สภ.นางรอง            

  17 0131/64  ด.ต.  นพกฤษฏิ์ เรอืงสรุยิธนากลุ             4034  สภ.ประโคนชยั         

  18 0132/64  ร.ต.ต.  ธีระศกัด์ิ คาํศร ี                    6991  สภ.ประโคนชยั         

  19 0133/64  ร.ต.ต.   กิตติ บทไธสง                       2339  สภ.บา้นบวั           

  20 0134/64  ด.ต.  ธงชยั ศรศีกัด์ิ                        5532  สภ.บา้นบวั           

  21 0135/64  ร.ต.อ.  ประจวบ ชาญประโคน                    7039  สภ.บา้นบวั           

  22 0136/64  ด.ต.   บณัฑิต ประเสรฐิโส                    2944  สภ.ลาํปลายมาศ         

  23 0137/64  ร.ต.ท.  ทวีป แสนฤทธ์ิ                       3762  สภ.ลาํปลายมาศ         

  24 0138/64  ด.ต.  ประจกัร ์ทานคาํ                        5876  สภ.ลาํปลายมาศ                         

  25 0139/64  ส.ต.ท.  ศกุลนิ เขาแกว้                      6849  สภ.ลาํปลายมาศ         

  26 0140/64  ร.ต.ต.  วิทยา สะเทิงรมัย ์                  4857  สภ.ทะเมนชยั          

  27 0141/64  ด.ต.  ประสาร ตฤษณโชติ                       5385  สภ.พทุไธสง           

  28 0142/64  ด.ต.  วิวรรธน ์หมายงาม                      5066  สภ.สตกึ              

  29 0143/64  ด.ต.  สราวธุ เกณฑก์ลางดอน                   5121  สภ.สตกึ 
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  30 0144/64  ร.ต.ต.   มานพ ปานใจนาม                      3194  สภ.บา้นกรวด          

  31 0145/64  ด.ต.  ยงยทุธ แสนมี                          5640  สภ.บา้นกรวด          

  32 0146/64  ร.ต.ต.    ไสว ใจกลา้                         3001  สภ.หนองไมง้าม        

  33 0147/64  ด.ต.   อนนัต ์สนัอาษา                       5740  สภ.โคกกระชาย         

  34 0148/64  ร.ต.อ.  อลงกรณ ์ประจงเศรษฐ์                 6787  สภ.โคกกระชาย         

  35 0149/64  ด.ต.  บรพิตัร ์วาเสนงั                       3851  สภ.หนองไมง้าม        

  36 0150/64  ส.ต.ท.  ธีรศกัด์ิ ศรธีาต ุ                   6837  สภ.กระสงั            

  37 0151/64  ส.ต.ท.  อนชุา บุญอารกัษ ์                   6889  สภ.ลาํดวน             

  38 0152/64  ส.ต.ท.  ภคัคินนัท ์ภเูขียว                  6693  สภ.คเูมือง           

  39 0153/64  ด.ต.    อิทธิพล พลสวุรรณ                    2956  สภ.หินเหลก็ไฟ        

  40 0154/64  ด.ต.  ประวิทย ์นามหงษา                      4579  สภ.หว้ยราช           

  41 0155/64  ส.ต.อ.  สนัธาน ฤทธิรมัย ์                   6663  สภ.โนนดินแดง         

  42 0156/64  ส.ต.อ.  กมล วามไธสง                         6664  สภ.โนนดินแดง         

  43 0157/64  ร.ต.ต.    กฤตภาส บุญนาม                     2137  สภ.ชาํนิ              

  44 0158/64  ส.ต.ท.  อนชิุต เข็มทอง                      6672  สภ.ชาํนิ              

  45 0159/64  ร.ต.อ.  จาํลอง สตุภกัดี                      6983  สภ.พทุไธสง           

  46 0160/64  ด.ต.   จีรวฒัน ์ดาทอง                       5769  สภ.กระสงั            

  47 0161/64  ด.ต.  ทศพร หฤทยัถาวร                        4128  สภ.พลบัพลาชยั        

  48 0162/64  ร.ต.ต.  ธราวฒัน ์พาบุดดา                    6800  สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์  

 

                                                             


