บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
1 ร.ต.อ.
กนิตย์ กล้าหาญ
2 ร.ต.อ.
กฤษฎา ธรรมโรจน์
3 ร.ต.อ.
กฤษณพล พีระพันธ์
4 ร.ต.อ.
กิตตินันท์ พ่วงมาลี
5 ร.ต.อ.
กิตติศักดิ์ ญาติวังกุ่ม
6 ร.ต.อ. หญิง กุสุมา คาฟู
7 ร.ต.อ.
เกรียงศักดิ์ สุดจิตจูล
8 ร.ต.อ.
ไกรสร เข็มทอง
9 ร.ต.อ.
คาสิงห์ วงค์งาม
10 ร.ต.อ.
จักรายุธ สียางนอก
11 ร.ต.อ.
จิรประวัติ บุญรินทร์
12 ร.ต.อ.
เฉลิมพล บุญไชยโย
13 ร.ต.อ.
ชโยดม ดวงอาจ
14 ร.ต.อ.
ชรินทร์ เดชฤทธิ์
15 ร.ต.อ. หญิง ชวนฝัน ศรีสุข

ตำแหน่ง
รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร

ตำแหน่งเลขที่

0305 13202 0148
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตูม อ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0381
รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร 1112 24203 0116
รอง สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 0207 13202 0186

รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ
รอง สว. ตม.จว.อุบลราชธานี
รอง สว. กก.ดส.
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี

สชย.237

ตำแหน่งใหม่
สว.อก.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี
สว.(สอบสวน) สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ
สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา
สว.สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ
สว.สส.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3
สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา
สว.สส.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ
สว.อก.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี

ตำแหน่งเลขที่
0309 12318 0455
1308 29203 0076

สนม.493

0302 12201 0374
1304 10204 0073
1302 10326 0010
1305 10202 0038
0306 12204 0217
0309 12304 0257
สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0496
สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ
0306 12205 0010
สว.อก.สภ.เสนางคนิคม จว.อานาจเจริญ 0308 12304 0093

2405 11363 0147
1000 11204 0039
1309 11202 0206
1311 11204 0444
รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานตรวจสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.3 1312 11203 0032
รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ
0306 13202 0422
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อานาจเจริญ 1310 11204 0034
สวป.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ
รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ
สศก.259
สศก.370
รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0410 สว.สส.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์
0307 12204 0176
สว.อก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0158
รอง สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ
สศก.409

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
16 ร.ต.อ.
ชัยสวัสดิ์ วงค์ประโคน
17 ร.ต.อ.
ชัยสิทธิ์ ทุดบุญ
18 ร.ต.อ.
ชาญชัย บุญทา
19 ร.ต.อ.
ชินวัส โคนาโล
20 ร.ต.อ.
ชุติเดช นันทวงษ์
21 ร.ต.อ.
โชติชัย แดงงาม
22 ร.ต.อ. หญิง ณฐวรรณ พิณโท
23 ร.ต.อ.
ณภัทร สุทธิธนากูล
24 ร.ต.อ. หญิง ณภาภัช อัคพิน
25 ร.ต.อ.
ณรงค์ฤทธิ์ ถ่อนกิ่ง
26 ร.ต.อ.
ณัฐพงศ์ รัตนมงคลกูล
27 ร.ต.อ.
ณัฐพล เฉลิมนพกุล
28 ร.ต.อ. หญิง ณัฐรณิษา กงนอก
29 ร.ต.อ.
ณัฐวุฒิ จอดนอก
30 ร.ต.อ.
ตรีภพ ฉอ้อนศรี

ตำแหน่ง
รอง สว.ธร.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์
รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ตำแหน่งเลขที่
สบร.378
สบร.307

รอง สว.สส.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0487

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง สว. ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.

ตำแหน่งใหม่
สว.อก.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์
สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์
สว.อก.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา
สว.สส.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3
สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

1306 11204 0040
2103 11202 0203
รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0274
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 11363 0414 สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี
สว.(สอบสวน) สภ.ทะเมนชัย จว.บุรีรัมย์
รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลับพลาชัย จว.บุรรี มั ย์
สบร.441
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3
1301 11304 0241 สว.อก.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา
สวป.สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา
รอง สวป.สภ.วังนาเขียว จว.นครราชสีมา
สนม.834
รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา
1305 11202 0176 สวป.สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา
รอง สว. กก.ดส.
1000 11204 0043 สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา
รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3
1302 11304 0014 สว.อก.สภ.หินดาด จว.นครราชสีมา
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 24203 0103 สว.(สอบสวน) สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา
รอง สวป.สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0465 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

ตำแหน่งเลขที่
1309 10318 0226

สสร.263
0303 12318 0678
0304 12204 0168
1302 10204 0046
1307 10318 0011

สอบ.580
0304 24203 0139
0303 12304 0309
1305 10202 0087
1305 10202 0091
1305 10204 0243
1305 10318 0239
0303 24203 0225
1301 10318 0188

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
31 ร.ต.อ.
32 ร.ต.อ.
33 ร.ต.อ.
34 ร.ต.อ.
35 ร.ต.อ.
36 ร.ต.อ.
37 ร.ต.อ.
38 ร.ต.อ.
39 ร.ต.อ.
40 ร.ต.อ.
41 ร.ต.อ.
42 ร.ต.อ.
43 ร.ต.อ.
44 ร.ต.อ.
45 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ถาวร ผักกูด
ทนงศักดิ์ ยะสูงเนิน
ทินกฤติ มังตรีสรรค์
ธานินทร์ สุขศิลป์
ธีรพล พรพรหม
ธีรยุทธ์ พิลาคง
นพดล ศิริสูงเนิน
นพธิพล สายสุด
นรากร สร้อยสุขาพาพันธ์
นลธิชัย ชมตา
นัทธวุธ คาปาน
นันทสาร เพ็งพันธ์
นิพนธ์ ทองยืน
นิรุธ สาระสิทธิ์
นิวัติ บุพเต

ตำแหน่ง
รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี
รอง สวป.สภ.กลางดง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
รอง สวป.สภ.แนงมุด อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์

รอง สวป. สน.ลุมพินี
รอง สวป.สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

รอง สวป.สภ.ลาดใหญ่ อ.เมือง จว.ชัยภูมิ

รอง สว.สส.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ
รอง สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.อานาจเจริญ

รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี
รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

ตำแหน่งเลขที่
สอบ.440

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สวป.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0487
0303 13207 0495 สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ
0306 12202 0401
2403 11363 0221 สวป.สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา
สนม.535
1309 11202 0209 สว.สส.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0229
สว.สส.สภ.ดอนแรด จว.สุรินทร์
สสร.159
1309 10204 0079
1112 13202 0331 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3
1302 10204 0031
1305 11202 0277 สว.กก.สส.ภ.จว.อานาจเจริญ
1310 10202 0082
สว.สส.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0239
สชย.135
0302 13204 0255 สว.สส.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ
0302 12204 0254
0306 13202 0427 สวป.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ
สศก.435
0308 23203 0128 สวป.สภ.เสนางคนิคม จว.อานาจเจริญ
สอบ.560
สว.สส.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0178
สศก.256
1311 11204 0445 สว.(สอบสวน) สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี
สอบ.652
สว.สส.สภ.ปะคา จว.บุรีรัมย์
สบร.324
0304 12204 0252
1306 11202 0042 สว.สส.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์
0304 12204 0320

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
46 ร.ต.อ.
47 ร.ต.อ.
48 ร.ต.อ.
49 ร.ต.อ.
50 ร.ต.อ.
51 ร.ต.อ.
52 ร.ต.อ.
53 ร.ต.อ.
54 ร.ต.อ.
55 ร.ต.อ.
56 ร.ต.อ.
57 ร.ต.อ.
58 ร.ต.อ.
59 ร.ต.อ. หญิง
60 ร.ต.อ. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
เนตรศักดา ปิ่นทอง
บุญฤทธิ์ ศรีตะโจม
บุญลือ ม่วงศรี
บุญสม อาจหาญ
ปรเมษฐ์ ดวงแก้ว
ประดิษฐ์ เคนเครือ
ประดิษฐ์ อบอุ่น
ประทีป ออสูงเนิน
ประภัทร พูนวรรณกุล
ประสาท กันยาเลิศ
ประเสริฐ อายุวงษ์
ปัญญา วรรณสุทธิ์
ปัญญา แสงสุระ
ปาลิดา นันทอุมาลี
ปุณณดา มนต์ดี

ตำแหน่ง
รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา
รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3
รอง สว.จร.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์
รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.นครราชสีมา

รอง สว.จร. สน.ธรรมศาลา
รอง สวป.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อานาจเจริญ
รอง สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา
รอง สวป.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์

ตำแหน่งเลขที่
สนม.466
1301 11304 0153
1309 11205 0192
0303 13202 0832
1114 13205 0083
1307 11202 0139
0306 24203 0097
1310 11442 0036
0303 13202 0804

สบร.383

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0313
รอง สวป.สภ.ชุมแสง อ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0378

รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0782
รอง สว.ธร.สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

รอง สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์

ตำแหน่งใหม่
สว.สส.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3
สวป.สภ.ลาดวน จว.บุรีรัมย์
สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา
สว.สส.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา
สวป.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร
สว.สส.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ
สวป.สภ.ลืออานาจ จว.อานาจเจริญ
สว.สส.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา
สวป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี
สว.สส.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์
สวป.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา

ตำแหน่งเลขที่
สนม.599
1301 10318 0140
0304 12202 0101

สนม.648
สชย.190
0305 12202 0018
0306 12204 0265

สอบ.748
0303 12204 0379

สบร.395
1311 10203 0392

สบร.368

1305 10202 0089
0303 13304 0516 สว.อก.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 10318 0058
0307 13202 0437 สว.อก.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์
0307 12304 0147

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
61 ร.ต.อ.
พงพันธ์ กระพันธ์เขียว
62 ร.ต.อ.
พงษ์ธร ใหญ่นอก
63 ร.ต.อ.
พงษ์ศักดิ์ ดิษฐ์บรรจง
64 ร.ต.อ.
พงษ์ศักดิ์ นนทะโชติ
65 ร.ต.อ.
พงษ์สิทธิ์ อนันเต่า
66 ร.ต.อ.
พรชัย สุขดี
67 ร.ต.อ.
พรหมพิริยะ พันสีเงิน
68 ร.ต.อ.
พสิษฐ์ จิตประเสริฐ
69 ร.ต.อ. หญิง พัชมณ ปอสูงเนิน
70 ร.ต.อ.
พินโย ไชยภักดี
71 ร.ต.อ.
พินิจ คาภักดี
72 ร.ต.อ.
พินิจ ทาทอง
73 ร.ต.อ.
พิศาล ศุภโกศล
74 ร.ต.อ.
ไพฑูรย์ บุดดาเพศ
75 ร.ต.อ.
ไพบูลย์ วิลา

ตำแหน่ง
รอง สวป.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์
รอง สว. ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.
รอง สว. กก.สส.บก.น.8

ตำแหน่งเลขที่

0307 13202 0429
2103 11202 0190
1010 11204 0048
รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0752
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ
1304 11204 0036
รอง สวป.สภ.เมืองที อ.เมือง จว.สุรินทร์ 0307 13207 0258
รอง สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 1306 11203 0248

ตำแหน่งใหม่
สว.อก.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์
สวป.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา
สว.สส.สภ.หินดาด จว.นครราชสีมา
สวป.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา
สว.อก.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ
สวป.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร์

ตำแหน่งเลขที่
1309 10318 0049
0303 12202 0085
1305 10204 0086

สนม.667
0302 12304 0234

สสร.329

1309 10203 0306
สว.(สอบสวน) สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา 0303 24203 0227
รอง สว.(สอบสวน)สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา
สนม.528
รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3
1301 11304 0176 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3
1301 10318 0168
สว.สส.สภ.หัวตะพาน จว.อานาจเจริญ 0308 12204 0106
รอง สวป.สภ.พนา จว.อานาจเจริญ
สอบ.589

รอง สวป.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ
รอง สวป.สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ

สศก.324
สชย.382
สอบ.445
สอบ.479

สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ
สศก.255
สว.อก.สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ
0302 12304 0205
สว.สส.สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี
สอบ.450

รอง สวป.สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี
สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0471
รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี
รอง สว.สส.สภ.ลืออานาจ จว.อานาจเจริญ 0308 13204 0091 สว.อก.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0265

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
76 ร.ต.อ.
ภาณุพงศ์ คงเพชร
77 ร.ต.อ.
ภิรมย์ บุญภักดี
78 ร.ต.อ.
ภูวนาท ลุผล
79 ร.ต.อ.
มนต์ชัย อิ่มชัย
80 ร.ต.อ.
มนัส บุญทศ
81 ร.ต.อ. หญิง มาลี อุปสุข
82 ร.ต.อ.
มิตรชัย ประสงค์ศรี
83 ร.ต.อ.
รชต นวลหอม
84 ร.ต.อ.
รัชพงศ์ ดอกสันเทียะดี
85 ร.ต.อ.
รัฐกร โอษฐ์เจษฎา
86 ร.ต.อ.
รัฐสภา จันทนุกูล
87 ร.ต.อ.
เลิศชาย วงศ์อนุชิต
88 ร.ต.อ.
วงเดือน คาศรี
89 ร.ต.อ.
วงศ์ศิลป์ วรรณสัมผัส
90 ร.ต.อ.
วชิรวิทย์ พวงประโคน

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สวป.สภ.โชคนาสาม อ.ปราสาท จว.สุรินทร์

0307 13207 0297

ตำแหน่งใหม่
สว.สส.สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์
สวป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา
สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี
สวป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา
สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
สวป.สภ.ปะคา จว.บุรีรัมย์

รอง สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา
สนม.640
รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0066
รอง สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0799
รอง สว.จร.สภ.เมืองยโสธร
สยส.116
รอง สวป.สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0366
รอง สวป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์
สบร.546
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 0303 13203 0026 สว.ฝ่ายกฎหมาย คดีปกครองและคดีแพ่ง บก.กค.ภ.3
สวป.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา
รอง สว.สส.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา
สนม.763
รอง สวป.สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0273 สว.อก.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา
สว.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ
รอง สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ
สศก.252
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0148 สว.สส.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์
รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ 1308 11203 0217 สว.(สอบสวน) สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์
รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร
0305 13202 0153 สวป.สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร
สวป.สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย์
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์
สบร.316

ตำแหน่งเลขที่
1309 10204 0075

สนม.623
1311 10204 0037
0303 12202 0159
1308 10326 0014
1308 10318 0301

สบร.504
1312 10305 0021

สสน.213
1305 10318 0062

สศก.239
0304 12204 0307
1306 10203 0285

สยส.131
0304 12202 0100

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
91 ร.ต.อ.
92 ร.ต.อ.
93 ร.ต.อ.
94 ร.ต.อ.
95 ร.ต.อ.
96 ร.ต.อ.
97 ร.ต.อ.
98 ร.ต.อ.
99 ร.ต.อ.
100 ร.ต.อ.
101 ร.ต.อ.
102 ร.ต.อ.
103 ร.ต.อ.
104 ร.ต.อ.
105 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วัชระ หอมสมบัติ
วัฒนา พลอยเพชร
วัฒนา ไวยวุฒินันท์
วาทิต ธามณี
วิเชียร พันสาง
วิทยา บุญช่วย
วินัย สลุบพล
วิสันต์ ชาญศรี
วิสุทธิพงศ์ ฟื้นแสน
ศิระ กองกาญจน์
ศิวัช กัญญาพันธ์
สง่า หลงชิน
สถาปนา แก่นจันทร์
สนอง ชุ่มกระโทก
สนั่น พวงเพชร

ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
รอง สว.สส.สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0195 สว.สส.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ
สวป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี
รอง สว.สส.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี
สอบ.499
สว.สส.สภ.ชานิ จว.บุรีรัมย์
รอง สวป.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์
สบร.526
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อานาจเจริญ
1310 11304 0066 สว.อก.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อานาจเจริญ
รอง สวป.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0819 สวป.สภ.บ้านหันห้วยทราย จว.นครราชสีมา
รอง สว. (สอบสวน) สภ.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0083 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์
สวป.สภ.สาโรงทาบ จว.สุรินทร์
รอง สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์
สบร.352
สว.(สอบสวน) สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์
รอง สว. (สอบสวน) สภ.ลาดวน จว.สุรินทร์
สสร.325
รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 0403 13202 0452 สว.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ
สว.สส.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา
รอง สว.สส.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา
สนม.628
รอง สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ
1308 11205 0137 สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ
รอง สว.สส.สภ.ชานุมาน จว.อานาจเจริญ 0308 13204 0065 สว.อก.สภ.ชานุมาน จว.อานาจเจริญ
รอง สวป.สภ.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0383 สว.สส.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี
รอง สวป.สภ.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0357 สวป.สภ.ทะเมนชัย จว.บุรีรัมย์
รอง สวป.สภ.สาโรงทาบ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0440 สว.สส.สภ.สาโรงทาบ จว.สุรินทร์

ตำแหน่งเลขที่
0306 12204 0300

สอบ.494
0304 12204 0193
0308 12304 0067
1305 10202 0097

สบร.297
สสร.393
สบร.440
0302 12204 0149
0303 12204 0435
1308 10202 0174
0308 12304 0059
1311 10204 0067
0304 12202 0099
0307 12204 0222

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
106 ร.ต.อ.
107 ร.ต.อ.
108 ร.ต.อ.
109 ร.ต.อ.
110 ร.ต.อ.
111 ร.ต.อ.
112 ร.ต.อ.
113 ร.ต.อ.
114 ร.ต.อ.
115 ร.ต.อ.
116 ร.ต.อ.
117 ร.ต.อ.
118 ร.ต.อ.
119 ร.ต.อ.
120 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สมจิตร ชาลีวรรณ์
สมชาย บู่แก้ว
สมบัติ พงษ์วิเศษ
สมบัติ วัฒนศรี
สมพร ทองประดับ
สยาม สีดา
สราวุธ ผือโย
สังวรณ์ หนันดูน
สัญญา ด่านโคกสูง
สาคร ดอนดี
สุขุม บัวเรียน
สุชน สุวรรณชาตรี
สุทธิชัย อุปถัมภ์
สุนทร จอดนอก
สุเมธ รุ่งเรือง

ตำแหน่ง
รอง สว.สส.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ

ตำแหน่งเลขที่
สชย.274
สอบ.756

ตำแหน่งใหม่
สว.อก.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอานาจเจริญ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลืออานาจ จว.อานาจเจริญ
รอง สว.ธร.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13304 0316 สว.อก.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ
รอง สวป.สภ.ลาปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0463 สวป.สภ.ลาปลายมาศ จว.บุรีรัมย์
รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0050 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3
สว.สส.สภ.ลาทะเมนชัย จว.นครราชสีมา
รอง สวป.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา
สนม.729
รอง สว.จร.สภ.เมืองยโสธร
1307 11205 0065 สวป.สภ.นาปลีก จว.อานาจเจริญ

ตำแหน่งเลขที่

0302 12318 0380
0308 24203 0035
0306 12304 0168
0304 12202 0430
1302 10204 0057
0303 12204 0491
0308 12202 0032
อาจารย์ (สบ1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0068 อาจารย์ (สบ2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0068
สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0705
รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา
สนม.596
สว.อก.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0342
รอง สว.ธร.สภ.ลาปลายมาศ จว.บุรีรัมย์
สบร.463
สวป.สภ.ชานิ จว.บุรีรัมย์
รอง สวป.สภ.นาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์
สบร.340
0309 13304 0049

สวป.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์
สสร.345
รอง สวป.สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0838 สวป.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0712
สวป.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0166
รอง สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา
สนม.612
รอง สวป.สภ.แนงมุด อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 13207 0279 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
1309 10318 0011
รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา

สสข.174

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
121 ร.ต.อ.
สุรชัย พันโบ
122 ร.ต.อ.
สุรพล ทีคาเกษ
123 ร.ต.อ.
สุรศักดิ์ เกษศรีรัตน์
124 ร.ต.อ.
สุรัตน์ ศรีวงษา
125 ร.ต.อ.
สุวกฤษฎิ์ พิมพ์จันทร์
126 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณรัตน์ เขียวเกษม
127 ร.ต.อ.
สุวิทย์ วิสาเทศ
128 ร.ต.อ.
อดิศักดิ์ การะเกต
129 ร.ต.อ.
อนนต์ มีมานะ
130 ร.ต.อ.
อนันต์ แพทย์มด
131 ร.ต.อ.
อภิชา เตียงประโคน
132 ร.ต.อ.
อภิชาติ อายุวงษ์
133 ร.ต.อ. หญิง อมร ระบือพิณ
134 ร.ต.อ.
อมรเทพ ตรีธันวา
135 ร.ต.อ.
อรรคพล บุตราช

ตำแหน่ง
รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี
รอง สว.สส.สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี

รอง สว.ธร.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์

ตำแหน่งเลขที่
สอบ.507
สอบ.451
สสร.278

1309 11203 0263
รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0780
รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.3 1302 11204 0025
รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13204 0740
รอง สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ 1309 11204 0172

รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์

ตำแหน่งใหม่
สว.อก.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี
สวป.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี
สว.อก.สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์
สว.(สอบสวน) สภ.สวาย จว.สุรินทร์
สวป.สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา
สว.ฝอ.บก.กค.ภ.3
สว.สส.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา
สวป.สภ.เมืองสุรินทร์
สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3

ตำแหน่งเลขที่
0309 12304 0190

สอบ.686
1309 10318 0218
1309 10203 0302
1305 10202 0095
1312 10318 0010

สนม.505

0307 12202 0393
รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา
สนม.473
0303 12202 0724
รอง สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13202 0826
1303 10318 0007
สว.(สอบสวน) สภ.โพธิศ์ รีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 13203 0032
รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์
สบร.522
สว.อก.สภ.นาเกลียง จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0180
รอง สว.ธร.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ
สศก.393
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
1305 11304 0171 สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
1305 10318 0015
รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0827 สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
1307 10204 0080
สว.ฝอ.ภ.จว.อานาจเจริญ
รอง สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี
สอบ.785
1310 10318 0010

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1855/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
136 ร.ต.อ.
อัศวิน พรหมนอก
137 ร.ต.อ. หญิง อาทิตยา วรัตถ์กุลเดชา
138 ร.ต.อ.
อานาจ หนองหาญ
139 ร.ต.อ.
อิทธิพล เพ็ญเดิมพันธ์
140 ร.ต.อ.
อุทัย เรืองทา
141 ร.ต.อ.
เอกมนัส วงคา

ตำแหน่ง
รอง สว. (สอบสวน) สภ.ลาดใหญ่ อ.เมือง จว.ชัยภูมิ

ตำแหน่งเลขที่
ปชย.2305
สชบ.453
สบร.536

รอง สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี
รอง สวป.สภ.ชานิ จว.บุรีรัมย์
รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0038
รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา
สนม.576
รอง สว.จร.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
สนม.789

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สว.(สอบสวน) สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา

1305 10203 0513
1312 10318 0011
0304 12204 0299
1305 10318 0054
0302 12304 0189

สว.ฝอ.บก.กค.ภ.3
สว.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์
สว.อก.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา
สว.อก.สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ
สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

สนม.772

