บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1729/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
1 พ.ต.ท.
2 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

กมล วงศ์แสนสาน

สว.สส.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา 0303 12204 0371 รอง ผกก.สส.สภ.ลาทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 1305 09204 0139

กรกฎ ทศแก้ว

สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์

3 พ.ต.ท.
4 พ.ต.ท.

กริชเพชร ทองแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0284 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร 1307 29203 0039

เกียรติคุณ การะเกษร

สวป.สน.ลุมพินี

5 พ.ต.ท.
6 พ.ต.ท.

คมกริช ขวัญใจสกุล

สวป.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์

จักรพงศ์ ทาสุวรรณ

สว.(สอบสวน) สภ.ชานิ จว.บุรีรัมย์

7 พ.ต.ท.
8 พ.ต.ท.

เจริญ พึ่งภูมิ

1309 10202 0072 รอง ผกก.ป.สภ.ค้อวัง จว.ยโยธร
0305 10202 0051
สวป.สภ.ดม จว.สุรินทร์
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 1304 09203 0240
สว.(สอบสวน) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์
สนว.150

ชยพัทธ์ กล่าพารา

0307 12202 0099 รอง ผกก.ป.สภ.ลาดวน จว.สุรินทร์

สน.2-476

รอง ผกก.ป.สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 09202 0256

1309 10202 0080 รอง ผกก.สส.สภ.สวาย จว.สุรินทร์

สบร.541

0307 10202 0092

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์

1309 09204 0221

สบร.532

9 พ.ต.ท. หญิง ชลิดา นาคสุด
10 พ.ต.ท.
ชัยยันต์ เพชรโกมล
11 พ.ต.ท.
ชาญฤทธิ์ ปิดตาระโพธิ์

อาจารย์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32346 0083 อาจารย์(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32346 0083

สว.กก.สส.ภ.จว.อานาจเจริญ

1310 10204 0030 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อานาจเจริญ 1310 27203 0063

12 พ.ต.ท.
13 พ.ต.ท.

ชาญศักดิ์ ประสาทไทย

สวป.สน.บางขุนนนท์

1114 12202 0208 รอง ผกก.ป.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 09202 0186

ชาญศักดิ์ หลักคา

สว.(สอบสวน) สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร

สยส.175

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าติว้ จว.ยโสธร

14 พ.ต.ท.
15 พ.ต.ท.

ชาตรี ศิริธีรพันธ์

สวป.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี

สอบ.597

รอง ผกก.ป.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 0309 10202 0060

ชาติชาย เรียมศิริ

สว.สส.สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์

สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0179 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 09318 0247

สยส.127

0304 12204 0329 รอง ผกก.สส.สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 09204 0217

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1729/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
16 พ.ต.ท.
ไชยวัฒน์ ทัดแก้ว
17 พ.ต.ท. หญิง ณัชจักษณ์ บุญศักดิ์เลิศ
18 พ.ต.ท.
ณัฐพล ประทีปทอง
19 พ.ต.ท.
ถาวร ฤทัยวัฒน์

ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0522 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเหลือ่ ม จว.นครราชสีมา 0303 10202 0261
สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 10305 0076 รอง ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.3

1312 09305 0034

สว.สส.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ

0306 12204 0272 รอง ผกก.สส.สภ.สาโรง จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0098

สว.สส.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์

1309 10204 0087 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 13203 0050

20 พ.ต.ท.
21 พ.ต.ท.

ทวีโชค ธีรภัทรพลเดช

สว.อก.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา 0303 12304 0366 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

ทวีวัฒน์ บัวศรี

สว.สภ.โพนทอง จว.อานาจเจริญ

22 พ.ต.ท.
23 พ.ต.ท.

ธนะสิทธิ์ อุดมพรวรชัย

สชย.241

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ

ธวัชชัย เอาชัย

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ
สว.สส.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี

สอบ.483

รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี

24 พ.ต.ท.
25 พ.ต.ท.

นิรันดร์ ถวัลย์ภูวนาถ

สวป.สภ.วังน้าเขียว จว.นครราชสีมา

สยส.118

รอง ผกก.ป.สภ.วังน้าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 10202 0141

นิรันดร สุขสกุล

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

1306 10203 0268 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์

26 พ.ต.ท.
27 พ.ต.ท.

นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง

สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5

2406 10363 0237 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 1305 09204 0143

บิลศักดิ์ ชัยผา

สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311 10204 0165 รอง ผกก.ป.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี 0309 10202 0447

28 พ.ต.ท.
29 พ.ต.ท.

ประดิษฐ์ ชมผา

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0510 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา

ประพัฒน์ ชูพลกรัง

สว.สส.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา

0303 12204 0347 รอง ผกก.สส.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา 1305 09204 0147

30 พ.ต.ท.

ประมวล บัวหลวง

สว.สส.สน.ท่าเรือ

1112 12204 0328 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3

0308 12201 0129 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาโรง จว.อุบลราชธานี

1306 09318 0009

สอบ.526
สชย.399
1311 09204 0163

ปบร.3473

สนม.732
1302 09204 0029

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1729/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
31 พ.ต.ท.
32 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

ประสพโชค แก้วกัณฑรัตน์

สว.ฝอ.บก.น.4

1006 10318 0013 รอง ผกก.ป.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ

ประสาน ดีกระโทก

สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา

0303 12202 0717 รอง ผกก.สส.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 1305 09204 0136

33 พ.ต.ท.
34 พ.ต.ท.

ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย
ปริญญาวุฒิ คุรุการโกศล

สว.สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา 0303 12201 0664 รอง ผกก.ป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 10202 0065
สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0115 รอง ผกก.ป.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0063

35 พ.ต.ท.
36 พ.ต.ท.

ปัญญา หมื่นศรี

สว.สส.สภ.ลาสนธิ จว.ลพบุรี

0106 12204 0193 รอง ผกก.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 09204 0155

ปุญญเดช ทองอินทร์

สว.สส.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์

1309 10204 0083 รอง ผกก.ป.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์

37 พ.ต.ท.
38 พ.ต.ท.

ปุณยพงศ์ เลิศมัลลิกาพร

สว.สภ.สีสุก จว.นครราชสีมา

0303 12201 0657 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 10202 0113

เปี่ยมศักดิ์ เขาแก้ว

สวป.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา

0303 12202 0165 รอง ผกก.สส.สภ.หินดาด จว.นครราชสีมา 1305 09204 0238

39 พ.ต.ท.
40 พ.ต.ท.

พงษ์อานาจ สมศรี

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.11 บก.ตชด.ภาค1 2502 10202 0065 รอง ผกก.ป.สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0393

พรชัย จงจรูญเกียรติ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0285 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0072

1308 09202 0182

1309 09202 0224

41 พ.ต.ท.
พัชรวัฒน์ ศักดิ์คณาพงษ์
42 พ.ต.ท. หญิง พิศมัย หนูแก้ว
43 พ.ต.ท.
พีรพล หวลระลึก
44 พ.ต.ท.
ภาณุพงศ์ บุญจาเริญ

สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0099 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น้ายืน จว.อุบลราชธานี 0309 24203 0125

45 พ.ต.ท.

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

ภาณุวัฒน์ อุตคา

สว.อก.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ

0302 12304 0177 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ

1304 09204 0110

สว.อก.สภ.คาเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร

0305 12304 0077 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 09318 0170

สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0425 รอง ผกก.สส.สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0096
1306 10203 0265 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา 0303 23203 0090

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1729/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
46 พ.ต.ท.
47 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

มนตรี บุญโสภา

สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

มนูปกรณ์ ซ่อนกลิ่น

สวป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี

สอบ.463

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 1309 09203 0310

48 พ.ต.ท.
มรุต สันติเศรษฐสิน
49 พ.ต.ท. หญิง มิ่งขวัญ ผ่านพินิจ
50 พ.ต.ท.
ยอดรักษ์ ทองสง่า
51 พ.ต.ท.
ยุติวิชญ์ โฉมสะอาด

สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา

สนม.799

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 1305 09203 0515

สว.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

1310 09204 0055
รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอานาจเจริญ
0302 24203 0086 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0088

52 พ.ต.ท.
53 พ.ต.ท.

ยุทธนา กิติชัยชนานนท์

สว.สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี

0309 12201 0435 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี

สอบ.425

รุง่ ปัญญา สาสนาม

สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 10202 0116 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร

สยส.213

54 พ.ต.ท.
55 พ.ต.ท.

วรจักร จันทาทอง

สว.สส.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี

0309 12204 0330 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 29203 0047

วิชานนท์ บ่อพิมาย

สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

1305 10204 0241 รอง ผกก.สส.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 1305 09204 0164

56 พ.ต.ท.
57 พ.ต.ท.

วิบูลย์ วิวิธคุณากร

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0070 อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0070

วิรัตน์ จันทร์อินทร์

สว.สส.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา

58 พ.ต.ท.
59 พ.ต.ท.

วิวัฒน์ ธีระวิศิษฐชัย

สว.สส.สภ.ปลาค้าว จว.อานาจเจริญ 1310 10204 0049 รอง ผกก.สส.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อานาจเจริญ 1310 09204 0062
สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0292 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา ปนม.11633
สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 1206 10203 0419 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังน้าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 24203 0236

60 พ.ต.ท.

วิสิฏฐ จงอ้อมกลาง
ศรัณยพงศ์ ใหมทองกุลธร

สว.อก.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี
สว.สส.สภ.เมืองอานาจเจริญ

0303 12202 0714 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านเดือ่ จว.ชัยภูมิ

0309 12304 0307 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

สชย.143

1311 09318 0009

สอบ.537

สนม.761

รอง ผกก.สส.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 1305 09204 0161

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1729/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
61 พ.ต.ท.
62 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

ศักดิ์ณรงค์ เจนการ

สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์

1306 10203 0284 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0296

ศุภพงษ์ ประดับสุข

สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

2501 10318 0033 รอง ผกก.สส.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0114

63 พ.ต.ท.
64 พ.ต.ท.

สกลรัตน์ เขมสวัสดิ์

สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา

0303 12202 0729 รอง ผกก.สส.สภ.หนองบุนมาก จว.นครราชสีมา 1305 09204 0133

สงวน เรืองฝาง

สวป.สน.บางยี่เรือ

65 พ.ต.ท.
66 พ.ต.ท.

สถาพร ลัทธิมนต์

สวป.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี 0309 13304 0024 รอง ผกก.สส.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

สนัด พรหมประเสริฐ

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี 0309 24203 0142 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 09203 0422

67 พ.ต.ท.
68 พ.ต.ท.

สมชาย เตมีศักดิ์

สว.(สอบสวน) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

สมชาย แสงดาว

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32343 0085 อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32343 0085

69 พ.ต.ท.
70 พ.ต.ท.

สมพงค์ วังเสนา

สว.(สอบสวน) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ์

สมพร ไชยศรี

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค4 2505 10318 0349 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0151

71 พ.ต.ท.
72 พ.ต.ท.

สมภพ ศรีแก้วใส

สวป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี

0309 12202 0112 รอง ผกก.ป.สภ.บุญฑริก จว.อุบลราชธานี 0309 10202 0066

สาคร เขจรรักษ์

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3

1301 10403 0245 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3

73 พ.ต.ท.
74 พ.ต.ท.

สืบสกุล เกงขุนทด

สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0272 รอง ผกก.สส.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์

สุนันท์ เปรมปรี

สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3

1302 10204 0044 รอง ผกก.ป.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0072

75 พ.ต.ท.

สุพจน์ คากาพุด

สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา

0303 12202 0697 รอง ผกก.สส.สภ.ค้อวัง จว.ยโยธร

สน.3-691

สชน.149
สกส.368

รอง ผกก.ป.สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ

0306 10202 0074
1309 09204 0147

รอง ผกก.สส.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 09204 0154
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 0307 24203 0113

1301 09318 0243
1306 09204 0089
1307 09204 0057

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1729/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
76 พ.ต.ท.
77 พ.ต.ท.

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สุพจน์ ฉิมหาชาติ

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา

สนม.632

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา

สนม.633

สุริยันต์ พุฒแก้ว

สว.อก.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

0306 12304 0173 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์

สสร.354

องอาจ ผ่องใส

สวป.สภ.ลาดวน จว.สุรินทร์

อนันต์ สุนสันเขต

สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 10318 0013 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0124

80 พ.ต.ท.
อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์
81 พ.ต.ท. หญิง อมรรัตน์ โสภณ
82 พ.ต.ท.
อรรณพ ม่านทอง
83 พ.ต.ท.
อัฐภณ แสงชารี

สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ

0302 12204 0226 รอง ผกก.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0108

สว.อก.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี

0309 12304 0225 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 09318 0008

สวป.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภูมิ

1304 10202 0076 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยยาง จว.ชัยภูมิ

1304 09204 0112

สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0067 รอง ผกก.ป.สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ

0306 10202 0141

84 พ.ต.ท.
85 พ.ต.ท.

อิษฎากร เทพเนาว์

สวป.สน.จักรวรรดิ

1113 12202 0132 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา

1305 09204 0128

อุดร ขัดแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา

0303 24203 0184 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา

สนม.486

86 พ.ต.ท.
87 พ.ต.ท.

อุบล โนนตูม

สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 0309 24203 0132 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี

สอบ.641

เอก ปิดจัตุรัส

สว.(สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0188 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 09203 0522

88 พ.ต.ท.

เอกอัมรินทร์ ทองสงค์

สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

78 พ.ต.ท.
79 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล

สสร.317

รอง ผกก.ป.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0373

2902 10329 0031 รอง ผกก.ป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ

0306 10202 0137

