บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1731/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
1 ร.ต.อ.
2 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

กมล การถาง

รอง สวป.สภ.วังน้าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 13202 0823 สวป.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์

สสร.305

กมลเทพ สมบัติ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 11203 0406 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้าเขียว จว.นครราชสีมา 1305 10203 0507

3

ร.ต.อ.

กฤตภาส สครรัมย์

รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

4

ร.ต.อ.

กฤษกร หาญปัญญา

รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ

5

ร.ต.อ.

กาญจน์ จันทะสาร

รอง สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0373 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

1307 10318 0158

6

ร.ต.อ.

กิตติ วิสีปัตน์

รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0384 สวป.สภ.ค้าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร

0305 12202 0142

7

ร.ต.อ.

กิตติศักดิ์ พิมูลชาติ

รอง สว.ธร.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ

1308 10318 0051

8

ร.ต.อ.

กิติพงษ์ สาลีวรรณ

รอง สว.สส.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0196 สว.สส.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี

9

ร.ต.อ.

กิติศักดิ์ พิษเพ็ง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ 1308 11203 0256 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

10 ร.ต.อ.
11 ร.ต.อ.

เกียรติการัน กะสินรัมย์

รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์

0307 13202 0407 สวป.สภ.ล้าดวน จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0101

โกญจนาท แสงตันชัย

รอง สวป.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ

1304 11202 0219 สว.อก.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ

1304 10318 0047

12 ร.ต.อ.
13 ร.ต.อ.

คณิศร ค้าหว่าน

รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3

1302 11204 0038 สว.อก.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา

0303 12304 0445

โฆษิต ยอดศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0117 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0103

14 ร.ต.อ.
15 ว่าที่ ร.ต.อ.

จักรา พรหมดีสาร

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

จ้ารัส ยอดจิต

รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี

1306 11205 0117 สวป.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์

สชย.230

สศก.381

สวป.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ

สว.อก.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ

1301 11304 0200 สว.อก.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา

สปน.165

สวป.สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ

0304 12202 0433

สชย.402

0309 12204 0195

สศก.420

1305 10318 0235
1308 10202 0060

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1731/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
16 ร.ต.อ.
17 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

จิรยุทธ แสวงศรี

รอง สว.จร.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 1311 11205 0160 สวป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี

ชาญ วงศ์สวัสดิ์อาภา

อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32342 0088 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32342 0088

18 ร.ต.อ.
19 ร.ต.อ.

ชาตรี คุณภาที

รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

ช้านาญ ไชยสิทธิ์

รอง สวป.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก

20 ร.ต.อ.
21 ร.ต.อ.

ชุมพล เย็นกุล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองไม้งาม จว.บุรีรัมย์

สบร.183

สว.(สอบสวน) สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0271

ณรงค์ศักดิ์ เอมกลาง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น

สขก.542

สว.(สอบสวน) สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา

สนม.661

22 ร.ต.อ.
23 ร.ต.อ.

ณัฐพงศ์ สมสุข

รอง สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

ปนม.8587

สวป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ

สชย.353

ณัฐพงษ์ มากชุมแสง

รอง สว.สส.สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์

สบร.485

สวป.สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์

24 ร.ต.อ.
25 ร.ต.อ.

ณัฐพร เขียวเกษม

รอง สวป.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา

สนม.795

สว.สส.สภ.บ้านหันห้วยทราย จว.นครราชสีมา 1305 10204 0098

ณัฐสิทธิ์ บัวจูม

รอง สว.สส.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ

สศก.277

สว.สส.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

18084

สวป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี

0206 13202 0097 สวป.สภ.บ้านเป้า จว.ชัยภูมิ

สอบ.463
0309 12202 0112
0302 12202 0074

1309 10202 0074

สสร.334

26 ร.ต.อ. หญิง ดรุษกร หมั่นพิทักษ์พงศ์
27 ร.ต.อ.
เดชา ยีรัมย์
28 ร.ต.อ.
เดชาธร ษรแก้วธัมมัง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

29 ร.ต.อ.
30 ร.ต.อ.

ถวิล หอมหวล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

สบร.318

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

ทองค้า สืบส้าราญ

รอง สว.สส.สภ.เมืองอ้านาจเจริญ

สอบ.539

สว.อก.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี 0309 12318 0454

รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ

1301 11304 0152 สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

สศก.258

สว.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร

รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13205 0053 สวป.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

1305 10318 0011
0305 12204 0065

สชย.336
1306 10203 0265

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1731/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
31 ร.ต.อ.
32 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

ธนศักดิ์ ศรีสุราช

รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ

สศก.233

สวป.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ

สศก.271

ธนากร พาเบ้า

รอง สว.สส.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา

สนม.508

สวป.สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา

33 ร.ต.อ.
34 ร.ต.อ.

ธนาชัย นามวาท
ธนิต พวงเพชร

1310 10318 0011
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อ้านาจเจริญ 1310 11202 0086 สว.ฝอ.ภ.จว.อ้านาจเจริญ
1311 11323 0007 สว.(สอบสวน) สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา
นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
สนม.274

35 ร.ต.อ.
36 ร.ต.อ.

ธวัชชัย สายประเสริฐ

รอง สว.สส.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี

สอบ.763

สว.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0296

ธีระ ศรีปลาด

รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ

สชย.250

สวป.สภ.บ้านค่าย จว.ชัยภูมิ

1305 10202 0093

0302 12202 0072

37 ร.ต.อ.
นพรัตน์ ขวัญสวัสดิ์
38 ร.ต.อ. หญิง นฤมล จันทร์เทศ
39 ร.ต.อ.
นิยม โลมรัตนา
40 ร.ต.อ. หญิง เนตรดาว จิระกิจ

รอง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 13204 0388 สว.สส.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ

0302 12204 0187

รอง สว. ฝอ.บก.สปพ.

1013 11304 0165 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 10318 0012

รอง สว.จร. สน.ท่าเรือ

1112 13205 0096 สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา

0303 12204 0693

41 ร.ต.อ.
42 ร.ต.อ.

บุญเกรียงไกร บุญหลาย

อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0073 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0073

บุญรอด มณฑา

รอง สวป.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 1305 11202 0486 สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์

สสร.369

43 ร.ต.อ.
44 ร.ต.อ.

ประมวล โจมพรม

รอง สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์

สสร.248

สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์

สสร.257

ประวัติ มรรคสันต์

รอง สวป.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ

สศก.383

สว.อก.สภ.เมืองยโสธร

0305 12304 0009

45 ร.ต.อ.

ประสาร มณีวรรณ์

รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ

สศก.257

สวป.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์

0307 12202 0021

รอง สว.ธร.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์

สบร.434

สว.อก.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์

0307 12318 0381

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1731/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
46 ร.ต.อ.
47 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ประสิทธิ์ ภูสีนาค

ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
รอง สวป.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0156 สว.สส.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0246

ประหยัด พิมพ์โพธิ์

รอง สวป.สภ.ลืออ้านาจ จว.อ้านาจเจริญ

18082

สวป.สภ.พนา จว.อ้านาจเจริญ

สอบ.585

48 ร.ต.อ.
49 ร.ต.อ.

ปรีชา บุญสุระ

รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา

สนม.299

สว.สส.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา

0303 12204 0537

ปาจีม จันเติบ

รอง สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์

50 ร.ต.อ.
51 ร.ต.อ.

ปิยะ ปุยะติ

รอง สวป.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0055 สว.อก.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ

1308 10318 0188

พยุงศักดิ์ ยังกลาง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1305 11203 0293 สว.(สอบสวน) สภ.คง จว.นครราชสีมา

0303 24203 0223

52 ร.ต.อ.
53 ร.ต.อ.

พศวีร์ มากกระโทก

รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3

พันธศักดิ์ ใสจันทึก

รอง สว.สส.สภ.สีคิว จว.นครราชสีมา

สนม.745

สว.สส.สภ.สีคิว จว.นครราชสีมา

รอง สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา

สนม.611

สวป.สภ.เมืองยโสธร

54 ร.ต.อ.
พิสูจน์ นันทศักดิ์ภิญโญ
55 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญพร ทองภูวงศ์
56 ร.ต.อ.
ไพบูลย์ สีเชียงหา
57 ร.ต.อ.
ไพโรจน์ บรรจงรอด
58 ร.ต.อ.
59 ร.ต.อ.

0307 13207 0250 สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0179

1302 11204 0037 สว.สส.สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา 1305 10204 0094

สนม.742
0305 12202 0137

อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32344 0077 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32344 0077

รอง สว.สส.สภ.ป่าติว จว.ยโสธร

0305 13204 0108 สว.ฝอ.ภ.จว.อ้านาจเจริญ

1310 10318 0009

รอง สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา

สนม.682

สว.อก.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์

0304 12304 0294

มนัส โสมา

รอง สวป.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ

สศก.373

สว.อก.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี

0309 12304 0197

ฤกษ์มงคล ตังวัฒนา

รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี

สอบ.439

สว.กก.สส.ภ.จว.อ้านาจเจริญ

1310 10204 0030

รอง สวป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์

สบร.516

สว.อก.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์

0304 12304 0217

60 ร.ต.อ. หญิง วรรณรัฎ วรรณวิจิตร

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1731/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
61 ร.ต.อ.
62 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

วริศร์ เศษวิกา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย จว.ชัยภูมิ

สชย.133

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ

วัลลภ วรรณดี

รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี

สอบ.481

สว.สส.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0284

63 ร.ต.อ.
64 ร.ต.อ.

วิทวัส ศิริมาลย์กิจ

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์(นปพ.) 1306 11202 0147 สว.สส.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์

วิวรรธน์ โพคาสี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0192 สว.(สอบสวน) สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0229

65 ร.ต.อ.
66 ร.ต.อ.

วิสิทธิ์ศักดิ์ พรหมทา

รอง สว.สส.สภ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ

สศก.292

สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ

วีรพันธ์ เย็นแย้ม

รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี

18091

สวป.สภ.น้ายืน จว.อุบลราชธานี

67 ร.ต.อ.
68 ร.ต.อ.

วีระคม รัตนปิโยสร

รอง สว.จร.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305 11205 0191 สว.สส.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 10204 0090

วีระพงค์ ศรีสวัสดิ์

รอง สว.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา

0303 13204 0452 สว.สส.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา

69 ร.ต.อ.
70 ร.ต.อ.

วีระศักดิ์ อ่างศิลป์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา

0303 24203 0189 สว.(สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0188

วุฒิพงษ์ สุดสีเลียง

รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา

1305 11202 0465 สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา

71 ร.ต.อ.
72 ร.ต.อ.

ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์

สมชาย ตอมพุทรา

รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.3

73 ร.ต.อ.
สมชาย พลาศรี
74 ร.ต.อ. หญิง สมปอง ปทุมรัตนกุล
75 ร.ต.อ.
สมพร อรรคบุตร

สบร.456

ตำแหน่งใหม่

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์

1302 11204 0065 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คันไร่ จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0433 สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

ตำแหน่งเลขที่
สชย.241
0304 12204 0222
1308 10204 0172

สอบ.698
0303 12204 0347
0303 12202 0707

สบร.533
1302 10318 0009
1306 10305 0016

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311 11327 0118 สว.อก.สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0174

นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.2

1203 11323 0004 สวป.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี

1311 10202 0066

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1731/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
76 ร.ต.อ.
77 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สมมาตร นวลโคกสูง

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.3 1302 11442 0026 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 10204 0020

สมศักดิ์ ทิพย์นิรันดร์

อาจารย์(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0069 อาจารย์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0069

78 ร.ต.อ.
79 ร.ต.อ.

สมัย จุพิมาย

รอง สวป.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0770 สว.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา

สรายุทธ ทรายตะคุ

รอง สว.สส.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

สนม.823

สว.สส.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

80 ร.ต.อ.
81 ร.ต.อ.

สักกะพงษ์ ผลเกิด

รอง สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์

สสร.246

สว.(สอบสวน) สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์

สันติ แก้วโรจน์

รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ

82 ร.ต.อ.
83 ร.ต.อ.

สันติ โมทนา

รอง สว.สส.สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา 0303 13204 0604 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

สาธิต เดือดสันเทียะ

รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา

84 ร.ต.อ.
85 ร.ต.อ.

สามารถ พรมพุทธา

อาจารย์(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0075 อาจารย์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0075

ส้าราญ เต็มใจ

รอง สวป.สภ.ปลาค้าว จว.อ้านาจเจริญ

สอบ.235

86 ร.ต.อ.
87 ร.ต.อ.

สิปปวิชญ์ ปักกาโล

รอง สว.สส.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

สนม.780

สุชาติ วังงาม

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์

88 ร.ต.อ.
89 ร.ต.อ.

สุธี ยั่งยืน

รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 13202 0790 สว.อก.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา 0303 12304 0366

สุเนตร กลรัฐ

รอง สว.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์

0304 13204 0300 สวป.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์

90 ร.ต.อ.

สุบรรณ์ โสพันธ์

รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา

0303 13202 0833 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3

0302 13202 0399 สว.อก.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี

ปนม.11514

0303 12204 0330

สนม.822
1306 10203 0280
0309 12304 0307
1307 10318 0008

สว.สส.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา 0303 12204 0284
1310 10202 0048
สวป.สภ.ปลาค้าว จว.อ้านาจเจริญ
สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0522

1309 11204 0035 สว.สส.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์

0307 12204 0241

สบร.492
1301 10318 0169

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค ๓ ที่ 1731/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
91 ร.ต.อ.
92 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สุรพล ดลประสิทธิ์

รอง สว.จร.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 1304 11205 0136 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 10318 0248

สุวิทย์ โชคบัณฑิต

รอง สว.สส.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ

0306 12304 0196

93 ร.ต.อ.
94 ร.ต.อ.

เสกสรร เพ็งปัญจ่า

1304 10202 0076

องอาจ เหล็กกล้า

รอง สวป.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ 0302 13202 0410 สวป.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภูมิ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ
สชย.429
สว.(สอบสวน) สภ.ช้านิ จว.บุรีรัมย์

95 ร.ต.อ.
96 ร.ต.อ.

อณุรักษ์ มุ่งชัยภูมิ

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา(191) 1305 11202 0248 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3

1302 10204 0058

อดิศร รักโคตร

รอง สวป.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ

0302 13202 0025 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 10305 0015

97 ร.ต.อ.
98 ร.ต.อ.

อนุชัย โชคณัติ

รอง สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี

0309 13207 0411 สวป.สภ.ส้าโรง จว.อุบลราชธานี

อนุชิต ลาภาพันธุ์

รอง สวป.สภ.เมืองอ้านาจเจริญ

99 ร.ต.อ.
100 ร.ต.อ.

อภิทักษ์ ยันทะรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สตึง จว.บุรีรัมย์ 1306 11203 0250 สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์

1306 10203 0284

อรรคลิลล์ ถิ่นกาแบง

รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0102 13202 0294 สว.สภ.ตูม จว.ศรีสะเกษ

0306 12201 0386

101 ร.ต.อ.
102 ร.ต.อ.

อริญชัย ทิมา

รอง สวป.สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา

0304 12201 0407

อังคาร สายโน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0212 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ้านาจเจริญ

1310 10203 0137

103 ร.ต.อ.
104 ร.ต.อ.

เอกนรินทร์ ธรรมนาม

รอง สว.สส.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์

สสร.362

สว.สส.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์

1309 10204 0087

เอกราช การเรียน

รอง สวป.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ

สชย.136

สว.อก.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์

0307 12318 0384

0302 13204 0175 สว.อก.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ

สอบ.535

สบร.164

สว.อก.สภ.ดม จว.สุรินทร์

สว.สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์

สบร.541

สอบ.518
1309 10318 0196

