
ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กิตต์ิธเนศ เศรษฐาพิชญุตม์ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0260 รอง สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0052

2 ร.ต.อ. กิตติวินท์ เอ่ียมส าอางค์ นว.(สบ 1) ผบก.ตม.2 2403 11323 0006 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11323 0006

3 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ ท้าวไทยชนะ รอง สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.210 รอง สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.260

4 ร.ต.อ. เกรียงไกร แสวงศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0132 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 1307 11203 0134

5 ร.ต.อ. คมสัน อรุณไกร รอง สว.สส.สภ.หนองนาค า จว.ขอนแก่น 0403 13203 0407 รอง สว.สส.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0241

6 ร.ต.อ. จักภัทร เข็มเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.403 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ สชย.430

7 ร.ต.อ. จักริน สิทธิปรุ รอง สว.(สอบสวน)สน.จรเข้น้อย 1005 11203 0123 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.798

8 ร.ต.อ. จิรศักด์ิ ว่องไว รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 11203 0251 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0077

9 ร.ต.อ. จีระเดช ดวนจันทึก ผบ.มว.(สบ 1) ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 11202 0046 รอง สวป.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 0303 13207 0627

10 ร.ต.อ. เจริญ ศรีหาวงษ์ รอง สวป.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น 1405 11202 0142 รอง สวป.สภ.ล าปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0462

11 ร.ต.อ. ชินกร บุญสีทุม รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0034 รอง สว.กก.สืบสวน.ภ.จว.ยโสธร 1307 11204 0033

12 ร.ต.อ. ชินวัตร บัวรอด ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ปส. 2200 11323 0008 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0078

13 ร.ต.อ. ชุมพร เพ็ชรเลิศ รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0173 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0141

14 ร.ต.อ. โชติเพชร ไชยจันทร์ รอง สวป.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สมค.288 รอง สว.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 0305 13204 0067

15 ร.ต.อ. ณธัชพงศ์ กตัญญู รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0423 รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 0309 13202 0492

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๓ ท่ี 143/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕
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16 ร.ต.อ. หญิง ณรรสชนม์ พลเมืองศรี รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0163 รอง สว.จร.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0158

17 ร.ต.อ. ณัฐกิตต์ิ เอบุญมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาด้วง จว.เลย 1410 11203 0157 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแก้ง จว.ชัยภูมิ 0302 23203 0328

18 ร.ต.อ. หญิง ดวงใจ สุวรรณเพชร รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11325 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 11304 0015

19 ร.ต.อ. ถนัด วรรนิวาส รอง สวป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง สรย.156 รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 13202 0394

20 ร.ต.อ. ทวนทอง ศรีชัย รอง สวป.สภ.ค าป่าหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0149 รอง สวป.สภ.น  าปลีก จว.อ านาจเจริญ 18079

21 ร.ต.อ. ทักษิณ สุดาชม รอง สว.พฐ.จว.อ านาจเจริญ ศพฐ.3 2706 11336 0207 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ (สพ.) 1310 11442 0036

22 ร.ต.อ. เทพนรินทร์ บุญมาก รอง สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นพื นท่ี ATC กก.4 บก.จร. 1002 11205 0268 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์(นปพ.) 1306 11202 0147

23 ร.ต.อ. นราธิป ศรีษะนาราช รอง สว.(สอบสวน)สน.คันนายาว สน.1-858 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา 1305 11203 0358

24 ร.ต.อ. นิคม ทิชาชาติ รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0127 รอง สวป.สภ.หนองก่ี จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0489

25 ร.ต.อ. นิเวช พันธ์ุโคตร รอง สวป.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13202 0032 รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี สอบ.481

26 ร.ต.อ. บัณฑิต แก้วนะรา รอง สว.กก.สส.บก.น.7 1009 11204 0048 รอง สว.กก.สส. 2 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0052

27 ร.ต.อ. ปรเมศวร์ จูงพันธ์ รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0124 รอง สวป.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี สอบ.661

28 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ นามประภา รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.256 รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0384

29 ร.ต.อ. ปรัชญา บุปผาวัลย์ รอง สว.(สอบสวน)สน.พลับพลาไชย 1 1113 24203 0072 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 11203 0116

30 ร.ต.อ. ปาล เมืองกลาง รอง สว.(สอบสวน)สน.บางพลัด สน.3-1072 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 1309 11203 0276
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31 ร.ต.อ. พงษ์พิทักษ์ ระถาวนิชย์ รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 11204 0326 รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0326

32 ร.ต.อ. พิชิต จิณโรจน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม 1407 11203 0149 รอง สวป.สภ.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0381

33 ร.ต.อ. พิษณุพงศ์ หม่ืนราชา รอง สว.ธร.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น สขก.423 รอง สว.ธร.สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ สชย.377

34 ร.ต.อ. ไพโรจน์ จันทินมาธร รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0055 รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0065

35 ร.ต.อ. ภาณุวัฒน์ อ้วนนิมิตร ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0285 รอง สว.สส.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา 0303 13204 0088

36 ร.ต.อ. มณีรัตน์ จันทร์สันเทียะ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0411 รอง สวป.สภ.วังน  าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 13202 0822

37 ร.ต.อ. มหรรณพ จันทร์ดี รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0046 รอง สวป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0423

38 ร.ต.อ. ยรรยงค์ ขันค า รอง สว.(สอบสวน)สน.บางชัน 1006 11203 0146 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คันไร่ จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0433

39 ร.ต.อ. ยศกร สิมมา ผบ.มว.(สบ 1) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 13202 0216 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0082

40 ร.ต.อ. วรวุธ เชื ออินทร์ รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0403 รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี สอบ.672

41 ร.ต.อ. วสันต์ ชัยเสน รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0423 รอง สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0478

42 ร.ต.อ. วสันต์ สักแสง รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.411 รอง สวป.สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ สชย.380

43 ร.ต.อ. วสันต์ดิลก ค าโสภา รอง สว.(สอบสวน)สน.บุปผาราม สน.3-518 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น  าเกลี ยง จว.ศรีสะเกษ 1308 11203 0219

44 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ ไชยสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา 0906 24203 0314 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร 1307 11203 0095

45 ร.ต.อ. วัชรวิทย์ เภาแก้ว รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 13202 0333 รอง สวป.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0452
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46 ร.ต.อ. วิชัย แก่นภักดี รอง สว.จร.สน.ชนะสงคราม 1003 11205 0108 รอง สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ สบร.352

47 ร.ต.อ. วิฑิต วิจิตรวงศ์อ าไพ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางกอกน้อย สน.3-838 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา 1305 11203 0361

48 ร.ต.อ. วิศรุต สุขสกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ลาดพร้าว 1111 24203 0115 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11203 0211

49 รต.อ. วีทวัฒน์ วรรณทวี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0132 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เข่ืองใน จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0198

50 ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ บุญสนาม รอง สว.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 0108 13204 0195 รอง สวป.สภ.บ้านเป้า จว.ชัยภูมิ 18048

51 ร.ต.อ. สมชาย สมานเกียว รอง สว.จร.สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี 1711 11205 0113 รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.250

52 ร.ต.อ. สมนึก วัฒนะ รอง สว.ธร.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.168 รอง สว.ธร.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.755

53 ร.ต.อ. สมพร เกษสม รอง สวป.สภ.สว่าง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13207 0314 รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.อ านาจเจริญ สอบ.252

54 ร.ต.อ. สมภพ สีมาพุฒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 1408 11203 0116 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ 1310 11203 0100

55 ร.ต.อ. สันติ ศรีสวัสด์ิฉิม รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 13207 0293 รอง สวป.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ 1304 11202 0219

56 ร.ต.อ. หญิง สุณิษา แดนธานี รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 2 คด. 0602 11375 0035 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 1309 11203 0238

57 ร.ต.อ. สุรชัย ช่วยคูณ รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.259 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0081

58 ร.ต.อ. สุรเทพ หาญประโคน รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0136 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ สบร.404

59 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ธุระพันธ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 11309 0016 รอง สว. ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 11304 0013

60 ร.ต.อ. สุริยา อุ่นเมือง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 11202 0113 รอง สวป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ สชย.368
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61 ร.ต.อ. โสภณ ละเอียด รอง สว.กก.สส.2 บก.สส. 1012 11204 0048 รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0038

62 ร.ต.อ. อดิเรก พูนวิลัย รอง สว.ธร.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สรย.236 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0152

63 ร.ต.อ. อภินันท์ บุญยรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 24203 0290 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.3 1300 11323 0010

64 ร.ต.อ. หญิง อรวรรณ บุญศรี รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11325 0085 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 11304 0012

65 ร.ต.อ. อัครัช ถ่ินสุข ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11202 0554 รอง สวป.สภ.บ้านเป้า จว.ชัยภูมิ สชย.146

66 ร.ต.อ. อารม เชื อชาร ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0097 รอง สวป.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร สยส.171

67 ร.ต.อ. อ านวย โพธ์ิแก้ว รอง สว.(สอบสวน)สน.บางซ่ือ 1109 24203 0098 รอง สวป.สภ.ล าดวน จว.สุรินทร์ สสร.319

68 ร.ต.อ. อุดร นูสีหา รอง สว.จร.สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด 1409 11205 0134 รอง สว.สส.สภ.เมืองยโสธร สยส.105

69 ร.ต.อ. อุทัย ต้นงาม รอง สวป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.508 รอง สวป.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ สสร.333


