
ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

1 พ.ต.ท. กฤติเดช ม่วงศรี รอง ผกก.สส.สภ.ลืออ ำนำจ จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09204 0061 รอง ผกก.สส.สภ.บำ้นค่ำย จว.ชัยภมูิ 1304 09204 0098

2 พ.ต.ท. กวีพงศ์ กำญจนรักษ์ รอง ผกก.ป.สน.บปุผำรำม 1115 10202 0064 รอง ผกก.สส.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 1309 09204 0154

3 พ.ต.ท. กันตภณ พึ่งสังข์ รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธำนี 0412 10202 0084 รอง ผกก.ป.สภ.น  ำขุ่น จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0451

4 พ.ต.ท. กิตติโกสนญ์ วงค์ผัดศ์ รอง ผกก.สส.สภ.น  ำเกลี ยง จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0113 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0123

5 พ.ต.ท. กิตติคม กุลศิริ รอง ผกก.ป.สภ.พุทไธสง จว.บรีุรัมย์ 1308 09204 0113 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 09201 0069

6 พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์ ปุน่โพธิ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หว้ยรำช จว.บรีุรัมย์ สบร.294 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 24203 0130

7 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ ถนอมสิน รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 09204 0157 รอง ผกก.สส.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0116

8 พ.ต.ท. กิตติภพ ภำสวณิช รอง ผกก.สส.สภ.สีคิ ว จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0152 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครรำชสีมำ 1305 09204 0128

9 พ.ต.ท. กิตติภพ ศรณ์แสงค ำ รอง ผกก.สส.สภ.หนองสูง จว.มุกดำหำร 1408 09204 0079 รอง ผกก.ป.สภ.กำบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 10202 0090

10 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ อัฑฒพงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ภหูลวง จว.เลย 0408 10202 0117 รอง ผกก.ป.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0056

11 พ.ต.ท. เกษมสันต์ พูลทอง รอง ผกก.สส.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0103 รอง ผกก.สส.สภ.คูเมือง จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0090

12 พ.ต.ท. ไกรสร เยี่ยมมโน รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกยีรติ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0141 รอง ผกก.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0105

13 พ.ต.ท. ไกรสร อินไชย รอง ผกก.สส.สภ.ล ำดวน จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0095 รอง ผกก.สส.สภ.หว้ยรำช จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0106

14 พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์ หำญยิ่ง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบรีุรัมย์ 0304 10202 0007 สวญ.สภ.โคกกระชำย จว.บรีุรัมย์ 0304 10201 0098

15 พ.ต.ท. คเชน ชำครีย์รัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หว้ยยำง จว.ชัยภมูิ สชย.140 รอง ผกก.ป.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ 0302 10202 0046

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566
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16 พ.ต.ท. คุณำวุฒิ ใบลี รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นค่ำย จว.ชัยภมูิ 1304 09202 0049 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองชัยภมูิ 0302 10205 0009

17 พ.ต.ท. จตุพร ขันชัยภมูิ รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0052 รอง ผกก.สส.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0155

18 พ.ต.ท. จรัณธร วสันต์ชัยโชค รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบญุมำก จว.นครรำชสีมำ สนม.570 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0517

19 พ.ต.ท. จักรกริช รังพงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0042 สวญ.สภ.ถำวร จว.บรีุรัมย์ 1306 09201 0060

20 พ.ต.ท. จักรพงศ์ ทำสุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ สบร.532 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.389

21 พ.ต.ท. จักรภพ ศรีหนำ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยภมูิ 1304 09204 0097 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำ้นเด่ือ จว.ชัยภมูิ สชย.143

22 พ.ต.ท. จักรินทร์ พวงสมบติั รอง ผกก.สส.สภ.นำโพธิ์ จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0091 รอง ผกก.สส.สภ.คง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0148

23 พ.ต.ท. จิรโรจน ์ภภูทัรจินดำ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0670 รอง ผกก.สส.สภ.บำ้นเขว้ำ จว.ชัยภมูิ 1304 09204 0106

24 พ.ต.ท. จิระเดช จิตรโสภำ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงโพงพำง 1007 09203 0199 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบญุมำก จว.นครรำชสีมำ สนม.570

25 พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ อรุณลักษณ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09318 0154 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0137

26 พ.ต.ท. จีรโรจน ์อัครภำชื่นสกุล รอง ผกก.ป.สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อบุลรำชธำนี 0309 10202 0103 รอง ผกก.ป.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0179

27 พ.ต.ท. เจตรินทร์ ผันจะโปะ รอง ผกก.สส.สภ.ปกัธงชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0134 รอง ผกก.ป.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0131

28 พ.ต.ท. เจริญ พึ่งภมูิ รอง ผกก.ป.สภ.ค้อวัง จว.ยโยธร 0305 10202 0051 รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0121

29 พ.ต.ท. เจริญชัย วะดี รอง ผกก.1 บก.สอท.2 3303 09204 0023 รอง ผกก.ป.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร 0305 10202 0051

30 พ.ต.ท. ฉัตรมงคล วงศ์จ ำปำ รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นกรวด จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0072 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์ สบร.415
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31 พ.ต.ท. เฉวียงศักด์ิ อระบตุร รอง ผกก.ป.สภ.ชำนมุำน จว.อ ำนำจเจริญ 0308 10202 0023 รอง ผกก.ป.สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 10202 0027

32 พ.ต.ท. ชวน กระจำยกิ่ง รอง ผกก.ป.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0379 รอง ผกก.ป.สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ 0302 10202 0065

33 พ.ต.ท. ชัชชำนน สิงหไ์พร รอง ผกก.สส.สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0119 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำตูม จว.สุรินทร์ 1309 09204 0152

34 พ.ต.ท. ชัชวัสส์ บตุรอินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 09202 0123 รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพลบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0149

35 พ.ต.ท. ชัยวัฒน ์เหมวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0137 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 09318 0247

36 พ.ต.ท. ชัยวิชิต มำตย์เหลือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนำ จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09203 0148 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำ่ติ ว จว.ยโสธร สยส.127

37 พ.ต.ท. ชำญณรงค์ พรหมมำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประโคนชยั จว.บุรีรัมย์ สบร.389 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พลับพลำชยั จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0289

38 พ.ต.ท. ชำญศักด์ิ หลักค ำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำ่ติ ว จว.ยโสธร สยส.127 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร สยส.213

39 พ.ต.ท. ชำลี ปรังประโคน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหงส์ จว.บรีุรัมย์ 1306 09203 0294 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมอืงยำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0523

40 พ.ต.ท. ช ำนำญ รัตนพันธ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กนัทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0289 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำ้นเหล่ือม จว.นครรำชสีมำ สนม.675

41 พ.ต.ท. ชิตพล สุวรรณวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบรีุ 1110 09204 0052 รอง ผกก.ป.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 1309 09202 0224

42 พ.ต.ท. เชษทิวัตถ์ จันทศร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ สนม.697 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เทพำรักษ์ จว.นครรำชสีมำ 0303 13203 0027

43 พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0156 รอง ผกก.สส.สภ.ค้อวัง จว.ยโยธร 1307 09204 0057

44 พ.ต.ท. โชติจิณณ์ เก่งกิจกำร รอง ผกก.ป.สภ.หนองบญุมำก จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0133 รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นเหล่ือม จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0261

45 พ.ต.ท. โชตินนัต์ โชติเนตร รอง ผกก.สส.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0151 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 09204 0078
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46 พ.ต.ท. โชติพิสุทธิ์ วิสุทธิ์เมธำกร รอง ผกก.ป.สภ.นำโพธิ์ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0175 รอง ผกก.ป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0095

47 พ.ต.ท. ไชยวัฒน ์ทัดแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นเหล่ือม จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0261 รอง ผกก.สส.สภ.หนิดำด จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0238

48 พ.ต.ท. ญำณกร ตรีเทพำ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.สอท.2 3303 09203 0025 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0030

49 พ.ต.ท. ณฐพงศ์ แก้วเหลำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.331 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิศ์รีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 13203 0031

50 พ.ต.ท. ณพสรรค์ เพชรสมพำนต์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยธุยำ 1107 09203 0239 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 24203 0182

51 พ.ต.ท. ณัฏฐกิตต์ิ พร้อมมูล รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย 0608 10202 0020 รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นเด่ือ จว.ชัยภมูิ 1304 09202 0057

52 พ.ต.ท. ณัฐกร พลภกัดี รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 0309 10205 0016 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 0309 10202 0013

53 พ.ต.ท. ณัฐฐ์ฐนนท์ สีฟ้ำ รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0089 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 0309 10205 0016

54 พ.ต.ท. ณัฐวรรธน ์มำลีพันธุ์ รอง ผกก.สส.สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 1309 09204 0145 สวญ.สภ.ดอนแรด จว.สุรินทร์ 1309 09201 0056

55 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ บญุสิงห์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 24203 0182 รอง ผกก.สส.สภ.สูงเนนิ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0159

56 พ.ต.ท. เดโช เพ็งเหล็ง สวญ.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 1309 09201 0064 รอง ผกก.สส.สภ.ครบรีุ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0131

57 พ.ต.ท. เตือน สอดส่อง รอง ผกก.ป.สน.ตลำดพลู 1115 10202 0070 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 1309 09204 0146

58 พ.ต.ท. ถนดับญุ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.ป.สน.เทียนทะเล 1116 10202 0116 รอง ผกก.สส.สภ.บำ้นบวั จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0163

59 พ.ต.ท. ถิรเดช เสียงเพรำะ รอง ผกก.สส.สภ.พยุห ์จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0106 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0163

60 พ.ต.ท. ทนนั โกศรีงำม รอง ผกก.ป.สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0117 รอง ผกก.สส.สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0146



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

61 พ.ต.ท. ทองปำน พิมพ์พรม รอง ผกก.ป.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0101 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อบุลรำชธำนี 1311 09204 0101

62 พ.ต.ท. หญิง ทองมี โนนตูม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 09318 0157 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09318 0009

63 พ.ต.ท. ทัศนยั นครำวนำกุล รอง ผกก.ป.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0068 รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นหนั จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0252

64 พ.ต.ท. เทวฤทธิ์ สุขฉิมมำ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 0309 10202 0013 รอง ผกก.สส.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0099

65 พ.ต.ท. เทวัญ แทงเปำ้ รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0121 รอง ผกก.สส.สภ.พระทองค ำ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0158

66 พ.ต.ท. เทวินทร์ กองพร รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0101 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0101

67 พ.ต.ท. ธนะพงษ์ ทองค ำ รอง ผกก.สส.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อบุลรำชธำนี 1311 09204 0099 รอง ผกก.ป.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0163

68 พ.ต.ท. ธนยิะ บณุยรังควร รอง ผกก.สส.สภ.บงึมะลู จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0118 รอง ผกก.ป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0147

69 พ.ต.ท. หญิง ธมลวรรณ จันประเสริฐทะนง รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 09318 0006

70 พ.ต.ท. ธรณ์เทพ ประคองกลำง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ ำนำจเจริญ 1310 09203 0145 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0522

71 พ.ต.ท. ธวัชชัย เอำชัย รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0163 รอง ผกก.สส.สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0096

72 พ.ต.ท. หญิง ธิติวรรณ เทำวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0250 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0166

73 พ.ต.ท. ธีทัต อำรยะรัตนกุล รอง ผกก.สส.สภ.พระขำว จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0078 รอง ผกก.สส.สภ.ศีขรภมูิ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0148

74 พ.ต.ท. ธีระศักด์ิ สีแสง รอง ผกก.ป.สภ.ลืออ ำนำจ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 10202 0028 รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นกรวด จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0072

75 พ.ต.ท. นพดล ติสันเทียะ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 29203 0049 สวญ.สภ.หวัทะเล จว.ชัยภมูิ 1304 09201 0070



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

76 พ.ต.ท. นรำพงษ์ เตือนขุนทด รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์กลำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0129 รอง ผกก.สส.สภ.หว้ยแถลง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0143

77 พ.ต.ท. นริส รวมภกัดี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 09318 0304 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09318 0010

78 พ.ต.ท. นนัทสิทธิ์ เล่งนอ้ย สวญ.สภ.โคกกระชำย จว.บรีุรัมย์ 0304 10201 0098 สวญ.สภ.ชุมแสง จว.บรีุรัมย์ 1306 09201 0064

79 พ.ต.ท. นำวิน เกตผักแว่น รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพลบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0149 รอง ผกก.สส.สภ.นำโพธิ์ จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0091

80 พ.ต.ท. นติิชัย ไพศำลพิยะนกุูล รอง ผกก.4 บก.สอท.1 3302 09204 0115 รอง ผกก.ป.สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0414

81 พ.ต.ท. นติิพงษ์ สีทำเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นด่ำน จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0412 รอง ผกก.ป.สภ.ชำนมุำน จว.อ ำนำจเจริญ 0308 10202 0023

82 พ.ต.ท. นธิิรุจน ์ภวูรัฐเมธำวัชร์ รอง ผกก.ป.สน.บำงขุนนนท์ 1114 10202 0090 รอง ผกก.สส.สภ.บำ้นเปำ้ จว.ชัยภมูิ 1304 09204 0109

83 พ.ต.ท. นรัินดร แก้วภกัดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0294 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0291

84 พ.ต.ท. นรัินดร สุขสกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสองหอ้ง จว.บรีุรัมย์ ปบร.3473 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบรีุรัมย์ 1306 09203 0287

85 พ.ต.ท. นโิรธ ฉัตรแก้วบญุเรือง รอง ผกก.สส.สภ.หว้ยแถลง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0143 รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0089

86 พ.ต.ท. นเิวช ประทุมแสง รอง ผกก.สส.สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0146 รอง ผกก.ป.สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0117

87 พ.ต.ท. บรรจง พิลัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0291 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0294

88 พ.ต.ท. บรรชิด หวังแววกลำง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0163 รอง ผกก.ป.สภ.ขำมทะเลสอ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0143

89 พ.ต.ท. บรรณรต หวลจิตต์ รอง ผกก.ป.สน.แสมด ำ 1116 10202 0114 รอง ผกก.สส.สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 1309 09204 0145

90 พ.ต.ท. บวรศักด์ิ ค ำรังษี รอง ผกก.สส.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0092 รอง ผกก.ป.สภ.บญุฑริก จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0066



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

91 พ.ต.ท. บ ำรุง วสุนธรำนติิกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชำนมุำน จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.630 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อบุลรำชธำนี สอบ.502

92 พ.ต.ท. บญุปลูก เที่ยงจิตต์ รอง ผกก.สส.สภ.น  ำขุ่น จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0115 รอง ผกก.สส.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อบุลรำชธำนี 1311 09204 0092

93 พ.ต.ท. บญุส่ง ขอบโคกกรวด รอง ผกก.ป.สภ.ขำมทะเลสอ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0143 รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นปรำงค์ จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0260

94 พ.ต.ท. บญุสืบ นพรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.สุขส ำรำญ จว.ระนอง 0807 10202 0030 รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์กลำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0107

95 พ.ต.ท. บญุหลำย ศรีอุบล รอง ผกก.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร 1408 09204 0077 รอง ผกก.ป.สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร 0305 10202 0015

96 พ.ต.ท. ประเคน วรธงไชย รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงยี่เรือ 1115 24203 0084 รอง ผกก.สส.สภ.วังหนิ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0112

97 พ.ต.ท. ประทีป ชูศรี รอง ผกก.3 บก.ปทส. 2107 09201 0073 รอง ผกก.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 09204 0195

98 พ.ต.ท. ประพันธ์ ข ำเอนก รอง ผกก.ป.สภ.นำงรอง จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0034 รอง ผกก.สส.สภ.ละหำนทรำย จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0096

99 พ.ต.ท. ประยุทธ รุ่งเปำ้ รอง ผกก.ป.สภ.ปำกพลี จว.นครนำยก 0206 10202 0032 รอง ผกก.ป.สภ.พุทไธสง จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0040

100 พ.ต.ท. ประสิทธิ์ เกียมำ รอง ผกก.ป.สภ.บวัลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0676 รอง ผกก.สส.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0132

101 พ.ต.ท. ประเสริฐ จันทร์แดง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ชนะสงครำม 1003 09203 0193 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำตูม จว.สุรินทร์ 0307 10202 0077

102 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ โทนสิงห์ รอง ผกก.ป.สภ.สีดำ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0145 รอง ผกก.สส.สภ.สีดำ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0165

103 พ.ต.ท. ปริญญำวุฒิ คุรุกำรโกศล รอง ผกก.ป.สภ.รำษีไศล จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0063 รอง ผกก.สส.สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0095

104 พ.ต.ท. หญิง ปฤษณำ ภกัดีจอหอ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09318 0009 รอง ผกก.ฝอ.บก.กค.ภ.3 1312 09318 0008

105 พ.ต.ท. ปญัญำ หมืน่ศรี รอง ผกก.สส.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0155 รอง ผกก.สส.สภ.สีคิ ว จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0152



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

106 พ.ต.ท. หญิง ปำริชำติ สุประดิษฐ์ รอง ผกก.ฝอ.บก.กค.ภ.3 1312 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09318 0009

107 พ.ต.ท. เปีย่มศักด์ิ เขำแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.หนิดำด จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0238 รอง ผกก.ป.สภ.เทพำรักษ์ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0672

108 พ.ต.ท. ผดุง มำตรแสง รอง ผกก.สส.สภ.สูงเนนิ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0159 รอง ผกก.สส.สภ.แกง้สนำมนำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0150

109 พ.ต.ท. แผน สวำสด์ินำ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0042 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0163

110 พ.ต.ท. พชร อินทร์เหล่ำใหญ่ รอง ผกก.2 บก.ทท.3 3204 09202 0034 รอง ผกก.ป.สภ.น  ำปลีก จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09202 0043

111 พ.ต.ท. พรชัย จงจรูญเกียรติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโดนเอำว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0072 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0289

112 พ.ต.ท. พรเทพ ทุ้ยแป รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0036 รอง ผกก.วเิครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 09201 0018

113 พ.ต.ท. พรภริมย์ ล้อมกระโทก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ล ำทะเมนชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 13203 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0519

114 พ.ต.ท. พัฒทยำ วงศ์วำนชิ รอง ผกก.สส.สน.ทุ่งสองหอ้ง 1004 09204 0076 รอง ผกก.สส.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0180

115 พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ค่ ำคูณ รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0107

116 พ.ต.ท. พิชัย มีอัฐมัน่ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดุสิต สน.1-821 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัวแดง จว.ชยัภูมิ สชย.412

117 พ.ต.ท. พิชิต คณะเมือง รอง ผกก.ป.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0179 รอง ผกก.ป.สภ.น  ำยืน จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0085

118 พ.ต.ท. พีรพล หวลระลึก รอง ผกก.สส.สภ.ละหำนทรำย จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0096 รอง ผกก.ป.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0042

119 พ.ต.ท. พุฒิพงศ์ วำรินทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบรีุรัมย์ 1306 09203 0287 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0294

120 พ.ต.ท. พูลศักด์ิ ชุมพล รอง ผกก.ป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0095 รอง ผกก.ป.สภ.นำโพธิ์ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0175



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

121 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โนใหม่ รอง ผกก.สส.สภ.บำ้นด่ำน จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0085 รอง ผกก.สส.สภ.หนองบุญมำก จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0133

122 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อ่อนค ำ รอง ผกก.ป.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0147 รอง ผกก.ป.สภ.บวัลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0676

123 พ.ต.ท. ภคพล สมควร รอง ผกก.ป.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0131 รอง ผกก.สส.สภ.โนนสูง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0142

124 พ.ต.ท. ภทัรพล กมล รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0117 รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์กลำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0129

125 พ.ต.ท. ภฤูทธิ์ เหล่ำฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ค ำม่วง จว.กำฬสินธุ์ 1404 09204 0074 รอง ผกก.สส.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภมูิ 1304 09204 0105

126 พ.ต.ท. มงคล แก้วโพธิ์ สวญ.สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0073 รอง ผกก.สส.สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0154

127 พ.ต.ท. มงคล สุริโย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สีดำ จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0079 รอง ผกก.ป.สภ.สีดำ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0145

128 พ.ต.ท. มนญู มังคละพลัง รอง ผกก.ป.สภ.หว้ยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0055 รอง ผกก.ป.สภ.ส ำโรง จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0105

129 พ.ต.ท. หญิง มิง่ขวัญ ผ่ำนพินจิ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09318 0009 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 09318 0157

130 พ.ต.ท. มิตรชัย สมหวัง รอง ผกก.สส.สภ.หว้ยข่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0184 รอง ผกก.ป.สภ.ค ำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 0305 10202 0023

131 พ.ต.ท. ยงยุทธ รักสัตย์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.2 3303 09203 0095 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสองหอ้ง จว.บรีุรัมย์ ปบร.3473

132 พ.ต.ท. ยศวัฒน ์มณีวงษ์ชัยกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ สบร.375 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำโพธิ์ จว.บรีุรัมย์ สบร.345

133 พ.ต.ท. ยุทธนำ หำญมำนพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0289 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำ้นใหม่ไชยพจน์ จว.บรีุรัมย์ สบร.532

134 พ.ต.ท. ยุทธพล บษุบำ รอง ผกก.ป.สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0414 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0043

135 พ.ต.ท. รักษ์ชยุตม์ สำยพร้อมญำติ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0368 สวญ.สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0073



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

136 พ.ต.ท. รุ่งศักด์ิ ไม้จันทร์ดี รอง ผกก.สส.สน.หลักสอง 1011 09204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.นำโพธิ ์อ.พบิลูมังสำหำร จว.อบุลรำชธำนี 1311 09204 0176

137 พ.ต.ท. ฤทธิชัย หล้ำจันทร์ รอง ผกก.ฝ่ำยทะเบยีนประวัติอำชญำกร 7 ทว. 2703 09336 0127 รอง ผกก.ป.สภ.สวำย จว.สุรินทร์ 1309 09202 0220

138 พ.ต.ท. ลัทธวัฒน ์เพ็งชัย รอง ผกก.ป.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0056 รอง ผกก.สส.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0156

139 พ.ต.ท. วชิรศักด์ิ คชนว่ม รอง ผกก.5 บก.รน. 2106 09202 0120 รอง ผกก.ป.สภ.สนม จว.สุรินทร์ 0307 10202 0094

140 พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ปอ้งสุธำธำร รอง ผกก.สส.สภ.บำ้นเขว้ำ จว.ชัยภมูิ 1304 09204 0106 รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นค่ำย จว.ชัยภมูิ 1304 09202 0049

141 พ.ต.ท. วรวิทย์ วิจิตรจริยำ รอง ผกก.ป.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0233 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0670

142 พ.ต.ท. วสันต์ ค ำชะนำม รอง ผกก.สส.สน.ประชำส ำรำญ 1005 09204 0075 รอง ผกก.สส.สภ.ลืออ ำนำจ จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09204 0061

143 พ.ต.ท. วสุภทัร ปกักังเวสัง รอง ผกก.ป.สน.ท่ำพระ 1114 10202 0092 รอง ผกก.ป.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0379

144 พ.ต.ท. วิชำญ จุ่นทองแท้ รอง ผกก.สส.สภ.นำงรอง จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0099 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำดวน จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0095

145 พ.ต.ท. วิชำนนท์ บอ่พิมำย รอง ผกก.สส.สภ.เทพำรักษ์ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0164 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0036

146 พ.ต.ท. วิชิต สินค้ำ รอง ผกก.สส.สภ.ปำ่ติ ว จว.ยโสธร 1307 09204 0056 รอง ผกก.สส.สภ.น  ำเกลี ยง จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0113

147 พ.ต.ท. วิเชียร อุ่นมี รอง ผกก.สส.สภ.นำตำล จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0113 รอง ผกก.ป.สภ.หว้ยรำช จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0082

148 พ.ต.ท. วีรวิชญ์ อำรยะสิทธินนท์ รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0391 รอง ผกก.สส.สภ.รำษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0108

149 พ.ต.ท. วุฒิกร ยืนสุข รอง ผกก.ป.สภ.น  ำยืน จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0085 รอง ผกก.ป.สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อบุลรำชธำนี 0309 10202 0103

150 พ.ต.ท. ศรำยุทธ์ พวงทอง รอง ผกก.ป.สน.ธรรมศำลำ 1114 10202 0098 รอง ผกก.สส.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0187



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

151 พ.ต.ท. ศรำยุธ ใจก ำแหง รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำล่ี จว.เลย 0408 10202 0053 รอง ผกก.ป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0087

152 พ.ต.ท. ศรำวุฒิ ทัศนเ์จริญ รอง ผกก.สส.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0132 รอง ผกก.สส.สภ.บวัใหญ่ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0144

153 พ.ต.ท. ศักด์ิณรงค์ เจนกำร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 1306 09203 0296 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 29203 0046

154 พ.ต.ท. หญิง ศิรกำญจน ์แพรกทอง รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0184 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0209

155 พ.ต.ท. ศิริวัฒน ์เรียมศิริ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ สนม.708 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0197

156 พ.ต.ท. สงวน เรืองฝำง รอง ผกก.ป.สภ.พยุห ์จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0074 รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0044

157 พ.ต.ท. สถำพร ลัทธิมนต์ รอง ผกก.สส.สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0147 รอง ผกก.สส.สภ.น  ำขุ่น จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0115

158 พ.ต.ท. สถำพร วงศ์ผำคุณ รอง ผกก.สส.สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0095 รอง ผกก.สส.สภ.นำจะหลวย จว.อบุลรำชธำนี 1311 09204 0109

159 พ.ต.ท. หญิง สมคิด วชิรญำโน รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09318 0010 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0250

160 พ.ต.ท. สมชำย ธรรมสำรตระกูล รอง ผกก.ป.สน.สุวินทวงศ์ 1110 10202 0103 รอง ผกก.ป.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร 0305 10202 0053

161 พ.ต.ท. สมเด็จ มโนนะที รอง ผกก.ป.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร 0305 10202 0053 รอง ผกก.ป.สภ.ครบรีุ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0123

162 พ.ต.ท. สมบติั ศรีสังวรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 29203 0046 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 1306 09203 0296

163 พ.ต.ท. สมแปลง คุณแสนใส รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 09204 0078 รอง ผกก.สส.สภ.ค ำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 1307 09204 0055

164 พ.ต.ท. สมภพ ทองพันชั่ง รอง ผกก.สส.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0116 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09201 0029

165 พ.ต.ท. สมศักด์ิ สำภงูำ รอง ผกก.สส.สภ.พรหมบรีุ จว.สิงหบ์รีุ 1111 09204 0042 รอง ผกก.สส.สภ.ไพรบงึ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0121



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

166 พ.ต.ท. สมหมำย พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ รอง ผกก.สส.สภ.ครบรีุ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0131 รอง ผกก.สส.สภ.ปกัธงชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0134

167 พ.ต.ท. สมำน เชำว์มะเริง รอง ผกก.ป.สภ.ครบรีุ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0123 รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกยีรติ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0141

168 พ.ต.ท. สรคม รำชประโคน รอง ผกก.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0105 รอง ผกก.ป.สภ.นำงรอง จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0034

169 พ.ต.ท. สรรเพชญ์ จิระอัครำกุล รอง ผกก.3 บก.สอท.5 3306 09204 0080 รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0391

170 พ.ต.ท. สองเมือง ดีส ำโรง รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0103 รอง ผกก.ป.สภ.เนนิสง่ำ จว.ชัยภมูิ 0302 10202 0128

171 พ.ต.ท. สัตยำ แย้มโสภำ รอง ผกก.สส.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0180 รอง ผกก.สส.สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0119

172 พ.ต.ท. สันติ ดีเมืองปกั รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09318 0447 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 09318 0304

173 พ.ต.ท. สันติภำพ สำยงำม รอง ผกก.ป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0087 รอง ผกก.ป.สภ.นำจะหลวย จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0093

174 พ.ต.ท.หญิง สำริสำ พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ตส.1 0901 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 09318 0077

175 พ.ต.ท. สิทธิชัย สวนสันต์ รอง ผกก.2 บก.จร. 1002 09201 0086 รอง ผกก.สส.สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0147

176 พ.ต.ท. สุชัย เกวียนโคกกรวด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 24203 0130 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หว้ยรำช จว.บรีุรัมย์ สบร.294

177 พ.ต.ท. สุชีพ ค ำดี รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0166 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0184

178 พ.ต.ท. สุทธิรักษ์ ลัคนำลิขิต รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปกัธงชัย จว.นครรำชสีมำ สนม.509 รอง ผกก.ป.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0233

179 พ.ต.ท. สุธี ศรีพรหม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 10205 0010 รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพลบรีุ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0081

180 พ.ต.ท. สุนนัธิวัฒน ์พรมทำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิศ์รีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 13203 0031 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.331



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

181 พ.ต.ท. สุพจน ์ค ำก ำพุด รอง ผกก.สส.สภ.ค้อวัง จว.ยโยธร 1307 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.บำ้นด่ำน จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0085

182 พ.ต.ท. สุรกฤษ คงธนกิตติ รอง ผกก.สส.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0126 รอง ผกก.ป.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0147

183 พ.ต.ท. สุรชัย ปยิะไพร รอง ผกก.สส.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0140 รอง ผกก.ป.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 09202 0198

184 พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ ดีลี รอง ผกก.ป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0147 รอง ผกก.สส.สภ.บงึมะลู จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0118

185 พ.ต.ท. สุวิทย์ ภูส่ว่ำง รอง ผกก.สส.สภ.แกง้สนำมนำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0150 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยภมูิ 1304 09204 0097

186 พ.ต.ท. อนลัุกษณ์ ท่ำม่วง รอง ผกก.ป.สภ.นำกุง จว.กำฬสินธุ์ 1404 09202 0120 รอง ผกก.ป.สภ.หว้ยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0055

187 พ.ต.ท. อภชิิต เอกำรัมย์ รอง ผกก.สส.สภ.กระสัง จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0094 รอง ผกก.ป.สภ.ทะเมนชัย จว.บรีุรัมย์ 1306 09202 0053

188 พ.ต.ท. อภรัิกษ์ ดวงใจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์ สบร.415 รอง ผกก.ป.สภ.บำ้นแท่น จว.ชัยภมูิ 0302 10202 0063

189 พ.ต.ท. อภรัิกษ์ บญุหนกั รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1006 09203 0191 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 10202 0007

190 พ.ต.ท. อรรถพร พุ่มหว้ยรอบ รอง ผกก.ป.สภ.ส ำโรงทำบ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0079 รอง ผกก.ป.สภ.บวัใหญ่ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0061

191 พ.ต.ท. อัครคมฆ ์ญำติเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์กลำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0107 รอง ผกก.ป.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0111

192 พ.ต.ท. อำคม ชนะเพีย สวญ.สภ.ถำวร จว.บรีุรัมย์ 1306 09201 0060 รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0051

193 พ.ต.ท. อิทธินพ บวัเผ่ือน รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0051 รอง ผกก.ป.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0068

194 พ.ต.ท. อิทธิพล กริสว่ำง รอง ผกก.สส.สภ.วังหนิ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0112 รอง ผกก.ป.สภ.ปรำงค์กู่ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0072

195 พ.ต.ท. อุดมพล เอื อศิลำมงคล รอง ผกก.สส.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1010 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0156



ล ำดบั ยศ ชือ่ ชือ่สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่143 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

196 พ.ต.ท. อุทิศ ชอบชื่น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหำ้ จว.ปทมุธำนี 1106 09203 0212 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0055

197 พ.ต.ท. เอก ปดิจัตุรัส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0522 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ล ำทะเมนชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 13203 0056

198 พ.ต.ท. เอกชัย ปล่ังประเสริฐ รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด 1409 09202 0046 รอง ผกก.ป.สภ.หนองหงส์ จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0150

199 พ.ต.ท. เอกชัย สมัครสมำน รอง ผกก.ป.สภ.สวำย จว.สุรินทร์ 1309 09202 0220 สวญ.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 1309 09201 0064

200 พ.ต.ท. เอกพจน ์แก้วสุข รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 09318 0007

201 พ.ต.ท. เอกภพ เศรษฐพงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0523 รอง ผกก.สส.สภ.นำงรอง จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0099


