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1 พ.ต.ท. กรกช จงนมิิตรสถาพร สว.สส.สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ สบร.368 รอง ผกก.ป.สภ.บา้นด่าน จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0412

2 พ.ต.ท. กิ่งเพชร สุดเสียงสังข์ สว.(สอบสวน) สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ สสร.299 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0072

3 พ.ต.ท. กิตติภพ ธงอาจ สว.สส.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0077 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 09318 0154

4 พ.ต.ท. กิติศักด์ิ บวัดี สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา สนม.636 รอง ผกก.สส.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 1305 09204 0151

5 พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์ แท่นแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 23203 0061 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังตะเฆ ่จว.ชัยภมูิ 1304 09203 0241

6 พ.ต.ท. จักรพงศ์ สีบญุเรือง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10403 0017 รอง ผกก.สส.สภ.หว้ยข่า จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0184

7 พ.ต.ท. ชัยยพล สันต์ิธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 12202 0132 รอง ผกก.สส.สภ.น  าปลีก จว.อ านาจเจริญ 1310 09204 0056

8 พ.ต.ท. ช านาญ ช่วงไกร สว.สส.สภ.ชุมแสง จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0109

9 พ.ต.ท. เชาว์วัชรภมูิ ทรัพย์ศิรินนัต์ สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0407 รอง ผกก.ป.สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 0307 10202 0083

10 พ.ต.ท. ญาณวุฒิ สายเนตร สว.สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 0309 12201 0435 รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงเฒ่า จว.อุบลราชธานี 1311 09202 0187

11 พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรักษา สว.สส.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0291 รอง ผกก.สส.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0103

12 พ.ต.ท. ดลวัตร ยืนยง สว.(สอบสวน) สภ.น  าเกลี ยง จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0279 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0433

13 พ.ต.ท. เดชา เดชไทย สวป.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.792 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 23203 0079

14 พ.ต.ท. ตฤณกร รัสยาปกรณ์ สว.กก.4 บก.ปทส. 2107 10202 0094 รอง ผกก.สส.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0151

15 พ.ต.ท. ถาวรศักด์ิ โมลานลิ สว.สส.สภ.ส าโรง จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0304 รอง ผกก.สส.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0097

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่144 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566
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16 พ.ต.ท. ทศนาท อาศนะ สว.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 0309 12201 0438 รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0103

17 พ.ต.ท. ทองดี นาหนองตูม สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0394 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาเยยี จว.อบุลราชธานี สอบ.788

18 พ.ต.ท. เทิดชัย สายแสงจันทร์ สว.(สอบสวน) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ สสร.377 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ สสร.342

19 พ.ต.ท. เทิดภกัด์ิ ศุภษร สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0398 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เดชอดุม จว.อบุลราชธานี 1311 09203 0432

20 พ.ต.ท. ธนดล ศรีวันชัย สว.(สอบสวน) สภ.พระทองค า จว.นครราชสีมา 0303 12203 0049 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา สนม.697

21 พ.ต.ท. ธนานนท์ ไชยสิน สวป.สภ.เมืองบรีุรัมย์ 0304 12202 0422 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบรีุรัมย์ 0304 10202 0007

22 พ.ต.ท. ธนาศักด์ิ ชอบท าทาน สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยขะยงุ จว.อบุลราชธานี 0309 24203 0142 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 13203 0025

23 พ.ต.ท. ธวัชชัย จิตตรีธาตุ สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10305 0014 รอง ผกก.ป.สภ.หวัตะพาน จว.อ านาจเจริญ 0308 10202 0050

24 พ.ต.ท. ธ ารงค์ กล่ินหอม สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.235 รอง ผกก.ป.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภมูิ 0302 10202 0054

25 พ.ต.ท. ธิระพันธ์ ใจแนน่ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0010 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ 0308 10202 0016

26 พ.ต.ท. นครินทร์ ฮกลิ ม สว.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0190 รอง ผกก.ป.สภ.ช าน ิจว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0154

27 พ.ต.ท. หญิง นนัท์นภสั อุ่นทอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0170 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0167

28 พ.ต.ท. บญัชา เพียรไธสง สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สสค.126 รอง ผกก.ป.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0063

29 พ.ต.ท. ปฏพิัทธ์ เหนอืคูเมือง สว.กก.สส.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0152 รอง ผกก.สส.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0155

30 พ.ต.ท. ประชา แสนโบราณ สว.สภ.คันไร่ จว.อุบลราชธานี 0309 12201 0439 สวญ.สภ.ปลาค้าว จว.อ านาจเจริญ 1310 09201 0046
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31 พ.ต.ท. ประพัฒ พุฒนลิ สวป.สภ.หนองบวัระเหว จว.ชัยภมูิ สชย.297 รอง ผกก.ป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภมูิ 0302 10202 0044

32 พ.ต.ท. ประพันธ์ศักด์ิ ชานอ้ย สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0410 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส าโรง จว.อบุลราชธานี สอบ.526

33 พ.ต.ท. ประวิทย์ มีวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0081 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ 1304 09203 0240

34 พ.ต.ท. ประสงค์ งามสง่า สว.(สอบสวน) สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร สยส.164 รอง ผกก.ป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 10202 0449

35 พ.ต.ท. ปรัชญา นมิาลา สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา สนม.632 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกง้สนามนาง จว.นครราชสีมา สนม.708

36 พ.ต.ท. ปยิพงศ์ อุ่นศิลป์ สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยยาง จว.ชัยภมูิ สชย.139 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หว้ยยาง จว.ชัยภมูิ สชย.140

37 พ.ต.ท. พนม สระน  าค า สวป.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร สยส.192 รอง ผกก.ป.สภ.ปา่ติ ว จว.ยโสธร 0305 10202 0030

38 พ.ต.ท. พลพิไชย พันธ์อินทร์ สว.สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา 0303 12201 0664 รอง ผกก.สส.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 1305 09204 0164

39 พ.ต.ท. พัฒนา นยิมชาติ สว.(สอบสวน) สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0119

40 พ.ต.ท. พิริยะ หาญประโคน สวป.สภ.คูเมือง จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0436 รอง ผกก.ป.สภ.ล าดวน จว.บรีุรัมย์ 1306 09202 0057

41 พ.ต.ท. ภทรธร ชญาธนานนัท์ สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.412 รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0117

42 พ.ต.ท. ภราดร โคตรทัศน์ สว.(สอบสวน) สน.ล าผักชี 1005 10203 0206 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาโพธิ ์อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0437

43 พ.ต.ท. มงคล คุปติศิริรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา สสร.202 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 1305 09203 0521

44 พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ โคขุนทด สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 12202 0691 รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1305 09202 0052

45 พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ ลือขจร สว.สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0387 รอง ผกก.ป.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0061
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46 พ.ต.ท. วัชรพงศ์ พวงบตุร สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0405 รอง ผกก.สส.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0140

47 ว่าที่ พ.ต.ท. วัชรพล ไวยสุศรี สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 10202 0070 รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภมูิ 1304 09204 0117

48 พ.ต.ท. วัฒนา มางาม สว.(สอบสวน) สภ.บา้นด่าน จว.บรีุรัมย์ 0304 12203 0032 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ สบร.375

49 พ.ต.ท. วันชัย จีนค า สว.อก.สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ 0307 12304 0184 รอง ผกก.ป.สภ.นาโพธิ์ จว.บรีุรัมย์ 0304 10202 0156

50 พ.ต.ท. วันดี อินทะนนิ สว.สส.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร 0305 12204 0114 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 09318 0447

51 พ.ต.ท. วิจัย ปานเงิน สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0164 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 09201 0031

52 พ.ต.ท. วิชา ศรีมารักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.268 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภมูิ 1304 09203 0236

53 พ.ต.ท. วิริยังค์ เศวตรวิลัย สวป.สภ.ล าดวน จว.สุรินทร์ สสร.317 รอง ผกก.ป.สภ.ส าโรงทาบ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0079

54 พ.ต.ท. วิโรจน ์เจริญชัย สว.สภ.อ่าวช่อ จว.ตราด สนศ.282 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0042

55 พ.ต.ท. วุฒิศักด์ิ โภคทรัพย์ สว.สภ.โพนเขวา จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0384 รอง ผกก.ป.สภ.พยุห ์จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0074

56 พ.ต.ท. ศักด์ิพนาชัย สาธุจรัญ สว.สส.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0230 รอง ผกก.สส.สภ.ปา่ติ ว จว.ยโสธร 1307 09204 0056

57 พ.ต.ท. ศุภกิจ ค าโท สว.สส.สภ.ภสิูงห ์จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0240 รอง ผกก.สส.สภ.พยุห ์จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0106

58 พ.ต.ท. ศุภเชษฐ นวจินดาพงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.ปกัธงชัย จว.นครราชสีมา สนม.513 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปกัธงชัย จว.นครราชสีมา สนม.509

59 พ.ต.ท. สถาพร สีนุน่ สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10202 0167 รอง ผกก.สส.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0113

60 พ.ต.ท. สมเกียรติ พันธุ์สุข สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครราชสีมา 1305 23203 0047 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ .จว.นครราชสีมา 1305 29203 0049
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61 พ.ต.ท. สมเกียรติ ล าพาย สวป.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 10202 0064 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 09204 0157

62 พ.ต.ท. สมเกียรติ อภยันอก สวป.สน.พระราชวัง สน.1-927 รอง ผกก.สส.สภ.หนองสองหอ้ง จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0086

63 พ.ต.ท. สิทธัตถ์ นามราช สว.(สอบสวน) สภ.บา้นปรางค์ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0510 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บา้นปรางค์ จว.นครราชสีมา 1305 29203 0112

64 พ.ต.ท. สิทธิชัย เคียงสูงเนนิ สว.ฝอ.ภ.จว.สระบรีุ 1110 10318 0011 รอง ผกก.สส.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0126

65 พ.ต.ท. สิทธิชัย หลักดี สวป.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0115 รอง ผกก.ป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี 0309 10202 0159

66 พ.ต.ท. สิทธิพงษ์ ศรีกุลบตุร ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภาค2 2503 10202 0158 รอง ผกก.ป.สภ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 0303 10202 0674

67 พ.ต.ท. สิทธิศักด์ิ ค าศรี สว.(สอบสวน) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 1307 10203 0145 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนา จว.อ านาจเจริญ 1310 09203 0148

68 พ.ต.ท. สุคิด ขจรเพ็ชร สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10318 0012 รอง ผกก.ป.สภ.ลืออ านาจ จว.อ านาจเจริญ 0308 10202 0028

69 พ.ต.ท. สุชิน วัดจะโปะ๊ สว.กก.สส.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0033 รอง ผกก.สส.สภ.กระสัง จว.บรีุรัมย์ 1306 09204 0094

70 พ.ต.ท. สุทธินนัท์ รอดค าวงศ์ สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย 0408 12202 0067 รอง ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.3 1312 09305 0019

71 พ.ต.ท. สุนทร เผยโพธิ์ สว.อก.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 12304 0392 รอง ผกก.ป.สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 09202 0256

72 พ.ต.ท. สุภาพ จันทร์แดง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 10203 0136 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 09203 0145

73 พ.ต.ท. เสกสิทธิ์ สาระวรรณ สว.สส.สภ.บงึมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0314 รอง ผกก.ป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0042

74 พ.ต.ท. เสฎฐกรณ์ สมัยจารุวัฒน์ สว.สภ.บา้นหนองจอก จว.สุรินทร์ 0307 12201 0373 รอง ผกก.ป.สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 09202 0216

75 พ.ต.ท. หนรัูกษ์ วงค์จ าปา สวป.สภ.เกษตรสมบรูณ์ จว.ชัยภมูิ สชย.366 รอง ผกก.ป.สภ.บ าเหนจ็ณรงค์ จว.ชัยภมูิ 0302 10202 0052



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่144 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

76 พ.ต.ท. อรรถพล พลยางนอก สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.238 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 10205 0010

77 พ.ต.ท. อาวุฒิ อ่อนวรรณะ สว.สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 0303 12201 0656 รอง ผกก.ป.สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา 0303 10202 0133

78 พ.ต.ท. อ านาจ ปาเส สว.(สอบสวน) สภ.ชานมุาน จว.อ านาจเจริญ 0308 24203 0037 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชานมุาน จว.อ านาจเจริญ สอบ.630


