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1 พ.ต.ท. กรกฏ เกษกุล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 24203 0088 สว.(สอบสวน) สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0310

2 พ.ต.ท. กฤดิ นลิกลาง สว.อก.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0286 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0188

3 พ.ต.ท. กฤษกร นวลจันทร์ สว.ฝ่ายธุรการก าลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 10304 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10318 0016

4 พ.ต.ท. หญิง กฤษณา ปญัญาสาย สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0171 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.3 1312 10318 0011

5 พ.ต.ท. กฤษดาเวทย์ ประดับศรี สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0395 สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0452

6 ว่าที่ พ.ต.ท. กษิดิศ พวงศรี สว.(สอบสวน) สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0292 สว.(สอบสวน) สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0328

7 ว่าที่ พ.ต.ท. ก่อกฤษฏิ ์ชัยชาญ สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 10363 0285 สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10318 0008

8 พ.ต.ท. ก้องภพ อาษานอก สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0493 สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0544

9 พ.ต.ท. กันตพัฒน ์สุพัฒนเศรษฐ์ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10305 0145 สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0010

10 พ.ต.ท. ก าธร แสนประสิทธิ์ สว.อก.สภ.หว้ยราช จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0302 สว.อก.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0325

11 พ.ต.ท. กิตติ พันธุ์เกิด สว.อก.สภ.วังตะเฆ ่จว.ชัยภมูิ 1304 10318 0170 สว.อก.สภ.บา้นเขว้า จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0197

12 พ.ต.ท. กิตติ สอดโคกสูง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 12202 0160 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครราชสีมา 1305 23203 0047

13 พ.ต.ท. กิตติทัศน ์วงษ์ถาวร สว.สส.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0067 สวป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บรีุรัมย์ สอบ.339

14 พ.ต.ท. กิตติวุฒิ คงฤทธิ์ สวป.สภ.นาโพธิ์ จว.บรีุรัมย์ สบร.339 สวป.สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0065

15 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ สุวรรณธาดา สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0117 สวป.สภ.หนิเหล็กไฟ จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0100

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566
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16 พ.ต.ท. กิติกรณ์ กาศลังกา สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0196 สว.(สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0549

17 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ส่องแสง สว.สส.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0276 สว.สส.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี สอบ.675

18 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ ชุ่มพุทรา สว.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.273 สว.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 1309 10203 0327

19 พ.ต.ท. เกื้อประยูร หลักบญุ สว.(สอบสวน) สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0284 สว.(สอบสวน) สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0315

20 พ.ต.ท. โกเมศ สาสุข สว.อก.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 10318 0066 สว.อก.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา 0303 12304 0279

21 พ.ต.ท. โกศล ยะฮาด สว.สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี สอบ.283 สว.สส.สภ.ค าผักกูด จว.ยโสธร 1307 10204 0045

22 พ.ต.ท. คณิต เพียโคตร สว.(สอบสวน) สภ.บณุฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.694 สว.(สอบสวน) สภ.บณุฑริก จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0465

23 ว่าที่ พ.ต.ท. คนงึ ชนดิไทย สว.สส.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 1309 10204 0083 สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10202 0038

24 พ.ต.ท. คีรีรักษ์ มารักษ์ สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3 1301 10403 0245 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10305 0145

25 พ.ต.ท. คุณณรงค์ กุลหอม สวป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี สอบ.494 สว.สส.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0210

26 พ.ต.ท. จัตุรัส บญุบงั สวป.สภ.หวัตะพาน จว.อ านาจเจริญ สอบ.548 สว.สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี สอบ.283

27 พ.ต.ท. จ ารัส ไตรสูงเนนิ สว.อก.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0144 สว.อก.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0177

28 พ.ต.ท. จินตวัฒน ์ต่อสกุล สว.สส.สภ.บา้นค่าย จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0261 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 10202 0160

29 พ.ต.ท. จีระพัฒน ์เนือ่งเหมรัช สว.(สอบสวน) สภ.บ าเหนจ็ณรงค์ จว.ชัยภมูิ 0302 24203 0106 สว.(สอบสวน) สภ.บ าเหนจ็ณรงค์ จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0257

30 พ.ต.ท. จุง วงศ์จันทร์ สว.สส.สภ.บา้นฉาง จว.ระยอง 0208 12204 0138 สว.สส.สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ สสร.334
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31 พ.ต.ท. เจตนพิัทธ์ บญุคุ้ม สว.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10204 0073 สว.สส.สภ.บา้นหนัหว้ยทราย จว.นครราชสีมา 1305 10204 0098

32 พ.ต.ท. เจษฎาพร รองทอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.243 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 10203 0304

33 พ.ต.ท. ฉายญา วงศ์ค า สวป.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี 0309 13304 0024 สว.สส.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0330

34 พ.ต.ท. ชนนาท นชุนาท สว.สส.สภ.ทมอ จว.สุรินทร์ 1309 10204 0085 สว.วิเคราะห์ขา่วและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 10204 0021

35 พ.ต.ท. ชนะพล มิรัตนไพร สว.(สอบสวน) สภ.ตระการพืชผล จว.อบุลราชธานี 0309 24203 0133 สว.(สอบสวน) สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0459

36 พ.ต.ท. ชยพล ไทยโสภา สว.(สอบสวน) สภ.ปา่ต้ิว จว.ยโสธร สยส.125 สว.(สอบสวน) สภ.ปา่ต้ิว จว.ยโสธร 1307 10203 0165

37 พ.ต.ท. ชยุต ชายแก้ว สว.สส.สภ.ค าผักกูด จว.ยโสธร 1307 10204 0045 สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10202 0082

38 พ.ต.ท. ชัชชัย พิลาธรรม สว.(สอบสวน) สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0225 สว.(สอบสวน) สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0255

39 พ.ต.ท. ชัชพงศ์ โสดา สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0173 สว.สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0387

40 พ.ต.ท. ชัยพฤกษ์ แผ้วพลสง สว.สส.สภ.ล าปลายมาศ จว.บรีุรัมย์ สบร.469 สวป.สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0085

41 พ.ต.ท. ชัยยะพร บญุอินทร์ สวป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภมูิ สชย.255 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 10202 0033

42 พ.ต.ท. ชัยวัฒน ์เปร่ียมรัตนชัย สว.กก.สส.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10202 0154 สว.สภ.โพนเขวา จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0384

43 พ.ต.ท. ชาญชัย ค าดีเกิด สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ สบร.373 สว.(สอบสวน) สภ.บณุฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.694

44 พ.ต.ท. ชาญวิทย์ กิตติเมธาวี สวป.สภ.เมืองชัยภมูิ 0302 12202 0384 สว.(สอบสวน) สภ.หนองบวัแดง จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0229

45 พ.ต.ท. ชานโุชค สืบค้า สว.สส.สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา 1305 10204 0096 สว.สส.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0486



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

46 พ.ต.ท. เชษฐ์ ขุนธิวงศ์ สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10202 0034 สว.สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์ สสร.158

47 พ.ต.ท. ไชยา จรุงจิตประเสริฐ สว.(สอบสวน) สภ.ละหานทราย จว.บรีุรัมย์ สบร.430 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบรีุรัมย์ 1306 10203 0308

48 พ.ต.ท. ญาณเกียรติ ปตัพรรณา สว.(สอบสวน) สภ.น้ ายืน จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0412 สว.(สอบสวน) สภ.น้ ายืน จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0464

49 พ.ต.ท. ฐานะกิจ รัตนพันธ์ สวป.สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.443 สวป.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0487

50 พ.ต.ท. ณรายุทธ ไตรยสุทธิ์ สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10204 0079 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 0305 24203 0033

51 พ.ต.ท. ณัฏฐาชล เชื้อไพบลูย์ สว.สส.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 0405 12204 0121 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0164

52 พ.ต.ท. ณัฐ นลิค า สว.อก.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0316 สว.อก.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ 0308 12304 0067

53 พ.ต.ท. ณัฐนนัท์ อุนาภาค สว.อก.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 0309 12318 0453 สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10318 0012

54 พ.ต.ท. ณัฐพล นอ้มพิทักษ์ประชา สวป.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.354 สวป.สภ.วังหนิ จว.ศรีสะเกษ สสน.223

55 พ.ต.ท. ณัฐภวรรธน ์พุ่มจัตุรัส สว.(สอบสวน) สภ.ปกัธงชัย จว.นครราชสีมา สนม.511 สว.(สอบสวน) สภ.ปกัธงชัย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0537

56 พ.ต.ท. ณัฐรัชชัยยงค์ เพิ่มขึ้น สว.อก.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 0305 12304 0117 สวป.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร สยส.168

57 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ นางาม สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0165 สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10204 0079

58 พ.ต.ท. ณิชธร ปรูณะปญัญา สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. 2111 10203 0138 สวป.สภ.เมืองบรีุรัมย์ 0304 12202 0422

59 พ.ต.ท. ดลระวี ศรีวัฒนานนท์ สว.อก.สภ.เมืองอ านาจเจริญ สอบ.529 สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี สอบ.414

60 พ.ต.ท. หญิง ดวงใจ ศิริวุฒิ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0013 สว.อก.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0163
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61 พ.ต.ท. ด ารงค์ กริชชูเกียรติ สวป.สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ สอบ.320 สวป.สภ.วังตะเฆ ่จว.ชัยภมูิ 1304 10202 0072

62 พ.ต.ท. เดชศักด์ิ ผลพันธ์ สว.อก.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0279 สว.อก.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 0309 12318 0453

63 พ.ต.ท. เดชา วิลาจันทร์ สว.(สอบสวน) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 1908 10203 0054 สว.(สอบสวน) สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 24203 0133

64 พ.ต.ท. เด่นชัย ธนะสูตร สว.สส.สภ.หนองบวัโคก จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0075 สว.สส.สภ.หวัทะเล จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0079

65 พ.ต.ท. เตชัส เตชิตตุลธร สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา สนม.679 สว.(สอบสวน) สภ.บวัใหญ่ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0497

66 พ.ต.ท. ถนดั ตินานพ สว.(สอบสวน) สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0301 สว.(สอบสวน) สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0097

67 พ.ต.ท. ถาวร สร้อยลอด สว.(สอบสวน) สภ.บวัใหญ่ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0497 สว.(สอบสวน) สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 23203 0082

68 พ.ต.ท. ทรงธรรม ศรีวงษ์ชัย สว.(สอบสวน) สภ.บา้นเด่ือ จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0228 สว.(สอบสวน) สภ.ทะเมนชัย จว.บรีุรัมย์ 0304 24203 0139

69 พ.ต.ท. ทศพล ธีระเดช สว.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 12204 0263 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.255

70 พ.ต.ท. ทศพล ลุนก าพี้ สวป.สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0065 สวป.สภ.นาโพธิ์ จว.บรีุรัมย์ สบร.339

71 พ.ต.ท. ทองสุข รัตนสีวอ สว.(สอบสวน) สภ.หนิเหล็กไฟ จว.บรีุรัมย์ 0304 24203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.ชานมุาน จว.อ านาจเจริญ 1310 10203 0159

72 พ.ต.ท. ทินกร บรรพตาธิ สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อบุลราชธานี สอบ.640 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0460

73 พ.ต.ท. ทิมากร กตะศิลา สว.สส.สภ.บ าเหนจ็ณรงค์ จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0218 สว.สส.สภ.หนองบวัโคก จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0075

74 พ.ต.ท. ไทคมน ์สถิตค่าย สว.อก.สภ.บา้นเขว้า จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0197 สว.อก.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0144

75 พ.ต.ท. ธนบตัร จันขาว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 24203 0092 สว.(สอบสวน) สภ.น้ าเกล้ียง จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0313



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

76 พ.ต.ท. ธนวัฒน ์ขันธ์ถม สว.สส.สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0314 สวป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ สชย.353

77 พ.ต.ท. ธนวัฒน ์วัฒนะ สว.อก.สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 0304 12318 0417 สว.อก.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 1309 10318 0214

78 พ.ต.ท. ธนาเศรษฐ์ อภวิัชร์ชยังกูร สว.(สอบสวน) สภ.บา้นนา จว.นครนายก 1208 10203 0131 สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0496

79 พ.ต.ท. ธรณ์ธันย์ พิทักษ์วงศ์ สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0203 สว.สส.สภ.ล าดวน จว.สุรินทร์ 0307 12204 0194

80 พ.ต.ท. ธราธิป มุณีชัย สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0099 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0307

81 พ.ต.ท. ธวัชชัย ประพันธมิตร สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10204 0081 สว.สภ.บา้นหนองจอก จว.สุรินทร์ 0307 12201 0373

82 พ.ต.ท. ธาน ีทรพีสิงห์ สว.(สอบสวน) สภ.สูงเนนิ จว.นครราชสีมา 0303 24203 0213 สว.(สอบสวน) สภ.สูงเนนิ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0550

83 พ.ต.ท. ธิติภวินท์ หนแูก้ว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบรีุรัมย์ 1306 10203 0268 สว.สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 0309 12201 0435

84 พ.ต.ท. ธีรยุทธ จรเอ้กา สว.สส.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0152 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0202

85 พ.ต.ท. ธีรสิทธิ์ กัณหา สวป.สภ.บา้นเด่ือ จว.ชัยภมูิ 0302 12202 0075 สว.สส.สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0226

86 พ.ต.ท. ธีระพล เพิ่มพูล สว.(สอบสวน) สภ.ชุมพลบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0297 สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยแถลง จว.นครราชสีมา สนม.632

87 พ.ต.ท. ธีระยุทธ สิงหท์อง สว.อก.สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 0307 12304 0171 สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0117

88 พ.ต.ท. ธีระวัฒน ์คนอุตส่าห์ สว.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ 0302 24203 0096 สว.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0254

89 พ.ต.ท. ธีระวัฒน ์ศรีใส สว.สส.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0187 สว.สส.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0223

90 พ.ต.ท. นคร ถนอมทรัพย์ สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเขียว จว.นครราชสีมา สนม.839 สว.(สอบสวน) สภ.อดุมทรัพย์ จว.นครราชสีมา สนม.313



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

91 พ.ต.ท. นคร ทิพย์โสต สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 10202 0160 สว.สส.สภ.บวัใหญ่ จว.นครราชสีมา สนม.655

92 พ.ต.ท. หญิง นงลักษณ์ โทนสิงห์ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0187 สว.อก.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1305 10318 0054

93 พ.ต.ท. นนทวัฒน ์โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0236 สว.สส.สภ.วังตะเฆ ่จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0073

94 พ.ต.ท. นราธิป เดชาธรธาดา สว.สส.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0514 สว.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 12204 0450

95 พ.ต.ท. นรินทร์ เข็มพรหมมา สว.อก.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0177 สว.อก.สภ.วังตะเฆ ่จว.ชัยภมูิ 1304 10318 0170

96 พ.ต.ท. นตัเทพ ณัณฑะบรรณ สว.สส.สภ.พิบลูมังสาหาร จว.อุบลราชธานี สอบ.483 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0166

97 พ.ต.ท. หญิง นาตยา โชติสนธิ์ สว.อก.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0213 สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10318 0012

98 พ.ต.ท. นติิพัฒน ์พิกุล สว.(สอบสวน) สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0226 สว.(สอบสวน) สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0252

99 พ.ต.ท. นธิิรุจน ์ชัยรัฐนธิิยศ สว.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 12204 0255 สว.สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภมูิ 0302 12201 0374

100 พ.ต.ท. นธิิวัฒน ์ค านนท์ สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ สบร.376 สว.(สอบสวน) สภ.น้ าเกล้ียง จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0279

101 พ.ต.ท. นยิม จันทร์หา สวป.สภ.สะเดา จว.สุรินทร์ 1309 10202 0088 สว.สส.สภ.นาโพธิ์ จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0206

102 พ.ต.ท. นวิัฒน ์ผินสู่ สว.สส.สภ.ประโคนชัย จว.บรีุรัมย์ สบร.384 สว.สภ.โนนเจริญ จว.บรีุรัมย์ 0304 12201 0407

103 พ.ต.ท. บญุเกิด เที่ยงทัศ สว.ฝ่ายนติิการ บก.อก.สกบ. 0301 10305 0047 สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10305 0014

104 พ.ต.ท. บญุชอบ ใจกล้า สว.อก.สภ.พุทไธสง จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0263 สว.อก.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 12318 0381

105 พ.ต.ท. บญุนาค ตราชู สว.(สอบสวน) สภ.ครบรีุ จว.นครราชสีมา สนม.545 สว.(สอบสวน) สภ.ครบรีุ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0539



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

106 พ.ต.ท. บญุมา แสงศรี สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบรีุ 1206 10318 0012 สว.สส.สภ.ทะเมนชัย จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0337

107 พ.ต.ท. บญุยงค์ สอนสุข สว.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0221 สว.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0253

108 พ.ต.ท. บญุเลย เกิดดี สว.อก.สภ.บา้นด่าน จว.บรีุรัมย์ 0304 12318 0416 สว.อก.สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 0305 12304 0077

109 พ.ต.ท. ปภพ ศรีเสน สวป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา สนม.691 สวป.สภ.ครบรีุ จว.นครราชสีมา สนม.535

110 พ.ต.ท. ปรรณพัทธ์ พลอยพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงทาบ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0298 สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0311

111 พ.ต.ท. ประกาย สาทรพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0408 สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0463

112 พ.ต.ท. ประกิจ ชอบขยัน สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.799 สว.(สอบสวน) สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0542

113 พ.ต.ท. ประเทศ โคจ านงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10318 0012 สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0305

114 พ.ต.ท. ประมิน วงศ์แข สว.อก.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 1309 10318 0214 สว.อก.สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 0304 12318 0417

115 พ.ต.ท. ประยงค์ จานชิน สว.(สอบสวน) สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0108 สว.(สอบสวน) สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0309

116 พ.ต.ท. ประยูร ศรีอินทร์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 1303 10306 0032 สว.อก.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 12304 0392

117 พ.ต.ท. ประสงค์ สุมหรัิมย์ สว.(สอบสวน) สน.ล าหนิ 1005 10203 0209 สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0276

118 พ.ต.ท. ประสิทธิ์ หงวนกระโทก สว.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0218 สว.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0538

119 พ.ต.ท. ปญัญา โพธิข า สว.(สอบสวน) สภ.ยางชุมนอ้ย จว.ศรีสะเกษ สศก.293 สว.(สอบสวน) สภ.ยางชุมนอ้ย จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0305

120 พ.ต.ท. ปญัญาภทัริย์ เสียงเสนาะ สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0275 สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0407



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

121 พ.ต.ท. ผล ตลอดไธสง สว.อก.สภ.คูเมือง จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0171 สว.อก.สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0233

122 พ.ต.ท. พงศกร จูมศิลป์ สว.(สอบสวน) สภ.น้ าขุ่น จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0417 สว.(สอบสวน) สภ.น้ าขุ่น จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0467

123 พ.ต.ท. พงศกร เบยีดกลาง สว.สส.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 12204 0314 สว.สส.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0236

124 พ.ต.ท. พงศธร ถนดักิจ สว.อก.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303 12304 0350 สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0013

125 พ.ต.ท. พงศ์วิสิฐ ธนบญุญวงศ์ สว.สส.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0215 สว.สส.สภ.บงึมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0314

126 พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ทองอร่าม สว.สส.สภ.สวาย จว.สุรินทร์ 1309 10204 0077 สว.(สอบสวน) สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 1309 10203 0293

127 พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ พนกิรณ์ สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10202 0081 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10202 0034

128 พ.ต.ท. พนม สิงหเศรษฐกิจ สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0500 สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0547

129 พ.ต.ท. หญิง พรประภา กุลศิริ สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0014 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0186

130 พ.ต.ท. พศิณ ปราบริปู สวป.สภ.บา้นกรวด จว.บรีุรัมย์ สบร.407 สว.(สอบสวน) สภ.สนม จว.สุรินทร์ 1309 10203 0299

131 พ.ต.ท. พันธ์ยศ เถื่อนพังเทียม สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 0303 24203 0231 สว.สภ.สีสุก จว.นครราชสีมา 0303 12201 0657

132 พ.ต.ท. พิจิตร แสงจันทร์ สว.อก.สภ.พยุห ์จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0220 สว.อก.สภ.ลืออ านาจ จว.อ านาจเจริญ 0308 12304 0084

133 พ.ต.ท. พิชัยยุทธ บตุรทุมพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.พนา จว.อ านาจเจริญ สอบ.591 สว.(สอบสวน) สภ.ลืออ านาจ จว.อ านาจเจริญ 1310 10203 0161

134 พ.ต.ท. พิชิต เฉียบแหลม สว.(สอบสวน) สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ สศก.401 สว.(สอบสวน) สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0311

135 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ชูโฉมงาม สว.(สอบสวน) สภ.สนม จว.สุรินทร์ 1309 10203 0299 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ 1309 10203 0332



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

136 พ.ต.ท. พิศาล ศิริวิโรจน์ สว.อก.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0325 สว.อก.สภ.หว้ยราช จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0302

137 พ.ต.ท. พิสัณฑ์ บชูารัมย์ สวป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บรีุรัมย์ สอบ.339 สว.สส.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0067

138 พ.ต.ท. พิสิฐ รักษาพล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 10203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 10203 0158

139 พ.ต.ท. พีรพงศ์ แวงวรรณ สว.สส.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0202 สวป.สภ.ภสิูงห ์จว.ศรีสะเกษ สยส.88

140 พ.ต.ท. พีรวุฒิ มบขุนทด สว.สส.สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0226 สวป.สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ สอบ.320

141 พ.ต.ท. ไพศาล ปนัเร็ว สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0489 สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0535

142 พ.ต.ท. ไพศาล อัยรา สว.(สอบสวน) สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 24203 0243 สว.(สอบสวน) สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0536

143 พ.ต.ท. ภณภทัร รัตนศรี สว.สส.สภ.ปา่ต้ิว จว.ยโสธร 0305 12204 0106 สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10202 0081

144 พ.ต.ท. ภกัดี ศรีทรัพย์ สว.สส.สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0239 สวป.สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา 1305 10202 0095

145 ว่าที่ พ.ต.ท. ภเูทพ แสดรัมย์ สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 10204 0309 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0214

146 พ.ต.ท. ภษูิต เกตุสูงเนนิ สว.อก.สภ.วังน้ าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 12304 0397 สว.อก.สภ.หนองบวัแดง จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0234

147 พ.ต.ท. มงคล บรูาณ สว.กก.ปฎิบัติการอาชญากรรมพิเศษ บก.สส.สตม. 2408 10202 0142 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0010

148 พ.ต.ท. มงคล ละเหลา สว.(สอบสวน) สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0276 สว.(สอบสวน) สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0308

149 พ.ต.ท. มนตรี มามี สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรง จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0403 สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรง จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0456

150 พ.ต.ท. มนสั พิศชวนชม สว.(สอบสวน) สภ.พิบลูมงัสาหาร จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0399 สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0453



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

151 ว่าที่ พ.ต.ท. มานะ อังกาบเพ็ชร สว.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.3 3304 10203 0094 สว.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0455

152 พ.ต.ท. มิตรชัย บญุล้ า สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 0305 24203 0033 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 1307 10203 0161

153 พ.ต.ท. เมธาสิทธิ์ วงศ์ปดัสา สว.(สอบสวน) สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี สอบ.604 สว.(สอบสวน) สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0458

154 พ.ต.ท. ยศพล นาดูน สว.สส.สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0238 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0059

155 พ.ต.ท. ยอดชาย โสมค า สว.สส.สภ.นางรอง จว.บรีุรัมย์ สบร.452 สวป.สภ.นางรอง จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0425

156 พ.ต.ท. ยันต์ยงค์ นามโคตร สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร สยส.111 สว.(สอบสวน) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 1307 10203 0162

157 พ.ต.ท. ยุทธศักด์ิ ค าศักด์ิดา สว.สส.สภ.นาโพธิ์ จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0206 สวป.สภ.สะเดา จว.สุรินทร์ 1309 10202 0088

158 พ.ต.ท. หญิง ยุพิน มาปเต สว.อก.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0414 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0187

159 พ.ต.ท. เย็น สายจันทร์ สว.อก.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0163 สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0013

160 พ.ต.ท. รวิพล ยูงทอง สวป.สภ.วังตะเฆ ่จว.ชัยภมูิ 1304 10202 0072 สวป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภมูิ สชย.255

161 พ.ต.ท. รัฐพงษ์ ค าขาว สวป.สภ.วังหนิ จว.ศรีสะเกษ สสน.223 สวป.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.354

162 พ.ต.ท. รัฐพงษ์ พรมมี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.255 สว.(สอบสวน) สภ.ชุมพลบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0331

163 พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ ธีรสิริพัฒน์ สว.สส.สภ.ทะเมนชัย จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0337 สว.สส.สภ.ทมอ จว.สุรินทร์ 1309 10204 0085

164 พ.ต.ท. ราชศักด์ิ ทองวิไล สว.อก.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0173 สว.สส.สภ.ศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0247

165 พ.ต.ท. รุ่งทิพย์ รบศึก สว.สส.สภ.บา้นบวั จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0069 สว.สส.สภ.ถาวร จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0067



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

166 พ.ต.ท. รุ่งเพชร โรคนอ้ย สว.สส.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี สอบ.675 สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 0309 12202 0465

167 พ.ต.ท. รุ่งโรจน ์วิเศษชาติ สว.สส.สภ.น้ าขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0342 สว.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 0309 12201 0438

168 พ.ต.ท. รุจ วุฒสังข์ ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภาค2 2503 10202 0342 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0011

169 พ.ต.ท. วรยุทธ จันทร์สวัสด์ิ สว.สส.สภ.นาโพธิ ์อ.บุณฑริก จว.อบุลราชธานี 1311 10204 0073 สว.สส.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0202

170 พ.ต.ท. หญิง วฤณพร ศรีนเุคราะห์ สว.อก.สภ.หว้ยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0283 สว.อก.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 0305 12304 0060

171 พ.ต.ท. วสิษฐ์พล คงครบ สว.สส.สภ.เมืองบวั จว.สุรินทร์ 1309 10204 0093 สว.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 12204 0263

172 พ.ต.ท. วัชรพล เชียงพฤกษ์ สว.อก.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0204 สว.อก.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0168

173 พ.ต.ท. วัฒนศักด์ิ บตุรโคตร สว.สส.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0322 สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10204 0080

174 พ.ต.ท. วัฒนะ วรรณประดิษฐ์ สว.สส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา สนม.580 สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10204 0243

175 พ.ต.ท. วัฒนา พลกันยา สว.สส.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม 0404 12204 0152 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0203

176 พ.ต.ท. วันชัย สมเทพ สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0158 สว.สส.สภ.พิบลูมังสาหาร จว.อุบลราชธานี สอบ.483

177 พ.ต.ท. วัลลภ คาจะโปะ สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเขียว จว.นครราชสีมา 1305 10203 0506 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเขยีว จว.นครราชสีมา 1305 10203 0540

178 พ.ต.ท. วัลลภ ปกัสาร สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0305 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10318 0014

179 พ.ต.ท. วารี ไหว้พรหม สว.อก.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12304 0009 สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10305 0015

180 พ.ต.ท. วิเชษต์ เกิดเกตุ สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10318 0323 สว.อก.สภ.ยางชุมนอ้ย จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0252



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

181 พ.ต.ท. วิเชียร พรหนองแสน สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1210 10203 0242 สว.(สอบสวน) สภ.บา้นด่าน จว.บรีุรัมย์ 0304 12203 0032

182 พ.ต.ท. วิญญู พื้นหนิลาด สว.(สอบสวน) สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ สชย.386 สว.(สอบสวน) สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0258

183 พ.ต.ท. วิทยา อินเที่ยง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0020 สวป.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 12202 0021

184 พ.ต.ท. วิทวัฒน ์แก้วเหลา สว.(สอบสวน) สภ.ศีขรภมูิ จว.สุรินทร์ สสร.419 สว.(สอบสวน) สภ.ศีขรภมูิ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0333

185 พ.ต.ท. วิทูรย์ พาพลงาม สว.(สอบสวน) สภ.หนองบวัแดง จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0229 สว.(สอบสวน) สภ.หนองบวัแดง จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0256

186 พ.ต.ท. วินยั อุปฮาต สว.(สอบสวน) สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0230 สว.(สอบสวน) สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0260

187 พ.ต.ท. วิภกัด์ิ เท่ียงคาม สว.อก.สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0281 สว.อก.สภ.นางรอง จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0196

188 ว่าที่ พ.ต.ท. วิโรจน ์หมัน่ดี สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.245 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0033

189 พ.ต.ท. วิศรุต รัตนบ ารุง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี สอบ.670 สวป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี สอบ.463

190 พ.ต.ท. วิศิษฐ ชิณปตัร สว.(สอบสวน) สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0509 สว.(สอบสวน) สภ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จว.บรีุรัมย์ สบร.533

191 พ.ต.ท. วิษณุ แวดอุดม สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา สบร.237 สว.(สอบสวน) สภ.บวัใหญ่ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0543

192 พ.ต.ท. วีรยุทธ ทรัพย์แสงส่ง สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี สอบ.414 สว.สส.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0322

193 พ.ต.ท. วุฒิ ลาผ่าน สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10318 0016 สว.อก.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี 0309 12318 0454

194 พ.ต.ท. วุฒิชัย ปจัจัยโคนงั สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 12202 0722 สว.สส.สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0239

195 พ.ต.ท. วุฒิชัย เยิมสูงเนนิ สว.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0224 สว.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0259



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

196 พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ปานาลาด สว.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0414 สว.(สอบสวน) สภ.พุทไธสง จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0312

197 พ.ต.ท. ไวพจน ์สุชาครีย์กุล สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0276 สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0310

198 พ.ต.ท. ศรชัย พินจิมนตรี สว.(สอบสวน) สภ.น้ ายืน จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0411 สว.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0466

199 พ.ต.ท. ศรศักด์ิ พากระโทก สว.(สอบสวน) สภ.บา้นเขว้า จว.ชัยภมูิ สชย.291 สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ สบร.376

200 พ.ต.ท. ศรายุทธ สุยะลา สว.อก.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0291 สวป.สภ.พยุห ์จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0013

201 พ.ต.ท. หญิง ศรินทิพย์ สายดวง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0011 สว.อก.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0279

202 พ.ต.ท. หญิง ศศินนัท์ ล าดับพงศ์ สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10318 0013 สว.อก.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 12304 0147

203 พ.ต.ท. ศุภชัย มุทาพร สวป.สภ.นาโพธิ์ อ.พิบลูมงัสาหาร จว.อบุลราชธานี 0309 12202 0114 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 10203 0389

204 พ.ต.ท. ศุภณัฐ สุนทรกูล สว.อก.สภ.นางรอง จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0196 สว.สส.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 1309 10204 0083

205 พ.ต.ท. สกลณัฏฐ ปตัตาเทศา สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0272 สว.(สอบสวน) สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 23203 0061

206 พ.ต.ท. สมถวิล แสนโคตร สว.อก.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0184 สว.อก.สภ.เมืองยโสธร 0305 12304 0009

207 พ.ต.ท. สมบรูณ์ พรหมบตุร สว.(สอบสวน) สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 1309 10203 0293 สว.(สอบสวน) สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 1309 10203 0330

208 พ.ต.ท. สมบรูณ์ พิมพ์ภกัดี สว.สส.สภ.บวัใหญ่ จว.นครราชสีมา สนม.655 สว.สส.สภ.ครบรีุ จว.นครราชสีมา สนม.540

209 พ.ต.ท. สมฤกษ์ บ าเหนจ็พันธ์ สว.สส.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0285 สว.สส.สภ.บา้นค่าย จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0261

210 พ.ต.ท. สมศักด์ิ รักพวกกลาง สว.(สอบสวน) สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.กดุขา้วปุน้ จว.อบุลราชธานี สอบ.652



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

211 พ.ต.ท. สมศักด์ิ วิเศษดี สว.(สอบสวน) สภ.ล าปลายมาศ จว.บรีุรัมย์ สบร.476 สว.(สอบสวน) สภ.ล าปลายมาศ จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0313

212 ว่าที่ พ.ต.ท. สยาม สารศรี สวป.สภ.ศีขรภมูิ จว.สุรินทร์ สสร.406 สวป.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ สบร.480

213 พ.ต.ท. สรรเพชญ นามจันดา สว.(สอบสวน) สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0416 สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0462

214 ว่าที่ พ.ต.ท. สฤษด์ิ โนนคู่เขตโขง สว.(สอบสวน) สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0097 สว.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.273

215 พ.ต.ท. สันต์นที กาญจนาภา สวป.สภ.ทมอ จว.สุรินทร์ 1309 10202 0084 สว.สภ.คลองไผ่ จว.นครราชสีมา 0303 12201 0654

216 พ.ต.ท. สันติพงศ์ บวัหมืน่ชล สว.กก.ปฎิบัติการอาชญากรรมพิเศษ บก.สส.สตม. 2408 10202 0137 สว.อก.สภ.บา้นบวั จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0164

217 พ.ต.ท. สากล บ ารุงพานชิย์ สว.อก.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา 0303 12304 0279 สวป.สภ.หนองบวัระเหว จว.ชัยภมูิ สชย.297

218 พ.ต.ท. สามารถ วงศ์ประทุมมาลย์ สว.สส.สภ.ครบรีุ จว.นครราชสีมา สนม.540 สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 12204 0693

219 พ.ต.ท. ส าราญ เคหารมย์ สว.(สอบสวน) สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี สอบ.731 สวป.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี สอบ.722

220 พ.ต.ท. ส าราญ ธรรมวุธ สว.สส.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.761 สว.สส.สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา สนม.742

221 พ.ต.ท. สิงหา สุตาสุข สว.สส.สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 0305 12204 0082 สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305 12202 0137

222 พ.ต.ท. สิทธิกร พงศ์สุวรรณ สว.สส.สภ.ชุมพลบรีุ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0160 สวป.สภ.คูเมือง จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0436

223 พ.ต.ท. หญิง สุขรดา กองแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 10203 0388 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 10203 0451

224 พ.ต.ท. สุทธิรักษ์ โพธิ์แดง สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 24203 0103 สว.สส.สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 10204 0092

225 พ.ต.ท. สุทัศน ์สายกระสุน สว.(สอบสวน) สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0279 สว.(สอบสวน) สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0315



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

226 พ.ต.ท. สุเทพ ปรางศรี สว.(สอบสวน) สภ.บงึมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0118 สว.(สอบสวน) สภ.บงึมะลู จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0316

227 พ.ต.ท. สุเทพ พวงศรี สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10204 0080 สว.สภ.คันไร่ จว.อุบลราชธานี 0309 12201 0439

228 พ.ต.ท. สุนทร พงษ์วิเศษ สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี สอบ.782 สวป.สภ.บณุฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.686

229 พ.ต.ท. สุพจน ์เพียงกระโทก สว.(สอบสวน) สภ.หวัทะเล จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0234 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเขยีว จว.นครราชสีมา สนม.839

230 พ.ต.ท. สุภเวช ชูอาวุธ สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 24203 0212 สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 1305 10203 0546

231 พ.ต.ท. สุภาพ อาสา สว.(สอบสวน) สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร สยส.163 สว.(สอบสวน) สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 1307 10203 0164

232 พ.ต.ท. สุรกาญจน ์กระจ่าง สว.อก.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0387 สว.อก.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 12304 0337

233 พ.ต.ท. สุรพงศ์ ปะรินรัมย์ สว.สส.สภ.หนองสองหอ้ง จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0353 สว.สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0385

234 พ.ต.ท. สุรพรชัย วงศ์ผาคุณ สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.346 สว.สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา 0303 12201 0664

235 ว่าที่ พ.ต.ท. สุรพศ ผมหอม สว.(สอบสวน) สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 1309 10203 0294 สว.(สอบสวน) สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 1309 10203 0334

236 พ.ต.ท. สุระชัย กมลวิบลูย์ สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กาญจนบรีุ 1704 10203 0237 สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0275

237 พ.ต.ท. สุริยัน ค าสอน สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 0309 12202 0465 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0165

238 พ.ต.ท. สุวรรณ์โชติ พันธุ์ศรี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบรีุ 1108 10203 0166 สว.สส.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 12204 0506

239 พ.ต.ท. เสริมศักด์ิ มุง่เงินทอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 10202 0072 สว.(สอบสวน) สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 10203 0513

240 ว่าที่ พ.ต.ท. แสงหรัิณย์ แก้วดี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.256 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 1309 10203 0307



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

241 พ.ต.ท. หญิง หนึง่ฤทัย สัณหจันทร์ สว.อก.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0205 สว.อก.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0197

242 พ.ต.ท. อดุลย์ สุวโรจนว์รกิจ สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 1307 10203 0142 สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 1307 10203 0163

243 พ.ต.ท. อติวรรต ศรีเมือง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0277 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0306

244 พ.ต.ท. อธิสรรค์ โพธิ์ศรี สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0729 สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 12202 0691

245 พ.ต.ท. อนสุรณ์ ยนต์สถิตย์กุล สวป.สภ.ประโคนชัย จว.บรีุรัมย์ สบร.379 สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0272

246 พ.ต.ท. อโนชา สรรศรี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 10203 0389 สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0457

247 ว่าที่ พ.ต.ท. อภสิิทธิ์ สิงคเสลิต สวป.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10202 0072 สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0405

248 พ.ต.ท. อรรณพ มณีวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ภสิูงห ์จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0283 สว.(สอบสวน) สภ.ภสิูงห ์จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0314

249 พ.ต.ท. อลงกต งามกิ่ง สว.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0413 สว.(สอบสวน) สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0454

250 พ.ต.ท. อลงกรณ์ นนัตา สว.(สอบสวน) สภ.ไพรบงึ จว.ศรีสะเกษ สศก.391 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 10203 0534

251 ว่าที่ พ.ต.ท. อัฒชัย รสจันทร์ สว.(สอบสวน) สภ.หัวตะพาน จว.อ านาจเจริญ สอบ.555 สว.(สอบสวน) สภ.หัวตะพาน จว.อ านาจเจริญ 1310 10203 0162

252 พ.ต.ท. อาคม สุขแล้ว สว.(สอบสวน) สน.พญาไท 1003 10203 0173 สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ สสร.369

253 พ.ต.ท. อาทิตย์ ทองสาร สวป.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภมูิ สชย.322 สวป.สภ.เมืองชัยภมูิ 0302 12202 0384

254 พ.ต.ท. อ านวย นนัทา สว.อก.สภ.ยางชุมนอ้ย จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0252 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10318 0323

255 พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง สว.สส.สภ.ถาวร จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0067 สว.(สอบสวน) สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0279



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

256 พ.ต.ท. อิทธิพล กระจายศรี สว.(สอบสวน) สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0296 สว.(สอบสวน) สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0329

257 พ.ต.ท. อุกกฤษฏ ์แพงไธสง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.471 สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10204 0241

258 พ.ต.ท. อุทิน ประชานารถ สว.(สอบสวน) สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0503 สว.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ 0302 24203 0096

259 พ.ต.ท. อุบล ปรึกษา สว.ธร.กก.ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ. 1014 10318 0183 สว.อก.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร 0305 12304 0109

260 พ.ต.ท. เอกบดินทร์ โคตรมุงคุณ สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10318 0008 สว.อก.สภ.เมืองอ านาจเจริญ สอบ.529

261 พ.ต.ท. เอกสิทธิ์ พลงาม สว.สส.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร 0305 12204 0074 สว.วิเคราะห์ขา่วและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 10204 0019

262 พ.ต.ท. เอนก พิมภกัดี สวป.สภ.ละหานทราย จว.บรีุรัมย์ สบร.419 สวป.สภ.ปะค า จว.บรีุรัมย์ สบร.504

263 พ.ต.ต. หญิง กนกวรรณ พลทามูล สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.3 1303 10318 0021 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32340 0091

264 พ.ต.ต. กฤษฎา ธรรมโรจน์ สว.(สอบสวน) สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0076 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0312

265 พ.ต.ต. กฤษณพล พีระพันธ์ สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.493 สวป.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0161

266 วา่ที่ พ.ต.ต. กาญจน ์จันทะสาร สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0158 สว.อก.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0316

267 วา่ที่ พ.ต.ต. กิตติ วิสีปตัน์ สวป.สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 0305 12202 0142 สวป.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี สอบ.572

268 พ.ต.ต. กิตติคม เกตุชาติ สวป.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ สบร.480 สวป.สภ.ล าปลายมาศ จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0430

269 พ.ต.ต. กิตตินนัท์ พ่วงมาลี สว.สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภมูิ 0302 12201 0374 สว.สภ.บา้นเพชร จว.ชัยภมูิ 0302 12201 0370

270 พ.ต.ต. กิตติศักด์ิ ญาติวังกุ่ม สว.สส.สภ.วังตะเฆ ่จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0073 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0158



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

271 พ.ต.ต. กิตติศักด์ิ พิมพ์ดี สว.อก.สภ.บา้นทัพไทย จว.สระแก้ว 1211 10318 0121 สว.อก.สภ.ปา่ต้ิว จว.ยโสธร 0305 12304 0100

272 พ.ต.ต. กู้เกียรติ คิดกล้า สว.สส.สภ.คง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0301 สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0724

273 พ.ต.ต. เกชา ราษฎรนยิม สว.กก.1 บก.สอท.1 3302 10204 0028 สว.สส.สภ.สวาย จว.สุรินทร์ 1309 10204 0077

274 พ.ต.ต. ไกรศร ประค านอก สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา สนม.336 ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยควบคุมฝูงชน กก .ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 10202 0164

275 พ.ต.ต. ขจร แรงจบ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 1309 10203 0307 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ 1309 10203 0326

276 พ.ต.ต. เขตคงรัฐ ธรรมสัตย์ สว.กลุ่มงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ผอ. 0202 10309 0019 สว.อก.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0205

277 พ.ต.ต. จรัญ ใจสันทัด สว.กก.5 บก.ส.1 2302 10204 0195 สว.อก.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0213

278 พ.ต.ต. จักรายุธ สียางนอก สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0496 สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0541

279 พ.ต.ต. หญิง จิรนนัท์ วัชรเรืองรัตน์ สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 10318 0057 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ 1304 10318 0013

280 พ.ต.ต. จิรประวัติ บญุรินทร์ สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12205 0010 สว.สส.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0265

281 วา่ที่ พ.ต.ต. จิรยุทธ แสวงศรี สวป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี สอบ.463 สวป.สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.443

282 วา่ที่ พ.ต.ต. จิรโรจน ์ผลบญุรัตนพงศ์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0044 สวป.สภ.บวัลาย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0085

283 พ.ต.ต. เจตนอ์นชุา ดวงโสมา สว.(ปฏบิติังาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0122 สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12205 0010

284 พ.ต.ต. ฉัตรชัย เขตจัตุรัส สว.สส.สภ.บา้นเด่ือ จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0270 สว.สส.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ สชย.273

285 พ.ต.ต. เฉลิมพล บญุไชยโย สว.อก.สภ.เสนางคนคิม จว.อ านาจเจริญ 0308 12304 0093 สว.อก.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10318 0196



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

286 พ.ต.ต. ชนะชัย ใจกล้า สว.กก.1 บก.สอท.1 3302 10204 0030 สวป.สภ.นาโพธิ ์อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0114

287 พ.ต.ต. ชนดุม เครือสิงห์ สวป.สภ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา สนม.324 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0058

288 พ.ต.ต. ชรินทร์ เดชฤทธิ์ สว.สส.สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 0307 12204 0176 สว.สส.สภ.เพี้ยราม จว.สุรินทร์ 1309 10204 0091

289 พ.ต.ต. หญิง ชวนฝัน ศรีสุข สว.อก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0158 สว.อก.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0173

290 พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์ ทุดบญุ สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.263 สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.238

291 พ.ต.ต. ชาตรี เขียวงาม สว.กก.วเิคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สอท.1 3302 10204 0166 สวป.สภ.เสนางคนคิม จว.อ านาจเจริญ สอบ.560

292 พ.ต.ต. ชาย ศรีดามณี สว.สส.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0330 สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0394

293 วา่ที่ พ.ต.ต. ช านาญ ไชยสิทธิ์ สวป.สภ.บา้นเปา้ จว.ชัยภมูิ 0302 12202 0074 สวป.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภมูิ 1304 10202 0076

294 พ.ต.ต. ชุติเดช นนัทวงษ์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0046 สว.สส.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.260

295 พ.ต.ต. โชติชัย แดงงาม สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0011 สว.อก.สภ.น้ าเกล้ียง จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0180

296 พ.ต.ต. ญาณวุฒิ ชินทุมพงษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0010 สว.อก.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 12304 0309

297 พ.ต.ต. หญิง ฐาปน ีอุบลพงษ์ สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 10318 0045 สว.อก.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12318 0384

298 พ.ต.ต. ณภทัร สุทธิธนากูล สว.(สอบสวน) สภ.ทะเมนชัย จว.บรีุรัมย์ 0304 24203 0139 สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0314

299 พ.ต.ต. หญิง ณภาภชั อัคพิน สว.อก.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 12304 0309 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.3 1312 10318 0020

300 วา่ที่ พ.ต.ต. ณรงค์ สาลการ สว.อก.สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0233 สว.อก.สภ.คูเมือง จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0171



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

301 พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ถ่อนกิ่ง สวป.สภ.บา้นหนั จว.นครราชสีมา 1305 10202 0087 สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0717

302 พ.ต.ต. ณัฏฐพล วรรณทวี สว.สส.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ สศก.276 สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.412

303 วา่ที่ พ.ต.ต. ณัฐพร เขียวเกษม สว.สส.สภ.บ้านหันห้วยทราย จว.นครราชสีมา 1305 10204 0098 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0044

304 พ.ต.ต. ณัฐพล ศรีนอ้ย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 24203 0129 สว.(สอบสวน) สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0335

305 วา่ที่ พ.ต.ต. ณัฐสิทธิ์ บวัจูม สว.สส.สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ สสร.334 สว.สส.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ สศก.276

306 พ.ต.ต. ดนยั บตุรี สวป.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี สอบ.572 สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0395

307 พ.ต.ต. เตรียมศักด์ิ ศรีจันทร์ชัย สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0717 สวป.สภ.บา้นหนั จว.นครราชสีมา 1305 10202 0087

308 วา่ที่ พ.ต.ต. ถนอมจิตร กันยายน สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท. 0704 10305 0025 สว.(สอบสวน) สภ.ชุมพลบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0297

309 พ.ต.ต. ถาวร ผักกูด สวป.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0487 สวป.สภ.ทมอ จว.สุรินทร์ 1309 10202 0084

310 พ.ต.ต. ทนงศักด์ิ ยะสูงเนนิ สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12202 0401 สว.สส.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 12204 0537

311 พ.ต.ต. ทวิช อินทร์ประสิทธิ์ สว.สภ.หนองไทร จว.บรีุรัมย์ 0304 12201 0406 สว.สส.สภ.ชุมแสง จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0071

312 วา่ที่ พ.ต.ต. หญิง ทศพร จันทร สว.ฝ่ายตรวจฯ ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0044 สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.3 1303 10318 0019

313 วา่ที่ พ.ต.ต. ทองค า สืบส าราญ สว.อก.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี 0309 12318 0454 สว.อก.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0286

314 วา่ที่ พ.ต.ต. หญิง ทัศนยี์ ศรีสังข์ สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 10318 0012 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0158

315 พ.ต.ต. ธงชัย จวนเจริญ สว.อก.สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ สขก.293 สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา สนม.636



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

316 วา่ที่ พ.ต.ต. ธงรัฐฐ์ เขียวสนาม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 1205 10203 0201 สว.(สอบสวน) สภ.นางรอง จว.บรีุรัมย์ 1306 10203 0309

317 พ.ต.ต. ธนากร ดาสันทัด สว.สส.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.260 สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0173

318 พ.ต.ต. ธนากร ตุ่นนิม่ สว.สส.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0210 สวป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี สอบ.494

319 พ.ต.ต. ธีระพงศ์ วรสุทธิ์พิศาล สว.กก.สส.บก.ตม.4 2405 10204 0361 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0008

320 พ.ต.ต. นพดล ศิริสูงเนนิ สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10202 0082 สวป.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.792

321 พ.ต.ต. นพธิพล สายสุด สว.สส.สภ.หนองบวัแดง จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0239 สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 12202 0160

322 วา่ที่ พ.ต.ต. นพรัตน ์ลัคษร สวป.สภ.พลับพลาชัย จว.บรีุรัมย์ ปขก.1715 สว.สส.สภ.ประโคนชัย จว.บรีุรัมย์ สบร.384

323 พ.ต.ต. นรินทร์ รัตนสุวรรณ สว.ฝอ.บก.น.3 1005 10403 0017 สว.สส.สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 0305 12204 0082

324 พ.ต.ต. นทัธวุธ ค าปาน สวป.สภ.เสนางคนคิม จว.อ านาจเจริญ สอบ.560 สว.(สอบสวน) สภ.หัวตะพาน จว.อ านาจเจริญ สอบ.555

325 พ.ต.ต. นนัทสาร เพ็งพันธ์ สว.สส.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0178 สว.สส.สภ.ภสิูงห ์จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0240

326 พ.ต.ต. นติินยั โพธิบตุร สว.กก.วเิคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 10204 0167 สว.สส.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร 0305 12204 0074

327 พ.ต.ต. นพินธ์ ทองยืน สว.(สอบสวน) สภ.กดุข้าวปุ้น จว.อบุลราชธานี สอบ.652 สว.(สอบสวน) สภ.กดุขา้วปุน้ จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0461

328 วา่ที่ พ.ต.ต. นยิม โลมรัตนา สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 12204 0693 สวป.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา สสน.213

329 พ.ต.ต. นวิัติ บพุเต สว.สส.สภ.บา้นด่าน จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0320 สว.กก.สส.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0033

330 วา่ที่ พ.ต.ต. หญิง เนตรดาว จิระกิจ สว.อก.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 12318 0381 สว.อก.สภ.พุทไธสง จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0263



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

331 วา่ที่ พ.ต.ต. บญุรอด มณฑา สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ สสร.369 สว.สส.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 12204 0314

332 พ.ต.ต. บญุลือ ม่วงศรี สว.อก.สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0221 สวป.สภ.ล าดวน จว.สุรินทร์ สสร.317

333 พ.ต.ต. บญุอุ้ม ทองผุย สวป.สภ.เขาหนิซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0053 สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี สอบ.670

334 พ.ต.ต. ปภงักร ปรีชากุลวงษ์ สว.สภ.คลองไผ่ จว.นครราชสีมา 0303 12201 0654 สว.สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 0303 12201 0656

335 พ.ต.ต. ประดิษฐ์ อบอุ่น สว.สส.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0265 สว.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.239

336 พ.ต.ต. ประภทัร พูนวรรณกุล สว.สส.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0379 สว.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0330

337 พ.ต.ต. ประมูล ฉ่ าจอหอ สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0013 สว.อก.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303 12304 0350

338 พ.ต.ต. ประยุทธ สอนสวาท สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 10202 0079 สว.สส.สภ.เมืองบวั จว.สุรินทร์ 1309 10204 0093

339 วา่ที่ พ.ต.ต. ประวัติ มรรคสันต์ สว.อก.สภ.เมืองยโสธร 0305 12304 0009 สว.อก.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0204

340 วา่ที่ พ.ต.ต. ประสาร มณีวรรณ์ สวป.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 12202 0021 สวป.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 10202 0064

341 พ.ต.ต. ประสิทธิ์ สุวงศ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10305 0015 สว.(สอบสวน) สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.268

342 วา่ที่ พ.ต.ต. ปรีชา บญุสุระ สว.สส.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 12204 0537 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 10202 0072

343 พ.ต.ต. ปรีชาชนะ ไหมทอง สว.สส.สภ.ศีขรภมูิ จว.สุรินทร์ สสร.411 สว.(สอบสวน) สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0292

344 พ.ต.ต. ปองพล พิทยภวูไนย สว.สส.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ สชย.273 สว.สส.สภ.หนิดาด จว.นครราชสีมา 1305 10204 0086

345 พ.ต.ต. ปญัญา วรรณสุทธิ์ สว.อก.สภ.น้ าปลีก จว.อ านาจเจริญ 1310 10318 0045 สวป.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร สยส.192



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

346 พ.ต.ต. หญิง ปาณรดา ครองปญัญา สว.ฝ่ายความร่วมมอืและกจิการระหว่างประเทศ ตท. 0102 10320 0103 สว.อก.สภ.เนนิสง่า จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0189

347 พ.ต.ต. หญิง ปาลิดา นนัทอุมาลี สว.อก.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 10318 0058 สว.อก.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.461

348 พ.ต.ต. หญิง ปณุณดา มนต์ดี สว.อก.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 12304 0147 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10318 0013

349 พ.ต.ต. พงศกร พิณทอง สวป.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ สอบ.770 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10202 0167

350 พ.ต.ต. พงษ์ธร ใหญ่นอก สวป.สภ.บวัลาย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0085 สวป.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0726

351 พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ บญุล้ า สวป.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร สยส.168 สว.สส.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร 0305 12204 0114

352 พ.ต.ต. พงษ์สิทธิ์ อนนัเต่า สว.อก.สภ.หนองบวัแดง จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0234 สว.สภ.บา้นแก้ง จว.ชัยภมูิ 0302 12201 0371

353 พ.ต.ต. หญิง พชรพร ทูลไธสง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0038 สว.อก.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 10318 0066

354 วา่ที่ พ.ต.ต. พันธศักด์ิ ใสจันทึก สว.สส.สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา สนม.742 สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0292

355 พ.ต.ต. พินจิ ท าทอง สว.อก.สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0205 สว.(สอบสวน) สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ สชย.386

356 วา่ที่ พ.ต.ต. พิสูจน ์นนัทศักด์ิภญิโญ สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305 12202 0137 สวป.สภ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา สนม.324

357 พ.ต.ต. เพชรพนม ไกยวรรณ์ สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 12202 0709 สว.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0218

358 พ.ต.ต. หญิง เพ็ญนภา เพ็ญสุข อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32346 0082 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32344 0076

359 พ.ต.ต. ไพฑูรย์ บดุดาเพศ สวป.สภ.พิบลูมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0471 สวป.สภ.หว้ยข่า จว.อุบลราชธานี 1311 10202 0066

360 พ.ต.ต. ภวูนาท ลุผล สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0037 สว.สส.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0077



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

361 พ.ต.ต. มนต์ชัย อิ่มชัย สวป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0159 สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.772

362 พ.ต.ต. มนสั บญุทศ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10326 0014 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10326 0015

363 พ.ต.ต. มิตรชัย ประสงค์ศรี สวป.สภ.ปะค า จว.บรีุรัมย์ สบร.504 สวป.สภ.ละหานทราย จว.บรีุรัมย์ สบร.419

364 วา่ที่ พ.ต.ต. ยรรยง เทวโลก นว.(สบ 2) ตร. 0100 10323 0128 ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 1303 10306 0032

365 พ.ต.ต. รชต นวลหอม สว.ฝกค.บก.กค.ภ.3 1312 10305 0021 สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10305 0016

366 พ.ต.ต. รัชพงศ์ ดอกสันเทียะดี สวป.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา สสน.213 สว.สส.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.761

367 พ.ต.ต. รัฐกร โอษฐ์เจษฎา สว.อก.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 1305 10318 0062 สว.อก.สภ.วังน้ าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 12304 0397

368 พ.ต.ต. รัฐสภา จันทนกุูล สว.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.239 สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10202 0174

369 วา่ที่ พ.ต.ต. หญิง ลลดา เทวิวัฒน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 10318 0008 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.3 1312 10326 0012

370 พ.ต.ต. วชิรวิทย์ พวงประโคน สวป.สภ.หนิเหล็กไฟ จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0100 สว.(สอบสวน) สภ.หนิเหล็กไฟ จว.บรีุรัมย์ 0304 24203 0135

371 พ.ต.ต. หญิง วชิรศรณ์ จันทรวิรุฬห์ สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0096 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0139

372 พ.ต.ต. วนาสันต์ ประสพหมู่ สว.สส.สภ.หวัทะเล จว.ชัยภมูิ 1304 10204 0079 สว.สส.สภ.บ าเหนจ็ณรงค์ จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0218

373 พ.ต.ต. วรวิทย์ มัชฌิมา สว.สส.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ 0308 12204 0072 สว.(สอบสวน) สภ.ลืออ านาจ จว.อ านาจเจริญ 1310 10203 0141

374 พ.ต.ต. วสันต์ โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.เมืองยโสธร สยส.104 สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10204 0080

375 พ.ต.ต. วัฒนา ไวยวุฒินนัท์ สว.สส.สภ.ช าน ิจว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0193 สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา สนม.679



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

376 พ.ต.ต. วาทิต ธามณี สว.อก.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ 0308 12304 0067 สว.อก.สภ.เสนางคนคิม จว.อ านาจเจริญ 0308 12304 0093

377 พ.ต.ต. วิชัย ประเสริฐสังข์ สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 10202 0133 สวป.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภมูิ สชย.322

378 พ.ต.ต. วิทยา บญุช่วย สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยราช จว.บรีุรัมย์ สบร.297 สว.(สอบสวน) สภ.บา้นเขว้า จว.ชัยภมูิ สชย.291

379 พ.ต.ต. วินยั ประทุมพิมพ์ สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งศรีอดุม จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0415 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี สอบ.423

380 พ.ต.ต. วินยั ใฝ่ฝัน สว.สส.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0223 สว.สส.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0187

381 พ.ต.ต. วิรัตน ์เหระวัน สว.สส.สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ สชย.341 สว.สส.สภ.วังน้ าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 12204 0402

382 พ.ต.ต. วิสุทธิพงศ์ พื้นแสน สว.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0149 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0046

383 พ.ต.ต. หญิง ศกุนตลา ปาซิโร สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0008 สว.อก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0158

384 พ.ต.ต. ศรีอ านาจ จอมแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ สอบ.779 สว.(สอบสวน) สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ 1310 10203 0160

385 วา่ที่ พ.ต.ต. ศักด์ิชาย กิตติอุดมพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ สบร.533 สว.(สอบสวน) สภ.ช าน ิจว.บรีุรัมย์ สบร.541

386 พ.ต.ต. ศิวัช กัญญาพันธ์ สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10202 0174 สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12202 0401

387 พ.ต.ต. สทรัตน ์แก่นดี สว.สส.สน.ดุสิต สน.1-502 สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.245

388 พ.ต.ต. สมเกียรติ นาเจริญ สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0260 สว.(สอบสวน) สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา 1305 10203 0545

389 พ.ต.ต. สมชาย กล่ินจรูญ สว.กก.1 บก.สอท.1 3302 10204 0029 สว.สส.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ 0308 12204 0072

390 วา่ที่ พ.ต.ต. สมชาย ตอมพุทรา สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 10318 0009 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0171



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

391 พ.ต.ต. สมชาย สมสุขสุวรรณ สว.กก.3 บก.สอท.5 3306 10204 0084 สวป.สภ.บา้นกรวด จว.บรีุรัมย์ สบร.407

392 พ.ต.ต. สมบติั พงษ์วิเศษ สว.อก.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0168 สว.(สอบสวน) สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0076

393 พ.ต.ต. สมบติั วัฒนศรี สวป.สภ.ล าปลายมาศ จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0430 สว.สส.สภ.ล าปลายมาศ จว.บรีุรัมย์ สบร.469

394 วา่ที่ พ.ต.ต. สมพร อรรคบตุร สวป.สภ.หว้ยข่า จว.อุบลราชธานี 1311 10202 0066 สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรง จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0403

395 วา่ที่ พ.ต.ต. สมโภช ภมรภเูบศวร์ สว.ฝ่ายตรวจฯ ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภมูิ 2403 10363 0145 สว.อก.สภ.หว้ยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0283

396 วา่ที่ พ.ต.ต. สมัย จุพิมาย สว.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0330 สว.สส.สภ.บา้นเด่ือ จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0270

397 พ.ต.ต. สยาม สีด า สว.สส.สภ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0491 สว.สส.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0379

398 วา่ที่ พ.ต.ต. สันติ แก้วโรจน์ สว.อก.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0307 สว.อก.สภ.บา้นเหล่ือม จว.นครราชสีมา 0303 12304 0366

399 วา่ที่ พ.ต.ต. สันติ โมทนา สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0008 สว.อก.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 0303 12304 0332

400 พ.ต.ต. สาคร ดอนดี สว.อก.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0342 สว.อก.สภ.หนองสองหอ้ง จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0051

401 วา่ที่ พ.ต.ต. สาโรจน ์สัตยารัฐ สว.สส.สภ.เมืองเพชรบรูณ์ สพช.209 สว.สส.สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา 1305 10204 0096

402 วา่ที่ พ.ต.ต. สิปปวิชญ์ ปกักาโล สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0522 สวป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา สนม.691

403 พ.ต.ต. สิรภพ แย้มศรี สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0202 สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0729

404 พ.ต.ต. สืบศักด์ิ เนาว์สูงเนนิ สว.กก.2 บก.ปส.4 2205 10204 0044 สว.อก.สภ.สวาย จว.สุรินทร์ 1309 10318 0222

405 พ.ต.ต. หญิง สุกัญญา ปาทา สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.3 1303 10318 0019 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 10326 0010



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

406 พ.ต.ต. สุคนธ์ จูมศิลป์ สว.ฝอ.ผค. 0203 10304 0008 สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0014

407 วา่ที่ พ.ต.ต. สุธี ยั่งยืน สว.อก.สภ.บา้นเหล่ือม จว.นครราชสีมา 0303 12304 0366 สว.อก.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0387

408 พ.ต.ต. สุนทร จอดนอก สวป.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0166 สว.สส.สภ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0491

409 พ.ต.ต. สุรพล ทีค าเกษ สวป.สภ.บณุฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.686 สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี สอบ.782

410 พ.ต.ต. สุวกฤษฏิ ์พิมพ์จันทร์ สวป.สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา 1305 10202 0095 สว.สส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา สนม.580

411 พ.ต.ต. สุวัฒน ์นามมงคล สวป.สภ.นางรอง จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0425 สว.กก.สส.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0152

412 พ.ต.ต. สุวิทย์ สวากัน สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10318 0086 สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงทาบ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0298

413 วา่ที่ พ.ต.ต. เสกสรร เพ็งปญัจ่า สวป.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภมูิ 1304 10202 0076 สวป.สภ.บา้นเปา้ จว.ชัยภมูิ 0302 12202 0074

414 วา่ที่ พ.ต.ต. โสวัฒน ์สุระเสน สว.ฝกค.บก.กค.ภ.3 1312 10318 0020 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 10318 0009

415 วา่ที่ พ.ต.ต. องอาจ เหล็กกล้า สว.(สอบสวน) สภ.ช าน ิจว.บรีุรัมย์ สบร.541 สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยยาง จว.ชัยภมูิ สชย.139

416 วา่ที่ พ.ต.ต. อณุรักษ์ มุง่ชัยภมูิ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0058 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเขยีว จว.นครราชสีมา 1305 10203 0506

417 พ.ต.ต. อดิศักด์ิ ไชยสัตย์ สว.สส.สภ.เนนิสง่า จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0194 สว.สส.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0230

418 พ.ต.ต. อธิษฐ์ แดงอุทัย สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 10204 0081 สว.อก.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 0305 12304 0117

419 พ.ต.ต. อนนต์ มีมานะ สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0724 สว.สส.สภ.คง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0301

420 พ.ต.ต. อนนัท์ แจะสันเทียะ สวป.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0161 สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.493



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่145 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

421 วา่ที่ พ.ต.ต. อนชุิต ลาภาพันธุ์ สว.อก.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10318 0196 สว.อก.สภ.น้ าปลีก จว.อ านาจเจริญ 1310 10318 0045

422 พ.ต.ต. อภชิาติ อายุวงษ์ สว.อก.สภ.น้ าเกล้ียง จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0180 สว.อก.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0184

423 พ.ต.ต. อมรเทพ ตรีธันวา สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10204 0080 สวป.สภ.วังน้ าเขียว จว.นครราชสีมา สยส.118

424 พ.ต.ต. อวยชัย พรหมวงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0502 สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0548

425 พ.ต.ต. อัศวิน พรหมนอก สว.(สอบสวน) สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 10203 0513 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภมูิ 1304 10203 0251

426 พ.ต.ต. อ านาจ หนองหาญ สว.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0299 สว.สส.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0291

427 พ.ต.ต. อิทธิพล เพ็ญเดิมพันธ์ สว.อก.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1305 10318 0054 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0031

428 พ.ต.ต. อุทัย เรืองทา สว.อก.สภ.เนนิสง่า จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0189 สว.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0299

429 พ.ต.ต. เอกชัย ปราบหงส์ สว.กก.วเิคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สอท.1 3302 10204 0167 สว.สส.สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ สบร.368

430 พ.ต.ต. เอกมนสั วงค า สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.772 สวป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0159

431 วา่ที่ พ.ต.ต. เอกราช การเรียน สว.อก.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12318 0384 สว.อก.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0162

432 ร.ต.อ. วุฒิชัย เวชคง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0033 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0037


