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1 ร.ต.อ. กมล สูนานนท์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0018 สว.อก.สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 0307 12304 0171

2 ร.ต.อ. กฤตพงศ์ ปคูะธรรม รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 13202 0789 สวป.สภ.ศีขรภมูิ จว.สุรินทร์ สสร.406

3 ร.ต.อ. กฤษฎา ปอ้งปาน รอง สว.จร.สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ สชย.350 สว.สส.สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ สชย.341

4 ร.ต.อ. หญิง กัญญา เปรมทา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0344 สว.(สอบสวน) สภ.พนา จว.อ านาจเจริญ สอบ.591

5 ร.ต.อ. กันตินนัท์ วิชา รอง สวป.สภ.ค าผักกูด จว.ยโสธร สยส.60 สวป.สภ.เกษตรสมบรูณ์ จว.ชัยภมูิ สชย.366

6 ร.ต.อ. หญิง กันยารัตน ์ด้วงกลาง รอง สว.ธร.สภ.หนองบวัระเหว จว.ชัยภมูิ สชย.296 สว.อก.สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0221

7 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา บารมี รอง สว.ธร.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี สอบ.493 สว.อก.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0182

8 ร.ต.อ. กิตติภคั บญุสังข์ รอง สวป.สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0548 สวป.สภ.พิบลูมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0471

9 ร.ต.อ. กิตติวินท์ เอี่ยมส าอางค์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 11323 0006 สว.อก.สภ.บา้นด่าน จว.บรีุรัมย์ 0304 12318 0416

10 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ เย็งประโคน รอง สว.สส.สภ.เมืองบรีุรัมย์ สบร.314 สว.สส.สภ.บา้นบวั จว.บรีุรัมย์ 1306 10204 0069

11 ร.ต.อ. เกรียงไกร สังขันธ์ รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0832 สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกยีรติ จว.นครราชสีมา 0303 24203 0231

12 ร.ต.อ. เกษม เสนาประโคน รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.465 สว.(สอบสวน) สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 24203 0243

13 ร.ต.อ. ขัตติยะ เขียวอุตสา รอง สว.สส.สภ.คง จว.นครราชสีมา สนม.684 สวป.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0166

14 ร.ต.อ. ขัตติยะ เพชรกล้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบรีุรัมย์ 1306 11203 0181 สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ สบร.373

15 ร.ต.อ. คมสันต์ กองโฮม รอง สวป.สภ.สวาย จว.สุรินทร์ สสร.135 สว.(สอบสวน) สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0296
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16 ร.ต.อ. คมสันต์ บพุตา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0175 สว.(สอบสวน) สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0284

17 ร.ต.อ. จักรตุลย์ ทองกิ่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล าปาง สลป.231 สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงเฒ่า จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0418

18 ร.ต.อ. จักรพงษ์ ต้องแต้ม รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11205 0083 สว.(สอบสวน) สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0416

19 ร.ต.อ. จักรภพ เชื้อสาย รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม. 2108 29203 0076 สว.(สอบสวน) สภ.ปกัธงชัย จว.นครราชสีมา สนม.513

20 ร.ต.อ. จักราวุธ ถามะพันธ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 11205 0067 สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10318 0009

21 ร.ต.อ. จันแดง ทวีโชค รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสลภมูิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 11203 0179 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0277

22 ร.ต.อ. จารุศักด์ิ เสริฐนวลสวัสด์ิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 11202 0040 สว.สส.สภ.นาโพธิ์ อ.บณุฑริก จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0073

23 ร.ต.อ. หญิง จุฑาทิพย์ ศรีพิทักษ์ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.3 1312 11203 0025 สว.(สอบสวน) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ สสร.377

24 ร.ต.อ. หญิง จุฑามณี อินทร์โอสถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.249 สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 1307 10203 0142

25 ร.ต.อ. ฉัตรดนยั จุลชีพ รอง สว.สส.สภ.บา้นค่าย จว.ชัยภมูิ สชย.132 สวป.สภ.บา้นเด่ือ จว.ชัยภมูิ 0302 12202 0075

26 ร.ต.อ. เฉลียว เจริญสุข รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0736 สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา สนม.336

27 ร.ต.อ. หญิง ชนญัธิภา แสนโคตร รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11326 0025 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 10318 0008

28 ร.ต.อ. ชยาพล นามสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ สศก.440 สว.สส.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0178

29 ร.ต.อ. ชยุต สมานชาติ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0043 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0033

30 ร.ต.อ. ชัยพฤกษ์ ฤทธิเดช รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.100 สว.สส.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0285
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31 ร.ต.อ. ชาติชาย ชูชัยภมูิ รอง สวป.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี สอบ.600 สว.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 12204 0255

32 ร.ต.อ. ช านาญ โยธินตะคุ รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0243 สว.อก.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0342

33 ร.ต.อ. ชินวัตร บวัรอด รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0078 สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.471

34 ร.ต.อ. ชุมพล ภมูิประสาท รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบวัแดง จว.ชัยภมูิ 0302 24203 0111 สว.(สอบสวน) สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 1309 10203 0294

35 ร.ต.อ. ชูชีพ ไทยแย้ม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0208 สว.อก.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 12304 0210

36 ร.ต.อ. เชียร ด าปานดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละหานทราย จว.บรีุรัมย์ 1306 11203 0235 สว.(สอบสวน) สภ.ละหานทราย จว.บรีุรัมย์ สบร.430

37 ร.ต.อ. ไชยา บญุวิจิตร์ รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี สอบ.439 สว.สส.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0276

38 ร.ต.อ. หญิง ณพัฐธิกา ทองพลับ รอง สว.ธร.สภ.พระทองค า จว.นครราชสีมา 0303 12304 0046 สว.อก.สภ.ครบรีุ จว.นครราชสีมา 0303 12304 0304

39 ร.ต.อ. ณภทัร ล าภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0214 สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0398

40 ร.ต.อ. ณัฐกิตต์ิ เอบญุมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นแก้ง จว.ชัยภมูิ 0302 23203 0328 สว.(สอบสวน) สภ.ภกัดีชุมพล จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0230

41 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ส าเรียนรัมย์ รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บรีุรัมย์ 0304 13202 0448 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.256

42 ร.ต.อ. ด ารัส ทีภมูี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 0303 23203 0580 สว.(สอบสวน) สภ.ปกัธงชัย จว.นครราชสีมา สนม.511

43 ร.ต.อ. เดชขจร ผาภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 1405 11203 0354 สว.(สอบสวน) สภ.ภสิูงห ์จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0283

44 ร.ต.อ. เดชฤทธิ์ ชอบเรียบร้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระทองค า จว.นครราชสีมา 1305 11203 0386 สว.(สอบสวน) สภ.พระทองค า จว.นครราชสีมา 0303 12203 0049

45 ร.ต.อ. ตรี ผลิกานนท์ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.3 1312 11203 0027 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 24203 0184
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46 ร.ต.อ. ทวี บญุศรี รอง สวป.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 18065 สว.สส.สภ.ชุมพลบรีุ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0160

47 ร.ต.อ. ทวีสิน ศรีสุริยชัย รอง สวป.สภ.คลองไผ่ จว.นครราชสีมา 0303 13207 0561 สว.(สอบสวน) สภ.บงึมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0118

48 ร.ต.อ. ทศพล พุ่มแสง รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบรีุ 0204 13204 0407 สว.สส.สภ.นางรอง จว.บรีุรัมย์ สบร.452

49 ร.ต.อ. เทียนชัย ยุรปทัมการ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เซกา จว.บงึกาฬ สนค.329 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี สอบ.640

50 ร.ต.อ. ธนโชค โชคพัฒนทวี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 1305 11203 0373 สว.(สอบสวน) สภ.หวัทะเล จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0234

51 ร.ต.อ. ธนเดช แลบตุร รอง สว.สส.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.780 สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0522

52 ร.ต.อ. ธนบดี ลาภยิ่งยง รอง สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0804 สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา สนม.610

53 ร.ต.อ. ธนพล สิริโชคปญัญากุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี สอด.572 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0099

54 ร.ต.อ. ธนาธิป พรมไธสง รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.3 1312 11203 0026 สว.(สอบสวน) สภ.สูงเนนิ จว.นครราชสีมา 0303 24203 0213

55 ร.ต.อ. ธวัชชัย แก่นแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ 1309 11203 0249 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ สสร.366

56 ร.ต.อ. ธานนิทร์ ยาวโนภาส รอง สวป.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 0305 13202 0157 สว.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10204 0073

57 ร.ต.อ. ธีรพงศ์ อาภรณ์พงษ์ รอง สวป.สภ.กระสัง จว.บรีุรัมย์ สบร.398 สว.สส.สภ.แคนดง จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0314

58 ร.ต.อ. ธีรวุฒิ ศรีสอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ 1309 11203 0248 สว.(สอบสวน) สภ.ศีขรภมูิ จว.สุรินทร์ สสร.419

59 ร.ต.อ. นราธิวัฒน ์ชูวังวัด รอง สว.สส.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ สชย.274 สว.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0221

60 ร.ต.อ. นรินทร์ศักด์ิ รักความซ่ือ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 27203 0170 สว.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0413
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61 ร.ต.อ. บรรดิษฐ์ ทองมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0110 สว.(สอบสวน) สภ.น้ าขุ่น จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0417

62 ร.ต.อ. บริบรูณ์ บญุเสริฐ รอง สวป.สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.445 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 24203 0092

63 ร.ต.อ. เบญ็จางค์ พับเกาะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0266 สว.(สอบสวน) สภ.บา้นปรางค์ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0510

64 ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ โหรารัมย์ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.3 1312 11203 0031 สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา สบร.237

65 ร.ต.อ. หญิง ปณิดา ค าแหง รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุรินทร์ 1309 27203 0157 สว.(สอบสวน) สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0301

66 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ สมศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ สสร.341 สว.(สอบสวน) สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ สสร.299

67 ร.ต.อ. ประสิทธิชัย ชอบธรรม รอง สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.288 สว.(สอบสวน) สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0509

68 ร.ต.อ. ปรีชา มีผิว รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0186 สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 24203 0212

69 ร.ต.อ. ปรีชา ยาสูงเนนิ รอง สวป.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภมูิ สชย.269 สว.(สอบสวน) สภ.บา้นเด่ือ จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0228

70 ร.ต.อ. ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบรีุรัมย์ 0304 13202 0443 สว.สภ.หนองไทร จว.บรีุรัมย์ 0304 12201 0406

71 ร.ต.อ. พงษ์เดช ศรีโชค รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา สนม.576 สวป.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ สสร.357

72 ร.ต.อ. พงษ์พิทักษ์ ระถาวนชิย์ รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0326 สว.สส.สภ.บวัเชด จว.สุรินทร์ 0307 12204 0176

73 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ปยิเฉลิมชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 11203 0279 สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0489

74 ร.ต.อ. พรชัย พุทไธสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชานมุาน จว.อ านาจเจริญ สอบ.629 สว.(สอบสวน) สภ.ชานมุาน จว.อ านาจเจริญ 0308 24203 0037

75 ร.ต.อ. หญิง พรชิตา เจิมพันธุ์ รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 1305 11202 0183 สว.อก.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12304 0009



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่146 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

76 ร.ต.อ. พลังสู้ อาษานอก รอง สวป.สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา 1305 11202 0201 สว.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0224

77 ร.ต.อ. พิพัฒนพ์งศ์ เสนาะเสียง รอง สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา สนม.305 สว.อก.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 1305 10318 0062

78 ร.ต.อ. พิระชัย หติะรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยขะยุง จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0364 สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยขะยุง จว.อุบลราชธานี 0309 24203 0142

79 ร.ต.อ. พิษณุพงศ์ หมืน่ราชา รอง สว.ธร.สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ สชย.377 สว.อก.สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ สขก.293

80 ร.ต.อ. พีระพงศ์ ปากแดง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.67 สว.สส.สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0238

81 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ แฟสันเทียะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 1306 11203 0255 สว.(สอบสวน) สภ.ล าปลายมาศ จว.บรีุรัมย์ สบร.476

82 ร.ต.อ. ไพรัช บวัสาย รอง สวป.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 0307 13207 0315 สว.สส.สภ.หนองสองหอ้ง จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0353

83 ร.ต.อ. ไพศาล นาเมืองรักษ์ รอง สว.สส.สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ สสร.336 สว.อก.สภ.รัตนบรีุ จว.สุรินทร์ 0307 12304 0184

84 ร.ต.อ. หญิง ภคัจิรา กิ่งนอก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0025 สว.อก.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 0303 12304 0374

85 ร.ต.อ. ภทัร์ พละศักด์ิ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11323 0006 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0212

86 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ ทัศญาณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา 1305 11203 0305 สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.799

87 ร.ต.อ. ภาณุพันธุ์ สังขพัฒน์ รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.3 1312 11304 0014 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3 1301 10403 0245

88 ร.ต.อ. ภริมย์ ฦาชา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นเปา้ จว.ชัยภมูิ 1304 11203 0197 สว.(สอบสวน) สภ.บ าเหนจ็ณรงค์ จว.ชัยภมูิ 0302 24203 0106

89 ร.ต.อ. ภวูเดช ส่องแสง รอง สวป.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี สอบ.599 สว.อก.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0291

90 ร.ต.อ. มติชน วงษ์เบา้กุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 1305 11203 0395 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเขียว จว.นครราชสีมา 1305 10203 0507



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่146 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

91 ร.ต.อ. มเหศักด์ิ ทองอยู่ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบรีุ 1206 11305 0028 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.3 1312 10305 0021

92 ร.ต.อ. มิตรชัย ขาวสะอาด รอง สวป.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0146 สวป.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0115

93 ร.ต.อ. มีชัย สุทธิประภา รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0026 สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.3 1303 10318 0021

94 ร.ต.อ. ไมตรี พิมพ์พันธ์ รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี สอบ.507 สวป.สภ.บา้นเหล่ือม จว.นครราชสีมา สนม.667

95 ร.ต.อ. ยรรยงค์ ขันค า รอง สว.(สอบสวน) สภ.คันไร่ จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0433 สว.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี สอบ.503

96 ร.ต.อ. ยศกร สิมมา รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0082 สว.สส.สภ.เนนิสง่า จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0194

97 ร.ต.อ. รักศักด์ิ วงษ์แก้ว รอง สวป.สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา 0303 13207 0637 สว.อก.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภมูิ 1304 10318 0047

98 ร.ต.อ. รักศักด์ิ หาญประโคน รอง สวป.สภ.กระสัง จว.บรีุรัมย์ สบร.396 สวป.สภ.ประโคนชัย จว.บรีุรัมย์ สบร.379

99 ร.ต.อ. รัชศักด์ิ วงษ์ธนาธีรโชติ รอง สวป.สภ.สอยดาว จว.จันทบรีุ สจบ.265 สว.อก.สภ.สตึก จว.บรีุรัมย์ 0304 12304 0281

100 ร.ต.อ. รับตะวัน คิดกล้า รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 13202 0411 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 10202 0070

101 ร.ต.อ. ราชินทร์ สีลับสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.459 สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อบุลราชธานี 1311 10203 0399

102 ร.ต.อ. เรืองเดช ศรีนวลจันทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0019 สว.(สอบสวน) สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ สศก.401

103 ร.ต.อ. วงศ์วริศ ฤกษ์ดี รอง สว.สส.สภ.สวาย จว.สุรินทร์ 0307 13204 0362 สว.สส.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0152

104 ร.ต.อ. วชิระ ปญัญาฤทธิ์ รอง สว.สส.สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา สนม.745 สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0493

105 ร.ต.อ. วรกฤต มัง่มูล รอง สวป.สภ.กระสัง จว.บรีุรัมย์ สบร.399 สวป.สภ.พลับพลาชัย จว.บรีุรัมย์ ปขก.1715



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่146 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

106 ร.ต.อ. วรากูลณ์ เสนาช่วย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0228 สว.(สอบสวน) สภ.ครบรีุ จว.นครราชสีมา สนม.545

107 ร.ต.อ. วสันต์ สักแสง รอง สวป.สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ สชย.380 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0170

108 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ ไชยสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร 1307 11203 0095 สว.(สอบสวน) สภ.ปา่ต้ิว จว.ยโสธร สยส.125

109 ร.ต.อ. วัฒนา ในพรมราช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0020 สว.(สอบสวน) สภ.น้ ายืน จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0411

110 ร.ต.อ. วันเฉลิม เมืองพรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 0402 24203 0092 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 10203 0388

111 ร.ต.อ. วันชาติ พูลเขตรวิทย์ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.6 1613 11203 0029 สว.(สอบสวน) สภ.น้ ายืน จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0412

112 ร.ต.อ. วันเสด็จ เกษมจิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0282 สว.(สอบสวน) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 1307 10203 0145

113 ร.ต.อ. วิทยา นามสมบรูณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0265 สว.(สอบสวน) สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี สอบ.731

114 ร.ต.อ. วิทยา สิงหไ์ตรภพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา(191)(ทิพยพ์ิมาน) 1305 11202 0268 สว.อก.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 10318 0058

115 ร.ต.อ. วินยั อินตรา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีสุก จว.นครราชสีมา 1305 11203 0431 สว.(สอบสวน) สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0135

116 ร.ต.อ. วิวัฒน ์เกื่องกระโทก รอง สว.จร.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 1305 11205 0190 สว.(สอบสวน) สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา สนม.699

117 ร.ต.อ. วิศาล ศรีแก่นจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 1307 11203 0093 สว.(สอบสวน) สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร สยส.164

118 ร.ต.อ. วิษณุกร ยังจันอินทร์ รอง สวป.สภ.บา้นลาด จว.เพชรบรีุ สพบ.197 สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 12202 0709

119 ร.ต.อ. วีรเชฎฐ์ นามวิจิตร รอง สวป.สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ สชย.340 สว.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0149

120 ร.ต.อ. วีระชัย เล้าสุริพงศ์ รอง สว.จร.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา สนม.589 สว.สส.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0215



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่146 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

121 ร.ต.อ. วีระพงษ์ ซ้อมวงศ์ รอง สว. ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 11202 0101 สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0410

122 ร.ต.อ. วีระพล นารีวงศ์ รอง สวป.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0517 สว.อก.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0307

123 ร.ต.อ. ศรชัย กายสง่า รอง สวป.สภ.ส าโรงทาบ จว.สุรินทร์ สสร.397 สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10204 0081

124 ร.ต.อ. ศักด์ิรพี อาษานอก รอง สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0841 สวป.สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 0305 12202 0142

125 ร.ต.อ. ศิริสรร จันทะภกัดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.788 สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0500

126 ร.ต.อ. ศิววงศ์ สุดาปัน่ รอง สวป.สภ.ละหานทราย จว.บรีุรัมย์ สบร.421 สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0020

127 ร.ต.อ. ศุทภณ เวฬุวนาธรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร สยส.137 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร สยส.111

128 ร.ต.อ. ศุภชัย บญุไพโรจน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธาน(ีสรรพวุธ) 1311 11442 0044 สว.สส.สภ.ส าโรง จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0304

129 ร.ต.อ. ศุภณัฐ ขยันดี รอง สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 13202 0426 สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.263

130 ร.ต.อ. เศรษฐพงษ์ มีกลม รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.456 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบรีุรัมย์ 1306 10203 0268

131 ร.ต.อ. สกล ประพงษ์ รอง สว.สส.สภ.เกษตรสมบรูณ์ จว.ชัยภมูิ 0302 13204 0142 สวป.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภมูิ 0302 12202 0073

132 ร.ต.อ. สง่า สมสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 24203 0089 สว.(สอบสวน) สภ.ไพรบงึ จว.ศรีสะเกษ สศก.391

133 ร.ต.อ. สถาพร อ านาจเจริญ รอง สวป.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.470 สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0408

134 ร.ต.อ. สถิตย์ พวงชมภู รอง สว.สส.สภ.เมืองยโสธร สยส.107 สว.(สอบสวน) สภ.ค าเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร สยส.163

135 ร.ต.อ. สมใจ แก้วเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0128 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0415



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่146 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

136 ร.ต.อ. สมบติั สัมพวงค์ รอง สว.สส.สภ.หว้ยขะยุง จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0375 สวป.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ สอบ.770

137 ร.ต.อ. สมพันธ์ สุภาโสตร์ รอง สวป.สภ.สีค้ิว จว.นครราชสีมา สนม.739 สว.สส.สภ.ปา่ต้ิว จว.ยโสธร 0305 12204 0106

138 ร.ต.อ. สมภพ สีมาพุฒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ 1310 11203 0100 สว.(สอบสวน) สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ านาจเจริญ สอบ.779

139 ร.ต.อ. สมภกัด์ิ ทองเพ็ญ รอง สว.ธร.สภ.น้ าขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 13304 0337 สว.อก.สภ.เมืองชัยภมูิ 0302 12304 0010

140 ร.ต.อ. สมมาตย์ กระฉอดนอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 24203 0171 สว.(สอบสวน) สภ.บา้นเหล่ือม จว.นครราชสีมา 1305 10203 0499

141 ร.ต.อ. สมศักด์ิ มีปญัญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ สชย.385 สว.(สอบสวน) สภ.ภเูขียว จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0226

142 ร.ต.อ. สมศักด์ิ สาริกา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี สอบ.606 สว.(สอบสวน) สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี สอบ.604

143 ร.ต.อ. สรรพาวุธ ล ามะนา รอง สว.สส.สภ.เมืองบรีุรัมย์ สบร.312 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 10203 0136

144 ร.ต.อ. สฤษฏพ์งษ์ ไพศาล รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 24203 0147 สว.(สอบสวน) สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0276

145 ร.ต.อ. สังวาล แก้ววันทา รอง สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13202 0075 สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 12202 0722

146 ร.ต.อ. สัญชาติ สวัสด์ิผล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 1409 11203 0230 สว.(สอบสวน) สภ.ยางชุมนอ้ย จว.ศรีสะเกษ สศก.293

147 ร.ต.อ. สันติ ศรีสวัสด์ิฉิม รอง สวป.สภ.คอนสาร จว.ชัยภมูิ 1304 11202 0219 สว.สส.สภ.หนองบวัแดง จว.ชัยภมูิ 0302 12204 0239

148 ร.ต.อ. สามารถ อร่าม รอง สว.สส.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ 0304 13204 0292 สว.สส.สภ.บา้นด่าน จว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0320

149 ร.ต.อ. สายชล ดงเรืองศรี รอง สวป.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0836 สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0502

150 ร.ต.อ. ส าราญ วงค าซาว รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 29203 0046 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 24203 0088



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่146 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

151 ร.ต.อ. ส าเร็จ รักษาวัฒนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยราช จว.บรีุรัมย์ 1306 11203 0260 สว.(สอบสวน) สภ.หว้ยราช จว.บรีุรัมย์ สบร.297

152 ร.ต.อ. สิงหาญ จูมวันทา รอง สวป.สภ.ช าน ิจว.บรีุรัมย์ ปบร.4541 สว.สส.สภ.ช าน ิจว.บรีุรัมย์ 0304 12204 0193

153 ร.ต.อ. สิทธิพงศ์ พลบบุผา รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ าขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 13203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0074

154 ร.ต.อ. สิทธิพงษ์ สัตยาภรณ์ รอง สว.กก.วิเคราะหข์่าวและเคร่ืองมือพเิศษ บก.สส.ภ.3 1302 11204 0022 สว.อก.สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ 0302 12304 0205

155 ร.ต.อ. สุเทพ แดงหมืน่ไวย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บรีุรัมย์ 1306 11203 0208 สว.(สอบสวน) สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0108

156 ร.ต.อ. สุนทร ฤทธิ์ไธสง รอง สว.สส.สภ.หว้ยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0436 สวป.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10202 0072

157 ร.ต.อ. หญิง สุนสิา ชาววัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11327 0130 สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10326 0014

158 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณี ศรีวรรณา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 11304 0011 สว.อก.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0414

159 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร ไพจิตร รอง สว.ธร.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี สอบ.571 สว.อก.สภ.เมืองอุบลราชธานี สอบ.404

160 ร.ต.อ. สุเมธ เสนากร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภมูิ 0302 23203 0347 สว.(สอบสวน) สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภมูิ 1304 10203 0225

161 ร.ต.อ. สุรกิจ บตุราช รอง สวป.สภ.ส าโรงทาบ จว.สุรินทร์ สสร.394 สว.อก.สภ.ส าโรงทาบ จว.สุรินทร์ 0307 12304 0217

162 ร.ต.อ. สุรชัย จรัสรัมย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 1305 11203 0439 สว.(สอบสวน) สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0229

163 ร.ต.อ. สุรชัย จ่าภา รอง สวป.สภ.พุทไธสง จว.บรีุรัมย์ 0304 13202 0456 สวป.สภ.โคกกระชาย จว.บรีุรัมย์ 0304 12202 0103

164 ร.ต.อ. สุรเทพ หาญประโคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระสัง จว.บรีุรัมย์ สบร.404 สว.(สอบสวน) สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0081

165 ร.ต.อ. สุรพันธ์ ธะสุนทร รอง สวป.สภ.หนองสรวง จว.นครราชสีมา 0303 13207 0581 สวป.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี 0309 13304 0024



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่146 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

166 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ชาลีค า รอง สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ 0308 13202 0138 สว.(สอบสวน) สภ.ชานมุาน จว.อ านาจเจริญ 1310 10203 0140

167 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ อ่อนเขว้า รอง สวป.สภ.เมืองชัยภมูิ สชย.233 สวป.สภ.หวัตะพาน จว.อ านาจเจริญ สอบ.548

168 ร.ต.อ. สุรัตน ์สังขรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 1305 11203 0351 สว.(สอบสวน) สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0503

169 ร.ต.อ. สุริยันต์ จันธิมา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์(191) 1309 11202 0208 สว.สส.สภ.น้ าขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0342

170 ร.ต.อ. สุริยา นนเทศา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พบิูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี สอบ.487 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 24203 0129

171 ร.ต.อ. สุวิวัฒน ์นติิไกรสิทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น 1405 11203 0261 สว.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0414

172 ร.ต.อ. อนนต์ สาจันทึก รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1305 11202 0458 สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา สสร.202

173 ร.ต.อ. อภโิชติ ทอนสูงเนนิ รอง สวป.สภ.สูงเนนิ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0779 สว.สส.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0514

174 ร.ต.อ. อภเิดช ส ารวมจิต รอง สวป.สภ.ช าน ิจว.บรีุรัมย์ สบร.537 สว.กก.สส.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10202 0154

175 ร.ต.อ. อภนินัท์ บญุยรัตน์ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.3 1300 11323 0010 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.3 1300 10323 0009

176 ร.ต.อ. อรรถพงษ์ จรลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 1406 11203 0128 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 10203 0135

177 ร.ต.อ. ออมสิน แดงนอ้ย รอง สวป.สภ.บา้นทัพไทย จว.สระแก้ว 0209 13207 0198 สวป.สภ.บา้นแท่น จว.ชัยภมูิ สชย.378

178 ร.ต.อ. อัครพงค์ โชติช่วง รอง สวป.สภ.หนองกี่ จว.บรีุรัมย์ สบร.484 สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 0303 12304 0317

179 ร.ต.อ. อัครพงษ์ เทเวลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 1411 11203 0176 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.243

180 ร.ต.อ. อัครวัฒน ์ไวรโชติธนนั รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 11204 0036 สว.ฝอ.ภ.จว.บรีุรัมย์ 1306 10318 0010



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

บญัชแีนบทำ้ยค ำสัง่ ต ำรวจภธูรภำค 3 ที ่146 / 2566 ลงวันที ่ 31  มกรำคม  2566

181 ร.ต.อ. อาทิตย์ พูนไธสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา สนม.301 สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0196

182 ร.ต.อ. หญิง อุไร วิลา รอง สว.ธร.สภ.พยุห ์จว.ศรีสะเกษ 0306 13304 0012 สว.อก.สภ.พยุห ์จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0220

183 ร.ต.อ. เอกพงษ์ ทิปะณี รอง สว.จร.สภ.เมืองยโสธร สยส.115 สว.สส.สภ.เมืองยโสธร สยส.104

184 ร.ต.อ. เอกลักษณ์ ศรีสุข รอง สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ สสร.283 สว.สส.สภ.ศีขรภมูิ จว.สุรินทร์ สสร.411


