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ลําดับ ยศ ช่ือ   สกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี
1 ร.ต.อ. กรุง คําชาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาขา จว.มหาสารคาม 1407 29203 0071 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาตูม จว.มหาสารคาม 1407 11203 0164
2 ร.ต.อ. หญิง กรุณา สุวรรณมัลลิกา รอง สว.ธร.สภ.บานเปด จว.ขอนแกน 1405 11304 0132 รอง สว.ธร.สภ.เมืองขอนแกน สขก.305
3 ร.ต.อ. กฤษณศักดิ์  โคโยทา รอง สวป.สภ.ดูใหญ จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0378 รอง สวป.สภ.บานบัวขาว จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0328
4 ร.ต.อ. กฤษดาพร ศรีสงคราม รอง สวป.สภ.บานไผ จว.ขอนแกน 0403 13202 0458 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแกน สขก.318
5 ร.ต.อ. กษิดเดช ฉวีวงศ รอง สว.สส.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร 0406 13204 0115 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 1408 11203 0155
6 ร.ต.อ. กองศิลป สีมาพล รอง สวป.สภ.กําพ้ี จว.มหาสารคาม 0405 13207 0257 รอง สวป.สภ.บานไผ จว.ขอนแกน 0403 13202 0458
7 ร.ต.อ. กัมปนาท อรรถวิลัย รอง สว.สส.สภ.เมืองนครพนม สนพ.212 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สหัสขันธ จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0178
8 ร.ต.อ. กําพล บัวจันทร รอง สว.สส.สภ.โซพิสัย จว.บึงกาฬ สนค.359 รอง สว.สส.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 0410 13204 0228
9 ร.ต.อ. กิตติ ฝูงหอม รอง สวป.สภ.หนองสองหอง จว.ขอนแกน สขก.564 รอง สว.สส.สภ.บานแฮด จว.ขอนแกน 0403 13204 0312

10 ร.ต.อ. กิตติกวินท อุมาฐิติพงศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี สอด.204 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 1414 11203 0194
11 ร.ต.อ. กิตติ์ทัพพ อาชีวะนันท รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 24203 0149 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 11203 0187
12 ร.ต.อ. กิตติพงศ  มะโนราช รอง สวป.สภ.อาจสามารถ จว.รอยเอ็ด สรอ.385 รอง สวป.สภ.สหัสขันธ จว.กาฬสินธุ 0402 13202 0359
13 ร.ต.อ. กิตติภพ ภูสังข รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ สกส.300 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาจสามารถ จว.รอยเอ็ด สรอ.388
14 ร.ต.อ. เกริกเกียรติ ศุภวิทยะ รอง สว.สส.สภ.สรางคอ จว.สกลนคร 0409 13204 0329 รอง สว.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 13204 0250
15 ร.ต.อ. เกรียงไกร ศรีพงษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โสกกาม จว.บึงกาฬ 0410 23203 0364 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.229
16 ร.ต.อ. ขจรยศ นามตะ รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแกน สขก.317 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแกน 1405 11202 0370
17 ร.ต.อ. ขันทอง อินทรผิว รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาอุดม จว.มุกดาหาร 0406 23203 0167 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0138
18 ร.ต.อ. คงฤทธิ์ พลศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม 0404 24203 0082 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 0404 24203 0067
19 ร.ต.อ. คมสัน อรุณไกร รอง สวป.สภ.เฝาไร จว.หนองคาย 0410 13202 0031 รอง สว.สส.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแกน 0403 13203 0407
20 ร.ต.อ. คมสันติ์ ธุระกิจ รอง สวป.สภ.ขวาว จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0361 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11204 0300

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ปวีรกันต  พลเยี่ยม        พ.ต.ท.

( ภานุทัต  นันสะอาง )
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 4 ท่ี 1331/2562 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

ตรวจแลวถูกตอง

(ปวีรกันต  พลเยี่ยม)
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21 ร.ต.อ. คะนอง โสมทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11203 0142 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาขา จว.มหาสารคาม 1407 11203 0167
22 ร.ต.อ. คุณากร บุบไชยา รอง สวป.สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ 0402 13207 0275 รอง สวป.สภ.เขวาใหญ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0241
23 ร.ต.อ. จะเด็จ เพ็ชรปราณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองดาว จว.สกลนคร สสน.308 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หวยเม็ก จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0188
24 ร.ต.อ. จักรกฤต พอชมภู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแกน 0403 24203 0159 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวนภ.จว.ขอนแกน 1405 29203 0046
25 ร.ต.อ. จักรกฤษ แฝงสีดา รอง สว.สส.สภ.เสลภูมิ จว.รอยเอ็ด สรอ.340 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.รอยเอ็ด 1409 11202 0282
26 ร.ต.อ. จักรพงษ พงศพัชรางกูร รอง สวป.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 13207 0295 รอง สวป.สภ.วาปปทุม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0213
27 ร.ต.อ. จักรินทร ชอบบุญ รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.รอยเอ็ด 0407 13202 0439 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองพอก จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0251
28 ร.ต.อ. จันแดง ทวีโชค รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสวาง จว.รอยเอ็ด 0407 24203 0139 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0179
29 ร.ต.อ. จันทรเทียม โงนแกว รอง สวป.สภ.กลางใหญ จว.อุดรธานี 0412 13207 0323 รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 13202 0413
30 ร.ต.อ. จํารัส     นนพิทักษ รอง สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร สสน.241 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11204 0301
31 ร.ต.อ. จําลอง ยะหัวดง รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สอด.409 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 1413 11203 0074
32 ร.ต.อ. เจริญฤทธิ์ มีหินกอง รอง สว.สส.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี 0412 13204 0271 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี 1414 11203 0192
33 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ภาชนะวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสวาง จว.รอยเอ็ด สรอ.167 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวงลาด จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0219
34 ร.ต.อ. ฉัตรพงศ พละเดช รอง สวป.สภ.สหัสขันธ จว.กาฬสินธุ สกส.309 รอง สวป.สภ.บานไผ จว.ขอนแกน สขก.371
35 ร.ต.อ. ชนาธิป ศรีสมบูรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนวาป จว.หนองคาย 0410 13203 0046 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0169
36 ร.ต.อ. ชวลิต โสภา รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0230 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส 4 บก.สส.ภ.4 1402 11203 0185
37 ร.ต.อ. ชัชวาลย จารยมาตย รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0231 รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแกน 0403 13202 0461
38 ร.ต.อ. ชัชวาลย ภูขาว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0016 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0012
39 ร.ต.อ. ชัชวาลย มัคคะรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.คําปาหลาย จว.มุกดาหาร 0406 23203 0154 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 1408 11203 0157
40 ร.ต.อ. หญิง ชัญญานุช ผาลี รอง สวป.สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร 0409 13202 0397 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 10204 0258

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ปวีรกันต  พลเยี่ยม        พ.ต.ท.

( ภานุทัต  นันสะอาง )
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

ตรวจแลวถูกตอง

(ปวีรกันต  พลเยี่ยม)
   ผกก.ฝอ.1 บก.อก.4
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41 ร.ต.อ. ชัยเกียรติ แดงอุไร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 23203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 1408 11203 0127
42 ร.ต.อ. ชัยณรงค ขันทะสีมา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11305 0030 รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 11202 0204
43 ร.ต.อ. ชัยมงคล โสมรักษ รอง สวป.สภ.ดานซาย จว.เลย สลย.304 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0239
44 ร.ต.อ. ชัยวุฒิ สุวนนท รอง สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย 1410 11204 0101 รอง สว.สส.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.260
45 ร.ต.อ. ชัยสิงห สุทธิจินตนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 24203 0040 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0189
46 ร.ต.อ. ชาตรี ทาปลัด รอง สวป.สภ.เซิม จว.หนองคาย 0410 13207 0299 รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 13202 0412
47 ร.ต.อ. ชาตรี นามวงษ รอง สวป.สภ.เชียงใหม จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0318 รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.รอยเอ็ด สรอ.307
48 ร.ต.อ. ชาติสยาม เมฆวิไล รอง สว.สส.สภ.มวงลาด จว.รอยเอ็ด 0407 13204 0345 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวงลาด จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0220
49 ร.ต.อ. ชานัน โพธิ์หลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11305 0026 รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 1407 11202 0197
50 ร.ต.อ. ชูชาติ มหานิล รอง สว.(สอบสวน) สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร 0409 24203 0092 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวาง จว.สกลนคร 1411 29203 0087
51 ร.ต.อ. เชวงศักดิ์ วงศแสน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0040 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 11203 0184
52 ร.ต.อ. เชิด อภัยภักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 24203 0100 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 1407 11203 0158
53 ร.ต.อ. โชคชัย กําไรทอง รอง สว.ธร.สภ.บานผือ จว.อุดรธานี สอด.380 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11442 0036
54 ร.ต.อ. ไชยพศ มินเทน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหลาตางคํา จว.หนองคาย 1412 29203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาบอ จว.หนองคาย 1412 11203 0116
55 ร.ต.อ. หญิง ฐณิชชา นันทะแสน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11327 0091 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11326 0024
56 ร.ต.อ. หญิง ฐิดาพัชร ภูกาบิล รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 27203 0131 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ 1404 11203 0161
57 ร.ต.อ. หญิง ฐิตินันท สีเชียงสา รอง สว.ธร.สภ.พระยืน จว.ขอนแกน สขก.572 รอง สว.กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 11305 0162
58 ร.ต.อ. ณรงค การสอน รอง สว.สส.สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร 0409 13204 0265 รอง สวป.สภ.สหัสขันธ จว.กาฬสินธุ 0402 13202 0358
59 ร.ต.อ. ณรันณธรณ สุขเจริญกุล รอง สวป.สภ.บานผือ จว.อุดรธานี สอด.385 รอง สวป.สภ.วาปปทุม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0201
60 ร.ต.อ. ณัชพล ดวงกางกอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0132 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0245
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ตรวจแลวถูกตอง

(ปวีรกันต  พลเยี่ยม)
   ผกก.ฝอ.1 บก.อก.4
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61 ร.ต.อ. ณัฏฐพล จโนภาส รอง สวป.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ 0402 13202 0338 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน 1405 11202 0041
62 ร.ต.อ. ณัฐนนท คําแกว รอง สวป.สภ.นาดวง จว.เลย สลย.268 รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย สลย.182
63 ร.ต.อ. ณัฐพงศ หาวหาญ รอง สว.สส.สภ.บานผือ จว.อุดรธานี 0412 13204 0280 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0378
64 ร.ต.อ. ณัฐพงษ สอนสิทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแกน 0403 24203 0145 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานไผ จว.ขอนแกน 1405 11203 0282
65 ร.ต.อ. ณัฐพร สมศรี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0183 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0176
66 ร.ต.อ. ณัฐพล ลามทุม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11403 0029 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 11204 0159
67 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน สินทะสิทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฝาไร จว.หนองคาย 0410 12203 0033 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี สอด.488
68 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ จิวศิริวงษ รอง สว.ธร.สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี สอด.599 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11305 0029
69 ร.ต.อ. ณิชพน ณัฐกิจศุภชา รอง สว.สส.สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู 0411 13204 0113 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แวงนอย จว.ขอนแกน สขก.528
70 ร.ต.อ. ดุสิต ภูโสภา รอง สว.สส.สภ.หวยเม็ก จว.กาฬสินธุ สกส.246 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11202 0115
71 ร.ต.อ. ดุสิต นอยชื่น รอง สว.ธร.สภ.คําบอ จว.สกลนคร 1411 11304 0069 รอง สวป.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.318
72 ร.ต.อ. เดชขจร ผาภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผาขาว จว.เลย สลย.237 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีชมพู จว.ขอนแกน 1405 11203 0354
73 ร.ต.อ. เดชาวัต ชัยภูมิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดูใหญ จว.รอยเอ็ด 0407 23203 0385 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขวาว จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0184
74 ร.ต.อ. แดนไทย  แสนแพง รอง สวป.สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 13207 0340 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สน.417
75 ร.ต.อ. หญิง เตือนจิตร พชรศิริชัยกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0052 รอง สว.ธร.สภ.ซําสูง จว.ขอนแกน 0403 13304 0019
76 ร.ต.อ. ถนอมชัย เพชรตะก่ัว รอง สวป.สภ.ทาพระ จว.ขอนแกน 1405 11202 0142 รอง สวป.สภ.เวียงเกา จว.ขอนแกน 0403 13202 0192
77 ร.ต.อ. ถาวร เหลาแพง รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย 1412 11205 0082 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นํ้าพอง จว.ขอนแกน 1405 11203 0273
78 ร.ต.อ. ถาวร สีจันทร รอง สว.สส.สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ 1404 11204 0101 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.รอยเอ็ด 1409 11202 0283
79 ร.ต.อ. ทรงชัย นามแสง รอง สว.จร.สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 1408 11205 0090 รอง สว.จร.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร 1408 11205 0092
80 ร.ต.อ. ทรงวิทย อุนกาศ รอง สวป.สภ.นาหวา จว.นครพนม 1406 11202 0104 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11202 0115
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( ภานุทัต  นันสะอาง )
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ตรวจแลวถูกตอง

(ปวีรกันต  พลเยี่ยม)
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81 ร.ต.อ. ทวี   สุวรรณวงค รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สนพ.314 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รองคํา จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0171
82 ร.ต.อ. ทองกานต ยางสุด รอง สว.สส.สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี 0412 13204 0295 รอง สว.สส.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี สอด.569
83 ร.ต.อ. ทองจันทร พลเวียงคํา รอง สวป.สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย สนค.137 รอง สว.สส.สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี 0412 13204 0295
84 ร.ต.อ. ธงชัย สังฆะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอยเอ็ด 0407 24203 0108 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานบัวขาว จว.รอยเอ็ด 1409 29203 0080
85 ร.ต.อ. ธนกฤต ยะวงษศรี รอง สว.ธร.สภ.คําตากลา จว.สกลนคร สสน.415 รอง สวป.สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร 0409 13202 0397
86 ร.ต.อ. ธนวัฒน เสริญอนันต รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสวาง จว.รอยเอ็ด สรอ.166 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสมเด็จ จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0241
87 ร.ต.อ. ธนากร พาเบา รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแกน สขก.453 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน 1405 11204 0407
88 ร.ต.อ. ธนาวุฒิ บํารุงการ รอง สวป.สภ.บานผือ จว.อุดรธานี 0412 13202 0400 รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี สอด.577
89 ร.ต.อ. ธเนษฐ โชติศิริ รอง สว.สส.สภ.บานดุง จว.อุดรธานี 1414 11204 0098 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานดุง จว.อุดรธานี 1414 11203 0157
90 ร.ต.อ. ธราธิป วิจารณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานหนองเม็ก จว.กาฬสินธุ 0402 23203 0292 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0246
91 ร.ต.อ. ธวัฒชัย ปานโพธิ์ รอง สวป.สภ.โซพิสัย จว.บึงกาฬ 0410 13202 0407 รอง สวป.สภ.บานมวง จว.สกลนคร สสน.405
92 ร.ต.อ. ธัชกร แกวแกมเกษด รอง สวป.สภ.แวงใหญ จว.ขอนแกน สขก.510 รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแกน 1405 11202 0175
93 ร.ต.อ. ธีรพล เก้ือกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 24203 0137 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอยเอ็ด 1409 11203 0232
94 ร.ต.อ. ธีรภัทร วงควิลาศ รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแกน 1405 11202 0175 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน 1405 11202 0120
95 ร.ต.อ. ธีรวัฒน ชุมดาวงษ รอง สว.ธร.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.368 รอง สว.ธร.สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี สอด.599
96 ร.ต.อ. ธีระพล บุปะเท รอง สวป.สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 13207 0342 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11204 0211
97 ร.ต.อ. นพเกลา ใหมคามิ รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ 0402 13202 0335 รอง สวป.สภ.กําพ้ี จว.มหาสารคาม 0405 13207 0257
98 ร.ต.อ. นพดล ดีโนนโพธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแกน สขก.444 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0132
99 ร.ต.อ. นพรัตน ศรีมาธรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0021 รอง สว.ธร.สภ.หนองหญาปลอง จว.เลย 0408 13304 0246

100 ร.ต.อ. นราธิป ทองบอ รอง สว.สส.สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร สสน.341 รอง สว.สส.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.259
สําเนาถูกตอง
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101 ร.ต.อ. หญิง นวนจันทร สุวรรณไตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0087 รอง สว.ธร.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 13304 0292
102 ร.ต.อ. นันทชัย รอบรู รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนงาม จว.สกลนคร 1411 29203 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 24203 0149
103 ร.ต.อ. หญิง นันทนา จันทสิงห รอง สว.ธร.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.241 รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.245
104 ร.ต.อ. นิติพัฒน สัตบุตร รอง สวป.สภ.ดูใหญ จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0380 รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 1407 11202 0113
105 ร.ต.อ. นิติรัฐ ผาภู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแกน 1405 27203 0183 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ซําสูง จว.ขอนแกน 1405 11203 0270
106 ร.ต.อ. หญิง นิภาลักษณ บุญตา รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0214 รอง สว.ธร.สภ.พระยืน จว.ขอนแกน สขก.572
107 ร.ต.อ. นิรันดร จันทะอุทัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0283 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 0405 24203 0082
108 ร.ต.อ. เนติรักษ แสนบุดดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ 0402 24203 0099 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หวยเม็ก จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0189
109 ร.ต.อ. บพิตร ชุมอภัย รอง สว.สส.สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 13204 0211 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 11442 0033
110 ร.ต.อ. บรรจง บุญกลาง รอง สว.สส.สภ.นาหวา จว.นครพนม 1406 11204 0103 รอง สวป.สภ.บานไผ จว.ขอนแกน สขก.368
111 ร.ต.อ. บัณฑิต พวงปญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.322 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอยเอ็ด 1409 11203 0229
112 ร.ต.อ. บุญรอด หนองทุม รอง สว.สส.สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 1408 11204 0095 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0181
113 ร.ต.อ. ปรพล พลกําแหง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11305 0027 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาคันโท จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0154
114 ร.ต.อ. ประกาศ นามเขต รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาปปทุม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0084 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.รอยเอ็ด 0407 24203 0122
115 ร.ต.อ. ประกิจ ไชยประเสริฐ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11204 0036 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0237
116 ร.ต.อ. ประกิตติศักดิ์ จงมุม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0036 รอง สว.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแกน 0403 13204 0280
117 ร.ต.อ. ประเทือง ทองสมบัติ รอง สวป.สภ.วาปปทุม จว.มหาสารคาม สมค.287 รอง สวป.สภ.สวางแดนดิน จว.สกลนคร 0409 13202 0401
118 ร.ต.อ. ประมวญ ทุมวัน รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 13202 0036 รอง สว.สส.สภ.ทาตูม จว.มหาสารคาม 0405 13204 0234
119 ร.ต.อ. ประมวล ตรีเดช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11305 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0144
120 ร.ต.อ. ประยุทธ จันทาสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานดุง จว.อุดรธานี 0412 24203 0133 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานแฮด จว.ขอนแกน 1405 11203 0293

สําเนาถูกตอง
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121 ร.ต.อ. ประสงค เรียงพรม รอง สว.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11305 0041 รอง สวป.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม สมค.258
122 ร.ต.อ. ปริญญา ภูอุทัย รอง สวป.สภ.วังยาง จว.นครพนม สนพ.148 รอง สวป.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ 0402 13202 0032
123 ร.ต.อ. ปรีชา ดีสวนโคก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฆองชัย จว.กาฬสินธุ 0402 23203 0056 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0155
124 ร.ต.อ. ปรีชา ทวยจันทร รอง สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย สนค.133 รอง สวป.สภ.หนองสองหอง จว.ขอนแกน 1405 11202 0383
125 ร.ต.อ. ปรีชา พรอมสมุด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม สนพ.264 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม 1407 11203 0152
126 ร.ต.อ. ปญญา โยวะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0110 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประจักษศิลปาคม จว.อุดรธานี 1414 11203 0163
127 ร.ต.อ. ปญญา วรรณชาติ รอง สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร 0406 13204 0100 รอง สว.สส.สภ.โพนทอง จว.รอยเอ็ด สรอ.312
128 ร.ต.อ. ปยะศักดิ์ ศรีชมภู รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ 1404 29203 0060 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รองคํา จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0172
129 ร.ต.อ. ผดุงศักดิ์ ไชยบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ สกส.302 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0145
130 ร.ต.อ. ไผทรัฐ   มุละสีวะ รอง สวป.สภ.บานบัวขาว จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0328 รอง สวป.สภ.ดูใหญ จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0380
131 ร.ต.อ. พงศกฤต สุขภิบาล รอง สว.สส.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.283 รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร 0409 13204 0162
132 ร.ต.อ. พงศธร วิเศษคึมบง รอง สวป.สภ.นาโดน จว.นครพนม 0404 13207 0234 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0204
133 ร.ต.อ. พงษภัทรินทร ภูชะหาร รอง สวป.สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 13207 0208 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0172
134 ร.ต.อ. พงษศักดิ์ บุตรคาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร สมห.166 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 1408 11203 0156
135 ร.ต.อ. พนิต สกุลเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวาง จว.สกลนคร 1411 29203 0087 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร 0409 24203 0092
136 ร.ต.อ. พยุง เกษตรสินธุ รอง สว.จร.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร 1408 11205 0092 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.117
137 ร.ต.อ. หญิง พรรณรัชฎ คําอุดม รอง สว.ธร.สภ.ซําสูง จว.ขอนแกน 0403 13304 0019 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน 1405 11304 0018
138 ร.ต.อ. พอดี ไชยคําหาญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานเท่ือม จว.อุดรธานี 0412 24203 0154 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 24203 0137
139 ร.ต.อ. พัฒนกิตติ์ ตลับทอง รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแกน 0403 13202 0024 รอง สวป.สภ.บานเปด จว.ขอนแกน 1405 11202 0128
140 ร.ต.อ. พัทธนันธ กมลรักษ รอง สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.124 รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.256
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141 ร.ต.อ. พัสกร ชางถม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0281 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11203 0154
142 ร.ต.อ. พิชัย กงทิพย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย 0410 24203 0129 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ 1404 11203 0162
143 ร.ต.อ. พิชิต พลโต รอง สว.ธร.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี สอด.479 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน 1405 11304 0410
144 ร.ต.อ. พิชิต ปญญาแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานดุง จว.อุดรธานี 1414 11203 0137 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 1414 11203 0186
145 ร.ต.อ. พิชิตชัย รูปคม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.290 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทราย จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0213
146 ร.ต.อ. พิทูล เนื่องชมภู รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองฮี  จว.นครพนม 1406 29203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานกลาง จว.นครพนม 1406 11203 0148
147 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญนภา อุไรโคตร รอง สว.กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 11305 0162 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.4 1402 11203 0184
148 ร.ต.อ. ไพซับ คําเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวางแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11203 0179 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.261
149 ร.ต.อ. ไพบูลย บอไทย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหลา จว.มหาสารคาม 1407 29203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานแฮด จว.ขอนแกน 1405 11203 0292
150 ร.ต.อ. ไพรัช อัฐนาค รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ จว.กาฬสินธุ สกส.335 รอง สวป.สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สนพ.308
151 ร.ต.อ. ภานุวัฒน สังครินทร รอง สวป.สภ.โซพิสัย จว.บึงกาฬ 1415 11202 0067 รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย 0408 13202 0294
152 ร.ต.อ. ภานุวัฒน ภูชื่นบาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.334 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ สกส.202
153 ร.ต.อ. ภีระชัย โพธิ์ศรี รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.รอยเอ็ด สรอ.396 รอง สว.สส.สภ.ขวาว จว.รอยเอ็ด 0407 13204 0363
154 ร.ต.อ. ภูฏิโชติ ภูสงา รอง สว.จร.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแกน สขก.461 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู สอด.458
155 ร.ต.อ. หญิง ภูษณิศา โอราชา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0019 รอง สว.ธร.สภ.กุมภวาป จว.อุดรธานี สอด.342
156 ร.ต.อ. หญิง มณีวรรณ ชนาเทพาพร รอง สว.ธร.สภ.เมืองขอนแกน สขก.305 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0243
157 ร.ต.อ. มนตรี ขันธะหัตถ รอง สวป.กก.สส 3 บก.สส.ภ.4 1402 11202 0085 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0050
158 ร.ต.อ. มนตรี แกนนาคํา รอง สว.สส.สภ.ขวาว จว.รอยเอ็ด 0407 13204 0363 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.รอยเอ็ด สรอ.396
159 ร.ต.อ. มนูญ วันสา รอง สวป.สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สนพ.307 รอง สวป.สภ.วาปปทุม จว.มหาสารคาม สมค.287
160 ร.ต.อ. มรกต   ไชยหาญ รอง สวป.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.174 รอง สว.จร.สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร 1408 11205 0086
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161 ร.ต.อ. หญิง มะลิกา พิมพลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงเกา จว.ขอนแกน 0403 24203 0188 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานฝาง จว.ขอนแกน 1405 11203 0288
162 ร.ต.อ. มัท จันแสน รอง สวป.สภ.ทาบอ จว.หนองคาย สนค.287 รอง สว.สส.สภ.แวงนอย จว.ขอนแกน 0403 13204 0366
163 ร.ต.อ. หญิง มัลลิกา พุทธสุริวงศ รอง สว.ธร.สภ.ศรีเชียงใหม จว.หนองคาย สนค.260 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0019
164 ร.ต.อ. มานพ เอกศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13203 0019 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม 1407 11203 0153
165 ร.ต.อ. มาโนชญ ประทาน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11442 0034 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11202 0163
166 ร.ต.อ. มาลินี โมรารัตน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.246 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จังหาร จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0191
167 ร.ต.อ. ยุทธภูมิ ภูคงสด รอง สวป.สภ.แวงนอย จว.ขอนแกน สขก.521 รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน สขก.425
168 ร.ต.อ. เยาว ตรีเลิศ รอง สวป.สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 13207 0277 รอง สว.สส.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม 0405 13204 0177
169 ร.ต.อ. รชต งอยกุดจิก รอง สว.สส.สภ.คําตากลา จว.สกลนคร 0409 13204 0210 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 10204 0259
170 ร.ต.อ. รักชาติ ภูสนาม รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.รอยเอ็ด สรอ.323 รอง สวป.สภ.เชียงใหม จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0318
171 ร.ต.อ. รัชพล ไพศาล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11304 0173 รอง สว.ธร.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.368
172 ร.ต.อ. ราชคฤห เฉิดละออ รอง สว.สส.สภ.ศรีเชียงใหม จว.หนองคาย 0410 13204 0179 รอง สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแกน 0403 13204 0359
173 ร.ต.อ. ราเชนทร ชมศรีวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมยวดี จว.รอยเอ็ด สรอ.375 รอง สวป.สภ.โพธิ์ทอง จว.รอยเอ็ด สรอ.170
174 ร.ต.อ. ราเมศ พลเยี่ยม รอง สวป.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ 0402 13202 0032 รอง สวป.สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ 0402 13207 0275
175 ร.ต.อ. รําพล พินิจงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เจริญศิลป จว.สกลนคร สสน.401 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ สกส.302
176 ร.ต.อ. หญิง รุงอรุณ ปนสุข รอง สว.ธร.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย สนค.244 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11304 0216
177 ร.ต.อ. เรวัต พันธกุล รอง สว.สส.สภ.คําบอ จว.สกลนคร 0409 13204 0320 รอง สวป.สภ.สหัสขันธ จว.กาฬสินธ สกส.310
178 ร.ต.อ. เรืองศิลป เทียกสีบุญ รอง สวป.สภ.กูแกว จว.อุดรธานี 0412 13202 0013 รอง สวป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 11202 0212
179 ร.ต.อ. ฤทธิ์ เสียงล้ํา รอง สว.สส.สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร สมห.195 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หวยผ้ึง จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0185
180 ร.ต.อ. ฤทธิโรจน ถ่ินไผบูรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11304 0018 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11204 0212
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181 ร.ต.อ. ลือชา นนทะภา รอง สวป.สภ.บานดุง จว.อุดรธานี สอด.554 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานมวง จว.สกลนคร สสน.413
182 ร.ต.อ. เลิศพิสิฐธร สมบัติภูธร รอง สวป.สภ.ปาไร จว.มุกดาหาร 0406 13207 0140 รอง สว.สส.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0218
183 ร.ต.อ. วชิระ มีทองแสน รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.นครพนม 0404 13207 0202 รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 1407 11202 0196
184 ร.ต.อ. หญิง วรกร ตั้งภักดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11326 0024 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11327 0091
185 ร.ต.อ. วรวิทย แผลติตะ รอง สว.สส.สภ.โพนทอง จว.เลย 1410 11204 0106 รอง สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย 1410 11204 0101
186 ร.ต.อ. วริศ ทุมวงศ รอง สวป.สภ.บานเท่ือม จว.อุดรธานี 0412 13207 0337 รอง สว.กก.สส. 4 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0179
187 ร.ต.อ. วรุฒน ดาทุมมา รอง สวป.สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร ปขก.1737 รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแกน สขก.598
188 ร.ต.อ. วสันต แสงโทโพธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.229 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย สลย.189
189 ร.ต.อ. วัลลภ วิชัยผิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ 0402 23203 0279 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รองคํา จว.กาฬสินธ 1404 11203 0173
190 ร.ต.อ. วิฆเนศ ซื่อตรง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0038 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0374
191 ร.ต.อ. หญิง วิชชุตา กระจางคันถมาตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11305 0027 นว.(สบ 1) ผบก. บก.สส.ภ.4 1402 11323 0005
192 ร.ต.อ. วิเชษฐ โคตรบุตร รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย 0410 13202 0388 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0238
193 ร.ต.อ. วิเชียร ศรีสุพัฒน รอง สว.สส.สภ.โพนนาแกว จว.สกนคร สสน.433 รอง สวป.สภ.กูทอง จว.มหาสารคาม 0405 13207 0194
194 ร.ต.อ. วิเชียร    ดวงขันธ รอง สวป.สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร สมห.159 รอง สวป.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สนพ.296
195 ร.ต.อ. วิทยา สุนาพรม รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0124 รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13204 0071
196 ร.ต.อ. วิทยา   รวมรั้ว รอง สว.สส.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 0410 13204 0228 รอง สว.สส.สภ.ทาพระ จว.ขอนแกน 1405 11204 0146
197 ร.ต.อ. วิระศักดิ์ ดอนแดง รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.210 รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.358
198 ร.ต.อ. วิราชาญ สุมมาตย รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรางคอม จว.อุดรธานี สอด.536 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย สนค.257
199 ร.ต.อ. วิไลย ขุนศรี รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย สนค.107 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย 0410 13202 0388
200 ร.ต.อ. วิษณุ ทรัพยชม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11305 0026 รอง สวป.สภ.สหัสขันธ จว.กาฬสินธุ 0402 13202 0357
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201 ร.ต.อ. วีรชัย ไกรวาป รอง สว.จร.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 1412 11205 0085 รอง สว.สส.สภ.ประจักษศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 13203 0358
202 ร.ต.อ. วีระจักร     สุดโต รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน สขก.427 รอง สวป.สภ.ทาพระ จว.ขอนแกน 1405 11202 0145
203 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ ภิรมย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 1406 11203 0125 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กูทอง จว.มหาสารคาม 1407 11203 0149
204 ร.ต.อ. วุฒิศักดิ์ ดีสวน รอง สวป.สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13207 0256 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแกน ๑๘๑๐๙
205 ร.ต.อ. ศราวุธ พอคุณตรง รอง สว.สส.สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร สสน.295 รอง สว.สส.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 13204 0154
206 ร.ต.อ. ศราวุธ กองทอง รอง สว.จร.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 1415 11205 0064 รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี สอด.565
207 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา ใจกลาง รอง สว.ธร.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.277 รอง สว.ธร.สภ.เมืองสกลนคร สสน.232
208 ร.ต.อ. ศาตราพล บุญหาญ รอง สว.ธร.สภ.กุมภวาป จว.อุดรธานี สอด.342 รอง สวป.สภ.กุมภวาป จว.อุดรธานี สอด.344
209 ร.ต.อ. ศิริ พิลาคุณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญาปลอง จว.เลย 0408 24203 0099 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 11203 0181
210 ร.ต.อ. ศิวกร พลตื้อ รอง สวป.สภ.เชียงกลม จว.เลย 0408 13207 0263 รอง สวป.สภ.นาดินดํา จว.เลย สลย.105
211 ร.ต.อ. ศุภกฤต ขันตีคํา รอง สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 13202 0059 รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย สนค.107
212 ร.ต.อ. ศุภกิตติ์ สันวิลาศ รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ 1404 11204 0104 รอง สว.สส.สภ.คํามวง จว.กาฬสินธุ 1404 11204 0106
213 ร.ต.อ. ศุภชัย คําบัวโคตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานดุง จว.อุดรธานี สอด.559 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 0412 24203 0153
214 ร.ต.อ. ศุภวัฒน ศิริเลี้ยง รอง สว.สส.สภ.เฝาไร จว.หนองคาย 0410 13204 0032 รอง สวป.สภ.รัตนวาป จว.หนองคาย 0410 13202 0039
215 ร.ต.อ. ศุภวิชญ รินสีมา รอง สว.สส.สภ.ภูกระดึง จว.เลย 0408 13204 0161 รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย 1410 11204 0095
216 ร.ต.อ. สนธยา หิตายะโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร สสน.147 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหวาน จว.มหาสารคาม 1407 11203 0162
217 ร.ต.อ. สนธิเดช ชูขจร รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 13204 0060 รอง สวป.สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี 0412 13202 0405
218 ร.ต.อ. สมบัติ ดีนวลพะเนาว รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.358 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0206
219 ร.ต.อ. สมบัติ ภูกัน รอง สวป.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.315 รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.258
220 ร.ต.อ. สมพร ไวคํา รอง สว.สส.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน 0403 13204 0225 รอง สว.สส.สภ.หวยเม็ก จว.กาฬสินธุ สกส.246
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221 ร.ต.อ. สมพาน แกนสา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0179 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0247
222 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ศิลสัตย รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนอม จว.รอยเอ็ด สรอ.185 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี จว.รอยเอ็ด สรอ.302
223 ร.ต.อ. สมศักดิ์ หงษเหลี่ยม รอง สว.สส.สภ.คํามวง จว.กาฬสินธุ 1404 11204 0106 รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ 1404 11204 0104
224 ร.ต.อ. สรวิชญ     คําเมืองคุณ รอง สว.สส.สภ.สรางคอม จว.อุดรธานี 0412 13204 0208 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0040
225 ร.ต.อ. สรวิชญ เหมหาญ รอง สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.175 รอง สวป.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร สมห.184
226 ร.ต.อ. สรวิศิษฐ มีเพียร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย 0410 24203 0116 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0169
227 ร.ต.อ. หญิง สองนที งามเนตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0025 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0168
228 ร.ต.อ. สัจจญาณ จิตจักร รอง สว.สส.สภ.หวยผึ้ง จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0209 รอง สว.สส.สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ 1404 11204 0101
229 ร.ต.อ. สัจจา ไกรวงษา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0184 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน 1405 11304 0019
230 ร.ต.อ. สัจจา ศรีรักษา รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแกน สขก.348 รอง สวป.สภ.ทาพระ จว.ขอนแกน 1405 11202 0143
231 ร.ต.อ. สันคพล มะโนมัย รอง สว.สส.สภ.หนอม จว.รอยเอ็ด 0407 13204 0096 รอง สว.สส.สภ.เมืองสรวง จว.รอยเอ็ด 0407 13204 0244
232 ร.ต.อ. สันติ คําอําไพร รอง สวป.สภ.ดูใหญ จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0377 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0183
233 ร.ต.อ. สาคร ทิพยมาลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0017 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11304 0305
234 ร.ต.อ. สายันต คําภูเวียง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูผามาน จว.ขอนแกน สขก.502 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแกน 1405 11203 0318
235 ร.ต.อ. สําเนียง ศรีพรหม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.299 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดานซาย จว.เลย 1410 11203 0150
236 ร.ต.อ. หญิง สําราญรักษ คํามีแสง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11327 0132 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11304 0217
237 ร.ต.อ. สําเริง แสนโคตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 1408 29203 0060 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร 1408 11203 0115
238 ร.ต.อ. สิทธิ ศิริเม็งราช รอง สวป.สภ.โพธิ์ทอง จว.รอยเอ็ด สรอ.170 รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.รอยเอ็ด สรอ.337
239 ร.ต.อ. สิทธิพร อาษากิจ รอง สว.จร.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 1407 11205 0100 รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0212
240 ร.ต.อ. สินสมบัติ   ไวแพน รอง สว.สส.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 13204 0193 รอง สวป.สภ.ดอนหญานาง จว.บึงกาฬ 0410 13207 0321
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241 ร.ต.อ. สิริเชษฐา อุนศิริ รอง สว.สส.สภ.เฝาไร จว.หนองคาย 0410 13204 0272 รอง สวป.สภ.บานเดื่อ จว.หนองคาย 0410 13207 0289
242 ร.ต.อ. หญิง สุจาริณี ศิลาวุธ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0016 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11304 0306
243 ร.ต.อ. สุจินต เบาสุภี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 29203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สังคม จว.หนองคาย 0410 24203 0123
244 ร.ต.อ. สุจินต แสงลี รอง สวป.สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี สอด.602 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย 0410 13202 0390
245 ร.ต.อ. สุทธิเดช ศรีลัย รอง สว.ธร.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.113 รอง สว.ธร.สภ.โคกสวาง จว.รอยเอ็ด 0407 13304 0290
246 ร.ต.อ. หญิง สุธากรณ เศษจันทร รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0210 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0242
247 ร.ต.อ. สุนทร ภูโบราณ รอง สวป.สภ.กูทอง จว.มหาสารคาม 0405 13207 0194 รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 1407 11202 0110
248 ร.ต.อ. สุนทร ระดาพัฒน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาไร จว.มุกดาหาร 1408 29203 0069 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองฮี จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0256
249 ร.ต.อ. สุบรร คมขํา รอง สว.สส.สภ.โพนนาแกว จว.สกลนคร 0409 13204 0242 รอง สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแกน สขก.455
250 ร.ต.อ. สุพจน โชติพินิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุมภวาป จว.อุดรธานี 1414 11203 0138 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี 0412 24203 0151
251 ร.ต.อ. สุพจน ศิริภักดิ์ รอง สว.สส.สภ.ประจักษศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 13203 0358 รอง สวป.สภ.วาปปทุม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0207
252 ร.ต.อ. สุพล บุญหงษ รอง สว.จร.สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 11205 0060 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.รอยเอ็ด 1409 11202 0261
253 ร.ต.อ. สุพัตร บุญเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0117 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 1414 11203 0190
254 ร.ต.อ. สุพิส วิชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 1411 29203 0093 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11203 0155
255 ร.ต.อ. หญิง สุภาพ เกิดศรีทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11304 0021 รอง สว.กลุมงานสอบสวนภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11305 0043
256 ร.ต.อ. หญิง สุภาพรรณ ลําเหลือ รอง สว.ธร.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 13304 0012 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0078
257 ร.ต.อ. สุรเดช บุญพิทักษชนม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.128 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร 1408 11203 0125
258 ร.ต.อ. สุรเดช โสสีทา รอง สว.สส.สภ.กระนวน จว.ขอนแกน 0403 13204 0226 รอง สวป.สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี 1414 11202 0208
259 ร.ต.อ. สุรพงค เนติธรรมนาถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาแหว จว.เลย สลย.321 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหิน จว.เลย สลย.123
260 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ สินทรโก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0015 รอง สว.ธร.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี สอด.479
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261 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ โพธิ์ศรี รอง สว.สส.สภ.ซําสูง จว.ขอนแกน 0403 13204 0025 รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ 0402 13203 0313
262 ร.ต.อ. สุระสิทธิ์ จิตจักร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานคอ จว.มุกดาหาร 1408 29203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสูงใต จว.มุกดาหาร 1408 11203 0153
263 ร.ต.อ. สุรารักษ เกษทองมา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0078 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0230
264 ร.ต.อ. สุริยันต ศรีบุญเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.คําบอ จว.สกลนคร 1411 29203 0098 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.4 1402 11203 0183
265 ร.ต.อ. สุริยา มหามาตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทาคันโท จว.กาฬสินธุ สกส.278 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ซําสูง จว.ขอนแกน 1405 11203 0269
266 ร.ต.อ. สุริยา ลุนปุย รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.รอยเอ็ด สรอ.397 รอง สวป.สภ.ทุงเขาหลวง จว.รอยเอ็ด 0407 13202 0049
267 ร.ต.อ. สุวัฒน พงพันนา รอง สว.ธร.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม สมค.254 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขวาใหญ จว.มหาสารคาม 1407 11203 0156
268 ร.ต.อ. เสถียร สีหานู รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.245 รอง สวป.สภ.บานแฮด จว.ขอนแกน 0403 13202 0056
269 ร.ต.อ. เสนีย ศรีโยธา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากชม จว.ลย. สลย.250 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูเรือ จว.เลย 1410 11203 0142
270 ร.ต.อ. โสภณ    เอมพันธ รอง สวป.สภ.นาดวง จว.เลย สลย.269 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 11204 0214
271 ร.ต.อ. โสภณ บัวคําโคตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ จว.กาฬสินธุ 0402 24203 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร 1408 11203 0152
272 ร.ต.อ. หอมหวล พลซา รอง สวป.สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สนพ.310 รอง สว.สส.สภ.เตางอย จว.สกลนคร 0409 13204 0178
273 ร.ต.อ. องอาจ    ศรีนวลออน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11202 0115 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11442 0033
274 ร.ต.อ. อติวิชน สิงหาราโท รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.รอยเอ็ด สรอ.403 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสรวง จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0239
275 ร.ต.อ. อติศักดิ์ ใจม่ัน รอง สว.ธร.สภ.นิคมคําสรอย จว.มุกดาหาร สมห.133 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานคอ จว.มุกดาหาร 1408 11203 0131
276 ร.ต.อ. อธิพงศ สิริธนสุข รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี สอด.577 รอง สวป.สภ.กูแกว จว.อุดรธานี 0412 13202 0013
277 ร.ต.อ. อนุชาติ วงษชา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานบัวขาว จว.รอยเอ็ด 1409 29203 0081 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแวงควง จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0255
278 ร.ต.อ. อนุสรณ โยทองยศ รอง สว.สส.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู สอด.461 รอง สว.กก.สส. 4 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0177
279 ร.ต.อ. อนุสรณ ดอนวิชิต รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11326 0026 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11327 0088
280 ร.ต.อ. อภิชา วงคเวียน รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 23203 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 0404 24203 0065
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281 ร.ต.อ. อภิเชษฐ จันทพันธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบอ จว.นครพนม 1406 29203 0059 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สนพ.314
282 ร.ต.อ. อภิเดช     แสงศิริพงษ รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ 0402 13207 0256 รอง สวป.สภ.นาโดน จว.นครพนม 0404 13207 0235
283 ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ กันดุลย รอง สว.ธร.สภ.กูทอง จว.มหาสารคาม 0405 13304 0193 รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 13202 0036
284 ร.ต.อ. อรรถวิชญ ขุราษี รอง สว.จร.สภ.ทุงเขาหลวง จว.รอยเอ็ด 1409 11205 0149 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงขวัญ จว.รอยเอ็ด 1409 11203 0192
285 ร.ต.อ. อะสุระเมที อาศนะ รอง สว.สส.สภ.เวียงเกา จว.ขอนแกน 0403 13204 0373 รอง สวป.สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู 0411 13207 0111
286 ร.ต.อ. อัฑฒไชยา แสงยศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทม จว.นครพนม สนพ.337 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0283
287 ร.ต.อ. อาทิชัย รักษาเมือง รอง สวป.สภ.บานเดื่อ จว.หนองคาย 0410 13207 0291 รอง สวป.สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13207 0256
288 ร.ต.อ. อาทิตย รันศรี รอง สว.สส.สภ.ทาตูม จว.มหาสารคาม 0405 13204 0234 รอง สวป.สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 13207 0277
289 ร.ต.อ. อานนท ใจดี รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.204 รอง สวป.สภ.ราษฎรเจริญ จว.มหาสารคาม สมค.129
290 ร.ต.อ. อิทธิกร เพ่ิมพูล รอง สว.จร.สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร 1408 11205 0086 รอง สวป.สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร สมห.159
291 ร.ต.อ. อุทัย พันธเหนือ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานบัวขาว จว.รอยเอ็ด 1409 29203 0080 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอยเอ็ด 0407 24203 0108
292 ร.ต.อ. อุทัย ขันชะพัฒน รอง สว.สส.สภ.กูทอง จว.มหาสารคาม 0405 13204 0200 รอง สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0211
293 ร.ต.อ. เอกชัย อักษร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0124 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงเกา จว.ขอนแกน 1405 11203 0345
294 ร.ต.อ. เอกลักษณ นามศรีฐาน รอง สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแกน สขก.574 รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม สมค.112
295 ร.ต.อ. หญิง เอ้ือมพร สอนบุญชู รอง สว.ธร.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.316 รอง สวป.สภ.นาขา จว.มหาสารคาม 0405 13207 0250
296 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ รังสีปญญา รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแกน สขก.315 รอง สวป.สภ.บานเปด จว.ขอนแกน 1405 11202 0126
297 ร.ต.ท. ไกรวัลย พิทักษวาป รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11204 0086 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0089
298 ร.ต.ท. จตุรพักตร ฮามคําไพ รอง สวป.สภ.กุมภวาป จว.อุดรธานี สอด.344 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน 1405 11204 0405
299 ร.ต.ท. เจษฎา ปุณะตุง รอง สว.สส.สภ.เตางอย จว.สกลนคร 0409 13204 0178 รอง สวป.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ 0402 13202 0338
300 ร.ต.ท. ฉลองรัฐ หวายแกว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11442 0036 รอง สวป.สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี สอด.602
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301 ร.ต.ท. ฉัตรมงคล มวงคลา รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.รอยเอ็ด 0407 13202 0435 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย จว.รอยเอ็ด สรอ.286
302 ร.ต.ท. ชัชวาลย ทิพยวงค รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.256 รอง สว.จร.สภ.เมืองรอยเอ็ด สรอ.277
303 ร.ต.ท. ชันยุทธิ์ ยอดปทุม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11204 0035 รอง สวป.สภ.ดูใหญ จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0379
304 ร.ต.ท. ชัยยะ แสงจันทรนวล รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0012 รอง สว.กก.สส. 4 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0178
305 ร.ต.ท. ชิณภัทร เอ้ือกิจ รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.รอยเอ็ด 0407 13202 0032 รอง สวป.สภ.เมืองรอยเอ็ด 0407 13202 0428
306 ร.ต.ท. ณทพรรษ แกวขอนแกน รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย จว.รอยเอ็ด สรอ.286 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.รอยเอ็ด 0407 13202 0435
307 ร.ต.ท. ณรงคฤทธิ์ นครเรียบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 0408 24203 0074 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแกน 0403 24203 0159
308 ร.ต.ท. ดํารงค จิตรถาวร รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0209 รอง สว.จร.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแกน สขก.461
309 ร.ต.ท. เดชมงคล ดาทุมมา รอง สวป.สภ.แวงใหญ จว.ขอนแกน 1405 11202 0092 รอง สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน สขก.399
310 ร.ต.ท. เทพพิทักษ สุริยะสิงห รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.395 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0094
311 ร.ต.ท. ธรรมศาสตร คําพิลา รอง สว.สส.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู 0411 13204 0100 รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน 040313204 0256
312 ร.ต.ท. หญิง ธัญญา สนรอย รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11327 0218 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11304 0023
313 ร.ต.ท. นัฐพล คําสีดา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11305 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญานาง จว.บึงกาฬ สนค.143
314 ร.ต.ท. หญิง น้ําพุ คําสุพรม รอง สว.ธร.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 0412 13304 0312 รอง สว.ธร.สภ.บานแฮด จว.ขอนแกน 0403 13304 0053
315 ร.ต.ท. ประมวล พรรณขาม รอง สว.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกนคร 0409 13204 0250 รอง สว.สส.สภ.สรางคอ จว.สกลนคร 0409 13204 0329
316 ร.ต.ท. ปรีชา ชิณเกตุ รอง สวป.สภ.สังคม จว.หนองคาย สนค.299 รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0025
317 ร.ต.ท. ปรีชา ศรีสวาง รอง สว.สส.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0218 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ 1404 11203 0146
318 ร.ต.ท. ปรีชา เวียงสมุทร รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย สลย.182 รอง สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย สลย.199
319 ร.ต.ท. หญิง ปาริฉัตร หมูหาญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอยเอ็ด 0407 24203 0111 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแกน สขก.493
320 ร.ต.ท. พันธุทิพย ภูก่ิงเดือน รอง สวป.สภ.หนองบอ จว.นครพนม 0404 13207 0218 รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0231
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321 ร.ต.ท. พัลลพ แถนสีแสง รอง สว.สส.สภ.ภูกระดึง จว.เลย 0408 13204 0162 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน 1405 11204 0406
322 ร.ต.ท. พิชัย โคทะนา รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู สอด.493 รอง สว.สส.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี สอด.593
323 ร.ต.ท. พีรวัฒน ก้ังจําปา รอง สวป.สภ.สวางแดนดิน จว.สกลนคร 0409 13202 0401 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวางแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11203 0185
324 ร.ต.ท. ไพฑูรย พลสาร รอง สวป.สภ.เมืองขอนแกน สขก.312 รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแกน สขก.348
325 ร.ต.ท. ไพบูลย ประเสริฐสังข รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.117 รอง สวป.สภ.สวาง จว.รอยเอ็ด สรอ.156
326 ร.ต.ท. ไพวัลย โพธิ์นาแค รอง สวป.สภ.ดงครั่งใหญ จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0323 รอง สวป.สภ.เกษตรวิสัย จว.รอยเอ็ด 1409 11202 0264
327 ร.ต.ท. มนัส เพ็งประพัฒน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11304 0019 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย จว.รอยเอ็ด 0407 13204 0175
328 ร.ต.ท. ยงยุทธ นากกระแสร รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11442 0026 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11442 0034
329 ร.ต.ท. ยศวัฒน จันทรโสม รอง สวป.สภ.เชียงกลม จว.เลย 0408 13207 0264 รอง สว.สส.สภ.ดอนหญานาง จว.บึงกาฬ 0410 13204 0328
330 ร.ต.ท. ยสินทร วาระสิทธิ์ รอง สว.สส.สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี สอด.603 รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย 1412 11205 0082
331 ร.ต.ท. โยธา จินาเกตุ รอง สว.สส.สภ.นาทม จว.นครพนม สนพ.333 รอง สว.สส.สภ.หวยผึ้ง จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0209
332 ร.ต.ท. รัชพล อุทรักษ รอง สวป.สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 13202 0014 รอง สว.กก.สส. 4 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0174
333 ร.ต.ท. หญิง เรวดี นาเสถียร รอง สว.ธร.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ สนค.309 รอง สว.ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 1403 11304 0025
334 ร.ต.ท. วัชรพงษ แพงสา รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ 0402 13203 0313 รอง สว.สส.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ สกส.261
335 ร.ต.ท. วิชชา ภารัง รอง สวป.สภ.โซพิสัย จว.บึงกาฬ 0410 13202 0406 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.รอยเอ็ด 1409 11202 0276
336 ร.ต.ท. วิรัตน แสนคํา รอง สว.สส.สภ.บานแพง จว.นครพนม 0404 13204 0137 รอง สวป.สภ.วาปปทุม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0208
337 ร.ต.ท. ศักดา แสนวา รอง สวป.สภ.โสกกาม จว.บึงกาฬ 0410 13207 0359 รอง สวป.สภ.แวงนอย จว.ขอนแกน สขก.521
338 ร.ต.ท. ศานิต จันทะกล รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 1407 11202 0113 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0224
339 ร.ต.ท. ศุกลวัฒน ออนคํา รอง สว.ธร.สภ.โคกสวาง จว.รอยเอ็ด 0407 13304 0290 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.รอยเอ็ด 1409 11202 0273
340 ร.ต.ท. เศรษฐศาสตร ศิลาคุปต รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0018 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0177
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341 ร.ต.ท. สถาพร ไตรทิพย รอง สว.สส.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 13204 0365 รอง สว.สส.สภ.คําบอ จว.สกลนคร 0409 13204 0320
342 ร.ต.ท. สมดี จรบุรมย รอง สวป.สภ.ดูใหญ จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0379 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11204 0035
343 ร.ต.ท. สมนึก ติยะภา รอง สวป.สภ.เวียงเกา จว.ขอนแกน 0403 13202 0192 รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแกน สขก.480
344 ร.ต.ท. สมภพ ตระการไทย รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.290 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 11204 0213
345 ร.ต.ท. สมัญพงศ ปานแยม รอง สวป.สภ.ทาพระ จว.ขอนแกน 1405 11202 0143 รอง สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแกน สขก.574
346 ร.ต.ท. สิงหไทย ขะพินิจ รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย 1410 11204 0095 รอง สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.295
347 ร.ต.ท. สุครีพ ตองเดช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 11202 0117 รอง สวป.สภ.คําปาหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0150
348 ร.ต.ท. สุนทร กาฬพันธ รอง สว.สส.สภ.ทาคันโท จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0156 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0226
349 ร.ต.ท. หญิง สุพิศ พันธุสมบัติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ 1404 11304 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0229
350 ร.ต.ท. สุรชัย จันทรโท รอง สวป.สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 13207 0170 รอง สว.สส.สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 1408 11204 0095
351 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 1407 11202 0110 รอง สว.สส.สภ.หนองสูงใต จว.มุกดาหาร 0406 13204 0129
352 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ ละสามา รอง สว.สส.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม 0405 13204 0177 รอง สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0210
353 ร.ต.ท. อัคคเดช ทับสีลา รอง สวป.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม สมค.258 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0225
354 ร.ต.ท. อาทิตย สีดามาตย รอง สวป.สภ.มวงลาด จว.รอยเอ็ด 0407 13207 0343 รอง สวป.สภ.อาจสามารถ จว.รอยเอ็ด สรอ.385
355 ร.ต.ท. อาวุธ ภูแยมไสย รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ 0402 13204 0025 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ 0402 13202 0332
356 ร.ต.ท. เอกภพ อเนกทรัพยไพศาล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0023 รอง สว.ธร.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 0412 13204 0312
357 ร.ต.ท. เอกภาพ จุลโนนยาง นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.รอยเอ็ด 1409 11323 0006 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0025
358 ร.ต.ท. เอนก เสรีวุฒิชัย รอง สว.สส.สภ.หวานใหญ จว.มุกดาหาร 0406 13204 0108 รอง สวป.สภ.อาจสามารถ จว.รอยเอ็ด สรอ.382
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