
  

( สําเนา ) 
 

คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๔ 
ท่ี   224 / ๒๕63 

เร่ือง  การแต�งตั้งข"าราชการตํารวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก"ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหน"าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๐ 
เร่ือง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต�งตั้งข"าราชการตํารวจ ประกอบคําส่ังสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต�งตั้งให"ข"าราชการตํารวจระดับรองสารวัตร  
จํานวน   199   ราย ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือท่ีแนบท"ายคําส่ังน้ี 

ท้ังน้ี ตั้งแต�วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ: พ.ศ.๒๕๖3 เปDนต"นไป โดยให"ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม�หรือให"โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ�ายสําหรับตําแหน�งใหม� ตั้งแต� 
วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 เปDนต"นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี   31   มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
          (ลงช่ือ) พลตํารวจโท  เจริญวิทย:  ศรีวนิชย:   

    ( เจริญวิทย:  ศรีวนิชย: )                             
                            ผู"บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ 
              
 
 
 
 
 
 

                      สําเนาถูกต"อง 
พันตํารวจเอก 

                  ( ธีระวัฒน:  นุมานิต )   
            ผู"กํากับการ ฝKายอํานวยการ 1  
   กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 4 
                 31 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน�าที่ 1 ใน 10 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 ร.ต.ท. หญิง กชพร ศรีนาดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 1412 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เหล�าต�างคํา จว.หนองคาย 1412 29203 0064
2 ร.ต.อ. หญิง กมลพร เศษโถ รอง สว.ธร.สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด สรอ.392 รอง สว.ธร.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด สรอ.405
3 ร.ต.อ. กรุง สุวรรณเพ็ง รอง สว.สส.สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 13204 0280 รอง สวป.สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 13207 0276
4 ร.ต.อ. กฤษณ@ จิตรดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น 1405 11203 0298 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.บ�านแฮด จว.ขอนแก�น 1405 11203 0294
5 ร.ต.อ. กล�าณรงค@ เขียวสิงห@ รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13207 0352 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร�อยเอ็ด สรอ.434
6 ร.ต.อ. กษิดินทร เศรษฐานทีโชติ รอง สว.จร.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 1406 11205 0094 รอง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11205 0084
7 ร.ต.ท. กษิระ เชื้อดวงผุย รอง สวป.สภ.พระซอง จว.นครพนม สนพ.147 รอง สวป.สภ.วังยาง จว.นครพนม สนพ.148
8 ร.ต.อ. ก�องธานี ดีโนนเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุตาไก� จว.นครพนม 1406 29203 0069 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ราษฎร@เจริญ จว.มหาสารคาม 1407 11203 0187
9 ร.ต.อ. หญิง กัญญาพัชร นาเสถียร รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 1414 11202 0200 รอง สวป.สภ.เวียงเก�า จว.ขอนแก�น 1405 11202 0098

10 ร.ต.อ. กันต@ธีภพ อินทร@สา รอง สว.สส.สภ.เมืองนครพนม 0404 13204 0099 รอง สว.สส.สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด สรอ.342
11 ร.ต.อ. กานตพงศ@ ทองบ�านทุ�ม รอง สวป.สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0371 รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น 1405 11202 0084
12 ร.ต.อ. กิตติ ป กกุนัง รอง สว.จร.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม 1407 11205 0098 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 13202 0328
13 ร.ต.อ. กิตติชัย สว�างวงศ@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ�านเปGด จว.ขอนแก�น 1405 27203 0134 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เปHอยน�อย จว.ขอนแก�น 1405 11203 0295
14 ร.ต.อ. กิตติพันธ@ ไชยศรี รอง สว.สส.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 0411 13204 0078 รอง สว.จร.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 1413 11205 0055
15 ร.ต.อ. กุศล อรรคะเศรษฐัง รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0058 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11202 0116
16 ร.ต.อ. กูลรัตน@ บุญยืน รอง สวป.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 0404 13202 0276 รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ สนค.321
17 ร.ต.อ. เกรียงไกร บุญหนา รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0394 รอง สวป.สภ.ปทุมรัตต@ จว.ร�อยเอ็ด สรอ.460
18 ร.ต.ท. เกษมศรี อึงสะกาว รอง สว.ธร.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 13204 0345 รอง สว.ฝอ. ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0116
19 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ นาลา รอง สว.ธร.สภ.ดงครั่งใหญ� จว.ร�อยเอ็ด 1409 11304 0058 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 11304 0024
20 ร.ต.อ. โกวิทย@ หันประดิษฐ@ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0154 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0271

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่   224/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563



หน�าที่ 2 ใน 10 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่   224/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

21 ร.ต.ท. ขรรค@ชัย ขันเลื่อน รอง สวป.สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย สนค.289 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น สขก.413
22 ร.ต.ท. ขรรค@ชัย เศษมา รอง สว.จร.สภ.เมืองเลย 1410 11205 0091 รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก�น 0403 13202 0461
23 ร.ต.ท. เขตขัณฑ@ มาสูงเนิน รอง สวป.สภ.สว�าง จว.สกลนคร 0409 13207 0322 รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ@ จว.กาฬสินธุ@ สกส.335
24 ร.ต.อ. คณธิภัช ชมภูบุตร รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ@ 1404 11204 0037 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0270
25 ร.ต.ท. คมเพชร อินทรเพชร รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0103 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0100
26 ร.ต.อ. คะนองฤทธิ์ สอนสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ@ จว.กาฬสินธุ@ 0402 24203 0105 รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ@ จว.กาฬสินธุ@ สกส.336
27 ร.ต.อ. คําผง สุนะไตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ สนค.370 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.หน�อม จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0187
28 ร.ต.อ. จงกร ปาทา รอง สวป.สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0384 รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11205 0104
29 ร.ต.อ. จตุรงค@ ไสยโยธา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11305 0026 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0174
30 ร.ต.อ. จรัญ ศรีคําม�วน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผาขาว จว.เลย สลย.238 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.หนองหิน จว.เลย สลย.123
31 ร.ต.อ. จรูญ มุลสุมาลย@ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11304 0056 รอง สวป.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ สนค.235
32 ร.ต.อ. จักรกฤษณ@ ศรีกงพาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0119 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กุมภวาปO จว.อุดรธานี 1414 11203 0146
33 ร.ต.อ. จักรชัย โสมบุตร รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0100 รอง สว.สส.สภ.เวียงเก�า จว.ขอนแก�น 0403 13204 0374
34 ร.ต.อ. จักรพงศ@ ผาเจริญ รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 13202 0280 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 23203 0212
35 ร.ต.อ. จักริน โสดาวิชิต รอง สวป.สภ.รัตนวาปO จว.หนองคาย 1412 11202 0150 รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 11202 0201
36 ร.ต.ท. จําลอง อินทร@นอก รอง สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น 0403 13204 0288 รอง สวป.สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0385
37 ร.ต.อ. จินดา ชัยรัตน@ รอง สว.สส.สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13204 0303 รอง สวป.สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0298
38 ร.ต.ท. จิรภัทร ภูมิคอนสาร รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก�น 0403 13204 0437 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11204 0038
39 ร.ต.อ. จิระวัฒน@ วันโพนทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก�น 0403 24203 0167 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองร�อยเอ็ด 1409 11203 0226
40 ร.ต.อ. จิราคม พุทธรัตน@ รอง สวป.สภ.หนองบ�อ จว.นครพนม 0404 13207 0216 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 11204 0191



หน�าที่ 3 ใน 10 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่   224/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

41 ร.ต.อ. จีระศักดิ์ พลศรี รอง สว.สส.สภ.กุสุมาลย@ จว.สกลนคร 0409 13204 0171 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0394
42 ร.ต.อ. เจริญ แก�วแสนคํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ 1415 11203 0092 รอง สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ สนค.276
43 ร.ต.อ. จรูญ แก�วแสนคํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 1411 11203 0190 รอง สว.สส.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13204 0274
44 ร.ต.อ. ฉกาจ ศรีรัตนาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 0405 24203 0089 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เชียงใหม� จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0195
45 ร.ต.อ. หญิง ฉัตรพัฒน@ เอี่ยมทัศน@ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11323 0007 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0015
46 ร.ต.อ. เฉลิมศักดิ์ วงค@คํา รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0120 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู สอด.458
47 ร.ต.อ. ชนินทร@ บุญสา รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0274 รอง สวป.สภ.เมืองร�อยเอ็ด 0407 13202 0429
48 ร.ต.ท. ชยานันต@ อรุณไพร รอง สว.สส.สภ.จังหาร จว.ร�อยเอ็ด 0407 13204 0268 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ@ สกส.362
49 ร.ต.ท. ชยุต ดวงสอนยา รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร 0409 13204 0163 รอง สวป.สภ.ขวาว จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0361
50 ร.ต.อ. ชล ยิ่งแม�นวาด นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11323 0005 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0034
51 ร.ต.อ. ชลระทิศ มลาไสย@ รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0278 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร�อยเอ็ด สรอ.286
52 ร.ต.อ. หญิง ชลันดา ดีสร�อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชนบท จว.ขอนแก�น สขก.362 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0171
53 ร.ต.อ. ชัยชนะ ภาโนมัย รอง สวป.สภ.ห�วยเม็ก จว.กาฬสินธุ@ สกส.245 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น สขก.411
54 ร.ต.อ. ชัยพิชญ@ ชัยมงคล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย 1412 11203 0138 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0131
55 ร.ต.อ. ชัยมงคล ภูสีนวน รอง สว.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.361 รอง สว.สส.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 13204 0365
56 ร.ต.อ. ชัยยา โคตรหนองปQง รอง สวป.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 13207 0363 รอง สวป.สภ.เจริญศิลปR จว.สกลนคร ปขก.1734
57 ร.ต.อ. ชัยยุทธ โกษาจันทร@ รอง สว.สส.สภ.โคกงาม จว.เลย สลย.137 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โคกงาม จว.เลย สลย.138
58 ร.ต.อ. ชัยวัฒน@ ทักษิณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สนพ.301 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0216
59 ร.ต.ท. ชัยวัฒน@ พัฒนิบูลย@ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11202 0101 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองสรวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 24203 0117
60 ร.ต.อ. ชัยวานิช คําละมูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 24203 0156 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.บ�านเปGด จว.ขอนแก�น 1405 27203 0135
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61 ร.ต.อ. ชาญชัย ทิพย@เนตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.คําบ�อ จว.สกลนคร 1411 29203 0100 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 24203 0101
62 ร.ต.อ. ชาญณุวัฒน@ เทียมวงศ@ รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0440 รอง สวป.สภ.จังหาร จว.ร�อยเอ็ด สรอ.352
63 ร.ต.อ. ชาญวิทย@ แสนมี รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0039 รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.306
64 ร.ต.อ. ชาตรี สิมสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0097 รอง สวป.สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 13202 0014
65 ร.ต.ท. ชาติฉกรรณ@ สร�อยทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โสกก�าม จว.บึงกาฬ 0410 23203 0363 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ สนค.126
66 ร.ต.อ. ชานนท@ แฝงด�านกลาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ�านดุง จว.อุดรธานี 0412 24203 0131 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0174
67 ร.ต.อ. เชาวฤทธิ์ สิทธิจันทร@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุตาไก� จว.นครพนม 1406 29203 0067 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เวียงเก�า จว.ขอนแก�น 0403 24203 0188
68 ร.ต.อ. เชิญศิลปR ดวงทาทอน รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ@ จว.กาฬสินธุ@ สกส.333 รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.357
69 ร.ต.อ. เชิดชัย ศรีทาพุฒ รอง สว.สส.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.473 รอง สว.สส.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู สอด.461
70 ร.ต.อ. เชิดชาย กันหา รอง สวป.สภ.ปากชม จว.เลย สลย.245 รอง สว.สส.สภ.ปากชม จว.เลย 0408 13204 0170
71 ร.ต.ท. โชคชัย ปSองสีดา รอง สวป.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 13202 0407 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0375
72 ร.ต.อ. ไชบัญชา วังคะฮาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สนพ.302 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.นาโดน จว.นครพนม 0404 23203 0242
73 ร.ต.อ. ไชยวัฒน@ ขาวสุด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 24203 0155 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 27203 0166
74 ร.ต.อ. ไชยวัฒน@ ไชยนุ รอง สวป.สภ.สังคม จว.หนองคาย สนค.300 รอง สว.สส.สภ.โพนนาแก�ว จว.สกลนคร สสน.433
75 ร.ต.อ. ไชยสิทธิ์ พรหมวงค@ รอง สว.จร.สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร 1411 11205 0141 รอง สว.สส.สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร 0409 13204 0074
76 ร.ต.อ. ณรงค@ ข�าขันมะลี รอง สวป.สภ.บ�านดู� จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0369 รอง สว.จร.สภ.โพนทราย จว.ร�อยเอ็ด 1409 11205 0145
77 ร.ต.อ. ณัฐกิตติ์ เอบุญมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 13203 0019 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.นาด�วง จว.เลย 1410 11203 0157
78 ร.ต.อ. ณัฐชัย นามเทพ รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13204 0384 รอง สวป.สภ.ท�าตูม จว.มหาสารคาม 0405 13207 0230
79 ร.ต.อ. ณัฐพล กบรัตน@ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0034 รอง สว.สส.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น สขก.415
80 ร.ต.ท. เดชา มูลมณี รอง สวป.สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ@ สกส.376 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ@ 1404 11204 0035
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81 ร.ต.อ. เดชา เวฬุวนารักษ@ รอง สวป.สภ.หลักศิลา จว.นครพนม 0404 13207 0180 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0173
82 ร.ต.อ. เดชา เวียงอินทร@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนนาแก�ว จว.สกลนคร สสน.437 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ดงครั่งใหญ� จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0197
83 ร.ต.อ. เดชา สีสุด รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.307 รอง สวป.สภ.เปHอยน�อย จว.ขอนแก�น สขก.551
84 ร.ต.ท. เดวิเจียง ลีคําโหมง รอง สว.สส.สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด สรอ.342 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 23203 0055
85 ร.ต.อ. แดนชัย ชัยเจริญ รอง สว.ธร.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ@ สกส.226 รอง สว.ธร.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.299
86 ร.ต.อ. แดนสง�า พ�อไชย รอง สวป.สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 13307 0196 รอง สว.สส.สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 13204 0201
87 ร.ต.อ. ติยะ ไชยจันดา รอง สวป.สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น 0403 13202 0457 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11304 0185
88 ร.ต.อ. ถาวร ขุราษี รอง สวป.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม 1406 11202 0100 รอง สว.สส.สภ.หว�านใหญ� จว.มุกดาหาร 0406 13204 0108
89 ร.ต.อ. ถาวร จันทะคัด รอง สวป.สภ.บ�านแพง จว.นครพนม สนพ.233 รอง สวป.สภ.ม�วงลาด จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0343
90 ร.ต.อ. ถาวร ปTาโพธิ์ชัย รอง สวป.สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น สขก.589 รอง สวป.สภ.บ�านแฮด จว.ขอนแก�น 1405 11202 0096
91 ร.ต.อ. ถิรเดช ควรสุทธิ รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 13202 0397 รอง สวป.สภ.บ�านเดื่อ จว.หนองคาย 0410 13207 0291
92 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์    เสียงหวาน รอง สวป.สภ.หนองบ�อ จว.นครพนม 0404 13207 0217 รอง สวป.สภ.หลักศิลา จว.นครพนม 0404 13207 0180
93 ร.ต.ท. ทรงเกียรติ จําปาแดง รอง สวป.สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11202 0224 รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มค. สมค.204
94 ร.ต.อ. ทศพร อุตมะพรหม รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ@ สกส.301 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด 0407 24203 0114
95 ร.ต.ท. ทองสุข พันสีเลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0015 รอง สว.ธร.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม สมค.254
96 ร.ต.ท. ทะเล อรัญเพิ่ม รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 13202 0193 รอง สวป.สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ@ สกส.376
97 ร.ต.ท. ทักษิณ ธงศรี รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.118 รอง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.131
98 ร.ต.อ. ทากร สอนจันทร@ รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.397 รอง สว.สส.สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 11204 0098
99 ร.ต.อ. ทิชานนท@ เพิ่มพูน รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาด�วง จว.เลย 0408 24203 0095 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11203 0086

100 ร.ต.อ. ทูลใจ มะโนขันธ@ รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย 0410 13202 0401 รอง สว.สส.สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย 0410 13204 0178
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101 ร.ต.อ. เทพประจักษ@ ชอบบุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 1408 11203 0117 รอง สวป.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สมห.149
102 ร.ต.อ. เทพพร โนนตูม รอง สว.สส.สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร 0409 13204 0074 รอง สว.จร.สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร 1411 11205 0141
103 ร.ต.ท. เทียนชัย วรรณคําโกฎิ์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11202 0073 รอง สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ สนค.277
104 ร.ต.อ. ธงไทย คําผอง รอง สวป.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 13207 0294 รอง สว.สส.สภ.ส�องดาว จว.สกลนคร 0409 13204 0217
105 ร.ต.อ. ธณัฐ สุวรรณพันธ@ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ@ 1404 11202 0113 รอง สวป.สภ.ห�วยเม็ก จว.กาฬสินธุ@ สกส.245
106 ร.ต.อ. ธนากร  นาโม รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองคาย สนค.223 รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0093
107 ร.ต.อ. ธนากร ภูขาว รอง สวป.สภ.กุมภวาปO จว.อุดรธานี 0412 13202 0387 รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.315
108 ร.ต.อ. ธนาดุลย@ เพชรชรัตน@ รอง สว.จร.สภ.โพนทราย จว.ร�อยเอ็ด 1409 11205 0145 รอง สวป.สภ.บ�านดู� จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0369
109 ร.ต.ท. ธนูศิลปR วิทเวทย@ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0185 รอง สว.ธร.สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย สนค.260
110 ร.ต.ท. ธเนศ พิมพ@มหา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย สนค.270 รอง สว.(สอบสวน )  กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.หนองคาย 1412 29203 0042
111 ร.ต.อ. ธเนศพล เจิมจุลสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0298 รอง สว.สส.สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13204 0303
112 ร.ต.ท. ธราธิป ไชยรินทร@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี สอด.594 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 1413 11203 0082
113 ร.ต.อ. หญิง ธัญวัลย@ ทองสระคู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 11304 0167 รอง สว.ธร.สภ.ดงครั่งใหญ� อ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด 1409 11304 0058
114 ร.ต.ท. ธันยา สังฆมณี รอง สว.สส.สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 13203 0253 รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0456
115 ร.ต.อ. ธิปชลัช ทองธรรมชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 24203 0080 รอง สว.กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0182
116 ร.ต.ท. ธีรนัย สิงหพยัพ รอง สวป.สภ.ท�าอุเทน จว.นครพนม สนพ.246 รอง สว.สส.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร 0406 13204 0124
117 ร.ต.อ. ธีรพงษ@    เจริญธรรม รอง สวป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 13202 0394 รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 1414 11202 0200
118 ร.ต.ท. ธีรภัทร ใจซื่อ รอง สวป.สภ.สร�างค�อ จว.สกลนคร 0409 13207 0325 รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ@ จว.กาฬสินธุ@ สกส.333
119 ร.ต.อ. ธีรยุทธ@ ชุมผาง รอง สวป.สภ.เมืองร�อยเอ็ด 1409 11202 0151 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0374
120 ร.ต.ท. เธียรธาวิน สีทะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ�านม�วง จว.สกลนคร 1411 11203 0208 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.วาปOปทุม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0083
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121 ร.ต.อ. นคร ศรีขมษร รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.258 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11305 0027
122 ร.ต.อ. นที ทศวัฒน@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหว�าน จว.มหาสารคาม สมค.175 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 0407 24203 0119
123 ร.ต.อ. นพดล  หอมดวง รอง สว.จร.สภ.พล จว.ขอนแก�น สขก.545 รอง สว.สส.สภ.บ�านแฮด จว.ขอนแก�น 0403 13204 0059
124 ร.ต.อ. นพธน พาทิดี รอง สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ 0410 13202 0399 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11204 0131
125 ร.ต.อ. นพรัตน@ กรองไตร รอง สว.จร.สภ.อุบลรัตน@ จว.ขอนแก�น 1405 11205 0106 รอง สว.จร.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น สขก.421
126 ร.ต.ท. นพสิทธิ์ ศรีแสงอ�อน รอง สวป.สภ.ส�องดาว จว.สกลนคร สสน.303 รอง สว.สส.สภ.สร�างคอม จว.อุดรธานี 0412 13204 0208
127 ร.ต.ท. นฤชิต มีเชาว@ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0186 รอง สว.ธร.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 13304 0012
128 ร.ต.อ. นวพล เบญมาตย@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0120 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร สมห.166
129 ร.ต.อ. หญิง นําโชค รุ�งวิสัย รอง สว.จร.สภ.เมืองร�อยเอ็ด สรอ.276 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0162
130 ร.ต.อ. นิคม ระมัยวงค@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สร�างค�อ จว.สกลนคร 1411 29203 0094 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ@ สกส.300
131 ร.ต.อ. หญิง นิตยา วังคาม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11327 0076 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 11304 0012
132 ร.ต.อ. หญิง นิตยา แสนอาจ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0188 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11304 0411
133 ร.ต.ท. นิติสันต@ ดรหลักคํา รอง สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 13202 0058 รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น สขก.440
134 ร.ต.อ. นิพล ครุฑทัสสะ รอง สวป.สภ.โปTงไฮ จว.บึงกาฬ 0410 13207 0347 รอง สว.สส.สภ.เหล�าหลวง จว.บึงกาฬ 0410 13204 0107
135 ร.ต.อ. หญิง นิภาพร เกื้อชู นว.(สบ 1) ผบก. ภ.จว.เลย 1410 11323 0005 นว.(สบ 1 ) ผบก. บก.สส.ภ.4 1402 11323 0005
136 ร.ต.ท. นิยม เหมุทัย รอง สวป.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ สนค.123 รอง สวป.สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13202 0015
137 ร.ต.ท. นิรบ คําทะเนตร@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 11203 0181 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.335
138 ร.ต.อ. นิรภัฎ อยู�งาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาแห�ว จว.เลย สลย.322 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.นาดินดํา จว.เลย 1410 11203 0159
139 ร.ต.อ. นิวัฒน@ โมฆรัตน@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองพอก จว.ร�อยเอ็ด สรอ.329 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ฆ�องชัย จว.กาฬสินธุ@ 0402 23203 0056
140 ร.ต.อ. บัญชา นาชัยฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นามน จว.กาฬสินธุ@ 0402 24203 0108 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ@ 1404 11203 0142
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141 ร.ต.อ. บัณภัทร ทองสง�า รอง สวป.สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม สมค.116 รอง สว.กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0181
142 ร.ต.อ. บัวแก�ว บัวโฮม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ�านหนองเม็ก จว.กาฬสินธุ@ 0402 23203 0291 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ฆ�องชัย จว.กาฬสินธุ@ 1404 11203 0149
143 ร.ต.อ. บุญเลิศ ชมภูวิเศษ รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0037 รอง สวป.สภ.เมืองร�อยเอ็ด 1409 11202 0151
144 ร.ต.อ. ปกรณ@ เศรษฐธนเวชกิจ รอง สว.จร.สภ.ด�านซ�าย จว.เลย 1410 11205 0104 รอง สวป.สภ.แวงน�อย จว.ขอนแก�น สขก.523
145 ร.ต.อ. ปฏิวัติ   คําลัยวงค@ รอง สวป.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร สสน.268 รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ@ 1404 11204 0103
146 ร.ต.อ. ปฏิวัติ ศิริสุนทร รอง สว.ธร.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.299 รอง สว.ธร.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.316
147 ร.ต.อ. ปฐมพงศ@ ศรีษะพล รอง สว.สส.สภ.กู�แก�ว จว.อุดรธานี 0412 13204 0311 รอง สวป.สภ.แวงใหญ� จว.ขอนแก�น 1405 11202 0092
148 ร.ต.ท. ปรมินทร@ สุขประเสริฐ รอง สว.สส.สภ.เหล�าหลวง จว.บึงกาฬ 0410 13204 0107 รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.243
149 ร.ต.อ. ประจวบ ธาตุไชย รอง สว.สส.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี 0412 13204 0263 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0115
150 ร.ต.ท. ประทีป สิทธิจักร รอง สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย สลย.136 รอง สวป.สภ.นาด�วง จว.เลย สลย.268
151 ร.ต.อ. ประสงค@ ธรรมรัตน@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย 1412 11203 0126 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย สนค.110
152 ร.ต.อ. ประสพโชค ศรวิเศษ รอง สว.จร.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 1413 11205 0055 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น สขก.452
153 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ หัวดอน รอง สว.สส.สภ.โพนทอง จว.เลย 0408 13204 0072 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0111
154 ร.ต.ท. ประเสริฐวิทย@ พิมพ@วิเศษ รอง สวป.สภ.แวงน�อย จว.ขอนแก�น สขก.523 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก�น 0403 13202 0429
155 ร.ต.อ. ปราบปราม อินทร@จงล�าน รอง สว.สส.สภ.บ�านดุง จว.อุดรธานี สอด.557 รอง สว.สส.สภ.บ�านผือ จว.อุดรธานี 0412 13204 0279
156 ร.ต.อ. ปราโมทย@ เนืองนี รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0376 รอง สวป.สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น 0403 13202 0457
157 ร.ต.อ. ปริญญา จําปาแพง รอง สวป.สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร สสน.293 รอง สว.สส.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.283
158 ร.ต.อ. ปริญญา วินทะไชย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปTงไฮ จว.บึงกาฬ 0410 23203 0355 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น 1405 11203 0244
159 ร.ต.อ. ปรีชา บัวสิงห@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 23203 0215 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0174
160 ร.ต.ท. ปวริศน@ งามโนนทอง รอง สวป.สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13202 0015 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย 1412 11203 0126
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161 ร.ต.ท. ป ญญวัตณ@ พรมช�วย รอง สว.สส.สภ.กลางใหญ� จว.อุดรธานี 0412 13204 0329 รอง สวป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 11202 0213
162 ร.ต.ท. ป ณณทัต เชื้อปSอง รอง สวป.สภ.เวียงเก�า จว.ขอนแก�น 0403 13202 0193 รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น สขก.478
163 ร.ต.อ. ปQติ บัวศรี รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 13202 0328 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0184
164 ร.ต.อ. ปQลันธน@ ศรีสถาน รอง สวป.สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0385 รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11204 0086
165 ร.ต.อ. ปุณณรัตน@ ดิศเจริญ รอง สว.จร.สภ.อาจสามารถ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11205 0140 รอง สวป.สภ.หนองแวงควง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0332
166 ร.ต.ท. เปรม สาวงษ@นาม รอง สวป.สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 13207 0276 รอง สว.สส.สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 13204 0280
167 ร.ต.อ. ผจญ ทีเหล็ก รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น สขก.581 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น 1405 11203 0276
168 ร.ต.อ. ผดุงเกียรติ สายคําภา รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย สน.438 รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย 1412 11205 0082
169 ร.ต.อ. พงษกฤต บุญณ@สอาด รอง สว.สส.สภ.สังคม จว.หนองคาย สนค.303 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย 1412 11202 0110
170 ร.ต.อ. พนมพร ร�วมกุศล รอง สวป.สภ.นาแห�ว จว.เลย สลย.316 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เลย 1410 11204 0212
171 ร.ต.ท. พเยาว@ คนล้ํา รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น 1405 11202 0084 รอง สวป.สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0371
172 ร.ต.อ. พรชัย แง�มสุราช รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 1411 29203 0092 รอง สว.จร.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 1406 11205 0101
173 ร.ต.อ. พลายชุมพล จันทวิมล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระใคร จว.หนองคาย 1412 11203 0146 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด สรอ.426
174 ร.ต.ท. พิชัย พลเยี่ยม รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 11204 0035 รอง สวป.สภ.ดงครั่งใหญ� จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0323
175 ร.ต.ท. พิชัย สนั่นก�อง รอง สวป.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี สอด.482 รอง สวป.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 1414 11202 0207
176 ร.ต.อ. พิชิต จิณโรจน@ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สว�าง จว.สกลนคร 1411 11203 0215 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม 1407 11203 0149
177 ร.ต.อ. พีรเพชร นงคะวาส รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี สอด.489 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11203 0080
178 ร.ต.อ. พุฒิพงศ@ โพธิชัย รอง สว.สส.สภ.จังหาร จว.ร�อยเอ็ด สรอ.354 รอง สวป.สภ.เมืองร�อยเอ็ด สรอ.256
179 ร.ต.ท. พุทธิพงษ@ มาสง�า รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11305 0029 อาจารย@ (สบ 1 ) กลุ�มงานอาจารย@ ศฝร.ภ.4 1403 32345 0077
180 ร.ต.อ. พูลศักดิ์ โพลังกา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 0407 24203 0119 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ดอนหว�าน จว.มหาสารคาม สมค.175
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181 ร.ต.ท. เพชรวิไล สีหลวงเพชร รอง สวป.สภ.โสกก�าม จว.บึงกาฬ 0410 13207 0357 รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 1407 11202 0191
182 ร.ต.อ. หญิง เพียงพิศ หงษ@ศรี รอง สว.ธร.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด สรอ.405 รอง สว.ธร.สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด สรอ.392
183 ร.ต.อ. ไพฑูรย@ บุญศร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0145 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.บ�านบัวขาว จว.ร�อยเอ็ด 1409 29203 0081
184 ร.ต.อ. ไพบูลย@ อามาตมุลตรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนงาม จว.สกลนคร 1411 11203 0209 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เชียงใหม� จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0196
185 ร.ต.อ. ไพสนต@ แสนบุญศิริ รอง สวป.สภ.มะค�า จว.มหาสารคาม สมค.110 รอง สวป.สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0259
186 ร.ต.ท. ภัทรศักดิ์ ภูครองตา รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0122 รอง สว.สส.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก�น 0403 13204 0047
187 ร.ต.อ. ภาคภูมิ ชมภูเพชร รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร�อยเอ็ด สรอ.434 รอง สว.สส.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 13204 0192
188 ร.ต.อ. หญิง ภารดี เพียโคตรแก�ว รอง สว.สส.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 13204 0192 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.นาข�า จว.มหาสารคาม 1407 29203 0071
189 ร.ต.ท. ภูชิชย@ อรรคฮาต รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย สนค.265 รอง สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย สนค.133
190 ร.ต.อ. ภูมินันท@ สีหากุล รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 1413 11204 0060 รอง สว.สส.สภ.ภูหลวง จว.เลย 0408 13204 0201
191 ร.ต.ท. ภูริทัต ธรรมประวัติ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0058 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก�น 0403 13202 0444
192 ร.ต.อ. ภูวดล กุลตังวัฒนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย สนค.258 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 13204 0060
193 ร.ต.อ. มงคล คํามา รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0102 รอง สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย สลย.197
194 ร.ต.อ. มนตรี ใจดี รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11442 0033 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0087
195 ร.ต.อ. มนัส อินทสุราช รอง สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น สขก.578 รอง สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น สขก.574
196 ร.ต.อ. มังกร ใจกว�าง รอง สวป.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 1414 11202 0207 รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น สขก.481
197 ร.ต.อ. มังกร ชาติแพงตา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 13203 0023 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู สอด.457
198 ร.ต.อ. หญิง มัตติกา แสนโพธิ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11326 0217 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0226
199 ร.ต.อ. หญิง มัสริสา อินทะวงศ@ รอง สว.ธร.สภ.กู�แก�ว จว.อุดรธานี 0412 13304 0305 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0243


