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คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๔ 
ท่ี   225 / 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   159   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 8 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 ร.ต.อ. มานะศักดิ์ จันทร)แก�น รอง สวป.สภ.นาอุดม จว.มุกดาหาร 0406 13207 0159 รอง สว.สส.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 1408 11204 0096
2 ร.ต.อ. หญิง เมวิกา โสภณศิริ รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.308 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0185
3 ร.ต.อ. ยงยุทธ สุพรมพิทักษ) รอง สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น สขก.469 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น 1405 11203 0243
4 ร.ต.อ. ยศกร พิมพ)ศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ�านแฮด จว.ขอนแก�น 1405 11203 0291 รอง สว.สส.สภ.แวงใหญ� จว.ขอนแก�น 0403 13204 0345
5 ร.ต.อ. ยิ่งยศ จูมจะนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 12203 0017 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11203 0077
6 ร.ต.ท. ยุทธนา ภวภูตานนท) รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0018 รอง สว.ธร.สภ.บ�านผือ จว.อุดรธานี สอด.380
7 ร.ต.อ. ร�วมชาติ สาระการ รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0381 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก�น สขก.312
8 ร.ต.อ. รักชาติ คําแสนโคตร รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 11304 0012 รอง สวป.สภ.หนองสูงใต� จว.มุกดาหาร 0406 13207 0125
9 ร.ต.อ. รังสันต) คะมานิคม รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0091 รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก�น 0403 13202 0463

10 ร.ต.อ. รัฐพล เดชนรสิงห) รอง สว.(สอบสวน) สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ 0410 24203 0126 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 11203 0097
11 ร.ต.ท. รัฐพล อุดมโคตร รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น สขก.413 รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 11202 0085
12 ร.ต.อ. รัตนะ เนตรคุณ รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ) 1404 11204 0103 รอง สวป.สภ.ห�วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ) สกส.351
13 ร.ต.อ. หญิง รัติกาล ขันธวิชัย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0150 รอง สว.ธร.สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 11304 0165
14 ร.ต.อ. หญิง ลําดวน พลศรี รอง สว.ธร.สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 11304 0165 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0150
15 ร.ต.อ. วชิรวิชญ) คําหวล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 23203 0055 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองสรวง จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0240
16 ร.ต.อ. หญิง วรรษชล ศรีสุระ รอง สว.ฝอ. ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0019 รอง สว.ธร.สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร สมห.133
17 ร.ต.อ. วรวิทย) ซุยลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 1406 11203 0131 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0103
18 ร.ต.อ. วรวุฒิ ศรีทวีกาศ รอง สว.ธร.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.357 รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 11202 0160
19 ร.ต.อ. วรวุธ พรมเสน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 11204 0034 รอง สว.สส.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 13204 0193
20 ร.ต.อ. วัชรพงษ)   พันสะดาม รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0127 รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สอด.409

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  225/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563



หน�าที่ 2 ใน 8 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  225/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

21 ร.ต.อ. หญิง วัชราภรณ) ชัยมงคล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11304 0025 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 11420 0016
22 ร.ต.อ. วัฒนพงษ) แก�วภิรมย) รอง สวป.สภ.พิบูลย)รักษ) จว.อุดรธานี 0412 13202 0043 รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13204 0384
23 ร.ต.อ. วัฒนา ข�าขันมะลี รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.306 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ) 1404 11304 0020
24 ร.ต.อ. วายุ คําภา รอง สวป.สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0382 รอง สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น สขก.484
25 ร.ต.ท. วิจิตร พลอาษา รอง สวป.สภ.เมืองสรวง จว.ร�อยเอ็ด สรอ.445 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0445
26 ร.ต.อ. วิชญ)พล คําสังวาลย) รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 23203 0368 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 24203 0145
27 ร.ต.อ. วิชนุ ยลสําอางค) รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาใน จว.สกลนคร 1411 11203 0205 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ) 0402 23203 0279
28 ร.ต.อ. วิชาญ มูลเทียนทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ) 0402 23203 0109 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ) 1404 29203 0057
29 ร.ต.อ. วิชิต เรืองธรรม รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก�น 0403 13202 0033 รอง สว.สส.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น สขก.416
30 ร.ต.ท. วิญIู เฉลยพจน) รอง สว.สส.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร 0409 13204 0317 รอง สวป.สภ.ดงครั่งใหญ� อ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด สรอ.146
31 ร.ต.อ. วินิจ กองธรรม รอง สว.สส.สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 13204 0114 รอง สว.สส.สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร สสน.386
32 ร.ต.อ. วินิจ ภูศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0284 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 1407 11203 0159
33 ร.ต.อ. หญิง วิภารัตน) กากแก�ว รอง สวป.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.469 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0039
34 ร.ต.อ. หญิง วิริญญา ธนูรักษ) รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0208 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0165
35 ร.ต.อ. วิโรจน) ฤาชัยราม รอง สว.สส.สภ.นาแก จว.นครพนม 1406 11204 0096 รอง สวป.สภ.ดู�ใหญ� จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0378
36 ร.ต.ท. วิศวชิต พาลึก รอง สว.สส.สภ.ส�องดาว จว.สกลนคร 0409 13204 0217 รอง สวป.สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี สอด.446
37 ร.ต.อ. วิษณุ จันทะคัต รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงครั่งใหญ� จว.ร�อยเอ็ด 1409 29203 0089 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองร�อยเอ็ด 1409 11203 0238
38 ร.ต.อ. วิษณุ หรดี รอง สวป.สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 0410 13207 0340 รอง สวป.สภ.เซิม จว.หนองคาย สนค.113
39 ร.ต.อ. วิษณุชัย คารมย) รอง สว.(สอบสวน) สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ สนค.372 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 11203 0095
40 ร.ต.อ. วีรภัทร ทองบุสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ�านบัวขาว จว.ร�อยเอ็ด 1409 29203 0083 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เชียงขวัญ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0193



หน�าที่ 3 ใน 8 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  225/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

41 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ พันทะชุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดู�ใหญ� จว.ร�อยเอ็ด 0407 23203 0384 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ม�วงลาด จว.ร�อยเอ็ด 0407 23203 0346
42 ร.ต.ท. วีระศักดิ์ ภิรมย) รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 1406 11203 0125 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0181
43 ร.ต.อ. ศตพร บุตตาสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห�วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ) สกส.358 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก�น 1405 11203 0251
44 ร.ต.ท. ศรัญย) แสนหล�า รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น สขก.452 รอง สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น สขก.485
45 ร.ต.ท. ศรายุทธ เวียงสมุทร รอง สวป.สภ.สว�าง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0314 รอง สวป.สภ.เชียงขวัญ จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0014
46 ร.ต.อ. ศราวุธ บุดดีคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร�อยเอ็ด 1409 11203 0226 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0200
47 ร.ต.ท. ศรุต นันตลาด รอง สว.ธร.สภ.เมืองกาฬสินธุ) สกส.189 รอง สว.ธร.สภ.เมยวดี จว.ร�อยเอ็ด 0407 13304 0393
48 ร.ต.อ. ศักดา บุญก�อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ�านาง จว.บึงกาฬ 0410 24203 0138 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0174
49 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย จันทศิลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสว�าง จว.ร�อยเอ็ด 0407 24203 0138 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.หน�อม จว.ร�อยเอ็ด สรอ.185
50 ร.ต.ท. ศักดิ์ชัย วงศ)บุตร รอง สวป.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.347 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0202
51 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา เทพา รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0212 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11304 0017
52 ร.ต.อ. ศิวกร ขาลไชย รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังยาง จว.นครพนม 1406 11203 0156 รอง สว.สส.สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 0406 13204 0138
53 ร.ต.อ. ศุภกิจ ผุเพ็ชร) รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.395 รอง สว.จร.สภ.เมืองเลย 1410 11205 0091
54 ร.ต.อ. ศุภชัย โสดามา รอง สว.ธร.สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 13304 0012 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เอราวัณ จว.เลย 1410 11203 0189
55 ร.ต.อ. ศุภเนตร ช�างยันต) รอง สวป.สภ.ดงครั่งใหญ� จว.ร�อยเอ็ด สรอ.146 รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0032
56 ร.ต.อ. ศุภวัฒน) ศิริเลี้ยง รอง สว.สส.สภ.เฝLาไร� จว.หนองคาย 0410 13204 0032 รอง สวป.สภ.รัตนวาปM จว.หนองคาย 1412 11202 0150
57 ร.ต.ท. เศกสรร พรมธิราช รอง สวป.สภ.นาอุดม จว.มุกดาหาร 0406 13207 0158 รอง สวป.สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร สมห.138
58 ร.ต.อ. เศกสรรค) ขันโยธา รอง สวป.สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0259 รอง สวป.สภ.มะค�า จว.มหาสารคาม สมค.110
59 ร.ต.อ. สนิท ภักดิ์วรรณสิทธิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11205 0084 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11202 0101
60 ร.ต.อ. สมคิด จันทะดี รอง สวป.สภ.แวง จว.สกลนคร สสน.134 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11205 0081
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61 ร.ต.อ. สมคิด พลค�อ รอง สว.สส.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย สนค.251 รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0134
62 ร.ต.อ. สมจิต แดงอาจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ�านค�อ จว.มุกดาหาร 1408 29203 0065 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 24203 0040
63 ร.ต.ท. สมทรง บุญป น รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0092 รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.290
64 ร.ต.อ. สมบัติ ยางคํา รอง สวป.สภ.เปNอยน�อย จว.ขอนแก�น สขก.551 รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.307
65 ร.ต.อ. สมบัติ ศรีวงค) รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 11203 0135 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.อาจสามารถ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0259
66 ร.ต.อ. สมบัติ สมบัติโยธา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.251 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0183
67 ร.ต.อ. สมหมาย เพชรสุริยา รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0178 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0250
68 ร.ต.ท. สมัญพงศ) ปานแย�ม รอง สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น สขก.574 รอง สว.ธร.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 11304 0180
69 ร.ต.ท. สมาน ภูพันนา รอง สวป.สภ.ราษฎร)เจริญ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0217 รอง สว.สส.สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม 0405 13204 0200
70 ร.ต.อ. สยาม โตล่ํา รอง สวป.สภ.เมืองร�อยเอ็ด สรอ.256 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0278
71 ร.ต.อ. สยาม ลี้พล รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนสวรรค) จว.นครพนม สนพ.226 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สนพ.315
72 ร.ต.ท. สรศักดิ์ ทินช�วย รอง สว.สส.สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ 0410 13204 0244 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11202 0039
73 ร.ต.อ. สราวุธ บุญยะรัตน) รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ�านเปQด จว.ขอนแก�น 1405 27203 0133 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น 1405 11203 0258
74 ร.ต.อ. สังวาลย) บุญมา รอง สวป.สภ.บ�านหนองเม็ก จว.กาฬสินธุ) 0402 13207 0285 รอง สวป.สภ.ฆ�องชัย จว.กาฬสินธุ) 0402 13202 0050
75 ร.ต.อ. สัญชัย อุทุมภา รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0162 รอง สว.จร.สภ.เมืองร�อยเอ็ด สรอ.276
76 ร.ต.อ. สันติ ปริป ญญา รอง สวป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 11202 0213 รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 13202 0024
77 ร.ต.ท. สาคอน ภูกาบเพชร รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู สอด.457 รอง สวป.สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี สอด.445
78 ร.ต.อ. สายชล ศักดิ์สุภาพ รอง สวป.สภ.บ�านกลาง จว.นครพนม 0404 13207 0188 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครพนม สนพ.217
79 ร.ต.อ. สายัณห) เหล�าเสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลย)รักษ) จว.อุดรธานี สอด.604 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.สร�างคอม จว.อุดรธานี สอด.536
80 ร.ต.อ. สิรวัชร พุทธา รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 13203 0374 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0037
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81 ร.ต.อ. หญิง สิริรัตน) กุลสุวรรณ รอง สว.ธร.สภ.เมยวดี จว.ร�อยเอ็ด 0407 13304 0393 รอง สว.ธร.สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด สรอ.305
82 ร.ต.อ. สิโรตม) สมณา รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ทอง จว.ร�อยเอ็ด 0407 24203 0128 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เชียงใหม� จว.ร�อยเอ็ด 1409 29203 0073
83 ร.ต.อ. สีสุข แจ�งโทน รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกงาม จว.เลย 0408 24203 0105 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.299
84 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา สุริยภาพ รอง สว.ธร.สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด สรอ.305 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 11304 0167
85 ร.ต.อ. สุกิจณรงค) นามวงศ) รอง สว.ธร.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ) 0402 13304 0031 รอง สว.ฝอ. ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0015
86 ร.ต.อ. หญิง สุชยา วัฒนศักดิ์สุรกุล รอง สวป.สภ.หอคํา อ.เมือง จว.บึงกาฬ 0410 13207 0313 รอง สวป.สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม สน.425
87 ร.ต.อ. สุชาติ ประมูลจักโก รอง สว.สส.สภ.ปทุมรัตต) จว.ร�อยเอ็ด 0407 13204 0237 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ปทุมรัตต) จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0206
88 ร.ต.อ. หญิง สุทธิกาญ ชูคันหอม รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0015 รอง สว.ธร.สภ.บ�านเปQด จว.ขอนแก�น 1405 11304 0132
89 ร.ต.ท. สุทธิยะ น�อยทรง รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม 1406 11202 0098 รอง สว.สส.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร 0406 13204 0115
90 ร.ต.ท. สุทธิศักดิ์ ลาภภิญโญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ สนค.363 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.คําปSาหลาย จว.มุกดาหาร 0406 23203 0157
91 ร.ต.อ. สุนธร วิชาผง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11202 0105 รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0439
92 ร.ต.ท. สุนันท) สงครามศรี รอง สว.สส.สภ.รัตนวาปM จว.หนองคาย 0410 13204 0279 รอง สว.สส.สภ.ประจักษ)ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 13204 0037
93 ร.ต.อ. สุพจน) อนะคร รอง สวป.สภ.บ�านแฮด จว.ขอนแก�น 1405 11202 0096 รอง สวป.สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น สขก.589
94 ร.ต.อ. สุพรศักดิ์ คํามุลตรี รอง สว.ธร.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร สสน.265 รอง สว.ธร.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.277
95 ร.ต.อ. สุพล บุญชิต รอง สว.สส.สภ.เต�างอย จว.สกลนคร สสน.351 รอง สว.สส.สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 13204 0335
96 ร.ต.อ. สุภรักษ) มูลตรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาด�วง จว.เลย สลย.271 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ผาขาว จว.เลย สลย.237
97 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร แฟมไธสง รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13207 0351 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0260
98 ร.ต.ท. สุรชัย เสริมสาย รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0098 รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 1407 11202 0192
99 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ กุลศิริ รอง สวป.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร 1411 11202 0219 รอง สว.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.361

100 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ ด�านแก�ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.311 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0145
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101 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ มุณีไชย รอง สวป.สภ.หน�อม จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0307 รอง สว.สส.สภ.อาจสามารถ จว.ร�อยเอ็ด 0407 13204 0192
102 ร.ต.อ. สุระศักดิ์ สิงห)คะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาแก จว.นครพนม สนพ.325 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0406 11203 0132
103 ร.ต.อ. สุรัตน) วังคะฮาต รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.176 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 23203 0177
104 ร.ต.อ. สุริยนต) วรรณประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ 1415 11203 0093 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11204 0130
105 ร.ต.อ. สุริยา โชติชัย รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.315 รอง สวป.สภ.กุมภวาปM จว.อุดรธานี 0412 13202 0387
106 ร.ต.ท. สุริยา ศรีสังข) รอง สว.ธร.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี สอด.563 รอง สว.ธร.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 13204 0345
107 ร.ต.อ. สุวัฒน) โคตุนันท) รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 11202 0172 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0274
108 ร.ต.อ. สุวันชัย สีทา รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.234 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก�น 0403 13204 0437
109 ร.ต.อ. เสกสรร คุณาวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองฮี จว.นครพนม 1406 29203 0066 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ปSาไร� จว.มุกดาหาร 1408 29203 0069
110 ร.ต.อ. เสถียร วงศ)หาจักร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.330 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 1414 11203 0142
111 ร.ต.อ. เสน�ห) ศรีหลง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น 1405 11203 0297 รอง สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น สขก.578
112 ร.ต.ท. เสรี ภูบังเดือน รอง สว.สส.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.398 รอง สว.สส.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 0411 13204 0078
113 ร.ต.ท. แสงเพชร หล�าเนตร รอง สว.สส.สภ.กุสุมาลย) จว.สกลนคร 0409 13204 0170 รอง สวป.สภ.บ�านบัวขาว จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0327
114 ร.ต.อ. แสน ยกให� รอง สว.สส.สภ.ปากชม จว.เลย 0408 13204 0170 รอง สวป.สภ.ปากชม จว.เลย สลย.245
115 ร.ต.อ. เสกสรรค) วิเวกรัมย) รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย สนค.268 รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองคาย สนค.223
116 ร.ต.ท. โสภณ จีนะสุทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เซิม จว.หนองคาย 0410 24203 0131 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เหล�าต�างคํา จว.หนองคาย 1412 29203 0065
117 ร.ต.อ. หนึ่งตะวัน อุปชิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด 0407 24203 0114 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 11204 0302
118 ร.ต.อ. อนันต) ทับศรี รอง สวป.สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม สน.425 รอง สวป.สภ.เขวาใหญ� จว.มหาสารคาม สมค.108
119 ร.ต.ท. อนิรุทธ ทองพูล รอง สวป.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร สสน.158 รอง สว.สส.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.349
120 ร.ต.อ. อนุชา โทวิรัตน) รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0156 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11202 0121
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121 ร.ต.อ. อนุชา พิชัยช�วง รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0093 รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น 0403 13202 0450
122 ร.ต.ท. อนุชา ลิขิตวาส รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0456 รอง สวป.สภ.จังหาร จว.ร�อยเอ็ด สรอ.253
123 ร.ต.อ. อนุชิต ชาวดง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0120 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.วาปMปทุม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0084
124 ร.ต.ท. อนุชิต วงศ)หมากเห็บ รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก�น สขก.535 รอง สว.จร.สภ.พล จว.ขอนแก�น สขก.545
125 ร.ต.อ. อนุพงค) ประชานันท) รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0112 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.ดงครั่งใหญ� จว.ร�อยเอ็ด 1409 29203 0088
126 ร.ต.อ. อนุพันธ) แก�วมุณี รอง สว.สส.สภ.โพนนาแก�ว จว.สกลนคร 0409 13204 0241 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11202 0042
127 ร.ต.อ. อนุภาพ ภูชํานิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ) 1404 11203 0167 รอง สว.ฝอ. ภ.จว.สกลนคร 1411 11305 0029
128 ร.ต.อ. อภิชัย ธรรมศรี รอง สว.สส.สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 13204 0335 รอง สว.สส.สภ.เต�างอย จว.สกลนคร สสน.351
129 ร.ต.อ. อภิเดช จังพล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย 1412 11203 0137 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น 1405 11203 0214
130 ร.ต.อ. อภิภพ ภักดีป ญญา รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 11202 0174 รอง สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.269
131 ร.ต.อ. หญิง อมรรัตน) สุทธิประเสริฐ รอง สว.ธร.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก�น 0403 13304 0389 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0243
132 ร.ต.อ. อยุธยา วงษ)ลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส�องดาว จว.สกลนคร สสน.311 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 23203 0369
133 ร.ต.ท. อรรถพล ทองไพร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0017 รอง สว.ธร.สภ.หน�อม จว.ร�อยเอ็ด 0407 13304 0304
134 ร.ต.อ. อรรถพล ศรีคํา รอง สว.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 0410 13204 0254 รอง สวป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.332
135 ร.ต.อ. ออมสิน แดงน�อย รอง สวป.สภ.รัตนวาปM จว.หนองคาย 0410 13202 0039 รอง สวป.สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ 0410 13202 0407
136 ร.ต.ท. อัครเดช แสงไพรินทร) รอง สว.สส.สภ.เฝLาไร� จว.หนองคาย 0410 13204 0271 รอง สวป.สภ.บ�านผือ จว.อุดรธานี สอด.385
137 ร.ต.อ. อัครวัฒน)  เพชรวิสัย รอง สวป.สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี สอด.446 รอง สวป.สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร สสน.382
138 ร.ต.อ. อัศวิน โพธิ์หล�า รอง สวป.สภ.คําปSาหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0151 รอง สวป.สภ.นากลาง จว.นภ. 1413 11202 0092
139 ร.ต.ท. อาญาสิทธิ์ พินิจเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11203 0171 รอง สวป.สภ.ราษฎร)เจริญ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0217
140 ร.ต.อ. อาทร อาจหาญ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย 1412 11204 0037 รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0039
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141 ร.ต.อ. อาทิตย)    หงส)ธัมรงค) รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0445 รอง สวป.สภ.เมืองสรวง จว.ร�อยเอ็ด สรอ.445
142 ร.ต.อ. อานนท) แก�วบัวโฮม รอง สวป.สภ.นาทม จว.นครพนม สนพ.331 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0095
143 ร.ต.อ. อานุภาพ กองเกิด รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก�น 0403 13202 0463 รอง สวป.สภ.แวงใหญ� จว.ขอนแก�น สขก.510
144 ร.ต.อ. อาวุฒิ เบ็ญจโชติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ) จว.กาฬสินธุ) 0402 24203 0101 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ) 1404 11203 0147
145 ร.ต.อ. อํานาจ แสนเภา รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.224 รอง สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น สขก.469
146 ร.ต.อ. อําพล ไชยทองศรี รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ) จว.กาฬสินธุ) สกส.336 รอง สว.สส.สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร สมห.139
147 ร.ต.อ. อิทธิเดช ชินวงศ) รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก�น สขก.407 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0182
148 ร.ต.อ. อิศวะ ยาประดิษฐ) รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม สมค.134 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม 1407 11203 0148
149 ร.ต.อ. อุทัย โคตรมณี รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.292 รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 13202 0411
150 ร.ต.ท. อุทัย โตภูเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก�น 0403 13203 0049 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น 1405 11203 0356
151 ร.ต.อ. อัครเดช จันทวิมล รอง สว.ธร.สภ.สร�างคอม จว.อุดรธานี สอด.529 รอง สว.ธร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.304
152 ร.ต.อ. อุทิตย) มาตวังแสง รอง สว.สส.สภ.ดู�ใหญ� จว.ร�อยเอ็ด 0407 13204 0382 รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0453
153 ร.ต.อ. หญิง อุสนา เพียนาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0314 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น 1405 11203 0299
154 ร.ต.อ. เอกชัย แสนคํา รอง สวป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.332 รอง สว.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 0410 13204 0254
155 ร.ต.อ. เอกชัย อุดมทรัพย) รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทม จว.นครพนม สนพ.335 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมยวดี จว.ร�อยเอ็ด สรอ.375
156 ร.ต.อ. เอกพงษ) บุญศรี รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย 1412 11204 0035 รอง สวป.สภ.บ�านดุง จว.อุดรธานี สอด.554
157 ร.ต.ท. เอกพล ชินทะวัน รอง สวป.สภ.หนองสนม จว.สกลนคร 0409 13207 0310 รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 11202 0147
158 ร.ต.ท. เอกวัฒน) แก�วอมร รอง สว.สส.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.359 รอง สว.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.323
159 ร.ต.อ. เอนก โพธิแสน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11202 0039 รอง สว.สส.สภ.เมืองบึงกาฬ 0410 13204 0202


