
  

 

( สําเนา ) 
 
 
 

คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๔ 
ท่ี   226 / ๒๕๖3 

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

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก"ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหน"าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ9 ๒๕๖๐ 
เร่ือง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต�งตั้งข"าราชการตํารวจ ประกอบคําส่ังสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต�งตั้งให"ข"าราชการตํารวจระดับรองสารวัตร  
(ท่ีเป@นตําแหน�งควบ ผู"บังคับหมู� – รองสารวัตร) จํานวน   40    ราย ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตาม
บัญชีรายช่ือท่ีแนบท"ายคําส่ังน้ี 

ท้ังน้ี ตั้งแต�วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ9 พ.ศ.๒๕๖3 เป@นต"นไป โดยให"ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม�หรือให"โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ�ายสําหรับตําแหน�งใหม� ตั้งแต� 
วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 เป@นต"นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี   31   มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
          (ลงช่ือ) พลตํารวจโท  เจริญวิทย9  ศรีวนิชย9   

    ( เจริญวิทย9  ศรีวนิชย9 )                             
                            ผู"บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ 
              
 
 
 
 

                      สําเนาถูกต"อง 
พันตํารวจเอก 

                  ( ธีระวัฒน9  นุมานิต ) 
            ผู"กํากับการ ฝLายอํานวยการ 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.ต. ชวนชัย คึมยะราช รอง สว.(ป.) สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร ปสน.1384 รอง สว.(ป.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1468
2 ร.ต.ต. ชํานาญ นามตะ รอง สว.(ป.) สภ.บ�านเป6ด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0184 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0165
3 ร.ต.ต. ไชยรัตน; พลบํารุง รอง สว.(สส.) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 12204 0315 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0186
4 ร.ต.ต. ถาวร ไชยน้ําอ�อม รอง สว.(ป.) สภ.นาข�า จว.มหาสาคาม ปมค.1153 รอง สว.(ป.) สภ.วาป=ปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2216
5 ร.ต.ต. ทรงกต สีดาห�าว รอง สว.(สส.) สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย 0410 14204 0321 รอง สว.(ป.) สภ.บ�านเทื่อม จว.อุดรธานี ปอด.1512
6 ร.ต.ท. ทรงสินธ; แสนหลัก รอง สว.(ป.) สภ.คําบ�อ จว.สกลนคร ปสน.1794 รอง สว.(อก.) ฝBายอํานวยการ ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0010
7 ร.ต.ต. ทศพัฒน;ชัย หีบแก�ว รอง สว.(ป.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1479 รอง สว.(สส.) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร ปสน.1435
8 ร.ต.ท. ทองอินทร; สีบุดดี รอง สว.(จร) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2134 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1782
9 ร.ต.ต. ธนาธิป ป ญญาแก�ว รอง สว.(ป.) สภ.สังคม จว.หนองคาย ปนค.2666 รอง สว.(ป.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1544

10 ร.ต.ท. ธเนศ แสนขาว รอง สว.(ป.) สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร ปมห.-946 รอง สว.(ป.) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ; ปกส.3119
11 ร.ต.ต. นพดล พิณพิมาย รอง สว.(ป.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร ปสน.2522 รอง สว.(ป.) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร ปสน.1647
12 ร.ต.อ. นิคม สีหานาม รอง สว.(จร.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2159 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปนร.2967
13 ร.ต.ท. บุญเพิ่ม คําทะลิ รอง สว.(ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3112 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0102
14 ร.ต.ท. ปรีชา ครองธรรม รอง สว.(ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2442 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12204 0030
15 ร.ต.ท. พชร ภู�เพ็ชร รอง สว.(ป.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1603 รอง สว.(ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม ปนพ.1979
16 ร.ต.ต. พลพิช โยคะสิงห; รอง สว.(ป.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ; ปกส.1999 รอง สว.(ป.) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ; ปกส.1222
17 ร.ต.ต. พลภัทร คงสมบัติ รอง สว.(ป.) ฝBายอํานวยการ ศฝร.ภ.4 1403 12202 0049 รอง สว.(ป.) สภ.ห�วยเม็ก จว.กาฬสินธุ; ปกส.2179
18 ร.ต.ต. พิชัย อนัดคะทัด รอง สว.(สส.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก�น ปขก.2276 รอง สว.(ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก�น ปขก.4151
19 ร.ต.ท. ภราดร ซินโซ รอง สว.(ป.) สภ.คําตากล�า จว.สกลนคร ปสน.3657 รอง สว.(ป.) สภ.คําบ�อ จว.สกลนคร ปสน.1793
20 ร.ต.ท. ภาคภูมิ มุสิกา รอง สว.(สส.) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย 0410 14204 0462 รอง สว.(ป.) สภ.พิบูลย;รักษ; จว.อุดรธานี ปอด.4350

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  226/2563 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  226/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

21 ร.ต.ต. ภูชุน นิลนวล รอง สว.(ป.) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ; 0402 14202 0152 รอง สว.(ป.) สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 0406 14202 0017
22 ร.ต.ท. ภูริทัต จันทร;อ�อน รอง สว.(อก.) สภ.ปBงไฮ จว.บึงกาฬ 0410 14301 0523 รอง สว.(อก.) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ ปนค.2924
23 ร.ต.ท. มนตรี เขื่อนเพ็ชร รอง สว.(ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร�อยเอ็ด 0407 14202 0015 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2010
24 ร.ต.ท. ยศศักดิ์ สุดาจันทร; รอง สว.(ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก�น 0403 14202 0157 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3629
25 ร.ต.ท. ยุทธนา สุทธิสน รอง สว.(อก.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2450 รอง สว.(อก.) สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม ปมค.2644
26 ร.ต.ต. ยุทธพงษ; พิลาแก�ว รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0051 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0187
27 ร.ต.ท. วัฒนา ป ดถาวะโร รอง สว.(ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4207 รอง สว.(อก.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2378
28 ร.ต.ต. วิจัย ศรีแก�วน้ําใสย; รอง สว.(ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 14202 0051 รอง สว.(สส.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น ปขก.2867
29 ร.ต.ต. วิฑูรย; บุญแจ�ม รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0095 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0074
30 ร.ต.ต. วิสิทธิ์ แวงดา รอง สว.(ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม ปนพ.2023 รอง สว.(ป.) สภ.บ�านแพง จว.นครพนม ปนพ.2711
31 ร.ต.ต. สมพล แสงกล�า รอง สว.(ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1716 รอง สว.(ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2331
32 ร.ต.ต. สาวิต เนยไธสง รอง สว.(ป.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1566 รอง สว.(ป.) สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย ปนค.2359
33 ร.ต.ต. สิริศักดิ์ สุขแสง รอง สว.(สส.) สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3131 รอง สว.(ป.) สภ.บ�านบัวขาว จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1287
34 ร.ต.ต. สิริสวัสดิ์ กองกลิ่น รอง สว.(ป.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ; ปกส.1294 รอง สว.(ป.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม ปมค.1029
35 ร.ต.ต. สุพรรณ คําแหงพล รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0057 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0155
36 ร.ต.อ. สุวิทย; ศรีคุณ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2162 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2083
37 ร.ต.ท. แสงอรุณ แสงอาวุธ รอง สว.(ป.) สภ.ท�าคันโท จว.กาฬสินธุ; ปกส.2384 รอง สว.(ป.) สภ.ห�วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ; ปกส.3008
38 ร.ต.อ. อิทธิพล ดวงจันโคตร รอง สว.(ป.) สภ.กู�แก�ว จว.อุดรธานี ปขก.1546 รอง สว.(ป.) สภ.ประจักษ;ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0115
39 ร.ต.ท. อุดม นวลงาม รอง สว.(ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12202 0358 รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 12202 0087
40 ร.ต.ต. อุศเรน ฤทธิ์สว�าง รอง สว.(ป.) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ; ปกส.1374 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ; 0402 14202 0484


