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คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๔ 
ท่ี  228 / 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"าราชการตํารวจระดับผู"บังคับหมู�  
จํานวน   200   ราย ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือท่ีแนบท"ายคําส่ังน้ี 

ท้ังน้ี ตั้งแต�วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ9  พ.ศ.๒๕๖3 เปCนต"นไป โดยให"ขาดจากอัตราเงินเดือน
เดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม�หรือให"โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ�ายสําหรับตําแหน�งใหม� ตั้งแต� 
วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3  เปCนต"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 ฝJายอํานวยการ 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 ด.ต. นัฏฐวิทย) สุวรรณศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2637 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2033
2 ส.ต.ท. นัฐพงษ) อนุมาตย) ผบ.หมู� กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0074 ผบ.หมู� กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0095
3 ส.ต.ต. นัฐพล กาบบัวลอย ผบ.หมู� (สตร.) สภ.เหล�าหลวง จว.บึงกาฬ ปนค.1646 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ) ปกส.1686
4 ส.ต.ต. นันทวุฒิ บุญหลักคํา ผบ.หมู� (ป.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร ปสน.3214 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1930
5 ด.ต. หญิง นันทิดา อุ�นทะอับ ผบ.หมู� (ส.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2378 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2256
6 ส.ต.ท. นาถพงษ) สาขามุละ ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0187 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0051
7 ด.ต. นาวิล นนท)ตรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4040 ผบ.หมู� (ส.) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร ปสน.2747
8 จ.ส.ต. หญิง น้ําผึ้ง คําตา ผบ.หมู� ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0283 ผบ.หมู� ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 12301 0006
9 ด.ต. นิคม ธัญญาหาร ผบ.หมู� (ป.) สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1108 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนหว�าน จว.มหาสารคาม ปมค.1036

10 ด.ต. หญิง นิตยา เหล�าสมบัติ ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12301 0021 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2139
11 ด.ต. หญิง นิตยา อารีย)เอื้อ ผบ.หมู� (ธร.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.1964 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการภ.จว.อุดรธานี 1414 12301 0009
12 ด.ต. หญิง นิภาดา แข็งสิทธิ์ ผบ.หมู� ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0268 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 14202 0025
13 ส.ต.อ. หญิง นิรชร วงศ)ภักดี ผบ.หมู� (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก�น 0403 14202 0087 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าคันโท จว.กาฬสินธุ) ปกส.2396
14 ด.ต. บดินทร) นิวัฒน)รังสันต) ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1911 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2966
15 ส.ต.ต. บรรจบ พลหนู ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2443 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1912
16 ส.ต.ต. บวร ศรีต�นวงศ) ผบ.หมู� (ป.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร ปสน.3215 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ) ปกส.2295
17 ส.ต.ต. บัณฑิต ณะวงษา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม 0404 14202 0271 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2370
18 ส.ต.ต. บุญเกิด ตะน�อย ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร ปมห.1569 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ) ปกส.3231
19 ด.ต. บุญเจอ หมั่นอุตส�าห) ผบ.หมู� (ป.) สภ.พิบูลย)รักษ) จว.อุดรธานี ปอด.4363 ผบ.หมู� (ธร.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร ปสน.2416
20 ส.ต.อ. บุญชนะ สอนสกุล ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปนค.2870 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0054

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  228/2563 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  228/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

21 ด.ต. บุญช�วย ภูระบัตร ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองกาฬสินธุ) ปกส.1829 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ) ปกส.2038
22 ด.ต. บุญมี กุลบุตร ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0082 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1752
23 ด.ต. บุญเลิศ บุญตา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2952 ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สภ.เชียงคาน จว.เลย 1410 12202 0130 
24 ด.ต. บุญสม ศรีจันทร) ผบ.หมู� (สตร.) สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ ปนค.1386 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2438
25 ด.ต. หญิง บุษบา ศิริเกษ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3509 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 12202 0085
26 ส.ต.ต. ปกปLอง ผางจันทดา ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 14202 0622 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปMด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0166
27 ส.ต.ต. ปฏิกร สุสี ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย ปลย.3175 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12204 0403
28 ส.ต.ต. ปฏิวัติ พันธ)สว�าง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2207 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0023
29 ส.ต.ท. ปฐมพงษ) ถวิลการ ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0160 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น ปขก.2320
30 ด.ต. ประกอบ อุดหนองเลา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2047 ผบ.หมู� ฝFายปกครองและการฝNก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0140
31 ด.ต. ประจักษ) ชุมนุม ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด 0407 14202 0541 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2610
32 ส.ต.ท. ประจักษ) พัฒนป ญญานนท) ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0024 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3265
33 ส.ต.ท. ประณิธาน วงชารี ผบ.หมู� (พงว.) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 12202 0302 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น ปขก.2346
34 ด.ต. ประมวล มุนนท) ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ ปนค.2154 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น ปขก.2904
35 ด.ต. ประยุทธ พรมเขตร) ผบ.หมู� กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0094 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0203
36 ส.ต.ต. ประวัติ ปานเพ็ชร ผบ.หมู� (ป.) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ 0410 14202 0615 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1866
37 ด.ต. ประเวทร) สิงหาด ผบ.หมู� (สส.) สภ.คําบ�อ จว.สกลนคร ปสน.1810 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0015
38 ส.ต.ต. ประสิทธิ์ จันทร)ขอนแก�น ผบ.หมู� (ป.) สภ.หว�านใหญ� จว.มุกดาหาร ปมห.1683 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0075
39 ด.ต. ประสิทธิ์ บุญธรรม ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร ปมห.1389 ผบ.หมู� (สตร.) สภ.ปFาไร� จว.มุกดาหาร ปมห.830
40 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ อารีย) ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก�น 0403 14202 0179 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 14202 0021



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  228/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

41 ส.ต.อ. ปรัชญา แสงซ�าย ผบ.หมู� (ป.) สภ.วาปOปทุม จว.มหาสารคาม 0405 14202 0426 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1748
42 ด.ต. หญิง ปราณี ค�อโนนแดง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1133 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0105
43 ด.ต. ปราศภัยพาล แก�วทรายขาว ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 14202 0179 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2467
44 ส.ต.ต. ปรีชา บุญหล�า ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 14202 0624 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1935
45 ด.ต. ปรีดา ใบนอก ผบ.หมู� (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2370 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม ปมค.1314
46 ส.ต.อ. ป ญญา พ�อค�าช�าง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก�น ปขก.2618 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาปO จว.อุดรธานี ปอด.2353
47 ด.ต. ป ญญา สัจจะเขตร ผบ.หมู� (ป.) สภ.รัตนวาปO จว.หนองคาย 0410 14202 0138 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม ปมค.1400
48 ด.ต. หญิง ปาลิดา สมพมิตร ผบ.หมู� (ธร.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1846 ผบ.หมู� (ธร.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 12301 0483
49 ส.ต.อ. ปPติพงษ) ครองงาม ผบ.หมู� (ป.) สภ.อุบลรัตน) จว.ขอนแก�น ปขก.2493 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ศฝร.ภ.4 1403 12202 0056
50 ส.ต.ท. ปPยวัตร จรัสแสงทอง ผบ.หมู� (ป.) สภ.แวงน�อย จว.ขอนแก�น ปขก.3622 ผบ.หมู� ปกครองและการฝNก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0141
51 ส.ต.ต. ปPยะณัฐ หมื่นภักดี ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2443 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3722
52 ส.ต.ต. ปPยะพงษ) เทือกสุข ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0014 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร ปมห.1225
53 ส.ต.ต. ปPยะวิทย) มุงคุณ ผบ.หมู� (สตร.) สภ.โพนทอง จว.เลย ปลย.1744 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น ปขก.4006
54 ส.ต.ท. พงศกร เกษโสภา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เฝLาไร� จว.หนองคาย 0410 14202 0095 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กู�แก�ว จว.อุดรธานี ปขก.1558
55 ส.ต.ต. พงศกร พิมวัน ผบ.หมู� (ป.) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย ปนค.1219 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2082
56 ส.ต.ท. พงศธร ใจทอง ผบ.หมู� (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3040 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ศฝร.ภ.4 1403 12202 0060
57 ส.ต.อ. พงศธร มาตเลิง ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0039 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าตูม จว.มหาสารคาม ปมค.912
58 ส.ต.ต. พงศ)พันธุ) วิชัยแสง ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาด�วง จว.เลย ปลย.3028 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น ปขก.2948
59 ด.ต. พงษธร ไผ�สีทอง ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 12204 0477 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 12202 0444
60 ด.ต. พงษ)พิทักษ) คําสะอาด ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1693 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0131
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61 ส.ต.ท. พงษ)พิพัฒน) นนท)ชนะ ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองฮี จว.ร�อยเอ็ด 0407 14202 0098 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงชวัญ จว.ร�อยเอ็ด 0407 14202 0027
62 ส.ต.ท. พงษ)ภัทร คําภูเวียง ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3222 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1918
63 ส.ต.ต. พงษ)รวี เมืองสอน ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม 0404 14202 0262 ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2672
64 ส.ต.ต. พงษ)ศักดิ์ ชาเวียง ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปอด.1466 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3617
65 ส.ต.ท. พชร พิมพ)พาเรือ ผบ.หมู� (สตร.) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.1671 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12202 0081
66 ด.ต. พชรภัทร หล�าบ�านโพน ผบ.หมู� (จร.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3161 ผบ.หมู� (จร.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3170
67 ด.ต. พนม มูลสาระ ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2106 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 12202 0081
68 ด.ต. หญิง พนัชกร วิไลเลิศ ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปMด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0201 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0144
69 ด.ต. พบชัย โพธิ์ชา ผบ.หมู� (ป.) สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ ปนค.3098 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12428 0024
70 ส.ต.อ. พรเกษม แสนบุญ ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น 0403 14202 0791 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0194
71 ด.ต. พรชัย พันทะสาร ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2404 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ขอนแก�น 0407 14202 0039
72 ด.ต. พรชัย ศรีไชยโยรักษ) ผบ.หมู� (สตร.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1548 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.หนองคาย 1412 12301 0006
73 ด.ต. หญิง พรนภา ภูหัวดอน ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2408 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ผาขาว จว.เลย ปลย.2709
74 ด.ต. พรศักดิ์ เมืองวัง ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0013 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพธิ์ชัย จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2199
75 ด.ต. พรสวรรค) จันทเขต ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2758 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2490
76 ด.ต. หญิง พัชรียา ไชยโวหาร ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12301 0025 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2082
77 ส.ต.ท. พัฒน)นิพนธ) ศรีเพ็ชร ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3760 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น ปขก.3282
78 ด.ต. หญิง พิชชานันทร) โอภาสวัฒนา ผบ.หมู� ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0318 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น ปขก.2929
79 ด.ต. พิชญ) นวลมณี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0153 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12204 0039
80 ส.ต.ท. พิชณุพงษ) กมลภพ ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ) ปกส.2276 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ) ปกส.3241
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81 ด.ต. พิชัย เครือแวงมล ผบ.หมู� (ป.) สภ.ฆ�องชัย จว.กาฬสินธุ) 0402 14202 0191 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ) ปกส.1992
82 ด.ต. พิชัย บุตรพรม ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมยวดี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2877 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สว�าง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1362
83 ส.ต.ต. พิชัยยุทธ ใจซื่อ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร ปสน.1718 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3393
84 ด.ต. พิทักษ) ยางก�อน ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1997 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2147
85 จ.ส.ต. พิพัฒน) ภูพิลา ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ) ปกส.1311 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0108
86 ด.ต. พิมล ชาคํามูล ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 12202 0267 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0123
87 จ.ส.ต. พิรพัฒน) จุลสม  ผบ.หมู� (สส.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2358 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.กาฬสินธุ) 1404 12301 0006
88 ด.ต. พีรชัย ทองธรรมชาติ ผบ.หมู� (ป.) สภ.กู�แก�ว จว.อุดรธานี 0412 14202 0014 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก�น ปขก.2618
89 ส.ต.ท. พีรยุทธ ม�วงดี ผบ.หมู� (ป.) สภ.แวงใหญ� จว.ขอนแก�น ปขก.3542 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3719
90 ส.ต.ต. พีระพงษ) ศรีขวาพา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม 0404 14202 0261 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 14202 0380
91 ส.ต.ต. พีรัชชัย คุณวันดี ผบ.หมู� (ป.) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ 0410 14202 0608 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ปนค.2225
92 ด.ต. ไพรัช แสงสีดา ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0069 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0012
93 ส.ต.ต. ภควัฒน) ฝูงกลิ่น ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านแพง จว.นครพนม ปนพ.2709 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1904
94 ส.ต.ต. ภราดร สาริยา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ ปนค.2801 ผบ.หมู� (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3418
95 ด.ต. ภักดี หล�อตระกูล ผบ.หมู� (จร.) สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 14205 0067 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ประจักษ)ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0086
96 ด.ต. หญิง ภัททิยา เจริญศิริ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 14202 0018 ผบ.หมู� ฝFายปกครองและการฝNก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0127
97 ส.ต.ท. ภัทรนันท) ขุสุวรรณ ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู ปอด.2757 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4123
98 ส.ต.ต. ภัทรพล เสริมทรง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 14202 0198 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2036
99 ส.ต.ต. ภัทรภูมิ คําวิไชย ผบ.หมู� (ป.) สภ.หว�านใหญ� จว.มุกดาหาร ปมห.1673 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3220

100 ส.ต.ท. ภัทรเศรษฐ) สามหมอ ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0167 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าคันโท จว.กาฬสินธุ) 0402 14202 0559
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101 ส.ต.ท. ภาคภูมิ รัตนวรรณ) ผบ.หมู� (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 14202 0035 ผบ.หมู� (ป.) โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก�น 0403 14202 0089
102 ส.ต.ท. ภาณุพงศ) พลดงนอก ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านแพง จว.นครพนม ปนพ.2723 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น ปขก.3039
103 ส.ต.ต. ภาณุพงศ) โพธิ์น�อย ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 14202 0034 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1680
104 ส.ต.ต. ภาณุพงศ) แสงคํา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม 0404 14202 0256 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1091
105 ส.ต.ต. ภาณุวัฒน) วินทะวุธ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2056 ผบ.หมู� (พงว.) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 12202 0302
106 ส.ต.ท. ภานุกร ภูถอดใจ ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านแพง จว.นครพนม ปนพ.2722 ผบ.หมู� (จร.) สภ.จังหาร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2795
107 ส.ต.ท. ภานุพงศ) ภักดีพล ผบ.หมู� (พม.) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม ปนพ.1956 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2320
108 ส.ต.อ. ภานุวัฒน) พรมมาหล�า ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2423 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เหล�าหลวง จว.บึงกาฬ 0410 14204 0511
109 จ.ส.ต. ภานุวัฒน) อันทะนัย ผบ.หมู� (คตส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 12202 0460 ผบ.หมู� (จร.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น ปขก.2884
110 ส.ต.ต. ภานุวิชญ) นวลสาลี ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย ปนค.2601 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0225
111 ส.ต.ท. ภุชงค) ยืนยั่ง ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร ปมห.- 940 ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 12202 0132 
112 ด.ต. ภูดิศ ทองจิตร ผบ.หมู� (จร.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2978 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2397
113 ส.ต.ท. ภูริทัต อัคชาติ ผบ.หมู� (ป.) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู ปอด.2866 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0150
114 ด.ต. มนตรี งันป ญญา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร ปสน.1386 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สว�าง จว.ร�อยเอ็ด ปสน.1764
115 ด.ต. มนัส ดาราษฏร) ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปMด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0207 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0188
116 ด.ต. หญิง มยุรี  วงศ)สนาม ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2288 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 12204 0063
117 ส.ต.อ. มัฆวาน โม�กุดแอก ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0218 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2106
118 ด.ต. มาตรชัย เอกรักษา ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1758 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1785
119 ด.ต. มานพ นวมพะเนียด ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1719 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0123
120 ส.ต.ท. มารุต บุญมาลี ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร 0406 14202 0216 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0055
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121 ด.ต. มีชัย ช�วยไชยศรี ผบ.หมู� (คตส.) สภ.โพนแพง จว.สกลนคร ปสน.1851 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร ปสน.1696
122 ส.ต.ต. มุนินทร) ประรองคํา ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาด�วง จว.เลย ปลย.3025 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2418
123 ส.ต.ต. เมฆพัตร โยธะการี ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3393 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2068
124 ด.ต. เมืองแมน มาแก�ว ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2270 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2923
125 ด.ต. เมืองแมน แสนวังสี ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปMด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0196 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก�น ปขก.2634
126 ส.ต.ต. ยศกร มะปะเข ผบ.หมู� (ป.) สภ.เฝLาไร� จว.หนองคาย 0410 14202 0110 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2021
127 ด.ต. ย�อย สีระโคตร ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2947 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร ปสน.1654
128 ส.ต.ท. ยุทธการ โพธิ์ศรี ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 12202 0153 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 14202 0715
129 ส.ต.ต. ยุทธชัย พันธ)คลัง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2052 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2215
130 ส.ต.ต. ยุทธนา ดาน้ําคํา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร ปมห.1570 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2323
131 ด.ต. ยุทธนา โผภูเขียว ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 12428 0064 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12428 0031
132 ด.ต. ยุทธนา สายจันมา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าคันโท จว.กาฬสินธุ) ปกส.2430 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.อุดรธานี 1414 12301 0138
133 ส.ต.ท. ยุทธพล โยสียา ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู ปอด.2741 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาปO จว.อุดรธานี ปอด.2370
134 ส.ต.ต. ยุทธพิชัย ทาแก�ว ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 0404 14202 0293 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2957
135 ด.ต. เย็น ชูวา ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น 0403 14202 0310 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น ปขก.3951
136 ด.ต. ระพีพัฒน) วรรณศิลปT ผบ.หมู� (ป.) สภ.ห�วยเม็ก จว.กาฬสินธุ) ปกส.2164 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4091
137 ส.ต.ต. รัชชานนท)  อุ�นทะวงษ) ผบ.หมู� (ป.) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ 0410 14202 0611 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1887
138 ส.ต.ท. รัชนัย แสนเลิศ ผบ.หมู� (ป.) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ ปนค.3031 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4254
139 ด.ต. รัฎฐพัฒน) ยศจันทร) ผบ.หมู� (คผศ.) สภ.บ�านเดื่อ จว.หนองคาย ปนค.1191 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4128
140 ส.ต.ต. รัฐพล รามรินทร) ผบ.หมู� (สตร.) สภ.เหล�าหลวง จว.บึงกาฬ ปนค.1655 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ) 0402 14202 0102
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141 ส.ต.ต. รัตติพันธ) โคตรไกรสร ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0016 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2785
142 ด.ต. หญิง รัตติยา มหาสาน ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4108 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0120
143 ส.ต.ท. รัตนพล สุริยะเดช ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 12202 0125 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปMด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0174
144 ส.ต.ต. ราชันย) ดาหนองเปMด ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าอุเทน จว.นครพนม ปนพ.2811 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2496
145 ด.ต. หญิง ราตรี ดวงปาโคตร ผบ.หมู� (ธร.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1842 ผบ.หมู� (กง.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 12301 0484
146 จ.ส.ต. หญิง รุ�งฟLา แสนกล�า ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0241 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0135
147 ส.ต.ท. เริงฤทธิ์ เสริมแสง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2899 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.เลย 1410 12204 0054
148 ด.ต. ฤทธิเกียรติ ประนาตา ผบ.หมู� (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 14202 0414 ผบ.หมู� (จร.) สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม ปมค.2734
149 ส.ต.ท. ฤทธิเดช ฝูงกลิ่น ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2723 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2188
150 ด.ต. หญิง ลลิดา แก�วกัญญา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ห�วยเม็ก จว.กาฬสินธุ) 0402 14202 0533 ผบ.หมู� (คตส.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ) ปกส.1319
151 ด.ต. หญิง ลัดดาวรรณ) พิเคราะห)กิจ ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0123 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1665
152 ด.ต. ลิขิต จ�อยนุแสง ผบ.หมู� (ป.) สภ.ขวาว จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1586 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ม�วงลาด จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1171
153 ส.ต.ท. ลิขิต จันทร)จําปา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2083 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2162
154 ส.ต.ต. วงศกร บัวประสิทธิพร ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร ปสน.3059 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนหว�าน จว.มหาสารคาม ปมค.1099
155 ส.ต.อ. วงศกร บุตตะคาม ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนหว�าน จว.มหาสารคาม ปมค.888 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วาปOปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2239
156 ส.ต.ต. วชิรพล โพธิ์ศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนสวรรค) จว.นครพนม 0404 14202 0317 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปMด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0204
157 ส.ต.ต. วชิรวิทย) งานไว ผบ.หมู� (ป.) สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ ปนค.3136 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1873
158 ด.ต. วชิราวุธ งิ้วโสม ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุสุมาลย) จว.สกลนคร ปสน.3261 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2333
159 ส.ต.ท. วรพจน) โพธิ์ขาว ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0201 ผบ.หมู� กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0062
160 ส.ต.อ. หญิง วรยา รอดเวียง ผบ.หมู� (ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก�น ปขก.2271 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปMด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0214
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161 ส.ต.ต. วรรณพงษ) บ�อชน ผบ.หมู� (ป.) สภ.เฝLาไร� จว.หนองคาย 0410 14202 0105 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.3000
162 ด.ต. หญิง วรรณภา สายสุรีย) ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0014 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2268
163 ส.ต.ท. วรวัฒน) ห�วยทราย ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ 0410 14202 0584 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0044
164 ส.ต.ท. วรวุฒิ ราชเหลา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 14202 0035 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม ปมค.2603
165 ส.ต.อ. วรายุทธ ปPดตามาตา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2747 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2397
166 ส.ต.ต. วสันต) แพงกัลยา ผบ.หมู� (ป.) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม ปนพ.1927 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0070
167 ส.ต.ต. วสุธา พันธ)ขาว ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาหว�า จว.นครพนม ปนพ.2988 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12204 0110
168 ส.ต.ต. วัชรพงษ) ยะถิโล ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าอุเทน จว.นครพนม ปนพ.2815 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1719
169 ส.ต.ท. วัชรพล แก�วศรีนวม ผบ.หมู� (พงว.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร ปมห.- 939 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0049
170 ส.ต.อ. วัชรวุฒิ วรวุฒิ ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3333 ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12301 0005
171 ส.ต.ต. วัชรากร กาสังข) ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองบ�อ จว.นครพนม ปนพ.2061 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0040
172 ส.ต.ท. วัชราพงษ) พันธุนันท) ผบ.หมู� (ป.) สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ ปนค.3105 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12204 0109
173 จ.ส.ต. วัชรินทร) สิทธิเสนา ผบ.หมู� (ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.2021 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1743
174 ส.ต.ท. วัฒจพล บุตรจันทร) ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0144 ผบ.หมู� ฝFายปกครองและการฝNก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0138
175 ด.ต. วัฒนา นามบุตร ผบ.หมู� (สตร.) สภ.บ�านค�อ จว.มุกดาหาร ปมห.-731 ผบ.หมู� (สตร.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร ปมห.-684
176 ส.ต.ต. วันชัย ไชยสอน ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาด�วง จว.เลย ปลย.3023 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น ปขก.4007
177 ด.ต. วันชัย แน�แนอุดร ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2457 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2005
178 ส.ต.ท. วิชิต ผิวขวา ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0155 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 14202 12204 0057
179 ด.ต. วิเชียร นิลผาย ผบ.หมู� (พม.) สภ.นาโดน จว.นครพนม ปนพ.2236 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปนพ.3466
180 ด.ต. วิเชียร เพียผิว ผบ.หมู� กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0079 ผบ.หมู� กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0097
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181 ด.ต. วิเชียร มงคลวีระขจร ผบ.หมู� (สส.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2761 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก�น ปขก.2223
182 ด.ต. วิญXู ผุยมูลตรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปMด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0210 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 12202 0153
183 ด.ต. วิญXู อดทน ผบ.หมู� (ธร.) สภ.สหัสขันธ) จว.กาฬสินธุ) ปกส.2663 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สหัสขันธ) จว.กาฬสินธุ) ปกส.2675
184 ด.ต. วิทยา พรมดี ผบ.หมู� กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0062 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0201
185 ด.ต. วิทยา สมนา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 14202 0405 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2287
186 ด.ต. วินิจ ภูเงิน ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ) ปกส.1299 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ) ปกส.2060
187 ส.ต.ต. วิรุฒ ชํานิโลก ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาโดน จว.นครพนม ปนพ.2216 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.3006
188 ด.ต. วิลัย เรืองไชย ผบ.หมู� (สส.) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ) 0402 14204 0060 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 0406 14202 0022
189 จ.ส.ต. วิวัฒน) กลางจันทา ผบ.หมู� ฝFายอํานวยการ ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12301 0013 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12202 0077
190 ส.ต.ท. วิศรุต โคตะโน ผบ.หมู� (สตร.) สภ.หนองสูงใต� จว.มุกดาหาร ปมห.-771 ผบ.หมู� (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3406
191 ส.ต.ท. วิศรุต ชมภูพฤกษ) ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3372 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1601
192 ส.ต.ท. วิศิษฎ) ไชยชาติ ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4015 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4083
193 ด.ต. วีรชาติ หมื่นทา ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ) 1404 12202 0119 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นามน จว.กาฬสินธุ) ปกส.2474
194 ด.ต. วีรภัทร พละเดช ผบ.หมู� (คผศ.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 12202 0467 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองแวงควง จว.ขอนแก�น ปรอ.1144
195 ด.ต. วีระชัย นาอุดม ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนแพง จว.สกลนคร ปสน.1835 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร ปสน.1434
196 ด.ต. วีระชัย สุดาจันทร) ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองแวงควง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1142 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2811
197 ส.ต.ท. วีระชาติ คําคูบอน ผบ.หมู� (คตส.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร ปมห.-698 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2100
198 ส.ต.ท. วีระพงษ) คลองเพชร) ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2613 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น ปขก.2421
199 ส.ต.ท. วีระยุธ ภักดีโชติ ผบ.หมู� (ปจว.ธร.) สภ.หนองฮี จว.นครพนม ปนพ.2159 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านผือ จว.อุดรธานี ปอด.2688
200 ส.ต.ท. วีระศักดิ์ ทรัพย)กุล ผบ.หมู� (ป.) สภ.สหัสขันธ) จว.กาฬสินธุ) 0402 14202 0567 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองกาฬสินธุ) ปกส.1883


