
  

( สําเนา ) 
 

คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๔ 
ท่ี  229 / 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   130   ราย ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือท่ีแนบท"ายคําส่ังน้ี 

ท้ังน้ี ตั้งแต�วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ9  พ.ศ.๒๕๖3 เปDนต"นไป โดยให"ขาดจากอัตราเงินเดือน
เดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม�หรือให"โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ�ายสําหรับตําแหน�งใหม� ตั้งแต� 
วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3  เปDนต"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 7 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 ด.ต. วุฒิ ภูอวด ผบ.หมู� (สส.) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ/ ปกส.1242 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สหัสขันธ/ จว.กาฬสินธุ/ 0402 14202 0570
2 ส.ต.ท. วุฒิเกียรติ อุ�นหัวเรือ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ 0410 14202 0589 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2519
3 ส.ต.ต. วุฒินันท/ ขันธเวธ ผบ.หมู� (ป.) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ 0410 14202 0613 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12202 0334
4 ส.ต.ต. วุฒิพงษ/ โคตรแสนเมือง ผบ.หมู� (ป.) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ 0410 14202 0616 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ห�วยเม็ก จว.กาฬสินธุ/ ปกส.2187
5 ส.ต.ต. วุฒิพงษ/ สอนสิทธิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 14202 0253 ผบ.หมู� (สตร.) สภ.บ�านเดื่อ จว.หนองคาย ปนค.1149
6 ด.ต. วุฒิศักดิ์ โคตรวิชา ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร ปสน.3019 ผบ.หมู� (สส.) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร ปสน.2901
7 ด.ต. ไววุฒิ ศิริเมือง ผบ.หมู� (ป.) สภ.ฆ�องชัย จว.กาฬสินธุ/ 0402 14202 0217 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ/ ปกส.1900
8 ส.ต.ต. ศตวรรษ การถวิล ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2880 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.3002
9 ด.ต. ศตวรรษ ดุลนีย/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2433 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12204 0031

10 ส.ต.ต. ศรัณวัชร/ ชนาธรศรีสมบัติ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ ปนค.2175 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น ปขก.3998
11 ส.ต.อ. ศรายุทธ บุญหล�า ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาดินดํา จว.เลย ปลย.1710 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2437
12 ส.ต.อ. หญิง ศศิธร จันทองอ�อน ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 12202 0264 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4271
13 ส.ต.ต. ศักดา สุภารี ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2632 ผบ.หมู� ฝHายปกครองและการฝIก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0137
14 ด.ต. ศักดิ์ชัย กุลมา ผบ.หมู� (พม.) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี ปอด.1633 ผบ.หมู� ฝHายอํานวยการ ภ.จว.หนองคาย 1412 12301 0009
15 ด.ต. ศักดิ์ชัย จันทรวิจิตร ผบ.หมู� (สส.) สภ.บ�านเดื่อ จว.หนองคาย 0410 14204 0469 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 14202 0419
16 ด.ต. ศักดิ์ชาย นาโควงศ/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.คําบ�อ จว.สกลนคร ปสน.1799 ผบ.หมู� ฝHายอํานวยการ ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0013
17 ส.ต.ท. ศักดิ์ธยา ดีกุดตุ�ม ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปJด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0174 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 12202 0125
18 ส.ต.ต. ศิริพงษ/ พักชัย ผบ.หมู� (สตร.) สภ.โคกงาม จว.เลย ปลย.2053 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3721
19 ส.ต.ท. ศิริวุฒิ ชอบค�า ผบ.หมู� (ป.) สภ.แวงน�อย จว.ขอนแก�น ปขก.3575 ผบ.หมู� (ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก�น ปขก.4229
20 ส.ต.ท. ศิริศักดิ์ วงษ/โพย ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก�น 0403 14202 0190 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 12202 0267

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  229/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563



หน�าที่ 2 ใน 7 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  229/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

21 ด.ต. ศิลปL วงศ/ธรรม ผบ.หมู� (ป.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร ปสน.2526 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร ปสน.1657
22 ด.ต.  ศิวะพงษ/  เรืองสวัสดิ์ ผบ.หมู� (สส.) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร ปสน.2737 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ ปนค.2933
23 ส.ต.ต. ศุภกร โคตรคําจันทร/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย ปนค.2608 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12205 0395
24 ส.ต.ท. ศุภกิตติ์ ฤทธิ์เดช ผบ.หมู� (ป.) สภ.นายูง จว.อุดรธานี ปอด.3916 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4194
25 ส.ต.อ. หญิง ศุภรัตน/ ภวภูตานนท/ ผบ.หมู� ฝHายอํานวยการภ.จว.อุดรธานี 1414 12301 0033 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาปN จว.อุดรธานี ปอด.2381
26 ส.ต.ท. ศุภวัฒน/ วงษ/พระกิจ ผบ.หมู� (ป.) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ ปนค.3035 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1948
27 ส.ต.อ. ศุภวัฒน/ สิทธิจันทร/ ผบ.หมู� (สส.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12204 0407 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2078
28 ด.ต. ศุภวิทย/ สุริยะ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2168 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0123
29 ด.ต. สงคราม สีเทา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนหว�าน จว.มหาสารคาม ปมค.1099 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1668
30 ด.ต. สมนึก รมจันทร/อินทร/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุสุมาลย/ จว.สกลนคร ปสน.3264 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนสวรรค/ จว.นครพนม ปนพ.2598
31 ด.ต. สมบัติ ชัยนาท ผบ.หมู� (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2154 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2591
32 ด.ต. สมบัติ เภาโพนงาม ผบ.หมู� (ป.) สภ.แวงใหญ� จว.ขอนแก�น ปขก.3525 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น ปขก.3955
33 ด.ต. หญิง สมบัติ แสงขาว ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2684 ผบ.หมู� (คผศ.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 12202 0467
34 ด.ต. สมประสงค/ เจริญภูมิ ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4089 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12205 0397
35 ด.ต. สรวิศ ก�านจักร ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปทุมรัตต/ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3586 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ดู�ใหญ� จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1345
36 ด.ต. สราวุฒิ คําลือ ผบ.หมู� (ป.) สภ.นายูง จว.อุดรธานี ปอด.3926 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ด�านซ�าย จว.เลย ปลย.3327
37 ด.ต. สหภาพ จันทร/เพ็ง ผบ.หมู� (จร.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12205 0397 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น ปขก.4008
38 ส.ต.ต. สัตยา ศรีสมบัติ ผบ.หมู� (สตร.) สภ.ปHงไฮ จว.บึงกาฬ ปนค.1680 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 14202 0516
39 ด.ต. สันชัย อวิชัย ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0033 ผบ.หมู� (ป.) สภ.แวงน�อย จว.ขอนแก�น ปขก.3620
40 ด.ต. สันติรัฐ ลาธิ ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเปJด จว.ขอนแก�น 1405 12202 0204 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0113



หน�าที่ 3 ใน 7 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  229/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

41 จ.ส.ต. สามารถ มงคลแสน ผบ.หมู� (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0024 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0023
42 ส.ต.ท. สายฟSา ธรรมรัตน/ ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0203 ผบ.หมู� กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0094
43 ด.ต. สายสิทธิ์ พันธ/ไชย ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุสุมาลย/ จว.สกลนคร ปสน.3274 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2265
44 ส.ต.ท. สิทธิพล สีหานาม ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปนร.2967 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2159
45 ด.ต. สิทธิราช แสงสว�าง ผบ.หมู� (ป.) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ ปนค.3014 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0101
46 ส.ต.ท. สิทธิเวช จิตรสายธาร ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2015 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2096
47 ส.ต.ท. สิทธิศักดิ์ ทะนามศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.ขวาว จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1581 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพธิ์ทอง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1525
48 ด.ต. สุขเสถียร ดํารงชัย ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12428 0031 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 12428 0064
49 ส.ต.อ. หญิง สุจิตรา แสนสุข ผบ.หมู� (ป.) สภ.วาปNปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2231 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น ปขก.2360
50 ส.ต.อ. สุทธิเทพ สายทอง ผบ.หมู� (สส.) สภ.อุบลรัตน/ จว.ขอนแก�น 0403 14204 0504 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก�น 1405 12202 0149
51 ด.ต. สุนันท/ สําราญบุญ ผบ.หมู� (สตร.) สภ.บ�านค�อ จว.มุกดาหาร ปมห.-739 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ/ ปกส.1755
52 ด.ต. สุพนธ/ มะโนลา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ฆ�องชัย จว.กาฬสินธุ/ 0402 14202 0178 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าตูม จว.มหาสารคาม ปมค.920
53 ด.ต. สุพร มาตวังแสง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1908 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1809
54 ด.ต. สุพล ศรีจันทร/ปลิว ผบ.หมู� (ป.) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร ปสน.2733 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เต�างอย จว.สกลนคร ปสน.3143
55 ส.ต.ท. สุพัฒน/ ลอดอุปโป ผบ.หมู� (ป.) สภ.สร�างค�อ จว.สกลนคร ปสน.1925 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ/ ปกส.1226
56 ด.ต. สุพิน ล�านสา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น ปขก.3275 ผบ.หมู� (จร.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น ปขก.3397
57 ส.ต.ท. สุภานุเดช ถาวิกุล ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0064 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาปN จว.อุดรธานี ปอด.2379
58 ด.ต. สุภาพ เหลารินทร/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.1503 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2488
59 ด.ต. หญิง สุภาภร โควังชัย ผบ.หมู� (ส.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2119 ผบ.หมู� ฝHายอํานวยการ บก.สส.ภ.4 1402 12301 0008
60 ด.ต. หญิง สุภาภรณ/ บุญเลิศ ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2697 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น ปขก.2818
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61 ส.ต.ท. สุภาส จิตรสุวรรณ/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ปนค.2227 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1661
62 จ.ส.ต. หญิง สุมณฑกาญจน/ มิ่งวัฒนกุล ผบ.หมู� (ธร.) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ ปนค.2924 ผบ.หมู� (ปท.) สภ.ปHงไฮ จว.บึงกาฬ 0410 14301 0523
63 ด.ต. สุรชัย ศรีนาค ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4118 ผบ.หมู� (สส.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4119
64 ด.ต. สุรชัย ศรีวิจารย/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2822 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 12204 0172
65 ส.ต.ต. สุรศักดิ์ ไกลถิ่น ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร ปสน.1717 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น ปขก.4034
66 ด.ต. สุรสิทธิ์ ประเทืองศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปนร.2973 ผบ.หมู� ฝHายอํานวยการ ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12301 0016
67 ส.ต.ท. สุรัส ถึงป ชชา ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านแพง จว.นครพนม ปนพ.2711 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3683
68 ด.ต. สุรีรัตน/ มงคล ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1680 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0103
69 ด.ต. สุวรรณ สีสุพัฒน/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ/ ปกส.2296 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ ปนค.3105
70 ส.ต.ต. สุวัฒน/ชัย ศรีสารคาม ผบ.หมู� (สตร.) สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ ปนค.1384 ผบ.หมู� ฝHายอํานวยการ ศฝร.ภ.4 1403 12202 0082
71 ส.ต.อ. หญิง สุวาลี พานิชนอก ผบ.หมู� (ป.) สภ.แวงน�อย จว.ขอนแก�น ปขก.3595 ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สภ.แวงน�อย จว.ขอนแก�น 1405 12202 0557
72 ด.ต. สุวิทย/ บุ�งอุทุม ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านหนองเม็ก จว.กาฬสินธุ/ ปกส.1391 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมยวดี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2885
73 ด.ต. เสกสรรค/ โพธีร/ ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1748 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วาปNปทุม จว.มหาสารคาม 0405 14202 0426
74 ด.ต. เสด็จ เหลื่อมศรี ผบ.หมู� (สส.) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ/ 0402 14204 0065 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาคู จว.กาฬสินธ/ 0402 14202 0026
75 ด.ต. เสริมศักดิ์ อุดมศักดิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2017 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2114
76 ด.ต. โสภณ พันชะคาม ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0070 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2345
77 ด.ต. หญิง หทัยรัตน/ โตนิรันดร/ ผบ.หมู� (พพ.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1609 ผบ.หมู� (ธร.) สภ.วาปNปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2195
78 ส.ต.ต. หัสพงศ/ กิตติเฉลิมศักดิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร ปสน.3061 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2034
79 ด.ต. องอาจ วงศ/สามารถ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย ปลย.3164 ผบ.หมู� (ป.) สภ.แวง จว.สกลนคร ปสน.1554
80 ส.ต.ต. อชิตพล ภิญโญทรัพย/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 14202 0369 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12202 0358
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81 ด.ต. อดิเรก สัสดี ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี ปอด.3442 ผบ.หมู� ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 12301 0015
82 ส.ต.อ. อดิศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2785 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม ปมค.2676
83 ส.ต.ท. อดุลย/รัตน/ ยั่งยืน ผบ.หมู� (คผศ.) สภ.ปHาไร� จว.มุกดาหาร 0406 14202 0142 ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 14202 0176
84 ส.ต.ต. อติพงษ/ เคนจันทา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม 0404 14202 0259 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1953
85 ด.ต. อธิการ ใจไวย/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3690 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 14204 0426
86 ด.ต. หญิง อธิฐาน โลหะจรูญ ผบ.หมู� ฝHายอํานวยการ ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0019 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ/ ปกส.1680
87 ส.ต.ต. อธิรุจ แจ�มเกาะ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปากชม จว.เลย ปลย.2805 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1925
88 ส.ต.ต. อธิวัช บุราณศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2397 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3752
89 ส.ต.ท. อธิวัฒน/ คนยืน ผบ.หมู� (คผศ.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 14202 0175 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร ปมห.1340
90 ด.ต. อธิวัฒน/ ศรีโยธา ผบ.หมู� กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0099 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0167
91 ส.ต.ท. อนุกูล เครือตาแก�ว ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0066 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0092
92 ส.ต.ท. อนุชา เพ็งแก�นท�าว ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0022 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2135
93 ด.ต. อนุชา แสนบุ�งค�อ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2299 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองเลย ปลย.2379
94 ส.ต.ต. อนุชิต ขจรภพ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร ปมห.1565 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4104
95 ส.ต.ท. อนุรักษ/ หมอยา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1942 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1957
96 ส.ต.ท. อนุวัตร ชุมชัย ผบ.หมู� (ป.) สภ.เฝSาไร� จว.หนองคาย 0410 14202 0087 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 14202 0043
97 ส.ต.ต. อภิชาติ สุขสะอาด ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม 0404 14202 0266 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1055
98 ด.ต. อภิชาติ เหล�าสีนาท ผบ.หมู� กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0097 ผบ.หมู� กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0079
99 ส.ต.ท. อภิเดช ประโคลาพัง ผบ.หมู� (สตร.) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.1672 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0147

100 ส.ต.ต. อภิรัตน/ มีชัย ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปนร.2959 ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สภ.เมืองกาฬสินธ/ 1404 12202 0190
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101 ส.ต.ต. อภิวัฒน/ อัศวภูมิ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 0404 14202 0292 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2313
102 ส.ต.อ. อรรถพล  แก�วสียา ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0098 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0056
103 ส.ต.ต. อรรถพล ทีเหล็ก ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 14202 0252 ผบ.หมู� (สตร.) สภ.บ�านเดื่อ จว.หนองคาย ปนค.1159
104 ด.ต. อรุณ พรหมเทศ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2947 ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สภ.เชียงคาน จว.เลย 1410 12202 0131
105 จ.ส.ต. อลงกต เหล�าลาภะ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ห�วยเม็ก จว.กาฬสินธุ/ ปกส.2202 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น ปขก.2861
106 ส.ต.ต. อลงกรณ/ ใจกล�า ผบ.หมู� (ป.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 14202 0442 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4148
107 ด.ต. อัครเดช ปSองหานาค ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0095 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0047
108 ด.ต. อัมรินทร/ วรรณพราหมณ/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี ปอด.2503 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4107
109 ส.ต.ต. อัษฎาวุธ นามคุณ ผบ.หมู� (พงว.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร ปมห.-696 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2145
110 จ.ส.ต. อาคม วรรณสัมพันธ/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น ปขก.3064 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น ปขก.3374
111 ส.ต.ต. อานนท/ พลยาง ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองบ�อ จว.นครพนม ปนพ.2046 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 14202 0170
112 ส.ต.ต. อานนท/ พีระภาค ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีเชียงใหม� จว.หนองคาย 0410 14202 0596 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู ปอด.2847
113 ส.ต.ต. อานันท/ ธรรมวงษ/ ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปอด.1469 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3340
114 ส.ต.อ. อานุภาพ ดวงจินดา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย ปลย.3149 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2241
115 จ.ส.ต. อารักษ/ อุณภา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 14202 0183  ผบ.หมู� (สส.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2359
116 ด.ต. อําพล นาใจรีบ ผบ.หมู� (ป.) สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ/ ปกส.1486 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ/ ปกส.2563
117 ส.ต.ท. อิทธิพล ภูกิ่งแก�ว ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ/ ปกส.2043 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0218
118 ด.ต. อิทธิศักดิ์ ผิวเงิน ผบ.หมู� (สส.) สภ.บ�านผือ จว.อุดรธานี ปอด.2706 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย ปนค.2617
119 ส.ต.ท. อิสระพงศ/ ชินวงษ/ ผบ.หมู� (สตร.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1542 ผบ.หมู� ฝHายอํานวยการ ภ.จว.หนองคาย 1412 12301 0008
120 ส.ต.ท. อิสระพงษ/ ป งคะบุตร ผบ.หมู� (ป.) สภ.ประจักษ/ศิลปาคม 0412 14202 0093 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สร�างคอม จว.อุดรธานี ปอด.3854
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121 ส.ต.อ. อุกฤษ ประวัติ ผบ.หมู� (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2129 ผบ.หมู� (สส.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3247
122 ด.ต. อุดม เทียบป�ด ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4082 ผบ.หมู� (สส.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4120
123 ส.ต.ต. อุดมทรัพย; ญาติประชุม ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1624 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2303
124 ด.ต. อุทัย ภูหัวดอน ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2407 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ผาขาว จว.เลย ปลย.2708
125 ด.ต. อุทัย มะลัยจันทร; ผบ.หมู� (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2331 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2103
126 ด.ต. อุทิศ สงลา ผบ.หมู� (ป.) สภ.แวงใหญ� จว.ขอนแก�น ปขก.3530 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3748
127 จ.ส.ต. เอกพงษ; พลเสนา ผบ.หมู� (ธร.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2262 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2284
128 ส.ต.ต. เอกวัฒน; อิโน ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร ปมห.1255 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2020
129 ส.ต.ต. เอกวิทย; โพธิ์ฤทธิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุตาไก� จว.นครพนม ปนพ.2181 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2001
130 ด.ต. หญิง เอมอัชนา ลุนสะแกวงษ; ผบ.หมู� ฝCายอํานวยการ ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12301 0016 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12202 0068
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