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คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๔ 
ท่ี   230 / 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   88   ราย ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือท่ีแนบท"ายคําส่ังน้ี 

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

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

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

 
 



หน�าที่ 1 ใน 5 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
1 ร.ต.ท. กนกวัชร' จันทรสาขา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 11203 0283 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0143
2 ร.ต.อ. กฤตภาส เป23ยไทสง รอง สว.กลุ�มงานพิจารณา 1 รท. 0704 11305 0021 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ' 1404 11202 0113
3 ร.ต.อ. หญิง กฤษณา ขันอาษา รอง สว.กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย' 1306 11305 0047 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย สนค.219
4 ร.ต.อ. กิจติพล สีแพน รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 1113 24203 0067 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น 1405 11203 0280
5 ร.ต.อ. ขวัญเพชร แข็งแรง ผบ.มว. กก.ตชด.23 2503 12202 0288 รอง สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.175
6 ร.ต.อ. จตุรงค' ทัพธานี รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0141 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0035
7 ร.ต.ท. จักรวาล กุนอก รอง สวป.สภ.บ�อเกลือ จว.น�าน สนน.255 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0080
8 ร.ต.อ. จิรชัย ศรชัยประสิทธิ์ รอง สวป. สน.คันนายาว 1109 13202 0411 รอง สวป.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี สอด.482
9 ร.ต.อ. ชัชฤทธิ์ ลาภักดิ์ รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 34206 0231 นว.(สบ 1 ) ผบก.ภ.จว.ร�อยเอ็ด 1409 11323 0006

10 ร.ต.อ. ชัยณรงค' จอมเล็ก นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11323 0006 นว.(สบ 1 ) ผบก.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11323 0007
11 ร.ต.อ. ชิตณรงค' กลางประพันธ' รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1111 24203 0135 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท�าตูม จว.มหาสารคาม 1407 11203 0165
12 ร.ต.อ. ณรงค' คําโพนรัตน' รอง สว.จร. สน.ทุ�งมหาเมฆ สน.2-784 รอง สว.จร.สภ.อาจสามารถ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11205 0140
13 ร.ต.อ. ณรงค'ชาญ ประทุม รอง สวป.สภ.หินซ�อน จว.สระบุรี 1110 11202 0087 รอง สวป.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สนพ.296
14 ร.ต.อ. ณัฐพงษ' คชอาจ ผบ.มว.(สบ 1) กองร�อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0169 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.118
15 ร.ต.อ. ดวงดาว คําศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บัวเชด จว.สุรินทร' สสร.312 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 24203 0054
16 ร.ต.อ. ทรงศักดิ์ เสาร'วงษ' รอง สวป.สภ.เมืองยะลา 0906 13202 0101 รอง สวป.สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0384
17 ร.ต.ท. หญิง ทัศนีย' สอนเหง�า รอง สว.ธร.สภ.บัวใหญ� จว.นครราชสีมา สนม.647 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0184
18 ร.ต.อ. นพรุจ วรนาม รอง สวป.สภ.ปLาซาง จว.ลําพูน 1511 11202 0065 รอง สว.สส.สภ.จังหาร จว.ร�อยเอ็ด 0407 13204 0268
19 ร.ต.อ. นรวัฒน' พุฒบุรี รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 13202 0314 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก�น สขก.317
20 ร.ต.อ. นรุตม' ศิริกัณหา รอง สวป.สภ.แม�โจ� จว.เชียงใหม� 1505 11202 0293 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.337

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  230/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563



หน�าที่ 2 ใน 5 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  230/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

21 ร.ต.อ. นันทิพัฒน' ก�องขัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.481 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0327
22 ร.ต.อ. นิกร พินิจมนตรี รอง สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน 1109 24203 0146 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองกาฬสินธุ' สกส.205
23 ร.ต.ท. บรรจบ กอนเกิด รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13202 0260 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0376
24 ร.ต.อ. หญิง บัวขาว นาอ�าง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงต�า จว.แพร� 1508 29203 0078 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0326
25 ร.ต.อ. บุญเรือง เชิงหอม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.273 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0248
26 ร.ต.อ. ประภาส ชาญประเสริฐ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0045 รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0440
27 ร.ต.อ. ป ญญา มุงคุณคําชาว รอง สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม สน.1-1044 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น1405 11203 0245
28 ร.ต.อ. พงศ'พล โคตะโน รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน 1109 24203 0200 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองร�อยเอ็ด 0407 24203 0111
29 ร.ต.อ. พยุง เหมวงษ' รอง สว.สส.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0175 รอง สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น 0403 13204 0289
30 ร.ต.อ. หญิง พรนัชชา ทองโสม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อํานาจเจริญ 1310 11304 0021 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11304 0263
31 ร.ต.อ. พล วีระพันธ' รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0151 รอง สว.สส.สภ.คําม�วง จว.กาฬสินธุ' สกส.325
32 ร.ต.อ. พัฒนา เสาวกุล รอง สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0044 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0205
33 ร.ต.อ. พัทรพงษ' เทียนกล่ํา รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 0108 13204 0177 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0040
34 ร.ต.ท. พันพวง สิทธิเสนา รอง สวป.สภ.ไร�สะท�อน จว.เพชรบุรี 0705 13207 0188 รอง สว.สส.สภ.จังหาร จว.ร�อยเอ็ด สรอ.354
35 ร.ต.อ. พิชัย สุปฎิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร' 1309 29203 0126 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0281
36 ร.ต.อ. พิชานน ปลื้มสุด รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0093 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองนครพนม 0404 24203 0063
37 ร.ต.อ. พิชิต ประหา รอง สวป. สน.ศาลาแดง 1114 13202 0256 รอง สว.สส.สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด สรอ.340
38 ร.ต.อ. พินัย จันทร'เก รอง สวป.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร สยส.145 รอง สว.จร.สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 1409 11205 0149
39 ร.ต.อ. ไพบูลย' คนหาญ รอง สวป.สภ.ท�าหลวง จว.ลพบุรี สลบ.320 รอง สวป.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 0406 13202 0196
40 ร.ต.อ. ไพรพนนท' สุกขันต' รอง สวป.สภ.คอนสวรรค' จว.ชัยภูมิ สชย.256 รอง สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น 0403 13204 0288



หน�าที่ 3 ใน 5 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  230/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

41 ร.ต.อ. ภาสกร ตั้งดํารงวัฒน' รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อํานาจเจริญ 1310 11202 0084 รอง สว.สส.สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร 0406 13204 0091
42 ร.ต.ท. ภูวนัย มหาโคตร รอง สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค' สนว.318 รอง สว.สส.สภ.ราษฎร'เจริญ จว.มหาสารคาม 0405 13204 0219
43 ร.ต.อ. ภูวไนย ภักดีสมัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร'ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0068 นว.(สบ 1 ) ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11323 0007
44 ร.ต.อ. มะลิวรรณ' เจริญศิลปQ รอง สว.ฝLายฝRกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 11306 0114 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0089
45 ร.ต.อ. เมฆบูรพา สิงห'พะเนาว' ผบ.มว. กก.ตชด.24 2503 11202 0508 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11202 0077
46 ร.ต.อ. ยุทธนา ภูมิภาค รอง สว.กก.ตชด.23 2503 11325 0260 รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0441
47 ร.ต.อ. ยุทธศาสตร' เย็นวัฒนา รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด สน.3-954 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0215
48 ร.ต.อ. รณกร เตโช รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0139 รอง สว.สส.สภ.เมืองบึงกาฬ สนค.278
49 ร.ต.อ. รัตนชัย กลางประพันธ' รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อํานาจเจริญ 1310 11304 0019 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ' 1404 11304 0084
50 ร.ต.อ. วรพล แสนรินทร' รอง สว.สส.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี 0207 13204 0121 รอง สวป.สภ.สังคม จว.หนองคาย สนค.299
51 ร.ต.อ. หญิง วราวรณ' พรมชาติ รอง สวป.สภ.เมืองลึง จว.สุรินทร' สสร.175 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0266
52 ร.ต.อ. วริศ บุทธิจักร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 24203 0050 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0140
53 ร.ต.ท. วัชระ เทพแก�ว รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0244 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0178
54 ร.ต.อ. วัชรากร บุษราคัม รอง สว.ส.ทท.1 บก.ทท.1 3202 12202 0031 รอง สว.จร.สภ.อุบลรัตน' จว.ขอนแก�น 1405 11205 0106
55 ร.ต.อ. วิทยา ถมป ด รอง สวป. สน.สามเสน บก.น.1 บช.น. สน.1-898 รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร�อยเอ็ด สรอ.323
56 ร.ต.อ. วิมล สิงห'กิ้ง รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0374 รอง สว.สส.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม 0405 13204 0170
57 ร.ต.อ. หญิง วิรินทร'ญา  กุลนนท'เลิศสิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.หล�มสัก จว.เพชรบูรณ' 1609 11203 0169 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0173
58 ร.ต.อ. วิษณุ ไชยฮะนิจ รอง สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี 0610 13202 0133 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0277
59 ร.ต.อ. วีรยุทธ คําภีระมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.หล�มสัก จว.เพชรบูรณ' 1609 11203 0189 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด 1409 11203 0178
60 ร.ต.อ. วีระชน ประโคทัง รอง สว.สส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา สนม.583 รอง สว.สส.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.359
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61 ร.ต.ท. วีระยุทธ ปะนามะเก รอง สวป.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0031 รอง สวป.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.347
62 ร.ต.อ. หญิง ศิรินทรา บุญธรรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 11203 0193 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0141
63 ร.ต.ท. สงวน สัตศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหาด จว.สระแก�ว สปจ.429 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.คําม�วง จว.กาฬสินธุ' สกส.329
64 ร.ต.อ. สถาพร สวัสดี รอง สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว สน.1-604 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0376
65 ร.ต.อ. สถิตย' กราบคุณ รอง สว. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0072 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก�น สขก.535
66 ร.ต.อ. สมคิด ฤทธิมา รอง สวป.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ สศก.344 รอง สว.สส.สภ.โนนสะอาด จว.อด. สอด.473
67 ร.ต.อ. สมพร เกษสม รอง สวป.สภ.น้ําปลีก จว.อํานาจเจริญ 0308 13207 0110 รอง สวป.สภ.สว�าง จว.ร�อยเอ็ด 0407 13207 0314
68 ร.ต.อ. สมศักดิ์ นารถสิทธิ์ รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13207 0300 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.308
69 ร.ต.อ. สวัสดิ์ สุริโย รอง สว.จร.สภ.ท�าตูม จว.สุรินทร' 1309 11205 0169 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด 1409 11202 0267
70 ร.ต.อ. สันติ พงษ'ปลัด รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 11325 0029 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ' 1404 11204 0037
71 ร.ต.อ. สําเร็จ ภาภักดี รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305 13202 0146 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด 0407 13202 0433
72 ร.ต.อ. สุกรี นิละดา ผบ.มว. กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0175 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด สรอ.397
73 ร.ต.อ. สุรชัย เอี่ยมศรี รอง สว.กลุ�มงานอนุศาสนาจารย' สก. 0403 11304 0118 รอง สวป.สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0382
74 ร.ต.อ. สุระไชย ดําพลงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0065 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมหค.311
75 ร.ต.อ. สุรัตน' บูราณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําปลีก จว.อํานาจเจริญ 1310 11203 0097 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.สว�าง อ.โพนทอง จว.รอ. 1409 11203 0244
76 ร.ต.อ. สุริยา อุ�นเมือง รอง สว.กปภ.บก.ทล. 2103 11202 0294 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 11202 0113
77 ร.ต.อ. สุวิจักขณ' ชมภูบุตร รอง สว. กก.ม�าตํารวจ บก.สปพ. 1013 11202 0236 รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 11202 0174
78 ร.ต.อ. สุวิทย' มันหาท�าว รอง สว.(สอบสวน) สน.นางเลิ้ง สน.1-972 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.อุบลรัตน' จว.ขอนแก�น1405 11203 0366
79 ร.ต.อ. อดิศร ดรตะโกน รอง สวป.สภ.เมืองสิงห'บุรี 0109 13202 0101 รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก�น สขก.349
80 ร.ต.อ. อนุกุล พูนอภินันท' รอง สว.กก.ตชด.23 2503 11304 0256 รอง สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร สสน.241
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81 ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ สุดชารี รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม�สอด จว.ตาก 0603 24203 0079 รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0048
82 ร.ต.อ. อลงกรณ6 ผาภา รอง สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง 1109 24203 0217 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น 1405 11203 0355
83 ร.ต.อ. อาทิตย6 คันธิยงค6 รอง สว.จร.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี 1209 11205 0097 รอง สวป.สภ.ฆ�องชัย จว.กาฬสินธุ6 0402 13202 0052
84 ร.ต.อ. อํานาจ ไชยธงรัตน6 รอง สว.กก.ชถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0091 รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สอด.510
85 ร.ต.อ. อุทัย พันธ6ทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห�วยปลิง จว.สงขลา 1906 11203 0282 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ6 0402 24203 0099
86 ร.ต.อ. อุทัย ภูมี รอง สวป.สภ.ห�วยยาง จว.นครราชสีมา 0302 13207 0290 รอง สวป.สภ.ประจักษ6ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 13202 0034
87 ร.ต.อ. อุทัย ศรีแนน รอง สว.(สอบสวน) สน.บางนา สน.2-946 รอง สว.(สอบสวน ) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0144
88 ร.ต.อ. เอกรักษ6 สิงห6เชื้อ รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.623 รอง สว.สส.สภ.ปทุมรัตต6 จว.ร�อยเอ็ด 0407 13204 0237
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