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คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๔ 

ท่ี  231 / 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 ฝIายอํานวยการ 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.ท. บุญญเกียรติ คําสอน รอง สว.(ป.) เมืองระยอง ปรย.1511 รอง สว.(ป.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น ปขก.1507
2 ร.ต.ต. ปภังกร รักษ3ทอง รอง สว.(จร.) สน.ห�วยขวาง ปน.1-6573 รอง สว.(ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2907
3 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ร�วมสมัคร รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0646 รอง สว.(ป.) สภ.บ�านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4031
4 ร.ต.ต. มนตรี พลนิกรดํารง รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0305 รอง สว.(ป.) สภ.หนองพอก จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2565
5 ร.ต.ท. วรเชษฐ3 พลเยี่ยม รอง สว.(จร.) สน.ประเวศ 1103 14205 0629 รอง สว.(ป.) สภ.หนองพอก จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2522
6 ร.ต.ต. สนิทชัย สิงห3คาร รอง สว.(ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-4120 รอง สว.(ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2262
7 ร.ต.ต. สุชาติ นวนด�วง รอง สว.(ป.) สภ.แม�ฟ?าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1328 รอง สว.(ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3367
8 ร.ต.อ. อาคม สายจําปา รอง สว.(อก.) กก.4 บก.ปอศ. 2109 12301 0144 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0102
9 ส.ต.ท. กรกฎ ทัพละ ผบ.หมู� (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5529 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0082

10 ส.ต.อ. กรกฎ มีหาฤทธิ์ ผบ.หมู� (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2971 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1838
11 ส.ต.ท. กฤตชัย ไชยบัวแดง ผบ.หมู� (ป.) สน.ชนะสงคราม 1108 14202 0404 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2175
12 ส.ต.ท.  กฤษฎา ปGาลั่นทม ผบ.หมู� (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม ปนฐ.1163 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4013
13 ส.ต.ต. กฤษฎา ศรีทรงฮาต ผบ.หมู� (ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม ปสส.730 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1734
14 ส.ต.ท. กฤษณะ แก�วสากล ผบ.หมู� (ป.) สภ.เกาะเปริด จว.จันทบุรี ปจบ.1102 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1083
15 ส.ต.ต. กฤษณะ บุษบา ผบ.หมู� (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ�างทอง ปอท.1117 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหิน จว.เลย ปลย.1902
16 ส.ต.ท. กฤษณะ พระราช ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1039 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2095
17 ส.ต.ท. กฤษดา สายแวว ผบ.หมู� ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย3รวมข�าว บก.สปพ. 1013 12202 0236 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2587
18 ส.ต.ท. กลยุทธ เปลี่ยนศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูสิงห3 จว.ศรีสะเกษ ปศก.4451 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2326
19 ส.ต.ท. กัมปนาท เหล�ายนขาม ผบ.หมู� กองร�อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต�อต�านการก�อการร�าย บก.สปพ. 1013 12207 1332 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร�อยเอ็ด 0407 14202 0015
20 ด.ต. กานต3เดช อาจทวีกุล ผบ.หมู� (ป.) สภ.ทะแมนชัย จว.บุรีรัมย3 ปบร.2168 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3693

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  231/2563 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  231/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

21 ด.ต. กําพล หาญแหง ผบ.หมู� กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0139 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0160
22 ด.ต. กิตติ รัตนาศิริภักดี ผบ.หมู� (สส.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1508 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 12204 0315
23 ส.ต.ท. กิตตินันท3 ชูสุข ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ปฉช.1163 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3211
24 ด.ต. กิตติพงศ3 ภูวาลานนท3 ผบ.หมู� (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0499 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4109
25 ส.ต.อ. เกริก เส็งตากแดด ผบ.หมู� (ป.) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปสป.1605 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองเลย ปลย.2338
26 ด.ต. เกริกฤทธิ์ ปาข�างฮุง ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12202 4295 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0072
27 ส.ต.อ. เกรียงศักดิ์ วงศ3เมืองฟOน ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านเบิก จว.ลพบุรี 0106 14202 0017 ผบ.หมู� (จร.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร ปมห.1414
28 จ.ส.ต. เกษฎาพร วรรณสิงห3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พยุห3 จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0047 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3153
29 ด.ต. เกษมศักดิ์ พรรณโรจน3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร ปยส.1047 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองพอก จว.ร�อยเอด ปรอ.2527
30 ส.ต.ท. เกียรติก�อง บุญธิมา ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สน.บางรัก ปน.2-4195 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2466
31 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ทะนะเวช ผบ.หมู� (ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี ปปท.1715 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2904
32 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ ภาคมฤค ผบ.หมู� กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0320 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0200
33 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ศรีสุพล ผบ.หมู� (จร.) สน.สุทธิสาร 1102 14205 1580 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2094
34 ด.ต. เกียรติศักดิ์ สุขการ ผบ.หมู� (สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0078 ผบ.หมู� (สส.) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3576
35 ด.ต. โกญจนาจ พุทธวอร3 ผบ.หมู� กก.ตชด.24 2503 12202 5908 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2645
36 ด.ต. โกวิทย3 แสงแก�ว ผบ.หมู� (จร.) สน.ทองหล�อ ท.242 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 0405 14204 0249
37 ส.ต.ท. โกสรรค3 จันทะเหลา ผบ.หมู� (ป.) ผบ.หมู� (ป.) สน.บางกอกใหญ� 1114 14202 0579 ผบ.หมู� (สส.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1871
38 ด.ต. คีม อาจศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0264 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0039
39 ส.ต.ท. จตุพร แหวนทองจันทร3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 14202 0278 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2255
40 ส.ต.ท. จตุพล น�อยนอนเมือง ผบ.หมู� งานปฏิบัติการตามโครงการพระราชดําริ 2 กก. 6 บก.จร. 1002 12205 1854 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1693



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  231/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

41 ส.ต.ท. จตุพล สีผาง ผบ.หมู� ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0254 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น ปขก.2325
42 ด.ต. จรินทร3 สาครินทร3 ผบ.หมู� (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5695 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3527
43 ด.ต. จันทรถ กองรัตน3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โปGงน้ําร�อน จว.จันทบุรี 0202 14202 0205 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1716
44 จ.ส.ต. จํานง ศรีนระสิทธิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร3 ปสร.2960 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2913
45 ด.ต. จิตติพันธุ3 พันทองคํา ผบ.หมู� กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1730 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หน�อม จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1662
46 ส.ต.อ. เจตพล รุดโถ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ไชโย จว.อ�างทอง ปอท.1323 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2762
47 ด.ต. เจริญ ฤทธิบุญ ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระอินทร3ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1405 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4256
48 ส.ต.ต. เจษฎา ใยบัว ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนนารายณ3 จว.สุรินทร3 0307 14202 0268 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2421
49 ส.ต.ท. ฉลองราชย3 คงนวนอินทร3 ผบ.หมู� กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0092 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 14202 0701
50 ด.ต. ฉลาด เกษมวงศ3 ผบ.หมู� (ป.) สน.ทุ�งสองห�อง 1102 14202 0251 ผบ.หมู� (ป.) สภ.คําบ�อ จว.สกลนคร ปสน.1783
51 ส.ต.อ. ฉัตรชัย ผ�องใสศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฉาง จว.ระยอง ปรย.1067 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนงาม จว.สกลนคร ปสน.1872
52 ส.ต.ท. ชนภัทร วรรณพัฒน3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระอินทร3ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1398 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2248
53 ส.ต.ท. ชนะชล อินทรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี 0309 14202 0892 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0074
54 ส.ต.ท. ชรัญ ไชยยายงค3 ผบ.หมู� (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0009 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1071
55 ด.ต. ช�วงชาติ จันทร3เสถียร ผบ.หมู� กก.ตชด.21 2503 12202 1598 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปทุมรัตต3 จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3567
56 ส.ต.ต. ชัชวาลย3 เจริญศิริ ผบ.หมู� งานสายตรวจ 1 บก.1 บก.จร. 1002 12205 0122  ผบ.หมู� (จร.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2371
57 ด.ต. ชัชวาลย3 อนุภาพ ผบ.หมู� ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0254 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก�น 0403 14202 0088
58 ด.ต. ชัยชาญ วิลัยหล�า ผบ.หมู� (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1744 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2358
59 ด.ต. ชัยนรง บัวล้ําล้ํา ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12202 4147 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เจริญศิลปS จว.สกลนคร ปสน.3467
60 ส.ต.ท. ชัยพิชิต ชาติไทย ผบ.หมู� (ป.) สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา ปนม.10977 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3222
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61 ส.ต.อ. ชัยยา นนท3เข็มพรม ผบ.หมู� (ป.) สน.บางเสาธง 1114 14202 0593 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2398
62 ด.ต. ชัยวัฒน3 คําอินทร3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองยโสธร ปยส.723 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3038
63 ส.ต.ท. ชัยวัฒน3 สุทธิอาคาร ผบ.หมู� กลุ�มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. 2502 12419 0415 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านดู� จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1714
64 ด.ต. ชาญชัย บรรเทพ ผบ.หมู� (ป.) สภ.กันทรารมย3 จว.ศรีสะเกษ ปศก.2928 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0070
65 ส.ต.ท. ชาญยุทธ หนองภักดี ผบ.หมู� (ป.) สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี ปลบ.2987 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สหัสขันธ3 จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2667
66 ส.ต.อ. ชานนท3 สภาศิริกุล ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ปปจ.2462 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สร�างคอม จว.อุดรธานี ปอด.3856
67 ส.ต.ท. ชานิตย3 กาบขน ผบ.หมู� (ป.) สภ.คลองใหญ� จว.ตราด ปตร.1557 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปนร.2937
68 ส.ต.อ. ชํานาญวิทย3 เวชกามา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ขลุง จว.จันทบุรี ปจบ.1863 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1966
69 ส.ต.ท. ชินบัญชร ชอบอุดม ผบ.หมู� (ป.) สน.ปากคลองสาน 1115 14202 0266 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2945
70 ส.ต.ท. ชินภัทร ปานช�าง ผบ.หมู� (ป.) สน.บางกอกน�อย 1114 14202 0440 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1976
71 ส.ต.ท. ชินวัฒน3 หรสิทธิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.659 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 ปกส.1701
72 ด.ต. ชูชาติ วังคีรี ผบ.หมู� (ส.) สน.ทุ�งครุ ปน.3-4544 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ด�านซ�าย จว.เลย ปลย.3279
73 ส.ต.ต. ชนะศักดิ์ บาลเพชร ผบ.หมู� (จร.) สน.สําเหร� ปน.3-4479 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2399
74 ส.ต.ท. เชษฐา ปาระวงษ3 ผบ.หมู� (พงว.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5116 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมยวดี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2892
75 ด.ต. โชคชัย คีหะกูล ผบ.หมู� กก.ดส. 1000 12204 0082 ผบ.หมู� (สส.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3775
76 ส.ต.ต. โชคอนันต3 ภูศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เทนมีย3 จว.สุรินทร3 ปสร.1449 ผบ.หมู� (สส.) สภ.นาข�า จว.มหาสารคาม ปมค.1171
77 ด.ต. ไชยงค3 ทบทอบ ผบ.หมู� (ป.) สภ.หน�าพระลาน จว.สระบุรี ปสบ.664 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1786
78 ส.ต.อ. ไชยยงค3 วิบูลย3กุล ผบ.หมู� (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2093 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาปO จว.อุดรธานี ปอด.2365
79 ด.ต. ไชยา เต็กจําลอง ผบ.หมู� (จร.) สน.มีนบุรี ปน.1-6729 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4082
80 ด.ต. ฐิติ สารบรรณ ผบ.หมู� (ป.) สน.ดอนเมือง 1109 14202 0349 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สว�าง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1383
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81 ส.ต.ท. ฐิติรัชช3 สายรัตน3 ผบ.หมู� งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1847 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0089
82 ส.ต.อ. ณรงค3 กุลทนทัด ผบ.หมู� (นปพ.) สภ.ราตาป นยัง จว.ป ตตานี 0904 14202 1002 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2259
83 ส.ต.อ. ณรงค3เดช ภูละคร ผบ.หมู� (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-7068 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1997
84 ด.ต. ณัฎฐพัชร3 จันทร3โฮม ผบ.หมู� (ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห3บุรี ปสห.1168 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 ปกส.1731
85 ส.ต.ท. ณัฐพงศ3 อัศพันธ3 ผบ.หมู� (จร.) สน.ประชาชื่น 1102 14205 1443 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ3 ปกส.3105
86 ส.ต.ท. ณัฐพงษ3 โคตรสมบัติ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี ปสบ.2221 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2286
87 ส.ต.อ. ณัฐพล ประสาวะนัง ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านใหม�ไชยพจน3 จว.บุรีรัมย3 ปบร.4451 ผบ.หมู� (สส.) สภ.หนองสองห�อง จว.ขอนแก�น ปขก.3962
88 ส.ต.ท. ณัฐพล วงษ3ชารี ผบ.หมู� (ป.) สภ.แก�งคอย จว.สระบุรี 0108 14202 0294 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2167
89 ส.ต.อ. ณัฐภูวภพ วันทองพูลศิริ ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 12202 0080 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ3 1404 12204 0154
90 ส.ต.ต. ณัฐวัฒน3 จันทร3ศรีราช ผบ.หมู� (ป.) สภ.สระโบสถ3 จว.ลพบุรี ปลบ.2546 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 ปกส.1734
91 ส.ต.ท. ณัฐวัตร บุพศิริ ผบ.หมู� (ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1161 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3114
92 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ กาฬหว�า ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสมบูรณ3 จว.สระแก�ว 0209 14202 0219 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2877
93 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ มังสุไร ผบ.หมู� (จร.) สน.บุปผาราม 1104 14205 0641 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 ปกส.1694
94 ส.ต.ท. ดุสิต สีเมืองเบ�า ผบ.หมู� (ป.) สน.สําราญราฎร3 ปน.1-5094 ผบ.หมู� ฝGายปกครองและการฝTก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0139
95 ส.ต.ท. ตรีเพชร รูปสูง ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สน.คันนายาว ปน.1-3620 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม ปมค1297
96 ด.ต. ถวิล มีด�วง ผบ.หมู� (จร.) สน.ราษฎร3บูรณะ 1104 14205 0681 ผบ.หมู� (จร.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น ปขก.3398
97 ด.ต. ถาวร นาเลา ผบ.หมู� (ป.) สภ.แม�ลาว จว.เชียงราย ปชร.4267 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3362
98 ด.ต. ถาวร มูลสุวรรณ ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12301 3799 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3061
99 ส.ต.ท. ทนงศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.คง จว.นครราชสีมา ปนม.10444 ผบ.หมู� (ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก�น ปขก.4187

100 ส.ต.ท. ทนงศักดิ์ สาสุนันท3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1529 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 14204 0207
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101 ด.ต. ทรงทิวา สิงมะหาพรม ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3332 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2433
102 ด.ต. ทรัพย3 ก�อนด�วง ผบ.หมู� กก.สส.ภ.จว.แม�ฮ�องสอน 1509 12428 0093 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12428 0026
103 ส.ต.อ. ทองกาน ไหลหาโคตร ผบ.หมู� (ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0346 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ3 0402 14202 0549
104 ด.ต. ทอนทิพย3 แสงภักดี ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1556 ผบงหมู� (ป.) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ3 ปกส.3124
105 ส.ต.อ. ทัศพร ไชยอ�วน ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูสิงห3 จว.ศรีสะเกษ ปศก.4442 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 14202 0051
106 ส.ต.อ. ทินกร วังหอม ผบ.หมู� กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1376 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 14202 0113
107 ส.ต.ต. ทินภัทร บุตรสมบัติ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1043 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2919
108 ด.ต. ธงชัย ปรึกไธสง ผบ.หมู� (ป.) สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา ปนม.3056 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น ปขก.1482
109 ส.ต.ต. ธนกฤต บุตรโยจันโท ผบ.หมู� (จร.) สน.บางนา ปน.2-4560 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2197
110 ส.ต.ท. ธนฉัตร ฉายวิไชย ผบ.หมู� (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0233 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 0402 14202 0488
111 ด.ต. ธนา เขี่ยงสถุ�ง ผบ.หมู� (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6463 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0177
112 ส.ต.ท. ธนากร จํานงค3บุญ ผบ.หมู� สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ 0306 14202 0171 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2093
113 ส.ต.อ. ธนากร พลบูรณ3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ม�วงค�อม จว.ลพบุรี ปลบ.1458 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ด�านซ�าย จว.เลย ปลย.3281
114 ส.ต.ต. ธนากร อุตรมาตย3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ�างทอง ปอท.1115 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3169
115 ส.ต.ท. ธนุชล ศรีทรัพย3 ผบ.หมู� งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1771 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0122
116 ส.ต.ท. ธวัชชัย ดอนประเสริฐ ผบ.หมู� (ป.) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา ปนม.9636 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย ปนค.2519
117 ส.ต.อ. ธวัชชัย ปุณขันธ3 ผบ.หมู� (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4718 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2249
118 ส.ต.ท. ธิชากร ใจราช ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2188 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ราษฎร3 จว.มหาสารคาม ปมค.1261
119 ส.ต.ท. ธีชยุตม3 ภารบุญ ผบ.หมู� (จร.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4629 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 ปกส.1749
120 ด.ต. ธีรชัย คิดชอบ ผบ.หมู� ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0009 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3038



หน�าที่ 7 ใน 10 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  231/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

121 ส.ต.ท. ธีระพงษ3 รูปเหลี่ยม ผบ.หมู� ผบ.หมู� กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0175 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร ปมห.1264
122 ด.ต. ธีระพล พิลา ผบ.หมู� กก.ตชด..24 2503 12202 6926 ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2692
123 ด.ต. นธิวัฒน3 ยอรัมย3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย3 ปบร.3090 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคามปมค.2798
124 ส.ต.ต. นรวิชญ3 ทองทวี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ปปจ.2425 ผบ.หมู� (พงว.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12202 0387
125 ส.ต.อ. นรากร จันทร3แดง ผบ.หมู� (นปพ.) สภ.ยะหริ่ง จว.ป ตตานี 0904 14202 0966 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3218
126 ส.ต.ท. นราทิพย3 บรรหารบุตร ผบ.หมู� (จร.) สน.ปากคลองสาน 1010 12205 0104 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3095
127 ส.ต.ท. นวนิตย3 กล�าวิกรณ3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านหมี่ จว.ลพบุรี 0106 14202 0344 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ด�านซ�าย จว.เลย ปลย.3340
128 ส.ต.ต. นันทวัส ประสาน ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ ปชย.2740 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4010
129 ด.ต. นาเวศ ธนะโสภา ผบ.หมู� ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12301 0109 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2780
130 ส.ต.ท. นิกร จุลทะกอง ผบ.หมู� (ป.) สน.ภาษีเจริญ 1116 14202 0558 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 ปกส.1816
131 ด.ต. นิคม พฤฒามาตย3 ผบ.หมู� กก.ตชด.22 2503 12202 2426 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2671
132 ส.ต.ท. นิติพงษ3 ทองผา ผบ.หมู� กองร�อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต�อต�านการก�อการร�าย บก.สปพ. 1013 12207 1313 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0071
133 ส.ต.ท. นิติวุธ วิโรพรหม ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังจันทร3 จว.ระยอง ปรย.2004 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2392
134 ด.ต. นิรัญ ตUะอ�าย ผบ.หมู� (จร.) สน.ทุ�งสองห�อง 110214205 1361 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สหัสขันธ3 จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2678
135 ส.ต.ท. บัณฑิต ชูรัก ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี ปปท.1153 ผบ.หมู� (ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก�น ปขก.4200
136 ส.ต.ท. บัลลังก3 โพระกุ ผบ.หมู� ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0431 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2947
137 ส.ต.อ. บุรินทร3ทร กองแก�ว ผบ.หมู� (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0101 ผบ.หมู� (ป.) สภ.อุบลรัตน3 จว.ขอนแก�น ปขก.2499
138 ส.ต.ท. เบญจพล วงสีสา ผบ.หมู� งานปฏิบัตติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1773 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาข�า จว.มหาสารคาม ปมค.1144
139 ส.ต.อ. ปฏิพัฒน3 คําจูมจัง ผบ.หมู� ฝGายพัมนา 2 วพ.รพ.ตร. 3102 12301 0182 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ3 1404 12202 0095
140 ส.ต.ท. ปฏิพัทธ3 หาญคําแพง ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห3บุรี ปสห.940 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น ปขก.2376
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141 ส.ต.อ. ปฏิภาณ ซอสุพัฒน3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ ปศก.2042 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาข�า จว.มหาสารคาม ปมค.1153
142 ส.ต.ท. ปรมินทร3 ดอนนอก ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3457 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2199
143 ด.ต. ประการ ทวยมีฤทธิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองไผ� จว.เพชรบูรณ3 ปพช.2251 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2758
144 ด.ต. ประครอง คําสุนันท3 ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12202 4674 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร ปมห.1353
145 ส.ต.ท. ประยุทธ กัมประทุม ผบ.หมู� (ป.) สน.บางเสาธง ปน.3-3712 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2651
146 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ วิชาชัย ผบ.หมู� (ป.) สภ.ตลุกดู� จว.อุทัยธานี ปอน.883 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านไผ� จว.ขอนแก�น 0403 14202 0791
147 ด.ต. ประสิทธิ์ อุปชิต ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 14202 0018 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3286
148 ส.ต.ท. ประเสริฐ โฉมบุญมี ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ ปศก.3414 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วาปOปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2253
149 ส.ต.อ. ปรัชญา ปทุมชาติพัฒน3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร3 ปสร.2473 ผบ.หมู� (คผศ.) สภ.ดอนหว�าน จว.มหาสารคาม ปมค.1436
150 ส.ต.อ. ปรัชญา มะณี ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระอินทร3ราชา  จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1378 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร ปมห.1232
151 ส.ต.ท. ปริชญ3 ปางลิลาศ ผบ.หมู� (ป.) สน.ลาดกระบัง 1110 14202 0306 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 14202 0389
152 ด.ต. ปริวรรษ ราบรื่น ผบ.หมู� (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1563 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1202
153 ด.ต. ปรีชา คําภู ผบ.หมู� (ป.) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี ปลบ.1306 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0079
154 จ.ส.ต. ปรีชา ธุระพล ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี ปอบ.6284 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4084
155 ส.ต.อ. ปรีชา สายพล ผบ.หมู� กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0340 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 0402 14202 0494
156 ส.ต.ท. ปรีดี ทิพย3บุญศรี ผบ.หมู� (ป.) สน.สุวินทวงศ3 1110 14202 0164 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3760
157 ส.ต.ท. ป ญจพล วรรณทอง ผบ.หมู� (ป.) สภ.ห�วยข�า จว.อุบลราชธานี ปอบ.2687 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2582
158 ส.ต.ท. ป ญญา คุณเวียน ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองจันทร3 จว.ศรีสะเกษ ปศก.4382 ผบ.หมู� (คผศ.) สภ.ท�าตูม จว.มหาสารคาม 0405 14202 0296
159 ส.ต.ท. ป ญญา ศรีจํานงค3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ ปศก.2082 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1965
160 ด.ต. ป ญญา สวดบุรี ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12202 4221 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3054
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161 ส.ต.อ. ปWยพงศ3 นามบุรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าวุ�ง จว.ลพบุรี ปลบ.2478 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เหล�า จว.มหาสารคาม ปมค.1438
162 ด.ต. เปรมศักดิ์ สีอ�อน ผบ.หมู� กก.ตชด.24 2503 12202 6709 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2619
163 ด.ต. ผจญ นาขะมิน ผบ.หมู� (ป.) สน.ท�าเรือ 1112 14202 0156 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2902
164 ด.ต. ผ�าน รู�เกณฑ3 ผบ.หมู� (จร.) สน.ฉลองกรุง 1103 14205 0138 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น 0403 14202 0309
165 ส.ต.อ. พงษ3เทพ ไชยกันยา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2096 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3202
166 ส.ต.อ. พงษ3พัฒน3 ศรีพาบุญ ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านปรางค3 จว.นครราชสีมา ปนม.3002 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคามปมค.2797
167 ด.ต. พงษ3ศักดิ์ บุตรทศ ผบ.หมู� กก.ตชด.44 2505 12202 5920 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2644
168 ส.ต.ต. พงษ3สิทธิ์ เย�ยกระโทก ผบ.หมู� (จร.) สน.คลองตัน ปน.2-3623 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12202 0356
169 ด.ต. พนา เงิดกระโทก ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร3 ปสร.2498 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2296
170 ส.ต.ท. พรมริน ศรีมุงมุล ผบ.หมู� (ป.) สภ.องครักษ3 จว.นครนายก ปนย.747 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บุ�งคล�า จว.บึงกาฬ ปนค.3135
171 ส.ต.อ. พลวรรธน3 จันไชยชิต ผบ.หมู� (จร.) สน.วัดพระยาไกร 1103 14205 0702 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2155
172 ส.ต.ต. พสิษฐ3 พวงเพชร ผบ.หมู� (จร.) งานศูนย3ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1291 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3368
173 ส.ต.อ. พัชรพล ศิริสม ผบ.หมู� อารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1259 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ3 1404 12202 0082
174 ด.ต. พานิชย3 จันทะนนท3 ผบ.หมู� กก.ตชด.24 2503 12202 06523 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4111
175 ด.ต. พิทยา โพธิ์เต็ม ผบ.หมู� (สส.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4418 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาปO จว.อุดรธานี ปอด.2391
176 ส.ต.ท. พิพัฒน3 คันธี ผบ.หมู� (ป.) สน.ดินแดง 1108 14202 0184 ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี ปอด.3792
177 จ.ส.ต. พิสิษฐ3 มณีจันทร3 ผบ.หมู� ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย3รวมข�าว บก.สปพ. 1013 12202 0303 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2066
178 ส.ต.อ. พีรวัฒน3 ไชยสว�าง ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าวุ�ง จว.ลพบุรี ปลบ.2480 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านผือ จว.อุดรธานี ปอด.2667
179 ด.ต. พีรวิชญ3 สุริยะ ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา ปนม.11686 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองพอก จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2523
180 ด.ต. พีระพงษ3 ทิพย3มงคล ผบ.หมู� (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0238 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0160



หน�าที่ 10 ใน 10 หน�า 

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�งป จจุบัน ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่
บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  231/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

181 ส.ต.ท. พุทธมาศ สุวรรณไตรย3 ผบ.หมู� กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0488 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1090
182 ส.ต.อ. เพชรยืนยง นามวงษ3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ค�ายบางระจัน จว.สิงห3บุรี ปสห.1045 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2249
183 ด.ต. ไพฑูรย3 บุญสินพร�อม ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12204 4128 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมยวดี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2879
184 ด.ต. ไพบูลย3 มหาหงส3 ผบ.หมู� กก.ตชด.21 2503 12202 1425 ผบ.หมู� (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3439
185 ด.ต. ภวัต ศรีจํานงค3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา ปนม.10954 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1163
186 ส.ต.ท. ภานุพงศ3 แสนอินตา ผบ.หมู� กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0487  ผบ.หมู� (สส.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2360
187 ส.ต.ท. ภานุเมศ ภูคําน�อย ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 1306 14202 0113 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2379
188 ด.ต. ภูวกฤต ใจกล�า ผบ.หมู� (ป.) สภ.ห�วยราช จว.บุรีรัมย3 ปบร.2555 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1988
189 จ.ส.ต. ภูวิวัฒน3 ศรีสวัสดิ์ฉิม ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12204 0080 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12204 0045
190 ส.ต.อ. มงคล สิงห3สวัสดิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส 0903 14202 2103 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ3 ปกส.2109
191 ด.ต. มานิตย3 ถวิลไพร ผบ.หมู� กก.ตชด.44 2505 12202 6657 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3031
192 จ.ส.ต. เมธี ศรีคันธรักษ3 ผบ.หมู� สภ.ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0335 ผบ.หมู� (พงว.) สภ.ม�วงลาด จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.1189
193 ส.ต.ท. ยงยุทธ รักความซื่อ ผบ.หมู� (ป.) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 14202 0610 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3357
194 ด.ต. ยอดชาย เยี่ยมยอด ผบ.หมู� กก.ตชด.24 2503 12202 6819 ผบ.หมู� (สตร.) สภ.โพนทอง จว.เลย ปลย.1755
195 จ.ส.ต. ยุทธการ เงินลาด ผบ.หมู� (ป.) สภ.โปGงน้ําร�อน จว.จันทบุรี 0202 14202 0202 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2288
196 ส.ต.ท. ยุทธพงษ3 เกิดไทย ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 14202 0957 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3341
197 ส.ต.ท. ยุทธพิชัย โฮซิน ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 14202 0109 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1993
198 ส.ต.อ. ยุทธศาสตร3 นันตะอินทร3 ผบ.หมู� ผบ.หมู� ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0023 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 12202 0264
199 ด.ต. หญิง ยุพา พักไพโรจน3 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี 0702 14202 0378 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0195
200 ด.ต. โยธิน พิสัยกุล ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 0108 14202 0346 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด 0407 14202 0544


