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คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๔ 

ท่ี  232 / ๒๕๖3 
เร่ือง  การแต�งตั้งข!าราชการตํารวจ 

................................................................................. 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก!ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหน!าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๐ 
เร่ือง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต�งตั้งข!าราชการตํารวจ ประกอบคําส่ังสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต�งตั้งให!ข!าราชการตํารวจระดับผู!บังคับหมู�  
จํานวน   133   ราย ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือท่ีแนบท!ายคําส่ังน้ี 

ท้ังน้ี ตั้งแต�วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ8  พ.ศ.๒๕๖3 เปBนต!นไป โดยให!ขาดจากอัตราเงินเดือน
เดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม�หรือให!โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ�ายสําหรับตําแหน�งใหม� ตั้งแต� 
วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3  เปBนต!นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี   31   มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
                         
                 (ลงช่ือ) พลตํารวจโท  เจริญวิทย8  ศรีวนิชย8   

     ( เจริญวิทย8  ศรีวนิชย8 )                             
                             ผู!บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ 
              

 
 

 
 

                      สําเนาถูกต!อง 
พันตํารวจเอก 

                  ( ธีระวัฒน8  นุมานิต ) 
            ผู!กํากับการ ฝHายอํานวยการ 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 ส.ต.ต. รังสรรค' คําภะวา ผบ.หมู� (ป.) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2704 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2757
2 ส.ต.ท. รัชภูมิ เทียมชัยภูมิ ผบ.หมู� พท.สกพ. 0400 12301 0110 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านผือ จว.อุดรธานี ปอด.2685
3 ส.ต.ท. ราวี อรรคฮาตสี ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางแม�นาง จว.นนทบุรี ปสว.372 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2666
4 ส.ต.ต. รุ�งโรจน' ทาแจ�ง ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1354 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาป; จว.อุดรธานี 0412 14202 0446
5 ส.ต.ต. เรืองเดช ป ตนา ผบ.หมู� (ป.) สภ.ไม�รูด จว.ตราด ปตร.872 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ' ปกส.2270
6 ด.ต. ฤทธิ์สกุล ฟองดา ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองขาหย�าง จว.อุทัยธานี ปอน.1164 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนนาแก�ว จว.สกลนคร ปสน.3697
7 ส.ต.ท. ลิขิต เท�านัน ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1034 ผบ.หมู� (ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.2021
8 ด.ต. วชิระ หิตายะโส ผบ.หมู� ฝอ.งป. 0501 12301 0014 ผบ.หมู� ฝCายอํานวยการ ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12301 0019
9 ส.ต.ท. วชิราวุธ พืชหมอ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ปปท.731 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0054

10 ส.ต.ท. วรวุฒิ เปาริสาร ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปากช�อง จว.นครราชสีมา ปนม.11286 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ' ปกส.1738
11 ส.ต.ท. วรศิลปE ศรีแก�นทราย ผบ.หมู� (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0381 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1984
12 ส.ต.อ. วราพล ไชยโชค ผบ.หมู� (ป.) สน.ทุ�งสองห�อง 1102 14202 0117 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ' 0402 14202 0106
13 ส.ต.ท. วริศ เพ็ญศิริ ผบ.หมู� กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1443 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3648
14 ส.ต.ท. วรุฒ บุญบํารุง ผบ.หมู� (ป.) สภ.แม�สะเรียง จว.แม�ฮ�องสอน ปมส.1608 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น ปขก.3058
15 ส.ต.ท. วสันต' สนามพล ผบ.หมู� (ป.) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร' ปสร.3302 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3196
16 ส.ต.ท. วัชระ แก�วหยาด ผบ.หมู� (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3905 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0029
17 ส.ต.ท. วัชระ จันทะลุน ผบ.หมู� (ป.) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา ปนม.9612 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาป; จว.อุดรธานี ปอด.2382
18 ด.ต. วิชัย แสงภักดี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก ปนย.611 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมยวดี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2894
19 ด.ต. วันครบ โทรัตน' ผบ.หมู� ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0266 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3720
20 ด.ต. วิชิต ศรีจุมพล ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองอุตรดิตถ' ปอต.1441 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาป; จว.อุดรธานี ปอด.2418

บัญชีแนบท�ายคําสั่ง ตํารวจภูธรภาค 4 ที่  232/2563  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  232/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

21 ด.ต. วิเชียรชัย เครือแวงมน ผบ.หมู� กก.ตชด.12 2502 12202 2678 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ' ปกส.1948
22 ด.ต. วิทยา ภูแซมแสง ผบ.หมู� ฝอ.บช.ตชด.ภ.2 2503 12301 0105 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ' ปกส.2064
23 ด.ต. วินัย ราชสีเมือง ผบ.หมู� กก.ตชด.24 2503 12202 7005 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าคันโท จว.กาฬสินธุ' ปกส.2388
24 ด.ต. วิรัช พันโยศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดข�าวปุMน จว.อุบลราชธานี ปอบ.5164 ผบ.หมู� (ป.) สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ' ปกส.1487
25 ส.ต.ท. วิริยะ ประทุมทราย ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านท�าเลื่อน จว.ตราด ปตร.829 ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2678
26 ส.ต.อ. วิรุต มีชัย ผบ.หมู� กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0114 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สหัสขันธ' จว.กาฬสินธุ' ปกส.2700
27 ส.ต.อ. วิวัฒนา สานุกิจ ผบ.หมู� (ป.) สภ.ตาพระยา จว.สระแก�ว ปปจ.3603 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร ปมห.1347
28 ส.ต.อ. วิศิษฎ' คงอุ�น ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร ปยส.1046 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1911
29 ส.ต.ท. วีระชัย ดีดวงพันธ' ผบ.หมู� (ป.) สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 14202 0928 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร 0406 14202 0218
30 ส.ต.อ. วีระพงษ' ศรีละคร ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองยะลา 0906 14202 1775 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ' ปกส.2549
31 ด.ต. วุฒิชัย ชัยวุฒิ ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองน�าน ปนน.1512 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0039
32 ส.ต.ต. วุฒิพงศ' สาตรา ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านทัพไทย จว.สระแก�ว ปปจ.2188 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3365
33 ส.ต.ท. ศรนรินทร' ศรีวิฤทธิ์ ผบ.หมู� กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0567 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เจริญศิลปE จว.สกลนคร 0409 14204 0273
34 ส.ต.อ. ศรายุทธ รังสร�อย ผบ.หมู� ส.รน.6 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0715 ผบ.หมู� (สส.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2416
35 ส.ต.ท. ศราวุฒิ อุปโคตร ผบ.หมู� (ป.) สน.ท�าเรือ 1112 14202 0150 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2901
36 ส.ต.ท. ศักด'นรินทร' โคตรพัฒน' ผบ.หมู� (ป.) สภ.สองพี่น�อง จว.สุพรรณบุรี 0709 14202 0230 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ' 1404 12202 0128
37 ส.ต.อ. ศักดิ์ดา ศรีอุ�น ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.1629 ผบ.หมู� (ผช.พงส.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปศ.5502
38 ด.ต. ศักดิ์นิพนธ' สินธุรักษ' ผบ.หมู� กองร�อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2070 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0094
39 ส.ต.ท. ศักดิ์สมุทร ศรีสิทธิ์ ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังน�อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0332 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2023
40 ส.ต.ท. ศักรินทร' นารีน�อย ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังน�อย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2932 ผบ.หมู� (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3393



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  232/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

41 ส.ต.ท. ศิรทัช มั่งมูล ผบ.หมู� (ป.) สภ.สภ.ห�วยราช จว.นครราชสีมา ปบร.2520 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2264
42 ส.ต.ท. ศิรสิทธิ์ ไชยะสิทธิ์ ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0178 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4268
43 ส.ต.ท. ศิริชัย พรมศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังน�อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0352 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2224
44 ด.ต. ศิรินันทวัฒน' ทับทิมไสย ผบ.หมู� (ป.) สภ.สระโบสถ' จว.ลพบุรี ปลบ.2525 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 12202 0345
45 ส.ต.ท. ศิริศักดิ์ สรลี ผบ.หมู� (ป.) สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี ปจบ.2325 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2630
46 ส.ต.ท. ศิวัช แข็งแรง ผบ.หมู� (ป.) สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร' ปสร.3104 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3325
47 ด.ต. ศุภกร บึงลอย ผบ.หมู� กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12207 2500 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก�น ปขก.2231
48 ด.ต. ศุภชัย เสริมเหลา ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองระยอง ปรย.1491 ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2723
49 ด.ต. ศุภณัฐ พลเยี่ยม ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองชัยนาท ปชน.929  ผบ.หมู� (สส.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2692
50 ด.ต. สถาพร ศรีไลรัมย' ผบ.หมู� กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0145 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1108
51 ด.ต. สถาพร อินธิบาล ผบ.หมู� (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0528 ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2392
52 ด.ต. สมพงษ' ไชยสัตย' ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนทอง จว.อํานาจเจริญ ปอบ.2412 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร ปมห.1231
53 ส.ต.อ. สมพร พินิจมนตรี ผบ.หมู� (นปพ.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 14202 1173 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุสุมาลย' จว.สกลนคร ปสน.3273
54 ด.ต. สมรภูมิ แก�นวงค' ผบ.หมู� (ป.) สน.บุปผาราม ปน.3-3278 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0110
55 ด.ต. สมศักดิ์ เสียงล้ํา ผบ.หมู� (ป.) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี ปอบ.3938 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0035
56 ส.ต.ท. สรายุทธ พงษ'พุทธา ผบ.หมู� (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0211 ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2684
57 ส.ต.อ. สรายุทธ โพธิ์ศรีนาค ผบ.หมู� (ป.) สภ.ปะนาเระ จว.ป ตตานี 0904 14202 1553 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาป; จว.อุดรธานี ปอด.2347
58 ส.ต.ท. สหรัฐ กันทํา ผบ.หมู� (ป.) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3566 ผบ.หมู� กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0054
59 ส.ต.ท. สหรัฐ ทรัพย'นันต' ผบ.หมู� งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1992 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ' ปกส.1747
60 ส.ต.ท. สะท�านฟMา ชาชุมพร ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 0309 14202 0939 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร�อยเอ็ด 0407 14202 0162
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61 ส.ต.ท. สังวาล ตะวังทัน ผบ.หมู� (ป.) สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี 0706 14202 0325 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร ปมห.1519
62 ส.ต.ท. สัญญา แฝงสูงเนิน ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางพลีน�อย จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0156 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1652
63 ส.ต.ท. สันติสุข ทาแดง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร' ปสร.3143 ผบ.หมู� (พงว.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม ปมค.1404
64 ด.ต. สัมฤทธิ์ กระสังข' ผบ.หมู� (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0055 ผบ.หมู� (สส.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร ปสน.3231
65 ด.ต. สัมฤทธิ์ อินทร'หา ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12202 4148 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านแพง จว.นครพนม ปนพ.2723
66 ด.ต. สายัณห' สมร ผบ.หมู� กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1957 ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ' 1404 12202 0076
67 ด.ต. สําราญ แสนโคก ผบ.หมู� ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1034 ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น ปขก.2701
68 ด.ต. สิทธิพงษ' สมศรี ผบ.หมู� ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0236 ผบ.หมู� (สส.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม ปมค.1054
69 ส.ต.ท. สิทธิศักดิ์ ไตรติ่ง ผบ.หมู� (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 14202 0032 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2389
70 ด.ต. สิทธิศักดิ์ ศรีพนมเขต ผบ.หมู� (จร.) สภ.ดอนหัวฬ�อ จว.ชลบุรี 0204 14205 0469 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3100
71 ด.ต. สุขสันต' หมื่นหล�า ผบ.หมู� งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0630 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 12204 0477
72 ด.ต. สุวิทย' รูปสูง ผบ.หมู� ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12301 0066 ผบ.หมู� (สส.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3778
73 ส.ต.ท. สุชน เหล�าพร ผบ.หมู� (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5207 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.1975
74 ส.ต.ท. สุชาติ ไพรบูรณ' ผบ.หมู� (ป.) สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา ปนม.3044 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ท�าคันโท จว.กาฬสินธุ' ปกส.2381
75 จ.ส.ต. สุทธิศักดิ์ กมลตรี ผบ.หมู� กองร�อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต�อต�านการก�อการร�าย บก.สปพ. 1013 12207 1328 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู ปอด.2738
76 ส.ต.ต. สุเทพ อยู�นุ�ย ผบ.หมู� (ป.) สภ.กระโพ จว.สุรินทร' ปสร.2002 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3323
77 ด.ต. สุนทร กงวงษ' ผบ.หมู� ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2015
78 ส.ต.อ. สุเนตร บุญทองแพง ผบ.หมู� (ป.) สน.พลโยธิน ปน.1-4533 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู ปอด.2761
79 ส.ต.ท. สุพรม แสนโน ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3321 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3753
80 ด.ต. สุเมธ รัตนวิจิตร ผบ.หมู� กก.ตชด.24 2503 12202 7605 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3767
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81 ส.ต.อ. สุรพรรณ อันสา ผบ.หมู� กองร�อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต�อต�านการก�อการร�าย บก.สปพ. 1013 12207 1296 ผบ.หมู� (ป.) สมเด็จ จว.กาฬสินธุ' ปกส.2584
82 ส.ต.ท. สุรศักดิ์ จงประสม ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางเลน จว.นครปฐม ปนฐ.1620 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2031
83 ด.ต. สุระชัย หาญอาษา ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12202 5214 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุฉินารายณ' จว.กาฬสินธุ' ปกส.2878
84 ด.ต. สุระศักดิ์ ชีมูล ผบ.หมู� (จร.) สภ.เมืองตราด ปตร.1446 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 14202 0049
85 ด.ต. สุรัตน' ปูCหลุน ผบ.หมู� (สส.) สภ.แก�งคร�อ จว.ชัยภูมิ ปชย.2934 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2962
86 ส.ต.ท. สุราช ลอมไธสง ผบ.หมู� (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2415 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ' ปกส.2106
87 ส.ต.ท. สุริยา เตชะคํา ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางจัก จว.อ�างทอง ปอท.669 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0016 
88 ด.ต. สุริยา ทุมา ผบ.หมู� กก.ตชด.12 2502 12202 2814 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เปTอยน�อย จว.ขอนแก�น ปขก.3832
89 ด.ต. สุริยา ศรีพงษ' ผบ.หมู� สทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1029 ผบ.หมู� (จร.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น ปขก.2881
90 ส.ต.ท. สุวพิชญ' ศิริพงษ' ผบ.หมู� (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1856 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2843
91 ส.ต.ท. สุวัฒน'ขัย ไชยแสน ผบ.หมู (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3114 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2669
92 ด.ต. สุวิถา ฮาดดา ผบ.หมู� งานศูนย'ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1252 ผบ.หมู� (สส.) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ ปนค.2838
93 ส.ต.ท. สุวิทย' จําปาแดง ผบ.หมู� (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0428 ผบ.หมู� (ป.) สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี ปอด.3743
94 ส.ต.ท. สุวิทย' สุนทรภักดิ์ ผบ.หมู� ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย'รวมข�าว บก.สปพ. 1013 12202 0336 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองกุงศรี ปกส.2317
95 ด.ต. หน�อย ภูบุญทน ผบ.หมู� (ป.) สน.ชนะสงคราม ปดพ.1313 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ' ปกส.1745
96 ส.ต.ท. อดิศร คลังแสง ผบ.หมู� กลุ�มงานวิเคราะห'และประเมินผล ผอ. 0202 12301 0020 ผบ.หมู� ฝCายอํานวยการ ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12301 0029
97 ส.ต.ท. อดิศักดิ์ ชัยเสริม ผบ.หมู� (ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี ปสบ.1619 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนทอง จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2411
98 ส.ต.ท. อดิศักดิ์ ทองสอาด ผบ.หมู� (ป.) สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1874 ผบ.หมู� (สส.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2161
99 ด.ต. อดิศักดิ์ เปาอินทร' ผบ.หมู� ส.ทล.1 กก. บก.ทล. 2103 12202 0167 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2072

100 ด.ต. อดุลย' มีคําแสน ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14207 0805 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4081
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101 ส.ต.ท. อนันต' แสนเสนยา ผบ.หมู� (ป.) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3569 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2287
102 ส.ต.ท. อนิรุทธ สุริยะ ผบ.หมู� กองร�องที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0283 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 14202 0044
103 ส.ต.ท. อนุกูล อุสาพรหม ผบ.หมู� (ป.) สภ.เก�าเลี้ยว จว.นครสวรรค' ปนว.2345 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นาหว�า จว.นครพนม ปนพ.2970
104 ส.ต.ท. อนุชิต เหลืองอร�าม ผบ.หมู� กก.สืบสวน ภ.จว.ตราด 1207 12202 0069 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุมภวาป; จว.อุดรธานี ปอด.2389
105 ส.ต.ท. อนุรักษ'  สัตพันธ' ผบหมู� (ป.) สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา ปนม.10742 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วาป;ปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2248
106 ด.ต. อภิชาต จันเคน ผบ.หมู� กก.ตชด.23 2503 12202 5175 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุตาไก� จว.นครพนม ปนพ.2186
107 ด.ต. อภิชาติ มณีนิล ผบ.หมู� (จร.) สน.บางยี่ขัน 1104 14205 0628 ผบ.หมู� (ป.) สภ.โพนทราย จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3683
108 ส.ต.ท. อภิบาล สุดรัก ผบ.หมู� (ป.) สภ.โนนสูง จว.นคราชสีมา 0303 14202 1034 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น ปขก.3198
109 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ ปะกิระเนย' ผบ.หมู� (นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1083 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 14202 0414
110 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ เสนามนตรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.สีดา จว.นครราชสีมา ปนม.10313 ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านฝาง จว.ขอนแก�น ปขก.4089
111 ด.ต. อรัญ พันธุ'ศรี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 14207 0340 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2654
112 ส.ต.ท. อลงกรณ' อินบํารุง ผบ.หมู� กองร�อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1585 ผบ.หมู� (ป.) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร ปสน.2930
113 ส.ต.ท. อัครชัย ภูพันนา ผบ.หมู� (ป.) สภ.องครักษ' จว.นครนายก ปนย.740 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 14202 0722
114 ส.ต.ท. อัครเดช คําสวาสดิ์ ผบ.หมู� งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1762 ผบ.หมู� (จร.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3265
115 ส.ต.ท. อัครเดช นามสีฐาน ผบ.หมู� กก.วิเคราะห'ข�าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส. 1012 12204 0149 ผบ.หมู� กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0199
116 ส.ต.ท. อัครพงษ' กรมแสนพิมพ' ผบ.หมู� (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0214 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ' ปกส.2092
117 จ.ส.ต. อัฐพล เมฆวัน ผบ.หมู� (สส.) สภ.ท�าตูม จว.สุรินทร' 0307 14204 0379 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ฆ�องชัย จว.กาฬสินธุ' 0402 14202 0183
118 ด.ต. อาคม พิมพ'เมือง ผบ.หมู� (ป.) สภ.บางบ�อ จว.สมุทรปราการ ปสป.2093 ผบ.หมู� (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก�น ปขก.3197
119 ส.ต.ท. อาทิตย' กําสมุทร ผบ.หมู� (ป.) สภ.บ�านนา จว.นครนายก ปนย.876 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองร�อยเอ็ด ปรอ.2082
120 ส.ต.ท. อาทิตย' เกษมณี ผบ.หมู� (ป.) สภ.เทพสถิตย' จว.ชัยภูมิ ปชย.2637 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2390
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121 ส.ต.อ. อาทิตย' เพียรไธสงค' ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2771 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2628
122 ส.ต.ต. อาทิตย' โพธิ์จักร ผบ.หมู� (ป.) สภ.ห�วยยาง จว.ชัยภูมิ ปชย.1312 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น ปขก.2944
123 ส.ต.อ. อิทธิพงษ' วรชัย ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองยโสธร ปยส.787 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.2345
124 ส.ต.ท. อิทธิพงษ' สินธุจักร ผบ.หมู� (ป.) สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย' ปบร.2829 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3321
125 ส.ต.ท. อิทธิพล มากพูล ผบ.หมู� (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2393 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1688
126 ส.ต.อ. อิสรพงษ' ไชยสูง ผบ.หมู� (ป.) สภ.กรงป?นัง จว.ยะลา 0906 14202 0640 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองขอนแก�น ปขก.2031
127 ส.ต.ท. อิสระ สุขมนตรี ผบ.หมู� งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0539 ผบ.หมู� (ป.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2612
128 ด.ต. อุดมทรัพย' นามวงษา ผบ.หมู� กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 0708 ผบ.หมู� (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 14202 0452
129 ด.ต. อุเทน ป�สสาวะสังข' ผบ.หมู� กก.ตชด.24 2503 12202 6091 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก�น ปขก.3770
130 ส.ต.อ. เอกพล ทวีโคตร ผบ.หมู� (ป.) สภ.คําผักกูด จว.ยโสธร ปยส.540 ผบ.หมู� (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1098
131 ส.ต.อ. เอกพัน ราชฐาน ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 2173 ผบ.หมู� (ป.) สภ.นิคมคําสร�อย จว.มุกดาหาร ปมห.1267
132 ด.ต. เอกรินทร' นานวล ผบ.หมู� (ป.) สภ.รํามะสัก จว.อ�างทอง ปอท.625 ผบ.หมู� (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร�อยเอ็ด ปรอ.3050
133 ส.ต.ท. เอกลักษณ' โกศัลวิตร' ผบ.หมู� (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5724 ผบ.หมู� (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2903
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