
  

 

( สําเนา ) 
 

คําสั่งตํารวจภูธรภาค 4 
ท่ี 315/๒๕๖๖ 

เรื่อง  การแต$งต้ังข�าราชการตํารวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕  
และมาตรา  ๕๔ แห� งพระราช บั ญญั ติ ตํ า รวจแห� งชา ติ  พ .ศ .๒๕๔๗ แก� ไข เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ด ย คํ า สั่ ง 
หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ7 พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง 
ระบบการพิจารณาแต�งต้ังข�าราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแห�งชาติท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต�งต้ังให�ข�าราชการตํารวจดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ 
ท่ีแนบท�ายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้  ต้ังแต�วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป>นต�นไป โดยให�โอนอัตราเงินเดือนเดิม 
ไปต้ังจ�ายสําหรับตําแหน�งใหม�หรือให�ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเ งินเดือนใหม�  ต้ังแต� 
วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป>นต�นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
                                                        (ลงชื่อ) พลตํารวจโท  ยรรยง เวชโอสถ    
                                 (  ยรรยง เวชโอสถ  ) 
                                                                           ผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค 4        
    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

สําเนาถูกต�อง 

พ.ต.ท. 
(  ภานุทัต  นันสะอาง  ) 

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 
10 มี.ค.66 



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

1 ว�าที่ ร.ต.อ. กรกช ทีสระคู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.320 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0037

2 ร.ต.อ. หญิง กฤตยาภรณ3 โสหนองบัว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 11203 0175 รอง สว.(สอบสวน) กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 27203 0080

3 ร.ต.อ. กฤติเดช จันทร3ลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก�น 1405 11203 0308 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านเป:ด จว.ขอนแก�น 1405 27203 0134

4 ร.ต.อ. กฤษณ3 อุป<ญญ3 รอง สว.สส.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร 0409 13204 0233 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11202 0168

5 ร.ต.อ. กล	าหาญ สูนทอง รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0378 รอง สวป.สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0373

6 ร.ต.อ. กษิด3เดช ฉวีวงศ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หว	านใหญ� จว.มุกดาหาร 1408 11203 0155 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0124

7 ร.ต.อ. หญิง กัญญาพัชร นาเสถียร รอง สวป.สภ.เวียงเก�า จว.ขอนแก�น 1405 11202 0098 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11202 0118

8 ร.ต.อ. กิจพิพัฒน3 โสภณพุทธป<ญญา รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น 0403 13202 0446 รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น สขก.438

9 ร.ต.อ. กิตติชัย สว�างวงศ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านเป:ด จว.ขอนแก�น 1405 27203 0133 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 1411 11203 0176

10 ร.ต.อ. กิตติพงษ3 แพงพา รอง สว.ธร.สภ.เจริญศิลปE จว.สกลนคร สสน.393 รอง สว.ธร.สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 13304 0283

11 ร.ต.อ. กิตติภพ ภูสังข3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาจสามารถ จว.ร	อยเอ็ด สรอ.388 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0324

12 ร.ต.อ. กิระศักดิ์ วาสิงหน รอง สว.(สอบสวน) สภ.กลางใหญ� จว.อุดรธานี สอด.199 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลย3รักษ3 จว.อุดรธานี สอด.605

13 ร.ต.อ. เกรียงไกร ธงเสนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ3 สกส.128 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ�งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 23203 0055

14 ร.ต.อ. เกษมศักดิ์ ภูวนารถ รอง สว.สส.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0172 รอง สว.สส.สภ.ห	วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0210

15 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ นาลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 11304 0024 รอง สว.ธร.สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด สรอ.350

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

16 ร.ต.อ. ขจิตพงศ3 ดิษฐเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ3 สกส.223 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม�วงลาด จว.ร	อยเอ็ด 0407 23203 0346

17 ร.ต.อ. ขวัญชนก ไขแสง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0189 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0013

18 ร.ต.อ. ขวัญชัย หอมพนา รอง สวป.สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร สมห.137 รอง สวป.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร	อยเอ็ด สรอ.170

19 ร.ต.อ. ขวัญณรงค3 จันเพ็ง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0035 รอง สวป.สภ.คําปMาหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0150

20 ร.ต.อ. ขวัญเพชร แข็งแรง รอง สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.175 รอง สวป.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร สมห.61

21 ร.ต.อ. เข็มชาติ กาอาจ รอง สว.สส.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0225 รอง สว.สส.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0172

22 ร.ต.อ. คณธิภัช ชมภูบุตร รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด 1409 11202 0270 รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด 0407 13204 0158

23 ร.ต.อ. คมกริช ดวงทองพูล รอง สวป.สภ.ปทุมรัตต3 จว.ร	อยเอ็ด สรอ.457 รอง สวป.สภ.โพนทราย จว.ร	อยเอ็ด สรอ.470

24 ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 13202 0334 รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.308

25 ร.ต.อ. คําพันธ3 คําแสวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก�น สขก.542 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก�น 1405 11203 0251

26 ร.ต.อ. จักรกฤษณ3 นระทัด รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.231 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.207

27 ร.ต.อ. จักรพล สมสุข รอง สวป.สภ.เวียงเก�า จว.ขอนแก�น 0403 13202 0194 รอง สว.สส.สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก�น สขก.590

28 ร.ต.อ. หญิง จารุณี วงศ3กันยา รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0243 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0224

29 ร.ต.อ. จํารัส วิชัยพล รอง สว.สส.สภ.บ	านเป:ด จว.ขอนแก�น 1405 11204 0130 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0380

30 ว�าที่ ร.ต.อ. จิรกฤต พินิช รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น สขก.336 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0025

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

31 ร.ต.อ. จิรภัทร ภูมิคอนสาร รอง สว.สส.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น สขก.206 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11202 0129

32 ร.ต.อ. หญิง จิรภาภรณ3 ดาสิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11327 0078 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0170

33 ร.ต.อ. จิรวุฒิ เทพบํารุง รอง สว.จร.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร 1408 11205 0088 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สน.430

34 ร.ต.อ. จิระพงษ3 มากหนู รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0081 ผบ.มว.(สบ 1) กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 11202 0188

35 ว�าที่ ร.ต.ท. จิรัฎฐ3 ปานรักษา ผู	ช�วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.4 1400 11323 0010 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0033

36 ร.ต.อ. จิรายุ ดวงแก	ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ สนค.242 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ 1415 11203 0144

37 ร.ต.อ. จีระศักดิ์ สิทธิสาร รอง สว.สส.สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 13204 0226 รอง สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย สลย.136

38 ร.ต.อ. ฉลวย พลเยี่ยม รอง สวป.สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก�น 0403 13202 0058 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก�น สขก.312

39 ร.ต.อ. ฉัตรพงศ3 พละเดช รอง สวป.สภ.บ	านไผ� จว.ขอนแก�น สขก.371 รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.226

40 ร.ต.อ. ชญานนท3 สมอ�อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.325 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โซ�พิสัย จว.บึงกาฬ สนค.363

41 ร.ต.อ. ชนทัช วงศ3ลา รอง สวป.สภ.ด�านซ	าย จว.เลย สลย.305 รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.259

42 ร.ต.อ. ชนะกิจ วงค3อามาตย3 รอง สวป.สภ.ดงเย็น อ.บ	านดุง จว.อุดรธานี 0412 13207 0315 รอง สว.สส.สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี สอด.557

43 ร.ต.อ. ชยณัฐ ทัดเทียม รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี สอด.579 รอง สวป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 13202 0390

44 ร.ต.อ. ชยพล ศรีเมือง รอง สวป.สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย สนค.289 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 11204 0036

45 ร.ต.อ. ชยานันต3 สอนนํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร 0409 24203 0084 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11203 0179

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

46 ร.ต.อ. ชยุต ดวงสอนยา รอง สวป.สภ.เต�างอย จว.สกลนคร สสน.349 รอง สวป.สภ.เหล�า จว.มหาสารคาม 0405 13207 0220

47 ร.ต.อ. ชยุตพล กู�ชัยภูมิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท�าอุเทน จว.นครพนม 0404 24203 0076 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0183

48 ร.ต.ท. หญิง ชลลัดดา ชมภูเพชร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0017 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0215

49 ร.ต.อ. ชวนัย มารศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0165 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 1414 11203 0197

50 ร.ต.อ. ชัชชัย สกุลดี รอง สวป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก�น สขก.357 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0169

51 ร.ต.อ. ชัชวาลย3 มัคคะรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หว	านใหญ� จว.มุกดาหาร 1408 11203 0157 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หว	านใหญ� จว.มุกดาหาร 1408 11203 0187

52 ร.ต.อ. หญิง ชัญญานุช ผาลี รอง สว.สส.สภ.กุสุมาลย3 จว.สกลนคร 0409 13204 0171 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11202 0157

53 ร.ต.อ. ชันยุทธิ์ ยอดปทุม รอง สวป.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร	อยเอ็ด สรอ.170 รอง สวป.สภ.ปทุมรัตต3 จว.ร	อยเอ็ด สรอ.457

54 ร.ต.อ. ชัยณรงค3 ยุบลศิริ รอง สวป.สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 0406 13207 0135 รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0104

55 ร.ต.อ. ชัยทอง วินทะไชย รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวโทน จว.ร	อยเอ็ด 1409 29203 0079 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0181

56 ร.ต.อ. ชัยมงคล ภูสีนวน รอง สว.สส.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 13204 0365 รอง สวป.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 13207 0363

57 ร.ต.อ. ชัยยงค3 โคตรุชัย รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ3 0402 13202 0334 รอง สวป.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ3 สกส.365

58 ร.ต.อ. ชัยยุทธ จันทร3แปลง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0315 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.249

59 ร.ต.อ. ชัยโรจน3 ธีระวรรณวัชร3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี สอด.353 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี 1414 11203 0252

60 ร.ต.อ. ชัยศิลปE รัตนวงษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สร	างคอม จว.อุดรธานี 1414 11203 0188 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหล�า จว.มหาสารคาม 1407 29203 0063

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

61 ร.ต.อ. ชาญวิทย3 แสนมี รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.306 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0204

62 ร.ต.อ. ชาญวุฒิ ทวีสัตย3 รอง สว.สส.สภ.เวียงเก�า จว.ขอนแก�น 0403 13203 0409 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11204 0037

63 ร.ต.อ. ชาตรี ทาปลัด รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 13202 0397 รอง สวป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี สอด.421

64 ร.ต.อ. ชิษณุพงศ3 แจ	งนาม รอง สวป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 11202 0206 รอง สวป.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 13202 0414

65 ร.ต.อ. ชูเกียรติ ยมภักดี รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด สรอ.294 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 11204 0037

66 ร.ต.อ. เชื่อม ใจทัด รอง สวป.สภ.คําปMาหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0148 รอง สวป.สภ.ปMาไร� จว.มุกดาหาร 0406 13207 0139

67 ร.ต.อ. โชคชัย กําไรทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0023 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11202 0111

68 ร.ต.อ. ไชยะ ชารีแสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมยวดี จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0222 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0178

69 ร.ต.อ. หญิง ฐณิชชา นันทะแสน รอง สว.ธร.สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม 0405 13304 0193 รอง สว.ธร.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม สมค.254

70 ร.ต.อ. หญิง ฐิติดา ชนะสงคราม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0018 รอง สว.ธร.สภ.หน�อม จว.ร	อยเอ็ด 0407 13304 0304

71 ร.ต.อ. ฐิติวัฒน3 ต	นชมภู รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด 0407 24203 0124 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านค	อ จว.มุกดาหาร 1408 11203 0132

72 ร.ต.อ. ณรงค3 ศรีมาตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ 0410 24203 0136 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหล�าหลวง จว.บึงกาฬ สนค.147

73 ร.ต.อ. ณรงค3ฤทธิ์ สุทธิสา รอง สว.ธร.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.219 รอง สว.ธร.สภ.นาด	วง จว.เลย สลย.266

74 ว�าที่ ร.ต.ท. ณัฐชนน สัพโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 1411 11203 0190 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0132

75 ว�าที่ ร.ต.อ. ณัฐชนนท3 รอดผล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0170 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0088

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

76 ร.ต.อ. หญิง ณัฐทิตา มหาชาติ รอง สวป.สภ.กลางใหญ�จว.อุดรธานี 0412 13207 0323 รอง สวป.สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี 1414 11202 0208

77 ร.ต.อ. ณัฐพร สมศรี รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 11202 0083 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 11202 0085

78 ร.ต.อ. ณัฐพล ชินคําหาร รอง สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น สขก.456 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0184

79 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน3 นาคศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 24203 0155 รอง สว.(สอบสวน) กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.หนองคาย 1412 29203 0042

80 ร.ต.อ. ดุสิต ยมรัตน3 รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.ร	อยเอ็ด 0407 13202 0033 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด สรอ.296

81 ร.ต.อ. เดชอนันท3 มั่นมี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0079 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0022

82 ร.ต.อ. เดชา มูลมณี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0035 รอง สวป.สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ3 0402 13207 0276

83 ร.ต.อ. เดชา สีสุด รอง สวป.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น 0403 13202 0066 รอง สว.ธร.สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก�น 0403 13304 0053

84 ร.ต.อ. เดวิเจียง ลีคําโหมง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0253 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0179

85 ร.ต.อ. ตรัยภพ ศิริพันธุ3 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 11202 0118 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 11204 0036

86 ร.ต.อ. ติยะ ไชยจันดา รอง สว.ธร.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก�น สขก.397 รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก�น 0403 13204 0257

87 ร.ต.อ. ถนอมชัย เพชรตะกั่ว รอง สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น 0403 13204 0240 รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น 0403 13202 0464

88 ร.ต.อ. ถาวร กาฬพันธ3 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11204 0037 รอง สวป.สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม สน.425

89 ร.ต.อ. ถาวร ขุราษี รอง สว.สส.สภ.หว	านใหญ� จว.มุกดาหาร 0406 13204 0108 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หว	านใหญ� จว.มุกดาหาร สมห.197

90 ร.ต.อ. ถาวร สีจันทร3 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด 1409 11202 0283 รอง สว.จร.สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 11205 0164

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

91 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ แพงสา รอง สวป.สภ.สังคม จว.หนองคาย สนค.301 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0380

92 ร.ต.อ. ทรงพล พรมโม	 รอง สว.(สอบสวน) กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 27203 0080 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 11202 0083

93 ว�าที่ ร.ต.อ. ทรงวุฒิ เสวิวัฒน3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0137 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทม จว.นครพนม สนพ.336

94 ร.ต.อ. ทวนทอง ศิริจักรหงษ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม�วงลาด จว.ร	อยเอ็ด 0407 23203 0348 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด สรอ.403

95 ร.ต.อ. ทวีวุฒิ นันทะสุข รอง สวป.สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11202 0226 รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 1411 11202 0139

96 ร.ต.อ. ทศพล คําแก	ว รอง สวป.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร สสน.146 รอง สวป.สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ3 สกส.244

97 ร.ต.อ. ทองดี หัดที รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม สมค.340 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 1407 11203 0247

98 ร.ต.อ. ทองพูล เวียงอินทร3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0243 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0253

99 ร.ต.อ. ทักษิณ ไถวสิน รอง สวป.สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ3 สกส.377 รอง สว.สส.สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด สรอ.341

100 ร.ต.อ. ทากร สอนจันทร3 รอง สว.สส.สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 11204 0098 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0017

101 ร.ต.อ. เทพรักษ3 จอมคําสิงห3 รอง สวป.สภ.บ	านดู� จว.ร	อยเอ็ด สรอ.187 รอง สว.สส.สภ.หนองแวงควง จว.ร	อยเอ็ด 0407 13204 0336

102 ร.ต.อ. ธณัฐ สุวรรณพันธ3 รอง สวป.สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ3 สกส.245 รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ3 สกส.254

103 ร.ต.อ. ธนพงค3 ชาวเชียงตุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูหลวง จว.เลย 1410 11203 0169 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาด	วง จว.เลย สลย.274

104 ร.ต.ท. ธนพล นาใจดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0130 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0032

105 ร.ต.อ. ธนวัฒน3 สรวงศิริ รอง สวป.สภ.บ	านเทื่อม จว.อุดรธานี สอด.194 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11205 0081

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

106 ร.ต.อ. ธนวัฒน3 เสริญอนันต3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสว�าง จว.ร	อยเอ็ด สรอ.167 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด สรอ.368

107 ร.ต.อ. ธนะเมศฐ3 ธนกุลทวีสิริ รอง สวป.สภ.คําปMาหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0151 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0037

108 ร.ต.อ. ธนากร นาโม รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0093 รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น 0403 13202 0449

109 ร.ต.อ. ธนูฤทธิ์ กมุดรัตน3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ชัย จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0210 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0325

110 ร.ต.อ. ธรรมนูญ โคหนองบัว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0314 รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก�น สขก.350

111 ร.ต.อ. ธรรมนูญ อภัยวงค3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท�าบ�อ จว.หนองคาย 1412 11203 0127 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สังคม จว.หนองคาย 1412 11203 0187

112 ร.ต.อ. ธรรมรัตน3 มะลาศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหว	า จว.นครพนม 1406 11203 0134 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.401

113 ร.ต.อ. ธรรมศาสตร3 คําพิลา รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก�น 0403 13204 0256 รอง สว.สส.สภ.อุบลรัตน3 จว.ขอนแก�น สขก.391

114 ร.ต.อ. ธฤต แสบงบาล รอง สว.สส.สภ.บ	านหนองเม็ก อ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0288 รอง สว.สส.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0100

115 ร.ต.อ. ธวัช บุตรแสนลี รอง สว.สส.สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี 0412 13204 0288 รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี สอด.577

116 ร.ต.อ. ธวัชชัย โพธิ รอง สวป.สภ.หว	านใหญ� จว.มุกดาหาร สมห.201 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 13202 0334

117 ว�าที่ ร.ต.อ. หญิง ธัญชนก ชมชายผล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.244 รอง สว.(สอบสวน) กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 27203 0131

118 ร.ต.อ. หญิง ธัญทิพย3 พลากุล รอง สว.ธร.สภ.สว�าง จว.สกลนคร 1411 11304 0063 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11304 0020

119 ร.ต.อ. ธานินทร3 เหลืองยวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี สอด.365 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ�งฝน จว.อุดรธานี สอด.438

120 ร.ต.อ. ธิติพงศ3 บุษมงคล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 1414 11203 0151 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 24203 0148

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

121 ร.ต.อ. ธีรนัย สิงหพยัพ รอง สว.สส.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร 0406 13204 0124 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0036

122 ร.ต.อ. หญิง ธีรวรรณ อินทะวุธ รอง สว.ธร.สภ.เขวาใหญ� จว.มหาสารคาม 1407 11304 0043 รอง สว.ธร.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.266

123 ร.ต.อ. ธีวุตม3ตีรณ ชัยจันทร3 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0018 รอง สว.ธร.สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 1412 11304 0053

124 ร.ต.อ. นคร ยงพรหม รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร 1411 29203 0107 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.262

125 ร.ต.อ. นพดล ดีโนนโพธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น 1405 11203 0259 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น 1405 11203 0362

126 ร.ต.อ. นพดล ศรภิรมย3 รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น สขก.477 รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 11202 0176

127 ร.ต.อ. นพดล สุทธิเจริญ รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.320 รอง สวป.สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0201

128 ร.ต.อ. นพรัตน3 สว�างเดือน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 1404 11203 0134 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฆ	องชัย จว.กาฬสินธุ3 0402 23203 0056

129 ร.ต.อ. นภสินธุ3 ธนเดชโชติอนันต3 รอง สว.สส.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.213 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0179

130 ร.ต.อ. นราดล เหล�าจันดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 24203 0072 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาจสามารถ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0260

131 ร.ต.อ. นฤมินทร3 คํามูล รอง สว.สส.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 11204 0179 รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0048

132 ร.ต.อ. นัทธวุฒิ คําชมภู รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.364 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 11203 0271

133 ร.ต.อ. นิตินัย รามจาตุ รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0072 ผบ.มว.(สบ 1) กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 11202 0189

134 ร.ต.อ. นิรภัฏ อยู�งาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาดินดํา จว.เลย 1410 11203 0159 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 24203 0092

135 ร.ต.อ. นิรันดร3 จันทร3โฮง รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย สน.438 รอง สวป.สภ.บ	านไผ� จว.ขอนแก�น 0403 13202 0457

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

136 ร.ต.อ. บรรจง นาหมื่นหงษ3 รอง สวป.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม สนพ.261 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0037

137 ร.ต.อ. บรรจง บุญกลาง รอง สวป.สภ.บ	านไผ� จว.ขอนแก�น สขก.368 รอง สว.จร.สภ.อุบลรัตน3 จว.ขอนแก�น 1405 11205 0106

138 ร.ต.อ. บรรยง ทิพฤาชา รอง สว.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 13204 0249 รอง สวป.สภ.สว�าง จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0314

139 ร.ต.อ. บรรลัง สุขแสน รอง สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11204 0094 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ3 0402 13202 0331

140 ว�าที่ ร.ต.อ. บริพัตร เทาทองสุข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0090 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0214

141 ร.ต.อ. บัญชา คํามูล รอง สว.ธร.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.266 รอง สว.ธร.สภ.เขวาใหญ� จว.มหาสารคาม 1407 11304 0043

142 ร.ต.อ. บัญชา สุโพธิ์คํา รอง สว.สส.สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร 0409 13204 0309 รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.231

143 ร.ต.อ. บันพจน3 ยงค3เพชร รอง สว.สส.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม สมค.337 รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก�น 0403 13202 0440

144 ร.ต.ท. หญิง บุญญาพร บุญประคม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0021 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11305 0026

145 ร.ต.อ. บุญล้ํา วงค3วันดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร สสน.273 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุสุมาลย3 จว.สกลนคร 1411 11203 0196

146 ร.ต.อ. บุญเลิศ เดชสอน รอง สวป.สภ.โพนสวรรค3 จว.นครพนม 0404 13202 0285 รอง สว.สส.สภ.โพนสวรรค3 จว.นครพนม สนพ.225

147 ร.ต.อ. หญิง บุศรินทร3 จันทร3เพ็ญ รอง สวป.สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ3 สกส.375 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0035

148 ร.ต.อ. ปกรณ3 ศรีล	อม รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย สนค.135 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนวาปR จว.หนองคาย 0410 12203 0043

149 ร.ต.อ. ปฏิ เพียรภายลุน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0039 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11304 0173

150 ร.ต.อ. ปพน เชิดนอก รอง สว.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก�น สขก.358 รอง สว.สส.สภ.บ	านไผ� จว.ขอนแก�น สขก.375

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

151 ร.ต.อ. ปรมินทร3 จันดีบ	าง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก�น สขก.444

152 ว�าที่ ร.ต.ท. ปรเมษฐ3 ศรีหาเมฆ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 1413 11203 0083 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู สอด.207

153 ร.ต.อ. ประจักษ3 โขลา รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ3 สกส.257 รอง สว.สส.สภ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 สกส.340

154 ร.ต.อ. ประจักษ3 พาณิชย3ศิริ รอง สวป.สภ.หนองสองห	อง จว.ขอนแก�น สขก.563 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก�น 0403 13202 0445

155 ร.ต.อ. ประดลฤทธิ์ จินดามุข รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0101 รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 1413 11205 0053

156 ร.ต.อ. ประดิษฐ3 หาสีโน รอง สว.ธร.สภ.ทุ�งฝน จว.อุดรธานี สอด.430 รอง สว.ธร.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี สอด.356

157 ร.ต.อ. ประเทือง ทองสมบัติ รอง สวป.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 13207 0363 รอง สว.สส.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 13204 0365

158 ร.ต.อ. ประธาน วงษ3เปRSยม รอง สวป.สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0214 รอง สวป.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม สมค.257

159 ร.ต.อ. ประพาส นามมนตรี รอง สวป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 1414 11202 0103 รอง สว.สส.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 1414 11204 0096

160 ร.ต.อ. ประยุทธ3 เมณกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0228 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก�น สขก.317

161 ร.ต.อ. ประยูร ทุมแก	ว รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0082 ผบ.มว.(สบ 1) กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 11202 0191

162 ร.ต.อ. ประเวช กองเงินนอก รอง สว.ธร.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก�น 0403 13304 0043 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11304 0078

163 ร.ต.อ. ประสาทพร แสนพายุหะ รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.226 รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.306

164 ร.ต.อ. ประสาทร3 ภาระบาล รอง สว.ธร.สภ.เมืองกาฬสินธุ3 สกส.189 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 11304 0017

165 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ เคหาบาล รอง สว.(สอบสวน) สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.549 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขวาว จว.ร	อยเอ็ด 1409 29203 0095

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

166 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ชนะศึก รอง สวป.สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ3 0402 13207 0276 รอง สวป.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ3 สกส.282

167 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ หัวดอน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0037 รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย สลย.183

168 ร.ต.อ. ประหยัด บมสระน	อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม 0405 23203 0262 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.311

169 ร.ต.อ. ปราโมช สารมะโน รอง สว.สส.สภ.ภูหลวง จว.เลย 0408 13204 0202 รอง สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย 0408 13207 0256

170 ร.ต.ท. หญิง ปริญญาภร จิดาวรกิจกุล รอง สว.ธร.สภ.บ	านไผ� จว.ขอนแก�น สขก.364 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0236

171 ร.ต.อ. ปรีชา กังขอนนอก รอง สวป.สภ.สร	างคอม จว.อุดรธานี สอด.534 รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11204 0086

172 ร.ต.อ. ปรีชา บัวสิงห3 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0036 รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 13204 0107

173 ร.ต.อ. ปรีชา ศรีโนนยาง รอง สว.สส.สภ.โพนทราย จว.ร	อยเอ็ด สรอ.473 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11202 0274

174 ร.ต.อ. หญิง ป<ทมาภรณ3 ภูผานี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 11304 0148

175 ร.ต.อ. ปTติ บัวศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0184 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 1407 11203 0238

176 ร.ต.อ. ปTโยดม อาษาเสนา รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด สรอ.335 รอง สวป.สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด สรอ.446

177 ร.ต.อ. พงศธร วิเศษคึมบง รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0204 รอง สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.358

178 ร.ต.อ. พงษ3ภัทรินทร3 ภูชะหาร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0037 รอง สวป.สภ.บ	านค	อ อ.คําชะอี จว.มุกดาหาร 0406 13207 0131

179 ร.ต.อ. พงษ3ศักดิ์ แก	วสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 29203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาดินดํา จว.เลย 1410 11203 0160

180 ว�าที่ ร.ต.อ. พชร รัตนวิชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.329 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11202 0105

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

181 ร.ต.อ. หญิง พนิดา ไกรรักษ3 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0018 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0025

182 ร.ต.อ. พเยาว3 คนล้ํา รอง สวป.สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0371 รอง สว.สส.สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 11204 0163

183 ร.ต.อ. พรชัย ศรีษะ รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 13202 0023 รอง สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก�น 0403 13204 0240

184 ร.ต.อ. พรนรินทร3 หันแจ	ด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.251 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหว	า จว.นครพนม สนพ.276

185 ว�าที่ ร.ต.ท. หญิง พรรณวดี เกษร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0138 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0036

186 ร.ต.อ. พลัฎฐ3พล คําภูแก	วมีชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 1412 29203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.264

187 ร.ต.อ. พลายชุมพล จันทวิมล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด สรอ.426 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.321

188 ร.ต.อ. พัฒนคม คงเกิด รอง สวป.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.330 รอง สวป.สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม สมค.285

189 ร.ต.อ. พัฒนพงศ3 จันทราคา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0145 รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0051

190 ร.ต.อ. พัฒนพงษ3 ศรีโคตา รอง สวป.สภ.สว�าง จว.ร	อยเอ็ด สรอ.155 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 11202 0165

191 ร.ต.อ. พัทธนันธ3 กมลรักษ3 รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย 1410 11204 0095 รอง สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11204 0094

192 ร.ต.อ. พันธกานต3 ภูล	นแก	ว รอง สว.สส.สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร 0409 13204 0209 รอง สว.สส.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0218

193 ร.ต.อ. พันพวง สิทธิเสนา รอง สว.สส.สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด สรอ.354 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0070

194 ร.ต.อ. พันแสง พั่วโพธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0222 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก�น 1405 27203 0170

195 ร.ต.อ. พิชัย เนตรพรหม รอง สว.สส.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี 0412 13204 0262 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สน.411

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

196 ร.ต.อ. พิเชฐ พรมสมบัติ รอง สว.สส.สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี สอด.349 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 1414 11203 0191

197 ร.ต.อ. พิเชษฐ แก	วหย�อง รอง สวป.สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 13202 0015 รอง สวป.สภ.ปากชม จว.เลย สลย.244

198 ร.ต.อ. พิทยาคม แสนเภา รอง สวป.สภ.เจริญศิลปE จว.สกลนคร สสน.395 รอง สวป.สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร 0409 13202 0401

199 ร.ต.อ. พิทักษ3 คมคาย รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 0409 13207 0276 รอง สว.สส.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 0409 13204 0282

200 ร.ต.อ. พิทักษ3 พรหมวงษ3ซ	าย รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สน.411 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.339

201 ร.ต.อ. พินิจ พลเหลา รอง สว.สส.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 0405 13204 0185 รอง สว.สส.สภ.เขวาใหญ� จว.มหาสารคาม 1407 11204 0109

202 ร.ต.อ. หญิง พิพิทย3ชยานันต3 สีลาเวช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0026 รอง สว.ธร.สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี สอด.517

203 ร.ต.อ. พิมพ3 ไชยายงค3 รอง สวป.สภ.บ	านค	อ อ.คําชะอี จว.มุกดาหาร 0406 13207 0131 รอง สวป.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร สมห.184

204 ร.ต.อ. พีรยุทธ รัตนศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0190 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 0407 24203 0111

205 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญนภา อุไรโคตร รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0025 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0220

206 ร.ต.อ. เพียรวิทย3 เย็นญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น 1405 11203 0277 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 24203 0152

207 ร.ต.ท. ไพโรจน3 สมพิมาย รอง สวป.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี สอด.483 รอง สวป.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.469

208 ร.ต.อ. ไพโรจน3 สุดตา รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก�น 1405 11202 0369 รอง สวป.สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0371

209 ร.ต.อ. ภวดล กุลตังวัฒนา รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 13204 0060 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย สน.439

210 ร.ต.อ. ภัคพล ศิลาคุปต3 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11202 0101 รอง สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.123

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

211 ร.ต.อ. หญิง ภัทราวดี บุตนนท3 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 11304 0017 รอง สว.ธร.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร	อยเอ็ด 0407 13304 0282

212 ร.ต.อ. ภาคภูมิ ภูสมนึก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ3 1404 11203 0141 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0137

213 ร.ต.อ. ภานุวัช วิชัยศร รอง สวป.สภ.ม�วงลาด จว.ร	อยเอ็ด สรอ.142 รอง สวป.สภ.เมืองร	อยเอ็ด 0407 13202 0425

214 ร.ต.อ. ภาสกร คําอู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 24203 0137 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 27203 0151

215 ร.ต.อ. ภิญโญ หงษ3สอง รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0380 รอง สว.สส.สภ.บ	านเป:ด จว.ขอนแก�น 1405 11204 0130

216 ว�าที่ ร.ต.อ. ภูพาน ธารเรืองรอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0126 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม�วงลาด จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0219

217 ร.ต.อ. ภูมินันท3 สีหากูล รอง สว.สส.สภ.ภูหลวง จว.เลย 0408 13204 0201 รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย 1410 11204 0095

218 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน3 สรรพ3สิทธางกุล รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 13202 0037 รอง สวป.สภ.ราษฎร3เจริญ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0216

219 ร.ต.อ. ภูวนัฐ วงค3ษาภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 1406 11203 0126 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 11202 0120

220 ร.ต.อ. มงคล นันจรัส รอง สว.สส.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 13204 0321 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11202 0117

221 ร.ต.อ. มนตรี ธุรารัตน3 รอง สวป.สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 13207 0342 รอง สวป.สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 13207 0333

222 ร.ต.อ. มานพ เอกศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขวาใหญ� จว.มหาสารคาม 1407 11203 0157 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0083

223 ร.ต.อ. มานิตย3 พิมพ3พระลับ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 24203 0092 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 29203 0063

224 ร.ต.อ. ยงยุทธ สะเดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น สขก.327 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูผาม�าน จว.ขอนแก�น สขก.503

225 ร.ต.อ. ยงยุทธ อรัญทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0170 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ3 0402 24203 0099

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

226 ร.ต.อ. ยุทธศาสตร3 เย็นวัฒนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนวาปR จว.หนองคาย 0410 24203 0143 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11203 0143

227 ร.ต.อ. ยุทธศิลปE กอกษัตริย3 รอง สว.สส.สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร สสน.385 รอง สว.สส.สภ.ดงเย็น อ.บ	านดุง จว.อุดรธานี 0412 13204 0096

228 ร.ต.อ. รณกร คณาศรี รอง สวป.สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ3 0402 13207 0274 รอง สวป.สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ3 สกส.375

229 ร.ต.อ. รณชัย ภูหัดทํา รอง สว.สส.สภ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0202 รอง สว.จร.สภ.เขวาใหญ� จว.มหาสารคาม 1407 11205 0102

230 ร.ต.อ. รวย ไชยราช รอง สวป.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.469 รอง สวป.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี สอด.483

231 ร.ต.อ. หญิง รัชนี อ�อนสุวรรณา รอง สว.ธร.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร	อยเอ็ด 0407 13304 0282 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 11304 0024

232 ร.ต.อ. รัชพล อุทรักษ3 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11204 0036 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0035

233 ร.ต.อ. รัฐพล อุดมโคตร รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 11202 0085 รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0047

234 ร.ต.อ. ราวิน ภูชุม รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 1414 11202 0200 รอง สวป.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 0412 13202 0408

235 ร.ต.อ. รําพล พินิจงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ3 สกส.302 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0150

236 ร.ต.อ. รุ�งนิรันดร3 บัวโคก รอง สวป.สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี สอด.554 รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0018

237 ว�าที่ ร.ต.อ. รุ�งศักดา ประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านเทื่อม จว.อุดรธานี 1414 11203 0158 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11205 0083

238 ร.ต.อ. เรืองปRติกร ศรีวรขันธุ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1405 11203 0146 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม สมค.292

239 ร.ต.อ. หญิง ละอองดาว จุลณีย3 รอง สว.ธร.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 0409 13304 0275 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11304 0135

240 ร.ต.อ. หญิง ลัดดาวัลย3 อุปฮาต รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0192 รอง สว.กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11304 0023

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

241 ร.ต.อ. หญิง ลัลนา สุวรรณทรัพย3 รอง สว.ธร.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.254 รอง สว.ธร.สภ.บ	านผือ จว.อุดรธานี สอด.380

242 ร.ต.อ. เลิศพิสิฐธร สมบัติภูธร รอง สว.สส.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0218 รอง สวป.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ3 0402 13202 0024

243 ร.ต.อ. วรทัศน3 ไชยแสง รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย สลย.183 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 11204 0035

244 ร.ต.อ. วรพจน3 สุดาบุตร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11202 0130 รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 13207 0187

245 ร.ต.อ. วรพรต อุติลา รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0032 รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0050

246 ร.ต.อ. หญิง วรรณวิสา พิมพ3แก	ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก�น 1405 11304 0024 รอง สว.ฝMายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 1403 11304 0025

247 ร.ต.อ. วรวิทย3 ซุยลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0103 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ�งฝน จว.อุดรธานี สอด.440

248 ร.ต.อ. วรินทร วรโชติจรัญ รอง สว.สส.สภ.เปVอยน	อย จว.ขอนแก�น สขก.554 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0367

249 ร.ต.อ. วริศ ทุมวงศ3 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0058 ผบ.มว.(สบ 1) กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 11202 0190

250 ร.ต.อ. วริศ บุทธิจักร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0140 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น อ.เมือง จว.มุกดาหาร 0406 23203 0177

251 ร.ต.อ. วสันต3 ถีสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.กลางใหญ� จว.อุดรธานี 0412 13204 0095 รอง สว.สส.สภ.กู�แก	ว จว.อุดรธานี 0412 13204 0016

252 ร.ต.อ. วสันต3 แสงโทโพธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย สลย.189 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย สลย.207

253 ร.ต.อ. วัชรพงษ3 มุลวิไล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0036 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ3 0402 13202 0334

254 ร.ต.อ. วัชระ ขันผนึก รอง สว.จร.สภ.เขวาใหญ� จว.มหาสารคาม 1407 11205 0103 รอง สว.จร.สภ.เมืองกาฬสินธุ3 สกส.209

255 ร.ต.อ. วัชรากร บุษราคัม รอง สว.จร.สภ.อุบลรัตน3 จว.ขอนแก�น 1405 11205 0106 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0072

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

256 ร.ต.อ. วัชรินทร3 บุญคํา รอง สวป.สภ.บ	านม�วง จว.สกลนคร 1411 11202 0218 รอง สว.สส.สภ.สร	างค	อ อ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13204 0329

257 ร.ต.อ. วัฒนา โง�นลุน รอง สวป.สภ.บุ�งคล	า จว.บึงกาฬ สนค.358 รอง สว.สส.สภ.บุ�งคล	า จว.บึงกาฬ สนค.369

258 ร.ต.อ. วัฒนา เศรษฐศึกษา รอง สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.123 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0034

259 ร.ต.อ. วัลลพ โพธิวัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0111 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 13202 0189

260 ร.ต.อ. วัลลภ สมสีดา รอง สวป.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร 0409 13207 0315 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0039

261 ร.ต.อ. หญิง วารุณี ลุนลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.บ	านกลาง จว.นครพนม 0404 13304 0186

262 ร.ต.อ. วิเชียร ไชยสงค3 รอง สว.สส.สภ.ดงครั่งใหญ� จว.ร	อยเอ็ด 0407 13204 0326 รอง สว.สส.สภ.หนองฮี จว.ร	อยเอ็ด 0407 13204 0034

263 ร.ต.อ. วิทพล แถลงศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 24203 0105 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แวง จว.สกลนคร สสน.135

264 ร.ต.อ. วิทยา รัตนัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 0405 24203 0089 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.325

265 ว�าที่ ร.ต.อ. วิทวัส พัฒน3จันทร3หอม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 11203 0235 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0037

266 ว�าที่ ร.ต.อ. วิรศักดิ์ ป<ญญาวงศ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0325 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0176

267 ร.ต.อ. วิระชัย ศรีสุโข รอง สวป.สภ.ม�วงลาด จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0341 รอง สว.สส.สภ.ม�วงลาด จว.ร	อยเอ็ด 0407 13204 0345

268 ร.ต.อ. หญิง วิริญภรณ3 ภูถอดใจ รอง สวป.สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0373 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0149

269 ร.ต.อ. วิรุฬห3ทรัพย3 เขียวศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราษฎร3เจริญ จว.มหาสารคาม 1407 29203 0066 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.362

270 ร.ต.อ. หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน3 รอง สวป.สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม 0405 13207 0195 รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 1407 11202 0111

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

271 ร.ต.อ. หญิง วิไลลักษณ3 บุบผารัตน3 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0013 รอง สว.กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11304 0024

272 ร.ต.อ. วิวรรธน3 จวงทอง รอง สวป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี สอด.360 รอง สว.สส.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 0412 13204 0222

273 ร.ต.อ. วิษณุ เนตรวงศ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุสุมาลย3 จว.สกลนคร 0409 24203 0094 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร สสน.274

274 ร.ต.อ. วีรชน ประโคทัง รอง สวป.สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0201 รอง สว.สส.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.213

275 ร.ต.อ. วีรชาติ ตาลประดิษฐ3 รอง สว.สส.สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0102 รอง สวป.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ3 สกส.284

276 ร.ต.อ. วีระชน แสนยศ รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย สลย.234 รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย 1410 11204 0096

277 ร.ต.อ. วีระพงษ3 มูละชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0095 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม สมค.339

278 ร.ต.อ. วุฒาพร คําแหง รอง สว.สส.สภ.ดอนหว�าน จว.มหาสารคาม 0405 13204 0214 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0241

279 ร.ต.อ. ศราวุธ บุดดีคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด 0407 24203 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ทอง จว.ร	อยเอ็ด 0407 24203 0128

280 ร.ต.อ. ศรีไพร บุญกลาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสว�าง จว.ร	อยเอ็ด สรอ.166 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด สรอ.426

281 ร.ต.อ. หญิง ศศิธร แสงสี รอง สว.ธร.สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 13304 0283 รอง สว.ธร.สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร สสน.379

282 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา ใจกลาง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11304 0135 รอง สว.ธร.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.277

283 ร.ต.อ. ศิวะพันธ3 ไทยโกสม รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0218 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ทอง จว.ร	อยเอ็ด 0407 24203 0129

284 ร.ต.อ. ศุภกฤต ขันตีคํา รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย สนค.107 รอง สวป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 13202 0394

285 ร.ต.อ. สงคราม สีสังข3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น สขก.339 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 27203 0182

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

286 ร.ต.อ. สงวน สัตราศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คําม�วง จว.กาฬสินธุ3 สกส.329 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นามน จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0236

287 ร.ต.อ. สง�า สุวรรณเลิศ รอง สวป.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม สนพ.258 รอง สว.สส.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 1406 11204 0102

288 ร.ต.อ. สถบถ โงนมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 11203 0234 รอง สว.สส.สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 11204 0123

289 ร.ต.อ. สนธยา หิตายะโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.309 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนวาปR จว.หนองคาย 0410 13203 0044

290 ร.ต.อ. สมชาติ ป<กกะสัง รอง สว.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 13204 0147 รอง สว.สส.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม 0405 13204 0178

291 ร.ต.อ. สมบัติ ศรีวงค3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาจสามารถ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0259 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวโทน จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0258

292 ร.ต.อ. สมปอง เหล�าสุวรรณ รอง สวป.สภ.แวงน	อย จว.ขอนแก�น สขก.524 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0082

293 ร.ต.อ. สมพงษ3 นามศรี รอง สวป.สภ.กู�ทอง จว.มหาสารคาม สน.425 รอง สว.สส.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ สนค.238

294 ร.ต.อ. สมร สืบพันธ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 27203 0151 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0034

295 ร.ต.อ. สมรัก บุตรวงษ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สว�างแดนดิน จว.สกลนคร สสน.387 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสว�าง จว.ร	อยเอ็ด 0407 24203 0138

296 ร.ต.อ. สมศักดิ์ แก	วดอนหัน รอง สว.สส.สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก�น สขก.590 รอง สวป.สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก�น 0403 13202 0058

297 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ดุจพายัพ รอง สวป.สภ.บ	านผือ จว.อุดรธานี 0412 13202 0399 รอง สว.สส.สภ.บ	านผือ จว.อุดรธานี สอด.386

298 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ศรีแดน รอง สวป.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 13207 0361 รอง สวป.สภ.เมืองเลย 0408 13202 0279

299 ร.ต.อ. สมศักดิ์ สิงห3ทองลา รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.221 รอง สว.ธร.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.219

300 ร.ต.อ. สมศักดิ์ หงษ3เหลี่ยม รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0104 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ3 สกส.195

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

301 ร.ต.อ. สมหมาย ส�อยสีแสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0242 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0215

302 ร.ต.อ. สมัย เรืองศรี รอง สวป.สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ3 สกส.243 รอง สว.สส.สภ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 0402 13204 0202

303 ร.ต.อ. สยาม ปะหุสี รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด 0407 13202 0434 รอง สว.จร.สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด 1409 11205 0134

304 ร.ต.อ. สรวิชญ3 เหมหาญ รอง สวป.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร สมห.184 รอง สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร 0406 13204 0099

305 ร.ต.อ. สฤษฏ3ชัย ตะริสูนย3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านไผ� จว.ขอนแก�น 1405 11203 0280 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น 1405 11203 0427

306 ร.ต.อ. สหเทพ ภูสมนึก รอง สว.ธร.สภ.นาแห	ว จว.เลย สลย.314 รอง สว.ธร.สภ.ปากชม จว.เลย สลย.242

307 ร.ต.ท. สหรัฐ เติมต�อวัฒนกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 1411 11203 0192 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0099

308 ร.ต.อ. สะไหม สมหมายสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.362 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราษฎร3เจริญ จว.มหาสารคาม 1407 29203 0066

309 ร.ต.อ. สังวาลย3 บุญมา รอง สวป.สภ.บ	านหนองเม็ก อ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 0402 13207 0285 รอง สวป.สภ.นากุง อ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ3 0402 13207 0251

310 ร.ต.อ. สัตยา สะวิสัย รอง สว.สส.สภ.บ	านเดื่อ อ.เมือง จว.หนองคาย 0410 13204 0106 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 11202 0111

311 ร.ต.อ. สันติ ปริป<ญญา รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก�น 0403 13202 0024 รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 1407 11202 0110

312 ร.ต.อ. สันติ พงษ3ปลัด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0037 รอง สวป.สภ.บ	านหนองเม็ก อ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 0402 13207 0284

313 ร.ต.อ. สาคร จันทร3สีหา รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก�น 0403 13204 0437 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก�น 0403 13202 0428

314 ร.ต.อ. สายชล ศักดิ์สุภาพ รอง สว.จร.สภ.เมืองนครพนม สนพ.217 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 11202 0038

315 ร.ต.อ. สายัญ บุรมศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุบลรัตน3 จว.ขอนแก�น 1405 11203 0365 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุบลรัตน3 จว.ขอนแก�น 1405 11203 0435

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

316 ร.ต.อ. สายันต3 เทียบธรรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 0407 24203 0111 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0190

317 ร.ต.อ. สําเนียง ภูเปWว รอง สวป.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ3 1404 11202 0193 รอง สวป.สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ3 สกส.243

318 ร.ต.อ. สําเร็จ ภาภักดี รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด 0407 13202 0433 รอง สว.สส.สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด สรอ.399

319 ร.ต.อ. สิงห3ณพร ผิวขํา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0034 รอง สว.สส.สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร 0406 13204 0075

320 ร.ต.อ. สิทธิณัฐ ประสีระตา รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม สมค.334 รอง สวป.สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม สมค.288

321 ร.ต.อ. สุครีพ ต	องเดช รอง สวป.สภ.คําปMาหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0150 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11204 0035

322 ร.ต.อ. หญิง สุจิตรา ศรีเสือ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0148 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11326 0016

323 ร.ต.อ. สุจินดา แดนระเบียบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 11203 0177 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.246

324 ร.ต.อ. สุชาติ ศรีกุลวงษ3 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.338 รอง สว.จร.สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี สอด.354

325 ร.ต.อ. หญิง สุดารักษ3 ศรีกู�กาสิงห3 รอง สว.ธร.สภ.สว�าง จว.ร	อยเอ็ด 1409 11304 0056 รอง สว.ธร.สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด สรอ.360

326 ร.ต.อ. สุทธิเดช ศรีลัย รอง สว.ธร.สภ.โคกสว�าง อ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด 0407 13304 0290 รอง สว.ธร.สภ.สว�าง จว.ร	อยเอ็ด 1409 11304 0056

327 ร.ต.อ. สุเทพ พรมลอย รอง สวป.สภ.เมืองเลย 0408 13202 0279 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0146

328 ร.ต.อ. สุนทร กาฬพันธ3 รอง สวป.สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม 0405 13207 0275 รอง สว.สส.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.247

329 ร.ต.อ. สุนทร วงศษร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด สรอ.315 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0335

330 ว�าที่ ร.ต.ท. หญิง สุนิสา สีหาวัตร รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0209 ผบ.มว.(สบ 1) ฝMายปกครองและการฝXก ศฝร.ภ.4 1403 11306 0034

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

331 ร.ต.อ. สุพจน3 อุทกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร สมห.189 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสูงใต	 จว.มุกดาหาร 1408 11203 0153

332 ร.ต.อ. สุพล นวลมณี รอง สวป.สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 13207 0285 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11202 0158

333 ร.ต.อ. สุพล อุณาภาค รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม สมค.292 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อาจสามารถ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0259

334 ร.ต.อ. หญิง สุภัค ขนิษฐวงศ3 รอง สวป.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ3 สกส.365 รอง สว.ธร.สภ.ห	วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ3 สกส.348

335 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร แฟมไธสง รอง สว.สส.สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร 0409 13204 0241 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0156

336 ร.ต.อ. หญิง สุมิตตรา โคตปะโค รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก�น สขก.427 รอง สวป.สภ.ท�าคันโท จว.กาฬสินธุ3 0402 13202 0356

337 ว�าที่ ร.ต.อ. สุรชัย พรมสิงห3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านไผ� จว.ขอนแก�น 1405 11203 0284 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0026

338 ร.ต.อ. สุรชาติ พรรคพล รอง สวป.สภ.ขวาว จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0360 รอง สวป.สภ.หัวโทน จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0352

339 ร.ต.อ. สุรพงษ3 พละวงศ3 รอง สว.ธร.สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด สรอ.350 รอง สว.ธร.สภ.เมืองร	อยเอ็ด สรอ.252

340 ร.ต.อ. สุรพงษ3 เพิงผา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก�น 1405 11203 0287 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก�น 1405 11203 0291

341 ร.ต.อ. สุรพล เถาว3พันธ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก�น 1405 27203 0181 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก�น 1405 11203 0279

342 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ จันทร3เหลือ รอง สว.สส.สภ.บ	านเดื่อ จว.หนองคาย 0410 13204 0296 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย สนค.214

343 ร.ต.อ. สุระชัย ศรีวิชา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11202 0129 รอง สว.สส.สภ.เขวาใหญ� จว.มหาสารคาม 0405 13204 0243

344 ร.ต.อ. สุระไชย ดําพลงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.311 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม 0405 23203 0262

345 ร.ต.อ. สุริยน ระดาฤทธิ์ รอง สว.สส.สภ.กุฉินารายณ3 จว.กาฬสินธุ3 สกส.340 รอง สว.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ3 สกส.200

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

346 ร.ต.อ. สุริยนต3 วรรณประเสริฐ รอง สว.สส.สภ.เมืองบึงกาฬ สนค.278 รอง สวป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.332

347 ร.ต.อ. สุริยันต3 ชุมพร รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.396 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0127

348 ร.ต.อ. สุริยันต3 อินทร3ช	าง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ3 0402 23203 0281 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0151

349 ร.ต.อ. สุริยา นนศรีภักดิ์ รอง สว.ธร.สภ.ท�าพระ จว.ขอนแก�น 1405 11304 0148 รอง สว.ธร.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู สอด.491

350 ร.ต.อ. สุริยา ลุนปุย รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด 1409 11202 0281 รอง สวป.สภ.ม�วงลาด จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0341

351 ร.ต.อ. หญิง สุรีวรรณ พลเยี่ยม รอง สวป.สภ.โคกสว�าง อ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด สรอ.165 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด 0407 13202 0452

352 ร.ต.อ. หญิง สุวนีย3 สุขเสน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0153 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0182

353 ร.ต.อ. สุวรรณวัฒน3 ชาญนุวงศ3 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0031 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0225

354 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณี นันจักร3 ผบ.มว.(สบ 1) ฝMายปกครองและการฝXก ศฝร.ภ.4 1403 11306 0034 อาจารย3 (สบ 1) กลุ�มงานอาจารย3 ศฝร.ภ.4 1403 32345 0076

355 ร.ต.อ. สุวสันต3 ป<จจัยเสฏฐากูล รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 11202 0017 รอง สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0101

356 ร.ต.อ. สุวิทย3 ไชยสถิตย3 รอง สวป.สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ3 0402 13207 0251 รอง สวป.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ3 1404 11202 0193

357 ร.ต.อ. เสกสรร แสนมหาชัย รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 13207 0187 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ3 1404 11204 0036

358 ร.ต.อ. เสริมพล เพียรชัยสงค3 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0024 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0018

359 ร.ต.อ. เสวต แก	วพิลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านเป:ด จว.ขอนแก�น 1405 27203 0134 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนสวรรค3 จว.นครพนม 1406 11203 0136

360 ร.ต.อ. แสงเพชร หล	าเนตร รอง สวป.สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0327 รอง สวป.สภ.กุสุมาลย3 จว.สกลนคร สสน.372

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

361 ร.ต.อ. โสภณ บัวคําโคตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านค	อ จว.มุกดาหาร 1408 11203 0132 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0152

362 ร.ต.อ. อดิรุจ ประเสริฐกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท�าลี่ จว.เลย 1410 11203 0154 รอง สวป.สภ.เชียงกลม จว.เลย 0408 13207 0263

363 ร.ต.อ. อดิศร คูวัฒนากุล รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0026 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 0403 24203 0159

364 ร.ต.อ. อดิศร ยัติสาร รอง สว.สส.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ 0410 13204 0319 รอง สวป.สภ.นาหว	า จว.นครพนม สนพ.273

365 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ ทองขันธ3 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย 1412 11203 0136 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ 1415 11203 0093

366 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ บุญไชยโย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ3 สกส.237 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0143

367 ร.ต.อ. อติวิชญ3 สิงหาราโท รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0239 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด 0407 24203 0124

368 ร.ต.อ. อติศักดิ์ ใจมั่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านค	อ จว.มุกดาหาร 1408 11203 0131 รอง สวป.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.172

369 ร.ต.ท. อธิษฐ3 กิ่งแก	ว รอง สว.ธร.สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ3 สกส.372 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 11304 0022

370 ร.ต.อ. อนัน คชรมย3 รอง สว.สส.สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด 0407 13204 0017 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 11204 0036

371 ว�าที่ ร.ต.ท. อนุชา ไชยผง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0208 รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.4 1416 11305 0044

372 ร.ต.อ. อนุชา มูลลา รอง สวป.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก�น 0403 13202 0044 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก�น สขก.452

373 ร.ต.อ. อนุสรณ3 แข็งกล	า รอง สว.สส.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ3 สกส.286 รอง สวป.สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ3 0402 13207 0274

374 ร.ต.อ. อภิชัย คําตัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0189 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ร�องคํา จว.กาฬสินธุ3 1404 11203 0224

375 ร.ต.อ. อภิชาติ โยระบัน รอง สว.สส.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 0409 13204 0282 รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 0409 13207 0276

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

376 ร.ต.อ. อภิเดช แสงศิริพงษ3 รอง สวป.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร สน.432 รอง สว.จร.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร 1408 11205 0088

377 ร.ต.อ. อภิวัฒน3 แสนรัตน3 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก�น 1405 11202 0367 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0081

378 ร.ต.อ. อรรถพล ทองไพร รอง สว.ธร.สภ.หน�อม จว.ร	อยเอ็ด 0407 13304 0304 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด สรอ.408

379 ร.ต.อ. อรรถพล ศรีคํา รอง สวป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.332 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11202 0075

380 ร.ต.อ. อวยชัย พาลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.352 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม 1407 11203 0248

381 ร.ต.อ. อัคคเดช ทับสีลา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0035 รอง สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0210

382 ร.ต.อ. หญิง อัญชิสา ปูนกลาง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0037 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0024

383 ร.ต.อ. อัมพร คําสะไมล3 รอง สวป.สภ.หัวโทน จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0352 รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด สรอ.411

384 ร.ต.อ. อัมพร เสนาะเสียง รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม สนพ.319 รอง สวป.สภ.หนองบ�อ จว.นครพนม สนพ.151

385 ว�าที่ ร.ต.อ. อัษฎาวุธ อัศวพิทักษ3สกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0320 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก�น 0403 13204 0438

386 ว�าที่ ร.ต.อ. อานนท3 อุณาภาค รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0319 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0063

387 ร.ต.อ. หญิง อาภาภัทร ธนาเดชโภคิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนวาปR จว.หนองคาย 0410 13203 0046 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงเก�า จว.ขอนแก�น 1405 11203 0345

388 ร.ต.อ. อํานาจ อุดจันทร3 รอง สวป.สภ.โพนทอง อ.ท�าลี่ จว.เลย สลย.109 รอง สว.สส.สภ.โพนทอง จว.เลย 0408 13204 0072

389 ร.ต.อ. อําพล ปWองชารี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก�น 1405 11203 0328 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11203 0173

390 ร.ต.อ. อิทธิพัทธ3 เชื้อคําฮด รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาโดน จว.นครพนม 0404 23203 0239 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านค	อ จว.มุกดาหาร 1408 29203 0064

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 315/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

391 ร.ต.อ. อุทัย โคตรมณี รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 13202 0411 รอง สวป.สภ.ด+านซ	าย จว.เลย 1410 11202 0191

392 ร.ต.อ. เอกลักษณ/ พลเสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก+น 1405 11203 0229 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11202 0130

393 ร.ต.อ. เอนกวิทย/ คล	ายกองนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวโทน จว.ร	อยเอ็ด 1409 29203 0078 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด 1409 11203 0333

ตรวจแล	วถูกต	อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป                  

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4


