
  

 

( สําเนา ) 
 

คําสั่งตํารวจภูธรภาค 4 
ท่ี 316/๒๕๖๖ 

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�บัญชาการตํารวจภธูรภาค 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 316/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

1 ร.ต.อ. กฤติน นันทวิจิตร รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0300 รอง สวป.สภ.หนองสองห	อง จว.ขอนแก+น สขก.564

2 ร.ต.อ. ก	องภพ กลิ่นเจาะ รอง สวป.สภ.ชุมแสงสงคราม จว.พิษณุโลก 0606 13207 0186 รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.292

3 ร.ต.อ. กิตติพิชญ8 พรรณจิตต8 รอง สว.ฝอ.สลก.ตร. 0101 11309 0020 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0153

4 ร.ต.อ. ไกรวัลย8 พิทักษ8วาป; รอง สว.กก.4 บก.สอท.3 3304 11204 0129 รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี สอด.579

5 ร.ต.อ. คงคิด เกษมสานต8 รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 13202 0297 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.235

6 ร.ต.อ. จักรกฤษ เหลาไชย รอง สว.กก.3 บก.สอท.3 3304 11204 0098 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด 1409 11202 0283

7 ร.ต.อ. จักรกฤษณ8 ชินบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ	านนา จว.นครนายก สนย.125 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก+น 1405 11203 0327

8 ร.ต.อ. จักรกฤษณ8 วสุริย8 รอง สว.กก.2 บก.สอท.3 3304 11204 0066 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0152

9 ร.ต.อ. จักรพงศ8 ผาเจริญ รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 2102 11203 0356 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาโดน จว.นครพนม 1406 11203 0145

10 ร.ต.อ. จําลอง ทองเฟDEอง รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0179 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.311

11 ร.ต.อ. ชัชวาลย8 จารย8มาตร รอง สว.กก.1 บก.สอท.3 3304 11204 0041 รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก+น สขก.427

12 ร.ต.อ. ชาญ กองธรรม รอง สว.สส.สน.บางมด 1010 11204 0103 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด 1409 11202 0275

13 ร.ต.อ. ณรงค8 วิยะทา รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 11202 0016 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0208

14 ร.ต.อ. ดลเทพ แก	วขันตี รอง สวป.สน.ทองหล+อ 1112 13202 0392 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0121

15 ร.ต.อ. หญิง ดวงพร พรมมาหล	า รอง สว.กลุ+มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. 0201 11309 0057 รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.4 1416 11304 0022

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 316/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

16 ร.ต.อ. ทองใบ เรืองเดช ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 13202 0180 รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก+น 0403 13202 0024

17 ร.ต.อ. ธนกร สอนใจ รอง สว.สส.สภ.ด+านช	าง จว.สุพรรณบุรี 0709 13204 0183 รอง สว.สส.สภ.ท+าอุเทน จว.นครพนม 0404 13204 0122

18 ร.ต.อ. หญิง ธมล มุลศรีสุข รอง สว.ตม.จว.ขอนแก+น บก.ตม.4 2405 11363 0097 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0148

19 ร.ต.อ. ธานินทร8 เทพชารี รอง สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 11204 0024 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0058

20 ร.ต.อ. ธีรนัยน8 แท+นประยุทธ รอง สว.สส.สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย8 0304 13204 0362 รอง สวป.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม สมค.258

21 ร.ต.อ. นรยุทธ โพธิจักร8 รอง สว.สส.สภ.บ	านโปJง จว.ราชบุรี สรบ.282 รอง สว.สส.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.374

22 ร.ต.อ. นราธิป ศรีษะนาราช รอง สว.(สอบสวน) สภ.บัวใหญ+ จว.นครราชสีมา 1305 11203 0358 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก+น 1405 11203 0430

23 ร.ต.ต. หญิง นัยน8ภัค วงษ8ชัยเพ็ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0023 รอง สว.ธร.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก+น 0403 13304 0389

24 ร.ต.ท. นิธิชัย สาดมะเริง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร สพจ.155 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 11203 0031

25 ร.ต.อ. หญิง นิภาพร นนทะศิริ รอง สว.ฝตส.2 ตส.3 0903 11328 0020 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11326 0028

26 ร.ต.อ. นิรันดร8 ฉายช+วง รอง สว.ฝว.สท. 0103 11301 0041 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0189

27 ร.ต.อ. บัญชา ไชยสวัสดิ์ ผบ.มว.(สบ 1) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 13202 0170 รอง สวป.สภ.อาจสามารถ จว.ร	อยเอ็ด สรอ.382

28 ร.ต.ท. บุญธรรม ล้ําจุมจัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0022 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0185

29 ร.ต.อ. ประกาศิต เปสาโก รอง สว.สส.สภ.บ	านด+าน จว.บุรีรัมย8 0304 13203 0419 รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.320

30 ร.ต.อ. ประภาษ เพลครบุรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม+วง จว.สระบุรี สสบ.154 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แวงใหญ+ จว.ขอนแก+น 1405 11203 0438

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 316/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

31 ร.ต.อ. ปริญญกรณ8 พยัคฆ8ทอง รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0175 รอง สวป.สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ8 0402 13207 0261

32 ร.ต.อ. พันธ8ศักดิ์ คําธะนี รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11304 0077 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0243

33 ร.ต.อ. พิชิต โยธานันท8 รอง สว.สส.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร สยส.173 รอง สวป.สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ8 สกส.107

34 ว+าที่ ร.ต.ท. หญิง เพ็ชร8ไพริน อินทร8กง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 0305 24203 0036 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก+น 0403 24203 0145

35 ร.ต.อ. ภคพล สมพงษ8 รอง สว.สส.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0500 รอง สว.สส.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 13204 0155

36 ร.ต.ท. ภัคภูมิ ภู+เงิน รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 11304 0012 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0019

37 ร.ต.อ. ภัทรพล ศรีจําปา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกระทุ+ม จว.พิษณุโลก 1608 11203 0203 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0145

38 ร.ต.อ. หญิง มณฑิรา วงศ8สุเมธ รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 1012 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0019

39 ร.ต.อ. หญิง มัลลิกา พลวิเศษ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11326 0026 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0019

40 ร.ต.อ. หญิง เมษยา สัตนาโค รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0358 รอง สวป.สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0270

41 ร.ต.อ. ยุทธพันธุ8 คําแก	ว รอง สว.(สอบสวน) ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 29203 0049 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก+น 1405 11203 0249

42 ว+าที่ ร.ต.ท. รุ+งรัชนี บุตรศรี รอง สว.ฝJายอํานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11326 0025 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0242

43 ร.ต.อ. หญิง วรลักษณ8 ฟองสมุทร รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0257 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11304 0018

44 ร.ต.อ. วิเชียรไกร ไทยเสถียร รอง สว.ฝJายอํานวยการ บ.ตร. 0105 11304 0407 รอง สว.(สอบสวน) กลุ+มงานสอบสวน ภ.จว.ขอนแก+น 1405 29203 0046

45 ร.ต.อ. วิธวัฒน8 ภารวงษ8 รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 13202 0261 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0268

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 316/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

46 ร.ต.อ. วุฒิพันธ8 จันทะฤทธิ์ รอง สว.กก.ดส. 1000 11204 0041 รอง สว.สส.สภ.ดอนหว+าน จว.มหาสารคาม 0405 13204 0214

47 ร.ต.อ. ศราวุฒิ หมู+แสนกอ รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.470 รอง สวป.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.328

48 ร.ต.อ. ศราวุธ ภูสุวรรณ รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0027 รอง สวป.สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด 0407 13207 0329

49 ร.ต.อ. ศาสตร8สัมพันธ8 คํานิล รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 11304 0013 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0209

50 ร.ต.อ. ศุภชัย วงศ8ทิมากร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 11203 0243 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก+น 1405 11204 0038

51 ร.ต.อ. สมชาย อาษาวิเศษ รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร สยส.100 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด 1409 11202 0266

52 ร.ต.อ. สรวิชญ8 ชวนานุรักษ8 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11202 0036 รอง สว.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.361

53 ร.ต.อ. สวาท แสงทอง รอง สว.จร.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13205 0191 รอง สว.จร.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก+น สขก.461

54 ร.ต.อ. สุวรรณภูมิ มาตสรรค8 รอง สว.สส.สภ.บ	านโปJง จว.ราชบุรี สรบ.281 รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ8 สกส.257

55 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณี นันทวี รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 11304 0018 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11323 0005

56 ร.ต.อ. สุวัฒน8 สามหาดไทย รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0361 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก+น 0403 13204 0437

57 ร.ต.อ. เสวต เปPาหินตั้ง รอง สวป.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ 1304 11202 0151 รอง สวป.สภ.บ	านไผ+ จว.ขอนแก+น สขก.371

58 ว+าที่ ร.ต.อ. อภิมุข สุวรพันธ8 รอง สว.ฝJายงบประมาณ 1 งป. 0501 11325 0030 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0127

59 ร.ต.อ. อุทิตย8 ศรีลาศักดิ์ รอง สวป.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อํานาจเจริญ สอบ.771 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.116

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

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


