
  

 

( สําเนา ) 
 

คําสั่งตํารวจภูธรภาค 4 
ท่ี 317/๒๕๖๖ 

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 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

1 ส.ต.ท. กนกพล ยศสงคราม ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4260 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3330

2 ส.ต.ท. กรกิต กุลวิเศษ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0430 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4090

3 ด.ต. กรณรงค= คําบุดดา ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3352 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี ปอด.2492

4 ส.ต.ต. กรวิทย= คําภักดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2109 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2233

5 จ.ส.ต. กฤช ศิริวัฒนานนท= ผบ.หมู( (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3021 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3200

6 ส.ต.ต. กฤษฎา ชัยนาม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย ปนค.2532 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0055

7 ส.ต.ต. กฤษฎา แสนศิลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1603 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.นาข(า จว.มหาสารคาม 1407 12202 0164

8 ส.ต.ต. กฤษฎากร สละ ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร ปสน.3066 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0329

9 ส.ต.ต. กฤษณะ แก	วสากล ผบ.หมู( (ป.) สภ.กู(ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1083 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม 0405 14202 0364

10 ส.ต.ท. กฤษณะ โคตรชมภู ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.บ	านแพง จว.นครพนม ปนพ.2739 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12204 0030

11 ส.ต.อ. กฤษณะ ดอนชัย ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0106 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ฆ	องชัย จว.กาฬสินธุ= 0402 14202 0184

12 ด.ต. กฤษณะ ภูมิแสน ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0151 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3497

13 จ.ส.ต. กฤษณะ แสงตรีสุ ผบ.หมู( (สส.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2935 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาหว	า จว.นครพนม ปนพ.3015

14 ด.ต. หญิง กฤษณา ร	อยพา ผบ.หมู( (ส.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4042 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0624

15 ด.ต. หญิง กฤษณา ศรีพยาต ผบ.หมู( (ส.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2220 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 12202 0268

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

16 ส.ต.อ. กฤษดา ขานพล ผบ.หมู( (สตร.) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร ปสน.1649 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร ปสน.2533

17 ส.ต.ท. กฤษดา คติยะจันทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม ปนพ.3273 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4078

18 ส.ต.อ. กฤษดา จันทพงษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.กลางใหญ( จว.อุดรธานี ปอด.1574 ผบ.หมู( (สส.) สภ.กลางใหญ( จว.อุดรธานี ปอด.1592

19 ด.ต. กฤษภช พลศิริ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าคันโท จว.กาฬสินธุ= ปกส.2392 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ= ปกส.2283

20 ด.ต. กล	า โพธิ์บึงกาฬ ผบ.หมู( กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0093 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0112

21 ด.ต. กวนอู สกุลซ	ง ผบ.หมู( (สส.) สภ.ธวัชบุรี  จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2356 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ= 0402 14202 0150

22 ส.ต.ท. กศิเดช พันธะไชย ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2382 ผบ.หมู( ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0284

23 ด.ต. หญิง กษฎาพร พิมดา ผบ.หมู( (ส.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ= ปกส.2644 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0288

24 ส.ต.อ. กษิดิ์เดช บุญบุตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2575 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2640

25 ส.ต.ท. กษิดิศ สุวรรณ ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม ปนพ.2002 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงครั่งใหญ( จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1261

26 ว(าที่ ร.ต.ต. กอบโชค ศรีม(วง รอง สว.(สส.) สภ.กู(ทอง จว.มหาสารคาม 0405 14204 0263 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0158

27 ส.ต.ต. กัญตพงศ= เจริญศิริ ผบ.หมู( (สตร.) สภ.เหล(าหลวง จว.บึงกาฬ ปนค.1646 ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม ปมค.1137

28 ด.ต. กัมพล โพธิ์ไฮ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2027 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0154

29 ด.ต. หญิง กัลยา น	อยชมภู ผบ.หมู( (ป.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น ปขก.2483 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0143

30 ส.ต.ท. กิจจา ศรสุทธิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 0406 14202 0208 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0076

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

31 ส.ต.อ. กิตติ สมศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0367 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0241

32 ส.ต.ต. กิตติชัย วิชาธรรม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปากชม จว.เลย ปลย.2772 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2982

33 ส.ต.ท. กิตติพศ พวงมณี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เหล(าต(างคํา จว.หนองคาย ปนค.1315 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4001

34 ส.ต.ท. กิตติภพ มหาโคตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม ปมค.1042 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดอนหว(าน จว.มหาสารคาม ปมค.885

35 ด.ต. กิตติภพ วัดเข	าหลาม ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0149 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3371

36 ส.ต.ท. กิตติภูมิ วินิจบุตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าอุเทน จว.นครพนม 0404 14202 0286 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2192

37 ส.ต.ต. กิตติวัฒน= ชนะเวช ผบ.หมู( (ป.) สภ.ด(านซ	าย จว.เลย 0408 14202 0337 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น ปขก.3245

38 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ สิงห=ศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร ปสน.1669 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.สว(างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 12202 0283

39 ส.ต.ต. กีรวัฒน= หาญปรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2429 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ดอนหว(าน จว.มหาสารคาม 1407 12202 0212

40 ส.ต.ท. กุลชาติ สีดวงดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนแพง จว.สกลนคร ปสน.1838 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองฮี จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0138

41 ส.ต.ต. กุลพันธ= ศิริทองสุข ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี ปอด.3434 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12204 0079

42 จ.ส.ต. หญิง กุสุมา ทองบุ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก(น ปขก.2261 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2461

43 ส.ต.อ. เกริก เส็งตากแดด ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4108 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0052

44 ด.ต. เกรียงไกร พวงเกตุ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0065 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สหัสขันธ= จว.กาฬสินธุ= ปกส.2725

45 ด.ต. เกษม ขอนเต็ง ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2186 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2093

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

46 ด.ต. เกียรติ คําผาแดง ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3721 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12202 0098

47 ร.ต.ต. เกียรติคุณ นามมุงคุณ รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0117 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0425

48 ด.ต. เกียรติพงศ= อุดตะกะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.กู(แก	ว จว.อุดรธานี 0412 14202 0022 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น ปขก.3265

49 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ บุญเสริฐ ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาดินดํา จว.เลย ปลย.1700 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ= ปกส.1904

50 ส.ต.ท. เกียรติอนันต= สุวรรณไตรย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2260 ผบ.หมู( (พพ.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2176

51 ส.ต.ท. เกื้อกูล ห	วยบุญ ผบ.หมู( (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3461 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2060

52 ด.ต. โกเมนทร= สิงห=เสนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปนร.2944 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 14202 0453

53 ด.ต. โกวิทย= แสงแก	ว ผบ.หมู( (สส.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 0405 14204 0249 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2488

54 ส.ต.ต. ไกรวิทย= เลพล ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย ปนค.1491 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย 0410 14202 0566

55 ส.ต.ท. ขจรเกียรติ เมืองคํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4019 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0242

56 ส.ต.อ. ขวัญ วงศ=ภูริภักดิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4253 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2287

57 จ.ส.ต. คฑาวุฒิ งามสีทา ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0337 ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12301 0015

58 ด.ต. คณพิชญ= ผานะวงค= ผบ.หมู( (ป.) สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ ปนค.2737 ผบ.หมู( (ป.) สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร ปสน.2599

59 ด.ต. คณาธิป นามบุญเรือง ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0089 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0227

60 ส.ต.ท. คมกริช พยัคฆ=ทอง ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2098 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก(น ปขก.3066

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

61 ร.ต.ต. คมกฤช บุญประจงค= รอง สว.(ป.) สภ.สหัสขันธ= จว.กาฬสินธุ= ปกส.2715 รอง สว.(ป.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1283

62 ส.ต.ต. คมกฤช บุญสินชัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองฮี จว.นครพนม ปนพ.2160 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพธิ์ชัย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2226

63 ส.ต.ท. คมชาญ ชุมแวงวาปP ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0223 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0292

64 ด.ต. คมชาญ อุโคตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2973 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0106

65 ด.ต. คมเดช นาหมื่นหงษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2242 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3716

66 ด.ต. คมศักดิ์ จรศรชัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2182 ผบ.หมู( ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0001

67 ส.ต.ต. คมสันต= แก	วปQญญา ผบ.หมู( (ป.) สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ ปนค.2752 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย 0410 14202 0574

68 ด.ต. คมสันต= พันจักร ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0129 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าตูม จว.มหาสารคาม ปมค.910

69 ด.ต. คมสันติ์ ทาคํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2491 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2513

70 ด.ต. ครรชิต จันทร=หาญ ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2619 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0192

71 ด.ต. ครองภพ โพติยะ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0069 ผบ.หมู( (คตส.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร ปมห.697

72 ส.ต.ต. คาวิน เหล(าทองสาร ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ปนค.2220 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0202

73 ด.ต. คุณวรรษ อุส(าห= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกสี จว.สกลนคร ปสน.2011 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เจริญศิลปR จว.สกลนคร ปสน.3483

74 ว(าที่ ร.ต.ต. คูชาติ อาจวิชัย รอง สว.(สส.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1174 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0085

75 จ.ส.ต. ฆนาการ ปSตะแสง ผบ.หมู( (พงว.) สภ.บ	านเทื่อม จว.อุดรธานี ปอด.1537 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 14204 0430

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

76 ส.ต.ท. จตุพล โนนทิง ผบ.หมู( (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ= ปกส.2603 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาใน จว.สกลนคร ปสน.1743

77 ส.ต.ท. จตุรงค= ถุงเกตุแก	ว ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.มะค(า อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 0405 14202 0341 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ดอนหว(าน จว.มหาสารคาม 1407 12202 0211

78 ส.ต.อ. จรูญ บุญเสริม ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกสี จว.สกลนคร ปสน.2017 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปนค.2867

79 ด.ต. จรูญ พันธฤทธิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าคันโท จว.กาฬสินธุ= ปกส.2400 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2178

80 ส.ต.ต. จอมพล วรรณขาว ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2421 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0095

81 ส.ต.ท. จักรกฤษณ= เชิดชน ผบ.หมู( (สตร.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1441 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0057

82 ส.ต.อ. จักรกฤษณ= นาคทองอินทร= ผบ.หมู( (สส.) สภ.นายูง จว.อุดรธานี ปอด.3957 ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4049

83 ด.ต. จักรกฤษณ= เพียยุระ ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3365 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กู(แก	ว จว.อุดรธานี ปขก.1550

84 ส.ต.ต. จักรกฤษณ= สาชิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1928 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0140

85 ส.ต.ท. จักรกฤษณ= สายคํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2473 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0096

86 ด.ต. จักรพงษ= หอมจันทน= ผบ.หมู( กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0055 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2036

87 ส.ต.ท. จักรพรรดิ อินทร=กง ผบ.หมู( (ป.) กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0094 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2148

88 ด.ต. จักรพันธุ= อรกุล ผบ.หมู( (สตร.) สภ.เหล(าหลวง จว.บึงกาฬ ปนค.1633 ผบ.หมู( (จร.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปนค.2923

89 ส.ต.อ. จักรรินทร= ปQงคะบุตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4012 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โคกสี จว.สกลนคร ปสน.2021

90 ว(าที่ ร.ต.ต. จักรวรรดิ์ พงษ=ศิริ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0121 รอง สว.(ป.) สภ.สหัสขันธ= จว.กาฬสินธุ= 0402 14202 0566

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

91 ส.ต.อ. จักรวรรดิ สัญจรรัตน= ผบ.หมู( (สส.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3386 ผบ.หมู( (สส.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี ปอด.2451

92 ส.ต.อ. จักราวุธ ภูจอมนิล ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ= ปกส.2316 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1752

93 ด.ต. หญิง จันทจร สังหาวิทย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4112 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0243

94 ด.ต. หญิง จันทร=จิรา ภูกาสอน ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12301 0009 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0109

95 ส.ต.ท. จารึก ปQญจรัก ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนแพง จว.สกลนคร ปสน.1839 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.สว(างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 12202 0282

96 ด.ต. จําเนียร สมบัติตรา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1664 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดอนหว(าน จว.มหาสารคาม ปมค.894

97 ว(าที่ ร.ต.ต. จิตติกร น	อยวัน รอง สว.(ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4067 รอง สว.(ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.3997

98 ส.ต.อ. จิตตินันท= ลีเวียง ผบ.หมู( (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น 0403 14202 0841 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น ปขก.3310

99 ด.ต. จิตรกร เภาบาง ผบ.หมู( (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3196 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น ปขก.3386

100 ด.ต. หญิง จิตรลดา ผิวเหลือง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0351 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0084

101 ด.ต. จิตรสดากรณ= โคตะมะศิริ ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2195 ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2751

102 ส.ต.ต. จิตฤณ เกตุจิระโชติ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดอนหญ	านาง จว.บึงกาฬ ปนค.1595 ผบ.หมู( (ปจว.ธร.) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม ปมค.1133

103 ส.ต.ต. จิรพงษ= อาจแก	ว ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาด	วง จว.เลย ปลย.3020 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2221

104 ส.ต.ต. จิรภัทร ร(มเกษ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เหล(าต(างคํา จว.หนองคาย ปนค.1300 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร ปสน.2440

105 ส.ต.ท. จิรภาส ชาสมบัติ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เปTอยน	อย จว.ขอนแก(น ปขก.3850 ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม ปมค.2624

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

106 ส.ต.อ. จิรวัฒน= กุมชาด ผบ.หมู( (ป.) สภ.แวงน	อย จว.ขอนแก(น ปขก.3613 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สหัสขันธ= จว.กาฬสินธุ= 0402 14202 0570

107 ส.ต.ท. จิรวัฒน= สําเริง ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0207 ผบ.หมู( กก.วิเคราะห=ข(าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12204 0034

108 ด.ต. จิระพงศ= จําปPสี ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม ปมค.1137 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 12202 0224

109 ส.ต.ต. จิระพงศ= ปุณริบูรณ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โซ(พิสัย จว.บึงกาฬ ปนค.3024 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 12202 0146

110 ส.ต.ท. จิรัฎฐ= ปQททุม ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาโดน จว.นครพนม ปนพ.2240 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ ปนค.2800

111 ส.ต.ต. จิราวุฒิ นาดอน ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย ปนค.1495 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0067

112 ส.ต.ต. จีรวัฒน= ภูทองกรม ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร ปสน.3067 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1338

113 ด.ต. จีรศักดิ์ สุศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0017 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1729

114 ด.ต. จีระศักดิ์ โคตรแสนลี ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12204 0079 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4272

115 ด.ต. หญิง จุฑาทิพ นนทมาตย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1883 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0133

116 ด.ต. จุดประสงค= สุวรรณไตร ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2376 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0052

117 ด.ต. จุมพล เวียงแก	ว ผบ.หมู( (สตร.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร ปมห.930 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 14202 0360

118 ด.ต. หญิง จุลจิรา มะโนมัย ผบ.หมู( (ส.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3472 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0255

119 ว(าที่ ร.ต.ต. จุฬาพรรณ บุญตะหล	า รอง สว.(ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3745 รอง สว.(ป.) สภ.นาใน จว.สกลนคร ปสน.1753

120 ส.ต.ต. เจริญวิทย= แสนศิริ ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2596 ผบ.หมู( (สส.) สภ.กุฉินารายณ= จว.กาฬสินธุ= ปกส.2969

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

121 ส.ต.ต. เจษฎา เทียมมาลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย ปนค.1199 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1962

122 ส.ต.อ. เจษฎา มุลตะกร ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0281 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0156

123 ส.ต.ท. เจษฎา ใยบัว ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2421 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.บุ(งคล	า จว.บึงกาฬ ปนค.3168

124 ส.ต.ท. เจษฎากร ผลดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร ปมห.1333 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0053

125 ด.ต. หญิง เจษฎาพร พันธุลาวัณย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2736 ผบ.หมู( ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0276

126 ส.ต.ต. เจษฎาวุฒิ ยมรัตน= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2607 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3187

127 ด.ต. ฉลอง จันทะมิตร ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12204 0045 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2256

128 ส.ต.อ. ฉัตรชัย เพ็ชรตะกั่ว ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น 0403 14202 0729 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2088

129 ส.ต.ต. ฉัตรา ศิริเลิศ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2391 ผบ.หมู( (สส.) กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12204 0031

130 ส.ต.ท. ฉัตริน วิทย=ตะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก(น 0403 14202 0262 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0116

131 ส.ต.ท. เฉลิมพร สุแก	ว ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0057 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2596

132 ด.ต. เฉลิมพล ตรีช(วย ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4009 ผบ.หมู( ฝLายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 1403 12301 0102

133 ด.ต. เฉลิมพล อะวิชิน ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.โพธิ์ชัย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2252 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0031

134 ส.ต.ท. ชญานิน ศรีโช ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านแพง จว.นครพนม ปนพ.2708 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2425

135 ส.ต.อ. ชฎาวัฏ ธานีรัตน= ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0125 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เชียงกลม จว.เลย ปลย.2026

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

136 ส.ต.ท. ชนกันต= จิตจักร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม ปนพ.2018 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 12202 0309

137 ส.ต.อ. ชนะชัย ศรีแก	วน้ําใส ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2337 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0142

138 ส.ต.อ. ชนาธิป ศิริพงษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2843 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2030

139 ส.ต.อ. ชนาธิศ ประจง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูหลวง จว.เลย ปลย.2517 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนทอง จว.เลย ปลย.1758

140 ด.ต. ชยพล บุญชะโด ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0033 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร 0406 14204 0121

141 ส.ต.อ. ชยพัทธ= อุปนัน ผบ.หมู( (สส.) สภ.โสกก(าม จว.บึงกาฬ ปนค.1724 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร ปสน.1728

142 ส.ต.ท. ชลพงษ= สุริสุข ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.1953 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0162

143 ด.ต. หญิง ชลิดา ขันธ=ศิลา ผบ.หมู( (ส.) สภ.สหัสขันธ= จว.กาฬสินธุ= ปกส.2747 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.สหัสขันธ= จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0293

144 ด.ต. ชวภณ ปะสาวะเถ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม ปมค.1283 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม ปมค.2570

145 ด.ต. ชวัลวิทย= เติมรัมย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ขวาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1577 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0024

146 ด.ต. ชะโลม ลาภอาษา ผบ.หมู( (จร.) สภ.ปทุมรัตต= จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3631 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านหนองเม็ก จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0268

147 ส.ต.ท. ชัชนันท= วันดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุสุมาลย= จว.สกลนคร ปสน.3280 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนร.2999

148 ด.ต. ชัชวาลย= แก	วสมจันทร= ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0079 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0141

149 ด.ต. ชัชวาลย= ศิริเวช ผบ.หมู( (ป.) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร ปสน.2725 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1114

150 ด.ต. ชัยชาติ ไชยสมบัติ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1902 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม 0405 14202 0363

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

151 ส.ต.อ. ชัยณรงค= ดอนสมพงษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.กลางใหญ( จว.อุดรธานี ปอด.1564 ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี ปอด.3782

152 ด.ต. ชัยยง วงค=พิพัฒน= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0045 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0090

153 ว(าที่ ร.ต.ต. ชัยยันต= มหาโยธี รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2229 รอง สว.(ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4283

154 ด.ต. ชัยวัฒน= เขมะสัจจกุล ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12204 0234 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0047

155 ว(าที่ ร.ต.ต. ชัยวัฒน= ชมภูธิมา รอง สว.(ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3285 รอง สว.(ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3185

156 ด.ต. ชัยวัฒน= ศรีชมชื่น ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12301 0051 ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12301 0014

157 ส.ต.ต. ชัยวัฒน= ห	องหาญ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม ปนพ.-1923 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2431

158 ว(าที่ ร.ต.ต. ชาญชัย ดงพระกิจ รอง สว.(ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2453 รอง สว.(ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4187

159 ด.ต. ชาญชัย บรรเทพ ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0070 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม 1407 12202 0193

160 ด.ต. ชาญยุทธ ทองบุตร ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 12301 0006 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สระใคร จว.หนองคาย ปขก.1543

161 ด.ต. ชาตรี กันบุรมย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม ปมค.2570 ผบ.หมู( (ผช.พงส) สภ.ท(าตูม จว.มหาสารคาม 1407 12202 0236

162 ด.ต. ชาตรี เหมือนทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก(น ปขก.1590 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4074

163 ส.ต.ท. ชาติประชา โกสุมา ผบ.หมู( (พม.) สภ.โสกก(าม จว.บึงกาฬ ปนค.1719 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0034

164 ส.ต.ท. ชานนท= วัชรชัยทโลสถ ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4003 ผบ.หมู( ฝLายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 1403 12301 0108

165 ส.ต.ท. ชายชนันทา มุขธะวัตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม ปนพ.1999 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร ปมห.1247

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

166 ด.ต. ชายแดน ยาเกิ้น ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม ปนพ.3279 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก(น 0403 14202 0051

167 ด.ต. ชิณณวรรธน= นีระจันทร= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0034 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร ปมห.934

168 ด.ต. ชิตพล ปะเสระกัง ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0176 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นามน จว.กาฬสินธุ= ปกส.2511

169 ด.ต. ชินกร จันทะกล ผบ.หมู( (ป.) สภ.วาปPปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2215 ผบ.หมู( (ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.2025

170 จ.ส.ต. ชินวัฒน= ภูทัดหมาก ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2084 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เฝYาไร( จว.หนองคาย 0410 14202 0196

171 ส.ต.อ. ชินวัฒน= ศรีบุรี ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0212 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0058

172 จ.ส.ต. ชีวา ศิริวงค= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2601 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2890

173 ด.ต. ชูชัย บริวาล ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0194 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0132

174 ด.ต. ชูชาติ จิตไธสง ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปนพ.3443 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0090

175 ด.ต. ชูชาติ วังคีรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.ด(านซ	าย จว.เลย ปลย.3279 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โคกงาม จว.เลย ปลย.2081

176 ส.ต.ต. ชูรักษ=พงษ= อ(อนศิลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2253 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0109

177 ด.ต. ชูวิทย= มาลา ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12301 0019 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2337

178 ด.ต. เชาวฤทธิ์ โภคานิตย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3248 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น 0403 14202 0841

179 ส.ต.ท. เชิดชัย ตาลน	อย ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3348 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2119

180 ว(าที่ ร.ต.ต. โชคสุนทร ลาภทองตั้งเจริญ รอง สว.(ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0283 รอง สว.(ป.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1622

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

181 ส.ต.อ. โชติศิวัสว= ไชยโคตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3694 ผบ.หมู( (สส.) สภ.กุสุมาลย= จว.สกลนคร 0409 14204 0154

182 ด.ต. ไชยยันต= ทองหนองกอย ผบ.หมู( (จร.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2456 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เวียงเก(า จว.ขอนแก(น 0403 14205 0420

183 ด.ต. ไชยวัฒน= เคนคําภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0280 ผบ.หมู( (จร.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12205 0239

184 ด.ต. ไชยันต= การิทา ผบ.หมู( (สส.) สภ.เวียงเก(า จว.ขอนแก(น 0403 14204 0410 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12204 0480

185 ส.ต.อ. หญิง ฐาปาณี คีรีวงษ= ผบ.หมู( (ส.) สภ.กู(แก	ว จว.อุดรธานี 0412 14301 0057 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กู(แก	ว จว.อุดรธานี 1414 12202 0232

186 ด.ต. หญิง ฐิติพรรณ เชิงทวี ผบ.หมู( (ปจว.ธร.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0378 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0177

187 ส.ต.ท. ฐิติศักดิ์ สิงเค	า ผบ.หมู( (ป.) สภ.หัวโทน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1217 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู ปอด.2844

188 ด.ต. ณฐวร บุนรสิงห= ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี ปอด.3472 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0095

189 ส.ต.ต. ณภัทร คําสิงห= ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองฮี จว.นครพนม ปนพ.2144 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ห	วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ= ปกส.3067

190 ด.ต. หญิง ณภัทร ทาเอี่ยม ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2316 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0149

191 ด.ต. ณรงค= วงค=เทวราช ผบ.หมู( (ป.) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม ปนพ.3188 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3395

192 ส.ต.ท. ณรงค= ศรีเที่ยง ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3540 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3511

193 ส.ต.ต. ณรงค=เดช อุ(นเมือง ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุตาไก	 จว.นครพนม ปนพ.2181 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองบ(อ จว.นครพนม ปนพ.2054

194 จ.ส.ต. ณัชพล จันทะคาม ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12204 0060 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ม(วงลาด จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1172

195 ส.ต.ต. ณัฏฐนันท= ประสงสันต= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาโดน จว.นครพนม ปนพ.2215 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0339

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

196 ด.ต. ณัฐกมล โพธิกมล ผบ.หมู( (ป.) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0171 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4067

197 ด.ต. ณัฐชพล ภูจริต ผบ.หมู( (ป.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร ปสน.3113 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0084

198 ด.ต. หญิง ณัฐณาดา ชาติตํานาน ผบ.หมู( (ส.) สภ.ราษฏร=เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1271 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ราษฏร=เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1255

199 ส.ต.อ. ณัฐนนท= โนนโม	 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น ปขก.3447 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0146

200 ด.ต. ณัฐนันท= ซันติโก ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3259 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.1673

201 ส.ต.ต. ณัฐนันท= ตัญญะสิทธิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2403 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1860

202 ด.ต. หญิง ณัฐนันท= อังคุณะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3388 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 12202 0306

203 ด.ต. ณัฐปรทัศม= หัดรัตนไชย ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก(น 0403 14202 0094 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองฮี จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0140

204 ส.ต.อ. ณัฐพงศ= ชานนตรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0284 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0207

205 ส.ต.ท. ณัฐพงศ= ทองแท	 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2470 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1948

206 ส.ต.อ. ณัฐพงษ= พานิล ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0016 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก(น ปขก.3039

207 ส.ต.ท. ณัฐพงษ= วิเศษวิสัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม ปนพ.1990 ผบ.หมู( ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0291

208 ส.ต.ต. ณัฐพล จันวิเศษ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2003 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0363

209 ด.ต. ณัฐพล ดงภูยาว ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2218 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านม(วง จว.สกลนคร ปสน.3578

210 ส.ต.อ. ณัฐพล บุพศิริ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2893 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0296

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

211 ด.ต. ณัฐพล พันธุ=เทศ ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2083 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12204 0067

212 ส.ต.ต. ณัฐพล วังคะฮาด ผบ.หมู( (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0030 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0273

213 ส.ต.ต. ณัฐพล เสนาสุนทร ผบ.หมู( (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0025 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3541

214 ส.ต.ต. ณัฐวัฒน= สมเพชร ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย ปนค.2527 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3305

215 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ กิจพฤกษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2747 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น 1405 12202 0607

216 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ธิดาวงค= ผบ.หมู( (สตร.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1538 ผบ.หมู( (สส.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4224

217 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ วังเวียง ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.ราษฏร=เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1276 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0220

218 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ อินอาจ ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร ปสน.3639 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2198

219 ด.ต. ดนัย นิลจันทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0352 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0113

220 ด.ต. ดนัย เวียงสีมา ผบ.หมู( (สส.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2698 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองแวงควง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1144

221 ด.ต. ดนัย อบเชย ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 14202 0187 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร ปมห.1227

222 ด.ต. ดร ภูผิวผา ผบ.หมู( (ป.) สภ.สหัสขันธ= จว.กาฬสินธุ= ปกส.2689 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3056

223 ด.ต. หญิง ดวงพร ทองอินทร=ตา ผบ.หมู( (พงว.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0217 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0171

224 ด.ต. เดชา ทาบทา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น ปขก.3458 ผบ.หมู( (จร.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3235

225 ส.ต.ท. เดชา โฮชิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 14202 0620 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2417

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

226 ส.ต.ท. เดชาธร เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู* (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3712 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ห	วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ5 ปกส.3041

227 ร.ต.ต. เด*นชัย ผลทิพย5 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0082 รอง สว.(ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4253

228 ด.ต. หญิง เดือนฉาย ศรีกุดเลาะ ผบ.หมู* (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก*น ปขก.3259 ผบ.หมู* บก.กค.ภ.4 1416 12301 0001

229 ส.ต.อ. ต	นตระกูล มงคลชู ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 0407 14202 0541 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0129

230 ส.ต.ต. ต	นตระกูล มูลมี ผบ.หมู* (ป.) สภ.นาด	วง จว.เลย ปลย.2996 ผบ.หมู* (สส.) สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร ปสน.1408

231 ด.ต. ตั้งมั่นคง กิจดํารงศักดิ์ศรี ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0031 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1111

232 ส.ต.อ. ตันติกร ดอนเหนือ ผบ.หมู* (ป.) สภ.ร*องคํา จว.กาฬสินธุ5 ปกส.3221 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0098

233 ด.ต. ถวัลย5 สิงห5คําโม ผบ.หมู* (ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก*น 0403 14202 0836 ผบ.หมู* กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0212

234 ส.ต.ท. ถิรวุฒิ ชัยเชื้อ ผบ.หมู* กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0110 ผบ.หมู* กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0293

235 ส.ต.ท. ถิรวุฒิ แสวงผล ผบ.หมู* (ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม ปนพ.1984 ผบ.หมู* (ป.) สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร ปมห.1250

236 ด.ต. ทนงศักดิ์ เครือเนตร ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2966 ผบ.หมู* (ผช.พงส) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 12202 0189

237 ด.ต. ทนา ประดับวัน ผบ.หมู* (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2608 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2018

238 ด.ต. ทรงพล ศรีมารัตน5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เต*างอย จว.สกลนคร ปสน.3125 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0100

239 ด.ต. ทรงวิทย5 คําสะอาด ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าตูม จว.มหาสารคาม ปมค.910 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก*น ปขก.2926

240 ด.ต. ทรงวุฒิ นันบุญ ผบ.หมู* (พงว.) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ5 ปกส.1239 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0121

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

241 ส.ต.อ. ทรงศักดิ์ กางการ ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาด	วง จว.เลย ปลย.2986 ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาด	วง จว.เลย 0408 14204 0230

242 ด.ต. ทวนทอง จันทนวน ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร 1411 12202 0136 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร ปสน.3165

243 ว(าที่ ร.ต.ต. ทวี อรรคนันต= รอง สว.(ป.) สภ.กลางใหญ( จว.อุดรธานี ปอด.1567 รอง สว.(ป.) สภ.นายูง จว.อุดรธานี ปอด.3941

244 ด.ต. ทวีทรัพย= งอยภูธร ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร ปสน.3217 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร 0409 14204 0165

245 ร.ต.ต. ทวีศักดิ์ ศรีชุบร(วง รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2184 รอง สว.(ป.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร ปสน.3133

246 ด.ต. ทวีศักดิ์ สิงห=ชา ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2141 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12204 0043

247 ส.ต.ท. ทศพร ทองดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.กู(ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1082 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0236

248 ส.ต.อ. ทศพล พลคํามาก ผบ.หมู( กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0074 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0087

249 ส.ต.อ. ทศพล รักมิตร ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0047 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0093

250 ว(าที่ ร.ต.ต. ทองคํา ภูอองทอง รอง สว.(ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2572 รอง สว.(ป.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1855

251 ว(าที่ ร.ต.ต. ทองคํา ศรีแนน รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0076 รอง สว.(ป.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1637

252 ว(าที่ ร.ต.ต. ทองดี ทองสุทธิ์ รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0065 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0089

253 ส.ต.ท. ทักษ=ดนัย เทียวบรรเทิง ผบ.หมู( (สตร.) สภ.ปLาไร( จว.มุกดาหาร ปมห.819 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0058

254 ด.ต. ทิณกรณ= ทองก	านเหลือง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก(น ปขก.3119 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวียงเก(า จว.ขอนแก(น 0403 14202 0388

255 ส.ต.ท. เทพกิตติ อวนศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม 0404 14202 0262 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2556

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

256 ด.ต. เทพธวัช แก	วจันดา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2207 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1356

257 ส.ต.อ. เทพพิทักษ= ทัพพะเกตุ ผบ.หมู( (สส.) สภ.กุตาไก	 จว.นครพนม ปนพ.2208 ผบ.หมู( (สส.) กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12204 0045

258 ส.ต.ท. เทพพิทักษ= อุ(นชัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3165 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0101

259 ร.ต.ท. เทพรัศมี ปรักมาศ รอง สว.(สส.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3251 รอง สว.(สส.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3469

260 ด.ต. เทพฤทธิ์ อามาตย=ทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2199 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2376

261 ด.ต. เที่ยง ปอศรี ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0092 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 14202 0246

262 ด.ต. ไทเกอร= เยาวลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4211 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พิบูลย=รักษ= จว.อุดรธานี ปอด.4350

263 ส.ต.ท. ไทยสัน บัวทอง ผบ.หมู( (จร.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2655 ผบ.หมู( (สส.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2764

264 ด.ต. ธงชัย ปลายไม	 ผบ.หมู( (จร.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2813 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2896

265 ส.ต.ท. ธนกร ภักดีโชติ ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร ปสน.3638 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น 0403 14202 0815

266 ด.ต. ธนกร อินอุ(นโชติ ผบ.หมู( (ส.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2225 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 12202 0270

267 ส.ต.ต. ธนกานต= สําเภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย ปนค.1197 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2206

268 ด.ต. ธนชาติ การถัก ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= 0402 14202 0487 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0096

269 ส.ต.ท. ธนชิต คนยัง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ส(องดาว จว.สกลนคร ปสน.2786 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0237

270 ส.ต.ต. ธนโชติ สีส(อง ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม ปนพ.1994 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2600

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

271 ด.ต. ธนดล นิลแก	ว ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย ปนค.2533 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0072

272 ส.ต.ต. ธนพงศ= เยาวรุตม= ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี ปอด.2345 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3360

273 ส.ต.อ. ธนพล จิตรโท ผบ.หมู( (ธร.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12301 0246 ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 12301 0028

274 ส.ต.ท. ธนพล พาลําโกน ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร ปมห.1250 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1141

275 ส.ต.ต. ธนรัตน= มารศรี ผบ.หมู( (สตร.) สภ.เหล(าหลวง จว.บึงกาฬ ปนค.1639 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก(น ปขก.3691

276 ส.ต.ต. ธนวัฒน= ยนต=ชัย ผบ.หมู( (คตส.) สภ.หนองฮี จว.นครพนม ปนพ.2165 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นามน จว.กาฬสินธุ= ปกส.2465

277 ส.ต.ท. ธนวัฒน= แหวนเงิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม 0404 14202 0319 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2644

278 ส.ต.ท. ธนวัฒน= อาจคําพันธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาโดน จว.นครพนม ปนพ.2226 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0247

279 ว(าที่ ร.ต.ต. ธนวิชญ= วันนา รอง สว.(สส.) สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม ปมค.952 รอง สว.(ป.) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม ปมค.1136

280 ส.ต.ต. ธนวินท= กิ่งภูหิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.เจริญศิลปR จว.สกลนคร ปสน.3476 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2132

281 ร.ต.ต. ธนศักดิ์ ภูขยัน รอง สว.(ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4108 รอง สว.(ป.) สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 14202 0033

282 ร.ต.ท. ธนศานต= เนื่องชมภู รอง สว.(ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1996 รอง สว.(ป.) สภ.บ	านเทื่อม จว.อุดรธานี ปอด.1512

283 ด.ต. ธนา เขี่ยงสถุ(ง ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0177 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0281

284 ส.ต.ท. ธนา นารีรักษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแห	ว จว.เลย ปลย.3428 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3540

285 ส.ต.ต. ธนากร เข็มกลัด ผบ.หมู( (ป.) สภ.เฝYาไร( จว.หนองคาย 0410 14202 0084 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองอุดรธานี ปศ.5501

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

286 ส.ต.ท. ธนากร คนหาญ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าอุเทน จว.นครพนม ปนพ.2774 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1640

287 ส.ต.ท. ธนากร ไตรยสุทธิ์ ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0132 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0284

288 ส.ต.ต. ธนากร สายโรจน= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2908 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพธิ์ชัย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2243

289 ส.ต.อ. ธนากร สุบัติคํา ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0132 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าตูม จว.มหาสารคาม ปมค.928

290 ส.ต.อ. ธนากร อุตรมาตย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3169 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 1411 12202 0208

291 ส.ต.ต. ธนากฤษ ขันซ	าย ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก(น 0403 14202 0230 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0108

292 ร.ต.ท. ธนานันต= ขันทีท	าว รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2291 รอง สว.(ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3711

293 ส.ต.ต. ธนายง พละพิทักษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม ปนพ.1993 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 0406 14202 0202

294 ส.ต.อ. ธนายุทธ นราภักดิ์ ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1750 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2083

295 ส.ต.ท. ธนารักษ= อุปจันโท ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2766 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม ปมค.2650

296 ส.ต.อ. ธนิศร= กันทํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0193 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น ปขก.2830

297 ส.ต.ท. ธนุสกฤษณ= พิชัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2648 ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําบ(อ จว.สกลนคร ปสน.1793

298 ส.ต.ต. ธไนศวรรย= ศรีลาพัฒน= ผบ.หมู( (สตร.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1548 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น ปขก.2809

299 ด.ต. ธวัชชัย ดอนปรีชา ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0117 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ= ปกส.3162

300 ด.ต. ธวัชชัย ธรรมวงศ= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0086 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2984

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

301 ส.ต.อ. ธวัชชัย มงคล ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวียงเก(า จว.ขอนแก(น 0403 14202 0376 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก(น ปขก.1588

302 ด.ต. ธวัชชัย โสดาวิชิต ผบ.หมู( (สส.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1568 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0105

303 ส.ต.ท. ธัชพล ศรีสุพรรรณบุตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0289 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0314

304 ด.ต. หญิง ธัญญรัตน= คําภูแสน ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาหว	า จว.นครพนม ปนพ.3008 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0150

305 ส.ต.อ. ธัญวัฒน= ยุบลนารถ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0058 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0086

306 จ.ส.ต. หญิง ธัญสิริ จรเข	 ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2756 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1051

307 ด.ต. ธิยาภัทร= กองเพ็ง ผบ.หมู( (ป.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น 0403 14202 0852 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2066

308 ด.ต. ธิราช แสนภักดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เหล(า จว.มหาสารคาม ปมค.1430 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0104

309 ส.ต.อ. ธีรธร จันทะดวง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0020 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2063

310 ร.ต.ต. ธีรพงษ= เพียรไสย= รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2013 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12202 0081

311 ส.ต.ท. ธีรภัทร แก	วใส ผบ.หมู( (ป.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1443 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0092

312 ส.ต.ท. ธีรภัทร นนทภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3715 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= 0402 14202 0487

313 ส.ต.อ. ธีรภัทร หอมพิกุล ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2574 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2639

314 ส.ต.ท. ธีรเมธ มะริวัน ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2592 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2386

315 ส.ต.ต. ธีรวัฒน= เกษรอังกาบ ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0034 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมยวดี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2878

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

316 ส.ต.ต. ธีรวัฒน= บัวลาด ผบ.หมู( (ป.) สภ.เจริญศิลปR จว.สกลนคร ปสน.3477 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2403

317 ส.ต.ท. ธีรวุฒิ ผิวศิริ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2622 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองเลย ปลย.2338

318 ส.ต.อ. ธีรศักดิ์ อัศวภูมิ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2640 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1362

319 ส.ต.ท. ธีระพงษ= บุตนุ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีเชียงใหม( จว.หนองคาย 0410 14202 0597 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น ปขก.2823

320 ด.ต. ธีระศักดิ์ ประเสริฐสังข= ผบ.หมู( กลุ(มงานสอบสวน ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12301 0142 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0257

321 ว(าที่ ร.ต.ต. ธีระศักดิ์ อร(ามพงษ=พันธ= รอง สว.(ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก(น 0403 14202 0252 รอง สว.(ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0289

322 ด.ต. นคร หาญอาษา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2026 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2157

323 ด.ต. หญิง นธิกาญจน= มาตย=ชรา ผบ.หมู( (ส.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2128 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 12202 0303

324 ส.ต.อ. นพดล ขินสูงเนิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงครั่งใหญ( จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1244 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1659

325 ด.ต. นพดล คมานิคม ผบ.หมู( (สส.) สภ.ปากชม จว.เลย ปลย.2856 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ผาขาว จว.เลย 0408 14204 0252

326 ด.ต. นพดล โทผาวงษ= ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2149 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0101

327 ด.ต. นพปภัฎฐ= พระขันธ= ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0176 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 1407 12202 0227

328 ว(าที่ ร.ต.ต. นพพร แก(นสิงห= รอง สว.(ป.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น 0403 14202 0847 รอง สว.(ป.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2188

329 ส.ต.ต. นพรัตน= ขุนศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2606 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2369

330 ด.ต. นพฤทธิ์ บัวกอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น 0403 14202 0739 ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2991

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

331 ส.ต.อ. นราธิป สิทธิวงศ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 14202 0453 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปนร.2944

332 ด.ต. หญิง นราวดี บุญภิละ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2308 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปศ.5503

333 ส.ต.อ. นราวุธ อึ่งพวง ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3498 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.1682

334 ส.ต.ต. นรินทร= สมสันต= ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2406 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย ปลย.3177

335 จ.ส.ต. หญิง นริศรา ยุทธแสน ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก(น 0403 14202 0167 ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0057

336 ส.ต.อ. นฤเบศร ศรีพลมาตย= ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0130 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2591

337 ส.ต.ท. นววุฒิ ไชยโสภา ผบ.หมู( (สตร.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1452 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0191

338 ส.ต.อ. นัฐกิจ วุฒิพันธุ= ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2079 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 12202 0222

339 ด.ต. นัฐพงษ= วรินทร= ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2158 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2006

340 ส.ต.ท. นัฐพล กาบบัวลอย ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1686 ผบ.หมู( (ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.1997

341 ส.ต.ต. นัฐวุฒิ ภักดีผล ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร ปมห.1452 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2404

342 ส.ต.อ. นัทพงศ= ปานนาค ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านกลาง จว.นครพนม ปนพ.1903 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม ปนพ.3214

343 ด.ต. นันต=ศักดิ์ บุตริมา ผบ.หมู( (จร.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2454 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เปTอยน	อย จว.ขอนแก(น ปขก.3892

344 ด.ต. นันทพงศ= คิดโสดา ผบ.หมู( (พม.) สภ.นาใน จว.สกลนคร ปสน.1750 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0072

345 ส.ต.ต. นันทพงศ= นาโควงศ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2597 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก(น ปขก.3715

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

346 ส.ต.อ. นันทวัช เหลากาสี ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4068 ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4125

347 ส.ต.ท. นันทวัชร สุขประเสริฐ ผบ.หมู( (สส.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก(น ปขก.4236 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0313

348 ส.ต.ท. นันทวิช ใยนนท= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0068 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1942

349 ว(าที่ ร.ต.ต. หญิง นันทิตา ชิยางคะบุตร รอง สว.(ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0355 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0223

350 ส.ต.ต. นันธวุฒิ บัวสิงห= ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร ปมห.1430 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.1946

351 ส.ต.อ. นิกร พันธะศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี ปอด.2351 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี ปอด.2495

352 ร.ต.ต. นิกรณ= ฉายศรีวรรณ รอง สว.(ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี 0412 14202 0442 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2109

353 ด.ต. นิคม ขวาขุน ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0124 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก(น 0403 14202 0089

354 ว(าที่ ร.ต.ต. นิคม อักษร รอง สว.(ป.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 14202 0175 รอง สว.(ป.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร ปมห.-674

355 ด.ต. หญิง นิตยา เอื้อศิลามงคล ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0336 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0117

356 ส.ต.ต. นิติธร ศิริภี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เหล(าต(างคํา จว.หนองคาย ปนค.1308 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4112

357 ส.ต.ท. นิติศาสตร= อนุมาตย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาด	วง จว.เลย ปลย.3024 ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาด	วง จว.เลย 0408 14204 0231

358 ส.ต.ท. นิพนธ= กล(อมใจ ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0161 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0074

359 ด.ต. นิพนธ= สินทับศาล ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น ปขก.3448 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12428 0056

360 ส.ต.ต. นิพัท ผลาจันทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร ปสน.3064 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0203

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

361 ด.ต. หญิง นิภาดา แข็งสิทธิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก(น 0403 14202 0025 ผบ.หมู( ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0277

362 ด.ต. นิมิตร ชมภูหลง ผบ.หมู( (ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก(น ปขก.4158 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2158

363 ร.ต.ท. นิมิตร บุญมา รอง สว.(ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4095 รอง สว.(ป.) สภ.หนองสองห	อง จว.ขอนแก(น ปขก.3954

364 ส.ต.ท. นิมิตร โวหาร ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0066 ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0009

365 ส.ต.อ. นิยม แก	วศรีรัง ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0064 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร ปสน.2536

366 ด.ต. นิยม สุดใจ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0070 ผบ.หมู( กลุ(มงานสอบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0087

367 ส.ต.ต. นิรุฒ วรรณสินธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3363 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0314

368 ส.ต.อ. นิวัฒน= บุญก	อน ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3718 ผบ.หมู (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2615

369 ด.ต. นิวัฒน= สีลาโท ผบ.หมู( (ป.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น ปขก.2500 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0276

370 จ.ส.ต. นุกูล ขาวศรี ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2476 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0051

371 ว(าที่ ร.ต.ต. นุกูลกิตร คําเชียง รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0116 รอง สว.(สส.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12204 0408

372 ส.ต.ต. เนติวิศน= พิมพ=โสม ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ปนค.2227 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กู(ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1078

373 ด.ต. บรรลือศักดิ์ สวาทพงษ= ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.นาข(า จว.มหาสารคาม 1407 12202 0164 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม ปมค.1042

374 ด.ต. บริพัตร ปQดแพง ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2547 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12204 0027

375 ด.ต. บวร สอนโคตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 14202 0311 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3747

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

376 ส.ต.ท. บัญชร ชนะพล ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแห	ว จว.เลย ปลย.3401 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2192

377 ด.ต. บัญชา ทองภู ผบ.หมู( (ป.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2208 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0362

378 ส.ต.ท. บัณฑิต ณะวงษา ผบ.หมู( (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2370 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1664

379 ด.ต. บัณฑิต เทียมวงศ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2173 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย ปนค.2536

380 ด.ต. บัณฑิต นันทะแสง ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0092 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ประจักษ=ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0082

381 ด.ต. บุญช(วย ภูระบัตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2038 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2119

382 ด.ต. บุญชู โพยนอก ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก(น 0403 14202 0337 ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2755

383 ร.ต.ท. บุญถิ่น จันทร=มา รอง สว.(ป.) สภ.มะค(า อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1011 รอง สว.(ป.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1849

384 ร.ต.ต. บุญทัน ไชยธงรัตน= รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0077 รอง สว.(ป.) สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 14202 0040

385 ด.ต. บุญมี กุลบุตร ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1752 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เหล(า จว.มหาสารคาม 1407 12202 0233

386 ด.ต. หญิง บุญรัศมี พิแปลง ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2456 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาดินดํา จว.เลย ปลย.1708

387 ด.ต. บุญเลี้ยง ไก(แก	ว ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2110 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0077

388 ร.ต.ต. บุญเสริม ดรประชุม รอง สว.(ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0277 รอง สว.(สส.) กก.วิเคราะห=ข(าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12204 0035

389 ด.ต. บุญหลาย มาตหนองจอก ผบ.หมู( (สส.) สภ.ดอนหญ	านาง จว.บึงกาฬ ปนค.1617 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ ปนค.2938

390 ว(าที่ ร.ต.ต. บุญโฮม มาตะระ รอง สว.(ป.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร ปสน.2458 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0223

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

391 ด.ต. หญิง บุตรี บุตรชน ผบ.หมู( (สส.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12204 0408 ผบ.หมู( ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0364

392 ส.ต.ต. เบญจพล จันทร=พาหิรกิจ ผบ.หมู( (ป.) สภ.สังคม จว.หนองคาย ปนค.2661 ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม ปมค.952

393 ส.ต.ต.  ปฏิพัทธ= เกณทวี ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปLงไฮ จว.บึงกาฬ ปนค.1689 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2322

394 ส.ต.ต. ปฏิพัทธ= จงเทพ ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร ปสน.3063 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 0407 14202 0541

395 ส.ต.อ. ปฏิภาณ อัคเสริญ ผบ.หมู( (สส.) สภ.ทุ(งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0210 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0101

396 ส.ต.อ. ปฐมพงศ= บุญทานัง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย ปลย.3162 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4112

397 ว(าที่ ร.ต.ต. ปฐมภพ ภูดวงดาษ รอง สว.(ป.) สภ.แวงใหญ( จว.ขอนแก(น ปขก.3526 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0181

398 ส.ต.ต. ปณิธาน พื้นหัวสระ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูหลวง จว.เลย ปลย.2519 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก(น 0403 14202 0251

399 ด.ต. หญิง ปทุมพร พินิจมนตรี ผบ.หมู( (ส.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น ปขก.2871 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0574

400 ด.ต. หญิง ประกายดาว บุตรศรี ผบ.หมู( (ส.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2998 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0677

401 ด.ต. ประกาศิต นุลละวงศ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย ปนค.2579 ผบ.หมู( (สส.) สภ.สังคม จว.หนองคาย ปนค.2700

402 ส.ต.ต. ประกาศิต บุญหยวก ผบ.หมู( (สตร.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1542 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4211

403 ด.ต. ประจักษ= กุลสิงห= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1057 ผบ.หมู( (สตร.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร ปมห.933

404 ด.ต. ประจักษ= พูลสระคู ผบ.หมู( (สส.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0392 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2130

405 ด.ต. ประชา แข็งแรงดี ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 12301 0019 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4198

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

406 ร.ต.อ. ประดิษฐ= โชติกเวชกุล รอง สว.(สส.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น 0403 14204 0473 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0436

407 ด.ต. ประเพ็ญศักดิ์ ไชยขันธุ= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0056 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1617

408 ด.ต. ประมวล มุนนท= ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2904 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12428 0027

409 ด.ต. ประยงค= ภูตาเพิด ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0067 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2101

410 ด.ต. ประยุทธ สีสมยา ผบ.หมู( (จร.) สภ.ปทุมรัตต= จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3635 ผบ.หมู( (พงว.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0464

411 ด.ต. ประสาร พนมใหญ( ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี ปอด.2501 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี 1414 12202 0217

412 ด.ต. ประเสริฐศักดิ์ พันธะไชย ผบ.หมู( (พงว.) สภ.เชียงใหม( จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1441 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ทุ(งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0200

413 ร.ต.ต. ประหยัด เพชรนาวา รอง สว.(ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4281 รอง สว.(ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 1414 12202 0209

414 ส.ต.ต. ปรัชญา เถื่อนโทสาร ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2882 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3176

415 ส.ต.ต. ปรัชญา โสภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1986 ผบ.หมู( (จร.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2639

416 ส.ต.อ. ปรัชญานันท= ไพรวิจารณ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2896 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม ปมค.1039

417 ส.ต.ต. ปรัชพงษ= รัตน=ประทุม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ ปนค.2178 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น ปขก.3279

418 ส.ต.ต. ปราโมทย= สีพจน= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1477 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กู(ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1082

419 ด.ต. ปริญญา ดีโว ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูกระดึง จว.เลย ปลย.2617 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0108

420 ส.ต.ท. ปริญญา เพ็งนาม ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปนพ.3442 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3544

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

421 ด.ต. ปริญญารัตน= บุญมีศรีกลชาญ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12204 0061 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12204 0316

422 ด.ต. ปรีชา ทํามาน	อย ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3722 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกสี จว.สกลนคร ปสน.2017

423 ส.ต.อ. ปรีชา ศิริมณี ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.3994 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 0412 14204 0365

424 ส.ต.ต. ปรีชา สัมพะวงศ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปากชม จว.เลย ปลย.2823 ผบ.หมู( ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0365

425 ส.ต.อ. ปรีชา สายพล ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= 0402 14202 0494 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1855

426 ด.ต. ปรีชา เหล(าธง ผบ.หมู( (ป.) สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร ปสน.2620 ผบ.หมู( (สตร.) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร ปสน.1652

427 ส.ต.อ. ปรีดา สีแก	วน้ําใส ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0120 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12204 0061

428 ด.ต. ปรีดา แสนเมือง ผบ.หมู( (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2083 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2049

429 ร.ต.ต. ปรีดา อุปพงษ= รอง สว.(ป.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1462 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0054

430 ส.ต.อ. ปQญจพล วรรณทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น 0403 14202 0812 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ= ปกส.3107

431 ด.ต. ปQญญวัฒน= สิงห=กิ้ง ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร ปมห.1469 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2156

432 ด.ต. ปQญญา ไกรสูนย= ผบ.หมู( (สส.) สภ.ห	วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ= ปกส.3065 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2172

433 ด.ต. ปQญญา แขมเกษม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย ปนค.2523 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย ปนค.1209

434 ด.ต. ปQญญา ราษีพันธ= ผบ.หมู( (สส.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3295 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.1691

435 ว(าที่ ร.ต.ต. ปQญญา สาคํา รอง สว.(ป.) สภ.โพนทอง จว.เลย ปลย.1748 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12204 0050

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

436 ว(าที่ ร.ต.ต. ปQZน ช(วยศรี รอง สว.(จร.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4141 รอง สว.(สส.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4039

437 ด.ต. ปารเมศ ไตรยางค= ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี ปอด.2432 ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี 0412 14204 0307

438 ด.ต. หญิง ปาริฉัตร เขตเจริญ ผบ.หมู( ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0363 ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12301 0014

439 ส.ต.อ. ปSติพงษ= เสริมมติวงศ= ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาใน จว.สกลนคร ปสน.1755 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2183

440 ด.ต. ปSยเดช สารบ	านแห	ว ผบ.หมู( (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น ปขก.2808 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2896

441 ส.ต.อ. ปSยนัฐ ฆ	องก่ํา ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น ปขก.3483 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4073

442 ส.ต.ท. ปSยบุตร สืบเชื้อ ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.สกลนคร 0409 14202 0078 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2079

443 ส.ต.ท. ปSยวัฒน= ศรีพาฤทธิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.สกลนคร 0409 14202 0082 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ= ปกส.2277

444 ส.ต.อ. ปSยวัตร จรัสแสงทอง ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0141 ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0079

445 ส.ต.ท. ปSยะรัตน= ขันธวิชัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแห	ว จว.เลย ปลย.3423 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ส(องดาว จว.สกลนคร ปสน.2777

446 ส.ต.ต. ปSยะลักษณ= กรวยสวัสดิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2413 ผบ.หมู( กก.วิเคราะห=ข(าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12204 0028

447 ส.ต.ท. ปSยะวิทย= มุงคุณ ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4006 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0278

448 ส.ต.ต. ผดุงพงศ= คํามา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูหลวง จว.เลย ปลย.2518 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4033

449 ส.ต.ท. ผาหินไพร คงนาวัง ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0063 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2629

450 ว(าที่ ร.ต.ต. เผดิม มีระหงษ= รอง สว.(ป.) สภ.บ	านกลาง จว.นครพนม ปนพ.1874 รอง สว.(ป.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม ปนพ.3267

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

451 ด.ต. พงศกร เกษี ผบ.หมู( (สส.) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม ปมค.1316 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0176

452 ส.ต.อ. พงศกร ธนณรงค= ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น ปขก.2559 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1959

453 ส.ต.ท. พงศกร พัฒนธํารงกุล ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0171 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0288

454 ส.ต.ท. พงศกร พิมวัน ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2082 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0099

455 ส.ต.ต. พงศ=ทรัพย= ไถวสิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร ปสน.2963 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2384

456 ร.ต.ต. พงศ=ไทย ธรรมโหร รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0149 รอง สว.(สส.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3348

457 ส.ต.ท. พงศธร เดชนรสิงห= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร 0409 14202 0402 ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12204 0234

458 ส.ต.ต. พงศธร โพธิ์เหลือง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1125 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.นาข(า จว.มหาสารคาม 1407 12202 0213

459 ส.ต.อ. พงศธร สิทธิหาโคตร ผบ.หมู( (คตส.) สภ.เหล(า จว.มหาสารคาม ปมค.1452 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0200

460 ส.ต.ท. พงศ=พันธุ= วิชัยแสง ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2948 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0148

461 ด.ต. พงษ=ศิริ หมวดไธสงค= ผบ.หมู( (สส.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3388 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2581

462 ส.ต.อ. พงษ=อํามาตย= สมานทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น ปขก.3463 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย 0408 14202 0321

463 ส.ต.ท. พจน=วัฒน= พลเยี่ยม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 0404 14202 0294 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0295

464 ส.ต.อ. พจนะ สมศิริ ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3734 ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3413

465 ส.ต.ต. พชรพล เทือกเพีย ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร ปสน.3653 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0330

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

466 ด.ต. หญิง พนดา พรหมชัย ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.นาแก จว.นครพนม 1406 12202 0120 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3129

467 ด.ต. พนม เทพพนมพิทักษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกสว(าง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1479 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0015

468 ส.ต.ท. พยุงพงศ= จันโทวาส ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองบ(อ จว.นครพนม ปนพ.2073 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12204 0034

469 ส.ต.อ. พรเฉลิม ฟYาหลั่น ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2544 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0067

470 ด.ต. หญิง พรทิพย= มีสมบัติงาม ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0088 ผบ.หมู( ฝLายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 1403 12301 0110

471 ส.ต.อ. พรพนา วงชารี ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร ปมห.1332 ผบ.หมู( (จร.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2457

472 ร.ต.ต. พรมม= แก	วกันยา รอง สว.(ป.) สภ.สว(างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3384 รอง สว.(ป.) สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร ปสน.3636

473 ว(าที่ ร.ต.ท. พรรณลักษณ= กลางประพันธ= รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0085 รอง สว.(ป.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1613

474 ส.ต.ท. พรรณวรรธน ศรีสุธรรม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร ปสน.1429 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0062

475 ส.ต.ต. พลวัฒน= เรียงดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3331 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ ปนค.2850

476 ส.ต.ต. พสธร อุ(นทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2427 ผบ.หมู( (สส.) กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12204 0033

477 ส.ต.ต. พัฒนเดช ยุบลพันธุ= ผบ.หมู( (สตร.) สภ.บ	านค	อ จว.มุกดาหาร ปมห.719 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ร(องคํา จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0281

478 ส.ต.อ. พัฒนศักดิ์ เจนการ ผบ.หมู( (พงว.) สภ.หนองซอน จว.มหาสารคาม ปมค.1136 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม ปมค.1379

479 จ.ส.ต. พัฒนสิทธิ์ พลโยธา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปนค.2878 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0059

480 ส.ต.อ. พัฒนา สุวรรณ ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพธิ์ทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1530 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2626

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

481 ร.ต.ต. พัสดา เรืองแสน รอง สว.(ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2876 รอง สว.(สส.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 0404 14204 0109

482 ด.ต. พานุมาส บุญวิเศษ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1604 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2131

483 ส.ต.ต. พานุราช วงษ=สุวรรณ ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านม(วง จว.สกลนคร ปสน.3537 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0201

484 ด.ต. หญิง พิชชานันทร= โอภาสวัฒนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2929 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0164

485 ส.ต.อ. พิชณุพงษ= กมลภพ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ร(องคํา จว.กาฬสินธุ= ปกส.3241 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0083

486 ส.ต.อ. พิชยา ภูสมนึก ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12301 0038 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0151

487 ร.ต.ท. พิชิต ก	อนแก	ว รอง สว.(อก.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก(น ปขก.1519 รอง สว.(ป.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก(น 1405 12202 0582

488 ด.ต. พิชิต จันดาเวียง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3288 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12204 0049

489 ส.ต.ต. พิชิตพล จินดาเพชร ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.สกลนคร 0409 14202 0072 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร ปสน.1388

490 ส.ต.ท. พิเชษฐ= ผาละโพธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านกลาง จว.นครพนม ปนพ.1880 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ= ปกส.2577

491 ส.ต.อ. พิเชษฐ อัมมาลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2483 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0274

492 ว(าที่ ร.ต.ต. พิทักษ= คําโคกสี รอง สว.(ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก(น ปขก.2213 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0218

493 ส.ต.อ. พิทักษ= เดชอุทัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3084 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3147

494 ด.ต. พิทักษ= สุริยะ ผบ.หมู( (สส.) สภ.ราษฏร=เจริญ จว.มหาสารคาม 0405 14204 0281 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ท(าตูม จว.มหาสารคาม 1407 12202 0235

495 ด.ต. พิทักษ=พงศ= บุญญานุสนธิ์ ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1754 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1687

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

496 ด.ต. พิทักษ=พงศ= ภูกิ่งพลอย ผบ.หมู( (ป.) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1361 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2047

497 ด.ต. พิเนตร บรมโคต ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4259 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี ปอด.2432

498 ส.ต.ต. พิพรรธ ลบพื้น ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาด	วง จว.เลย ปลย.3021 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0164

499 ด.ต. พิศุทธิ์ วงศ=พัฒน= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาหว	า จว.นครพนม ปนพ.2999 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร 0409 14202 0413

500 ส.ต.อ. พิษณุ สุรินทะ ผบ.หมู( กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0058 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2012

501 ส.ต.ต. พีรเชษฐ= ไชยดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย ปนค.1198 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4123

502 ส.ต.อ. พีรพัฒน= วิจารณ=จิตร ผบ.หมู( (สส.) สภ.กู(ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1113 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0129

503 ส.ต.ท. พีรภัทร ปQดตังทานัง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1948 ผบ.หมู( (ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.2034

504 จ.ส.ต. พีรวัฒน= ไชยเวช ผบ.หมู( กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0066 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0090

505 ส.ต.ท. พีรวิชญ= ศรีมุล ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองบ(อ จว.นครพนม ปนพ.2071 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12204 0038

506 ส.ต.ท. พีระพงษ= เนียมมี ผบ.หมู( (ป.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม ปมค.1388 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1719

507 ส.ต.ท. พีระวัฒน= สัตตะพันธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น ปขก.2823 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น 0403 14202 0725

508 ส.ต.ต. พีระศิษฏ= กระฉอดนอก ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแห	ว จว.เลย ปลย.3434 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2281

509 ส.ต.ต. พุฒิพงษ= ชินโน ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร ปสน.1659 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 14202 0187

510 ส.ต.ท. พุฒิสรรค= คณะสุข ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2449 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปนค.2878

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

511 ส.ต.ต. พุทธิวัตร สิมสวัสดิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย ปลย.3140 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2893

512 ด.ต. เพียรชัย สมบัติศรี ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2088 ผบ.หมู( (พม.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0225

513 ด.ต. ไพชยนต= พลเยี่ยม ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2328 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0066

514 ด.ต. ไพฑูรย= ดวงลาปา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0018 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปากชม จว.เลย ปลย.2798

515 ด.ต. ไพทวน ยาวาปP ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0098 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าคันโท จว.กาฬสินธุ= ปกส.2418

516 ด.ต. ไพรวงค= พลศิริ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0361 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2173

517 ร.ต.ต. ไพรัตน= ผาบจันดา รอง สว.(ป.) สภ.พิบูลย=รักษ= จว.อุดรธานี ปอด.4377 รอง สว.(ป.) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี ปอด.1652

518 ว(าที่ ร.ต.ต. ไพโรจน= ชัยภูมินทร= รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0052 รอง สว.(ป.) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย ปนค.1500

519 ด.ต. ไพโรจน= โพธิ์ขี ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0089 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0065

520 ด.ต. ไพศาล กางศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.1946 ผบ.หมู( (คตส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0457

521 ด.ต. ไพศาล บุญถม ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1296 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ราษฏร=เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1258

522 ด.ต. ภทร กุญชะโมรินทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2112 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สหัสขันธ= จว.กาฬสินธุ= ปกส.2689

523 ด.ต. ภทากรช= เริ่มลักคน= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12428 0034 ผบ.หมู( (สส.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร ปสน.2573

524 ร.ต.อ. ภราดร ซินโซ รอง สว.(ป.) สภ.คําบ(อ จว.สกลนคร ปสน.1793 รอง สว.(ป.) สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร ปสน.3632

525 ส.ต.ท. ภราดร สาริยา ผบ.หมู( (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3418 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.1941

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

526 ด.ต. หญิง ภัทธิยา สระประทุม ผบ.หมู( (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2623 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 12202 0307

527 ส.ต.อ. ภัทรพงษ= คําภีระมี ผบ.หมู( (ป.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น 0403 14202 0854 ผบ.หมู( ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0287

528 ส.ต.ท. ภัทรากรณ= วิยะวัน ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแห	ว จว.เลย ปลย.3433 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2236

529 ด.ต. ภากร สาระชู ผบ.หมู( (ป.) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ= ปกส.1214 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0117

530 ส.ต.ต. ภากร อ(อนประสงค= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1133 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1195

531 ส.ต.อ. ภาคภูมิ รัตนวรรณ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก(น 0403 14202 0089 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0088

532 ส.ต.ต. ภาคิน พันธุ=เชื้อ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี ปอด.3442 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0255

533 ส.ต.ต. ภาณุพงศ= สระแก	ว ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุสุมาลย= จว.สกลนคร ปสน.3266 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0064

534 ส.ต.ต. ภาณุพงศ= เสนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.สร	างค	อ จว.สกลนคร ปสน.1927 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม ปมค.941

535 ส.ต.ท. ภาณุพงศ= แสงคํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.กู(ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1091 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1779

536 ส.ต.ต. ภาณุพันธ= บุศเนตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปนพ.3448 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพธิ์ชัย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2241

537 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน= อามาตย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0436 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0361

538 ส.ต.อ. ภาณุวิชญ= ดรประชุม ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0350 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0093

539 ส.ต.อ. ภานุ สุวรรณเพ็ง ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0154 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1742

540 ส.ต.ท. ภานุเดช อินธิจันทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูหลวง จว.เลย 0408 14202 0379 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0077

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

541 ส.ต.ท. ภานุพงศ= ศรีบุตตะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ= 0402 14202 0111 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.กุฉินารายณ= จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0163

542 ส.ต.ท. ภานุภาพ บัวเสริฐ ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0159 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 1407 12202 0209

543 ส.ต.ต. ภานุวัฒน= คัสสมาตร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0023 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ= ปกส.2278

544 ส.ต.ท. ภานุวัฒน= ฤทธิเดช ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2900 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0569

545 ด.ต. ภาสกร ศรีพวง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2119 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3348

546 ด.ต. ภาสุข ภาระจริง ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2157 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0212

547 ด.ต. ภิญโญ วรีฤทธิ์ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12202 0087 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2263

548 ด.ต. ภูกริช จิรโชติฐากุล ผบ.หมู( (สส.) สภ.แวงใหญ( จว.ขอนแก(น ปขก.3545 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0080

549 ด.ต. ภูขจร ชุมพรม ผบ.หมู( (ป.) สภ.หน(อม จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1661 ผบ.หมู( (ป.) สภ.อาจสามารถ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2961

550 ส.ต.อ. ภูเบศร= ศรีภา ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.นาข(า จว.มหาสารคาม 0405 14202 0320 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1750

551 ส.ต.ท. ภูวดล ทองที ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0175 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0294

552 ส.ต.ต. ภูวดล สีรามา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เซิม จว.หนองคาย ปนค.1253 ผบ.หมู( ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0271

553 ร.ต.ท. ภูวสิษฏ= คําตันนิธิพัฒน= รอง สว.(ป.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น ปขก.3426 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12202 0061

554 ด.ต. มงคล ปQจจัยโคถา ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2447 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงกลม จว.เลย ปลย.2012

555 ส.ต.ต. มงคล ยอดสะเทิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ปนค.2223 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม ปมค.2667

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

556 ด.ต. มงคล อัปการัตน= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1935 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0109

557 ส.ต.ต. มงคลธรรม ครองสม ผบ.หมู( (ป.) สภ.บุ(งคล	า จว.บึงกาฬ ปนค.3098 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2511

558 ด.ต. มนเทียน สีชมแสง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 14202 0375 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เหล(า จว.มหาสารคาม 1407 12202 0234

559 จ.ส.ต. หญิง มะยุรี สุริโย ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก(น 0403 14202 0116 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0259

560 ว(าที่ ร.ต.ต. มัยตรี ทุยเวียง รอง สว.(ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3233 รอง สว.(ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น ปขก.3338

561 ด.ต. มานะ เหล(ารอด ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2227 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12202 0066

562 ว(าที่ ร.ต.ท. มานิตย= ชนะพันธ= รอง สว.(ป.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร ปมห.679 รอง สว.(ป.) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 1411 12202 0209

563 ด.ต. มารุต นงนวล ผบ.หมู( (สส.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3465 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0092

564 ร.ต.ต. มิตรชัย คําสอนพันธ= รอง สว.(สส.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม ปมค.1407 รอง สว.(ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม 1407 12202 0237

565 ส.ต.ท. มุนินทร= ประรองคํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2418 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0077

566 ด.ต. เมฆินทร= บุญรักษา ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.3997 ผบ.หมู( ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0360

567 ส.ต.ท. เมฆินทร= เล(นวารี ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก(น 0403 14202 0157 ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2988

568 ด.ต. หญิง เมตตา พาลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2067 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองขอนแก(น 1405 12202 0638

569 ด.ต. ยงยุทธ คํากอง ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0052 ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0006

570 ร.ต.ต. ยงยุทธ อําพลพงษ= รอง สว.(ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3073 รอง สว.(ป.) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร ปสน.2691

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

571 ส.ต.ต. ยศกร โอฐสัตย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.สังคม จว.หนองคาย ปนค.2655 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0082

572 ด.ต. ยศพัฒน= สอนเสนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก(น ปขก.2216 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0079

573 ด.ต. ยิ่งชัย ศรีดาคํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0258 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น 0403 14202 0769

574 ส.ต.อ. ยุทธกานต= ชัยลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก(น ปขก.1600 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0202

575 ส.ต.อ. ยุทธชัย วันนิตย= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0108 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12202 0074

576 ร.ต.ต. ยุทธนา บุญรักษา รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0107 รอง สว.(สส.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 0412 14204 0212

577 ด.ต. ยุทธพิชัย ชิณวัน ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1698 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12204 0054

578 ส.ต.อ. ยุทธภูมิ วงศ=แก	ว ผบ.หมู( (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3070 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงใหม( จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1425

579 ด.ต. ยุทธยา ปQญญา ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0100 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ร(องคํา จว.กาฬสินธุ= ปกส.3208

580 ด.ต. ยุทธิพันธ= พรมเพ็ญ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปนร.2988 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร ปมห.1399

581 ด.ต. รณภูมิ สุระเสียง ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านแพง จว.นครพนม ปนพ.2712 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม ปนพ.3312

582 จ.ส.ต. หญิง รวินันท= ม(วงนิล ผบ.หมู( (ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก(น ปขก.4150 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0061

583 ด.ต. ระพิล ไกยบุตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.นามน จว.กาฬสินธุ= ปกส.2511 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านหนองเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.1397

584 ส.ต.อ. ระพีพงษ= ทองอรุณ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ= ปกส.3130 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3061

585 ว(าที่ ร.ต.ต. ระพีพัฒน= วรรณศิลปR รอง สว.(สส.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4039 รอง สว.(ป.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0178

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

586 ส.ต.อ. รักเกียรติ์ มาละวรรณ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2186 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3394

587 ส.ต.อ. รักษ=พล จันทร=ดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก(น 0403 14202 0106 ผบ.หมู( (ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก(น 0403 14202 0805

588 ส.ต.ท. รังสรรค= คําภะวา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2747 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1948

589 จ.ส.ต. หญิง รัชนิกร เรืองศักดิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0344 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0124

590 ส.ต.ต. รัชพล คุณพระ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูหลวง จว.เลย ปลย.2509 ผบ.หมู( (พงว.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0217

591 ส.ต.อ. รัชมินทร= พรหมแสงใส ผบ.หมู( (ป.) สภ.พิบูลย=รักษ= จว.อุดรธานี ปอด.1462 ผบ.หมู( ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0272

592 ส.ต.ต. รัฐกานต= ศิริพรทุม ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.หนองฮี จว.นครพนม ปนพ.2177 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2762

593 ส.ต.ต. รัฐธนนท= โชติวุฒิเจริญสิน ผบ.หมู( (ป.)สภ.ผาขาว จว.เลย ปลย.2729 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0221

594 ส.ต.ท. รัฐนันท= ดวงวงษา ผบ.หมู( (คตส.) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร ปมห.697 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0069

595 ส.ต.ท. รัฐบุรุษ ไชยพา ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0218 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0285

596 ด.ต. รัฐวิชญ= ทวีเฉลิมดิษฐ= ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น 0403 14204 0527 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เหล(าต(างคํา จว.หนองคาย ปนค.1279

597 ส.ต.ท. รัฐศาสตร= วงศ=หมั่น ผบ.หมู( (สตร.) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร ปสน.1650 ผบ.หมู( (สส.) สภ.แวง จว.สกลนคร ปสน.1581

598 ส.ต.ท. รัตติพันธ= โคตรไกรสร ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2785 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ประจักษ=ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0079

599 ด.ต. หญิง รัตนา ช(างเหล็ก ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0257 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1960

600 ส.ต.ต. ราเมศวร= บุลานลม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย ปนค.2536 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2173

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

601 ด.ต. หญิง รินจง บุญภูงา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2626 ผบ.หมู( (ป.) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2767

602 ส.ต.ท. รุ(งโรจน= ทาแจ	ง ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี 0412 14202 0446 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น ปขก.3432

603 ด.ต. หญิง เรวดี ดวงศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4278 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านเทื่อม จว.อุดรธานี ปอด.1520

604 ว(าที่ ร.ต.ต. เรวัตร วะสมบัติ รอง สว.(ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก(น 0403 14202 0831 รอง สว.(ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก(น 0403 14202 0220

605 ด.ต. เริงฤทธิ์ ปYองขวาเลา ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปศ.5503 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.หนองแวงควง จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0319

606 ร.ต.ต. เรืองชัย พิณรัตน= รอง สว.(สส.) สภ.บ	านเดื่อ จว.หนองคาย 0410 14204 0469 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0061

607 ด.ต. เรืองยศ เอกตาแสง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก(น 0403 14202 0037 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น ปขก.2855

608 ส.ต.ต. ฤกษ=ดี ทองดีเวียง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปากชม จว.เลย ปลย.2829 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0239

609 ส.ต.ท. ฤทธิพร ดวงสิมมา ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4032 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4215

610 ด.ต. หญิง ลลิดา แก	วกัญญา ผบ.หมู( (คตส.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1319 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 14202 0110

611 ด.ต. หญิง ลัดดาวรรณ= ขําผิวพรรณ ผบ.หมู( (ส.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2219 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 12202 0267

612 ด.ต. ลาวิน กาญจนารัตน= ผบ.หมู( (ป.) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร ปสน.2880 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ส(องดาว จว.สกลนคร ปสน.2794

613 ว(าที่ ร.ต.ต. ลําพอง เชื้อกลางใหญ( รอง สว.(ป.) สภ.รัตนวาปP จว.หนองคาย 0410 14202 0139 รอง สว.(จร.) สภ.สังคม จว.หนองคาย ปนค.2713

614 ด.ต. ลิขิต จ	อยนุแสง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ม(วงลาด จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1171 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1604

615 ด.ต. ลิขิต แสงประเสริฐ ผบ.หมู( (จร.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2494 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมยวดี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2934

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

616 ด.ต. ลิเติ้ล ทาพลขันธ= ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0174 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0285

617 ส.ต.อ. วชิราวุธ พืชหมอ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0054 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร ปสน.3204

618 ด.ต. วรชัย ขาวอินทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี ปอด.4099 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สร	างคอม จว.อุดรธานี ปอด.3830

619 ส.ต.ท. วรเชษฐ= สกุลคู ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3611 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 0412 14202 0510

620 ส.ต.อ. วรภัทร บํารุงรส ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12301 0005 ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0098

621 ส.ต.อ. วรยศ สุรชาติ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ= 0402 14202 0535 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2179

622 ด.ต. วรรณชัย ไขบุดดี ผบ.หมู( (คตส.) สภ.บ	านเดื่อ จว.หนองคาย ปนค.1177 ผบ.หมู( (จร.) สภ.สังคม จว.หนองคาย ปนค.2714

623 ส.ต.ท. วรวัฒน= สุวรรณหงษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก(น 0403 14202 0808 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0176

624 ส.ต.ต. วรวิทย= วงศ=ไชยา ผบ.หมู( (สตร.) สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ ปนค.1386 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0110

625 ส.ต.อ. วรศิลปR ศรีแก(นทราย ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1984 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น 0403 14204 0735

626 ส.ต.ท. วราวุฒิ สาน	อย ผบ.หมู( (ป.) สภ.ผาขาว จว.เลย ปลย.2722 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3282

627 ด.ต. วริทธิ์ธร ทองโสม ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0045 ผบ.หมู( (สส.) สภ.คําปLาหลาย จว.มุกดาหาร ปมห.910

628 ส.ต.อ. วรุตม= ปะวันนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0014 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม ปมค.1283

629 ด.ต. วสรรณ= จังอินทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนทราย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3680 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1289

630 ด.ต. วสันต= ภูผิวโคก ผบ.หมู( (ป.) สภ.หน(อม จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1678 ผบ.หมู( (ป.) สภ.อาจสามารถ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2952

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

631 ส.ต.ท. วัชรพงษ= ชินนอก ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4280 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2099

632 ส.ต.ท. วัชรพงษ= ยะถิโล ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1719 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1782

633 ส.ต.อ. วัชรพล บุญเนตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2894 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2939

634 ร.ต.ต. วัชรพล มณีปกรณ= รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12204 0039 รอง สว.(ป.) สภ.นาหว	า จว.นครพนม ปนพ.2974

635 ส.ต.อ. วัชรพล อินโบราณ ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0041 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0137

636 ส.ต.ท. วัชระ แก	วคําศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร ปสน.3630 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร ปสน.2438

637 ร.ต.ต. วัชระพงษ= พันธุชา รอง สว.(ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2896 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0125

638 ส.ต.อ. วัชรา ไชยะนาม ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2161 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น 0403 14204 0581

639 ด.ต. หญิง วัชรี สมบัติคีรีไพบูลย= ผบ.หมู( (ธร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1849 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1905

640 ด.ต. วัฒนา ว(องไว ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น 1405 12202 0506 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น 1405 12202 0681

641 ด.ต. วันชัย โคตรชมภู ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.3991 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4254

642 ส.ต.ท. วันชัย ไชยสอน ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4007 ผบ.หมู( ฝLายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 1403 12301 0109

643 ด.ต. วันนา บัญญัติ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2407 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0092

644 ด.ต. วัลลภ บัวสําลี ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0108 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0282

645 ส.ต.ท. วัลลภ บุญเลี้ยง ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0181 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0290

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

646 จ.ส.ต. หญิง วิกานดา ปรียารัตนโชติ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก(น 0403 14202 0172 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก(น ปขก.3115

647 ด.ต. วิจัย ลําพุทธา ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0053 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1175

648 ร.ต.ต. วิชาญ กกกลาง รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0101 รอง สว.(ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี 0412 14202 0445

649 ด.ต. วิชิต กองเงิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น 0403 14202 0786 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก(น ปขก.2282

650 ด.ต. วิชิต คุ	มบุญ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0090 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0045

651 ด.ต. วิเชษฐ= วินทะไชย ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0100 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2008

652 ด.ต. วิเชียร เพียผิว ผบ.หมู( (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก(น ปขก.1583 ผบ.หมู( (คตส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0459

653 ด.ต. วิทยา ชุมแวงวาปP ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2493 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12204 0030

654 ด.ต. วิทยา พิมพ=มหา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0018 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2357

655 ด.ต. วิทวัส ภารชมภู ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขวาใหญ( จว.มหาสารคาม ปมค.977 ผบ.หมู( (ป.) สภ.มะค(า อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1011

656 ส.ต.อ. วิทวัส เวชภัณฑ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ประจักษ=ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0105 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2210

657 ส.ต.ท. วิทิต บุญครอง ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0200 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0283

658 ส.ต.ต. วิธวัช วงค=สินไชย ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร ปสน.2960 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3712

659 ส.ต.อ. วินัย โคตรมณี ผบ.หมู( (ส.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2217 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 12202 0266

660 ด.ต. วินิจ ภูเงิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2060 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1281

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

661 ส.ต.ต. วินิจ ราศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ 0410 14202 0581 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2321

662 ส.ต.ต. วิบูลย=ศักดิ์ เสนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.บุ(งคล	า จว.บึงกาฬ ปนค.3102 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เขวาใหญ( จว.มหาสารคาม 1407 12202 0204

663 ร.ต.ต. วิภูษิต ศรีหาภูธร รอง สว.(ป.) สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 14202 0108 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12204 0045

664 ด.ต. วิรัช อภัยนิพัฒน= ผบ.หมู( (ป.) สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ ปนค.2744 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0091

665 ส.ต.ท. วิรัตน= สะใบ ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4002 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0348

666 ส.ต.อ. วิริยะ ดวงสุพรรณ ผบ.หมู( กก.วิเคราะห=ข(าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12204 0028 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1754

667 ร.ต.ท. วิรุฬห=พันธุ= รอเสนา รอง สว.(ป.) สภ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0633 รอง สว.(ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก(น ปขก.3114

668 ด.ต. หญิง วิไลพร ขันธวุธ ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12301 0011 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2094

669 ด.ต. หญิง วิไลวรรณ คัดตาสี ผบ.หมู( (ส.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2993 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0676

670 ด.ต. วิวัฒน= เปดี ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาด	วง จว.เลย ปลย.3027 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0161

671 ด.ต. วิศณุ คําจันทา ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4125 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4003

672 ด.ต. วิษณุ ทองบัวบาน ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0390 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0336

673 ส.ต.ต. วิษณุกร มาตโสภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ปนค.2294 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0327

674 จ.ส.ต. วิษรุต แก	วหานาม ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก(น 0403 14202 0098 ผบ.หมู( (ป.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น 0403 14202 0855

675 ส.ต.ท. วิสิทธิ์ จันทร=เกศ ผบ.หมู( (คตส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0457 ผบ.หมู( (ป.) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2766

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

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
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ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขที่ ตําแหน�งใหม� ตําแหน�งเลขที่

676 ร.ต.ต. วีนัส วงศ=รัตน= รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0070 รอง สว.(ป.) สภ.เหล(าต(างคํา จว.หนองคาย ปนค.1311

677 ด.ต. วีรวัฒน= เชิงหอม ผบ.หมู( (สส.) สภ.ขวาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1594 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3349

678 ด.ต. วีระ ทองงาม ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2099 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4280

679 ส.ต.ท. วีระชัย ดีดวงพันธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร 0406 14202 0218 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0045

680 ด.ต. วีระชัย สุราษฏร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.สกลนคร 0409 14202 0073 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ส(องดาว จว.สกลนคร ปสน.2774

681 จ.ส.ต. วีระพงษ= ปQตตะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก(น 0403 14202 0251 ผบ.หมู( กตค.บก.กค.ภ.4 1416 12301 0014

682 ด.ต. วีระวัฒน= ตานุชนม= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม ปนพ.2867 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย 0410 14202 0573

683 ส.ต.อ. วุฒิเกียรติ อุ(นหัวเรือ ผบ.หมู( (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2519 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปทุมรัตต= จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3577

684 ว(าที่ ร.ต.ท. วุฒิไกร จันตะคุณ รอง สว.(อก.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14301 0064 รอง สว.(ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 1407 12202 0196

685 ด.ต. วุฒิชัย แก	วกิ่ง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2349 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร ปสน.3102

686 ด.ต. วุฒิชัย แดนกาไสย= ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.3019 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0086

687 ส.ต.ท. วุฒินันท= เดชแพง ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0084 ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0019

688 ด.ต. วุฒิพงษ= กุชัว ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0094 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0242

689 ว(าที่ ร.ต.ต. วุธชา กันโสภา รอง สว.(จร.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2138 รอง สว.(จร.) สภ.หนองฮี จว.ร	อยเอ็ด 0407 14205 0130

690 ส.ต.ท. เวรุจน= หีบปQสสา ผบ.หมู( (จร.) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ ปนค.2207 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุฉินารายณ= จว.กาฬสินธุ= ปกส.2928

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

691 ส.ต.ท. เวศย= วันตา ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น 1405 12202 0573 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0567

692 ส.ต.อ. ศตวรรษ หลงมีวงศ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวียงเก(า จว.ขอนแก(น 0403 14202 0370 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0145

693 ส.ต.อ. ศรายุทธ วาจารี ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0184 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 12202 0226

694 จ.ส.ต. ศราวุฒ สุวรรณศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2766 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2114

695 ส.ต.ต. ศราวุธ มหาบุตร ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 14202 0623 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0328

696 จ.ส.ต. หญิง ศศิธร จันทองอ(อน ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4271 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 14202 0412

697 ร.ต.ท. หญิง ศศิธร สิทธิมงคล รอง สว.(อก.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2226 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 12202 0271

698 ส.ต.ท. ศศิพงษ= บุตรสีสวย ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2341 ผบ.หมู( ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0305

699 ส.ต.อ. ศักดา สุภารี ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0137 ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0041

700 ด.ต. ศักดิ์ชัย ทองโสภา ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0138 ผบ.หมู( (สส.) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2782

701 ด.ต. ศักดิ์ประสงค= จันทะเจียง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2105 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1367

702 ด.ต. ศักดิ์ศรี หนูพันธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3394 ผบ.หมู( (ป.) สภ.แวง จว.สกลนคร ปสน.1558

703 ร.ต.ต. ศักดิ์สยาม วงษ=สุริยัน รอง สว.(ป.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.3984 รอง สว.(สส.) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี ปอด.1643

704 ส.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์ ขอนกูล ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2428 ผบ.หมู( (จร.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2470

705 ด.ต. ศักดิ์สิทธิ์ พลบูรณ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4215 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12204 0069

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

706 ส.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มพรสวัสดิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร ปสน.3215 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0240

707 ส.ต.ต. ศักดิ์สิทธิ์ ศิลาเลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2597 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3082

708 ด.ต. ศาตรา บุญเสนาะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1700 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0138

709 ร.ต.ท. ศิริพงษ= อากาศไชย รอง สว.(ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0299 รอง สว.(ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0590

710 ด.ต. ศิริรัตน= จันทองอ(อน ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 14202 0459 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2083

711 ด.ต. หญิง ศิริวราพร สุวรรณพันธ= ผบ.หมู( (ธร.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2145 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2159

712 ส.ต.อ. ศิริวัฒน= จันโท ผบ.หมู( กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0077 ผบ.หมู( กก.วิเคราะห=ข(าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12204 0029

713 ส.ต.อ. ศิริวัฒน= จําปาแดง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2771 ผบ.หมู( (สส.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.2046

714 ส.ต.อ. ศิริศักดิ์ จักษุมา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าบ(อ จว.หนองคาย ปนค.2547 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 12202 0223

715 ส.ต.อ. ศิริศักดิ์ วงษ=โพย ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0267 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1902

716 ด.ต. ศิลธรรม จันทราช ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2256 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12202 0087

717 ส.ต.ท. ศิวนนท= ธนรัตน=ไพศาล ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0169 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0287

718 ส.ต.ท. ศุภกิจ หาญชัย ผบ.หมู( (สตร.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1456 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0060

719 ส.ต.ท. ศุภชัย ชั้นงาม ผบ.หมู( (ป.) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย ปนค.1561 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4192

720 จ.ส.ต. ศุภชิต บุญสุข ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพนทราย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3693 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.1953

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

721 ส.ต.ต. ศุภโชค หินกอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0025 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านผือ จว.อุดรธานี ปอด.2667

722 ส.ต.อ. ศุภณัฐ นันสถิตย= ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 1415 12202 0127 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0216

723 ส.ต.ต. ศุภสิน ช(วยรักษา ผบ.หมู( (ป.) สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 14202 0014 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0052

724 ส.ต.ต. ศุภากร แสงสุรินทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2006 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 14202 0385

725 ส.ต.อ. เศรษฐกรณ= นิติยศวรกูล ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2317 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 1409 12202 0308

726 ส.ต.ท. สงกรานต= เหล(าเจริญ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ ปนค.2179 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0062

727 ด.ต. สงคราม สิทธิชัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 14202 0027 ผบ.หมู( (สส.) สภ.สังคม จว.หนองคาย ปนค.2701

728 ส.ต.ต. สตธนปกรณ= ศรวิเศษ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2417 ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0232

729 ส.ต.ต. สถาปนิค วิริยะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2425 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1999

730 ส.ต.ท. สถาพร วงศ=งามสุข ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0202 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0291

731 ส.ต.อ. สนอง ธรรมผาลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ประจักษ=ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0077 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2308

732 ด.ต. สมเกียรติ รัตนสมบัติ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 14202 0122 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1824

733 ด.ต. สมคิด ทาราช ผบ.หมู( (ป.) สภ.นายูง จว.อุดรธานี ปอด.3937 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4255

734 ร.ต.ต. สมจิตร สืบมา รอง สว.(ป.) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1360 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0093

735 ด.ต. สมชาย ภูชํานิ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2062 ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําม(วง จว.กาฬสินธุ= ปกส.2806

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

736 ด.ต. หญิง สมถวิล โฮมชัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2016 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0070

737 ด.ต. สมทรง ศรีอาราม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2329 ผบ.หมู( (พม.) สภ.นาใน จว.สกลนคร ปสน.1750

738 ร.ต.ท. สมทรง อดทน รอง สว.(ป.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0433 รอง สว.(ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2689

739 ด.ต. สมนึก จันทร=ศิริ ผบ.หมู( (สส.) สภ.กู(ทอง จว.มหาสารคาม 0405 14204 0265 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ปมค.1833

740 ร.ต.ต. สมนึก ตะนุรักษ= รอง สว.(ป.) สภ.ด(านซ	าย จว.เลย ปลย.3345 รอง สว.(ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 14202 0467

741 ด.ต. สมนึก รมจันทร=อินทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2598 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุสุมาลย= จว.สกลนคร ปสน.3268

742 ด.ต. สมบัติ แสนราช ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม ปมค.2624 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2358

743 ด.ต. สมบูรณ= บุญยงค= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวียงเก(า จว.ขอนแก(น 0403 14202 0382 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก(น ปขก.4032

744 ส.ต.อ. สมประสงค= ปQญญาคํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงครั่งใหญ( จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1238 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2842

745 ว(าที่ ร.ต.ท. สมพิศ วงษ=คาน รอง สว.(อก.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3227 รอง สว.(ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น 1405 12202 0667

746 ด.ต. สมภพ บรรเทือง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2580 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4085

747 ว(าที่ ร.ต.ท. สมโภชน= ทิพย=จักษ= รอง สว.(ป.) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3549 รอง สว.(ป.) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู ปอด.1675

748 ด.ต. สมยศ จันทร=ขันธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปนพ.3469 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0091

749 ร.ต.ต. สมยศ สุราช รอง สว.(ป.) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ= ปกส.1802 รอง สว.(ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.1998

750 ด.ต. สมศักดิ์ เพียวงค= ผบ.หมู( (ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.2025 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2573

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

751 ส.ต.อ. สมศักดิ์ ภูสดแสง ผบ.หมู( (ป.) กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0048 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0088

752 ด.ต. สมาน ทองเขียน ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2610 ผบ.หมู( (สส.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น 0403 14204 0504

753 ว(าที่ ร.ต.ต. สรณะ โคตรนายูง รอง สว.(ป.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2386 รอง สว.(ป.) สภ.เมยวดี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2875

754 ด.ต. สรพงษ= วรโภชน= ผบ.หมู( (คตส.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0380 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ทุ(งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0529

755 ส.ต.ท. สรวิชญ= ประเสริฐสังข= ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.บ	านเทื่อม จว.อุดรธานี 1414 12202 0174 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 12202 0269

756 ส.ต.ต. สรวิชญ= พลเยี่ยม ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร ปมห.1474 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0031

757 ส.ต.ต. สรศักดิ์ โพนลือชาย ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3360 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี ปอด.3173

758 ด.ต. สราวุธ บุญชุม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปทุมรัตต= จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3568 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3526

759 ด.ต. สราวุธ พิมพ=มา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2317 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2367

760 ด.ต. สราวุธ อินทรประเสริฐ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2978 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2229

761 ส.ต.ต. สรุจ ไชยสมคุณ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2394 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 12202 0225

762 ร.ต.ท. สฤษดิ์ สิงห=รัง รอง สว.(ป.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร ปสน.3114 รอง สว.(ป.) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร ปสน.3207

763 ร.ต.ท. สวาท ยตะโคตร รอง สว.(ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2344 รอง สว.(ป.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร ปสน.3132

764 ส.ต.อ. สหรัฐ ภูก	านก(อง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1753 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1865

765 ส.ต.ต. สหัสวรรษ สุดสอาด ผบ.หมู( (ป.) สภ.เจริญศิลปR จว.สกลนคร ปสน.3497 ผบ.หมู( ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0345

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

766 ด.ต. สะกาศ นาคศรี ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.หน(อม จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0238 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ขวาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1581

767 ด.ต. สัญชัย กองมะลี ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0101 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ทุ(งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0210

768 ด.ต. สัญญา วงค=ตาผา ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0024 ผบ.หมู( (สส.) สภ.วังยาง จว.นครพนม ปนพ.2042

769 ด.ต. สัณหวัช สอนนํา ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0099 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ= 0402 14202 0054

770 ด.ต. สันติ พลเยี่ยม ผบ.หมู( (จร.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2712 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1391

771 ส.ต.ท. สันติภาพ คําภูนิจ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ ปนค.1415 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ= ปกส.2582

772 ส.ต.ท. สันติภาพ ทั่งทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร 0409 14202 0407 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12204 0039

773 ร.ต.ต. สันติภาพ บุรัตน= รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0068 รอง สว.(ป.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร ปมห.937

774 ด.ต. สาคร ฤาโสภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1293 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ปทุมรัตต= จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0199

775 ด.ต. สาคร อ(อนปุย ผบ.หมู( (สส.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3348 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0149

776 ส.ต.ต. สาธิต แก	วสิทธิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร 0409 14202 0403 ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2678

777 ส.ต.ต. สาธิต พิมปุYย ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุตาไก	 จว.นครพนม ปนพ.2182 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก(น ปขก.3103

778 ด.ต. สาธิต ภิรมย= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0104 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 14202 0375

779 ด.ต. สามารถ มงคลแสน ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0023 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3724

780 ด.ต. สําราญ คนรู	 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0259 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.หนองสองห	อง จว.ขอนแก(น 1405 12202 0680

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

781 ด.ต. สําเร็จ คุณาพันธ= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12204 0069 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2078

782 ส.ต.ต. สิทธิกร อุปดิษฐ ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร ปสน.2962 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1928

783 ด.ต. สิทธิชัย เจริญวงศ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร ปสน.1379 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร ปสน.1429

784 ส.ต.ต. สิทธิโชค รัตนแสง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1942 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0316

785 ส.ต.ต. สิทธิบูลย= ทองประดิษฐ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 14202 0618 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0317

786 จ.ส.ต. สิทธิพงษ= สิงห=เสนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2381 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2557

787 ด.ต. สิทธิพร สะอาด ผบ.หมู( (ป.) สภ.รัตนวาปP จว.หนองคาย 0410 14202 0137 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14202 0018

788 ด.ต. สิทธิราช แสงสว(าง ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 12202 0134 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0033

789 ด.ต. สิทธิศักดิ์ พรหมเชษฐา ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านแพง จว.นครพนม ปนพ.2727 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3381

790 ด.ต. สิทธิศักดิ์ โพธิจร ผบ.หมู( (สส.) สภ.ศรีเชียงใหม( จว.หนองคาย ปนค.2391 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เฝYาไร( จว.หนองคาย 0410 14202 0075

791 ด.ต. สิบสาม อนุพันธ= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0093 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ= ปกส.1796

792 จ.ส.ต. หญิง สิริขวัญ แปYนพ(วง ผบ.หมู( กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0084 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0110

793 ด.ต. สุกัณ อ(อนสูงเนิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น 0403 14202 0815 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปนค.2862

794 ว(าที่ ร.ต.ต. สุกาญ ราชกิจ รอง สว.(ป.) สภ.บ	านเดื่อ ปนค.1170 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0064

795 ด.ต. สุขสันต= อัศวภูมิ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= 0402 14202 0483 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0149

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

796 ด.ต. สุขุม ภูกาสอน ผบ.หมู( (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2403 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพธิ์ชัย จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0278

797 ด.ต. สุจิตร ศรีเชียงสา ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2689 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2901

798 ส.ต.อ. หญิง สุจิตรา แสนสุข ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2360 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วาปPปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2263

799 ด.ต. หญิง สุจิรา ศรีราตรี ผบ.หมู( (พม.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร ปมห.937 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0068

800 ด.ต. สุชาติ แก	วสังข= ผบ.หมู( (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3064 ผบ.หมู( (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3388

801 ด.ต. สุชาติ เทียมทัน ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าตูม จว.มหาสารคาม ปมค.928 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0132

802 ส.ต.ต. สุชาติ ผ(องสีงาม ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย 0408 14202 0319 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น 0403 14202 0702

803 ด.ต. สุชาติ ศรีประโชติ ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2075 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เหล(าต(างคํา จว.หนองคาย ปนค.1318

804 ส.ต.อ. สุชารีย= เฉลิมพาล ผบ.หมู( กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0101 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0095

805 ด.ต. สุดใจ เสนารักษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2180 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร ปสน.1405

806 ด.ต. สุดท	าย บุญตะหล	า ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3720 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 1411 12202 0211

807 ส.ต.ท. สุทธินันท= ญาติโสม ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0112 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0289

808 ส.ต.ท. สุทธิพงษ= ประทุมวี ผบ.หมู( (ปจว.ธร.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม ปมค.1402 ผบ.หมู( (สส.) สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร ปมห.1651

809 จ.ส.ต. สุทธิพงษ= สังขะทิพย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0287 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0193

810 ด.ต. สุทัศน= ศรีชัยชนะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีเชียงใหม( จว.หนองคาย ปนค.2368 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ปนค.2254

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

811 ส.ต.ท. สุทิวัส ช(อรักษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม ปนพ.3263 ผบ.หมู( (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3461

812 ด.ต. สุเทพ พรมโยธา ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0107 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1697

813 ด.ต. หญิง สุนินัทธ= เศษวิกา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3511 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0254

814 ด.ต. หญิง สุปราณี การสมพจน= ผบ.หมู( (คตส.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0297 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2183

815 ส.ต.อ. สุพงศ= ตันติพงศ=กูล ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2631 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0367

816 ว(าที่ ร.ต.ต. สุพจน= ภูคําวงค= รอง สว.(ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1742 รอง สว.(ป.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ= ปกส.1286

817 ด.ต. สุพล ระหา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2315 ผบ.หมู( (ป.) สภ.อาจสามารถ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2947

818 ส.ต.อ. สุพัฒน= ลอดอุปโป ผบ.หมู( (ป.) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ= ปกส.1226 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ= ปกส.2623

819 ด.ต. สุพัฒน=ชัย พันฆ	อง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2842 ผบ.หมู( กลุ(มงานสอบสวน ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12301 0142

820 ด.ต. หญิง สุพัณนิดา แสนท	าว ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12301 0007 ผบ.หมู( ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0089

821 ด.ต. หญิง สุพิชญา โพธิ์ศรี ผบ.หมู( (ส.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก(น 0403 14301 0073 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก(น 1405 12202 0578

822 ส.ต.ท. สุพิชานนท= โสภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหญ	าปล	อง จว.เลย ปลย.1856 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2196

823 ว(าที่ ร.ต.ต. สุภักดิ์ วิชัย รอง สว.(ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3385 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0065

824 ด.ต. สุภาพ เหลารินทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2488 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 0405 14204 0249

825 ด.ต. หญิง สุภารัตน= ภูถุ ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4078 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น 0403 14202 0712

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

826 ด.ต. หญิง สุมณฑกาญจน= มิ่งวัฒนกุล ผบ.หมู( (ธร.) สภ.ปLงไฮ จว.บึงกาฬ 0410 14301 0523 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ปLงไฮ จว.บึงกาฬ 1415 12202 0150

827 ด.ต. สุเมธ มาตมูล ผบ.หมู( (ป.) สภ.ราษฏร=เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1248 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1293

828 ร.ต.ต. สุรชัย คําปYอง รอง สว.(ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3062 รอง สว.(จร.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3164

829 ด.ต. สุรชัย ศรีวิจารณ= ผบ.หมู( (สส.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2695 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2133

830 ส.ต.ต. สุรเชษฐ= เจริญศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1142 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0067

831 ด.ต. สุรเชษฐ= พรหมวิอินทร= ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก(น 0403 14202 0160 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.พล จว.ขอนแก(น 1405 12202 0634

832 ด.ต. สุรเดช ขันทา ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 14202 0397 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2461

833 ว(าที่ ร.ต.ท. สุรเดช บัวพุทธา รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0110 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1820

834 ด.ต. สุรพด ค	อชากุล ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.ทุ(งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0192 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ทุ(งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0212

835 ด.ต. สุรพล ฤาชาพันธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4037 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0046

836 ส.ต.ท. สุรวุฒิ สุวรรณมาลี ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม ปนพ.2024 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0071

837 ด.ต. สุรศักดิ์ พิมพ=ศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2078 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3368

838 ด.ต. สุริยงค= คําทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1069 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร ปมห.1229

839 ส.ต.ต. สุริยะ ศิลา ผบ.หมู( (ป.)สภ.ผาขาว จว.เลย ปลย.2728 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น ปขก.3287

840 ด.ต. สุริยะ สารแสน ผบ.หมู( (สส.) สภ.เหล(าหลวง จว.บึงกาฬ ปนค.1667 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ ปนค.2804

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

841 ด.ต. สุริโย รักษาชนม= ผบ.หมู( (สส.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2122 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0110

842 ด.ต. สุริโย วังสุขี ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม 0404 14202 0316 ผบ.หมู( (สส.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2637

843 ส.ต.อ. สุริวงศ= สุขพลสงคราม ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี ปอด.3443 ผบ.หมู( (สส.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4230

844 ด.ต. สุวัฒน= วรบุตร ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.หนองบ(อ จว.นครพนม 1406 12202 0152 ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.มะค(า อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 0405 14202 0341

845 ด.ต. สุวิจักขณ= สีโนนสูง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2226 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0094

846 ด.ต. สุวิทย= ศรีจันทะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2067 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2120

847 ส.ต.ต. เสกสรร มูลสาร ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2017 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2112

848 ด.ต. หญิง แสงจันทร= บุตรฮาด ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2046 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0169

849 ว(าที่ ร.ต.ต. แสงจันทร= โพนทอง รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0062 รอง สว.(ป.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ= ปกส.1976

850 ส.ต.อ. หญิง หทัยชนก สีทาวงศ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4198 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3035

851 ส.ต.ต. หานสกล พลข	อ ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 14202 0027 ผบ.หมู( (ป.) สภ.แวงน	อย จว.ขอนแก(น ปขก.3585

852 ด.ต. องอาจ มาตแก	ว ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.ปทุมรัตต= จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0199 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2410

853 ด.ต. อดิศร คําบุศย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี 0412 14202 0441 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี 1414 12202 0216

854 ส.ต.ท. อดิศักดิ์ จันทม(วง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น 0403 14202 0746 ผบ.หมู( (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3198

855 ส.ต.อ. อดิศักดิ์ เดชภูมี ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.สกลนคร 0409 14202 0086 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0101

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

856 ด.ต. อดุลย= ปุญญบาล ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกสว(าง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1471 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2480

857 ส.ต.อ. อดุลย=รัตน= ยั่งยืน ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 14202 0176 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0056

858 ส.ต.ท. อติวิชญ= พันธ=สว(าง ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0023 ผบ.หมู( (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2699

859 ด.ต. หญิง อธิฐาน โลหะจรูญ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1680 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0099

860 ด.ต. อธิป อาวรณ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2047 ผบ.หมู( (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3398

861 ส.ต.ต. อธิปไตย= สายสมบัติ ผบ.หมู( (สตร.) สภ.หนองหญ	าปล	อง จว.เลย ปลย.1850 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0287

862 ส.ต.ท. อธิวัฒน= อุ(นทะยา ผบ.หมู( (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3167 ผบ.หมู( (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น ปขก.2808

863 ด.ต. อธิศักดิ์ วงค=ละคร ผบ.หมู( (สส.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3146 ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3409

864 ส.ต.อ. อนันต= สะตะ ผบ.หมู( (สส.) สภ.ภูผาม(าน จว.ขอนแก(น ปขก.3472 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0575

865 ส.ต.อ. อนิรุจน= เสนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู ปอด.2742 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0092

866 ส.ต.ต. อนิรุทธ= ทุหา ผบ.หมู( (ป.) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม ปนพ.-1931 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2405

867 ด.ต. อนิรุส โพธิ์ศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 14202 0412 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0107

868 ส.ต.อ. อนุกูล ทองประดิษฐ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2600 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1883

869 จ.ส.ต. อนุชา ภักดีศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก(น ปขก.1599 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก(น ปขก.3106

870 ส.ต.ท. อนุชิต ขจรภพ ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4104 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ขอนแก(น 1405 12202 0092

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

871 ส.ต.ท. อนุพงษ= ทองวิเศษ ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านผือ จว.อุดรธานี ปอด.2675 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0094

872 ส.ต.ต. อนุพงษ= สุขคําภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองหญ	าปล	อง จว.เลย ปลย.1842 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 12204 0043

873 ด.ต. อนุภาพ สีหาราช ผบ.หมู( กก.วิเคราะห=ข(าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12204 0034 ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0161

874 ด.ต. อนุรักษ= กาลจักร= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0093 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกสว(าง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1471

875 ด.ต. อนุรักษ= ชูคันหอม ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0061 ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 14202 0256

876 ด.ต. อนุรักษ= อวนศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู ปอด.2824 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12202 0065

877 ด.ต. อนุลักณ= ลอดสุโข ผบ.หมู( (ป.) สภ.ราษฏร=เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1240 ผบ.หมู( (สส.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2530

878 ส.ต.อ. อนุสรณ= ศรีบุญเมือง ผบ.หมู( (ป.) สภ.อุบลรัตน= จว.ขอนแก(น ปขก.2505 ผบ.หมู( ฝLายปกครองและการฝMก ศฝร.ภ.4 1403 12310 0144

879 ด.ต. อภิชัย นิลสุวรรณ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0106 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2137

880 ส.ต.อ. อภิชาติ ตอรัมย= ผบ.หมู( (จร.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2544 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ฆ	องชัย จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0235

881 ส.ต.ท. อภินันท= แสนไชย ผบ.หมู( (ป.) สภ.ด(านซ	าย จว.เลย ปลย.3316 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0278

882 จ.ส.ต. อภินันท= หิรัญวร ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0088 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 12202 0048

883 ส.ต.อ. อภิบาล สุดรัก ผบ.หมู( (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3198 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น 0403 14202 0746

884 ด.ต. อภิรัตน= สอนละ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2955 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12202 0258

885 ส.ต.อ. อภิวัฒน= นครชัย ผบ.หมู( (ป.) สภ.ห	วยเม็ก จว.กาฬสินธุ= ปกส.2157 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2062

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

886 ส.ต.อ. อภิวัฒน= โพธิ์ศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.โคกสว(าง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1483 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.โพนทอง จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0211

887 ส.ต.ต. อภิวัฒน= โพโสลี ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3355 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0243

888 ส.ต.ท. อภิศักดิ์ บุตรศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนทอง จว.เลย ปลย.1742 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย 0408 14202 0324

889 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ เข็มทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุตาไก	 จว.นครพนม ปนพ.2202 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร ปมห.1531

890 ด.ต. อภิสิทธิ์ เค	ายา ผบ.หมู( กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0164 ผบ.หมู( กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0280

891 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ เท(านันท= ผบ.หมู( (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก(น ปขก.3715 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เปTอยน	อย จว.ขอนแก(น ปขก.3825

892 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ บุษบารัตน= ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0046 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= ปกส.2112

893 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ พรมสิงห= ผบ.หมู( (สส.) สภ.ราษฎร=เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1267 ผบ.หมู( (จร.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2544

894 ด.ต. อภิสิทธิ์ พลประถม ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี 0412 14202 0445 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12202 0101

895 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ สิทธิโชติ ผบ.หมู( (สส.) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 14204 0065 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0160

896 ด.ต. อมรสุรพันธ= ฝLายสงฆ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3137 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นาทม จว.นครพนม ปนพ.3457

897 ด.ต. หญิง อรกัญญา พลเอี่ยม ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1697 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0107

898 ส.ต.ต. อรรถชัย ปริพล ผบ.หมู( (สตร.) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร ปมห.933 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1286

899 ส.ต.ท. อรรถพล คําสามปอนด= ผบ.หมู( (ป.) สภ.เฝYาไร( จว.หนองคาย 0410 14202 0102 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี ปอด.1642

900 ส.ต.ท. อรรถพล นามจันทา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก(น ปขก.2574 ผบ.หมู( (สส.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2759

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

901 ส.ต.ต. อรรถพล บินไธสง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2281 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2744

902 ร.ต.ท. หญิง อรวรรณ สีนนคํา รอง สว.(ส.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น ปขก.2774 รอง สว.(ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก(น 1405 12202 0603

903 ด.ต. หญิง อรอนงค= ศรีวิเศษ ผบ.หมู( (ส.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2532 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 12202 0219

904 ด.ต. อรัญ พันธุ=ศรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2654 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เชียงใหม( จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1430

905 ด.ต. อลงกรณ= ทอนฮามแก	ว ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2247 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เต(างอย จว.สกลนคร ปสน.3103

906 ส.ต.ท. อลงกรณ= ลุนสําโรง ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุมภวาปP จว.อุดรธานี ปอด.2326 ผบ.หมู( (สส.) สภ.พิบูลย=รักษ= จว.อุดรธานี ปอด.4390

907 ส.ต.ต. อัครเดช น	อยน้ําคํา ผบ.หมู( (ป.) สภ.โพนนาแก	ว จว.สกลนคร ปสน.3731 ผบ.หมู( ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0292

908 ด.ต. อัครเดช ประจันตะเสน ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2367 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0070

909 ด.ต. อัครเดช แสงสวัสดิ์ ผบ.หมู( (ป.) สภ.เฝYาไร( จว.หนองคาย 0410 14202 0075 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เฝYาไร( จว.หนองคาย 0410 14204 0118

910 ส.ต.อ. อัครพงศ= ทุมแสน ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.สกลนคร 0409 14202 0075 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร ปสน.2707

911 ด.ต. หญิง อัชนา เทพบรรหาร ผบ.หมู( ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0227 ผบ.หมู( (ผช.พงส) สภ.เมืองขอนแก(น 1405 12202 0637

912 ด.ต. อัชพล หวังชมกลาง ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2102 ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี ปอด.4260

913 ด.ต. หญิง อัมพร ถนอมเงิน ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก(น ปขก.2927 ผบ.หมู( ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0342

914 ด.ต. อัศรากรณ= ปุรณะ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองแวงควง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1141 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2085

915 ส.ต.ต. อัศวเดช บุญตะวัน ผบ.หมู( (ป.) สภ.กุสุมาลย= จว.สกลนคร ปสน.3292 ผบ.หมู( (ป.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร ปสน.2462

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

916 ด.ต. อัศวิน โยธายุทธ ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0080 ผบ.หมู( (ป.) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0258

917 ส.ต.อ. อัศวิน สิงห=โตทอง ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 14202 0385 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วาปPปทุม จว.มหาสารคาม ปมค.2215

918 ส.ต.อ. อัษฎางค= แก	วบุญเรือง ผบ.หมู( (คตส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0459 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.1968

919 ส.ต.อ. อัษฎาวุธ คณะนาม ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2343 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2017

920 ส.ต.ต. อาทิตย= แก	วพรม ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2386 ผบ.หมู( กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0066

921 ด.ต. อาทิตย= คมขาว ผบ.หมู( (สส.) สภ.เปTอยน	อย จว.ขอนแก(น ปขก.3878 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2098

922 จ.ส.ต. อาทิตย= คําสมาน ผบ.หมู( (สส.) สภ.ท(าพระ จว.ขอนแก(น 1405 12204 0316 ผบ.หมู( (ป.) สภ.บ	านเปUด จว.ขอนแก(น 1405 12202 0209

923 ด.ต. อาทิตย= ชนะพจน= ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 12301 0103 ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0077

924 ด.ต. อาทิตย= พรมลา ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3650 ผบ.หมู( (คผส.) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู 1413 12202 0151

925 ส.ต.ท. อานนท= พลยาง ผบ.หมู( (ป.) สภ.ทุ(งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0170 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3494

926 ด.ต. อานนท= แสงเทพ ผบ.หมู( (สส.) สภ.แวงน	อย จว.ขอนแก(น ปขก.3629 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.หนองสองห	อง จว.ขอนแก(น 1405 12202 0678

927 ส.ต.ท. อานันท= ธรรมวงษ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ปอด.3340 ผบ.หมู (ป.) สภ.โพนสวรรค= จว.นครพนม ปนพ.2614

928 จ.ส.ต. อานุภาพ โพธิ์ทรัพย= ผบ.หมู( (ป.) สภ.สว(าง จว.สกลนคร 0409 14202 0077 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม ปนพ.3313

929 ว(าที่ ร.ต.ต. อารักษ= คํามูลนิธินนท= รอง สว.(จร.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก(น ปขก.1601 รอง สว.(ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก(น ปขก.4076

930 ส.ต.ท. อิทธิพร บุริขันธ= ผบ.หมู( (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม ปนพ.2021 ผบ.หมู( (ป.) สภ.คําม(วง จว.กาฬสินธุ= ปกส.2795

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

931 ส.ต.อ. อิทธิพล ภูกิ่งแก	ว ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ= ปกส.1718 ผบ.หมู( ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0362

932 ส.ต.ต. อินทัช กล	าแข็ง ผบ.หมู( (ป.) สภ.รัตนวาปP 0410 14202 0149 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก(น 1405 12202 0350

933 ส.ต.ท. อิสรภพ คําภา ผบ.หมู( (ป.) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3537 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2082

934 ส.ต.ท. อิสระ กุตตะศรี ผบ.หมู( (คผศ.) สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 14202 0393 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ส(องดาว จว.สกลนคร ปสน.2816

935 ด.ต. หญิง อิสรีย=ยากูล แก	วสืบสาว ผบ.หมู( ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 12301 0028 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2187

936 ด.ต. อุดร เส็งภูเวียง ผบ.หมู( (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก(น ปขก.3203 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก(น ปขก.3355

937 ด.ต. อุทัย หาญมนตรี ผบ.หมู( (ป.) สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร ปสน.1378 ผบ.หมู( (ป.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1454

938 ด.ต. อุทิศ อนุอัน ผบ.หมู( (ผช. พงส.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม 0405 14202 0331 ผบ.หมู( (สส.) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม ปมค.1316

939 ด.ต. อุรชาติ ภูบุญเต็ม ผบ.หมู( กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0083 ผบ.หมู( (ผช.พงส.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ= 1404 12202 0277

940 จ.ส.ต. หญิง อุไรวรรณ พิลาศรี ผบ.หมู( (ส.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร ปสน.2577 ผบ.หมู( (ป.) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 1411 12202 0260

941 ด.ต. เอกฉัตร สมศิริ ผบ.หมู( (สส.) สภ.นายูง จว.อุดรธานี 0412 14204 0352 ผบ.หมู( (สส.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3723

942 ด.ต. เอกชัย บุญทุม ผบ.หมู( (สส.) สภ.แวงใหญ( จว.ขอนแก(น 0403 14204 0637 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก(น 1405 12202 0433

943 ส.ต.อ. เอกนรินทร= กลางบุรัมย= ผบ.หมู( (สส.) สภ.บ	านไผ( จว.ขอนแก(น ปขก.2438 ผบ.หมู( (จร.) สภ.เมืองขอนแก(น ปขก.2188

944 ด.ต. เอกพงษ= พลเสนา ผบ.หมู( (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2284 ผบ.หมู( (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2026

945 ส.ต.ท. เอกลักษณ= กําลังหาญ ผบ.หมู( (ป.) สภ.หนองฮี จว.นครพนม ปนพ.2138 ผบ.หมู( (ป.) สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร ปมห.1249

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 317/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

946 ส.ต.อ. เอกวงค% แสงสวัสดิ์ ผบ.หมู, (ป.)สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2333 ผบ.หมู, (ผช.พงส.) สภ.หนองแวงควง จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0320

947 ส.ต.ต. เอกวัฒน% พลท	าว ผบ.หมู, (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ% ปกส.1823 ผบ.หมู, (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2047

948 ด.ต. เอกวิทย% เกษมพร ผบ.หมู, กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0158 ผบ.หมู, กองร	อยควบคุมฝูงชน กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 12202 0279

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

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


