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คําสั่งตํารวจภูธรภาค 4 
ท่ี 318/๒๕๖๖ 

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 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

1 ส.ต.อ. กริช สีลาเกตุ ผบ.หมู* กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0299 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2315

2 ส.ต.อ. กฤช ชัยชิต ผบ.หมู* กก.4 บก.ป. 2102 12301 0388 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2215

3 จ.ส.ต. กฤตยชญ5 คนไว ผบ.หมู* (ป.) สภ.ห	วยใหญ* จว.ชลบุรี 0204 14207 0549 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0047

4 ส.ต.อ. กฤษฎา ณ ระนอง ผบ.หมู* (ป.) สน.ท*าเรือ 1112 14202 0218 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าพระ จว.ขอนแก*น 1405 12202 0271

5 ส.ต.ท. กฤษฎา ดนตรี ผบ.หมู* (สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0404 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ประจักษ5ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0084

6 ส.ต.ต. กฤษฎา ปลายขอก ผบ.หมู* (ป.) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร5 ปสร.3304 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 1407 12202 0194

7 ส.ต.อ. กฤษฎากร แซงโคตร ผบ.หมู* (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0067 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0095

8 ส.ต.อ. กฤษณพงศ5 เหล*าศรีชัย ผบ.หมู* (ป.) สน.ทุ*งสองห	อง 1102 14202 0075 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านไผ* จว.ขอนแก*น 0403 14202 0786

9 ร.ต.ต. กษิดิ์เดช ศรีนาเมือง รอง สว.(ป.)สภ.บ	านกร่ํา จว.ระยอง ปรย.874 รอง สว.(ป.) สภ.กู*แก	ว จว.อุดรธานี 0412 14202 0019

10 จ.ส.ต. กานต5 ธีระเกตุ ผบ.หมู* กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 0452 ผบ.หมู* (สส.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3251

11 ส.ต.อ. กิตติพงษ5 ทิพชัย ผบ.หมู* (จร.) สน.บางโพ 1003 12205 0128 ผบ.หมู* (สส.) สภ.สังคม จว.หนองคาย ปนค.2702

12 ส.ต.อ. กิตติพล ชนะพาล ผบ.หมู* (นปพ.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 1344 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าอุเทน จว.นครพนม ปนพ.2754

13 ด.ต. กิตติวัฒน5 ธิติมูล ผบ.หมู* (สส.) สน.มีนบุรี 1110 14204 0413 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2013

14 จ.ส.ต. กิตติศักดิ์ พลศรีราช ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี ปปจ.2457 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หัวโทน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1214

15 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ อุปแก	ว ผบ.หมู* (ป.) สภ.วังม*วง จว.สระบุรี ปสบ.909 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก*น 1405 12202 0576

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

16 ส.ต.อ. เกียรติชัย อัตธพงค5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2402 ผบ.หมู* (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก*น 0403 14202 0105

17 จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์ โคตรประทุม ผบ.หมู* กก.ตชด.21 2503 12202 0917 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ ปนค.2148

18 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ อุดตะกะ ผบ.หมู* (ป.) สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี ปสพ.1941 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก*น ปขก.3259

19 ด.ต. ไกรลาส ซาเสน ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.อินทร5บุรี จว.สิงห5บุรี 1111 12202 0138 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.ปIาไร* จว.มุกดาหาร 1408 12202 0175

20 ส.ต.อ. ขงเขต มะลิต	น ผบ.หมู* (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0459 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ5 ปกส.3156

21 ส.ต.ท. ขจรศักดิ์ กันทะแสน ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขาย	อย จว.เพชรบุรี ปพบ.1285 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1083

22 ส.ต.อ. คมกฤษ ประชากูล ผบ.หมู* (นปพ.) สภ.แม*หวาด จว.ยะลา 0906 14202 1412 ผบ.หมู* (จร.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก*น ปขก.3403

23 ส.ต.ท. จงรักษ5 บุญพา ผบ.หมู* ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 12301 0021 ผบ.หมู* ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12301 0010

24 ส.ต.อ. จงอนันต5 อ	วนศรีไสย ผบ.หมู* (ป.) สภ.นาประดู* จว.ปJตตานี 0904 14202 1282 ผบ.หมู* (ป.) สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร ปมห.1422

25 ส.ต.ท. จเด็ด บัวฮมบุรา ผบ.หมู* (สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0405 ผบ.หมู* (สส.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.3019

26 ส.ต.อ. จักรกฤษณ5 ทองคํา ผบ.หมู* (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4149 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.ขอนแก*น 1405 12202 0120

27 ส.ต.อ. จักรพงศ5 ปJดชาสุวรรณ5 ผบ.หมู* กลุ*มงานผู	เชี่ยวชาญ ศพฐ.4 2707 12314 0389 ผบ.หมู* (สส.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2340

28 ส.ต.อ. จักรพงษ5 เรืองเจริญ ผบ.หมู* (ป.) สน.ดอนเมือง 1109 14202 0347 ผบ.หมู* (ป.) สภ.แวงน	อย จว.ขอนแก*น ปขก.3574

29 ส.ต.ท. จักรพล คํามณี ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านหมี่ จว.ลพบุรี ปลบ.2215 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1296

30 ส.ต.อ. จักรพันธ5 ประดา ผบ.หมู* กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0333 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1080

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

31 ส.ต.ท. จักรพันธ5 ปOองชัย ผบ.หมู* (ป.) กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 12202 0078 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0180

32 ส.ต.อ. จักรพันธ5 หันตุลา ผบ.หมู* (ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 14202 0542 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3036

33 ด.ต. จําเนียร พื้นพรม ผบ.หมู* (ป.) สภ.เบญจลักษ5 จว.ศรีสะเกษ ปศก.4576 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เต*างอย จว.สกลนคร ปสน.3138

34 ส.ต.ต. จิตติ เลิศนา ผบ.หมู* ฝอ.สพ. 0304 12202 0034 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1297

35 ส.ต.ท. จิรวัฒน5 เหล*าทองสาร ผบ.หมู* (ป.) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปชบ.1383 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0014

36 ส.ต.อ. จิระศักดิ์ นาเมืองรักษ5 ผบ.หมู* (จร.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3512 ผบ.หมู* (จร.) สภ.สว*างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3440

37 ส.ต.ต. จิรากร แก	วสิงห5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร5 0307 14202 0029 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.เหล*า จว.มหาสารคาม 1407 12202 0232

38 ด.ต. จีรพัฒน5 บุญใหญ* ผบ.หมู* กก.ตชด.24 2503 12202 7117 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม 1407 12202 0198

39 ด.ต. จีระพงษ5 ราชดา ผบ.หมู* (ป.) สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.2081 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 14202 0122

40 ด.ต. หญิง จุฑาทิพย5 วงศ5พรหม ผบ.หมู* (ธร.) สน.หนองแขม ปน.3-3096 ผบ.หมู* ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 12301 0018

41 ส.ต.อ. เจษฎา พลภูงา ผบ.หมู* (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4658 ผบ.หมู* (สส.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1320

42 จ.ส.ต. เจษฎากร ซื่อดี ผบ.หมู* ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0011 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าพระ จว.ขอนแก*น 1405 12202 0281

43 ส.ต.ท. เจษฎากร บุระผากา ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าหิน จว.ลพบุรี ปลบ.1186 ผบ.หมู* (ป.)สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2333

44 ส.ต.ท. ใจเพชร วังไฉล ผบ.หมู* (ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี ปกจ.2497 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี ปอด.2329

45 ส.ต.ท. ฉัตรชัย โคตท*าค	อ ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขวาสินรินทร5 จว.สุรินทร5 0307 14202 0176 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เปSอยน	อย จว.ขอนแก*น ปขก.3829

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

46 จ.ส.ต. ฉัตรชัย เมืองทอง ผบ.หมู* กลุ*มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. 2112 12204 0192 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าพระ จว.ขอนแก*น 1405 12202 0284

47 ร.ต.ต. ฉัตรชัย เสาแก	ว รอง สว.(จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-5099 รอง สว.(ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2334

48 ส.ต.อ. ฉันทวัฒน5 โสพันขันธ5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กรงปTนัง จว.ยะลา 0906 14202 0645 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2307

49 ด.ต. เฉลิมพล นาวารี ผบ.หมู* (ป.) สภ.แก	งสนามนาง จว.นครราชสีมา ปนม.10661 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ5 ปกส.3157

50 ส.ต.อ. ชนนบ เหล*าคะเน ผบ.หมู* (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปJตตานี ปปน.2224 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ด*านซ	าย จว.เลย ปลย.3302

51 ด.ต. ชยธร ขึ้นนกขุ	ม ผบ.หมู* (ป.) สภ.น้ําหนาว จว.เพชรบูรณ5 ปพช.1924 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ภูผาม*าน จว.ขอนแก*น ปขก.3467

52 ด.ต. ชยรพ ศรีบุตร ผบ.หมู* (ส.) สน.เตาปูน ปน.1-4739 ผบ.หมู* (สส.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก*น ปขก.2276

53 ด.ต. ชัชชัย วงศ5ศิริรักษ5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา ปนม.2724 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4205

54 ส.ต.อ. ชัยณรงค5 ดาหลวงมาตร ผบ.หมู* (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6951 ผบ.หมู* (จร.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.2195

55 ด.ต. ชัยโรจน5 บรรพต ผบ.หมู* (จร.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี ปนบ.2652 ผบ.หมู* (จร.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก*น ปขก.2653

56 ด.ต. ชาญวิราช สุขะพินิจ ผบ.หมู* (สส.) สน.ท*าข	าม ปน.3-2732 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2268

57 จ.ส.ต. ชาตรี ไชยปJญหา ผบ.หมู* (ป.) สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร ปยส.1300 ผบ.หมู* (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก*น ปขก.2720

58 ส.ต.อ. ชาติพงษ5 ภูถอดใจ ผบ.หมู* (ป.) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี ปชบ.3375 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2045

59 ส.ต.อ. ชานนท5 พินิจ ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองเชียงราย ปชร.2194 ผบ.หมู* (สส.) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ปนค.2315

60 ร.ต.ต. ชานสิน ลีทอง รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 0999 รอง สว.(ป.) สภ.หนองฮี จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0111

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

61 ด.ต. ชารี ยอดยิ่งยง ผบ.หมู* กก.ตชด.24 2503 12202 6992 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ราษฏร5เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1240

62 ร.ต.ต. ชุติพงศ5 ยอดศิริ รอง สว.(ป.)กก.ตชด.12 2502 12202 2756 รอง สว.(ป.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14202 0070

63 ส.ต.อ. ชุมพล ไชยนต5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14207 0759 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2519

64 ด.ต. ชุมพล วงศ5จันทร5 ผบ.หมู* กก.ตชด.24 2503 12202 5937 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ทุ*งฝน จว.อุดรธานี ปอด.3074

65 ด.ต. ชูตระกูล นันทอง ผบ.หมู* (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4664 ผบ.หมู* (จร.) สภ.พล จว.ขอนแก*น ปขก.3797

66 ด.ต. ชูพงศ5 สุขะ ผบ.หมู* (ป.) สน.ท*าเรือ 1112 14202 0241 ผบ.หมู* (สส.) สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 14204 0056

67 ส.ต.อ. โชคชัย มูลศรี ผบ.หมู* ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย5รวมข*าว บก.สปพ. 1013 12202 0373 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี ปอด.2335

68 ด.ต. โชติชัย หนูแสน ผบ.หมู* ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1433 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2843

69 ส.ต.อ. โชติวิวัฒน5 พิมพ5แสง ผบ.หมู* (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4095 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0327

70 ด.ต. ไชยพจน5 บุญเพ็ง ผบ.หมู* (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0501 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2603

71 ด.ต. ไชยยันต5 อิสไมส5 ผบ.หมู* กก.ตชด.24 2503 12202 5972 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4031

72 ส.ต.อ. ฐิติชน พิมพ5ดี ผบ.หมู* กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0383 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านไผ* จว.ขอนแก*น ปขก.2334

73 ด.ต. ฐิติพงษ5 ไพราม ผบ.หมู* (จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2537 ผบ.หมู* (จร.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3142

74 จ.ส.ต. ฐิรวัฒน5 ลาศา ผบ.หมู* (จร.) สน.บางยี่ขัน 1104 14205 0613 ผบ.หมู* (สส.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0392

75 ร.ต.ท. ณพงศ5ชัย ธรณี รอง สว.(ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4398 รอง สว.(สส.) สภ.ทุ*งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 14204 0530

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

76 ด.ต. หญิง ณภัทรัตน5 ดาวเรือง ผบ.หมู* กลุ*มงานการข*าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0024 ผบ.หมู* (สส.) สภ.เมืองเลย ปลย.2326

77 ด.ต. ณรงค5 กุลสุวรรณ ผบ.หมู* (จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0363 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1133

78 ด.ต. ณรงค5 จันทะคาม ผบ.หมู* (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0064 ผบ.หมู* (ป.) สภ.โพนทราย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3647

79 จ.ส.ต. ณรงค5 ทาสะโก ผบ.หมู* (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0466 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี ปอด.2323

80 ด.ต. ณรงค5เดช ภูสีน้ํา ผบ.หมู* (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3437 ผบ.หมู* (ป.) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ5 ปกส.1306

81 ส.ต.ท. ณรงค5ฤทธิ์ แสนนาม ผบ.หมู* (ป.) สภ.ชะอํา ปพบ.1945 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1046

82 ส.ต.ท. ณัชพล เสนามาตย5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1329 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.นาข*า จว.มหาสารคาม 0405 14202 0320

83 ด.ต. ณัฐพงศ5 เสนาภักดิ์ ผบ.หมู* (จร.) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1899 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ปทุมรัตต5 จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3629

84 ส.ต.ท. ณัฐพงษ5 พระชัยบุญ ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ปสพ.1117 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก*น ปขก.4019

85 ส.ต.อ. ณัฐพล จันสีชา ผบ.หมู* (ป.) สน.บางโพ ปน.3-4683 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 14202 0165

86 ส.ต.อ. ณัฐพล ชนะพร*อง ผบ.หมู* (จร.) งานศูนย5ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1309 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2482

87 ส.ต.อ. ณัฐพล พลวี ผบ.หมู* กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0312 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2648

88 ด.ต. ณัฐพล อินทรกําแหง ผบ.หมู* ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 12202 0061 ผบ.หมู* กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0200

89 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรี ผบ.หมู* (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0120 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก*น 1405 12202 0647

90 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ รัตหน ผบ.หมู* (พงว.) สน.เตาปูน ปน.1-4720 ผบ.หมู* (จร.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 14205 0068

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

91 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ ศรีคําภา ผบ.หมู* กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ปJตตานี 1909 12202 0327 ผบ.หมู* (ป.) สภ.แวงใหญ* จว.ขอนแก*น ปขก.3506

92 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ สวัสดิ์เอื้อ ผบ.หมู* (ป.) สน.ภาษีเจริญ 1116 14202 0553 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2612

93 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ สุวรรณราช ผบ.หมู* (ป.) สน.พระโขนง 1112 14202 0645 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ5 ปกส.1686

94 ด.ต. ณัฐวุฒิ เสมามิ่ง ผบ.หมู* (จร.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1845 ผบ.หมู* (สส.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี 0412 14204 0180

95 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ อุณาศรี ผบ.หมู* งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0423 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ ปนค.2931

96 จ.ส.ต. ดัสกร รัตยา ผบ.หมู* กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0284 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ปนพ.3051

97 ร.ต.ต. ดุสิต ทองดี รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0187 รอง สว.(ป.) สภ.กําพี้ จว.มหาสารคาม ปมค.1402

98 ส.ต.ท. เดชฤทธิ์ สรชัย ผบ.หมู* (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0119 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี ปอด.2327

99 ส.ต.อ. ตรีภัทร ดอกเด*น ผบ.หมู* (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2470 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก*น ปขก.4095

100 ส.ต.อ. ทรงฤทธิ์ บุญมีบุตร ผบ.หมู* (ป.) สน.สําราญราษฎร5 1113 14202 0347 ผบ.หมู* (สส.) สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 12204 0188

101 ด.ต. ทวี ประทีปเมือง ผบ.หมู* (ป.) สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ ปชย.3117 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก*น 0403 14202 0739

102 ส.ต.อ. ทวีวุฒิ อุทัยแพน ผบ.หมู* (ป.) สน.บางกอกใหญ* ปน.3-4755 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2654

103 ส.ต.อ. ทศพร พรมีฤทธิ์ ผบ.หมู* (จร.) สน.หนองแขม ปน.3-5321 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2323

104 ส.ต.อ. ทศพล รัตนธรรม ผบ.หมู* (ป.) สภ.ลาดหลุมแก	ว จว.ปทุมธานี ปปท.1821 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2491

105 ด.ต. ทองคํา ทองศักดิ์สิทธิ์ ผบ.หมู* (ป.) สน.ทุ*งสองห	อง 1102 14202 0252 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2048

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

106 ด.ต. ทองอินทร5 ไชยปIายาง ผบ.หมู* กก.ตชด.23 2503 12202 5346 ผบ.หมู* (สส.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1113

107 ส.ต.ท. ทักษ5ดนัย บุตรทอง ผบ.หมู* (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6813 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2608

108 ด.ต. ทิวากร บํารุงรส ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 14202 0456 ผบ.หมู* (ป.) สภ.คําม*วง จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2794

109 ด.ต. เทอดศักดิ์ รามจาตุ ผบ.หมู* กก.ตชด.22 2503 12202 2545 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก*น ปขก.2625

110 ส.ต.อ. ธนเดช สุขทวินันท5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.วังน	อย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2937 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3508

111 ส.ต.ท. ธนปJญญา ฝRปากดี ผบ.หมู* (ป.) สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา ปนม.2777 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0100

112 ด.ต. ธนพัฒน5 ทีหล	า ผบ.หมู* กองร	อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2471 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2888

113 ด.ต. ธนภัทร ศรีวงษา ผบ.หมู* กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0049 ผบ.หมู* (คผศ.) สภ.สว*างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3435

114 ส.ต.ท. ธนวัฒน5 คุ	มสีวัย ผบ.หมู* (จร.) สน.บางนา ปน.2-4545 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.2046

115 ส.ต.อ. ธนศักดิ์ ดอบุตร ผบ.หมู* (พงว.) สน.บางพลัด ปน.3-3043 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร ปสน.2458

116 ร.ต.ต. ธนันวัฒน5 แท*นประเสริฐ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0282 รอง สว.(ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก*น ปขก.4104

117 ส.ต.อ. ธนัย นาถมทอง ผบ.หมู* งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1806 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี ปอด.2415

118 ส.ต.ท. ธนา ปาระจูม ผบ.หมู* (จร.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4394 ผบ.หมู* (คผศ.) สภ.สว*างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3434

119 ส.ต.ท. ธนากร ปJกษา ผบ.หมู* (ป.) สภ.โรงช	าง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1030 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2452

120 ด.ต. ธนากร โพธิ์สอาด ผบ.หมู* (ป.) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย5 ปบร.3160 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2519

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

121 ส.ต.ท. ธนาวุธ ชรินทร5 ผบ.หมู* (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0604 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองเลย 0408 14202 0318

122 จ.ส.ต. ธนูศักดิ์ ไชยแสง ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง ปรย.1460 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด 0407 14202 0542

123 ส.ต.ท. ธรรมรัตน5 ภานนท5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.นางลือ จว.ชัยนาท ปชน.532 ผบ.หมู* (ป.) สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก*น 0403 14202 0109

124 ส.ต.ท. ธราธร พานา ผบ.หมู* (ป.) สภ.เทนมีย5 อ.เมือง จว.สุรินทร5 1309 12202 0132 ผบ.หมู* (สส.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ5 0402 14204 0332

125 ร.ต.อ. ธวัชชัย ขันธประภา รอง สว.(ป.) สน.จรเข	น	อย ปน.2-4820 รอง สว.(สส.) สภ.ท*าลี่ จว.เลย ปลย.3115

126 ด.ต. ธวัชชัย จ้ําดา ผบ.หมู* กก.ตชด.13 2502 12202 4878 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เวียงเก*า จว.ขอนแก*น 0403 14202 0361

127 ด.ต. ธวัชชัย สุปะมา ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี ปอบ.4858 ผบ.หมู* (ป.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก*น ปขก.1479

128 ส.ต.อ. ธวัชชัย โสวะพันธ5 ผบ.หมู* กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0053 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2338

129 ส.ต.ท. ธัชกร แสนสง*า ผบ.หมู* (ป.) สภ.หินซ	อน จว.สระบุรี ปสบ.712 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.ดูใหญ* จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0278

130 ส.ต.อ. ธัญเทพ พงษ5พร ผบ.หมู* ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย5รวมข*าว บก.สปพ. 1013 12202 0306 ผบ.หมู* (ป.) สภ.วังสะพุง จว.เลย ปลย.2421

131 ด.ต. ธิติพงศ5 เพชรวิชิตฐิติกุล ผบ.หมู* (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0202 ผบ.หมู* (สส.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1174

132 จ.ส.ต. ธีรพงษ5 ประโมงมุข ผบ.หมู* (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0095 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ5 ปกส.1214

133 ด.ต. ธีรวัฒน5 ประทุมไชย ผบ.หมู* กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1076 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2564

134 ส.ต.ท. ธีระพงษ5 ล*ามแขก ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ5 0607 14202 0252 ผบ.หมู* (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก*น ปขก.2750

135 ด.ต. ธีระพล เสนาศรี ผบ.หมู* (จร.) สน.ดุสิต ปน.1-7345 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองนครพนม 0404 14202 0263

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

136 ส.ต.อ. ธีระยุทธ ศรีกุล ผบ.หมู* (ป.) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย5 ปบร.3109 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0217

137 ด.ต. ธีระยุทธ อาจหาญ ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านหมอ จว.สระบุรี ปสบ.1929 ผบ.หมู* (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3410

138 ส.ต.ต. นคร ปุริสาย ผบ.หมู* ฝอ.สพ. 0304 12202 0038 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1739

139 ส.ต.ท. นครินทร5 อุดมตะคุ ผบ.หมู* (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปปท.857 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.2027

140 ส.ต.ท. นนทนันท5 นันโท ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี ปสบ.1998 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0607

141 ด.ต. นพเมศฐ5 ปรีชาเจริญพงษ5 ผบ.หมู* กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0062 ผบ.หมู* (สส.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3125

142 ส.ต.อ. นราศักดิ์ สิกขา ผบ.หมู* (สส.) สน.บางซื่อ 1109 14204 0402 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.บ	านเปVด จว.ขอนแก*น 1405 12202 0229

143 ร.ต.ท. นรินทร5 แพงยา รอง สว.(ป.) สภ.ปIาติ้ว จว.ยโสธร ปยส.898 รอง สว.(ป.) สภ.หนองแวงควง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1141

144 ส.ต.อ. นฤพล เกตุกาล ผบ.หมู* (ส.) สน.ห	วยขวาง ปน.1-3347 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.เมืองกาฬสินธุ5 1404 12202 0271

145 ส.ต.อ. นัฐพล ต	นกันยา ผบ.หมู* (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0223 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.1935

146 ส.ต.ท. นัฐวุฒิ จงเทพ ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 14202 0175 ผบ.หมู* (สส.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2625

147 จ.ส.ต. นัฐวุฒิ บุญรักษา ผบ.หมู* (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6359 ผบ.หมู* (สส.) สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร ปสน.2645

148 จ.ส.ต. นับพล นครเรียบ ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 14207 0521 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2060

149 ด.ต. นิติธร สุขรี ผบ.หมู* กก.เก็บกู	และตรวจสอบวัตถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0032 ผบ.หมู* (พงว.) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม ปมค.1309

150 ส.ต.ท. นิพัทธ5 ชนะเคน ผบ.หมู* งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1856 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านกลาง จว.นครพนม ปนพ.-1885

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

151 ส.ต.อ. นิรัญ คําสมจิตร ผบ.หมู* ฝอ.บก.สอท.4 3305 12301 0006 ผบ.หมู* ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 12301 0008

152 ด.ต. นิวัต บูชาอินทร5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านโคก จว.เพชรบูรณ5 ปพช.1275. ผบ.หมู* (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก*น ปขก.2737

153 ส.ต.ท. นิสสัน นารีวงศ5 ผบ.หมู* (จร.) สน.บางโพ 1003 12205 0119 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก*น ปขก.3668

154 ด.ต. นิสิต วงศ5ประทุม ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี ปชบ.3088 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร ปสน.2686

155 ส.ต.อ. บรรจง กราบคุณ ผบ.หมู* กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0429 ผบ.หมู* (จร.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.2145

156 ด.ต. บารมี แสนสุข ผบ.หมู* กก.4 บก.สอท.3 3304 12204 0104 ผบ.หมู* (สส.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 14204 0201

157 ด.ต. บุญมี แพงศรี ผบ.หมู* กลุ*มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.3 2706 12314 0325 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก*น ปขก.3701

158 ด.ต. บุญเหลือ นามไพร ผบ.หมู* (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0078 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0310

159 จ.ส.ต. หญิง บุษบา เสนรัตน5 ผบ.หมู* กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0440 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.จังหาร จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0184

160 ส.ต.อ. ปณตพร บัวผัน ผบ.หมู* (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0636 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก*น 1405 12202 0633

161 ส.ต.ท. ปนาวุธ กาบินทอง ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ 0306 14202 0165 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2010

162 ส.ต.อ. ปรเมษฐ5 มาดิษฐ5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 14202 0210 ผบ.หมู* (สส.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3545

163 ด.ต. ประจักษ5 ทับธานี ผบ.หมู* กก.ตชด.23 2503 12428 4009 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2471

164 ด.ต. ประดิษฐ5 ไชยนต5 ผบ.หมู* กก.ตชด.23 2503 12202 4296 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2567

165 ด.ต. ประเทือง เถื่อนศร ผบ.หมู* (ป.) สภ.กระทุ*มแบน จว.สมุทรสาคร ปสค.739 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2597

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

166 ด.ต. ประเทืองชัย ฉลูทอง ผบ.หมู* ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12301 0012 ผบ.หมู* (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก*น ปขก.2710

167 ร.ต.ต. ประพุทธ สุราช รอง สว.(จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1625 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2117

168 ด.ต. ประยุทธ ถนอมสัตย5 ผบ.หมู* (ป.) ดงประคํา จว.พิษณุโลก ปพล.1085 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บุ*งคล	า จว.บึงกาฬ ปนค.3098

169 ด.ต. ประวัติ เกียรตินอก ผบ.หมู* ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0630 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.หนองสองห	อง จว.ขอนแก*น 1405 12202 0679

170 ส.ต.ท. ประสพโชค ทองประไพ ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.1969 ผบ.หมู* (จร.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1982

171 ส.ต.อ. ประสิทธิ์ ศิริยา ผบ.หมู* (นปพ.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 1511 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1132

172 ด.ต. ประเสริฐ พันสาง ผบ.หมู* (สส.) สน.บางรัก 1113 14204 0323 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 12202 0092

173 จ.ส.ต. ปรัชญาพล รู	จริง ผบ.หมู* กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0078 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.ขอนแก*น 1405 12204 0060

174 ส.ต.ท. ปรัฐพงษ5 นาคปOอมฉิน ผบ.หมู* (ป.) สภ.ปากท*า จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1076 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก*น ปขก.1583

175 ส.ต.อ. ปริญญา วิระบุตร ผบ.หมู* (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1771 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*แก	ว จว.อุดรธานี ปขก.1548

176 ด.ต. ปJญญา มีแก	ว ผบ.หมู* (สส.) สภ.บางแก	ว จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0323 ผบ.หมู* (ป.) สภ.โพธิ์ทอง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1514

177 ส.ต.อ. ปJญญา อุ	มบุญ ผบ.หมู* กก.เก็บกู	และตรวจสอบวัตถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 12428 0037 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านดุง จว.อุดรธานี ปอด.4023

178 ส.ต.ท. ปTยนันท5 พระสว*าง ผบ.หมู* (ป.) สภ.พุทธมณฑล 0703 14202 0026 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก*น 1405 12202 0646

179 ด.ต. ปTยะ อุดมศรี ผบ.หมู* (ป.) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ*างทอง ปอท.1197 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม ปมค.2484

180 ส.ต.อ. ปTยะณัฐ งามเหลา ผบ.หมู* (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา ปนม.3287 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี 0412 14202 0446

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

181 ส.ต.อ. ปTยะพงษ5 คําภิรมย5 ผบ.หมู* (ป.) สน.สมเด็จเจ	าพระยา ปน.3-4287 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1091

182 ส.ต.อ. ปTยะวัฏ แสงเกตุ ผบ.หมู* กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0352 ผบ.หมู* (สส.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก*น ปขก.4236

183 ด.ต. ผดุงเดช แฝงจันดา ผบ.หมู* ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0735 ผบ.หมู* (ป.) สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร ปสน.3659

184 ส.ต.อ. พงศกร ภูเลื่อมใส ผบ.หมู* งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0062 ผบ.หมู* (จร.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2640

185 ส.ต.อ. พงศธร ตรีสอน ผบ.หมู* (ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 14202 0095 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ราษฏร5เจริญ จว.มหาสารคาม 1407 12202 0229

186 ส.ต.อ. พงศธร ทองสาร ผบ.หมู* (นปพ.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 14202 1535 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1119

187 ส.ต.ต. พงศ5พณิช กาพล ผบ.หมู* (ป.) สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ ปชย.2191 ผบ.หมู* (จร.) สภ.พล จว.ขอนแก*น ปขก.3810

188 จ.ส.ต. พงศ5วัชระ ทองเหลา ผบ.หมู* ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12407 0117 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.1984

189 ส.ต.อ. พงษ5ดนัย ภู*อาวรณ5 ผบ.หมู* กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0236 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1142

190 ส.ต.อ. พงษ5เทพ ผ*องศาลา ผบ.หมู* (ป.) สภ.แก	งสนามนาง จว.นครราชสีมา ปนม.10645 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.เหล*า จว.มหาสารคาม 1407 12202 0190

191 ด.ต. พงษพัฒน5 รัดแมด ผบ.หมู* (พงว.) สน.หัวหมาก ปน.1-3863 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0266

192 ส.ต.ท. พงษ5ไพโรจน5 จันทะอ*อน ผบ.หมู* (ป.) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ ปชย.2659 ผบ.หมู* (สส.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม 0405 14204 0263

193 ด.ต. พนม อะโคตมี ผบ.หมู* (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0028 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บุ*งคล	า จว.บึงกาฬ ปนค.3102

194 ด.ต. พนมไพร นาละคร ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขาฉกรรจ5 จว.สระแก	ว 0209 14202 0466 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เหล*า จว.มหาสารคาม ปมค.1423

195 ด.ต. พริสร คิสาลัง ผบ.หมู* ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0194 ผบ.หมู* (ป.) สภ.คําม*วง จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2819

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

196 ส.ต.อ. พลวัฒน5 ตากุล ผบ.หมู* (ป.) สภ.อัยเยอร5เวง จว.ยะลา ปยล.-1253 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2747

197 ส.ต.อ. พลวัฒน5 พิลาแดง ผบ.หมู* ฝอ.สพ. 0304 12202 0081 ผบ.หมู* (พงว.) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ5 ปกส.1271

198 ว*าที่ ร.ต.ต. พลสรรค5 วงษ5พุทธิ์ รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0056 รอง สว.(ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2970

199 ส.ต.อ. พันทการณ5 ศรีโวย ผบ.หมู* (นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1171 ผบ.หมู* (ป.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก*น ปขก.2739

200 ด.ต. พิชญา ปJญเศษ ผบ.หมู* ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12204 0755 ผบ.หมู* (สส.) สภ.เมืองสรวง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3542

201 ด.ต. พิชัยพัฒน5 ศรีสถิตย5 ผบ.หมู* (สส.) สน.ร*มเกล	า 1103 14204 0450 ผบ.หมู* (สส.) สภ.ประจักษ5ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14204 0132

202 ส.ต.ท. พิชิตพล อินทะมาตย5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14207 0860 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี ปอด.2381

203 ด.ต. พิทยา ปราบพาล ผบ.หมู* (สส.) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14204 0119 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2983

204 ส.ต.อ. พิทักษ5 ไตยราช ผบ.หมู* (จร.) สน.สําราญราษฎร5 ปน.1-5135 ผบ.หมู* (ป.) สภ.นาแก จว.นครพนม ปนพ.3341

205 ส.ต.อ. พินิจ ทวยธิสุทธิ์ ผบ.หมู* กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ปJตตานี 1909 12202 0330 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ประจักษ5ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 14202 0113

206 ร.ต.ต. หญิง พินิจนันท5 ศุภฤกษ5 รอง สว.(อก.) (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.)สกพ. 0400 12317 0041 รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12301 0031

207 ด.ต. พิษณุ เชื้อกุล ผบ.หมู* กก.ตชด.12 2502 12202 2657 ผบ.หมู* (จร.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก*น 0403 14205 0332

208 ส.ต.อ. พีระพงศ5 พืชหมอ ผบ.หมู* (ป.) สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี ปลบ.3015 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ฆ	องชัย จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0237

209 ส.ต.อ. พูนธรัตน5 ปJญญาพอ ผบ.หมู* (ป.) สน.ลาดกระบัง 1110 14202 0305 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1161

210 ส.ต.อ. ไพบูลย5 แสงทอง ผบ.หมู* (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปJตตานี ปปน.2151 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก*น ปขก.1596

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

211 จ.ส.ต. ไพโรจน5 ลภาสวัสดิ์นันท5 ผบ.หมู* (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-3687 ผบ.หมู* (จร.) สภ.สว*างแดนดิน จว.สกลนคร ปสน.3438

212 ส.ต.ท. ภควัต ตะวังทัน ผบ.หมู* กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0096 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0034

213 ด.ต. ภราดร ฝIายชาวนา ผบ.หมู* (จร.) สน.สมเด็จเจ	าพระยา 1104 14205 0718 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองหนองบัวลําภู ปนร.3021

214 ส.ต.อ. ภัทรกฤต แดงวิบูลย5 ผบ.หมู* (ธร.) สภ.ตุยง จว.ปJตตานี 1909 12301 1114 ผบ.หมู* (จร.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2138

215 ส.ต.อ. ภาณุพงศ5 นาศา ผบ.หมู* กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0056 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปนร.2988

216 จ.ส.ต. ภานุพงษ5 นากองศรี ผบ.หมู* (ป.) สน.ท*าพระ 1114 14202 0606 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี ปอด.2533

217 ส.ต.อ. ภานุพงษ5 ศรีแก	วน้ําใสย5 ผบ.หมู* (พงว.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5114 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขวาใหญ* จว.มหาสารคาม ปมค.977

218 ส.ต.อ. ภินัย วังพิมูล ผบ.หมู* (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 0235 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ร*องคํา จว.กาฬสินธุ5 ปกส.3202

219 ส.ต.อ. ภุชงค5 ประมนต5 ผบ.หมู* (ป.) สน.ลาดกระบัง 1110 14202 0306 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก*น ปขก.2927

220 ด.ต. มงคล พิรุณ ผบ.หมู* (ป.) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ*างทอง ปอท.1233 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ปทุมรัตต5 จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3568

221 ด.ต. มณีกาพย5 สีนวนนอก ผบ.หมู* กลุ*มงานเก็บกู	วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1153 ผบ.หมู* (สส.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก*น ปขก.3364

222 ด.ต. มนตรี ชินภักดี ผบ.หมู* (ป.) สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย5 ปบร.4391 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม ปมค.2370

223 ด.ต. มนตรี ราศรี ผบ.หมู* (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3841 ผบ.หมู* (สส.) สภ.ศรีเชียงใหม* จว.หนองคาย ปนค.2392

224 ส.ต.ท. มนตรี โลหา ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าตูม จว.สุรินทร5 ปสร.3205 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.วาปRปทุม จว.มหาสารคาม 1407 12202 0231

225 ส.ต.อ. มนตรี ศรีกรมราช ผบ.หมู* (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0668 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านบัวขาว จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1299

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

226 ร.ต.ท. มโน สุวรรณชนะ รอง สว.(ป.) สภ.กะทู	 จว.ภูเก็ต 0806 14202 0121 รอง สว.(ป.) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู ปอด.3503

227 ด.ต. มานพ บัวทอง ผบ.หมู* (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-7034 ผบ.หมู* (จร.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก*น ปขก.3394

228 ส.ต.ท. มานะกิจ มวลมนตรี ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าตูม จว.สุรินทร5 ปสร.3218 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 1407 12202 0195

229 ส.ต.ต. ยศอนันต5 สิมมาพิมพ5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร5 ปสร.3656 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศรีเชียงใหม* จว.หนองคาย ปนค.2367

230 ส.ต.ท. ยุทธการ ปJกกาวะเล ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองแขม ปน.3-5505 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 12202 0171

231 ส.ต.อ. ยุทธนา ลาภบุญส*งเสริม ผบ.หมู* (จร.) งานศูนย5ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12205 1487 ผบ.หมู* (จร.) สภ.พล จว.ขอนแก*น ปขก.3800

232 ด.ต. โยทิน คําพึง ผบ.หมู* (สส.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14204 0503 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ภูหลวง จว.เลย ปลย.2515

233 ด.ต. โยธิน มะลิไมย5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.แก*งหางแมว จว.จันทบุรี ปจบ.1414 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สหัสขันธ5 จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2678

234 ส.ต.อ. รณชัย ชื่นชม ผบ.หมู* (ป.) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี ปนบ.1025 ผบ.หมู* (ป.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2588

235 ด.ต. รณชัย ไพบูลย5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสระแก	ว ปปจ.3049 ผบ.หมู* (ป.) สภ.โพนทราย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3663

236 ส.ต.อ. รพีพัฒน5 แสงสว*าง ผบ.หมู* (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0098 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2448

237 ส.ต.อ. รังสรรค5 จันทะโม ผบ.หมู* (สส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3473 ผบ.หมู* (สส.) สภ.เฝOาไร* จว.หนองคาย 0410 14204 0443

238 ด.ต. รัชนัย อินทร5สูงเนิน ผบ.หมู* กก.4 บก.สอท.3 3304 12204 0105 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 1414 12202 0210

239 ด.ต. รุ*งศิลป[ ยลวิชัย ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 14202 0187 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ลําปาว จว.กาฬสินธุ5 ปกส.1226

240 ด.ต. เรืองฤทธิ์ เพ็งจางค5 ผบ.หมู* (จร.) สน.ห	วยขวาง ปน.1-3370 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก*น 1405 12202 0648

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

241 ส.ต.อ. ฤชา โยธานันท5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1879 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3068

242 ส.ต.อ. ลิขสิทธิ์ สีเทา ผบ.หมู* (จร.) สน.สามเสน ปน.1-5816 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2389

243 ส.ต.ท. วชิรวิทย5 กระจ*างจันทร5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี ปลบ.2977 ผบ.หมู* (สส.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3470

244 ส.ต.ท. วรงค5กร โกสิงห5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านแก	ง อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ ปชย.1467 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร ปสน.2949

245 ร.ต.ต. วรรณลภย5 ศรีแพง รอง สว.(จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2660 รอง สว.(สส.) สภ.หน*อม จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1688

246 ส.ต.ท. วรวุฒิ รังศรีแก	ว ผบ.หมู* (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4127 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1477

247 ส.ต.อ. วรวุฒิ วงค5บุตร ผบ.หมู* (นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1160 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี ปอด.2349

248 จ.ส.ต. วรวุธ หนอสีหา ผบ.หมู* (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2970 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม ปมค.2771

249 ส.ต.อ. วรเวช สีสังชุม ผบ.หมู* (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0173 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าตูม จว.มหาสารคาม ปมค.926

250 ส.ต.ต. วรัญ\ู พานา ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร5 ปสร.1966 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2586

251 ส.ต.ท. วัชรพงศ5 แสนพาน ผบ.หมู* (ป.) สภ.อินทร5บุรี จว.สิงห5บุรี ปสห.703 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2605

252 จ.ส.ต. วัชรพงษ5 พรมโคตร ผบ.หมู* งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1032 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก*น ปขก.3045

253 ส.ต.ท. วัชระ คะสุวรรณ ผบ.หมู* (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1627 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก*น ปขก.1589

254 ส.ต.ท. วัชรากร โบราณกุล ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.1623 ผบ.หมู* (ป.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2586

255 ด.ต. วิฑูรย5 นาถศรีทา ผบ.หมู* (จร.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14205 0180 ผบ.หมู* (ป.) สภ.คําตากล	า จว.สกลนคร ปสน.3626

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

256 ส.ต.ท. วิทยา บุดสีสวย ผบ.หมู* (ป.) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี ปสบ.2225 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เปSอยน	อย จว.ขอนแก*น ปขก.3828

257 ด.ต. วินัย มีครองแบ*ง ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองนครปฐม ปนฐ.1843 ผบ.หมู* (จร.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก*น ปขก.3401

258 ด.ต. วิมาน สัพโส ผบ.หมู* กก.ตชด.23 2503 12202 5140 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร ปสน.2724

259 ส.ต.ท. วิรัตน5 เกตุภูงา ผบ.หมู* (ป.) สภ.แก*งคอย จว.สระบุรี ปสบ.1182 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1102

260 ส.ต.อ. วิศิษฎ5 ตึกสุอินทร5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14202 0174 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าบ*อ จว.หนองคาย ปนค.2520

261 ส.ต.อ. วิษณุ นาถมทอง ผบ.หมู* กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0127 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ5 ปกส.1718

262 ส.ต.อ. วิษณุ เหชัยภูมิ ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สน.บางโพ 1003 12202 0112 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านไผ* จว.ขอนแก*น ปขก.2324

263 ด.ต. วีรพันธ5 จันทร5โสม ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองตราด จว.ตราด 0205 14202 0194 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1939

264 ส.ต.อ. วีรวัฒน5 ชาวสระใคร ผบ.หมู* ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0279 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี ปอด.3128

265 ด.ต. วีระชัย บุญรินทร5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สังขะ จว.สุรินทร5 ปสร.2688 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ชนบท จว.ขอนแก*น ปขก.2223

266 ส.ต.อ. วุฒิชัย เลขนอก ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ปสส.494 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2290

267 ส.ต.อ. วุฒิพงษ5 บัวสิงห5 ผบ.หมู* ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย5รวมข*าว บก.สปพ. 1013 12202 0295 ผบ.หมู* ฝอ.ภ.จว.ร	อยเอ็ด 1409 12301 0016

268 ส.ต.ต. ศตวรรษ เกษโสภา ผบ.หมู* ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 12202 0013 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*แก	ว จว.อุดรธานี ปขก.1547

269 ส.ต.ท. ศตวรรษ สายทัน ผบ.หมู* ฝอ.บก.ปพ. 2113 12301 0028 ผบ.หมู* (สส.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.2083

270 ส.ต.อ. ศรัณย5 พิลาเดช ผบ.หมู* (ป.) สภ.ลําใหม* จว.ยะลา ปยล.-1210 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม 1407 12202 0197

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

271 จ.ส.ต. ศราวุฒิ กล่ําบัว ผบ.หมู* (สส.) สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 14204 0255 ผบ.หมู* (ป.) สภ.แวงใหญ* จว.ขอนแก*น ปขก.3524

272 ด.ต. ศรีสุวรรณ หันสา ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0087 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก*น ปขก.4068

273 ส.ต.ท. ศักดิ์ดา บัวลอย ผบ.หมู* (ป.) สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1133 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0267

274 ส.ต.อ. ศักดิ์สกล ศรีหล	า ผบ.หมู* (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14207 0746 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3049

275 ส.ต.ท. ศาสตรา ปJญญาวงษ5 ผบ.หมู* ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 12202 0019 ผบ.หมู* (ป.) สภ.นิคมคําสร	อย จว.มุกดาหาร ปมห.1230

276 ส.ต.ต. ศิรพงศ5 แสนสุภา ผบ.หมู* กก.วิเคราะห5ขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 3304 12204 0139 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0069

277 ส.ต.อ. ศิวพงศ5 ศรีสงเปลือย ผบ.หมู* (ป.) สน.ท*าพระ ปน.3-2791 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.1999

278 ส.ต.ต. ศิวัช เครือบุญ ผบ.หมู* (ป.) สภ.ห	วยยาง อ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ ปชย.1311 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านเทื่อม จว.อุดรธานี ปอด.1519

279 ส.ต.ท. ศุภกร อยู*กล่ํา ผบ.หมู* (ป.) สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย5 ปบร.1564 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2320

280 ส.ต.ท. ศุภฤกษ5 แข็งขัน ผบ.หมู* (ป.) สภ.ทุ*งหลวง จว.ราชบุรี ปรบ.918 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กระนวน จว.ขอนแก*น ปขก.2860

281 ส.ต.ท. ศุภวิชญ5 ผาบสิมมา ผบ.หมู* งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1799 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก*น 0403 14202 0337

282 ส.ต.อ. สถาพร โคตโสภา ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สน.คลองตัน ปน.2-3600 ผบ.หมู* (สส.) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2339

283 ด.ต. สนิตย5 ประชาโชติ ผบ.หมู* กก.ม	าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1517 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ร*องคํา จว.กาฬสินธุ5 ปกส.3241

284 ด.ต. สนิท อรอินทร5 ผบ.หมู* ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0720 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศรีเชียงใหม* จว.หนองคาย ปนค.2368

285 ร.ต.ต. สมเกียรติ พรรณราย รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ5 กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0111 รอง สว.(ป.) สภ.เจริญศิลป[ จว.สกลนคร ปสน.3456

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

286 ด.ต. สมควร จรรยากรณ5 ผบ.หมู* กก.ตชด.44 2505 12202 7190 ผบ.หมู* (ป.) สภ.วังยาง จว.นครพนม ปนพ.2019

287 ส.ต.อ. สมชัย ภูมิเขต ผบ.หมู* กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0366 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ทุ*งเขาหลวง จว.ร	อยเอ็ด 0407 14202 0158

288 ด.ต. สมชาย หาญชัย ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าแซะ จว.ชุมพร ปชพ.1612 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เปSอยน	อย จว.ขอนแก*น ปขก.3868

289 ส.ต.อ. สมัย สีจันทร5 ผบ.หมู* กลุ*มงานจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ ผก. 0205 12301 0029 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 12202 0054

290 ส.ต.อ. สรยุทธ เวียงยศ ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สน.ยานนาวา ปศ.3630 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก*น 0403 14202 0252

291 ด.ต. สราวุฒิ บัวคําภู ผบ.หมู* ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย5รวมข*าว บก.สปพ. 1013 12202 0248 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.ฆ	องชัย จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0234

292 ส.ต.ท. สราวุฒิ หารัญดา ผบ.หมู* (ป.) สภ.แก*งคอย จว.สระบุรี ปสบ.1185 ผบ.หมู* (ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.2012

293 ด.ต. สราวุธ ทองดีนอก ผบ.หมู* กก.3 บก.ป. 2102 12202 0367 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2308

294 ด.ต. สราวุธ วรดิษฐวงษ5 ผบ.หมู* (สส.) สน.คลองตัน ปน.2-3595 ผบ.หมู* (จร.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.2186

295 ส.ต.ท. สราวุธ สิงห5ชู ผบ.หมู* งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0306 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก*น ปขก.2922

296 ส.ต.อ. สหรัฐ บุญไชโย ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1041 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1069

297 ส.ต.ท. สหรัฐ เยาวเรศ ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1000 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2623

298 ว*าที่ ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ ศรีพารา รอง สว.(จร.) สน.วังทองหลาง 1102 14205 0390 รอง สว.(ป.) สภ.เหล*า จว.มหาสารคาม ปมค.1452

299 จ.ส.ต. สานิต สีหานู ผบ.หมู* กก.ตชด.24 2503 12202 6001 ผบ.หมู* (ป.) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก*น ปขก.4169

300 ส.ต.อ. สิทธิชัย สายสุริย5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.วังน	อย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2959 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุฉินารายณ5 จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2967

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

301 ส.ต.อ. สิทธินันท5 นามลิวัลย5 ผบ.หมู* (จร.) สน.บางกอกน	อย ปน.3-4977 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ห	วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ5 ปกส.3038

302 จ.ส.ต. สิทธิ์ประเสริฐ ศรีมุล ผบ.หมู* (ป.) สน.เตาปูน 1109 14202 0469 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุฉินารายณ5 จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2935

303 ด.ต. สิทธิพร อันทะปJญญา ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0040 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ ปนค.1401

304 ด.ต. สิทธิศักดิ์ จุติชัย ผบ.หมู* กลุ*มงานเก็บกู	วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1058 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านแฮด จว.ขอนแก*น 0403 14202 0225

305 ส.ต.ท. สิทธิศักดิ์ วงษ5โพย ผบ.หมู* (ป.) สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ปรบ.1611 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก*น 0403 14202 0021

306 ส.ต.อ. สิริพันธ5 ทองนุช ผบ.หมู* (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1498 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 1407 12202 0214

307 ด.ต. สิริโรจน5 สังฆะมณี ผบ.หมู* ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0038 ผบ.หมู* (จร.) สภ.เสลภูมิ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2717

308 ด.ต. หญิง สุกฤตา คําวิเชียรบงกช ผบ.หมู* (ป.) สภ.อุดมทรัพย5 จว.นครราชสีมา ปนม.2911 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 1414 12202 0221

309 ด.ต. สุขุมวิทย5 โพธิ์ศรี ผบ.หมู* (จร.) สน.บึงกุ*ม 1102 14205 0740 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก*น ปขก.2928

310 ร.ต.ท. สุจิตต5 บุตดาวเวียง รอง สว.(ป.) สภ.เกาะช	าง จว.เชียงราย ปชร.4066 รอง สว.(ป.) สภ.แวงน	อย จว.ขอนแก*น ปขก.3602

311 ส.ต.ท. สุจิตรชัยพันธุ5 วันจันทร5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ซับใหญ* จว.ชัยภูมิ 0302 14202 0049 ผบ.หมู* (ป.) สภ.โพนทราย จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3675

312 ร.ต.อ. สุชาติ ผิวโพธิ์ รอง สว.(อก.) ฝอ.กต.7 0808 12304 0003 รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 12301 0003

313 ด.ต. สุชาติ ศรีเตชะ ผบ.หมู* (สส.) สน.หนองค	างพลู 1104 14204 0476 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.พล จว.ขอนแก*น 1405 12202 0631

314 ส.ต.อ. สุทธิชัย วิเศษษา ผบ.หมู* งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1988 ผบ.หมู* (จร.) สภ.พระยืน จว.ขอนแก*น ปขก.4053

315 ด.ต. สุทธิพร แก	วมูลกิจ ผบ.หมู* ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0746 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุมภวาปR จว.อุดรธานี ปอด.2315

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

316 ด.ต. สุทธิรักษ5 นาก	อนทอง ผบ.หมู* (สส.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4588 ผบ.หมู* กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0106

317 ด.ต. สุปJน ตากุด ผบ.หมู* กก.ตชด.24 2503 12202 5961 ผบ.หมู* (ป.) สภ.คําม*วง จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2817

318 ด.ต. สุภัค ทําทิพย5 ผบ.หมู* กก.ตชด.22 2503 12202 2770 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก*น ปขก.2619

319 ด.ต. สุภาชัย นิลมาตย5 ผบ.หมู* (สส.) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1388 ผบ.หมู* (จร.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.2141

320 ส.ต.อ. สุรไกร อุไรแข ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านด*าน จว.บุรีรัมย5 ปบร.1468 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ปอด.2183

321 ส.ต.อ. สุรชัย อารีสนั่น ผบ.หมู* (ป.) สภ.บางแก	ว จว.สมุทรปราการ ปสป.2218 ผบ.หมู* (ป.) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3444

322 ส.ต.อ. สุรพงษ5 พรรณขาม ผบ.หมู* (จร.) สน.บุปผาราม ปน.3-3347 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ5 ปกส.1753

323 ด.ต. สุรพงษ5 สีดาชมภู ผบ.หมู* (ป.) สภ.กระทุ*มแบน จว.สมุทรสาคร ปสค.828 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กู*ทอง จว.มหาสารคาม 1407 12202 0199

324 ด.ต. สุรศักดิ์ โกะสูงเนิน ผบ.หมู* (ป.) สภ.บางแก	ว จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0343 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู ปอด.2759

325 ส.ต.ต. สุรศักดิ์ ปJกอินทรีย5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร5 ปสร.1979 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ราษฏร5เจริญ จว.มหาสารคาม ปมค.1248

326 ส.ต.อ. สุริยา พงพันนา ผบ.หมู* (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-7224 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 12202 0216

327 ด.ต. สุริยา ลาเนตร5 ผบ.หมู* กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1150 ผบ.หมู* (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก*น 1405 12202 0630

328 ส.ต.อ. สุริยา ศรีนาค ผบ.หมู* กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0251 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.2066

329 ส.ต.อ. สุริยา สมณะ ผบ.หมู* (นปพ.) สภ.เจาะไอร	อง จว.นราธิวาส 0903 14202 1661 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองบึงกาฬ ปนค.2460

330 จ.ส.ต. สุริยาวุฒิ จองปOอ ผบ.หมู* (นปพ.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1571 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร ปมห.1544

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

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



บัญชีแนบท	ายคําสั่ง ภ.4 ที่ 318/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

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

331 ด.ต. สุวิช ประทุมดวง ผบ.หมู* กก.ตชด.23 2503 12202 4242 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สว*าง จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1388

332 ส.ต.ท. สุวิชชา จําปาไชย ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง 0208 14202 0422 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองขอนแก*น ปขก.1928

333 ด.ต. สุวิทย5 กองคํา ผบ.หมู* (ป.)สภ.บ	านค*าย จว.ระยอง ปรย.1656 ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านกลาง จว.นครพนม ปนพ.-1882

334 ด.ต. สุวิทย5 มะปราง ผบ.หมู* (ป.) สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแก	ว ปปจ.3845 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หน*อม จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1662

335 จ.ส.ต. อดิวัฒน5 เมืองโคตร ผบ.หมู* ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0189 ผบ.หมู* (ป.) สภ.หว	านใหญ* จว.มุกดาหาร ปมห.1672

336 ส.ต.ท. อนันดา ม*วงนาวงษ5 ผบ.หมู* (จร.) สน.ห	วยขวาง 1102 14205 1613 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ท*าพระ จว.ขอนแก*น 1405 12202 0257

337 ด.ต. อนันต5 ญาณกาย ผบ.หมู* กก.ตชด.23 2503 12202 4775 ผบ.หมู* (ป.) สภ.สหัสขันธ5 จว.กาฬสินธุ5 ปกส.2693

338 ส.ต.อ. อนันต5ชัย ใยทร ผบ.หมู* (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0444 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก*น 0403 14202 0043

339 ส.ต.ท. อภิชาติ นุสีวอ ผบ.หมู* (ป.) สภ.โพธิ์ทอง จว.อ*างทอง ปอท.1019 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1902

340 ส.ต.อ. อภินันท5 บุญตา ผบ.หมู* (ป.) สภ.เลิงนกทา ปยส.1541 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2187

341 ส.ต.ท. อภิสิทธ5 เหมุไทย ผบ.หมู* (ป.) สภ.บ	านคา จว.ราชบุรี 0706 14202 0060 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1945

342 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ นิจการ ผบ.หมู* (จร.) สน.พหลโยธิน ปน.1-7514 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2823

343 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ ประหา ผบ.หมู* (ป.) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี ปลบ.1600 ผบ.หมู* (พงว.) สภ.เชียงใหม* จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.1441

344 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ วัลวาลย5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม ปสส.722 ผบ.หมู* (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4193

345 ร.ต.ท. อภิสิทธิ์ สิทธิศรี รอง สว.(ส.) สน.สําราญราษฎร5 ปน.1-5120 รอง สว.(ป.) สภ.พนมไพร จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.3066

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

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
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346 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ เหล*าน้ําใส ผบ.หมู* ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย5รวมข*าว บก.สปพ. 1013 12202 0331 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.1966

347 จ.ส.ต. อรรถกานต5 หารภูมิ ผบ.หมู* (ป.) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี ปชบ.2665 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2284

348 ส.ต.ต. อรรถชัย ดอนพะลัด ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร5 ปสร.1978 ผบ.หมู* (ผช.พงส) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 1407 12202 0210

349 จ.ส.ต. อรรถพล น	อยเสนา ผบ.หมู* (ป.) สน.ท*าพระ 1114 14202 0607 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปนค.1939

350 ร.ต.ต. อรรถรัฐ ภูมิฐาน รอง สว.(จร.) สน.ดุสิต ปน.1-7344 รอง สว.(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร	อยเอ็ด 1409 12202 0326

351 จ.ส.ต. อริญชย5 จันทะแสน ผบ.หมู* (ป.) กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 12202 0058 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.กุฉินารายณ5 จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0164

352 ด.ต. อรุณ เกษมรักษ5 ผบ.หมู* กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12207 2446 ผบ.หมู* (ผช.พงส.) สภ.ราษฎร5เจริญ จว.มหาสารคาม 1407 12202 0186

353 ส.ต.อ. อัครเดช กลิ่นอุบล ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี ปปท.1173 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม ปนพ.3183

354 ส.ต.ท. อัตพล ศิริวงศ5 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ปปท.1299 ผบ.หมู* (ป.) สภ.นาหว	า จว.นครพนม ปนพ.2988

355 ส.ต.อ. อาทิตย5 ผ*องแผ	ว ผบ.หมู* (ป.) ฝอ.บก.น.8 1010 12202 0043 ผบ.หมู* (ป.) สภ.แวงใหญ* จว.ขอนแก*น 1405 12202 0659

356 ส.ต.ท. อานนท5 แก	วดวงตา ผบ.หมู* (ป.) สภ.ค*ายบางระจัน จว.สิงห5บุรี ปสห.1081 ผบ.หมู* (สส.) สภ.บ	านฝาง จว.ขอนแก*น 0403 14204 0527

357 ส.ต.ท. อานนท5 พิระภาค ผบ.หมู* (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร5 จว.นนทบุรี 1105 12202 0301 ผบ.หมู* (ป.) สภ.เมืองร	อยเอ็ด ปรอ.2091

358 ส.ต.อ. อานุภาพ ภูนาคํา ผบ.หมู* (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2170 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ฆ	องชัย จว.กาฬสินธุ5 1404 12202 0236

359 จ.ส.ต. อํานวย ยางสุข ผบ.หมู* (ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี ปสบ.1579 ผบ.หมู* (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2317

360 ด.ต. หญิง อํานวยพร ศิริมณี ผบ.หมู* ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 12301 0290 ผบ.หมู* ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12301 0014

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

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
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361 ว าที่ ร.ต.ต. อําพรศักดิ์ จันลาเศษ รอง สว.(จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0613 รอง สว.(ป.) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร ปสน.2885

362 ร.ต.ต. อําพล คํามาพันธ3 รอง สว.(อก.) งานตรวจสอบใบสั่งค	างชําระ กก.3 บก.จร. 1002 12301 1438 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0228

363 จ.ส.ต. อิสรภาพ จันทศิลป7 ผบ.หมู  ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0078 ผบ.หมู  (ป.) สภ.หนองพอก จว.ร	อยเอ็ด ปรอ.2562

364 ด.ต. อิสระ ไพจิตรโยธี ผบ.หมู  (ป.) สภ.บ	านโคก จว.เพชรบูรณ3 ปพช.1285. ผบ.หมู  (ป.) สภ.เมืองสกลนคร 0409 14202 0396

365 ร.ต.ต. อุดม พอศรี รอง สว.(ป.) สน.ท าข	าม ปน.3-2698 รอง สว.(ป.) สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 0406 14202 0016

366 จ.ส.ต. เอกพงศ3 ไขคํา ผบ.หมู  กก.ตชด.23 2503 12202 4165 ผบ.หมู  (สตร.) สภ.โพนงาม จว.สกลนคร ปสน.1863

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

( เกื้อกมล ดวงประทีป )
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