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ค าส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๕ 

ท่ี ๒59/๒๕๖๒ 
เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 

................................................................................. 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ประกอบค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจระดับผู้บังคับหมู่  
จ านวน  555  ราย ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท้ายค าส่ังนี้ 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่ ตั้งแต่  
วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

   (ลงชื่อ) พลต ารวจโท มนตรี  สัมบุณณานนท์ 
                          ( มนตรี  สัมบุณณานนท์ ) 
                        ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๕ 

     
 

 

 

 

 

   ส ำเนำถูกต้อง 
 

พันต ำรวจโท 
        (เมษยน  รัตนถำวร) 

สำรวัตร ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร  
         ต ำรวจภูธรภำค 5 
       30 มิถุนำยน 2562 

 

 

 
 



หน้าที ่1 จาก 33 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
1 ด.ต. กมล ตามยุทธ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1468 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0198
2 ด.ต. กฤต  อินต๊ะปาน ผบ.หมู(่สส.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5984 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0049
3 ด.ต. กฤตกร ต๊ะน้อย ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4269 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0314
4 ด.ต. กฤษณะ สิมทะราช ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0140 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1008
5 ด.ต. กาญจน์เกียรติ  แสงจันทร์ ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.หมอกจ าแป ่จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0138 ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1935
6 ด.ต. กิจจ์สุเทพ(สุเทพ) เก่งการท า ผบ.หมู(่จร.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14205 0130 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0094
7 ด.ต. กิจติกร ไชยวดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0652 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย ปชร.4134
8 ด.ต. กิตติพงษ์ ไชยเชษฐ ผบ.หมู(่ชส) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0113 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0059
9 ด.ต. กิตินาท ปาใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1004 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0180

10 ด.ต. กิติพงษ์ ยศอุโมงค์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0133 ผบ.หมู.่(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0750
11 ด.ต. กีรติ เจริญกาศ ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง ปนน.2588 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1757
12 ด.ต. กู้ชาติ วรรณวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0678 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0076
13 ด.ต. เกรียงไกร ไชยล้ินฟ้า ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2268 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2326
14 ด.ต. เกรียงศักด์ิ พงษ์เขียว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.836 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0173
15 ด.ต. ไกร เวียงนาค ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0083 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0216
16 ด.ต. ไกรสร บุญดวง ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2546 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2263

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5  ที ่  259/2562  ลงวันที ่ 30  มถุินำยน 2562

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

                     พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.



หน้าที ่2 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
17 ด.ต. ขจร พันธุอ์ุดมศักด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2009 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3739
18 ด.ต. ขวัญชัย ต๊ิบบุญเรือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.955 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 12202 0208
19 ด.ต. คมกริช สุริยวงศ์ ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12205 0316 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1613
20 ด.ต. คมภูศิษฐ์ ธนดาวพิจารณ์ ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0334 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0748
21 ด.ต. จรัญ เทพสืบ ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0124 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1013
22 ด.ต. จรัญ แผ่นทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14202 0086 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 1507 12202 0227
23 ด.ต. จักเพชร เทพชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1270 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2965
24 ด.ต. จักรพันธ์ บุญเลิศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5439 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5550
25 ด.ต. จักรพันธ์ แสนอินปัน๋ ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12204 0044 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ร่องเคาะ จว.ล าปาง ปลป.1150
26 ด.ต. จักริน ไชยรังษี ผบ.หมู(่สส.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4640 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0126
27 ด.ต. จักรี ปราบหงษ์ ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0279 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1466
28 ด.ต. จามร เมืองยศ ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2426 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปนร.3382
29 ด.ต. จ านงค์ กิตติธราสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0146 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 14202 0233
30 ด.ต. จ ารัส วรรณพรหม ผบ.หมู(่พงว.) สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.768 ผบ.หมู(่ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2149
31 ด.ต.หญิง จินตนา บรรจง ผบ.หมู(่ส.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1700 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1672
32 ด.ต. จิรัฎฐ์  ปัญญาแดง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.615 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0863
33 ด.ต. จีระศักด์ิ ฟูศรี ผบ.หมู(่สส.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5480 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2289

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่3 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
34 ด.ต. เจตน์ชัย วังสมบัติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0285 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0361
35 ด.ต. ฉัตรพิสูทธิ ์ปัญญากุลารักษ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปนร.3382 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2409
36 ด.ต. ชญาน์วัติ ผัสดา ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3887 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3848
37 ด.ต. ชนก ชมภูศรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2409 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0147
38 ด.ต. ชยพล สักแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2882 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14202 0049
39 ด.ต. ชยพันธ์  ถนอมชาติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3497 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0284
40 ด.ต. ชรินทร์ บุญธรรม ผบ.หมู่(ผช.พงส.) สภ.นิคมอตุสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0118 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0148
41 ด.ต. ชลธร ชัยลอม ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4637 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4494
42 ด.ต. ชัชนันท์ นิลคง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 14202 0437 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0173
43 ด.ต. ชัชวาล ธรรมสอน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0147 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2266
44 ด.ต. ชัชวาลย์ ส าเภา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2291 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 12202 0269
45 ด.ต. ชัยกร จันธิมา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0109 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0862
46 ด.ต. ชัยณรงค์ ศรีวรรณะ ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2340 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0588
47 ด.ต. ชัยรัตน์ ขุนน้ า ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12204 0170 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0145
48 ด.ต. ชัยโรจน์ ชัยทองค า ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0335 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0320
49 ด.ต. ชัยวัฒน์ ปัญญาไศย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน 0504 14202 0467 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1634
50 ด.ต. ชัยวัฒน์ ยาวิละ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0148 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน ปลพ.1557

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าที ่4 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
51 ด.ต. ชาญชัย เลขกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3989 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปชม.3334
52 ด.ต. ชาญวิท ภาชนะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0166 ผบ.หมู.่(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0104
53 ด.ต. ชุมพล(พีรวิชญ)์ ปิตากรุณา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4239 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0302
54 ด.ต. เชิด ตะวันแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2032 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2081
55 ด.ต. โชคชัย กลับวงษ์ ผบ.หมู่(จร.) สภ.นคิมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12205 0195 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12204 0220
56 ด.ต. ฐานนันดร โรจนอุดมพร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.994 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 12202 0206
57 ด.ต. ฐาปนภาคย์  ศิริผล ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0018 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0860
58 ด.ต. ณชพล สุจา ผบ.หมู(่ธร.) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0484 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0363
59 ด.ต.หญิง ณพิชญา  กันทะหงส์ ผบ.หมู(่สส.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1820 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0215
60 ด.ต. ณภัทร ปราณีชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0130 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12202 0068
61 ด.ต. ณรงค์ วงค์กันตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เรือง จว.น่าน ปนน.1085 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 14202 0369
62 ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ เชื้อเมืองพาน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4265 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0333
63 ด.ต. ณัฐชนม์ ฟองศิริ ผบ.หมู(่ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4679 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5785
64 ด.ต. ณัฐวุฒิ คุณยศยิ่ง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5803 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0800
65 ด.ต. ด ารงค์ ค าภิโล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0779 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0390
66 ด.ต. แดน กิ่งก้าน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1388 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา 1507 12202 0216
67 ด.ต. ตฤณ นามเมือง ผบ.หมู(่สส.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0378 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0143

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่5 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
68 ด.ต. ต้ังธงชัย ไถงตระกูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3479 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0310
69 ด.ต. ทนงศักด์ิ ไชยทิพย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2154 ผบ.หมู(่ป.) สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0523
70 ด.ต. ทรงพล พุทธจง ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0077 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0405
71 ด.ต. ทรงพล ลาภวิจิตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.937 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0167
72 ด.ต. ทรงศักด์ิ โยงยศ ผบ.หมู(่จร.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1709 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1671
73 ด.ต. ทวีป ชีวาชุติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0083 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0013
74 ด.ต. ทวีศักด์ิ วงศ์ใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3212 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2882
75 ด.ต. ทศพล อูปเสาร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0042 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.772
76 ด.ต. เทพฤทธิ ์พรหมมา ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0012 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0791
77 ด.ต. ธงศักด์ิ นิธิสารัตถกุล ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0210 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0077
78 ด.ต. ธณกฤษ อยู่สงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1225 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0052
79 ด.ต. ธนาธิป กาต๊ิบ ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3658 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา 0505 14202 0231
80 ด.ต. ธนู กาศสกูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1015 ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2248
81 ด.ต. ธราดร หงษาวงษ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1298 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2156
82 ด.ต. ธฤตวัต รักนา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0157 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0678
83 ด.ต. ธวัชชัย ค าเงิน ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3889 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3850
84 ด.ต. ธีรพัฒน์ โสภา ผบ.หมู(่สส.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5753 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6528

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)



หน้าที ่6 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
85 ด.ต. นครินทร์ ศรีหมอก ผบ.หมู(่ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6164 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0053
86 ด.ต. นพดล เชื้อประสาท ผบ.หมู(่ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2750 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3176
87 ด.ต. นพดล ยามี ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2819 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1428
88 ด.ต. นพรัตน์ ยะจอม ผบ.หมู(่พงว.) สภ.ก้อ จว.ล าพูน ปลพ.781 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 12301 0025
89 ด.ต. นรินทร์ ลอยมูล ผบ.หมู่(จร.) สภ.นคิมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12205 0194 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0214
90 ด.ต. นรินทร์ชัย อินทรรุจิกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0165 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1760
91 ด.ต. นวธร โพธิแ์ก้ว ผบ.หมู(่สส.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6544 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6522
92 ด.ต.หญิง นันทนา นันศิริ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4517 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0413
93 ด.ต. นันทพงศ์ ทอดเสียง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0195 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 14202 0221
94 ด.ต. นิกร บุญท้าวราช ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5931 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0045
95 ด.ต. นิคม สมแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4801 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3854
96 ด.ต. นิธิทัต วันทมาตย์ ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปศ.5536 ผบ.หมู(่พงว.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0211
97 ด.ต. นิยม อินทรวิจิตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0169 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0226
98 ด.ต. นิเวศน์ ไชยค า ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1346 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14204 0089
99 ด.ต. บดินทร์ สีเหลือง ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0142 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0334

100 ด.ต. บรรจง วงค์ดาว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1616 ผบ.หมู(่พงว.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0136
101 ด.ต. บรรเจิด งานดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1184 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0178

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่7 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
102 ด.ต. บัญชา ค าขาว ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2014 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ 1508 12202 0242
103 ด.ต. บัณฑิต ทิศธรรม ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1311 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3808
104 ด.ต. บุญเชิด  สิริพิศุทธิภาคย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6202 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5541
105 ด.ต. บุญธรรม  หม้อสีใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1340 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 14202 0474
106 ด.ต. บุญฤทธิ ์สายถิ่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1748 ผบ.หมู(่พงว.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0143
107 ด.ต. บุญวาทย์ อุ่นค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3088 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1270
108 ด.ต. ปฐมศักด์ิ วรรณสุทธิ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1229 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0213
109 ด.ต. ปดิศ เชียงวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ ปพร.2162 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 0506 14202 0118
110 ด.ต. ปรมินทร์ วงค์เวียน ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5092 ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 14204 0102
111 ด.ต. ประจวบ ศรีสงัด ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0057 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1261
112 ด.ต. ประชัญ กันไชยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3494 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3268
113 ด.ต. ประทีป เมืองมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1771 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 12202 0223
114 ด.ต. ประพันธ์ พงศ์กาสอ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 14202 0401 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0381
115 ด.ต. ประพิญ กันทะ ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.เรือง จว.น่าน ปนน.1117 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1471
116 ด.ต. ประยูร ชินชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5127 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0174
117 ด.ต. ประสงค์ พิภา ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1236 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1813
118 ด.ต. ประสิทธิ ์ใจชุ่มใจ ผบ.หมู(่จร.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14205 0148 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0107

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่8 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
119 ด.ต. ประสิทธิ ์ทาสุวรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2889 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.818
120 ด.ต. ประสิทธิ ์เพชรแกมแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2646 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1920
121 ด.ต.หญิง ปรานอม แสงแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1725 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0139
122 ด.ต. ปิยวัชร สืบสุโกศล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1672 ผบ.หมู(่จร.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12205 0199
123 ด.ต. ปิยะนันต์ หน่อแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1627 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ปง จว.พะเยา 1507 12202 0221
124 ด.ต. ปุณยวัจน์  เครือนวล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2592 ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.สรอย จว.แพร่ 0506 14202 0127
125 ด.ต. ผดล กุมาลี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1628 ผบ.หมู.่(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0108
126 ด.ต. พงษ์พินิจ ค าฮอม ผบ.หมู(่ธร.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4009 ผบ.หมู(่ธร.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3241
127 ด.ต. พจนุ สิริพุทธาสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย ปชร.1263 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 14202 0501
128 ด.ต. พลตรี กันธระ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0111 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 14202 0451
129 ด.ต. พสกนิกร วีระเมืองมูลนันตา ผบ.หมู(่สส.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0112 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0147
130 ด.ต.หญิง พัชรีย์ ไชยมณีวรรณ ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0292 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 12301 0007
131 ด.ต. พัฒนพงศ์ วงศ์ดาว ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพย.1603 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2224
132 ด.ต. พันธ์ริน ต๊ะสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3787 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0286
133 ด.ต. พิเชษฐ วงศ์เพชร ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1490 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12204 0215
134 ด.ต. พิเชษฐ์ สุวรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0683 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0393
135 ด.ต. พิทักษ์ วัฒนวาณิชย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2555 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2072

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าที ่9 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
136 ด.ต. พิทักษ์พงษ์ วงศ์ชารี ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0069 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0050
137 ด.ต. พิศานต์ิ สุยะเพีย้ง ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1263 ผบ.หมู(่พงว.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0101
138 ด.ต. พิสิษฐ์ มงคลธนพัฒน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง ปลป.2470 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0227
139 ด.ต. พิสิษธิศั์กด์ิ ศิริมาตย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1024 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0146
140 ด.ต. พีรธรณ์ แสนบ้าน ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 12301 0008 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1651
141 ด.ต. พูลสวัสด์ิ นรรัตน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 14202 0470 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1752
142 ด.ต. เพียรทอง สายใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3817 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1502
143 ด.ต. ไพโรจน์  ไชยยะโรจน์ ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4297 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0055
144 ด.ต. ไพโรจน์ ใจอารีย์ ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12205 0335 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3939
145 ด.ต. ไพศาล จันต๊ะรังษี ผบ.หมู(่สส.) กก.วข./คพ.บก.สส.ภ.5 1502 12204 0035 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.764
146 ด.ต. ภัคพล เชิงวัชรกุล ผบ.หมู(่สส.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3105 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3088
147 ด.ต. ภัทรพล แก้วมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4257 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0406
148 ด.ต. ภาณุวัฒน์ จันทร์สี ผบ.หมู(่จร.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1837 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0219
149 ด.ต. ภานุวิชญ์ พุททรง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1413 ผบ.หมู(่คตส.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0138
150 ด.ต. ภาสวร จันทวรรณ ผบ.หมู่(จร.) สภ.นคิมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12205 0193 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12204 0217
151 ด.ต. ภูริพงษ์ อธิพรหม ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ ปชม.2017 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1074
152 ด.ต. ภูสิทธิ ธรรมศร ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2498 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2482

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่10 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
153 ด.ต. มนตรี อ่อนจ๊อด ผบ.หมู(่ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6201 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6371
154 ด.ต.หญิง มนัสชนก กาศวิลาศ ผบ.หมู(่ธร.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.1235 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2222
155 ด.ต. มรกต พันธุว์ิไล ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0291 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5439
156 ด.ต. มานพ สร้อยแก้ว ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3880 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3914
157 ด.ต. มานิต ดวงแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.984 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1220
158 ด.ต. รณชัย ศรีปัญญา ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2172 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2137
159 ด.ต. รังสรรค์ ธนแสงประเสริฐ ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4043 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3335
160 ด.ต.หญิง รัชณิกุล นาคสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1182 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1751
161 ด.ต. ราชัน ตุ่นแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0296 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3936
162 ด.ต. รุ่งโรจน์ พรหมเผ่า ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1181 ผบ.หมู(่จร.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14205 0091
163 ด.ต. เรวัตร แก่นเมือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1273 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.776
164 ด.ต. เรืองฤทธิ ์ธุวะค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3534 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0296
165 ด.ต. ฤชา ชนะกาญจน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1714 ผบ.หมู.่ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0042
166 ด.ต.หญิง ลักษมี สว่างใจ ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0294 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0348
167 ด.ต. วรณัฐ  โต๊ะพงศ์อนันต์ ผบ.หมู(่สส.) กก.วข./คพ.บก.สส.ภ.5 1502 12204 0040 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12204 0223
168 ด.ต. วรยุทธ ต๊ะค่า ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1734 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0230
169 ด.ต. วรรณกฤต มุงเมือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2823 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2734

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)



หน้าที ่11 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
170 ด.ต. วรวิทย์ ฝ้ันแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง ปลป.2469 ผบ.หมู.่(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0113
171 ด.ต. วรวิทย์ ศักด์ิเพชรวรวุฒิ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2700 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0363
172 ด.ต. วรวุฒิ รัตนวิมลชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2244 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0228
173 ด.ต. วรินทร ใจค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1113 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0183
174 ด.ต. วสันต์ ค าส่าง ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2266 ผบ.หมู(่ป.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2612
175 ด.ต. วัชรพงษ์ กันหมุด ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 14202 0407 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0344
176 ด.ต. วัชรพงษ์ นามวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6026 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14204 0027
177 ด.ต. วิชัย มีพลสม ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1431 ผบ.หมู(่สส.) สภ.นิคมอตุสาหกรรม จว.ล าพนู 1511 12204 0186
178 ด.ต. วิชัย วิเศษกันทรากร ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2192 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2134
179 ด.ต. วิชัย เหมืองน้อย ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1207 ผบ.หมู(่พงว.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0102
180 ด.ต. วิชาญ เดชอุดมชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3248 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3213
181 ด.ต. วิทยา กล้าหาญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3888 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1446
182 ด.ต. วิทิต หอมนาน ผบ.หมู(่สส.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3101 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3040
183 ด.ต. วินละ เมืองมูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1187 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 12202 0218
184 ด.ต. วินัย ต๊ิบค า ผบ.หมู.่(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0104 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0204
185 ด.ต. วีรชิต ศรีทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง ปลป.1615 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0074
186 ด.ต. วีรพงษ์ ธัมทิง ผบ.หมู(่สส.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0114 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0134

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่12 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
187 ด.ต. วีรภัทร จันต๊ะ ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0178 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1184
188 ด.ต. วีรยุทธ สิทธิ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2178 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2114
189 ด.ต. วีระศักด์ิ สมหนู ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0064 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1628
190 ด.ต. วุฒิชัย กลมมา ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0266 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0109
191 ด.ต. ศร แนวลาด ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0077 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0212
192 ด.ต. ศักด์ิดา อาขาล ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0361 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0416
193 ด.ต. ศักรินทร์ แก้วอ่อง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4011 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0304
194 ด.ต. ศิลทอน ภูกาบิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2870 ผบ.หมู(่สส.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1820
195 ด.ต. ศุภชัย ข้ามสาม ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1420 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 1508 12202 0234
196 ด.ต. ศุภชัย บัวระหงษ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4023 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.815
197 ด.ต. เศรษฐศักด์ิ สุดสังข์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2174 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2750
198 ด.ต. เศวต อารินทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปอบ.2105 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0363
199 ด.ต. สง่า สาครินทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6192 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0779
200 ด.ต. สถิตย์ สังหาร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 14202 0185 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 0506 14202 0151
201 ด.ต. สนิท สตุ่น(สิทธินนทรัตน)์ ผบ.หมู(่จร.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3726 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3677
202 ด.ต. สมคิด เขตกัน ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0172 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0259
203 ด.ต. สมดุลย์ ค าวงค์ ผบ.หมู(่จร.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.2063 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.2024

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่13 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
204 ด.ต. สมบัติ ชายป่า ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพย.1221 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2242
205 ด.ต. สมบัติ เชื้ออุบล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3710 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3200
206 ด.ต. สมหมาย แก้วแปงจันทร์ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2473 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2413
207 ด.ต. สมาน อินธรรมขันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0013 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0083
208 ด.ต. สรชัช  สังหาร ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0858 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0861
209 ด.ต. สรายุธ ดวงจิตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2153 ผบ.หมู.่(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0214
210 ด.ต.หญิง สโรชา แก้วมาลัย ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0354 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4269
211 ด.ต. สวัสด์ิ  อรุณจิตติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 14202 0428 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.820
212 ด.ต. สัจจะ แก้วส าราญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1097 ผบ.หมู(่จร.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1837
213 ด.ต. สันต์ นนทจักร ผบ.หมู(่สส.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2626 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2413
214 ด.ต. สามารถ อุตถา ผบ.หมู(่สส.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0379 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0138
215 ด.ต. สายันต์ แก้วชมแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1432 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14202 0012
216 ด.ต. ส าเร็จ มูลศรี ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0176 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1016
217 ด.ต. สิงห์ บุญยืน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2281 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1623
218 ด.ต. สุจินต์ วงศ์ใหญ่ ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.เรือง จว.น่าน ปนน.1118 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.อวน จว.น่าน 1506 12202 0192
219 ด.ต. สุชาติ แปงล้วน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2145 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0093
220 ด.ต. สุทธิเ์ขต กติยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1456 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0140

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าที ่14 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
221 ด.ต. สุพจน์ รุ่งเรือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5378 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5580
222 ด.ต. สุรชัย บวรทิพย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4353 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3658
223 ด.ต. สุรพล มหายาโน ผบ.หมู(่สส.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0113 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0145
224 ด.ต. สุรศักด์ิ หมวกขจุ๋ม ผบ.หมู(่ธร.) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12301 0485 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0864
225 ด.ต. สุรสิทธิ ์ตุ่นค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1132 ผบ.หมู.่(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0111
226 ด.ต. สุริยง สุทธะป๊อก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1856 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0208
227 ด.ต. สุริยะ หาญกฤตพร ผบ.หมู(่ป.) สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0523 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0261
228 ด.ต. สุริยา กันทา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.940 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0039
229 ด.ต. สุวิทย์ วิริยะ ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0571 ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12205 0330
230 ด.ต.หญิง เสาวรส หลิมตระกูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2600 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0245
231 ด.ต.หญิง แสงเดือน พรมกาศ ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 12301 0007 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2387
232 ด.ต. องอาจ รอดสุวรรณ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2326 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2268
233 ด.ต. อชิตพล บุญละออ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4626 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1206
234 ด.ต. อดิศักด์ิ ยอดวีระพงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1055 ผบ.หมู(่ป.) สภ.น้ าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.805
235 ด.ต. อธิวัฒน์ นามจักร ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3560 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0164
236 ด.ต. อนวัช ขวิญญา ผบ.หมู(่จร.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2668 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2065
237 ด.ต. อนุรัตน์ เรือนค า ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12202 0062 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0214

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่15 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
238 ด.ต. อนุวัฒน์ แปงสุทะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1388 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1715
239 ด.ต. อภิชาติ กงไกรลาศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา ปพย.776 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0197
240 ด.ต. อรรถกร จะงาม ผบ.หมู(่ป.) สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง ปลป.2837 ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง ปนน.2588
241 ด.ต. อาทิตย์ อปินะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1096 ผบ.หมู(่พงว.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0103
242 ด.ต. อาทิตย์ อินต๊ะรัตน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4687 ผบ.หมู(่สส.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4764
243 ด.ต. อารักษ์ จันทร์เสนา ผบ.หมู(่สส.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1961 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1672
244 ด.ต. อุดร ดวงแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2643 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0321
245 ด.ต. อุทัย  เชียงแสน ผบ.หมู(่สส.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14204 0187 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 1507 12202 0228
246 ด.ต. เอกชัย เครือสามสุม ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2709 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1894
247 ด.ต. เอกชาติ ธรรมสรางกูร ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1502 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2217
248 ด.ต. เอกพัตร เนตรสุวรรณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0145 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12204 0170
249 ด.ต. เอนก โยธาดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2223 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1015
250 จ.ส.ต. กรกช กาศสนุก ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง ปลป.3176 ผบ.หมู.่ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0068
251 จ.ส.ต. กรวิชญ์ ปากอง ผบ.หมู(่ธร.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12301 0200 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0147
252 จ.ส.ต. กันติพจน์ กองแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3716 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา ปพย.1542
253 จ.ส.ต. กิตติศักด์ิ มะโนชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1899 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2900
254 จ.ส.ต. กิติพงษ์ วงศ์ไชย ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0338 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1004

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)



หน้าที ่16 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
255 จ.ส.ต.หญิง ขวัญฤทัย วงค์ลังกา ผบ.หมู(่ส.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1796 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1743
256 จ.ส.ต. ค ารณ โพธิพันธุ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4698 ผบ.หมู(่สส.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ปชม.4761
257 จ.ส.ต. จักรพันธ์ มูลพุน่สาย ผบ.หมู(่สส.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3522 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2936
258 จ.ส.ต. เจนพล ใจวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3523 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3631
259 จ.ส.ต. เฉลิมศักด์ิ สุวรรณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3486 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0397
260 จ.ส.ต. ชยุต จิรพลรักดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1624 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0202
261 จ.ส.ต. ณัฐพล บุญเสริฐ ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0353 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3194
262 จ.ส.ต.หญิง ดารารัตน์ วรรณพงษ์ ผบ.หมู(่บช.) ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 12301 0099 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0207
263 จ.ส.ต. ทวี อินไชย ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1501 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0042
264 จ.ส.ต. ทศพล สมฟอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0225 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1316
265 จ.ส.ต. ธีระพงษ์ อินต๊ะวิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2149 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1918
266 จ.ส.ต.หญิง นภาภรณ์ แก้วประภา ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2904 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1182
267 จ.ส.ต. นราธร บุญเมือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.870 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง ปลป.3197
268 จ.ส.ต. นิคม เตชะวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.993 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 12202 0207
269 จ.ส.ต.หญิง นิชาพิมญชุ์ โรจนเมธีโชติ ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 12301 0018 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1022
270 จ.ส.ต. บวรวิทย์ ธิมา(วรวิทย์ ธิมา) ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6339 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0144
271 จ.ส.ต. ปิยะณัฐ พูลทรัพย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0164 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1766

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่17 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
272 จ.ส.ต.หญิง พชรพร ปัญญา ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0352 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0035
273 จ.ส.ต. พรศักด์ิ ถุงเงิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2632 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2174
274 จ.ส.ต.หญิง พัชรีรัตน์ ไชยทนรัตน์ ผบ.หมู(่ธร.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12301 0342 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0248
275 จ.ส.ต.หญิง พิมพ์ปวีณ์ วงค์แก้ว ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0006 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3294
276 จ.ส.ต.หญิง เพชรรุ่ง บุญพรม ผบ.หมู(่ธร.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1654 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1704
277 จ.ส.ต. ไพฑูรย์ เจนใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1193 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1218
278 จ.ส.ต.หญิง ภัณพัช รัญชัยยศ ผบ.หมู(่ธร.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3241 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 14202 0467
279 จ.ส.ต. ภาคพงษ์ วงศ์ค า ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0074 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1281
280 จ.ส.ต. ภาคิน ศรีอาคะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1428 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0145
281 จ.ส.ต. ภานุพันธ์ ร าไพ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 14202 0501 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0176
282 จ.ส.ต. ยุทธนา หอมกันทา ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0836 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12202 0396
283 จ.ส.ต.หญิง ลภัสรดา วังซ้าย ผบ.หมู(่ธร.) บก.สส.ภ.5 1502 12301 0002 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0212
284 จ.ส.ต.หญิง วรัชญา ประทุมมาท ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0167 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0146
285 จ.ส.ต. วสันต์ ขันนอก ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 14202 0433 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0296
286 จ.ส.ต.หญิง วิไล ศักดาศิลป์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1773 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1906
287 จ.ส.ต. วีระพงษ์ สุทธจ้อย ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0065 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0037
288 จ.ส.ต. สมควร แก้ววงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2637 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3759

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่18 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
289 จ.ส.ต. สมศักด์ิ ศรีแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4029 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 14202 0466
290 จ.ส.ต. สิทธิพงษ์ มาลิต ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4085 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 14202 0433
291 จ.ส.ต. สุริยา อนันตกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1913 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0146
292 จ.ส.ต. เสฎฐวุฒิ มีสอน ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0331 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0420
293 จ.ส.ต. อดิเรก ค าบุญเรือง ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0173 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0359
294 จ.ส.ต. อนิรุทธิ ์สมศรี ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0297 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0345
295 จ.ส.ต. อนุพงษ์ เต็มเจริญ ผบ.หมู(่ธร.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12301 0216 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0169
296 จ.ส.ต. อนุวัฒน์ ไชยเคร่ือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง ปลป.2387 ผบ.หมู(่พม.) สภ.บ้านเอื้อม จว.ล าปาง ปลป.1113
297 จ.ส.ต.หญิง อรทิพย์ ตาเหียง ผบ.หมู(่ธร.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4167 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1323
298 จ.ส.ต.หญิง อริยา ไชยมงคล ผบ.หมู(่ส.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1232 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 0505 14202 0221
299 จ.ส.ต. อักษร ภิริสปาลี ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.873 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0165
300 จ.ส.ต.หญิง อัณณ์ชญา จันแดง ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0270 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3206
301 ส.ต.อ. ณัฐพล อุ่นเรือนพิงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2733 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2951
302 ส.ต.อ.หญิง วารุณี บัวลาแก้ว ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0290 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0345
303 ส.ต.อ.หญิง ศิริมา วิริยะ ผบ.หมู(่ธร.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2132 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0155
304 ส.ต.อ. สุกิจ ช่างค า ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0076 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1201
305 ส.ต.ท. กฤต กิจวัฒนะโภคิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5465 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0905

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

                     พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

             พ.ต.ท.

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่19 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
306 ส.ต.ท. กฤษฎา เนียมสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน ปรย.703 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1656

307 ส.ต.ท. กฤษฎา วิจารณ์ปรีชา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1062 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0196
308 ส.ต.ท. กฤษณพล ไชยมงคล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4015 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 0502 14204 0177
309 ส.ต.ท. กฤษณะ ศรีน้อย ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6020 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.1125
310 ส.ต.ท. กฤษนุพงษ์ หวานเสียง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 14202 0510 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1181
311 ส.ต.ท. กษิดิศ สายส าราญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2643 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2487
312 ส.ต.ท. กัมปนาท เครือน้อย ผบ.หมู.่(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0108 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0069
313 ส.ต.ท. กัมพล หล่อธาน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6366 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5890
314 ส.ต.ท. กิตติคุณ อดเหนียว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2413 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 14202 0470
315 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ ปัญญาลึก ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2644 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0065
316 ส.ต.ท. กิตติภัทร์ สิริเจริญพร ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1281 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 14202 0509
317 ส.ต.ท. กิติพงษ์ โลกค าลือ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2559 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1654
318 ส.ต.ท. กีรติ ศรียอด ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.2027 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2077
319 ส.ต.ท. เกียรติศักด์ิ ศิริกุลชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1077 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2153
320 ส.ต.ท. โกเมนทร์ ธิยะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5550 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1714
321 ส.ต.ท. คมคน  แต้มคม ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1316 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0331
322 ส.ต.ท. คมต์สูง วีรยุทธก าจร ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0280 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0132

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่20 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
323 ส.ต.ท. คามิน ปิงวัง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2124 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0299
324 ส.ต.ท. คาวี สังหาร ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปนร.3379 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.969
325 ส.ต.ท. คิมหันต์ สุริยวรรณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0256 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3940
326 ส.ต.ท. จักรพงษ์ ภิระบรรณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1823 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1037
327 ส.ต.ท. จักรี ไชยมงคล ผบ.หมู(่ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0764 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1273
328 ส.ต.ท. จาตุรันต์ มณีขัติย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0146 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ปพร.1024
329 ส.ต.ท. จารุพงศ์ ปวงค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0520 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14202 0019
330 ส.ต.ท. จิรกิตต์ ร้องหาญแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3949 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1329
331 ส.ต.ท. จิรวัฒน์ ใจปิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.873 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภพูิงคราชนเิวศน ์จว.เชียงใหม่ ปชม.4454
332 ส.ต.ท. เจษฎากร บัวประเสริฐ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4067 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3888
333 ส.ต.ท. เจษฎากร วรรณกลึง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0590 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0394
334 ส.ต.ท. ฉัตรวัฒน์ ฉันทะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ ปชม.2004 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปอบ.2107
335 ส.ต.ท. ชลทิศ รวมสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2639 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2484
336 ส.ต.ท. ชวณัฐ สุทธิแสน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0175 ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1237
337 ส.ต.ท. ชัยบุญ มานะพลสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปน.1-2836 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0289
338 ส.ต.ท. ชัยวุฒิ วงศ์ชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1389 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1015
339 ส.ต.ท. ชาญวุฒิ วงศ์ใจมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2766 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0135

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าที ่21 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
340 ส.ต.ท. ชาติชาย หงษ์ทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1081 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.979
341 ส.ต.ท. ชาติตระการ เจริญศักด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1700 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1425
342 ส.ต.ท. ชานน เลิศรัตนวงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0413 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0290
343 ส.ต.ท. เชิดสกุล ณ ล าปาง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1599 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง ปลป.2837
344 ส.ต.ท. ฐิติกร เรืองพิพัฒพันธุ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 14202 0213 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0183
345 ส.ต.ท. ฐิติกร สิริกรม ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.3507 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน ปลพ.1226
346 ส.ต.ท. ณฐพล นนท์เต็ม ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปชร.1363 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เรือง จว.น่าน ปนน.1085
347 ส.ต.ท. ณภัทร อินกงลาด ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.857 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5728
348 ส.ต.ท. ณรงค์ สะสาง ผบ.หมู(่ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2153 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14202 0086
349 ส.ต.ท. ณวพล กาเกตุ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1282 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4329
350 ส.ต.ท. ณัฏฐนันทน์ เรือนปิงวัง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2121 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0250
351 ส.ต.ท. ณัฐกร แสงพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0410 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 14202 0415
352 ส.ต.ท. ณัฐนันท์ ครองราษฎร์ ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1880 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0233
353 ส.ต.ท. ณัฐนัย ชาวเวียง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4024 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2162
354 ส.ต.ท. ณัฐนัย อารยะกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0139 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1725
355 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ (สุรวัชร์) ชุมภู ผบ.หมู(่จร.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14205 0129 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0111
356 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ ทาศรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4022 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2176

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่22 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
357 ส.ต.ท. ณัฐพนธ์ ทัง่หิรัญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1695 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0260
358 ส.ต.ท. ณัฐพล เตชนันท์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0195 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1907
359 ส.ต.ท. ณัฐพล ล าทา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0320 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0411
360 ส.ต.ท. ณัฐรัฐ เสมพิพัฒน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0503 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4976
361 ส.ต.ท. ณัฐวัฒน์ ช่างปัน้ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1819 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สอง จว.แพร่ ปพร.1463
362 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ท้าวนอก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1234 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง ปลป.3189
363 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ศรีวิชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน ปนน.1169 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.905
364 ส.ต.ท. ดลวัฒน์ แสวงผล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1341 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1431
365 ส.ต.ท. เดชจรัส ทะมาตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1816 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1635
366 ส.ต.ท. ทรงชัย เพอเมีย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1613 ผบ.หมู(่จร.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12205 0316
367 ส.ต.ท. ทวีนัยน์ ใจค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3850 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง ปลป.2470
368 ส.ต.ท. ทศพล ปินต๊ะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6396 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.4011
369 ส.ต.ท. ทินกร พึง่ตน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0034 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3681
370 ส.ต.ท. ไทซึเกะ ฮาระดะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5552 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2889
371 ส.ต.ท. ธนกร ธงสิบเจ็ด ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0414 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง ปลป.1625
372 ส.ต.ท. ธนพล มาตัน ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2228 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3498
373 ส.ต.ท. ธนพล อินต๊ะขัน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0805 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0207

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)



หน้าที ่23 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
374 ส.ต.ท. ธนวัฒน์ กันต์ธนนนท์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5121 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0410
375 ส.ต.ท. ธนากร รัตนวิมลชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2562 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0056
376 ส.ต.ท. ธนิก อินทรภิรมย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1072 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0285
377 ส.ต.ท. ธรพล ศรีชลายนต์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1401 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1762
378 ส.ต.ท. ธราธร อินยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0160 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4575
379 ส.ต.ท. ธีรพงศ์ ปันร้อง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2645 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0301
380 ส.ต.ท. ธีรภัทร เหล่าวงศา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1866 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0210
381 ส.ต.ท. ธีระพงษ์ เตชะนนท์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1697 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2644
382 ส.ต.ท. เธียรธันว์ พันมีทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1238 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0335
383 ส.ต.ท. นพพล เผ่าพรม ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0132 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3560
384 ส.ต.ท. นพรัตน์ ชุ่มมะโน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1797 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3638
385 ส.ต.ท. นพสิทธิ ์นุชทรวง ผบ.หมู(่ป.) สภ.น้ าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.805 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0415
386 ส.ต.ท. นฤพงศ์ กุสาวดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0260 ผบ.หมู(่คผศ.) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0117
387 ส.ต.ท. นิติพันธ์ กันยะมูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3631 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1432
388 ส.ต.ท. นิธิโรจน์ ค าปัญญา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1268 ผบ.หมู(่ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2140
389 ส.ต.ท. นิพนธ์ แก้วศิริ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1390 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3710
390 ส.ต.ท. ปฏิภาค เงาแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0572 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0873

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่24 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
391 ส.ต.ท. ปฏิภาณ โพชะจา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0239 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 14202 0247
392 ส.ต.ท. ปฏิวัติ มูลใหม่ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0144 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3857
393 ส.ต.ท. ปรรณพัชร์ จากีบ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4064 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0045
394 ส.ต.ท. ประกาศิต ยะมะโน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1809 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4091
395 ส.ต.ท. ประชา สารน้อย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5785 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2882
396 ส.ต.ท. ประทิน ปันนวน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1310 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3817
397 ส.ต.ท. ปรัชญา จอมงาม ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1820 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0292
398 ส.ต.ท. ปราณนต์ ล้ินฤาษี ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0198 ผบ.หมู.่ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0074
399 ส.ต.ท. ปริญญา ธนะสารสมบูรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1416 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 14202 0214
400 ส.ต.ท. ปัญญาวุฒิ บัวเต้า ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6056 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0284
401 ส.ต.ท. ปาพจน์ พัชระสุภา ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5890 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.978
402 ส.ต.ท. ปิยพัทธ์ มีมาเมิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.855 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0735
403 ส.ต.ท. ปิยวัฒน์ ตรัสสุภาพ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1569 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1762
404 ส.ต.ท. ปิยวัฒน์ ปัญญาศิลป์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1266 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0414
405 ส.ต.ท. ปิยะพงษ์ ปัญญะติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0166 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 14202 0510
406 ส.ต.ท. พงศกร มะโนรา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0768 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0409
407 ส.ต.ท. พงษ์พัฒน์ สุโรพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.1990 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1804

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่25 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
408 ส.ต.ท. พงษ์ศกร กรรมใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0262 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3475
409 ส.ต.ท. พชรพรรณ อินติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1040 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4981
410 ส.ต.ท. พชรพล มงคลเนตร์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0171 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12202 0398
411 ส.ต.ท. พรชัย ปัญญาขัน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1522 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2643
412 ส.ต.ท. พรเทพ อิ่นอ้าย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1591 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0149
413 ส.ต.ท. พัตศักด์ิ บุญรัศมีจันทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1480 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0038
414 ส.ต.ท. พิทยา นะที ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0223 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6128
415 ส.ต.ท. พิภพ ผัดดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0237 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1700
416 ส.ต.ท. พิรุณชัย สุวรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0173 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3401
417 ส.ต.ท. พิษณุ ทองยศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0259 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2896
418 ส.ต.ท. พิสิษฐ์ ยุงระแหง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0766 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3496
419 ส.ต.ท. พิสิษฐ์ โห้วัฒนรัตน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1570 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2285
420 ส.ต.ท. เพิม่ยศ ผ่องพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1933 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2930
421 ส.ต.ท. ภมรเทพ มาอุ่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1861 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1653
422 ส.ต.ท. ภราดร เตือนราช ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5129 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0283
423 ส.ต.ท. ภราดร มาอุ่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน 0504 14202 0468 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1649
424 ส.ต.ท. ภัทรศาสตร์ สายประเสริฐ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0193 ผบ.หมู.่ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0083

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าที ่26 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
425 ส.ต.ท. ภาณุพงศ์ ค าผา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1828 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0321
426 ส.ต.ท. ภานุพงษ์ พึง่ศรี ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3725 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0407
427 ส.ต.ท. ภานุมาส กาศเกษม ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6369 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6532
428 ส.ต.ท. ภานุวัฒน์ วงศ์ปิง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5677 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0364
429 ส.ต.ท. ภาวิศ เครือนาค ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6128 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0571
430 ส.ต.ท. ภูเบศร์ คงมั่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1810 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.992
431 ส.ต.ท. ภูเมธ แสงสว่าง ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2465 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1309
432 ส.ต.ท. ภูวดล ค าปลิว ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1232 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0176
433 ส.ต.ท. มงคล ไชยโย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1371 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1435
434 ส.ต.ท. เมทฐกานต์ กันทา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1312 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1145
435 ส.ต.ท. เมธาสิทธิ ์เบ้าพิมพา ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2556 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2926
436 ส.ต.ท. เมธี ศรีรัตน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1053 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0334
437 ส.ต.ท. ยศไกร อินต๊ะวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ ปชม.2019 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2075
438 ส.ต.ท. ยศวัต พุทธวงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0147 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0417
439 ส.ต.ท. รักษิต สว่างเนตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3188 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0391
440 ส.ต.ท. รัตนพล ปัญญาวงษ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4010 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12204 0175
441 ส.ต.ท. รุ่งโรจน์ ทัศเกตุ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1079 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0057

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่27 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
442 ส.ต.ท. วชิรเชษฐ์ ธรรมสอน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2982 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0201
443 ส.ต.ท. วชิรพันธุ ์เตชะพิงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ ปชม.2015 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0322
444 ส.ต.ท. วรพัฒน์ ยอดเรือน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1524 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.1010
445 ส.ต.ท. วรวัช ใจวัง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3040 ผบ.หมู(่คตส.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0115
446 ส.ต.ท. วรวิทย์ ไชยการ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3932 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0773
447 ส.ต.ท. วรวิทย์ ปาระมี ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2305 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0143
448 ส.ต.ท. วรวุฒิ นวลขาว ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1596 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 14202 0428
449 ส.ต.ท. วรานนท์ รินค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1043 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0341
450 ส.ต.ท. วสุ หลายกิจพานิช ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4246 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ปพร.1388
451 ส.ต.ท. วสุสรรค์ รัญจวน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5539 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3494
452 ส.ต.ท. วัชรกิจ ใจมณี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0076 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0736
453 ส.ต.ท. วัชรวิทย์ มูลนิลตา ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0084 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ภพูิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4493
454 ส.ต.ท. วัชระ มูลเมือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0407 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0185
455 ส.ต.ท. วัฒนา ค าภูยศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5541 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1734
456 ส.ต.ท. วัฒนา ต๊ิบค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.833 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน ปลพ.675
457 ส.ต.ท. วิทยา ปัญญาทา ผบ.หมู(่ธร.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0152 ผบ.หมู.่ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0061
458 ส.ต.ท. วิธวินท์ จันทร์สุวรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0771 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน ปลพ.679

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)



หน้าที ่28 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
459 ส.ต.ท. วิศรุต เครืออรุณรัตน์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0175 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2074
460 ส.ต.ท. วิศรุต นันทเดช ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4025 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.961
461 ส.ต.ท. ศตนันทน์ เย็นจิตต์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.761 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา 0505 14202 0239
462 ส.ต.ท. ศตวรรษ ทิสาระ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2886 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3285
463 ส.ต.ท. ศรเผด็จ จันทร์ศรีนวล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0817 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2067
464 ส.ต.ท. ศรีทศยุทธ ชุมภูหมุด ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5728 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6525
465 ส.ต.ท. ศศิภณ ทิพย์พิมพ์วงษ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1888 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0297
466 ส.ต.ท. ศักด์ิชัย บุญมาลัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน ปลพ.1479 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12202 0061
467 ส.ต.ท. ศักดิพัต ชินกระจ่างกิจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1944 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภพูิงคราชนเิวศน ์จว.เชียงใหม่ ปชม.4455
468 ส.ต.ท. ศีลวัต เก่งการณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2106 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0166
469 ส.ต.ท. ศุภบุญ อินสุยะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1435 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 14202 0197
470 ส.ต.ท. ศุภฤกษ์ จันทร์แสง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1830 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3474
471 ส.ต.ท. เษกทเวศน์ คนอยู่ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1428 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง ปลป.2904
472 ส.ต.ท. สถาพร เชื้อทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0140 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0151
473 ส.ต.ท. สมชาย เณรบ ารุง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0228 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.999
474 ส.ต.ท. สมภพ พรมพัง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0095 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4279
475 ส.ต.ท. สมัชชา ปุณณวิชปรีชา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4379 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3314

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่29 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
476 ส.ต.ท. สรณิศร์ รัตน์น้ าหิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1535 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4517
477 ส.ต.ท. สฤษฎ์ ค าแสน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1056 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0419
478 ส.ต.ท. สิทธิเกษม ใจดา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0189 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0322
479 ส.ต.ท. สิทธิชัย รุ่งกิจการ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.2024 ผบ.หมู(่จร.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 14205 0061
480 ส.ต.ท. สิทธินนท์ พรมลา ผบ.หมู(่ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6196 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0293
481 ส.ต.ท. สิริศักด์ิ กิตติรัตน์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1386 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0280
482 ส.ต.ท. สุกฤษฎิ ์อินทร์ชัย ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6371 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1430
483 ส.ต.ท. สุชาติ ชมงานดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4981 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1040
484 ส.ต.ท. สุทธิเกียรติ พนมไพรสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3808 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1311
485 ส.ต.ท. สุพรรณ อรุณจันทร์ฉาย ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0312 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0412
486 ส.ต.ท. สุพัฒน์ กล่ินธูป ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1709 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 0508 14202 0284
487 ส.ต.ท. สุมิกัลย์ ปลาสุวรรณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ปชม.4976 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1191
488 ส.ต.ท. สุรกิต รักการ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3427 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1263
489 ส.ต.ท. สุรไกร อินต๊ะปัน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 14202 0226 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 14202 0054
490 ส.ต.ท. สุรพงษ์ ใจปิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านหลวง จว.น่าน ปนน.2471 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4239
491 ส.ต.ท. สุวิชชา เป้าประกิจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4825 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2288
492 ส.ต.ท. สุวิทย์ ชมเชย ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1698 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 14202 0165

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่30 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
493 ส.ต.ท. เสถียร เปาแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2882 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0254
494 ส.ต.ท. องอาจ อินต๊ะขัตย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2550 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2078
495 ส.ต.ท. อนุรักษ์ เจริญศิลป์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1061 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3482
496 ส.ต.ท. อนุวัตร โปธาวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ ปชม.2382 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4257
497 ส.ต.ท. อภินันท์ เสนาธรรม ผบ.หมู(่ป.) สภ.เรือง จว.น่าน ปนน.1087 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1229
498 ส.ต.ท. อภิวัฒน์ ขัดทาน ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0083 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0162
499 ส.ต.ท. อภิสทธิ ์หินคง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0255 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1447
500 ส.ต.ท. อรรถพันธ์ จันแปงเงิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3496 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3188
501 ส.ต.ท. อลงกรณ์ สายแปง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3401 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0590
502 ส.ต.ท. อักคณา วงค์ค าลือ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2267 ผบ.หมู(่ผช.พงส.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 12202 0268
503 ส.ต.ท. อัครพล แก้วคร่ าทอง ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2315 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2079
504 ส.ต.ท. อานุภาพ อุปพันธ์วงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2369 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2552
505 ส.ต.ท. อ าพล โพธิฤกษ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6033 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.1126
506 ส.ต.ท. เอกรินทร์ ขัตตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1701 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2082
507 ส.ต.ท. เอกลักษณ์ เชียงแรง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2392 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2564
508 ส.ต.ต. กฤตภัค สิงห์วังเอ้ย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย ปชร.2965 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0200
509 ส.ต.ต. กฤษณะ ค่องสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.2977 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3191

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง



หน้าที ่31 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
510 ส.ต.ต. กันตวิชญ์ เนตรสุวรรณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1127 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0222
511 ส.ต.ต. จตุรวิทย์  บุญมาก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1872 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1616
512 ส.ต.ต. จักรภพ  เรือไหล ผบ.หมู(่ป.) สภ.หมอกจ าแป่ จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.779 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0395
513 ส.ต.ต. จิรภพ ทาอุปรงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.2999 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ปชร.2439
514 ส.ต.ต. จิราวัฒน์  ศรีจันงาม ผบ.หมู(่ป.) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง ปลป.1975 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย ปชร.3208
515 ส.ต.ต. จีรพงศ์  จันสิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1106 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0074
516 ส.ต.ต. เจษฎา  ชุ่มวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0160 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1018
517 ส.ต.ต. ชัชวาล  เทีย่งธรรม ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1088 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0077
518 ส.ต.ต. ชาญชัย  บุญหมื่น ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1360 ผบ.หมู(่สส.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6544
519 ส.ต.ต. ชิษณุพงศ์  ข้ามเจ็ด ผบ.หมู(่ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 14202 0022 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ ปพร.2162
520 ส.ต.ต. ณัฏฐนันท์  อินทร์ไชย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5704 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0338
521 ส.ต.ต. ณัฐพล  โพธิม์ูล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.2990 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0418
522 ส.ต.ต. ธนโชติ  หมูค า ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0335 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0392
523 ส.ต.ต. ธนภัทร  พรมภิชัย ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0080 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1459
524 ส.ต.ต. ธนวัฒน์  ธนะวงศ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 14202 0057 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0111
525 ส.ต.ต. ธนัดพงษ์  มาไกล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ร่องเคาะ จว.ล าปาง ปลป.1136 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0226
526 ส.ต.ต. ธรา ทาริยะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1108 ผบ.หมู.่ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0085

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้าที ่32 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
527 ส.ต.ต. ธิติพันธ์  พุทธิมา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5580 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ปชม.5378
528 ส.ต.ต. นนทณัฐ  ต๊ะนา ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 14202 0451 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0150
529 ส.ต.ต. นพรัตน์  พุทธิยาวัฒน์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 12202 0063 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0398
530 ส.ต.ต. นิธิพงศ์  ภัทรนาวิก ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0345 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0142
531 ส.ต.ต. ปรเมศวร์  สระภูมิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1875 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0190
532 ส.ต.ต. ปรวุฒิ  โถเงิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1760 ผบ.หมู(่สส.) กก.วข./คพ.บก.สส.ภ.5 1502 12204 0040
533 ส.ต.ต. ปรัธนา มีทองขาว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1734 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12202 0064
534 ส.ต.ต. พิทักษ์พงศ์  สุทธพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4040 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0408
535 ส.ต.ต. พิสูจน์ ตาลาน ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 14202 0249 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2592
536 ส.ต.ต. ไพบูลย์  ก๋าเขื่อน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1376 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา ปพย.1771
537 ส.ต.ต. ภาคภูมิ  ใจภิภักด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1739 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4067
538 ส.ต.ต. โรจนวิทย์  ทิพยเนตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.800 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0225
539 ส.ต.ต. วรายุทธ  หาดเพชร ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1221 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1647
540 ส.ต.ต. วริษฐวัฒน์  ชัยกาวิล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1060 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0318
541 ส.ต.ต. วศิน  กล่ินสุคนธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1611 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6290
542 ส.ต.ต. วัชระ  วงศ์ภู่ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.3000 ผบ.หมู.่ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0070
543 ส.ต.ต. วีระพล  ขันมันตะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.797 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3949

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)



หน้าที ่33 จาก 33 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
544 ส.ต.ต. ศราวุฒิ  สุจันทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ ปพร.867 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูซาง จว.พะเยา ปพย.824
545 ส.ต.ต. ศานติ  วงศ์สวัสด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่หัวช้าง จว.ล าพูน ปลพ.1557 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 12204 0035
546 ส.ต.ต. ศุภกิจ  เข็มคง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 14202 0256 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2632
547 ส.ต.ต. สมคิด  เคร่ืองสกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.801 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.993
548 ส.ต.ต. สิทธชน  สุอินไหว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0636 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1480
549 ส.ต.ต. สิทธิคุณ  เผ่าอ้าย ผบ.หมู(่ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 14202 0021 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0154
550 ส.ต.ต. สุทธิพงษ์  เก่งเขตรกรณ์ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0153 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0192
551 ส.ต.ต. สุรเชษฐ์  สวนดอก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1859 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0130
552 ส.ต.ต. สุรเชษฐ์  เสมอเหมือน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1885 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0185
553 ส.ต.ต. อมรเทพ  แก้วกว้าง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1093 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0395
554 ส.ต.ต. อรรถพล  พรมน า ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 14202 0450 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2266
555 ส.ต.ต. อาติยะ  ทองลับแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4859 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ ปชม.3932

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)

รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5


