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ค าส่ัง ต ารวจภูธรภาค ๕ 

ท่ี 260/๒๕๖๒ 
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 ารวจระดับรองสารวัตร 
จ านวน  224  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 ส าหรับข้าราชการต ารวจท่ียังอยู่ภายใต้เงื่อนไขท้ายค าส่ังบรรจุ    
หรือแต่งตั้ง แล้วได้รับการแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งท่ีท าหน้าท่ีนายเวร หากต่อมาเมื่อได้รับการแต่งตั้ง     
พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว ให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมท่ีบรรจุหรือแต่งตั้งให้ครบก าหนดระยะเวลา    
ตามเงื่อนไข 

   สั่ง  ณ  วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

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

     
 

 

 

 

 

   ส าเนาถูกต้อง 
 

พันต ารวจโท 
        (เมษยน  รัตนถาวร) 

สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ 1 กองบังคับการอ านวยการ  
         ต ารวจภูธรภาค 5 
       30 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 



หน้า 1 จาก 12 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. กมล อุปเสน รอง สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน 1506 11202 0077 รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 0504 13202 0283
2 ร.ต.อ. กรวิทย์ ม้าอุตส่าห์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าวังผา จว.น่าน สนน.173 รอง สว.สส.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.180
3 ร.ต.อ. กฤดินิธิ พงษ์ปา รอง สว.(สอบสวน)สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.670 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0437
4 ร.ต.อ. กฤตกรณ์ กันจินะ รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0358 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0221
5 ร.ต.อ. กษิด์ิเดช เกียรตินิติกุล รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0217 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0247
6 ร.ต.อ. ก้องสุริยา เสนนอก รอง สวป.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย สชร.309 รอง สว.สส.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 0502 13204 0285
7 ร.ต.อ. กิตติพงศ์ บรรจง รอง สวป.สภ.งาว จว.ล าปาง 0508 13202 0269 รอง สว.สส.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 13203 0128
8 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ ศรีไพศาลสกุล รอง สว.ธร.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 11304 0056 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0022
9 ร.ต.อ. เกียรติสกุล ชัยรัตนาเจริญ รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0199 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0365

10 ร.ต.อ. ขวัญใจ มนตรี รอง สว.ธร.สภ.น  าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11304 0047 รอง สวป.สภ.น  าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0124
11 ร.ต.อ. เขตต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11203 0204 รอง สว.(นิติกร)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงราย 1504 11305 0048
12 ร.ต.อ. จตุพร โชคชัยพิศุทธ์ิ รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.185 รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0519
13 ร.ต.อ. จรัญ นันตาดี รอง สว.ธร.สภ.นาหม่ืน จว.น่าน สนน.284 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0020
14 ร.ต.อ. จรินทร์ วิริยา รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0149 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0405
15 ร.ต.อ. จักรพงศ์ อัศวทองค า รอง สวป.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 0502 13207 0288 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0223
16 ร.ต.อ. จ าลอง โสมิยะ รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 0509 13202 0177 รอง สว.สส.สภ.ท่าตาฝ่ัง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13204 0118
17 ร.ต.อ. จิตรภาณุ ชุ่มมงคล รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 13202 0390 รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.420
18 ร.ต.อ. จิรดนัย ขันใจ รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.321 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 1504 29203 0079
19 ร.ต.อ. จีรศักด์ิ นาค า รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.423 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.514

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.     พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(เมษยน  รัตนถาวร) (กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.5 ท่ี 260/2562 ลง 30 มิ.ย.62
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20 ร.ต.อ. ชนกันต์ ขันธวงค์ รอง สว.สส.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.133 รอง สว.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13204 0086
21 ร.ต.อ. ชลนาถ  สุขลักษณ์ รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.652 รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.507
22 ร.ต.อ. ชัยกฤต ใหม่ดี รอง สวป.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0098 รอง สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0531
23 ร.ต.อ. ชุมพล จิตอารี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ สพร.77 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาหม่ืน จว.น่าน สนน.290
24 ร.ต.อ. ชูเกียรติ เกาะกลาง รอง สว.สส.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 0506 13204 0166 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11204 0253
25 ร.ต.อ. ชูชาติ เชียงแรง รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สน.459 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.468
26 ร.ต.อ. เชิดชู ศรีจอมแปง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0221 รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0292
27 ร.ต.อ. ฐาปนพงศ์ จันทนานนท์กิจ รอง สวป.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ สพร.261 รอง สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.225
28 ร.ต.อ. ณรงศักด์ิ ใจปินตา รอง สว.สส.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 0502 13204 0299 รอง สว.(สอบสวน)สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11203 0273
29 ร.ต.อ. ณัฐชนน เตชะนันท์ รอง สวป.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน สนน.191 รอง สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 1506 11202 0156
30 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ จ ารัสฉาย รอง สว.ธร.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.318 รอง สว.ธร.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.456
31 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ สิทธิวุฒิ รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11202 0035 รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0078
32 ร.ต.อ. ดวงแก้ว อินจา รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0619 รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.652
33 ร.ต.อ. ดอน ธรรมศิริ รอง สว.(สอบสวน)สภ.งอบ จว.น่าน 1506 29203 0049 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0142
34 ร.ต.อ. ไตรทศ ยะป้อม รอง สวป.สภ.ท่าตาฝ่ัง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0086 รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.185
35 ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ สุรินทร์ทีปะ รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.166 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0033
36 ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ หล้าค ามี รอง สว.(สอบสวน)สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 23203 0025 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.124
37 ร.ต.อ. ทรงพร ใจค า รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0078 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0068
38 ร.ต.อ. ทรงพร หน่อค า รอง สว.ธร.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0120 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0073

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.     พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(เมษยน  รัตนถาวร) (กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5
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39 ร.ต.อ. ทรงพล ค าหอม รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0306 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11304 0019
40 ร.ต.อ. ทรงยศ ตราหทัยกุล รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 1504 11202 0122 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0117
41 ร.ต.อ. ทรงวิทย์ แสนยาวุธ รอง สวป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13202 0023 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.240
42 ร.ต.อ. ทวี แก้วชมแก้ว รอง สว.(สอบสวน)สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.330 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงค า จว.พะเยา 1507 11203 0120
43 ร.ต.อ. ทินกร โชติชัยพิบูล รอง สว.(สอบสวน)สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0155 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0428
44 ร.ต.อ. ธงชัย เมืองมา รอง สว.ธร.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สชร.234 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0271
45 ร.ต.อ. ธนกร แดงบุญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0024 รอง สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0432
46 ร.ต.อ. ธนโชติ จันแดง รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0567 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0061
47 ร.ต.อ. ธนธิป สายดวงแก้ว รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0229 รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.321
48 ร.ต.อ. ธนรัชต์ เส็งเรียบ รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.508 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0167
49 ร.ต.อ. ธนเวศ เสาร์ทอง รอง สวป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 13202 0033 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11204 0170
50 ร.ต.อ. ธนาศักด์ิ ศรีแปงวงค์ รอง สว.สส.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 13204 0105 รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง สลป.408
51 ร.ต.อ. ธวัชชัย ไกลถ่ิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0022 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0530
52 ร.ต.อ. ธิณกร ใบยา รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง สลป.408 รอง สวป.สภ.บ้านเอื อม จว.ล าปาง 1510 11202 0101
53 ร.ต.อ. ธีรยุทธ ขานไข รอง สว.ธร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.130 รอง สว.ธร.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 11304 0042
54 ร.ต.อ. ธีระศักด์ิ ธัญธราดล รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.507 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0525
55 ร.ต.อ. นพดล รูปสม รอง สว.(สอบสวน)สภ.เรือง จว.น่าน 0504 24203 0073 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จริม จว.น่าน สนน.186
56 ร.ต.อ. นรภัทร ทองดี รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.176 รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 1504 11202 0122
57 ร.ต.อ. นรินทร์ จิตพยัค รอง สว.(สอบสวน)สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.198 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 11203 0206

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.     พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(เมษยน  รัตนถาวร) (กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้า 4 จาก 12 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.5 ท่ี 260/2562 ลง 30 มิ.ย.62

58 ร.ต.อ. นรินทร์ อินนาค รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ สชม.708 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0406
59 ร.ต.อ. นันทวัฒน์ ปานเนาว์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0142 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.134
60 ร.ต.อ. นิคม ค าเป้ียว รอง สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.225 รอง สวป.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ สพร.261
61 ร.ต.อ. นิพนธ์ กรรณิการ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 1511 11203 0119 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 11203 0122
62 ร.ต.อ. บัญชา ศรีกันชัย รอง สว.สส.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย 0502 13204 0152 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11203 0037
63 ร.ต.อ. บัญญัติ จันทะเล็ก รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.498 รอง สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0360
64 ร.ต.อ. บุญเชิด อภิศร รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0202 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0253
65 ร.ต.อ. ประจักษ์ จินจ๋า รอง สวป.สภ.วังชิ น จว.แพร่ 1508 11202 0097 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11202 0125
66 ร.ต.อ. ประทีป แปงเขียว รอง สว.สส.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 13204 0235 รอง สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.458
67 ร.ต.อ. ประพันธ์ุ สีติวัน รอง สว.สส.สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง 0508 13204 0195 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0231
68 ร.ต.อ. ประสพชัย อุดมศิลป์ รอง สว.สส.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.140 รอง สว.สส.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.170
69 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ ยอดเรือน รอง สว.สส.สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง 0508 13204 0170 รอง สว.สส.สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 13204 0105
70 ร.ต.อ. ประเสริฐ พาดี รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0198 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 1504 11203 0254
71 ร.ต.อ. ปรัชชา แก้วจักร์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.514 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0199
72 ร.ต.อ. ปริญญา ศรีเมือง รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0208 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0072
73 ร.ต.อ. ปิยพงษ์ กัญชนะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงสา จว.น่าน สนน.239 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 1508 11203 0182
74 ร.ต.อ. ปิยะณัฐ แปงใจ รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11326 0026 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11204 0032
75 ร.ต.อ. ปืนไทย นันตาใหม่ รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.165 รอง สวป.สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน สลพ.70
76 ร.ต.อ. ผัด ขันทะวงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.222 รอง สวป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 13202 0033

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.     พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(เมษยน  รัตนถาวร) (กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้า 5 จาก 12 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.5 ท่ี 260/2562 ลง 30 มิ.ย.62

77 ร.ต.อ. เผด็จ เป็งเมืองลอง รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล าพูน สลพ.200 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน 1511 11203 0128
78 ร.ต.อ. พงค์นรินทร์ ธนกรอังกูล รอง สว.สส.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ สชม.569 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0169
79 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ทิวรรณา รอง สว.(สอบสวน)สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ สชม.599 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0382
80 ร.ต.อ. พงษ์สิทธ์ิ ไทยทาน รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11204 0031 รอง สว.สส.สภ.ปง จว.พะเยา 0505 13204 0091
81 ร.ต.อ. พชร ไชยวงค์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงมอก จว.ล าปาง 1510 29203 0060 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 1510 11203 0189
82 ร.ต.อ. พชร มานะกิจ รอง สวป.สภ.งาว จว.ล าปาง 0508 13202 0292 รอง สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.472
83 ร.ต.อ. พลวัฒน์ บุญชู รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0569 รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0229
84 ร.ต.อ. พศวัต แสนศรี รอง สว.สส.สภ.ปง จว.พะเยา 0505 13204 0091 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11204 0031
85 ร.ต.อ. พศิน ขันเพ็ชร์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 29203 0068 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.202
86 ร.ต.อ. พสิษฐ์ เถาวัลยา รอง สว.(สอบสวน)สภ.สอง จว.แพร่ 0506 24203 0055 รอง สว.(สอบสวน)สภ.จุน จว.พะเยา 1507 11203 0116
87 ร.ต.อ. พัชชระ เสนนันตา รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จริม จว.น่าน สนน.186 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เรือง จว.น่าน 0504 24203 0073
88 ร.ต.อ. พัสกร ปรุงเคร่ือง รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 27203 0106 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 1511 11203 0118
89 ร.ต.อ. พิจิตร ใจซ่ือ รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง สลป.374 รอง สวป.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 11202 0144
90 ร.ต.อ. พิชิตชัย ไชยาโส รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 1510 11203 0161 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 1510 11203 0165
91 ร.ต.อ. พิทวัส สุธรรมแจ่ม รอง สว.(สอบสวน)สภ.ก้อ จว.ล าพูน 0509 23203 0154 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 1511 11203 0136
92 ร.ต.อ. พิรพัฒน์ วงศ์ธีระธรรม รอง สวป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ สชม.744 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0540
93 ร.ต.อ. ไพโรจน์ รัฐบ ารุง รอง สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.729 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0410
94 ร.ต.อ. ภาคภูมิ วงศ์ชัย รอง สว.(สอบสวน)สภ.เถิน จว.ล าปาง 0508 24203 0073 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0232
95 ร.ต.อ. ภูวเดช ศรีตองอ่อน รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0559 รอง สวป.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0098

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.     พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(เมษยน  รัตนถาวร) (กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5



หน้า 6 จาก 12 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.5 ท่ี 260/2562 ลง 30 มิ.ย.62

96 ร.ต.อ. มณู สงคราม รอง สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.228 รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 13202 0209
97 ร.ต.อ. มนตรี ปิงแก้ว รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.505 รอง สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.443
98 ร.ต.อ. มนัส ใจวัน รอง สว.(สอบสวน)สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง สลป.261 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 1510 11203 0184
99 ร.ต.อ. มนู วงศ์ใหญ่ รอง สว.สส.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 0502 13204 0285 รอง สวป.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย สชร.309

100 ร.ต.อ. เมที หน่อแก้ว รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0117 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.475
101 ร.ต.อ. ยงยุทธ คาวันดี รอง สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.229 รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.153
102 ร.ต.อ. ยนต์ ยางผสม รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 13202 0209 รอง สวป.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ สพร.253
103 ร.ต.อ. รัตนพล บั งเงิน รอง สว.(สอบสวน)สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11203 0207 รอง สว.(สอบสวน)สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11203 0234
104 ร.ต.อ. รัตนเศรษฐ์ ชอบส าราญ รอง สว.ธร.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.456 รอง สว.ธร.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 13304 0230
105 ร.ต.อ. เรวัตร ปาคุต รอง สว.(สอบสวน)สภ.น  ามวบ จว.น่าน 0504 23203 0245 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 27203 0106
106 ร.ต.อ. วรกฤต พลสินธ์ุ รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0041 รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.508
107 ร.ต.อ. วรพล วงค์จันตา รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12203 0034 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0462
108 ร.ต.อ. วรเมธ ธรรมจันตา รอง สว.(สอบสวน)สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 1504 29203 0079 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.330
109 ร.ต.อ. วรวรรธน์ วิธี รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ สชม.733 รอง สว.(สอบสวน)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0396
110 ร.ต.อ. วรวุฒิ โปธาตุ รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.124 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 23203 0025
111 ร.ต.อ. วรเวศน์ อุดมทรัพย์ปัญญา รอง สวป.สภ.สองแคว จว.น่าน 0504 13202 0044 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จริม จว.น่าน 1506 11203 0137
112 ร.ต.อ. วรศักด์ิ ไชยต๊ะ รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0542 รอง สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.553
113 ร.ต.อ. วัฒนา แดนราษี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.656 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0436
114 ร.ต.อ. วันเฉลิม ทาสมบูรณ์ รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0597 รอง สว.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.668

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง
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115 ร.ต.อ. วิเชียร ปากกล้า รอง สว.(สอบสวน)สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0142 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0334
116 ร.ต.อ. วิฑูรย์ ต๊ะสุภา รอง สวป.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0133 รอง สว.สส.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11204 0102
117 ร.ต.อ. วิทยา ตากันทะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.479 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0489
118 ร.ต.อ. วิศิษฎ์ หินทอง รอง สว.สส.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0418 รอง สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 13202 0370
119 ร.ต.อ. วีรดนย์ ธรรมศานติบูรณ์ รอง สว.สส.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน 0504 13204 0180 รอง สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.228
120 ร.ต.อ. วีรพงษ์ ทะลา รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.161 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 1504 11203 0258
121 ร.ต.อ. วีรภัทร์ วิลัย รอง สว.(สอบสวน)สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.202 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ สพร.77
122 ร.ต.อ. วุฒิชัย ชัยยะ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0185 รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 1504 11202 0121
123 ร.ต.อ. ศราวุธ ไชยาโส รอง สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.472 รอง สวป.สภ.งาว จว.ล าปาง 0508 13202 0292
124 ร.ต.อ. ศราวุธ รัตน์สุวรรณ รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0284 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0168
125 ร.ต.อ. ศราวุธ อินต๊ะปัญญา รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.348 รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา 1507 11202 0160
126 ร.ต.อ. ศรีวิชัย แสงแอ่น รอง สวป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0211 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0031
127 ร.ต.อ. ศิริมงคล สีหมอก รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 0506 13207 0173 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11204 0252
128 ร.ต.อ. ศุภณัฐ ปัญญาวงค์ รอง สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 1507 11202 0061 รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11202 0141
129 ร.ต.อ. สงวน มีกล่ิน รอง สว.(สอบสวน)สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.673 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0482
130 ร.ต.อ. สง่า ธรรมศิริ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 27203 0302 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0036
131 ร.ต.อ. สง่า ยานะโส รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0036 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ สชม.772
132 ร.ต.อ. สนธยา ปัฐวี รอง สว.(สอบสวน)สภ.แจ้ซ้อน จว.ล าปาง 0508 23203 0240 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11203 0129
133 ร.ต.อ. สมเกียรติ กอบก า รอง สว.(สอบสวน)สภ.สอง จว.แพร่ สพร.186 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 23203 0024
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      พ.ต.ท.     พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
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134 ร.ต.อ. สมชาย ปันทะนันท์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เกาะคา จว.ล าปาง สลป.310 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.479
135 ร.ต.อ. สมบัติ วุฒิศรี รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 11203 0101 รอง สว.(สอบสวน)สภ.จุน จว.พะเยา 1507 11203 0117
136 ร.ต.อ. สมเพียร กล่ินมาลา รอง สวป.สภ.ปง จว.พะเยา สพย.196 รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11202 0063
137 ร.ต.อ. สมฤทธ์ิ จิณะเสน รอง สวป.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 13207 0232 รอง สว.จร.สภ.ปัว จว.น่าน สนน.212
138 ร.ต.อ. สราวุธ หิรัญรัตน์ รอง สวป.สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0106 รอง สว.(สอบสวน)สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11203 0120
139 ร.ต.อ. สัจจะพันธ์ุ สุนทรธีมากร รอง สว.(สอบสวน)สภ.ลอง จว.แพร่ 0506 24203 0056 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.แพร่ 1508 29203 0039
140 ร.ต.อ. สัพพัญญู จอมใจป้อ รอง สว.สส.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11204 0102 รอง สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0562
141 ร.ต.อ. สาคร จันต๊ะสุข รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 13202 0017 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0031
142 ร.ต.อ. สาริน อินต้อ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ สชม.772 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 27203 0302
143 ร.ต.อ. สิทธิกร หล่อประดิษฐ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0165 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0364
144 ร.ต.อ. สิทธิชัย ค าใส รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ สชม.685 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.656
145 ร.ต.อ. สิรวิชญ์ ไชยวรรณ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.303 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เกาะคา จว.ล าปาง สลป.310
146 ร.ต.อ. สุกิจ สุรินทร์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 11304 0013 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11304 0018
147 ร.ต.อ. สุค า จันทร์ใหม่ รอง สวป.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0587 รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0538
148 ร.ต.อ. สุชาติ วงค์ประกาย รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง สลป.378 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 1507 11203 0134
149 ร.ต.อ. สุติพงษ์ ปันสัน รอง สว.สส.สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 13204 0132 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาน้อย จว.น่าน 1506 11203 0124
150 ร.ต.อ. สุทธิพจน์ ทนันชัย รอง สว.(สอบสวน)สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 23203 0024 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 11203 0207
151 ร.ต.อ. สุทศ เป็นแผ่น รอง สว.(สอบสวน)สภ.งาว จว.ล าปาง สลป.405 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แจ้ซ้อน จว.ล าปาง 0508 23203 0240
152 ร.ต.อ. สุพจน์ คามณี รอง สวป.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย สชร.311 รอง สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 13202 0371
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153 ร.ต.อ. สุพจน์ หาญขว้าง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 1511 11203 0118 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 11203 0123
154 ร.ต.อ. สุพร เตจ๊ะ รอง สว.สส.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0290 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล าพูน สลพ.200
155 ร.ต.อ. สุรนาท ชลอยเมฆ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.475 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 11203 0201
156 ร.ต.อ. สุริยัน เสยสูงเนิน รอง สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0599 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0217
157 ร.ต.อ. สุวิชา สิทธิวงค์ รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 0504 13202 0283 รอง สวป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13202 0023
158 ร.ต.อ. เสวตร แก้วกันทา รอง สว.ธร.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 13304 0117 รอง สว.ธร.สภ.นาหม่ืน จว.น่าน สนน.284
159 ร.ต.อ. โสภณ ศรีสมบัติ รอง สว.(สอบสวน)สภ.อวน จว.น่าน 0504 23203 0255 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11203 0136
160 ร.ต.อ. อดิเรก ยาปัน รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 1508 11203 0159 รอง สว.(สอบสวน)กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11203 0176
161 ร.ต.อ. อดิศักด์ิ สักลอ รอง สว.สส.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 13203 0128 รอง สวป.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11202 0148
162 ร.ต.อ. อดุลย์ ธุระเสร็จ รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.347 รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา 1507 11202 0159
163 ร.ต.อ. อธิป อินต๊ะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน สมส.195 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11203 0122
164 ร.ต.อ. อนันต์ โกเสนตอ รอง สว.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 0502 13204 0244 รอง สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.423
165 ร.ต.อ. อนุชิต จันเลน รอง สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 1510 11202 0089 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0306
166 ร.ต.อ. อโนชา พัวสุวรรณ์ รอง สว.(ประมวลผล)ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 1501 11403 0287 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0166
167 ร.ต.อ. อมร ใจดี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.134 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11203 0137
168 ร.ต.อ. อัษฎกร ใจหงอก รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.605 รอง สว.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.476
169 ร.ต.อ. อาคม ขันธะมงคล รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 13202 0389 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0202
170 ร.ต.อ. อานันต์  ดวงมณีย์ รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0360 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0226
171 ร.ต.อ. อิทธิพล ผลกันทา รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0097 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0055
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172 ร.ต.อ. อินทัศน์ สุขเกษม รอง สว.(สอบสวน)สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0094 รอง สว.(สอบสวน)กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11203 0175
173 ร.ต.อ. อุเทน ศรีจินดา รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง สลป.371 รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11202 0142
174 ร.ต.อ. เอนก นักเทศ รอง สวป.สภ.สรอย จว.แพร่ 0506 13207 0153 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11204 0251
175 ร.ต.อ. เอนก รุณอินตา รอง สว.ธร.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน สนน.274 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0182
176 ร.ต.อ. ไอยรา ผัดขัน รอง สว.(สอบสวน)สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 29203 0067 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สอง จว.แพร่ สพร.186
177 ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ ถาวรสันต์ รอง สว.(นิติกร)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.น่าน 1506 11305 0043 รอง สว.(นิติกร)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 1502 11305 0155
178 ร.ต.อ.หญิง จีรนันท์ ป่ินแก้ว รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11326 0023 รอง สว.ธร.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.179
179 ร.ต.อ.หญิง ชไมพร ยะแสง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0016 รอง สวป.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 13207 0232
180 ร.ต.อ.หญิง ดวงเดือน ชัยญาณะ รอง สว.ธร.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 13304 0273 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0177
181 ร.ต.อ.หญิง ตรีสุคนธ์ มงมาต รอง สว.ธร.สภ.งอบ จว.น่าน 1506 11304 0045 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0016
182 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ จันทร์อ่อน รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 1503 11304 0021 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.5 1503 11323 0004
183 ร.ต.อ.หญิง ปวีณา สุวรรณมงคล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11304 0178
184 ร.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์ อุตรชน รอง สว.ธร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 13304 0020 รอง สว.ธร.สภ.ปัว จว.น่าน สนน.200
185 ร.ต.อ.หญิง รุ่งนภา เทียนทอง รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11326 0025 รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11326 0023
186 ร.ต.อ.หญิง ลัดดา มะโนปีน รอง สว.ธร.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย สชร.265 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0200
187 ร.ต.อ.หญิง ศศิธร พิเคราะห์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0022 รอง สว.ธร.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13304 0020
188 ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ เชียงทา รอง สว.ธร.สภ.วังชิ น จว.แพร่ สพร.237 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11304 0015
189 ร.ต.อ.หญิง สินีนาฎ แสนเตชะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0054 รอง สว.(สอบสวน)กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11203 0177
190 ร.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ มะใบ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0031 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าตาฝ่ัง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0119
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191 ร.ต.อ.หญิง อังคณา อินประดิษฐ์ รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11326 0023 รอง สว.ธร.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 1508 11304 0048
192 ร.ต.อ.หญิง อิสรีย์ วราสิรินนท์ รอง สว.(กง./บช.)สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สมส.91 รอง สว.ธร.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.575
193 ร.ต.ท. เกรียงไกร แสนสลี รอง สวป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0198 รอง สว.สส.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.133
194 ร.ต.ท. จรัญ คฤหัส รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 1510 11202 0100 รอง สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11204 0134
195 ร.ต.ท. จักรกฤษณ์ พุทธก้อน รอง สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0194 รอง สว.(นิติกร)ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11305 0187
196 ร.ต.ท. ชัชวาล ค าจันทรา รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 1506 11202 0079 รอง สวป.สภ.เรือง จว.น่าน 0504 13207 0215
197 ร.ต.ท. ชาติชาย เกียรติประชา รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน สลพ.174 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0097
198 ร.ต.ท. ณรงค์ ป๊อกเชื อ รอง สว.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.717 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล าพูน 0509 13204 0123
199 ร.ต.ท. ทวีโชค ไข่มุกด์ รอง สวป.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0588 รอง สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0537
200 ร.ต.ท. ทินกฤต ปัญญาสัน รอง สวป.สภ.เหมืองจี  จว.ล าพูน สลพ.69 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0032
201 ร.ต.ท. ธีรกฤต์ิ ท่วงที รอง สวป.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 0506 13207 0130 รอง สวป.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0133
202 ร.ต.ท. นพดล ไชยนันตา รอง สว.ธร.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.390 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.423
203 ร.ต.ท. นวภัทร ไฝเครือ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 24203 0094 รอง สว.(สอบสวน)สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 1504 11203 0278
204 ร.ต.ท. ประพล สิทธิโม่ง รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0088 รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0024
205 ร.ต.ท. เปา บุรี รอง สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.244 รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0088
206 ร.ต.ท. พัทธนันท์ ใจหาญ รอง สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 0508 13202 0295 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0037
207 ร.ต.ท. เมษา นวลจันทร์จิต รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 13202 0022 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0185
208 ร.ต.ท. วัชรสิทธ์ิ ศรีจันทร์ รอง สว.สส.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0296 รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0597
209 ร.ต.ท. วิเชียร โปธาค า รอง สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.443 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0454
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210 ร.ต.ท. วีระพันธ์ อินต๊ะแก้ว รอง สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0194 รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 0509 13202 0014
211 ร.ต.ท. สนทยา ไชยวรรณ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.145 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 11203 0111
212 ร.ต.ท. สมประสงค์ ดิษฐาน รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0192 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0518
213 ร.ต.ท. เสฎฐวุฒิ คนสูง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน 1511 11203 0136 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ก้อ จว.ล าพูน 0509 23203 0154
214 ร.ต.ท. ไสว ท้าวอาจ รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 13202 0023 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน 0504 13204 0125
215 ร.ต.ท. อนุชา ชราชิต รอง สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0600 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน 1506 11203 0122
216 ร.ต.ท. อภิวัฒน์ วัชรการุณย์ รอง สวป.สภ.งอบ จว.น่าน 0504 13207 0223 รอง สวป.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน สนน.191
217 ร.ต.ท. อุทัย วงศ์ใหญ่ รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11202 0119 รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา สพย.77
218 ร.ต.ท. เอกราช ปันวัง รอง สวป.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 1506 11202 0073 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11202 0100
219 ร.ต.ท.หญิง จรรยา สัมผัส รอง สว.ธร.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.127 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 11304 0013
220 ร.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ สุภากุล รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0136 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0082
221 ร.ต.ต. ธเนศพลร์ แก้วดี รอง สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0432 รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา 1507 11202 0143
222 ร.ต.ต. ธีรพัฒน์ แก้วธิดา รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ สชม.753 รอง สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 0508 13202 0276
223 ร.ต.ต. วรจักร ทะสุมา รอง สว.ธร.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ สชม.457 รอง สว.ธร.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11304 0085
224 ร.ต.ต. สวัสด์ิ จันทร์แก้ว รอง สวป.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0209 รอง สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.625
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