
(ส ำเนำ) 

                                       
     ค าส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๕ 

ท่ี 261/๒๕๖๒ 
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 ำนวน  53  รำย 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 3 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
1 ร.ต.อ. ไชยันต์ กันทะวังอิน รอง สว.(ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0248 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0133
2 ร.ต.อ. ธนายางพันธุ ์โสภา รอง สว.(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2224 รอง สว.(จร.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพย.1603
3 ร.ต.อ. บุญมี โพธิ รอง สว.(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0112 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 14202 0234
4 ร.ต.อ. รณกร จินโน รอง สว.(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0214 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0212
5 ร.ต.อ. รังสรรค์ พากเพียร รอง สว.(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2222 รอง สว.(อก.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.1235
6 ร.ต.อ. สาคร สืบวันดี รอง สว.(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0113 รอง สว.(ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง ปลป.2469
7 ร.ต.อ. สายัณห์ แข่งขัน รอง สว.(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4250 รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0335
8 ร.ต.อ. สุนทร กาศเกษม รอง สว.(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2242 รอง สว.(สส.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพย.1221
9 ร.ต.อ. อนันต์ วงค์ธีรวัฒน์ รอง สว.(สส.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1278 รอง สว.(ป.) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1748

10 ร.ต.ท. จรัญ ตามคุณ รอง สว.(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0163 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0229
11 ร.ต.ท. จรัส เงินค า รอง สว.(ป.) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย ปชร.2564 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0157
12 ร.ต.ท. ชัยชนะ อนุบุตร รอง สว.(จร.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2076 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1097
13 ร.ต.ท. ณภัทร รุ่งเรืองเลิศ รอง สว.(อก.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2291 รอง สว.(ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2324
14 ร.ต.ท. เดชา ช านาญ รอง สว.(ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง ปลป.1625 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง ปลป.1763
15 ร.ต.ท. ติณณภัทร์ บุญสม รอง สว.(สส.) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0115 รอง สว.(สส.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6540
16 ร.ต.ท. บริษัท ปัญญาวารินทร์ รอง สว.(ป.) สภ.นคิมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0119 รอง สว.(ป.) สภ.นิคมอตุสาหกรรม จว.ล าพนู 1511 12202 0174
17 ร.ต.ท. ประชัน ใจตุ้ย รอง สว.(ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1145 รอง สว.(สส.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12204 0173
18 ร.ต.ท. ประสิษช์ ทองเงิน รอง สว.(ป.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ ปกพ.600 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0520

ส าเนาถูกต้อง

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

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5  ที ่  261/2562  ลงวันที ่ 30  มถุินำยน 2562

ตรวจแล้วถูกต้อง

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



หน้าที ่2 จาก 3 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
19 ร.ต.ท. พนม ค ามาก รอง สว.(ธร.) ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 12301 0017 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2223
20 ร.ต.ท. พนม ตุ้ยเต็มวงศ์ รอง สว.(สส.) สภ.งาว จว.ล าปาง ปลป.3143 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0231
21 ร.ต.ท. พยุง สรรศรี รอง สว.(ป.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2734 รอง สว.(ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2643
22 ร.ต.ท. พรพิภพ ศักด์ิธนานุรักษ์ รอง สว.(ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5164 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน ปลพ.873
23 ร.ต.ท.หญิง พรเพ็ญ  ศรีจันทร์ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.961 รอง สว.(ป.) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 14202 0074
24 ร.ต.ท.หญิง พัฒนา นาชัยโชติ รอง สว.(อก.) บก.อก.ภ.5 1501 12301 0003 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0243
25 ร.ต.ท. พันธ์ ทรัพย์มณีสมชัย รอง สว.(สส.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12204 0200 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0054
26 ร.ต.ท. พีรพงศ์ อุ่นจิตต์ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1008 รอง สว.(ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0140
27 ร.ต.ท. มานพ วงศ์ผัด รอง สว.(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3541 รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0343
28 ร.ต.ท. มาโนช สมจิตต์ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 14202 0234 รอง สว.(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0112
29 ร.ต.ท. ยงยุทธ ไชยวินิจ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1082 รอง สว.(ป.) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน ปลพ.722
30 ร.ต.ท. วัชระ ธนันชัย รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0101 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0203
31 ร.ต.ท. สงัด วงค์ปันยอง รอง สว.(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3739 รอง สว.(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0779
32 ร.ต.ท. สถิตย์ อินต๊ะสุข รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1118 รอง สว.(ป.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0142
33 ร.ต.ท. สว่าง นันทะศิริ รอง สว.(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3567 รอง สว.(ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0801
34 ร.ต.ท. อดุลย์ พวงขจร รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1015 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0103
35 ร.ต.ท. อภินนท์ อินทะรังษี รอง สว.(ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1237 รอง สว.(ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1812
36 ร.ต.ท. เอนก โปธาวงค์ รอง สว.(สส.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4329 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4280
37 ร.ต.ต. ก้าน วงค์ธิมา รอง สว.(ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0560 รอง สว.(ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0749

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 3 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง
38 ร.ต.ต. ขวัญชัย พงษ์ศักดาพรรณ รอง สว.(จร.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12205 0195 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0211
39 ร.ต.ต. จรัญ ปินตาดง รอง สว.(ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.978 รอง สว.(ป.) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1360
40 ร.ต.ต. ทวีศักด์ิ ร่มโพธิซี์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4864 รอง สว.(ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2090
41 ร.ต.ต. ทองวิไล ประวะภูตา รอง สว.(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4066 รอง สว.(สส.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3578
42 ร.ต.ต. ธรงชัย หาญมนตรี รอง สว.(ป.) สภ.ภูพงิคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4388 รอง สว.(ป.) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ปชม.3683
43 ร.ต.ต.หญิง นันทิการ์ ช้างเทศ รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง ปลป.3175 รอง สว.(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0146
44 ร.ต.ต.หญิง นันทิพร อินเมืองแก้ว รอง สว.(อก.) ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0375 รอง สว.(อก.) บศ.ศฝร.ภ.5 1503 12301 0117
45 ร.ต.ต. บรรจง มีสุข รอง สว.(ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2114 รอง สว.(ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0108
46 ร.ต.ต. บรรพิชา อ้ายสุภา รอง สว.(ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0133 รอง สว.(ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2679
47 ร.ต.ต. ประวิทย์ ถนัดกิจ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปอบ.2107 รอง สว.(ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4064
48 ร.ต.ต. พิทักษ์ จอมโพธิ์ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1191 รอง สว.(ป.) สภ.วังหงส์ จว.แพร่ ปพร.2141
49 ร.ต.ต. สมชาย เต่าทอง รอง สว.(ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4575 รอง สว.(ป.) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2276
50 ร.ต.ต. สมบัติ จินต๊ะนา รอง สว.(สส.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14204 0261 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 12204 0147
51 ร.ต.ต. สมัคร สุขเกษม รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0054 รอง สว.(ป.) 191กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0108
52 ร.ต.ต. สุริยันต์ อินทร์กร่ า รอง สว.(ป.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1954 รอง สว.(สส.) สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1962
53 ร.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ ศรีค าสุข รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 12301 0015 รอง สว.(อก.) บศ.ศฝร.ภ.5 1503 12301 0119

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


