
(ส ำเนำ) 

 
ค าส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๕ 

ท่ี 262/๒๕๖๒ 
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  61  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 าแหน่งเดิมท่ีบรรจุหรือแต่งตั้ งให้ครบก าหนดระยะเวลา    
ตามเงื่อนไข 

   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                                   



หน้า 1 จาก 4 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. กฤจติภูมิ ทาบุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0148 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สอง จว.แพร่ 1508 11203 0195
2 ร.ต.อ. กฤษดา ถาริยะ รอง สวป.สน.เตาปูน 1004 11202 0103 รอง สวป.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย สชร.311
3 ร.ต.อ. เกียรติพงษ์ ต๊ิบมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 24203 0114 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0198
4 ร.ต.อ. จตุรงณ์ นามค า รอง สวป.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0145 รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 0508 13202 0263
5 ร.ต.อ. จิรัฏฐ์ บุตรวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 11203 0222 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0469
6 ร.ต.อ. จิรายุ พงษ์ธรรม รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตัน สน.2-619 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน 1511 11203 0145
7 ร.ต.อ. เฉลิมพล วงศ์ขันแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11326 0027 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.396
8 ร.ต.อ. ชยณัฐ เตชะผาติกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13203 0029 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11203 0204
9 ร.ต.อ. ชราวุธ ปานเช่ียวชาญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 0108 24203 0065 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0449

10 ร.ต.อ. ชวนากร ไชยวงษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 24203 0083 รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน สลพ.174
11 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ สุทธิศิริมงคล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0088 รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง สลป.378
12 ร.ต.อ. ชัยศิริ ขยันการ รอง สว.ศขบ.สพฐ.ตร. 2700 11428 0071 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0024
13 ร.ต.อ. ชาติสยาม แจ่มรัตนโสภิณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.151 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.145
14 ร.ต.อ. ชานนท์ เข่ือนแก้ว รอง สวป.สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 11202 0067 รอง สว.จร.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.177
15 ร.ต.อ. ชานนสถิตย์ วราสงวนศิลป์ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 11202 0043 รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.605
16 ร.ต.อ. ไชยสิทธ์ิ ขัดผาบ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองปทุมธานี สลบ.165 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 11203 0124
17 ร.ต.อ. ดาราศักด์ิ ทองค าพงษ์ รอง สวป.สภ.วังประจบ จว.ตาก 0603 13207 0201 รอง สวป.สภ.เหมืองจ้ี จว.ล าพูน สลพ.69
18 ร.ต.อ. ทัฬห์ วรรคตอน รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. 2700 11336 0037 รอง สว.ธร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.130
19 ร.ต.อ. ธนุส วิสุทธาภรณ์ รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตัน สน.2-622 นว.(สบ 1) ผบก.บก.สส.ภ.5 1502 11323 0005

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 262/2562 ลง 30 มิ.ย.62
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20 ร.ต.อ. ธีรเดช อุดมธีรสกุล รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13203 0027 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0065
21 ร.ต.อ. นนทกร ศาลาคราม รอง สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.115 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 11203 0267
22 ร.ต.อ. นเรศ วงศ์ถาต๊ิบ ผบ.หม.กก.ตชด.33 2504 11202 0312 ผบ.มว.(สบ 1)ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 11306 0036
23 ร.ต.อ. นิยมรุ่ง มุงเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สสป.133 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0329
24 ร.ต.อ. บรมวิชญ์ วังนัยกูล รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหล่อ สน.2-339 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงค า จว.พะเยา 1507 11203 0121
25 ร.ต.อ. ปรีชา ปัญญา รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.243 รอง สวป.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล าพูน สลพ.198
26 ร.ต.อ. ปัณณพัฒน์ น้อยจันทร์ รอง สว.สส.สภ.น้ าหมัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0111 รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย สชร.360
27 ร.ต.อ. ปิยพงค์ ชัยณรงค์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว (กง.งป.) 1211 11326 0025 รอง สว.(กง./บช.)สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สมส.91
28 ร.ต.อ. เผ่าพันธ์ ซ้อนกัน รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.272 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11204 0176
29 ร.ต.อ. พิทักพงษ์ ทรช่วย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 24203 0074 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 11203 0112
30 ร.ต.อ. ภัทรภพ ชัยชนะ รอง สว.(สอบสวน)สน.อุดมสุข 1006 11203 0133 รอง สว.(สอบสวน)สภ.งอบ จว.น่าน 1506 29203 0049
31 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ สัญญา รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตัน สน.2-577 รอง สว.(สอบสวน)กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11203 0178
32 ร.ต.อ. มานิตย์ ทองค า รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 24203 0107 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0455
33 ร.ต.อ. วิสุทธ์ิ แก้วทา รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 3204 11202 0047 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0039
34 ร.ต.อ. วีระชัย ศิริเดชพันธ์ุ รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11325 0167 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11304 0021
35 ร.ต.อ. สมเกียรติ คุ้มสา ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 0261 รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง สลป.374
36 ร.ต.อ. สมภพ ทัพทอง รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0315 รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.579
37 ร.ต.อ. สังวาร สมแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี สสพ.331 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย 1504 11203 0228
38 ร.ต.อ. สัมพันธ์ กล้าหาญ รอง สว.สส.สภ.ฟากท่า ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0102 รอง สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน 1506 11202 0160

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. สุภัท โชติสินสุกุล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0177 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0204
40 ร.ต.อ. เสกสัน สีทิ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ปพ.ภ.9 2000 11202 0017 รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.160
41 ร.ต.อ. อดินัย วงค์ปินตา รอง สว.สส.สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 2004 11204 0130 รอง สวป.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 0502 13207 0288
42 ร.ต.อ. อนวัช แสนอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย อ.เมือง จว.ปทุมธานี ปนม.8590 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สรอย จว.แพร่ 1508 11203 0213
43 ร.ต.อ. เอกฤทธ์ิ รูปสอาด รอง สว.(สอบสวน)สน.โชคชัย 1111 24203 0134 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 1511 11203 0150

44 ว่าท่ี ร.ต.อ.หญิง เกวลีศิริ ผาสุขธรไพศาล รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.302 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 24203 0094

45 ร.ต.อ.หญิง จันจิรา ขันทะสอน ผบ.หมวด (สบ 1)กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11207 0197 รอง สว.ธร.สภ.สันติสุข จว.น่าน สนน.264
46 ร.ต.อ.หญิง นภัสวรรณ พิค าดง รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0198 รอง สว.(บช.)ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 11327 0087
47 ร.ต.อ.หญิง บุญญา เศรษฐพานิช รอง สว.ฝอ.มน. 0702 11403 0011 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 11304 0236
48 ร.ต.อ.หญิง เบญจรัตน์ อุตมัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก [กง.] 1605 11326 0025 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0254
49 ร.ต.อ.หญิง ประยูรศรี สว่างย่ิง รอง สว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11304 0195 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0181
50 ร.ต.อ.หญิง ปวริศา จิรกาล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี [บช.] 1612 11327 0073 รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11326 0026
51 ร.ต.อ.หญิง ศจี สระทองโน รอง สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0075 รอง สว.(นิติกร)ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11305 0029
52 ร.ต.อ.หญิง สุณี ปินทรายมูล รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11304 0113 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0020
53 ร.ต.ท. กฤษฎี ประกอบของ รอง สว.กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สลก.ตร. 0101 11306 0069 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0019

54 ร.ต.ท. พงศธร พัชรเลชกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี สกจ.356 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0212
55 ร.ต.ท. สัญญลักษณ์ อติมานกุล รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0373 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11204 0177
56 ร.ต.ท. สุชาครีย์ พรหมเผ่า ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0577 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11204 0171
57 ร.ต.ท. สุทธิพงค์ ชุมภู รอง สว.สส.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.260 รอง สว.สส.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา สพย.209

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 4 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.5 ท่ี 262/2562 ลง 30 มิ.ย.62

58 ร.ต.ท. สุรจิต นันต๊ะยศ รอง สวป.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 0608 13207 0170 รอง สวป.สภ.สรอย จว.แพร่ 0506 13207 0153
59 ร.ต.ท.หญิง จินณ์จุฑาห์ สัตยากรเวชกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11304 0015 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11304 0017
60 ร.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ แสงประสิทธ์ิ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0039 รอง สว.(นิติกร)ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11305 0030
61 ร.ต.ต. ราเชนทร์ มงคล รอง สว.ธร.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 0605 13304 0154 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0255

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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