
(ส ำเนำ) 

 
ค าส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๕ 

ท่ี ๒63/๒๕๖๒ 
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  206  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 11 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
1 ด.ต. กัมปนาท ผิวนวล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 14202 0348 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0164
2 ด.ต. กิตติศักด์ิ โต๊ะเคร่ือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 14202 0155 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0285
3 ด.ต. กิติศักด์ิ ปรีชาธนวิชญ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ตะโก จว.ชุมพร ปชพ.1755 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.937
4 ด.ต. ควรคิด ยะอนันต์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภ.3 2504 12202 0200 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.2977
5 ด.ต. จตุรพิธ โตปินใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1770 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0199
6 ด.ต. จตุรภัทร ชัยอชรายุ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย ปสท.872 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาพูน จว.แพร่ ปพร.2180
7 ด.ต. เจริญฤทธิ ์หลวงสุ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4560 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2020
8 ด.ต. เฉลิมพันธ์ ปันธิยะ ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6514 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2562
9 ด.ต. ชัยณรง เงินห้อย ผบ.หมู(่ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0172 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.955

10 ด.ต. ชัยยันต์ กันไทย ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0254 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0410
11 ด.ต. ชิตโชคพัฒน์ เดชนอก ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4364 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6298
12 ด.ต. โชคดี ไชยวงศ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2647 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1399
13 ด.ต. ณัฐวัฒน์ สมใจ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0373 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2269
14 ด.ต. ตรีทอง ตาใจ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 12202 0253 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2733
15 ด.ต. ถนัฐ เทิดเธียร ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 1011 12202 0030 ผบ.หมู(่ป.) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2142
16 ด.ต.หญิง ทิพวัลย์ ใจจันทร์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 1091 ผบ.หมู(่ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6202
17 ด.ต. แทน อวดเขต ผบ.หมู่ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 1072 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 0508 14202 0309
18 ด.ต. แทนพงศ์ สุค าตา ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4578 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ ปชม.2015

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 ่  263/2562  ลงวันที ่ 30  มถุินำยน 2562

ตรวจแล้วถูกต้อง

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



หน้าที ่2 จาก 11 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
19 ด.ต. ธนดล ลือชา ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2361 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4026
20 ด.ต. ธรรมรัตน์ แต้มด่ืม ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4144 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง ปลป.3176
21 ด.ต. นคร อาษากุล ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6203 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง ปลป.1989
22 ด.ต. นพนริศ ธิโรจน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3502 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4024
23 ด.ต. นิทัศน์ เครือสะตอย ผบ.หมู่ กก.วิเคราะหข์่าวและเคร่ืองมอืพเิศษ บก.สส. 1012 12204 0156 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0217
24 ด.ต. นิรันต์ สุตินกาศ ผบ.หมู ่กองร้อยปฏบิัติการพเิศษที ่1 กก.ต่อต้านการกอ่การร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1314 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1334
25 ด.ต. นิเวศน์ สรวยสวัสด์ิ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0994 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0475
26 ด.ต. บรรเจิด ตาปิง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภ.3 2504 12408 0156 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.3427
27 ด.ต. บรรเจิด บริหาร ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น ปขก.2416 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0172
28 ด.ต. ปริวรรต นาแหลม ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6506 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.812
29 ด.ต. พงษ์นรินทร์ ปาริน ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3089 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1397
30 ด.ต. พณิชพล มณีกาศ ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0103 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2291

31 ด.ต. พลเดช คราพันธุ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0192 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1830
32 ด.ต.หญิง พัชรมนฑ์ ดวงแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2344 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4637
33 ด.ต. พิชัย พงศ์คนดี ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 0849 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4025
34 ด.ต. พิเนตร ต๊ิบโครต ผบ.หมู่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย 2708 12314 0410 ผบ.หมู(่ธร.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2132
35 ด.ต. พิสิษฐ์ วันน า ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6240 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงมอก จว.ล าปาง ปลป.1156
36 ด.ต. พุทธรัตน์ ศรีรับขวา ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.2918 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1872
37 ด.ต. ภูวดล บัวต๊ิบ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2623 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2700

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 ่3 จาก 11 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
38 ด.ต. เภา มหิตธิ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3203 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4019
39 ด.ต. มทนะ ทองมี ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองก าแพงเพชร จว.ก าแพงเพชร 0602 14204 0405 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0231
40 ด.ต. มานพ พันใจลือ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2969 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3074
41 ด.ต. รัตนะ รักษ์ปิตุภูมิ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2663 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1599
42 ด.ต. รุ่งศักด์ิ แสนขัน ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2522 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1118
43 ด.ต. ฤทธิชัย ศิริวรรณ ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 6533 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2332
44 ด.ต. วุฒิกรณ์ กุนมล ผบ.หมู(่ป.) สภ.ชุมแสงสงคราม จว.พิษณุโลก ปพล.1045 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1426
45 ด.ต. ศราวุธ บรรเลงเสนาะ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป. 2102 12202 0418 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 12204 0107
46 ด.ต. ศักดา ปาริน ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3198 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2578
47 ด.ต.หญิง ศุภิสรา ดวงทิพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0270 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.995
48 ด.ต. สงกรานต์ งามจ า ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4819 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1421
49 ด.ต. สถิตร มีพิมพ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ปอน.1524 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน ปลพ.1015
50 ด.ต. สมคิด จิตติพัฒน์สุภา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร ปพจ.763 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 14202 0256
51 ด.ต. สมคิด ปิน่ทองพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะนางค า จว.พัทลุง ปพท.-1415 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เสาหิน จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.873
52 ด.ต. สมเจตน์ วุฒิดา ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1293 ผบ.หมู(่สส.) กก.วข./คพ. บก.สส.ภ.5 1502 12204 0035
53 ด.ต. สมทบ ไชยเป็ง ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4401 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.3000
54 ด.ต. สมนึก โพธินาม ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองตราด ปตร.1270 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เทิง จว.เชียงราย ปชร.2823
55 ด.ต. สมบัติ เทพาชมภู ผบ.หมู(่ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ปสท.1585 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เถิน จว.ล าปาง ปลป.2600
56 ด.ต. สมบัติ อุทัย ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12202 0040 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12205 0203

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 ่4 จาก 11 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
57 ด.ต. สมัย ฝาชัยภูมิ ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 12202 0061 ผบ.หมู(่ป.) สภ.จุน จว.พะเยา ปพย.1298
58 ด.ต. สัมฤทธิ ์แสนสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1695 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.797
59 ด.ต. สาคร อิ่นแก้ว ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4061 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปชม.5730
60 ด.ต. สุรศักด์ิ มณีจันทร์สุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ปสท.2032 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3486
61 ด.ต. สุวฤกษ์ กาศสนุก ผบ.หมู(่สส.) สภ.พังโคน จว.สกลนคร ปสน.2483 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1205
62 ด.ต. เสถียร สีแย้ม ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3486 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4022
63 ด.ต. อดิศักด์ิ ใจเข้าชุม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 12202 0242 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 14202 0259
64 ด.ต. อดุลย์ เถระ ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6521 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.801
65 ด.ต. อนันต์ จันเขียว ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1919 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2297
66 ด.ต. อนุชิต คาดสนิท ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1426 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1302
67 ด.ต. อรรคพล ประเสริฐสังข์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4805 ผบ.หมู(่ป.) สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0764
68 ด.ต. อาทิตย์ พรมจุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 14202 0855 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1679
69 ด.ต. อุทัย ชัยชมภู ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4361 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ฝาย จว.ล าปาง ปลป.1615
70 จ.ส.ต. กิตติพงษ์ แก้วจันทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2079 ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1221
71 จ.ส.ต. กิตติภพ แซ่ลี ผบ.หมู(่ป.) กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0065 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ ปพร.800
72 จ.ส.ต. เฉลิมกิจ เฟือ่งฟูกิจการ ผบ.หมู(่สส.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4589 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0360
73 จ.ส.ต. ธนวัฒน์ ค าผา ผบ.หมู(่ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1547 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง ปลป.2289
74 จ.ส.ต. ปรีชา ไชยวงศ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 12202 0587 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปนน.2546
75 จ.ส.ต. ปิยพงษ์ ปินตาแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.958 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย ปชร.3968

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 ่5 จาก 11 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
76 จ.ส.ต. พงศ์เทพ อักษรสว่าง ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ ปอต.971 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0480
77 จ.ส.ต. ภานุวัฒน์ แก้วคร่ าทอง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 12301 0020 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่พริก จว.ล าปาง ปลป.2087
78 จ.ส.ต.หญิง วิชุดา สิงห์คราม ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองหนองคาย จว.หนองคาย ปนค.1994 ผบ.หมู(่จร.) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย ปชร.2806
79 จ.ส.ต. ศราวุธ ปันคะปวง ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ปสป.2189 ผบ.หมู(่จร.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1120
80 จ.ส.ต. สงกรานต์ สีหะสิงห์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี ปลบ.1461 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองยาว จว.ล าปาง ปลป.1223
81 จ.ส.ต. สุรพงษ์ แก้วโก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0251 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2106
82 จ.ส.ต. อนุรักษ์ สุรินต๊ะ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 12301 0007 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1428
83 ส.ต.อ. กฤษฎา วาฤทธิ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0097 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จริม จว.น่าน ปนน.1695
84 ส.ต.อ. กิตติศักด์ิ แก้วรากมุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2804 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4061
85 ส.ต.อ. เกียรติชัย ปูอ้าย ผบ.หมู(่คผส.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2343 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1856
86 ส.ต.อ. ไกรรัตน์ ผุดู ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1086 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ปชม.5803
87 ส.ต.อ. ไกรวุฒิ เรือนน้อย ผบ.หมู(่ปนพ.) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 14202 1404 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2268
88 ส.ต.อ. จตุพล ชุนพัง ผบ.หมู(่ป.) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส 0903 14202 2113 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4023
89 ส.ต.อ. จรัญ ตันบุตร ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองนราธวิาส จว.นราธวิาส 0903 14202 2105 ผบ.หมู(่ป.) สภ.วังชิ้น จว.แพร่ ปพร.2009
90 ส.ต.อ. จักรพันธ์ ทะระมา ผบ.หมู(่ป.) สน.บางขุนนท์ ปน.3-4999 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0771
91 ส.ต.อ. เจษฎา วงศ์ยั่งยืนกุล ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองนราธวิาส จว.นราธวิาส ปนธ.1509 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปง จว.พะเยา ปพย.1683
92 ส.ต.อ. เจษฎา หล้าค าแก้ว ผบ.หมู(่จร.) สน.พญาไท ปน.1-4247 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0298
93 ส.ต.อ. ณัฐพงค์ พรหมเสน ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.ยะรม จว.ยะลา 0906 14202 1513 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1435
94 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ภิราญค า ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0171 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2639

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 11 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
95 ส.ต.อ. เทพนิยม รักษ์เทพ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 0371 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ ปชม.4626
96 ส.ต.อ. ธงชัย สมฤทธิ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0381 ผบ.หมู(่สส.) สภ.จุน จว.พะเยา 0505 14204 0112
97 ส.ต.อ. ธัชพล รักสัตย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0637 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1468
98 ส.ต.อ. ธีรนันท์ กันทะวงศ์ ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 1122 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12202 0062
99 ส.ต.อ. ธีรพงษ์ วงค์จา ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0103 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1371

100 ส.ต.อ. ธีรยุทธ อุ่นเรือน ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1382 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1464
101 ส.ต.อ. ธีรวุฒิ อุประ ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 14202 1621 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2316
102 ส.ต.อ. นฤพล เชียงตา ผบ.หมู(่ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2121 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1091
103 ส.ต.อ. นันทวุฒิ งบไธสง ผบ.หมู(่ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2929 ผบ.หมู(่ป.) สภ.กลัยาณิวฒันา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0524
104 ส.ต.อ. นิคม แก้วสี ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1085 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3719
105 ส.ต.อ. บดินทร์ สุริยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 0277 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2333
106 ส.ต.อ. ประณต ขระสุ ผบ.หมู(่ป.) กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0117 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2646
107 ส.ต.อ. ประเวศ ภูผาอารักษ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2656 ผบ.หมู่(ป.) สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0503
108 ส.ต.อ. ปวเรศ บรรจง ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2349 ผบ.หมู(่สส.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12204 0307
109 ส.ต.อ. พรสวัสด์ิ ติยากว้าง ผบ.หมู(่ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา ปตง.1409 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2664
110 ส.ต.อ. ภูเบศ ฉายห้อง ผบ.หมู(่ป.) สภ.โคกโพธิ ์จว.ปัตตานี 0904 14202 0088 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1797
111 ส.ต.อ. มนตรี เกษรินนิราศ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี ปปน.-1168 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1389
112 ส.ต.อ. ยงยุทธ ขัตติยะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2896 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1312
113 ส.ต.อ. ยุทธภูมิ ธนะจักร์ ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1084 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1416

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 ่7 จาก 11 หน้า
ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
114 ส.ต.อ. รักชาติ นักปราชญ์ ผบ.หมู(่ป.) สน.สามเสน ปดพ.1258 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.994
115 ส.ต.อ. รัฐชัย หมอกเหมย ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี ปปน.-1057 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย ปชร.4029
116 ส.ต.อ. วสันต์ จันธี ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0347 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2334
117 ส.ต.อ. วาทิตย์ ทองเสน ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0166 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3567
118 ส.ต.อ. วิทวัส ผ่องไสย ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0426 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12204 0198
119 ส.ต.อ. วิษณุ เปล่ียนสีห์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี ปปน.-1166 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ทา จว.ล าพูน ปลพ.1431
120 ส.ต.อ. วิษณุพันธุ ์เชื้ออินทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ปนธ.2807 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2313
121 ส.ต.อ. ศรชัย มาไกล ผบ.หมู(่ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2124 ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1236
122 ส.ต.อ. ศักรินทร์ เสาร์แก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2114 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0483
123 ส.ต.อ. ศาสตราวุฒิ สิงห์แก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปะนานเระ จว.ปัตตานี ปปน.1521 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1310
124 ส.ต.อ. ศุภชัย รุ่งเช้า ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 1598 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง ปลป.3216
125 ส.ต.อ. ศุภชัย ศรีลา ผบ.หมู(่ป.) สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ปนธ.2924 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0781
126 ส.ต.อ. สมคิด แสงสุวรรณ ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1090 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1340
127 ส.ต.อ. สราวุธ เขจร ผบ.หมู(่จร.) สน.บางกอกใหญ่ ปน.3-4852 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12205 0182
128 ส.ต.อ. สอาด ค าเงิน ผบ.หมู(่ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3025 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 14202 0437
129 ส.ต.อ. สาคิด สายยืด ผบ.หมู(่ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม ปนฐ.1150 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ ปพร.2229
130 ส.ต.อ. สุทธิชัย อุดอ้าย ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0234 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 14202 0226
131 ส.ต.อ. อดิศักด์ิ วันดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 14202 0035 ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1232
132 ส.ต.อ. อนุชิต ศิริวัฒน์ไพสิฐ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี ปปน.1280 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2305
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133 ส.ต.อ. อภิรักษ์ รุ่งเรือง ผบ.หมู(่ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ปยล.2109 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่ช้าง จว.น่าน ปนน.1809
134 ส.ต.อ. อภิวัฒน์ ทวีคูณ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2515 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0138
135 ส.ต.อ. อรรถพล เสาองค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.มายอ จว.ปัตตานี ปปน.2447 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1466
136 ส.ต.อ. เอกลักษณ์ พรมเกษา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0419 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1463
137 ส.ต.ท. กายสิทธิ ์บุญปัทม์ ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 14202 1149 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.3507
138 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ หนองหล่ิง ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่เมย ภ.จว.ตาก 0603 14202 0066 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1122
139 ส.ต.ท. เกียรติศักด์ิ พระวิสัตย์ ผบ.หมู(่ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5365 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0866
140 ส.ต.ท. เจษฎาพล บัวจันทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี ปนบ.1093 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1225
141 ส.ต.ท. ชัยวิชิต ลัทธศักด์ิศิริ ผบ.หมู(่ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5835 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0081
142 ส.ต.ท. ชินธัช สุนันต๊ะ ผบ.หมู(่สิบเวร)(ป.) สน.บางโพ ปน.3-4680 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชยีงใหม่ ปชม.4492
143 ส.ต.ท. เชวง ดีปานา ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0332 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1525
144 ส.ต.ท. เชาวลิต ซ่ือสัตย์ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1128 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0865
145 ส.ต.ท. ณฐพล พูลอุดม ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 14202 0541 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3291
146 ส.ต.ท. ณัฐกานต์ เขียวแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ ปสป.2079 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปชร.4066
147 ส.ต.ท.หญิง ณัฐชา เหม่ชัยภูมิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น ปขก.3846 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5164
148 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชัยปิน ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1008 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2665
149 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ จอมแปง ผบ.หมู(่ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4690 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5129
150 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ จันทร์ตาธรรม ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไม้รูด จว.ตราด 0205 14202 0076 ผบ.หมู(่สส.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3355
151 ส.ต.ท. ณัฐพล อุทธิยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางบัวทอง ปนบ.2591 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สองแคว จว.น่าน ปนน.2664
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152 ส.ต.ท. ณัฐวัฒน์ วิริยะ ผบ.หมู่ ฝ่ายการส่ือสาร 2 สส. 2802 12419 0161 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1644
153 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ค าปาละ ผบ.หมู(่ป.) สน.ส าราญราษฎร์ ปน.1-5112 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3215
154 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ เป็นใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปอกบ.88 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1271
155 ส.ต.ท. ดนุเดช ใจฟู ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0035 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ ปชม.5092
156 ส.ต.ท. เตวิช สัตยวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยธุยา ปอย.1044 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0244
157 ส.ต.ท. ทินกร ธัญญะ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี ปปท.1724 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1523
158 ส.ต.ท. ทิวากร ธนะบุญ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 14202 0481 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 12202 0170
159 ส.ต.ท. ธรรมศักด์ิ บุตรด า ผบ.หมู(่ป.) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี ปปน.2568 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4859
160 ส.ต.ท. ธีรชัย ยาปัน ผบ.หมู(่นปพ.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 14202 1181 ผบ.หมู(่ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1234
161 ส.ต.ท. ธีระสิทธิ ์กล้าใจ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 14202 0345 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1194
162 ส.ต.ท. นคเรศ จินดาปลูก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 14202 0590 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12301 0026
163 ส.ต.ท.หญิง นิริสรา วะเท ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0179 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 12204 0234
164 ส.ต.ท. นุชิต เชื้อหมอ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0260 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เวียงสา จว.น่าน ปนน.2178
165 ส.ต.ท. ปราชญ์ณพงษ์ วรรณศักด์ิ ผบ.หมู(่ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ปปท.1515 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน ปนน.2331
166 ส.ต.ท. ปริญญา จิตต์ค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท ปชน.1014 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2674
167 ส.ต.ท. ปิติภัทร พวงสมบัติ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2898 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ปชม.3877
168 ส.ต.ท. พลวัฒน์ ทุมสิงห์ ผบ.หมู(่ป.) สน.ชนะสงคราม 1108 14202 0398 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0868
169 ส.ต.ท. ภัทรพงษ์ สุหิตานุเคราะห์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี ปปท.1713 ผบ.หมู(่ป.) สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0652
170 ส.ต.ท. ภัทรพล ภคปภากร ผบ.หมู(่ป.) สน.นางเล้ิง 1108 14202 0363 ผบ.หมู(่ป.) สภ.กลัยาณิวฒันา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0525
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171 ส.ต.ท. ภานุวัฒน์ อุทธิยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี ปสว.366 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 14202 0057
172 ส.ต.ท. ภูวดล กองตุ้ย ผบ.หมู(่ป.) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท ปชน.1451 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2228
173 ส.ต.ท. มาวิน สมแสน ผบ.หมู(่ป.) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี ปอน.1366 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1401
174 ส.ต.ท. รัชพล ค าฮอม ผบ.หมู(่ป.) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี ปสพ.1119 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3497
175 ส.ต.ท. เรืองเดช จิตอารี ผบ.หมู(่ป.) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ปชบ.3921 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1866
176 ส.ต.ท. เรืองยศ เรืองจรัส ผบ.หมู(่ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 14202 0497 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1090
177 ส.ต.ท. วรกานต์ นากองแก้ว ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1084 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 14202 0095
178 ส.ต.ท. วัชรัศนิ์ บุณยาขุ ผบ.หมู(่ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5229 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ปพร.1113
179 ส.ต.ท. วิทยา ใจใส่ ผบ.หมู(่ป.) สภ.หางน้ าสาคร จว.ชัยนาท ปชน.566 ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย ปชร.1380
180 ส.ต.ท. ศุภชัย จันสุวรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวล าภู ปอด.3211 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา ปพย.1188
181 ส.ต.ท. ศุภฤกษ์ พุทธสอน ผบ.หมู(่ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2386 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 12202 0312
182 ส.ต.ท. สถาพร เรืองค า ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1698 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0358
183 ส.ต.ท. สัจจวัชร เหล่ายานะ ผบ.หมู(่พงว.)(ป.) สน.บางรัก ปน.2-4173 ผบ.หมู(่สส.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3295
184 ส.ต.ท. สิทธิกร แก่นจันทร์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี ปนบ.2600 ผบ.หมู(่สส.) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา ปพย.1088
185 ส.ต.ท. สุกฤษฎิ ์ถิรกมลพันธ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เกาะช้าง จว.ตราด ปตร.1914 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12204 0867
186 ส.ต.ท.หญิง สุพัตรา ปวงเมา ผบ.หมู่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2708 12314 0437 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0242
187 ส.ต.ท. อัศิวกุล แสนอัศวะ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1744 ผบ.หมู(่ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 12202 0175
188 ส.ต.ท. อานุภาพ ลือเรือง ผบ.หมู(่ป.) สน.ทุง่สองห้อง 1102 14202 0272 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพูน ปลพ.682
189 ส.ต.ท. เอกชัย ใจอิ่นค า ผบ.หมู(่ป.) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม ปนฐ.1448 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปชร.4256
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190 ส.ต.ต. จีระพงษ์ ขันเขื่อน ผบ.หมู(่ป.) สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1918 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12204 0362
191 ส.ต.ต. ไชยยานนท์ ธรรมวรรณ์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี ปนบ.1042 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6020
192 ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ใบยา ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ปฉช.1131 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0414
193 ส.ต.ต. ทนุกิจ โอนนอก ผบ.หมู(่ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.721 ผบ.หมู(่ป.) สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12202 0160
194 ส.ต.ต. ทศพร มาดี ผบ.หมู(่ป.) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยธุยา ปอย.1252 ผบ.หมู(่ป.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย ปชร.2261

195 ส.ต.ต. เนติศักด์ิ เนตรสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0082 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0054
196 ส.ต.ต. เบญจพงษ์ วงศ์เดช ผบ.หมู(่ป.) สน.บางโพงพาง 1112 14202 0510 ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ปชม.2934
197 ส.ต.ต. ปรีชา จ าเนียรสุข ผบ.หมู(่ป.) สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ ปสร.1991 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3217
198 ส.ต.ต.หญิง ภัทราภรณ์ ปินต๊ะ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ตาก 2709 12314 0437 ผบ.หมู(่ธร.) ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 12301 0007
199 ส.ต.ต. ภานรินทร์ สุริยะโชติ ผบ.หมู(่จร.) สน.มักกะสัน ปน.1-6154 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0846
200 ส.ต.ต. รวิพงษ์ โอะฮะระ ผบ.หมู(่ป.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 14202 0618 ผบ.หมู(่สส.) กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12204 0205
201 ส.ต.ต. รัฐวิศว์ เนตรทิพย์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.ทุง่คลี จว.สุพรรณบุรี ปสพ.893 ผบ.หมู(่ป.) สภ.อวน จว.น่าน ปนน.2611
202 ส.ต.ต. ศิลป์ชัย มีพนัสสัก ผบ.หมู(่ป.) สภ.ล าปลายมาส 0304 14202 0633 ผบ.หมู(่ป.) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ ปชม.3205
203 ส.ต.ต. ศุภณัฐ อุ่นเรือน ผบ.หมู(่จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-5068 ผบ.หมู(่จร.) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย ปชร.1482
204 ส.ต.ต. เสฎฐวุฒิ ทาฝ้ัน ผบ.หมู(่ป.) สภ.บ้านท่าเล่ือน จว.ตราด ปตร.835 ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0084
205 ส.ต.ต. อธิคม นางวงค์ ผบ.หมู(่ป.) สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 14202 0029 ผบ.หมู(่สส.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 14204 0217
206 ส.ต.ต. อนุชา ไชยวงค์ ผบ.หมู(่จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2513 ผบ.หมู(่จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0304
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