
(ส ำเนำ) 
 

ค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค ๕ 
ที่ 36/๒๕๖3 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ และค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0009.232/ว76 ลงวันที่  
23 ธันวาคม 2562 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจระดับรองสารวัตร จ านวน  221  ราย ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายค าสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 
เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่   31   มกราคม   พ.ศ.๒๕63 
 

   (ลงชื่อ) พลต ารวจโท ประจวบ  วงศ์สุข 
                            (ประจวบ  วงศ์สุข) 
                     ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๕ 

     
 
 
 
 
 

 ส าเนาถูกต้อง 
 

   พันต ารวจโท 
          (กิติชัย  อินเต้า) 

         รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ 1  
   กองบังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 5 

       31 มกราคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 1 จาก 11 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. กชพงษ์ ต๊ิบปะละวงศ์ รอง สวป.สภ.แม่พริก จว.ล าปาง 1510 11202 0097 รอง สวป.สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.329
2 ร.ต.อ. กฤษฏ์ิ วิชัยต๊ะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูเพียง จว.น่าน 1506 11203 0129 รอง สวป.สภ.นาหม่ืน จว.น่าน ปขก.1710
3 ร.ต.อ. กฤษดา ชัยชุมภู รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 13202 0196 รอง สวป.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11202 0158
4 ร.ต.อ. กันตพัฒน์ ยาท้วม รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 27203 0183 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.462
5 ร.ต.อ. กัมพล ศรีค าภา รอง สวป.สภ.นาหม่ืน จว.น่าน ปขก.1710 รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 13202 0207
6 ร.ต.อ. กิตติชัย มหานิล รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0170 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หมอกจ าแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0161

7 ร.ต.อ. กิตติพัฒน์ ราชภัณฑ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.252 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงสา จว.น่าน สนน.240
8 ร.ต.อ. กิติภูมิ มณีจักร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 11304 0112 รอง สว.ธร.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13304 0019
9 ร.ต.อ. เกรียงเดช ปัญญาเหล็ก รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 27203 0108 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทากาศ จว.ล าพูน สลพ.77

10 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ ทองประไพ รอง สว.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.185 รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา สพย.116
11 ร.ต.อ. ไกรวิชญ์ บุญโนนแต้ รอง สว.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง สลป.360 รอง สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11204 0133
12 ร.ต.อ. ไกรสร ค าสอน รอง สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.471 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0526
13 ร.ต.อ. ไกรสิงห์ วังนัยกูล รอง สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 11204 0133 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 0508 24203 0071
14 ร.ต.อ. เขตน่าน ศิลลิ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน สมส.122 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน สมส.196
15 ร.ต.อ. คณากฤต วิหะรันตัง รอง สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน สนน.217 รอง สวป.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 1504 11202 0123
16 ร.ต.อ. คมกฤช ปัญญา รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0512 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0172
17 ร.ต.อ. คมกฤษ ค าสุข รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11202 0292 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11204 0330
18 ร.ต.อ. ค ารพ บุญลือ รอง สว.จร.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0276 รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0556
19 ร.ต.อ. จตุรภัทร ค าก้อน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0180 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0602
20 ร.ต.อ. จรัญ บุตรตาค า รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0557 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0208

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 36/2563 ลง 31 มกรำคม 2563
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ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 36/2563 ลง 31 มกรำคม 2563

21 ร.ต.อ. จรัญภณ ก าจัดภัยพาล รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11202 0140 รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11202 0292
22 ร.ต.อ. จักรพันธ์ อ้ันทอง รอง สวป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0032 รอง สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0538
23 ร.ต.อ. จารุกิตต์ิ ทนันชัย รอง สว.(สอบสวน)สภ.เรือง จว.น่าน สนน.95 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0441
24 ร.ต.อ. จิตติ เลิศกิจรุ่งเรือง นว.(สบ 1) ผบก.บก.อก.ภ.5 1501 11323 0005 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0276
25 ร.ต.อ. จิระทัศน์ กิติศักด์ิ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ก้อ จว.ล าพูน 0509 23203 0155 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ล้ี จว.ล าพูน สลพ.167
26 ร.ต.อ. จีระศักด์ิ ชัยมงคล รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0032 รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 0508 13202 0290
27 ร.ต.อ. ฉัตรชัย เข่ือนแก้ว รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0172 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.329
28 ร.ต.อ. ฉัตรเพชร ธิตินุพัฒน์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 24203 0110 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 1504 11203 0247
29 ร.ต.อ. เฉวก แปงการิยา รอง สวป.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ สชม.693 รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.578
30 ร.ต.อ. ชนพัตณ์ กันทะยามงคล รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย สชร.273 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.303
31 ร.ต.อ. ชาตรี ชัยชนะ รอง สว.ธร.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.726 รอง สว.สส.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0289
32 ร.ต.อ. ชาตรี ทองภักดี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ล้ี จว.ล าพูน สลพ.167 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 0509 24203 0069
33 ร.ต.อ. ช านาญ อินธิยา รอง สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.247 รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11202 0035
34 ร.ต.อ. เชียน กันใจยา รอง สว.(สอบสวน)สภ.สองแคว จว.น่าน สนน.302 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.332
35 ร.ต.อ. โชคอนันต์ ดีสุยา รอง สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.246 รอง สว.สส.สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 13204 0132
36 ร.ต.อ. ฐิติวัชร์ ชลิตเลิศรัตน์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.616 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0483
37 ร.ต.อ. ณรงค์ เมืองงาม รอง สว.สส.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปพย.1798 รอง สว.สส.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13204 0026
38 ร.ต.อ. ณรงค์ชัย ต๊ะปวน รอง สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ สชม.594 รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.527
39 ร.ต.อ. ณรงค์เดช สันติวงค์ รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 13202 0382 รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย สชร.140
40 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ จ ารัสฉาย รอง สว.ธร.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.456 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0021

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5
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ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 36/2563 ลง 31 มกรำคม 2563

41 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ จินะการ รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0022 รอง สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.554
42 ร.ต.อ. ณัฐพล สันป่าแก้ว รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 29203 0071 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.167
43 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ แก้วสืบ รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0296 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11202 0156
44 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ มณีกาศ รอง สว.(สอบสวน)สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 27203 0142 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 11203 0215
45 ร.ต.อ. ดนุพล เช้ือเมืองพาน รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านหลวง จว.น่าน สนน.282 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 11203 0100
46 ร.ต.อ. ดนุพล ยะแสง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.332 รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0023
47 ร.ต.อ. ดอน ธิวงค์ รอง สว.ธร.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย สชร.277 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0296
48 ร.ต.อ. เด่นวุฒิ จันต๊ะขัติ รอง สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.295 รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 13207 0267
49 ร.ต.อ. ตรีทศพล สนิทใจ รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.122 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0169
50 ร.ต.อ. ถนอม ก่อก าลัง รอง สว.สส.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน 0504 13204 0181 รอง สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.184
51 ร.ต.อ. ถวิล กูลพรม รอง สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0618 รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0293

52 ร.ต.อ. ทศพร ม่วงค าหม่ืน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0019 รอง สว.ธร.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน 0504 13304 0174
53 ร.ต.อ. ทอม สุรินเปา รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0305 รอง สวป.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 0502 13207 0295
54 ร.ต.อ. ทักษิณ ปะละใจ รอง สวป.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.173 รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.152
55 ร.ต.อ. ทินพันธ์ุ รู้ให้ทาน รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 13204 0159 รอง สวป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย 1504 11202 0109
56 ร.ต.อ. ทินรัตน์ เทียมนโรดม รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 0504 13202 0294 รอง สว.สส.สภ.เวียงสา จว.น่าน 0504 13204 0147
57 ร.ต.อ. เทอดศักด์ิ ปัญญาไศย รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.193 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 1508 11203 0177
58 ร.ต.อ. ธณัชพงศ์ ปัญญานะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาหม่ืน จว.น่าน สนน.289 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.252
59 ร.ต.อ. ธนกฤต นิธิกุลกาญน์ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0519 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.406
60 ร.ต.อ. ธนัท ช่างเหล็ก รอง สว.จร.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11205 0138 รอง สวป.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 0506 13207 0138

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 36/2563 ลง 31 มกรำคม 2563

61 ร.ต.อ. ธนานพ กระเสาร์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.240 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 27203 0140
62 ร.ต.อ. ธนิศร์ บัวระวงค์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.179
63 ร.ต.อ. ธเนศ ไชยวงค์ รอง สว.ธร.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 11304 0046 รอง สว.ธร.สภ.วังช้ิน จว.แพร่ สพร.237
64 ร.ต.อ. ธรณี แก้วเลิศ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0021 รอง สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 0502 13207 0307
65 ร.ต.อ. ธิติศักด์ิ ขัติยะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.251 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เรือง จว.น่าน สนน.95
66 ร.ต.อ. ธีร์ หินนราย รอง สวป.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0212 รอง สว.สส.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0261
67 ร.ต.อ. ธีระพงษ์ โคตรศรีเมือง รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.335 รอง สว.จร.สภ.พาน จว.เชียงราย สชร.384
68 ร.ต.อ. นพดล น้ าผ้ึง รอง สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 13202 0291 รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11202 0036
69 ร.ต.อ. นพดล เอกจิตร รอง สว.(สอบสวน)สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 24203 0036 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.447
70 ร.ต.อ. นราพงศ์ สินศุภทรัพย์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 27203 0299 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 11203 0125
71 ร.ต.อ. นเรศ ติค า รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0518 รอง สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0439
72 ร.ต.อ. นเรศน์ นุ้ยป้อม รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.136 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0150
73 ร.ต.อ. นวพรรษภ์ บุตรเสน รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 13202 0207 รอง สวป.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 0506 13207 0130
74 ร.ต.อ. นัธทวัฒน์ สมแสง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงสา จว.น่าน สนน.240 รอง สว.(สอบสวน)สภ.น้ ามวบ จว.น่าน 0504 23203 0245
75 ร.ต.อ. นันทพัทธ์ เอ้ืออรัญโชติ รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ สชม.677 รอง สว.สส.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0089
76 ร.ต.อ. นิกร ขจรมณี รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0262 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11202 0083
77 ร.ต.อ. นิคม กันทะวงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองยาว จว.ล าปาง 0508 13207 0216 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0122
78 ร.ต.อ. นิคม ใจหม่ัน รอง สว.สส.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13204 0026 รอง สว.สส.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย ปพย.1798
79 ร.ต.อ. นิติกร มหาไม้ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0277 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0168
80 ร.ต.อ. นิติปกรณ์ บริคุต รอง สวป.สภ.อวน จว.น่าน 0504 13207 0251 รอง สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน สนน.217
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      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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81 ร.ต.อ. นิรันดร์ พงค์นุช รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0099 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11202 0087
82 ร.ต.อ. นิวัติ แสงบุญเรือง รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0150 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0479
83 ร.ต.อ. บุญช่วย กันธะวงศ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.339 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11203 0205
84 ร.ต.อ. บุญช่วย หล้ามะณี รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงมอก จว.ล าปาง 1510 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง สลป.261
85 ร.ต.อ. บุญเร่ิม กล่ินหอม รอง สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.184 รอง สวป.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.167
86 ร.ต.อ. ประกาย หล้าธิ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 0502 13202 0353 รอง สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13204 0204
87 ร.ต.อ. ประทีป ค าภิระ รอง สว.สส.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 13204 0155 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11204 0178
88 ร.ต.อ. ประพันธ์ ใบอุบล รอง สว.สส.สภ.สองแคว จว.น่าน สนน.300 รอง สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 1507 11202 0151
89 ร.ต.อ. ประพันธ์ วงค์ใหญ่ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 24203 0132 รอง สว.สส.สภ.ปง จว.พะเยา สพย.197
90 ร.ต.อ. ประยูร อินโน รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.350 รอง สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย สชร.128
91 ร.ต.อ. ประสาน อรินแปง รอง สว.สส.สภ.วังช้ิน จว.แพร่ สพร.243 รอง สว.สส.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.140
92 ร.ต.อ. ปรีชา ก๋าค า รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11202 0134 รอง สวป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย สชร.447
93 ร.ต.อ. ปารย์ ค ามีไสว รอง สวป.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 13207 0133 รอง สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 13204 0197
94 ร.ต.อ. พงศ์พิพัฒน์ นันทวิสุทธ์ิ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0603 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0419
95 ร.ต.อ. พงษ์ศร กันเต็ง รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0029 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.136
96 ร.ต.อ. พัชร์พลณ์ ทายะ รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0577 รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0542
97 ร.ต.อ. พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 0502 24203 0117 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.469
98 ร.ต.อ. พัฒนศิริ ศรีทอง รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0505 รอง สว.จร.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0265
99 ร.ต.อ. พันธ์ พันธ์หนองหว้า รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0511 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ สชม.407

100 ร.ต.อ. พิชิต สุทัศน์ รอง สวป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0521 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0262

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 36/2563 ลง 31 มกรำคม 2563

101 ร.ต.อ. พิชิตพงศ์ ทะนันชัย รอง สว.สส.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 0502 13204 0290 รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.350
102 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ปานค า รอง สว.(สอบสวน)สภ.งาว จว.ล าปาง 0508 23203 0018 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา สพย.130
103 ร.ต.อ. พิตรพิบูล อุ่นเรือนแก้ว รอง สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0525 รอง สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.444
104 ร.ต.อ. พิทักษ์พล อ้ิมอนงค์ รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0260 รอง สว.สส.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.171
105 ร.ต.อ. พูลชัย ไม่เส่ือมสุข รอง สว.ธร.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง สลป.353 รอง สว.ธร.สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง สลป.252
106 ร.ต.อ. เพชรสยาม วันละ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.167 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 23203 0062
107 ร.ต.อ. ภัคโชติ ตามัน รอง สว.สส.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.611 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0167
108 ร.ต.อ. ภาคิน แสงค ากาศ รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 1511 11202 0077 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11204 0167
109 ร.ต.อ. ภาณุพัฒน์ ชัยสร้างสวรรค์ รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 11202 0159 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0095
110 ร.ต.อ. ภาณุพันธ์ ช่ืนใจ รอง สวป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13202 0022 รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11202 0065
111 ร.ต.อ. ภูชิต มหาพรหม รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0581 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11204 0332
112 ร.ต.อ. ภูริธนา ปราณี รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0556 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0260
113 ร.ต.อ. ภูริวัฒ บุญเรือง รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ สชม.266 รอง สว.สส.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0418
114 ร.ต.อ. มงคล ค าสนิท รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.301 รอง สว.สส.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย 0502 13204 0152
115 ร.ต.อ. มงคล สุเตนันท์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0080 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.301
116 ร.ต.อ. มานพ ชารินทร์ รอง สว.สส.สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 0508 13204 0161 รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง สลป.222
117 ร.ต.อ. มีชัย ภูมิภาคิน รอง สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย สชร.128 รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.335
118 ร.ต.อ. ยงยุทธ ศรีเทพธ ารงค์ รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย สชร.141 รอง สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 13204 0280
119 ร.ต.อ. ยศพนธ์ หลักดี รอง สว.(สอบสวน)สภ.งาว จว.ล าปาง 0508 23203 0023 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 11203 0104
120 ร.ต.อ. ยศพัทธ์ นันตา รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11203 0205 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.339
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121 ร.ต.อ. รักษา พงศ์พาสิน รอง สว.(สอบสวน)สภ.หมอกจ าแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0161 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0032
122 ร.ต.อ. วงศากร ปันสุพฤกษ์ รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 13202 0384 รอง สว.สส.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.325
123 ร.ต.อ. วรพิพัฒน์ บุญหม่ืน รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 11202 0160 รอง สวป.สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.122
124 ร.ต.อ. วรภพ เดชาโชติหิรัญ รอง สว.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.718 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0601
125 ร.ต.อ. วสันต์ มณีกาศ รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.500 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 27203 0108
126 ร.ต.อ. วันไชย เตชนันท์ รอง สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 13204 0197 รอง สว.สส.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 0504 13204 0108
127 ร.ต.อ. วารินทร์ วิลัยราช รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0122 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11204 0233
128 ร.ต.อ. วิชา ใจสม รอง สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0219 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0101
129 ร.ต.อ. วิเชียร โปธาค า รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0454 รอง สว.(สอบสวน)สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ สชม.748
130 ร.ต.อ. วิทวัฒน์ พร้ิงเพลิด รอง สว.ธร.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.155 รอง สว.ธร.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11304 0139
131 ร.ต.อ. วิรัตน์ ยะบึง รอง สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13204 0204 รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11202 0119
132 ร.ต.อ. วิโรจน์ ปันนะราชา รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0568 รอง สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.495
133 ร.ต.อ. วีธวัช ไชยปรุง รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 24203 0069 รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 13202 0286
134 ร.ต.อ. วีระพงษ์ ทาสุภา รอง สวป.สภ.เมืองยาว จว.ล าปาง 0508 13207 0214 รอง สวป.สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง สลป.316
135 ร.ต.อ. วีระฤทธ์ิ พวยพุ้ง รอง สวป.สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง สลป.254 รอง สว.สส.สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง 0508 13204 0186
136 ร.ต.อ. ศรชัย บุพพะกสิกร รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 29203 0073 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11203 0235
137 ร.ต.อ. ศรเทพ สินธุวงศ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ สชม.748 รอง สว.(สอบสวน)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0356
138 ร.ต.อ. ศรีไพร สัจจะนรพันธ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 24203 0060 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 1508 11203 0168
139 ร.ต.อ. ศักชัย ค าปา รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.608 รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0511
140 ร.ต.อ. ศักรินทร์ อานัน รอง สวป.สภ.ตาลชุม จว.น่าน สนน.100 รอง สว.สส.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 13204 0235
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141 ร.ต.อ. ศิรชัช ไชยวงค์ รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.188 รอง สวป.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 1511 11202 0065

142 ร.ต.อ. ศิรสิทธ์ิ ไชยประเสริฐ รอง สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 0502 13207 0283 รอง สว.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 0502 13204 0244
143 ร.ต.อ. ศุภฤกษ์ อินทวงศ์ รอง สว.สส.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.325 รอง สวป.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11202 0156
144 ร.ต.อ. สงค์การ ภูเขียว รอง สวป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ สชม.741 รอง สวป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13202 0023
145 ร.ต.อ. สงคราม มณี รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.526 รอง สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.424
146 ร.ต.อ. สถาพร สุขเจริญ รอง สว.สส.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13203 0329 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11204 0331
147 ร.ต.อ. สมเกียรติ ชัยตาน รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.432 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11203 0203
148 ร.ต.อ. สมคิด ไชยแก้วเม รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ สชม.697 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0347
149 ร.ต.อ. สมชาย วงศ์ชัย รอง สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0190 รอง สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน สมส.117
150 ร.ต.อ. สมนึก สุระ รอง สว.ธร.สภ.เรือง จว.น่าน 0504 13304 0214 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0015
151 ร.ต.อ. สมบัติ เพาะจะโป๊ะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 24203 0070 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สองแคว จว.น่าน 1506 11203 0139
152 ร.ต.อ. สมศักด์ิ พรมนวล รอง สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0439 รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0557
153 ร.ต.อ. สมหมาย ทนะราษฏร์ รอง สว.สส.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 13204 0117 รอง สวป.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.166
154 ร.ต.อ. สมาจารย์ กษณะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0024 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.น่าน 1506 29203 0041
155 ร.ต.อ. สยมภู อินป๋ัน รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0204 รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย สชร.361
156 ร.ต.อ. สวัสด์ิ วงค์วาลย์ รอง สว.ธร.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 1504 11304 0058 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11304 0337
157 ร.ต.อ. สังเวียน แสงกาศ รอง สว.สส.สภ.ล้ี จว.ล าพูน 0509 13204 0115 รอง สวป.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 13202 0184
158 ร.ต.อ. สิทธิกร หล่อประดิษฐ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0364 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.616
159 ร.ต.อ. สิรเดช ปะละใจ รอง สวป.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.176 รอง สวป.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 1508 11202 0230
160 ร.ต.อ. สุชาติ แก้วตา รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.462 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 1504 11203 0253

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5



หน้า 9 จาก 11 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 36/2563 ลง 31 มกรำคม 2563

161 ร.ต.อ. สุชาติ จันทร์แก้ว รอง สว.สส.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0369 รอง สว.ธร.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.710
162 ร.ต.อ. สุชาติ เรือนวงค์ รอง สวป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง 0508 13207 0189 รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0108
163 ร.ต.อ. สุทธินันท์ เจริญอากานนท์ รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11202 0154 รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 0508 13207 0198
164 ร.ต.อ. สุพนธ์ มีจิตร รอง สว.สส.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 13204 0086 รอง สว.สส.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 13204 0117
165 ร.ต.อ. สุรกิจ วงศ์ใหญ่ รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 29203 0075 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 24203 0132
166 ร.ต.อ. สุรพงษ์ ขัดสีใส รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ล าปาง 0508 13207 0198 รอง สวป.สภ.ห้างฉัตร จว.ล าปาง 0508 13202 0282
167 ร.ต.อ. สุรพัศ ธรรมปัญญา รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0615 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย สชร.249
168 ร.ต.อ. สุวรรณ เจริญสุข รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน สมส.196 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน สมส.122
169 ร.ต.อ. สุวรรณ เอ้ยวัน รอง สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สน.467 รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0518
170 ร.ต.อ. สุวิทย์ ก้อนทอง รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 1510 11203 0179 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านเอ้ือม จว.ล าปาง 1510 11203 0196
171 ร.ต.อ. สุวิทย์ โยวัง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 1507 11203 0100 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11203 0130
172 ร.ต.อ. เสน่ห์ มาละ รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.ล าพูน 1511 11202 0087 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0099
173 ร.ต.อ. องอาจ บุญมาสม รอง สว.สส.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ สชม.463 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0284
174 ร.ต.อ. อดิศร สอนเงิน รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.346 รอง สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 0502 13207 0304
175 ร.ต.อ. อนิรุต เซมา รอง สว.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 0508 13204 0117 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง 0508 13204 0059
176 ร.ต.อ. อนุพงษ์ ค าปันแปง รอง สวป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย 1504 11202 0109 รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 13204 0159
177 ร.ต.อ. อนุรักษ์ ขันแก้ว รอง สวป.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 13202 0287 รอง สว.สส.สภ.เมืองน่าน จว.น่าน สนน.150
178 ร.ต.อ. อภิรักษ์ มีธรรม รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง สลป.389 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง 1510 11203 0174
179 ร.ต.อ. อภิเศรษฐ์ ภูฉลาด รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 13207 0267 รอง สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.295
180 ร.ต.อ. อภิสิทธ์ิ พันธ์พราน รอง สว.จร.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11205 0084 รอง สว.(สพ.)กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11442 0036

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ผบช.ภ.5
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ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 36/2563 ลง 31 มกรำคม 2563

181 ร.ต.อ. อรรถพล ณ เมธา รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าพูน จว.ล าพูน สลพ.133 รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.ล าปาง 1510 11202 0035
182 ร.ต.อ. อาจอง เกษางาม รอง สว.สส.สภ.ล้ี จว.ล าพูน สลพ.165 รอง สวป.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 13202 0186
183 ร.ต.อ. อาศิระ ฤทธ์ิเดช รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0348 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0362
184 ร.ต.อ. อ านาจ อุปละกุล รอง สวป.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน 0509 13202 0186 รอง สว.สส.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน 0509 13204 0093
185 ร.ต.อ. อ าพล เจริญเดช รอง สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0592 รอง สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ สชม.780
186 ร.ต.อ. อ าพล สุภาวรรณ์ รอง สว.สส.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11204 0082 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11204 0172
187 ร.ต.อ. อิทธิชัย ใจวงศ์ รอง สว.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา 0505 13204 0107 รอง สว.สส.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 13202 0034
188 ร.ต.อ. อินชล กาวิชัย รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.น่าน 1506 29203 0041 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 1510 11203 0179
189 ร.ต.อ. อิศรา อินค า รอง สวป.สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง สลป.256 ผบ.มว.(สบ 1)ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 11306 0032

190 ร.ต.อ. อุดม ตาใจ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เถิน จว.ล าปาง สลป.338 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เกาะคา จว.ล าปาง 1510 11203 0172
191 ร.ต.อ. อุทัย ปัญญาเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0195 รอง สว.(191)กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0103
192 ร.ต.อ. อุทัย ศรีทา รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สพร.152 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11204 0034
193 ร.ต.อ. อุเทน กิติสาย รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0082 รอง สวป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13202 0022
194 ร.ต.อ. อุเทน สิทธิกิจ รอง สว.(สอบสวน)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0356 รอง สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0592
195 ร.ต.อ. เอกนรินทร์ธร แก้วศรี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0140 รอง สว.(สอบสวน)สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11203 0234
196 ร.ต.อ. เอนก ทรายทา รอง สวป.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 0502 13207 0295 รอง สว.สส.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา สพย.142
197 ร.ต.อ. โอภาศ มะโนเมือง รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านโฮ่ง จว.ล าพูน สลพ.193 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เหมืองจ้ี จว.ล าพูน 1511 11203 0129
198 ร.ต.อ.หญิง กานต์รวี เย็นตระกูล รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0270 ผบ.มว.(สบ 1)ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 11306 0036
199 ร.ต.อ.หญิง จีรวรรณ ธิราช รอง สว.(บช.)ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11327 0091 รอง สว.ธร.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 13304 0117
200 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์ลิตา ฐิติธนาคุณ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0269 รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 1503 11304 0026

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง

      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข
(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 5 ท่ี 36/2563 ลง 31 มกรำคม 2563

201 ร.ต.อ.หญิง ณาตยา อินทร์หอม รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0172 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0252
202 ร.ต.อ.หญิง นิชรา ศรีพรหม รอง สว.ธร.สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง 0508 13304 0187 รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 1503 11304 0024
203 ร.ต.อ.หญิง นิตยา นันตา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0199 รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0505
204 ร.ต.อ.หญิง พรรณิกา สุจริต รอง สว.(บช.)สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 1510 11327 0085 รอง สว.ธร.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง สลป.341
205 ร.ต.อ.หญิง มณีพร ขัดทา รอง สว.(ประมวลผล)ฝอ.ภ.จว.ล าพูน 1511 11403 0027 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0180
206 ร.ต.อ.หญิง วนิดา รถน้อย รอง สว.ธร.สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง สลป.252 รอง สว.ธร.สภ.แจ้ห่ม จว.ล าปาง สลป.353
207 ร.ต.อ.หญิง วัชรียา ปันทุสา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0218 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0172
208 ร.ต.อ.หญิง วันวิสาข์ ค ามี รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 11326 0025 รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 13202 0137
209 ร.ต.อ.หญิง วัลลภา มูลเมือง รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 1504 29203 0083 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1504 11203 0226
210 ร.ต.อ.หญิง อภิชญา ธงศรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0021 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0283
211 ร.ต.อ.หญิง อรทัย งามทรง รอง สว.ธร.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน 0504 13304 0174 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0181
212 ร.ต.อ.หญิง อัจจนา ปันทะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล าปาง 1510 11304 0018 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ล าปาง 1510 11323 0005
213 ร.ต.อ.หญิง ไอศิกา โป่งค า รอง สว.ธร.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11304 0139 รอง สว.ธร.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.155
214 ร.ต.ท. เกียรติศักด์ิ พันธจักร์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง 1510 11203 0162 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงสา จว.น่าน สนน.239
215 ร.ต.ท. เจษฎา ช านาญยา รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล าพูน 1511 11202 0161 รอง สว.สส.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11204 0082
216 ร.ต.ท. ชัชพงศ์ คงคา รอง สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0214 รอง สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0438
217 ร.ต.ท. ธวัช สุราษฎร์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11203 0235 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 29203 0073
218 ร.ต.ท. พัชรพล อินเตจ๊ะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0333 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 27203 0300
219 ร.ต.ท. พิพัฒน์พงษ์ แก้วเทพ รอง สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0403 รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11202 0140
220 ร.ต.ท. วีระชาติ ต๋ันเต็ม รอง สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0224 รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา 0505 13202 0144

221 ร.ต.ท. เอกพงศ์ วิเศษคุณ รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0616 รอง สวป.สภ.ดอกค าใต้ จว.พะเยา 1507 11202 0145

ส าเนาถูกต้อง ตรวจแล้วถูกต้อง
      พ.ต.ท.       พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข

(กิติชัย  อินเต้า) (ประจวบ  วงศ์สุข)
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